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Systemy karne mają głębokie znaczenie. Zawierają informacje o istotnych ce-
chach państwa, które reprezentują. Nic nie świadczy dosadniej o nazistowskich
Niemczech, o Związku Radzieckim i maoistowskich Chinach niż ich system karny:
od praktyk policji poprzez sądy, po więzienia, obozy i Gułagi.

Nils Christie (Dogodna ilość przestępstw)
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ROZDZIAŁ 1. SYSTEMY
PENITENCJARNE PAŃSTW
SKANDYNAWSKICH -
WPROWADZENIE

1.1. Nie tylko żart

Na pasażerów przylatujących do państw skandynawskich czeka na lotnisku pismo
„Ex Magazine”, które w ciekawy i niezwykle barwny sposób opowiada o najróż-
niejszych wydarzeniach w tej stronie świata. Jedna ze szpalt poświęcona jest swo-
istej kronice kryminalnej. Prezentowane tam pełne humoru historyjki i anegdoty
nie tylko mają na celu rozbawienie przybyszy, lecz są również przystępną informa-
cją o szczególnie cenionych i charakterystycznych wartościach w skandynawskich
społeczeństwach.

W numerze z czerwca 1990 opisana jest ucieczka 6 więźniów z norweskiego
więzienia w Honefoss. Po zjedzeniu kolacji opuścili oni teren więzienia bez drą-
żenia podkopów czy wyłamywania krat. Wyszli po prostu drzwiami, które roztar-
gniony strażnik zapomniał zamknąć. Uciekinierów, z których żaden nie był groź-
nym przestępcą, złapano jeszcze tej samej nocy. Naczelnik przyznał ze skruchą,
że drzwi z zasady powinny być w więzieniu zamykane1.

W tym samym numerze czytamy o popsutym bankomacie, który zamiast 100
koron wydawał 1000. Chętni do skorzystania z okazji czekali w długiej, wielo-
godzinnej kolejce. Sporo czasu upłynęło, zanim znalazł się uczciwy klient, któ-
ry zgłosił awarię. Dla z zasady prawych Skandynawów był to szok. Na szczęście
większość bankomatów zazwyczaj działa poprawnie, wobec czego ludzie nie są
narażeni na pokusę i weryfikowanie swej uczciwości w tak osobliwych okoliczno-
ściach.

Wysoki poziom legalizmu społeczeństwa skandynawskiego i zaufania we wza-
jemnych kontaktach, zwłaszcza gdy w grę wchodzą stosunki oparte na prawie,
najlepiej ilustruje dykteryjka opisana w innym numerze magazynu. Opowiada ona
o żarcie, jaki 1 kwietnia (prima aprilis) postanowił zrobić naczelnikowi aresz-
tu w Oslo pewien obywatel, którego dwaj przyjaciele właśnie w nim przebywa-
li. Zadzwonił do naczelnika, przedstawił się jako policjant i powiedział, że ma-
ją być zwolnieni. Był mocno zaskoczony, gdy wieczorem spotkał ich w barze2.
Gdzie indziej podobne zdarzenie mogłoby ilustrować ogrom naiwności naczelnika.
W Skandynawii jest to anegdotyczny, lecz dobry przykład poszanowania prawa,
poczucia związanej z nim powinności oraz wzajemnego zaufania.

„Okazja stwarza złodzieja” - to przysłowie sprawdza się nawet wśród po-
wszechnie znanych ze swej uczciwości Skandynawów, czego dowodzi historia po-
psutego minibanku. Natomiast zabawne ucieczki mają mniej szans na to, by trafić
się poza Skandynawią. I nie dlatego, że gdzie indziej ochrona więzienia pracuje
lepiej, lecz ze względu na odmienne postawy towarzyszące wykonywaniu tej kary.

1Wrong Side of the Law, „Ex Magazine” czerwiec 1990, s. 9.
2Fool’s Paradise, „Ex Magazine” czerwiec 1990, s. 9.
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1.2. Przedmiot pracy

W pracy tej będzie mowa o systemie penitencjarnym Szwecji, Danii, Norwegii
i Finlandii. Nie ogranicza się ona do opisu więziennictwa w tych krajach, ale uj-
muje go na szerszym tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej państw skan-
dynawskich. Państwa te - Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja - są do
siebie podobne społecznie, a ekonomiczne teorie obejmują je wspólnym terminem
„państwa dobrobytu społecznego” - welfare state. Osiągają też podobne wyniki
badań kryminologicznych, mają podobne systemy karne i systemy penitencjarne.
Skandynawia wyróżnia się wysokim standardem wykonania kar pozbawienia wol-
ności, niską populacją więzienną i uznaniem wolności za istotną wartość, a także
tym, że polityka karna i penitencjarna bierze pod uwagę zarówno społeczne, jak
i finansowe koszty wykonania kary pozbawienia wolności. Wyróżnia się też po-
lityką świadomej reintegracji skazanych ze społeczeństwem. Powstaje pytanie -
jak się to dzieje? Dlaczego w jednym kraju „rok to nie wyrok, 2 lata są jak dla
brata, a 3 po korytarzu się przelata”, a w innym 3 miesiące uznaje się za karę
długoterminową? Dlaczego w jednym robi się świadome starania, by unikać kary
pozbawienia wolności, jeśli są przesłanki, które pozwolą jej uniknąć, a w drugim
stosuje się ją niemal rutynowo? Dlaczego cena wolności w różnych krajach jest
tak różna? Nie ma wątpliwości, że to, co przyciąga uwagę do Skandynawii - to
właśnie niskie (w porównaniu z innymi państwami) kary pozbawienia wolności
i jednocześnie wysoki standard jakości życia.

Wskaźniki uwięzienia utrzymują się w Skandynawii na poziomie od 50 do
80/100 000 mieszkańców i są najniższe w porównaniu z resztą Europy. Składają
się na to co najmniej dwa czynniki: stosunkowo rzadkie korzystanie z kary pozba-
wienia wolności i stosunkowo niskie, w porównaniu zwłaszcza z Europą Centralną
i Wschodnią, wyroki.

Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaznacza się w Europie wzrost po-
ziomu inkarceracji. Freud ten nie ominął także państw skandynawskich. Przecięt-
ny wskaźnik uwięzionych wzrósł tam średnio z 60 do 70-75/100 000. Jest to nadal
najniższy wskaźnik w Europie, ale ze skandynawskiego punktu widzenia zmiana
jest istotna.

Motywem leżącym u zarania tej pracy była ciekawość. Jakie procesy i warunki
sprawiają, że w jednym państwie kara 6 miesięcy pozbawienia wolności uchodzi za
długą, gdy w innym uważana jest za błahą? Co wpływa na różną „cenę” wolności?
Jakie specyficzne warunki występują w państwie, w którym świadomie zarówno
dyrektor więzienia, sprzedawczyni kwiatów, jak i pracowniczka socjalna w koście-
le zgodnie powtarzają, że należy unikać stosowania kary więzienia, gdy w innym
w tej właśnie karze dostrzega się środek na skuteczne zwalczanie społecznej pato-
logii? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wykonywanie kary pozbawienia
wolności odbywało się zgodnie z przepisami i poszanowaniem człowieka i by świa-
domie unikać stosowania izolacji?

Wybór Skandynawii wydawał się naturalny. Tamtejszy system penitencjarny
od lat cieszy się opinią najbardziej nowoczesnego i humanitarnego, a Skandyna-
wia od dawna z niezmienną siłą przyciąga kryminologów i penitencjarystów. Cie-
szy się opinią miejsca, gdzie ludzie potrafią radzić sobie z przestępcą i przestęp-
stwem w sposób humanitarny i zarazem skuteczny. Zadziwia niezmienny niski
poziom populacji więziennej przy przestępczości nieróżniącej się zbytnio od tej,
która w innych krajach pociąga za sobą wysoki wskaźnik uwięzienia. Zastanawia
umiarkowanie w podejściu do polityki karnej, fascynuje dbałość o przestrzeganie
prawa i dbałość o człowieka - zarówno tego, który na więzienie jest skazany, jak
i tego, który w nim pracuje. Procesy zachodzące w Skandynawii są dobrą ilustra-
cją braku związku między przestępczością a liczbą osób pozbawionych wolności.
Liczba tych osób tylko w niewielkim stopniu koreluje z poziomem przestępczości.
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Przykład Skandynawii dowodzi, że liczba ta to przede wszystkim wynik decyzji
politycznej.

Systemy penitencjarne państw skandynawskich uchodzą za kolebkę nowocze-
snych rozwiązań więziennych. Od lat przyciągają uwagę międzynarodową; wszy-
scy zadają pytania o to, jak oni to robią? Dlaczego im się udaje? Skąd biorą dystans
i umiarkowanie? Jakie warunki sprawiają, że wciąż jeszcze są w stanie uchronić
politykę karną i penitencjarną przed upolitycznieniem? Jak wiele można tłuma-
czyć protestancką koncepcją grzechu i odkupienia? Do jakiego stopnia wynika to
z protestanckiego etosu pracy? Czym można wyjaśnić wysoki poziom solidarności
społecznej, przywiązanie do racjonalnego działania i niechęć, wciąż zdecydowaną
niechęć do szukania w karze pozbawienia wolności sposobu na rozwiązanie pro-
blemów społecznych? Również i na te pytania praca ta stara się dać odpowiedź.

Skandynawowie jako nieliczni w Europie dysponują statystykami sięgającymi
końca XVIII wieku. Pozwalają one na analizy zarówno tendencji zachowań prze-
stępczych, jak i zmiany sposobu oceny zachowań społecznych. Pozwalają także
zrozumieć procesy odpowiedzialne za decyzje kryminalizacyjne i dekryminaliza-
cyjne i opisać procesy decydujące o odnotowanej dynamice przestępczości. Czy
rzeczywiście mamy do czynienia z jej wzrostem - jak twierdzą niektórzy - czy też
wręcz przeciwnie - ludzie i ich zachowania pozostają na przestrzeni ostatnich 200
lat raczej niezmienne? Państwa skandynawskie są terenem, na którym weryfikacji
podlegają główne teorie i idee towarzyszące wykonaniu kary pozbawienia wolno-
ści. Jest to zagadnienie fascynujące samo w sobie. Dla nas ma to również znaczenie
jako wskazówka co do budowy racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej.

Praca ta stara się dociec, co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynaw-
skiej względnej łagodności systemu penitencjarnego?

Skąd bierze się jego stosunkowa stabilność?
Czy można mówić o jednym, jednolitym systemie skandynawskim, czy o czte-

rech lub pięciu różnych? Czym różnią się od innych i od siebie?
Jakie są powody wzrostu w ostatniej dekadzie populacji więziennej również

w Skandynawii?
I wreszcie co z penitencjarnych doświadczeń skandynawskich wynika tu dla

nas w Polsce na progu nowego tysiąclecia? Czy doświadczenia skandynawskie
mogą mieć charakter uniwersalny? Jaka jest przydatność doświadczeń skandy-
nawskich w innych krajach? Czy warto przenosić te doświadczenia? A jeśli tak, to
jakie warunki muszą być spełnione, żeby można je było skutecznie replikować?

Skandynawia ze swoim sposobem rozumienia, urządzenia i wykorzystania in-
stytucji penitencjarnych zasługuje na szczególną uwagę. Przedmiotem zaintere-
sowań będą tu cztery spośród pięciu państw skandynawskich. Dania, Norwegia,
Szwecja pozwalają prześledzić warunki, które sprzyjają pragmatycznemu i umiar-
kowanemu stosunkowi do kar kryminalnych jako instrumentu kontroli społecznej.
Przykład Finlandii dobrze ilustruje procesy, które umożliwiają uzyskanie warun-
ków wykonania kary na podobieństwo istniejących w Szwecji, Danii i Norwegii.

Do państw skandynawskich należy również Islandia, o której będzie mowa przy
okazji omawiania pozostałych państw skandynawskich. W pracy tej nie został jej
jednak poświęcony oddzielny rozdział, głównie z tego powodu, że autorka nie mia-
ła możliwości zaznajomienia się osobiście z istniejącym tam systemem peniten-
cjarnym.

1.3. Metoda

System to skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwa-
runkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych3. Sys-

3Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1989, s. 387.
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tem penitencjarny nie działa w próżni. Jest w dużym stopniu uzależniony od poli-
tyk: kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Wpływ na system penitencjarny ma rów-
nież tradycja historyczna i stopień rozwoju innych, niż karny, modeli kontroli spo-
łecznej. Opis poszczególnych systemów penitencjarnych Danii, Norwegii, Szwe-
cji i Finlandii poprzedzony jest pogłębioną analizą polityki kryminalnej w każdym
z tych państw. Ramy materialnoprawne i arsenał dostępnych środków karnych
mają istotny wpływ na rzeczywistość penitencjarną, która jest wypadkową zarów-
no treści zawartych w kodeksie karnym, jak i jej interpretacji w ramach polityki
karnej. Tu szczególne znaczenie ma również, ustalenie, czy możliwe jest mówie-
nie o wspólnej polityce karnej państw skandynawskich, ze względu na fakt, że
w pracy chodzi zarówno o przedstawienie podobieństw, jak i różnic zachodzących
w systemach penitencjarnych państw skandynawskich.

Nietrudno przedstawić konkretny system penitencjarny, przytaczając zesta-
wienia statystyczne dotyczące liczby uwięzionych, wielkości kadry penitencjarnej
oraz opisując sposób wykonania kary i interakcje między kadrą i więźniami. W lite-
raturze spotykamy się zazwyczaj z takim właśnie opisem zagranicznych systemów
penitencjarnych4. Nie musi to być opis nieciekawy bądź bezwartościowy. Niewie-
le jednak wnosi, gdy chcemy dociec, dlaczego jest tam tak, jak jest, i dlaczego jest
tam aż tak inaczej w porównaniu z innymi systemami.

Studia porównawcze oprócz zaspokajania naszej ciekawości i rozszerzenia ho-
ryzontu wiedzy pozwalają na rozpatrywanie doświadczeń i rozwiązań prawnych
innych państw w zależności od panujących tam stosunków społeczno-politycz-
nych, kultury prawnej i koncepcji życia społecznego. Pozwalają lepiej zrozumieć
genezę określonych konstrukcji prawnych i ich związki z rozgrywającymi się pro-
cesami społecznymi. Często uważa się więc, że metoda porównawcza jest pod-
stawą wszelkiego prawoznawstwa. Mówiąc o celach utylitarnych studiów kompa-
ratystycznych, wskazuje się na to, iż. studia takie tworzą ważny element kultury
społecznej. Służą lepszemu poznaniu, zrozumieniu i doskonaleniu własnego pra-
wa. Umożliwiają harmonizowanie rozwiązań prawnych różnych krajów oraz two-
rzą punkt wyjścia do lepszego porozumienia się między narodami5.

Odpowiadając na pytanie - jak jest? - możemy ograniczyć się do omówienia nie-
jako zewnętrznych, łatwo uchwytnych elementów systemu. Popełnialibyśmy jed-
nak błąd, chcąc na tej podstawie wzorować się i prognozować zmiany systemu
rodzimego. Aby pozwolić sobie na doskonalenie własnego prawa na podstawie do-
świadczeń zagranicznych, musimy zrozumieć, dlaczego tam jest tak, jak jest6. To
zaś wymaga poznania źródeł i powodów przyjęcia takich, a nie innych, rozwiązań.
Próba przeszczepienia na nowy grunt prawny wyrwanych z kontekstu społecz-
nego, określonych rozwiązań instytucjonalnych może być zabiegiem chybionym.
To, co zdaje egzamin w jednych warunkach aksjologiczno-prawnych, przeniesione
na kulturowo odmienny grunt może nawet okazać się szkodliwe. Niezbędna więc
staje się pogłębiona analiza, która pozwala nie tylko omówić konkretny system,
ale i zrozumieć procesy odpowiedzialne za jego kształt7. Stąd decyzja, by w pra-
cy przedstawić systemy penitencjarne poszczególnych państw skandynawskich na
tle ich polityk kryminalnych i karnych oraz by sięgnąć do wiedzy z zakresu historii,

4Np. można wskazać: J. Conrad, Crime and its Correction, University of California Press, Berkeley -
Los Angeles 1965, s. 119-136; D. A. Ward, Sweden: The Middle Way to Prison Refom? w: Prison: Present
und Possible, cd. M. E. Wolfgang, Lexington Books, Toronto 1979, s. 89-167; G. Kaiser, Strafvollzug im
Europäischen Vergleich, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, s. 90-108.

5J. Łętowski, Współczesne problemy prawniczych badań porównawczych, „Studia Prawnicze” 1987,
nr 3, s. 6.

6W. L. Selke, Program Concepts front International Corrections, „International Journal of Com- pa-
rative and Applied Criminal Justice” 1992, vol. 16, no. 1, s. 87-89.

7Praca ta, choć nie jest pracą z zakresu antropologii kultury, stara się zgłębić sposób myślenia Skan-
dynawów o przestępstwie i karze. W tym sensie też wymaga zbadania procesów, które prowadziły do
obecnego stanu postrzegania zadań stojących przed prawem karnym i przed systemami penitencjar-
nymi. Wybitna antropolog kultury Ruth Benedict pisała, że „jeśli próbujemy zrozumieć inny kraj, to
niezbędne są systematyczne badania jakościowe przyzwyczajeń jego mieszkańcowi zasad, jakimi się
kierują, zanim jakikolwiek sondaż zacznie mieć sens”-R. Benedict, Chryzantema i miecz. Wzory kultury
japońskiej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999, s. 28.
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socjologii i ekonomii. Wymaga to rozwiniętych studiów i zrozumienia, że zbliżamy
się do celu również wtedy, gdy wnikamy w problemy, które na pozór mają niewiele
wspólnego z celą więzienną i polityką karną.

Powszechnie przyjmuje się, że sposób traktowania przestępców jest wskaźni-
kiem poziomu kultury danego społeczeństwa. Patrząc przez ten pryzmat na Skan-
dynawię, skłonni jesteśmy uznać jej prymat i uważać za wzorzec do naśladowania.
Tymczasem szwedzki profesor prawa karnego Knut Sveri stwierdził przed laty, że
państwa skandynawskie nie mają podstaw do dumy. Ich miejsce w czołówce świa-
towej wynika przede wszystkim stąd, że warunki więzienne w innych państwach są
nie do zniesienia, a nie stąd, że w Skandynawii są one szczególnie dobre. Specjali-
ści z zagranicy wizytujący więzienia szwedzkie raz chwalą, a raz krytykują wysoki
standard socjalny, jaki tam zastają: czystość, przyjemne, ładnie umeblowane po-
jedyncze cele, wyposażone w telewizory, dobre wyżywienie, system przepustek
umożliwiający więźniowi kontakt ze światem. Sveri nie dostrzegał w tym nic, co
szczególnie zasługuje na pochwalę. Było to i jest, jego zdaniem, odbiciem standar-
du życia społeczeństw skandynawskich. Zasada uniwersalnie równych praw działa
wobec wszystkich, nie wyklucza więźniów. Trudno, by w państwie, w którym nie
ma slumsów, budować slumsy przeznaczone dla więźniów8.

Ta wypowiedź sprzed wielu lat była sygnałem, że sami Skandynawowie wcale
nie podzielają zachwytu i fascynacji, którym swego czasu uległ świat9.

Można by jednak upierać się, że Sveri nie rozumie istoty sprawy. Estetyka
w więzieniu z pewnością jest ważna, zgodzi się z tym każdy nowo przybyły więzień
i nowo zatrudniony funkcjonariusz. Dopóki nie przywykną do jej braku, w miej-
scach, w których estetyki brak, wyraźnie to dostrzegają. Przyzwyczajenie się do
braku estetyki kosztuje. Trzeba wyzbyć się pewnej dozy wrażliwości, zobojętnieć,
stępieć. Ale nie to jest najgorsze. Sveri mówi o meblach, ale przecież dla więź-
nia, choć ma oczywiście znaczenie, czy ma łóżko do spania, krzesło do siedzenia
i szafkę na swoje rzeczy, zasadnicze znaczenie ma to, czy jest w więzieniu bez-
pieczny. Czy fizycznie nic mu nie grozi? Czy nie zostanie pobity przez funkcjona-
riuszy lub współwięźniów, czy nie będzie zgwałcony, czy ktoś nie będzie się nad
nim psychicznie pastwić? Dla więźnia nie mniej ważna jest konieczność znoszenia
lub brak smrodu w celi i smrodu w więzieniu10. Równie ważny jest brak lub szansa

8K. Sveri, Foreword. Some Developments in Nordic Criminal Policy and Criminology, Scandinavian
Research Council for Criminology, Stockholm 1975, s. 1-2.

9Muszę przyznać, że ja również poddałam się owej fascynacji i dość naiwnej nadziei, że w Skandy-
nawii znajdę odpowiedź na wszystkie pytania dręczące penitencjarystów. Błąd polegał tylko na tym,
że chciałam odpowiedzieć od razu na wszystkie pytania. Mam jednak nadzieję, że wykonana praca się
opłacała zarówno wtedy, gdy rozwiała niektóre złudzenia, jak i gdy pozwoliła przybliżyć się, a czasami
wręcz dotrzeć do prawdy. Ostateczną ocenę pozostawiam jednak czytelnikom.

10Estetyka i kolor są ważne. Jak udowodnili naukowcy, mózg instynktownie ucieka przed brzydotą.
Skazanie na zaakceptowanie brzydoty może prowadzić do stępienia wrażliwości. Zdecydowanie może
też przeszkadzać w jej rozwijaniu. Dostojewski, Czapski, Grudziński napisali swoje wspaniale książ-
ki już po wyjściu z więzienia. Szarłam Warłamow pisał w więzieniu, co świadczy o tym, że więzienie
niekoniecznie zabija talent. W więzieniach powstaje wiele prac pisanych na różnym poziomie, ale za-
wsze są one wyrazem potrzeby wyrwania się z monotonnej gnuśności i dopuszczenia do głosu estetyki
i sztuki, nawet tej przez małe „s”. Skazani chętnie malują, rzeźbią, tworzą małe arcydzieła z zapałek,
chleba i skrawków tego, czym dysponują. Za każdym razem jest to dowód na to, że człowiekowi do
istnienia potrzebna jest w równym stopniu strawa materialna i duchowa. Pozbawienie jej więźniów
przez wciśnięcie w pozbawione estetyki i intymności warunki może być groźne. Ci, którzy trafiają do
więzienia, często trafiają tam, ponieważ mają obniżoną wrażliwość, zdolność do empatii i wyobraźni
o krzywdzie drugiego człowieka. Mówimy o wielu z nich, że są wyzuci z sumienia, a niektórych okre-
ślamy mianem socjopatów. Naukowcy wskazują na to, że osoby takie mają znacznie gorzej rozwiniętą
szarą masę mózgu na rzecz lepszego rozwoju masy białej, prawdopodobnie odpowiedzialnej za połą-
czenia międzykomórkowe. W efekcie mniej współodczuwając, są jednocześnie znacznie częściej zdolni,
nie mając przy tym wyrzutów sumienia, do zachowań społecznie potępianych. Nawet w Skandynawii
brak jest zespołów, które badałyby problem przestępczości z punktu widzenia jednocześnie biologii,
neurobiologii, psychologii społecznej, socjologii, kryminologii i prawa. Mamy oddzielne badania każdej
z tych specjalności, ale podejścia holistycznego, którego dziś potrzeba, wciąż jeszcze brak. Stąd trudno
jednoznacznie stwierdzić, do jakiego stopnia można wskazywać na związek brzydoty i braku estetyki
z zachowaniami aspołecznymi. W Skandynawii nic ma to większego znaczenia w tym sensie, iż tam
zasada uniwersalizmu zakładająca prawo wszystkich obywateli do równego traktowania przekłada się
bezpośrednio na dbałość, by warunki przebywania więźniów i pracy funkcjonariuszy więziennych nie
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na intymność w trakcie załatwiania potrzeb fizjologicznych. Ktoś mógłby się obu-
rzyć, że o człowieczeństwie i wypróżnieniu mowa jest w jednej linijce. Jednak to
właśnie odzieranie z fundamentalnej intymności odczłowiecza. Obecność lub nie-
obecność reżimu odbierania człowieczeństwa jest tym, co decyduje o systemie.
Dobry system pozwala uchronić człowieczeństwo, a tym samym stwarza lepszą
prognozę na przyszłość dla więźnia i mniejsze zagrożenie społeczne. Sveri zdaje
się być i tego świadomy. Słusznie zwrócił uwagę na fakt, że współcześnie wie-
le różnic oddzielających tzw. dobre więzienia od tych, o których wiadomo, że są
złe, jest zaledwie pozornych11. Proces dochodzenia do standardów pozwalających
określić, dlaczego dany system uznawany jest za dobry bądź niedoskonały, jest
trudny również dlatego, że jest to proces dynamiczny i historycznie zmienny. To,
co jeszcze niedawno uznawane było za wyraz humanitaryzmu, dziś może zostać
uznane za poniżające lub nieludzkie. Zalecenia ERW-2006 czy Reguły Minimalne
są na tyle ogólne, by dopuszczać daleko idące różnice między systemami.

Sprawa komplikuje się również, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że nowocze-
sny, uznawany przez wielu za łagodny stosunek do przestępców w Skandynawii
jest zbliżony do tego, jaki istniał tam również 100 lat temu. Państwa skandynaw-
skie zaliczały się wtedy do ubogich i wielu mieszkańców Skandynawii w obliczu
nędzy i głodu zmuszonych było do emigracji. Tylko z czteromilionowej Norwegii
połowa wyemigrowała za chlebem do Ameryki Północnej i Kanady. Nie można więc
dzisiejszego umiarkowania w karaniu w Skandynawii tłumaczyć panującym tam
dobrobytem12.

Przyczyny różnic występujących w sposobie traktowania więźniów w Skandy-
nawii i pozostałych państwach europejskich są więc bardziej złożone13. Dlatego
dotarcie do nich wymaga nie tylko opisu stanu współczesnego, ale sięgnięcia do
uwarunkowań historycznych po to, by spróbować zrozumieć procesy, które dopro-
wadziły do wykształcenia się w Skandynawii aktualnego modelu myślenia o prze-
stępstwie, karze i funkcjach polityki karnej.

Jest to praca komparatystyczna. Komparatystyka zaś jest sztuką trudną. W ar-
tykule poświęconym problemom prawniczych badań porównawczych Janusz Łę-
towski przestrzega przed niebezpieczeństwem zagubienia się, porównywania słów
w błędnym przekonaniu, że porównywane są fakty14.

Studia porównawcze nigdy nie przebiegają w oderwaniu od kulturowego pod-
łoża występującego zarówno po stronie porównywanego przedmiotu, jak i pod-
miotu dokonującego porównań. Nigdy też zapewne studia takie nie będą w pełni
symetryczne, wyczerpujące i obiektywne. Będą natomiast obciążone tradycją kul-
turową i społecznymi doświadczeniami podmiotu porównującego15.

Trzeba więc mieć na względzie i to, że porównując i dążąc do zrozumienia
procesów, które zachodziły w Skandynawii, wchodzimy w tę problematykę z ba-
gażem historycznych i teraźniejszych doświadczeń polskich. Z pewnością rzutuje

były gorsze również pod względem estetycznym od np. warunków pracy studentów i nauczycieli aka-
demickich na uniwersytetach. Por. Y. Yang, A. Raine et al., Prefrontal White Matter in Pathological
Liars, „British Journal of Psychiatry” 2005, no. 187, s. 320-325.

11K. Sveri, Criminal Law and Penal Sanctions, w: Criminal Violence in Scandinavia, „Scandinavian
Studies in Criminology” 1990, vol. 11, s. 11-28. Sveri, polemizując z poglądami J. Andenaesa i S. Ström-
holma, dowodzi, że wbrew pozorom brak jest znaczących różnic w podejściu do kary i polityki karnej
w Skandynawii w porównaniu z resztą kontynentu europejskiego.

12N. Christie, Changes in Penal Values, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, vol. 2, s. 161-
-173.

13M. Płatek, Współczesne kierunki ewolucji systemów penitencjarnych w krajach skandynawskich,
w: Problemy współczesnej penitencjarystyki w świecie, red. B. Hołyst, Wydawnictwo Prawnicze, War-
szawa 1987, s. 173-185. W artykule tym, mam nadzieję, udało mi się przedstawić niektóre z elementów
już występujących w przeszłości i przez to rzutujących na współczesność skandynawskiej penitencja-
rystyki.

14J. Łętowski, Współczesne problemy…, s. 12.
15Dobrym przykładem opisu problemów związanych z metodą prawnoporównawczą jest świetna pra-

ca duńskiego kryminologa Flemminga Balviga poświęcona przestępczości w Szwajcarii. Wiele można
się z niej dowiedzieć o procesach rządzących przestępczością w Danii. F. Balvig, The Snow-White Ima-
ge. The Hidden Reality of Crime in Switzerland, „Scandinavian Studies in Criminology” 1988, vol.
9.
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to na sposób postrzegania rzeczywistości skandynawskiej również, w jej perspek-
tywie historycznej16. Osoba badająca nigdy nie jest zdolna do pełnego obiektywi-
zmu. Świadomość tego skłania do ostrożności w formułowaniu wniosków również
w odniesieniu do znaczenia doświadczeń skandynawskich dla rodzimej praktyki.

Wielokrotnie w tej pracy będę wskazywać na podobieństwa, na wspólne ko-
rzenie, tradycję, powiązania, język i wzajemne dążenia do zbliżenia. Skandynawia
oglądana z drugiego brzegu Bałtyku przeważnie wygląda idealnie. Społeczeństwa
zorganizowane przez ludzi i dla ludzi, dbające tak samo o każdego człowieka, każ-
de drzewo i skrawek ziemi budzi uzasadniony podziw. Skandynawski egalitaryzm
w równym stopniu przekłada się tak na dbałość o społeczną reintegrację więźnia,
jak i utrzymanie czystego środowiska u siebie i na całym świecie. Budzi to natu-
ralną sympatię i zrozumiałą chęć poznania mechanizmów, które to gwarantują,
oraz ich naśladowania. Tym bardziej warto rozumieć, że chociaż to wszystko jest
prawdą, to nie brak - co praca stara się naświetlić - problemów i w skandynawskiej
polityce, i praktyce penitencjarnej.

Na odległość kraje skandynawskie sprawiają wrażenie ideału. Jednorodne na-
rodowo, etnicznie i kulturowo środowisko, kiedy to nawet kościół luterański jest
państwowy. Owa homogeniczność zdaje się redukować konflikty, w rzeczywisto-
ści zaledwie utrudnia ich spostrzeżenie. Tamtejszy układ polityczny nie jest i nic
był jednorodny. Na przykład Grenlandia i Wyspy Owcze to autonomiczne terytoria
Danii. Mają własną administrację, ale gdy przychodzi do odpowiedzialności karnej
- mieszkańcy Grenlandii są grupą częściej i dłużej przebywającą w duńskich za-
kładach karnych. Szwedzka mniejszość w Finlandii cieszy się swoim samorządem,
ale Lapończycy w Finlandii, Norwegii i Szwecji to ofiary przymusowej polityki asy-
milacyjnej. Dopiero ostatnio zażądali uznania ich za rdzennych mieszkańców tych
ziem. Zaledwie w 1988 roku w norweskiej Konstytucji uznano odrębność narodo-
wą Lapończyków. Otrzymali prawo do stworzenia własnego Parlamentu, który jak
dotąd jest głównie ciałem doradczym17.

W pracy tej więc przychodzi uporać się z problemem, by opisując skandynaw-
skie systemy penitencjarne, nie popaść w naiwny optymizm. Praca jest studium po-
równawczoprawnym i dlatego przejście do bezpośredniej problematyki wykona-
nia kary w konkretnych państwach skandynawskich poprzedza szczegółowa ana-
liza trzech polityk karnych. Z tego też powodu, by porównania czterech różnych
państw nie były naiwne i mylące, sięga się tu zarówno do historyczno-obyczajo-
wycb determinantów polityk karnych, jak i przedstawia się je na tle współczesnych
prac poświęconych procesom towarzyszącym wykonaniu kary pozbawienia wolno-
ści. Nie chodzi w tej pracy o proste przedstawienie sposobu urządzenia systemu
więziennego w każdym z państw skandynawskich, lecz o szerszą na tym tle re-
fleksję nad zależnością więziennictwa i jego ewolucji od teoretycznych i realnych
przesłanek karania.

16Z dobrym zrozumieniem tego, o czym tu mowa, pisał David Ward, ukazując sposób relacji o proble-
mach więziennictwa szwedzkiego przez jego amerykańskich kolegów naukowców. Jeden z nich opisy-
wał Kumlę - ciężkie więzienie szwedzkie o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Za najbardziej godny
odnotowania fakt uznał sposób ubierania się naczelnika więzienia, który nie nosił munduru, lecz, zwy-
kły golf, a do tego aksamitną marynarkę. Zdaniem tego naukowca to właśnie było miarą humanitar-
nego podejścia do więźniów i łagodnego reżimu Kumli. Ward krytykuje to oraz bezrefleksyjny sposób
korzystania przez Amerykanów z oficjalnych źródeł dostarczanych im przez władze szwedzkie i nie-
mal jednobrzmiący, bezkrytyczny, bezrefleksyjny zachwyt nad tym więziennictwem. Por. D. A. Ward,
Sweden…, s. 89-101.

17A. Follesdal, Saami Claims to Land and Water, „International Journal on Minority and Group Rights”
special issue 2002.
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1.4. Państwa skandynawskie - ogólne dane

Z geograficznego punktu widzenia kraje skandynawskie leżą na północnym skra-
ju Europy. Ludność Skandynawii osiąga ok. 24 mln. Państwa skandynawskie zali-
czane są do państw o niewielkiej populacji, od Norwegii z populacją 4,4 mln, po
Szwecję z 8,8 mln mieszkańców.

Zaliczane są również do państw o najniższym, licząc na 100 000 mieszkań-
ców, wskaźniku liczby pozbawionych wolności w Europie i na świecie. To efekt
rzadkiego korzystania z kary pozbawienia wolności i stosunkowo niskich, w po-
równaniu zwłaszcza z Europą Centralną i Wschodnią, wyroków. Przoduje w tym
Islandia, gdzie wskaźnik uwięzienia wynosi 35 osób na 100 000 mieszkańców.
Przez ponad połowę XX wieku wskaźniki uwięzienia w Danii, Norwegii i Szwecji
utrzymywały się na poziomie 40-60 osadzonych na 100 000 mieszkańców. Jesz-
cze niższe były w Islandii i jedynie Finlandia przeszła niezwykle ciekawą drogę
od wysokiego poziomu inkarceracji (200/100 000 w latach siedemdziesiątych) po
najniższy w Skandynawii (60/100 000 w latach dziewięćdziesiątych). Przemiany
zachodzące w Finlandii potwierdziły jej kulturową i społeczną, a nie tylko geogra-
ficzną przynależność do tego regionu. Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku
zaznacza się w Europie wzrost poziomu inkarceracji. Trend ten nie ominął tak-
że państw skandynawskich. Przeciętny wskaźnik uwięzionych wzrósł tam średnio
z 60 do 70-75/100 000. Jest to nadal najniższy wskaźnik w Europie, ale ze skandy-
nawskiego punktu widzenia zaistniała zmiana jest istotna.

Dania, Finlandia i Szwecja należą do Unii Europejskiej. Norwegia i Islandia,
chociaż do niej nie należą, i tak większość uregulowań prawnych mają zgodnych
z tymi, które obowiązują w Unii.

Terminem „kraje skandynawskie” określa się kraje Europy Północnej. Począt-
kowo ze względu na położenie geograficzne obejmowano nim tylko Norwegię
i Szwecję. Państwa te położone są na największym półwyspie Europy, między mo-
rzami: Norweskim, Północnym, Bałtyckim i Barentsa18. Ze względu na historyczne
i kulturowe związki termin ten współcześnie objął norweską prowincję Svalbard,
Danię z Grenlandią i Wyspami Owczymi, Finlandię i Islandię. Są one zespolone
z pozostałymi więzami gospodarczymi, prawnymi, politycznymi, a także tymi, któ-
re odnoszą się do polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Nazywane krajami
skandynawskimi, same nazywają się częściej nordyckimi.

Norwegia, Szwecja i Dania to monarchie konstytucyjne. Finlandia i Islandia
są republikami parlamentarnymi19. We wszystkich monarchiach skandynawskich
władza jest dziedziczna. Konstytucyjnie pozycje prezydenta Republiki Finlandii
i Islandii są do siebie podobne. O ile jednak praktyka polityczna Finlandii wzmac-
nia pozycję prezydenta, o tyle w przypadku Islandii prezydent nie wykorzystuje
wszystkich swoich prerogatyw20.

18Sama nazwa Skandynawia w formie Scatinavia, Scadinavia i Scandia pojawia się u Pliniusza. Wsku-
tek błędów późniejszych kopistów została zniekształcona na Scandinavia. Początkowo używana była na
oznaczenie południowej Szwecji, we wczesnych opisach Ptolemeusza zaś oznaczała archipelag Wysp
Duńskich i południową Szwecję. Niejasna jest natomiast etymologia tej nazwy. Nie wiadomo, czy po-
chodzi od staronorweskiej bogini Skadhi, czy od słowa „Skadha- vin” oznaczającego pastwisko dla
bydła, czy też od „Skadinaujo” protonordyckiego terminu o znaczeniu Skadde-ey, czyli mglista wyspa.
A. C. O’Dell, Kraje skandynawskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961, s. 9. Islandia
została wyłączona z tego opracowania ze względu na niewielki udział kary więzienia w systemie kar
w tym kraju. 1 września 1983 w Islandii było 57 więźniów. Wskaźnik na 100 000 mieszkańców wyno-
sił 24,3 (najniższy w Europie). Liczba osób uwięzionych w Islandii wykazuje tendencję zniżkową. Por.
Prison Infonnation Bulletin, Council of Europe, Strasbourg 1984, no. 2.

19Islandia, najpóźniej zasiedlony obszar Europy, od 874 toku (pierwsi udokumentowani osadnicy:
norwescy wikingowie oraz Celtowie) do XIII wieku była niezależna. W XIII wieku stała się zależna
od Norwegii, a potem Danii. Autonomię uzyskała w 1874 roku. W roku 1918 odzyskała niepodległość
z królem duńskim jako tytularną głową państwa. Republiką ogłosiła się w 1944 roku.

20M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, Warsza-
wa 1998, s. 70-71.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 19



Państwa skandynawskie charakteryzuje poczucie wspólnoty. Znajduje ono wy-
raz nie tylko w podobnych urządzeniach instytucjonalnych, ale także w zbliżonej
mentalności ludzi. W tej sytuacji uzasadnione jest rozpatrywanie systemu peni-
tencjarnego tych czterech państw jako określonej całości. Wzajemne powiązania
i jednocześnie naturalne wyodrębnienie od reszty ludów zamieszkujących Europę
sprawiły, że mieszkańców Norwegii, Danii i Szwecji łączył w ciągu dziejów podob-
ny język, kultura, podobne przemiany społeczne, a w pewnych okresach nawet
wspólna państwowość. Często granice tych państw zachodziły na siebie. Szwecja
rozszerzała swoją władzę na obszar Finlandii i Norwegii, Dania na obszar połu-
dniowej Szwecji i Norwegii. Przez długi czas państwa te pozostawały w różnego
typu uniach i w tych zwłaszcza okresach dochodziło do dyfuzji kulturowej.

Oprócz wspólnego pochodzenia i podobieństwa języków silnym czynnikiem
integrującym była wspólna religia. Państwa te prawie w jednym czasie przyjęły
chrześcijaństwo. Przez długi czas metropolia utworzona po reformie gregoriań-
skiej w Lund (Szwecja) obejmowała swą jurysdykcją całą Skandynawię, zwaną
wówczas Skanią21.

Również współczesny rozwój instytucji często świadomie nastawiony był na
współpracę i ujednolicenie. Jest tak zarówno na gruncie prawa karnego, polityki
kryminalnej, karnej i penitencjarnej, jak i na gruncie badań kryminologicznych.
W Skandynawii typowe jest czerpanie wzorów z penitencjarnych doświadczeń
i rozwiązań sąsiadów.

Nie brak też tam przy omawianiu polityki karnej debat nad tym, czy przestępca
jest jednym z nas, czy kimś całkowicie obcym, wyrzutkiem, marginesem? Czy na-
leży go karać, czy raczej wychowywać; odrzucać czy integrować? Pomagać prze-
stępcy czy ofierze, czy może pomagać przestępcy, by pomagał ofierze? A społe-
czeństwo - czy jest zbiorowiskiem niezwiązanych z sobą jednostek, czy też poczu-
wamy się do solidarności i współodpowiedzialności nawet za tych spośród nas, któ-
rych czyny budzą nasz niesmak, zgorszenie, czasami wręcz odrazę? Czy jesteśmy
zainteresowani zemstą czy przebaczeniem, konfliktem czy pojednaniem? Pytania
te nie zawsze są zadawane wprost. Odpowiedź na nie można odczytać z tematów
badań kryminologicznych, ze sposobu realizowania polityki karnej i z refleksji in-
telektualnej poświęconej tej problematyce.

Każda praca dotknięta jest pewnym subiektywizmem. Wybory, których doko-
nuje autorka, i jej poglądy mają wpływ na sposób postrzegania i przedstawiania
omawianej rzeczywistości. Jestem tego świadoma i dlatego, pisząc, dążyłam do za-
prezentowania możliwie szerokiego wglądu w skandynawski dyskurs poświęcony
polityce kryminalnej i karnej.

1.5. Polityka kryminalna, polityka karna
i polityka penitencjarna

Praca ta poświęcona jest skandynawskim systemom penitencjarnym. To, w jaki
sposób wykonywana jest kara pozbawienia wolności, zależy od tradycji i kultury
prawno-politycznej danego społeczeństwa, warunków materialnych, polityki spo-
łecznej, stanu wiedzy i wrażliwości społecznej, które decydują o miejscu kary po-
zbawienia wolności w systemie środków kontroli społecznych i środków kontroli
karnej. Sposób wykonania kary pozbawienia wolności zależy nie tylko od prowa-
dzonej polityki penitencjarnej, ale i od polityki karnej i kryminalnej, które współ-
istnieją z polityką społeczną danego państwa. Zgodnie ze Słownikiem wyrazów

21M. D. Knowles, D. Oholensky, Historia kościoła, t. II, PAX, Warszawa 1988, s. 165.
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obcych i zwrotów obcojęzycznych polityka to sztuka albo nauka rządzenia odno-
sząca się do organizacji, kierowania i administracji sprawami wewnętrznymi22.

O polityce pisał Emil Stanisław Rappaport, znakomity polski prawnik i peniten-
cjarysta, iż „jest nie tylko sztuką praktyczną, sposobem kształtowania zmiennych
stosunków społeczno-państwowych, lecz jest również teorią, oddzielną dyscypliną
naukową o wyodrębnionych już dzisiaj konturach i treści”23.

Polityka penitencjarna jest ostatnią z polityk i reguluje kwestie wykonania kary
pozbawienia wolności. Zanim jednak dojdzie do jej orzeczenia, polityka kryminalna
określa zakres kryminalizacji zachowań, a polityka karna odpowiada za sposób
korzystania z dostępnego katalogu środków karnych.

Polska tradycja myśli karnej wyraźnie wyodrębnia politykę kryminalną, karną
i penitencjarną. W Skandynawii natomiast całość ujmuje się jednym słowem - kri-
minalpolitikk. W tej pracy dla zachowania większej przejrzystości wywodu przyj-
muję podział polski, pozwala to bowiem na uporządkowanie materii, która odnosi
się do prawa (polityka kryminalna), jego stosowania (polityka karna) i specyfiki
wykonania kary pozbawienia wolności (polityka penitencjarna).

Polityka kryminalna jest odpowiedzialna za ustalenia katalogu zachowań za-
kazanych w kodeksie karnym. Debaty i decyzje o kryminalizacji lub dekryminali-
zacji zachowań są domeną polityki kryminalnej. Decydują, kto zostanie uznany za
przestępcę. Czy przestępca to wyłącznie osoba skazana przez sąd karny? Z punktu
widzenia prawa karnego sprawa jest prosta. Przestępcą jest tylko ten, kto został
skazany wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo. Zgodnie z art. 1 i 2 s.k.k.
z 1962 roku przestępstwo to czyn zabroniony przez ustawę karną. Z przestęp-
stwem mamy do czynienia, gdy czyn został popełniony umyślnie. Jeśli ktoś sam
wprowadził się w stan nietrzeźwości lub w inny sposób doprowadził się do cza-
sowej utraty kontroli swego zachowania, jego czyn nie traci przez to charakteru
przestępczego24. Jednak już duński kodeks karny stwierdza, że przestępstwem są
tylko czyny zagrożone przez kodeks karny lub całkowicie z nimi identyczne (art.
I d.k.k.)25. Podstawową zasadą prawa karnego jest zakaz stosowania analogii, za-
kaz rozszerzającej interpretacji treści przepisu poza semantyczną granicę użytego
w przepisie słowa. Jeśli jednak sąd chce odwołać się do analogii - gdy w danym
przepisie mowa o zasadzie odnoszącej się do zachowania na statku, a jej złamanie
nastąpiło np. w samolocie - to może to zrobić. Sądy korzystają z tego niezwykle
rzadko i analogia w prawic duńskim ma być tu zaledwie przykładem tego, że osta-
teczne uznanie, że mamy do czynienia z przestępstwem, poprzedza złożony proces
decyzyjny.

To samo zdarzenie ujęte w kontekście odmiennym od prawa karnego i w za-
leżności od prowadzonej polityki kryminalnej może być uznane za przestępstwo
lub nie. Zależy to nie tylko od stanu prawa, pracy policji i sądu, ale i od dostęp-
nych, różnych od prawnokarnych sposobów objaśniania zdarzeń i reagowania na
nic. Jeśli w społeczeństwie jedynym dostępnym i dobrze funkcjonującym modelem
rozwiązywania konfliktów jest model karny, należy oczekiwać tendencji do oce-
niania konfliktów jako czynów łamiących prawo karne. Jeśli jednak w społeczeń-
stwie dobrze funkcjonują także inne modele kontroli społecznej, np. medyczno-te-
rapeutyczny, edukacyjny, kompensacyjny czy ugodowy, zwiększa się prawdopo-
dobieństwo, że sytuacja konfliktowa będzie rozpatrywana w kategoriach choroby,
braków edukacyjnych, zobowiązania czy naruszenia harmonii. Większa również
wówczas będzie możliwość skorzystania z procedur zdrowotnych - skierowanie
na leczenie, edukacyjnych - skierowanie na kurs, kompensacyjnych - skierowanie
na mediację czy konfliktowych - wezwanie do spłaty długu. Gdy tych możliwości

22W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa
1988, s. 403.

23E. S. Rappaport, Polityku kryminalna w zarysie, Spółdzielnia Wydawnicza „Prawo”, Łódź 1948, s.
13.

24The Swedish Penal Code, Report nr 3, BRA, Stockholm 1990, s. 7.
25The Danish Criminal Code, Order no. 779 of Septemher 2002, DJØF Publisliing, Copenhagen 2004,

s. 3.
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nie ma, pozostaje tylko wezwanie policji, złożenie zawiadomienia o przestępstwie
i uruchomienie procedur karnych.

Kodeks karny z zawartym w nim katalogiem kar, kodeks postępowania kar-
nego z procedurami reagowania na niepożądane zachowania i ustawy regulujące
wykonanie kar nie dają przez sam fakt swego istnienia gwarancji prawidłowej ich
realizacji. Fakt, że ustawa wyznacza cele, dla których została powołana, nie jest
jednoznaczny z ich spełnieniem. To, czy i jak zostaną osiągnięte, zależy od przyjętej
polityki kryminalnej i karnej. Polityka kryminalna jest odpowiedzialna za ustalenia
katalogu zachowań zakazanych w kodeksie karnym. Katalog ten ulega zmianom
wraz z przemianami życia społecznego, rozwojem wiedzy, ale także, nie zawsze
szczęśliwie, pod wpływem bieżącej polityki. Rozwój techniki w sposób naturalny
wprowadził np. katalog zachowań zakazanych w powszechnie dostępnej cyber-
przestrzeni. Istotne ograniczenie dyskryminacji wobec kobiet i świadome dążenie
do egalitaryzmu społecznego sprawiło, że z powagą zaczęto traktować wcześniej
lekceważone przestępstwa przemocy w rodzinie i gwałt. Rozwój wiedzy i wrażli-
wości społecznej spowodował w większości państw dekryminalizację homoseksu-
alizmu i aborcji oraz zniesienie kary śmierci. Z kolei wysokie kary za posiadanie
narkotyków, przy jednoczesnym przyzwoleniu na niekaralność używania alkoholu
i papierosów, to wyraźny przejaw wpływu bieżącej polityki i ekonomii na zakres
penalizacji w prawie karnym.

Ponieważ nie ma jednolitej definicji polityki karnej, trudno o pełną jednolitość
w zakresie zadań, jakie się jej wyznacza, i sposobu ich realizacji.

Przyjmijmy więc, że polityka karna odpowiada za sposób korzystania z dostęp-
nego katalogu środków karnych. Wartość przypisywana karze oddaje m.in. war-
tość przypisywaną wolności człowieka. Im wyższa jest społeczna cena wolności,
tym większa ostrożność towarzyszy wymierzaniu kar izolacyjnych. Wartość przy-
pisywaną karze można porównać z wagą przyznaną innym środkom oddziaływania
na zachowania społeczne (nagradzanie, odwoływanie się do poczucia obowiązku,
uczuć patriotycznych, zawstydzanie, ignorowanie), a także z przejrzystością reguł
sprawowania i rozliczania władzy. Przewaga systemu karnego nad innymi metoda-
mi kontroli zachowań społecznych wskazuje na to, że wolność jednostki nie musi
być dobrem szczególnie chronionym. Monopol prawa karnego w sytuacjach kon-
fliktowych może utrudniać inne spojrzenie na zdarzenie, które nie zawsze musi
być nazywane przestępstwem.

Tam gdzie cena wolności jest niewielka, tam również zazwyczaj występuje ni-
ski poziom solidarności społecznej. Brak poczucia więzi i solidarności społecznej
może utrudniać internalizację i przestrzeganie obowiązujących w danym społe-
czeństwie norm. Tam gdzie system karny jest tylko jednym z wielu mechanizmów
odpowiedzialnych za kontrolę zachowań, poziom solidarności społecznej bywa za-
zwyczaj wysoki.

Trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu dostępność i funkcjonalność
innych, niż karna, form kontroli społecznej: medyczno-terapeutyczna, edukacyjna,
kompensacyjna i ugodowa, zależą od poziomu solidarności i wagi przywiązywanej
do wolności i godności człowieka. Warto jednak pamiętać, że rozważając zagad-
nienia polityki karnej, nie można tracić z pola widzenia rozwoju, funkcjonalności
lub niedorozwoju i innych, niż karna, metod kontroli zachowań społecznych.

Ostatnia z trzech polityk karnych, polityka penitencjarna, to, powtarzając
za Emilem Rappaportem, dziedzina zajmująca się zróżnicowanym wykonaniem
nowoczesnych środków polityki karnej. Dzięki takiej definicji łatwiej dostrzec, że
zarówno podejście do zakładów karnych, jak i sposób ich wykorzystania zależy nie
tylko od decyzji bezpośrednio dotyczących kar izolacyjnych, ale i od stosunku do
kar pozostałych. Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja są tego dobrym przykła-
dem, łącząc instytucjonalnie i poddając wspólnej administracji karę pozbawienia
wolności i probacji.

Podsumowując, pojęciem najszerszym jest polityka kryminalna. Odpowiada na
pytania, co i dlaczego będzie podlegać kryminalizacji. Polityka karna odpowiada
za to, jak za pomocą środków karnych sprawowana jest kontrola zachowań spo-
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łecznych i jak środki te są uzasadniane. Na koniec polityka penitencjarna odpo-
wiada za sposób realizowania określonych celów kary w ramach środków izola-
cyjnych i związanych z izolacyjnymi środków wolnościowych (kary w zawieszeniu,
probacja, przedterminowe zwolnienie, readaptacja do wolności).

1.6. Przestępczość i reakcja na nią
w Skandynawii

Współcześnie coraz więcej mówi się o wzroście przestępczości, w warunkach gdy
rzeczywista przestępczość maleje26. Pomimo spadku poziomu przestępstw w Eu-
ropie następuje rozrost więziennictwa, przy czym wzrost populacji więziennej nie
wykazuje ani jednolitej skali, ani jednolitej dynamiki. Na przykład w Norwegii
w 1970 roku w zakładach karnych przebywało 1495 osób, w 1980—1351, a 20
lat później, w 2000 roku - już 3732. Tym, co różni czas miniony od obecnego,
jest fakt, że skazani za przestępstwa związane z narkotykami, przemocą, prze-
stępstwami popełnianymi dla zysku oraz obcokrajowcy otrzymują dłuższe wyroki
i dłużej przebywają w zakładach karnych. W skali europejskiej trudno jednak nie
zauważyć, że choć jest więcej skazanych, to popełniają oni mniej przestępstw; nie-
zmiennie najwięcej, choć też mniej w kolejnych latach, jest sprawców przestępstw
przeciwko mieniu (w 1999 r. 1876 skazanych za kradzieże przeciwko mieniu odby-
wało karę pozbawienia wolności; w latach 2000 i 2001 było ich odpowiednio 1694
i 1587). Wzrost o 18% kar wymierzonych w 2004 roku w Norwegii nie powinien
prowadzić do fałszywych wniosków, że mamy tu do czynienia ze szczególnym za-
lewem przestępczości. W 2004 roku 261 000 osób skazanych zostało na 302 000
sankcji, jednocześnie 407 000 przestępstw zgłoszonych w tym samym roku policji
jest najniższą liczbą przestępstw od roku 1999. Odnotowany wzrost związany jest
z zainstalowaniem na drogach kamer i w porównaniu do lat poprzednich 60-pro-
centowym wzrostem intensywności kontroli szybkości jazdy27.

To jeszcze jeden przykład na to, że nie ma prostego przełożenia liczby prze-
stępstw na liczbę osób przebywających w zakładach karnych. W wyniku zwiększo-
nej kontroli szybkości jazdy pojazdów odnotowano więcej naruszeń prawa, ale jed-
nocześnie - jak można się było spodziewać - zmniejszono zagrożenie na drogach.
Liczba naruszeń przepisów dotyczących poruszania się po drogach w niewielkim
stopniu przekłada się na politykę penitencjarną i sytuację w zakładach karnych.
Dla rozważań penitencjarnych ważne jest zwrócenie uwagi na tendencje, które to-
warzyszą polityce skazań. Odzwierciedla zjawiska wyznaczone do roli problemu.
Dobrym ich przykładem są narkotyki i imigranci. Za narkotyki otrzymuje się wyż-
sze wyroki. Procent obcokrajowców w więzieniach jest nieproporcjonalnie wysoki
w porównaniu z ich populacją w społeczeństwie otwartym. Najliczniejsi w Szwecji,
najmniej liczni w Finlandii - wyraźnie wpływają na politykę penitencjarną, a tak-
że kryminalną. Niekoniecznie ma to związek z liczbą przestępstw popełnianych
przez imigrantów, dotyczy raczej sposobu reagowania na zachowania imigrantów
naruszające obowiązujące zasady. Podobna tendencja, związana z rozwojem neo-
liberalnej polityki społecznej, występuje i w innych państwach Unii Europejskiej.

W Skandynawii zawsze, pomimo wyraźnych odrębności, śledzono rozwój prak-
tyki w polityce karnej i penitencjarnej Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Bryta-
nii. Również obecnie to, co dzieje się w Skandynawii, zdaje się wynikać z tendencji

26N. van Kesteren, P. Mayhew, P Nieuwbeerta, Criminal Victimisation in Seventeen Industrialized
Countries: Key Findings from the 2000 International Crime Victims Survey, WODC Ministry of Justice,
The Hague 2000.

27J. Beigh, Custody Imprisonnient, 1988—2001, Statistics Norway,
http://www.ssb.no/english/magazine/art-2003-01-13-0l-enhtlm2003; Sanctions, 2004.
Increase in New Type of Sanctions, w: Statistics Norway: Sanctions 2004;
http://www.ssh.no/english/subjects/03/05/straff_en/mainhtlm 2004
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wyraźnie obecnych w tych państwach. Politycy głoszą zmierzch ideałów resocjali-
zacyjnych z lat siedemdziesiątych. Stwarzają i ulegają nastrojom populistycznym
domagającym się wysokich kar za przestępstwa z narkotykami, do których uprzed-
nio przyzwyczaiła społeczeństwo władza, podnosząc kary w sposób w Skandyna-
wii niespotykany, np. do 20 lat za handel i przemyt narkotyków. Towarzyszy te-
mu wykorzystanie ofiary do promowania zaostrzonej polityki karnej. Wysiłki, aby
dostrzec pokrzywdzonego, o którego prawa upomnieli się jeszcze w latach sie-
demdziesiątych naukowcy i zwolennicy sprawiedliwości naprawczej, tworząc pro-
gramy nastawione na pomoc i rekompensatę strat, przybierają dziś formę głośnej
retoryki, która w imię poszanowania praw ofiar domaga się surowszych kar dla
sprawców. Poglądów tych nie podziela większość skandynawskich naukowców.
Przyznają jednocześnie, że współcześnie nie mają wpływu na polityki karne, po-
nieważ politycy rzadko słuchają ich argumentów. Operowanie ideologią ochrony
bezpieczeństwa publicznego, żądanie surowszych kar i wykorzystywanie prawa
karnego do populistycznej walki politycznej nieobce jest i Skandynawii28. Dzie-
je się to w sytuacji, gdy rzeczywisty poziom przestępstw w Europie spada i gdy
sami pokrzywdzeni domagają się dla sprawców przestępstw bez. przemocy kar
innych niż kary więzienia. Mimo to następuje rozrost więziennictwa29. Jednocze-
śnie w porównaniu do wielu państw Europy i Ameryki Płn. Skandynawia nadal
zachowuje odmienne podejście do regulowania przestępczości i reagowania na
nią. Skandynawowie przyczyny tej odmienności upatrują w obowiązywaniu dok-
tryny państwa dobrobytu społecznego i wprowadzonej w życie w ich krajach za-
sadzie demokracji socjalnej. Konsekwencją jest świadome unikanie marginalizacji
społecznej. Przekłada się to bezpośrednio na sposób realizowania polityk karnych
i wzory wykonywania kary pozbawienia wolności.

Z dążenia do unikania społecznego wykluczenia biorą się w sposób natural-
ny poszukiwania rozwiązań, które także więźniów nie odcinają od społeczeństwa
otwartego. Skandynawowie poszukują więc takiego sposobu urządzania systemu
penitencjarnego, który nie skazuje na wyrzucenie człowieka za społeczną burtę.

W Skandynawii lat dziewięćdziesiątych XX wieku zwraca się uwagę na to, że
pojęcia marginalizacji i wykluczenia społecznego, choć nie tożsame, są od siebie
zależne. Osoba odcięta od możliwości samorealizacji (w wyniku np. braku płatnej
pracy) narażona jest na większe ryzyko znalezienia się na społecznym margine-
sie. W efekcie, opisując takie grupy, podkreśla się, iż znajdują się one w gorszej
pozycji społecznej pod względem sytuacji pracowniczej, finansów domowych i wa-
runków mieszkaniowych. Wśród grup zmarginalizowanych dostrzega się m.in. na-
łogowych narkomanów, chorych psychicznie, bezdomnych, niektóre mniejszości
etniczne. Skandynawowie jako poważny problem postrzegają to, że pomimo wzro-
stu dochodu narodowego, spadku inflacji i obniżenia poziomu i tak niskiej stopy
bezrobocia nie zabezpieczono w 1998 roku pracy dla 300 000 osób, winiąc za to

28D. Garland, The Culture of Control. Crime anil Social Order in Contemporary Society, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2002, s. 6-14; V Greve, Sheep or Wolves, „European Journal of Grime, Criminal
Law and Criminal Justice” 2005, vol. 13/4, s. 515-532.

29European Sourcehook of Crime and Criminal Justice Statistics 2003, Police statistics, w: Europe-
an Sourcehook. NCSR/WODC, Ehe Hague 2003; Crime. Inequality and the State, cd. M. Vogel, Ro-
utledge, New York 2005; Victim Say Stopping Re-offending is More Important Than Prison, „Victim
Support”, oświadczenie prasowe z 16 stycznia 2006; http://www.victimsupport.org/vs_england_ wa-
les/about_us/press_releases/press_releases_current.php

Badania przeprowadzone przez organizacje Smart Justice i Victim Support” wykazały, że 8 na 10
badanych uważa, że konstruktywne programy dla młodych ludzi - sprawców naruszeń prawa mają
więcej sensu niż kara więzienia. Również 7 na 10 badanych uważa, że powinno być więcej progra-
mów dla sprawców, którzy mają problemy psychiczne i są uzależnieni od alkoholu i narkotyków. 62%
badanych uważa, że w przypadku drobnych kradzieży, kradzieży samochodu i wandalizmu kara wię-
zienia nie chroni przed powrotem do zakazanych zachowań. 54% optowało za szkołą, nauczaniem,
pracą w społeczności lokalnej, w domach starców, przy porządkowaniu miejskich parków jako sankcji
za naruszenie prawa; również 51% było za tym, by dochodziło do spotkań twarzą w twarz sprawców
z ofiarami, aby w trakcie sesji sprawiedliwości naprawczej mogli zrozumieć krzywdę, którą wyrządzili;
http://www.victimsupport.org/vs_england_wales/about_ us/press_releases/press_releases_current.php
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polityków odpowiedzialnych za politykę socjalną i gospodarczą kraju30. Szwedz-
kie ujęcie kwestii marginalizacji dobrze ilustruje specyfikę skandynawskiej myśli
społecznej. Człowiek wprawdzie jest odpowiedzialny za swoje czyny i ponosi ich
konsekwencje, ale nie można pomijać warunków, w jakich dochodzi do podjętych
wyborów. Nie oznacza to zwolnienia sprawcy z odpowiedzialności; nie oznacza
bezpośredniego przyznania się do współodpowiedzialności. Oznacza poczucie so-
lidarności i obowiązku dążenia do wyrównywania poziomu i refleksji nad źródłami
niepowodzeń. Nikt tam nie ma zamiaru stwarzać raju na ziemi, ale jednak z pi-
śmiennictwa wyraźnie przebija wstrzemięźliwość w potępianiu ludzi i zrzucaniu
na jednostkę całej odpowiedzialności za jej niepowodzenia31.

Podstawą szwedzkiego państwa dobrobytu jest uniwersalizm, inkluzja społecz-
na, równość, prawa socjalne i polityka interwencjonizmu państwa na rynku pracy.
Poziom interwencjonizmu różny jest w każdym z państw, ale zarówno Dania, jak
i Norwegia podpiszą się pod pozostałymi wartościami. Wyznawane są i w Finlan-
dii, która miała ambicję dołączyć do wartości i standardów pozostałych państw
skandynawskich oraz zdołała to osiągnąć.

Uniwersalizm oznacza, że standardy wyznaczone w ramach polityki społecznej
dotyczą wszystkich, a nie tylko biednych lub bogatych. Zasada inkluzji jest zbliżo-
na do zasady uniwersalizmu, z tym że podkreśla konieczność włączenia słabszych
grup społecznych w główny nurt bez porzucania ich na marginesie państwa do-
brobytu. Zasada inkluzji nakazuje uznanie, że osoby postrzegane jako outsiderzy
i dewianci, w tym i przestępcy, mają w pełni prawo do rehabilitacji i działań ko-
rekcyjnych. Nie można tworzyć demokratycznego, socjalnego państwa dobrobytu
jedynie dla wybranych grup. W efekcie Skandynawowie uznają, iż nie mają pra-
wa do wyznaczania, kto godny jest nierównego traktowania. Podobne praktyki to
dowód rażącej dyskryminacji grup najczęściej już wcześniej znajdujących się w po-
zycji nierównej - dzieci, starców, ludzi chorych, niepełnosprawnych fizycznie lub
psychicznie, wyznających odmienną religię lub niewierzących, ludzi innego koloru
skóry i innej rasy niż biała i nordycka lub odmiennej niż heteroseksualna orientacji
seksualnej czy też innej płci niż płeć męska. Dbałość o niedyskryminację wyma-
ga wyrobienia wrażliwości na skłonność do często nieuświadomionego traktowa-
nia gorzej osób, które różnią się od osób mających wpływ na decyzje dotyczące
wszystkich. Instytucjonalne wyrobienie wrażliwości wymaga dostrzegania zagro-
żeń, na jakie napotyka zasada niedyskryminacji w sferach szczególnie kruchych
i podatnych na nadużycia. Nie oznacza to stwarzania specjalnych przywilejów, ale
szczególną dbałość o przestrzeganie reguł, z którą mamy do czynienia również
w systemie penitencjarnym.

Podkreślenie równości służy wypracowaniu wskaźników raczej relatywnej niż
absolutnej miary ubóstwa. Nie chodzi o to, ile ktoś ma pieniędzy w portfelu, ale
w jakim stopniu ma zagwarantowany równy dostęp do prawa, do udziału w poli-
tyce i do dóbr socjalnych. Szwecja, Dania, Norwegia to przykłady państw, które
dzięki sprawności procedur gwarantują równy dostęp do prawa oraz równy dostęp
do udziału w polityce i w których kładzie się nacisk na realizację równego dostę-
pu do równych praw socjalnych. Polityka interwencjonizmu państwa w zakresie
rynku pracy odbywa się na różne sposoby i jest m.in. realizowana przez tworzenie
efektywnych biur pośrednictwa pracy, kursów kwalifikacyjnych i rekwalifikacyj-
nych. Państwo więc nie tyle steruje rynkiem pracy, ile zapewnia rynkowi pracy

30A. Rönneling, H. Tham, Social Exclusion in Sweden - Poverty, Inequality and Marginalization, w:
Social Exclusion as a Multidimentional Process. Report on Scientific Literature in Austria, England,
Germany, Italy, Netherlands, Spain, and Sweden, ed. H. Steinert, CASE Project Papers, Vienne 1999,
s. 3.

31M. Hörnquvist, The Birth of Public Order Policy, „Race and Class” 2004, vol. 46 (I), s. 30-52; E Es-
trada, The Transformation of the Politics of Crime in High Crime Societies, „European Journal of Cri-
minology” 2004, vol. I (4), s. 419-443; H. Tham, Imprisonment and Inequality, wykład wygłoszony na
5 Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologów, Kraków, 21 sierpnia -
3 września 2005, maszynopis; T. Boje, Flexibility and Diversity. The Work - Care - Welfare Interface in
Different European Welfare Systems, wykład wygłoszony na 2 dorocznej konferencji ESPA, St Antony’s
College, Oxford, 9-11 września 2004, maszynopis.
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odpowiednią siłę nabywczą, jednocześnie dzięki podejmowanym działaniom obni-
żając poziom bezrobocia. Sprawą dla władzy zasadniczą jest utrzymanie wysokie-
go poziomu zatrudnienia.

Pomocne w analizie polityki penitencjarnej państw skandynawskich są badania
przeprowadzone przez Joachima Vogla; na ich podstawie zaproponował on rozróż-
nienie typów według poziomu zabezpieczenia społecznego. Czynniki różnicujące
to rynek pracy, świadczenia społeczne i typ więzi rodzinnych. Mając na względzie
te trzy zmienne i biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej według stanu na
rok 2002, Vogel wyróżnił trzy grupy państw: grupę nordycką, południową i cen-
tralnoeuropejską.

Grupę nordycką scharakteryzował Vogel jako grupę państw o zinstytucjona-
lizowanym systemie pomocy społecznej; wyróżnia ją wysoki poziom zatrudnienia
i wydatków socjalnych przy jednoczesnych słabych więziach społecznych, którym
towarzyszy niski poziom wskaźnika biedy i równie małe zróżnicowanie dochodów
społecznych.

Grupę południową charakteryzuje niski poziom zatrudnienia, niski poziom wy-
datków socjalnych, silne więzi rodzinne połączone z wysokim poziomem Biedy
i duże zróżnicowanie nierówności dochodów.

Grupę centralnoeuropejską charakteryzuje zróżnicowany poziom wydatków
socjalnych i rozwarstwienie w dochodach. W krajach tych mamy do czynienia
z wielkim bogactwem sąsiadującym z głębokim ubóstwem.

Do grupy nordyckiej zaliczają się wszystkie państwa skandynawskie i Holandia.
Do grupy państw południowych Vogel zaliczył Grecję, Włochy, Irlandię Płn.,

a także Wielką Brytanię.
Do grupy państw centralnych, państw środka, zaliczone zostały m.in. Niemcy,

Belgia i Francja32.
Gzy oznacza to, że jeśli nie zostaną spełnione warunki charakterystyczne dla

państw nordyckich, nie jest również możliwe zarządzanie systemem penitencjar-
nym w stylu skandynawskim? Przykład Holandii, która mimo że należy do państw
nordyckich, odchodzi w ostatnich latach od umiarkowanej polityki penitencjarnej
na rzecz rozbudowy systemu, i Grecji, która należy do państw południowych, ale
w ostatnim okresie podjęła świadomą, polityczną decyzję o zmniejszeniu populacji
więziennej i postawieniu na kary nieizolacyjne, dowodzi, że zastosowana klasyfika-
cja nie przesądza o polityce penitencjarnej państwa. Pozwala na bardziej czytelne,
bo przedstawione na tle innych państw ukazanie swoistej „społecznej infrastruktu-
ry”, która jest podstawą określonego, skandynawskiego stylu uprawiania polityki
penitencjarnej.

Zdaniem Hanusa Von Hofera zależność między modelem zabezpieczenia spo-
łecznego a trendami, które wpływają na przestępczość i reakcję na nią, nie są
jednoznaczne. Von Hofer wymienia cztery możliwe sytuacje:

1. zinstytucjonalizowany system dobrobytu społecznego wpływa zarówno na
przestępczość, jak i na jej kontrolę;

2. system ten wpływa na przestępczość, ale nie wpływa na system kontroli
przestępczości;

3. system wpływa na system kontroli przestępczości, ale nie ma wpływu na jej
poziom;

4. system nie wpływa ani na przestępczość, ani na system kontroli33.

Bardzo możliwe, że w praktyce każda z tych opcji występuje w pewnym stop-
niu. Michael Cavadino i James Dignan na potrzeby prowadzonych przez siebie stu-
diów porównawczych wprowadzili pojęcie trzech różnych strategii reagowania na

32J. Vogel, European Welfare Reginie and the Transition to Adulthood: Comparative and Longlitudal
Perspective, „ÖIF - Materialiensammlung Heft” 2002, vol. 16, s. 125-141.

33H. Von Hofer, Crime and Reactions to Crime in Scandinavia, „Journal of Seandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention” 2004, vol. 5, s. 148-166.
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zachowania uznane za przestępne. Strategia A, prezentująca retrybutywizm kar-
ny, polega na surowej reakcji karnej, zaostrzaniu odpowiedzialności kodeksowej,
promowaniu surowego, bezwzględnego karania sprawców przestępstw. Strate-
gia B reprezentuje współczesny „menedżeryzm”, sprawne, technokratyczne za-
rządzanie karą, sprowadza się do dążenia do maksimum efektywnego z punktu
widzenia ekonomicznego wykonania kary. Wreszcie strategia C, oparta na posza-
nowaniu praw człowieka, opowiada się za wykonywaniem kar w duchu przestrze-
gania praw człowieka zarówno wobec sprawców, jak i pokrzywdzonych. Promuje
odwołanie się do resocjalizacji, poprawy, sprawiedliwości naprawczej. Cavadino
i Dignan w swojej analizie uwzględniają współzależność warunków materialnych,
ogólnych czynników ideologicznych i kulturowych, współczesnej kultury i polityki
karnej, które w sumie wpływają na konkretne praktyki karne. Na tej podstawie au-
torzy ci w swoich analizach uważają Szwecję i Finlandię za archetypowe przykłady
państw welfare state realizujących strategię C34. W pracy zarówno uwzględniam
porządkującą klasyfikację tych autorów, jak i badam związek między wynikający-
mi z istniejącego modelu bezpieczeństwa wartościami, dyskursem wokół polityk
karnych i konkretnymi przykładami realizacji wykonania kary.

1.7. Struktura pracy

Praca nosi tytuł „Skandynawskie systemy penitencjarne na tle polityk kryminal-
nej, karnej i penitencjarnej”, ale sami Skandynawowie wielokrotnie zadawali sobie
pytanie, czy takie ujęcie tematu jest w ogóle uzasadnione? Czy w ogóle można mó-
wić o wspólnym systemie, czy jedynie o wspólnych elementach? Czy podobieństwa
i analogie nie biorą się z oddalenia, które dla obserwatorów z innych państw, nie-
świadomych niuansów i różnic, wydają się tożsame, ponieważ nie dostrzegają oni
zasadniczych różnic? W tej pracy będę często posługiwać się pojęciami „skandy-
nawskie systemy penitencjarne”, „skandynawska polityka karna” czy tak ogólnym
pojęciem jak „państwa skandynawskie”. Trzymając się porządku właściwego dla
wykładu, wychodzić będę od ogółu, by dojść do specyfiki i cech indywidualnych po-
szczególnych państw. Jeszcze wcześniej, zanim przejdę do polityk karnych i specy-
ficznych zasad ustalonych dla wykonania kary, szukam i przedstawiam instytucje,
które symbolizują skandynawską współpracę w zakresie polityki kryminalnej, kar-
nej i penitencjarnej i które upoważniają do omawiania tematu ujętego jako system
penitencjarny państw skandynawskich, zwalniając z obowiązku, by temat przed-
stawiać osobno jako system penitencjarny w Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii.

W trzech kolejnych rozdziałach mowa będzie o polityce kryminalnej, karnej
i penitencjarnej w Skandynawii.

Rozdział 3 poświęcony skandynawskiej polityce kryminalnej opisuje rozwój
prawa i instytucji prawa karnego w każdym z czterech omawianych państw. Obok
tego, jak ujmowane jest przestępstwo, dla rozważań penitencjarnych ważne jest
ustalenie, jakie zachowania i z jakich powodów obejmowane są kryminalizacją lub
dekryminalizacją. Jak mierzy się, ocenia i bada występujące trendy w przestęp-
czości i w czym upatruje się ich przyczyny? Nie mniej ważny jest rozwój katalo-
gu sankcji. Bez ujęcia w ramy kodeksu sankcji nieizolacyjnych dalej jest możliwa
rezygnacja z wykonywania kary pozbawienia wolności. W gestii organów wyko-
nujących karę jest umieszczenie skazanego poza zakładem karnym. Rozwiązanie
to nie pozwala jednak na instytucjonalne przygotowanie infrastruktury dla wyko-
nywania kar bez pozbawienia wolności. Ich katalog i różnorodność to warunek
racjonalnego korzystania z kary pozbawienia wolności, wtedy i tylko wtedy, gdy
jest to niezbędne.

34M. Cavadino, J. Dignan, Penal Systems. A Comparative Approach, Sage, London 2006, s. XIII-XV
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Rozdział 4 poświęcony polityce karnej przedstawia, jak w Skandynawii defi-
niuje się cele i zadania polityki karnej. Zarówno język, jakim określa się zadania
polityki karnej, jak i zadania, które się jej wyznacza, wiele mówią na temat po-
ziomu uwrażliwienia na problemy społeczne i możliwości, jakimi dysponuje poli-
tyka karna, by je rozwiązywać. Rozdział ten przybliża też zagadnienie kryteriów
skuteczności, jakimi operuje się w celu oceny podejmowanych działań i miejsca
prewencji generalnej w skandynawskim modelu polityki karnej.

Skandynawowie przy wymiarze kary podkreślają obowiązek przestrzegania za-
sad humanizmu i minimalizmu. Rozdział przybliża, jak zasady te przekładają się
na język praktyki. To co dla Skandynawii charakterystyczne, to towarzyszące na-
wet największemu wzburzeniu z powodu popełnionego przestępstwa poczucie, że
za pomocą środków karnych można wymierzyć karę, ale niekoniecznie rozwiązać
problem. Ciekawe i też warte bliższego przyjrzenia się jest przekonanie, że ludzie
w zasadzie mają tendencję do przestrzegania prawa, ale brak jest powodów do
potępienia i odrzucenia sprawcy naruszenia prawa, gdyż innym też się to zdarza,
choć niekoniecznie za to odpowiadają.

Rozdział 6 dotyczący ostatniej z polityk karnych - polityki penitencjarnej - po-
przedza rozdział 5, którego zadaniem jest przybliżenie obrazu przeciętnego skan-
dynawskiego przestępcy. Kiedy się mówi o polityce kryminalnej, karnej czy pe-
nitencjarnej, kryją się za nią konkretni ludzie. Ci, którzy ją tworzą, i ci, wobec
których jest stosowana. Wydawało się ważne, aby przed omówieniem polityki pe-
nitencjarnej zorientować się, jakie czyny składają się na obraz przestępczości i kto
jest pociągany do odpowiedzialności. W wielu pracach powtarza się, że ci, któ-
rzy trafiają do więzienia, należą do kategorii „przeznaczonych do siedzenia”. Nie
oznacza to, że nie złamali prawa, ale że wobec nich mamy tendencję do ocenia-
nia ich zachowań jako przestępnych. W rozdziale 5 przytaczam analizy i omawiam
badania, które przynoszą odpowiedź na pytanie, czy uzasadnione jest uznanie, że
więźniowie to grupa szczególna.

Poświęcony polityce penitencjarnej rozdział 6 nie ogranicza się do analizy
ewolucji zadań i celów wykonania kary pozbawienia wolności od modelu retry-
butywnego przez model terapeutyczny, nastawiony na leczenie z przestępstwa,
po współczesny neoliberalny model wykonania kary pozbawienia wolności, zbu-
dowany na gruncie zasady normalizacji. Więzienie i sposób traktowania więźniów
są odzwierciedleniem poziomu rozwoju danego społeczeństwa. Oddają stan siły
władzy, stopień wrażliwości i solidarności społecznej, poziom ucywilizowania sto-
sunków społecznych oraz są wyrazem przekonań na temat sposobów i możliwości
korygowania zachowań ludzkich. Z jednej strony mamy więc do czynienia z insty-
tucją więzienia jako formą demonstracji władzy, z drugiej zaś sposób wykonania
kary odzwierciedla stan wiedzy na temat realnych możliwości korygowania za-
chowań człowieka w warunkach izolacji. Stąd w rozdziale tym obok odwołania się
do analizy Michela Foucault nawiązuję także do prac Clemmera, Goffmana i Ma-
slowa poświęconych prizonizacji i deprywacji potrzeb. Dopiero bowiem na tym
tle można zrozumieć w pełni i przemiany polityki karnej, i założenia normalizacji,
które mają wpływ zarówno na wewnętrzne przepisy regulujące wykonanie kary,
jak i na sposób rekrutowania, przygotowania i zorganizowania służby więziennej
Skandynawii.

Rozdział 7 poświęcony historyczno-obyczajowym determinantom polityki kry-
minalnej stara się dociec historyczno-kulturowych źródeł tego, co jest przyczy-
ną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej łagodności systemu penitencjarnego.
Badając to zjawisko, dotarłam aż do pierwszych wzorów uchwalania na tingach
(pierwowzorach parlamentów) obowiązujących powszechnie norm. Zbadałam roz-
wój szkolnictwa ludowego i powszechności piśmiennictwa, przedstawiłam rów-
nież rozwój pierwotny prawa, więziennictwa, ale i skandynawskiej filozoficznej
szkoły realizmu prawnego. Trudno bowiem ograniczyć się do stwierdzenia, że
współczesne więziennictwo skandynawskie to efekt państwa dobrobytu. Nie tylko
dlatego, że skądinąd wiadomo, iż polityka niechętna uwięzieniu istniała już dużo
wcześniej, gdy państwa skandynawskie doświadczały niedostatku. Trudno i z tego

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 28



powodu, że nie daje to odpowiedzi na pytanie o warunki, które doprowadziły do
powstania państwa dobrobytu ze swoistym systemem penitencjarnym. Ani bogac-
two Stanów Zjednoczonych, ani socjalizm w wydaniu środkowoeuropejskim nie
przyniosły wzorów i wrażliwości obecnych w Skandynawii. Stąd konieczne stało
się, by sięgnąć do korzeni instytucji więzienia oraz zrębów państwowości. Ważne
było uwzględnienie warstwy obyczajowej, by spojrzeć na skandynawskie systemy
penitencjarne przez pryzmat panującej tam religii, przemian w dziedzinie edu-
kacji, specyfiki administracji państwowej i ukształtowanych tam dominujących fi-
lozoficznych prądów myślenia, które wywarły wpływ na prawo i krystalizowanie
skandynawskich systemów penitencjarnych.

Kolejne cztery rozdziały (8-11) przybliżają specyfikę systemu penitencjarnego
każdego z państw skandynawskich: Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii. Przedsta-
wiają dane ogólne o systemie i ilustrują praktyczny sposób realizacji zasad norma-
lizacji. W przypadku Norwegii i Danii na tle obowiązujących przepisów zaprezen-
towano konkretne przykłady rozwiązań penitencjarnych w zakładach otwartych
i zamkniętych. W rozdziale poświęconym duńskiemu systemowi penitencjarnemu
bliżej opisano zakłady w Herstedvester i Ringe. To wizytówki systemu penitencjar-
nego i dlatego zasługiwały na pogłębioną analizę. Rozdział poświęcony Finlandii
ilustruje proces przemian penitencjarnych założonych w fińskiej polityce krymi-
nalnej i karnej. Rozdział poświęcony Szwecji nieco różni się od pozostałych tym,
że w miejsce opisu konkretnego zakładu w końcowej części skupia się na prezen-
tacji instytucji elektronicznego monitoringu. Wcześniej zaś, prezentując przepisy
dotyczące wykonania kary, analizuje się je pod kątem przeciwdziałania prizoniza-
cji zgodnie z porządkiem analizy zjawiska przeprowadzonej w rozdziale poświę-
conym polityce penitencjarnej. Te cztery rozdziały są zbudowane tak, by wskazać
zarówno na cechy wspólne, jak i odrębne w wykonaniu kar w państwach skandy-
nawskich oraz naświetlić różne aspekty tego, co nazywa się normalizacją wykona-
nia kary pozbawienia wolności. Nie ograniczono się tu do przepisów krajowych,
ale zaprezentowano je na tle obowiązujących od 11 stycznia 2006 Europejskich
Reguł Więziennych Rady Europy (ERW-2006).

Ostatni rozdział podsumowuje zgromadzoną w pracy wiedzę. Analizuje, jaka
jest przydatność doświadczeń skandynawskich poza Skandynawią, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Polski.

Mam nadzieję, że praca przybliży polskim czytelnikom zagadnienia skandy-
nawskiej penitencjarystyki i jednocześnie będzie przyczynkiem do debaty nad ra-
cjonalną polityką kryminalną, karną i penitencjarną w Polsce.
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ROZDZIAŁ 2. INSTYTUCJE
SYMBOLIZUJĄCE
SKANDYNAWSKĄ WSPÓLNOTĘ
I WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE
POLITYKI KRYMINALNEJ, KARNEJ
I PENITENCJARNEJ

2.1. Kraje skandynawskie - idea
panskandynawizmu

Richard Hill w drugim wydaniu swojej cieszącej się popularnością książce My Eu-
ropejczycy przyznał, że zarzucono mu niewybaczalny grzech, gdy w pierwszym
wydaniu objął wspólnym tytułem „Kraje skandynawskie” Norwegów, Szwedów,
Duńczyków i Finów. Zrobił tak, gdyż nie czuł się na siłach dokonać między nimi
jasnego rozróżnienia. W drugim wydaniu naprawił błąd, mając przeświadczenie,
że jest to ryzykowne przedsięwzięcie - nadal bowiem ani nie miał pewności, od ko-
go zacząć, ani nie do końca był przekonany, czy zauważone różnice uzasadniają
cztery zamiast jednego rozdziału35. Mając świadomość różnic i podobieństw sys-
temów penitencjarnych w każdym z państw skandynawskich, należy wskazać na
podobieństwa instytucji odpowiadających za politykę kryminalną, karną i peniten-
cjarną w tych krajach.

W latach trzydziestych XIX wieku zapoczątkowany został panskandynawizm -
ruch polityczny i kulturowy zmierzający do zacieśnienia współpracy państw skan-
dynawskich, a w perspektywie do ich zjednoczenia. Odwoływał się on do wspólno-
ty pochodzenia, bliskości języków oraz długich okresów zjednoczenia polityczne-
go i wzajemnej zależności. Rozwinął się w związku z konfliktem politycznym Danii
z Niemcami i Prusami o prawo do Szlezwiku i Holsztynu i był wyrazem poparcia
Szwecji i Norwegii dla Danii. Brak wsparcia Danii w trakcie agresji na nią Prus
i Austrii oznaczał kres pierwotnej idei panskandynawizmu.

Kraje skandynawskie kontynuowały współpracę kulturalną, gospodarczą i po-
lityczną, podkreślając neutralność każdego z państw. Widocznym powrotem do
idei panskandynawizmu jako zbliżenia społeczeństw i ich integracji gospodarczej
i politycznej stała się utworzona w 1952 roku Rada Nordycka.

2.2. Rada Nordycka

Rada Nordycka, zwana też Radą Północną, stanowiła od 1952 roku forum współ-
pracy i konsultacji Parlamentów i rządów Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji, a od
1955 roku także Finlandii. W 1970 roku do Rady dołączyły, posiadające autono-
mię, Wyspy Alandzkie (Finlandia) oraz Wyspy Owcze (Dania), a w 1984 roku Gren-
landia - autonomiczne terytorium Danii. Rada jako forum współpracy międzypar-
lamentarnej mogła przedstawiać, praktycznie bez ograniczeń, rekomendację rzą-
dom państw członkowskich we wszystkich sektorach polityki państwa.

35R. Hill, My Europejczycy, Jacek Santorski &. Co, Warszawa 2004, s. 210.
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W 1962 roku w Helsinkach został przyjęty traktat kodyfikujący zasady współ-
pracy (wielokrotnie dopracowywany). Stanowi on swego rodzaju „konstytucję nor-
dycką”. Upłynęło wiele lat, zanim określono formalny statut powołanej instytu-
cji. Jest to dobry przykład niechęci państw nordyckich do nadmiernej biurokracji
i ostrożności w budowaniu wspólnych instytucji. Doroczne sesje Rady odbywały
się kolejno w stolicach państw członkowskich z udziałem 87 corocznie delegowa-
nych parlamentarzystów z pięciu państw członkowskich oraz trzech terytoriów
autonomicznych (Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze, Grenlandia). Rada przygoto-
wuje zalecenia dla rządów we wszystkich dziedzinach, z wyjątkiem polityki za-
granicznej i obrony państwa. Zalecenia te nie mają charakteru wiążącego, ale są
w dużej mierze wypełniane. Prowadzi to do tzw. małej integracji, która obejmu-
je wspólny rynek, opiekę socjalną, koordynację komunikacji i łączności. Wpływa
także na ujednolicenie w wielu dziedzinach ustawodawstwa, nie wyłączając usta-
wodawstwa karnego i praktyki penitencjarnej36. Podstawową zasadą współpracy
jest nordisk nytta - zasada działania na korzyść państw skandynawskich. Wypły-
wają z niej:

• zasada efektywności; podejmowana współpraca zastępuje działania na po-
ziomie narodowym, jeśli na poziomie międzynarodowym rokuje lepsze wy-
niki;

• zasada dążenia do kultywowania skandynawskiej solidarności;

• zasada konkurencyjności nastawiona na podnoszenie wartości i znaczenia
nordyckiego profesjonalizmu.

Jedną z konsekwencji powołania Rady Nordyckiej było utworzenie instytucji
zorientowanych na ujednolicenie polityk i praktyk karnych. W niektórych przy-
padkach oznaczało to kontynuację już dużo wcześniej istniejącej współpracy (np.
profesjonalne pisma poświęcone problemom penitencjarnym).

2.3. Nordycka Komisja Prawa Karnego

Wypracowanie wspólnej polityki społecznej było od początku jednym z prioryte-
tów Rady Nordyckiej. W 1960 roku powołano do życia Nordycką Komisję Prawa
Karnego, a w 1962 roku Skandynawską Radę Badań Kryminologicznych (Nordisk
Samarbejdsråd for Kriminologi). Ośrodek ten zajmuje się wymianą informacji o te-
matyce i wynikach prowadzonych badań; finansuje też wspólnie podejmowane ba-
dania kryminologiczne.

Nordycka Komisja Prawa Karnego była w latach 1960—1984 usytuowana przy
Ministerstwach Sprawiedliwości. Jej zadaniem były prace nad harmonizacją pra-
wa karnego. Efektem prac są wspólnie przyjęte zasady postępowania z obywa-
telami państw skandynawskich przed którymkolwiek ze skandynawskich sądów.
Porozumienie Nordyckie z 1962 roku w art. 5 stanowiło, że strony powinny wspól-
nie dążyć do wprowadzenia odpowiednio jednolitych przepisów prawa karnego
i jednolitych przewidzianych za dane przestępstwa sankcji37. Zapewniało to równe
traktowanie obywateli bez względu na miejsce pochodzenia i miejsce pociągnię-
cia do odpowiedzialności. Prace Komisji wpłynęły na znaczny stopień ujednolice-

36W lutym 1995 na 46 sesji Rady Nordyckiej podzielono współpracę na trzy filary: filar nordycki
- obejmujący kraje skandynawskie; filar wewnątrznordycki z obszarami przyległymi (trzema krajami
bałtyckimi, północno-zachodnią Rosją i regionem arktycznym; tu przy okazji organizowanych spotkań
zapraszana jest również Polska) oraz filar europejski - obejmujący współpracę w ramach Unii Europej-
skiej.

37R. Lahti, Towards a Rational and Humane Criminal Policy Trends in Scandinavian Penal Thinking,
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. I, s. 142.
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nia odpowiedzialności karnej w państwach skandynawskich38. Podobnie działo się
z wytyczaniem na poziomie Ministrów Sprawiedliwości bieżącej polityki karnej.
Nie oznaczało to rezygnacji z prawa do odrębnych rozwiązań. Również w okresie
gdy istniał Komitet Nordycki ds. Ujednolicania Prawa, kraje te zachowywały swoją
odrębność.

Erlendur Baldursson, dyrektor administracji więziennej w Islandii, stwierdził,
że skandynawskie społeczeństwa podobnie reagują na różne formy naruszenia
prawa. Dziś trudno już rozstrzygnąć, czy to wynik tradycji historycznej, czy współ-
czesnych regularnych kontaktów na szczeblu Ministrów Sprawiedliwości, dyrek-
torów administracji więziennej, polityków, kuratorów, prokuratorów, policjantów,
sędziów. Jest faktem, że trudno sobie wyobrazić wprowadzenie nowej sankcji czy
innowacji penitencjarnej bez skonsultowania tego z pozostałymi państwami skan-
dynawskimi i zbadania, co reszta Skandynawów o tym sądzi. Typowym tego przy-
kładem było wprowadzenie ostatnio alternatywy dla kary więzienia w postaci prac
na cele społeczne czy treningów umiejętności poznawczej dla więźniów we wszyst-
kich, jedynie z wyjątkiem Islandii, zakładach karnych państw skandynawskich39.

Skandynawskie dążenie do harmonizacji ustawodawstwa i praktyki prawno-
karnej zapoczątkowało wprowadzone w 1960 roku prawo o ekstradycji spraw-
ców przestępstw w granicach państw skandynawskich. W 1963 roku wprowadzo-
no prawo umożliwiające wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w in-
nym państwie skandynawskim niż państwo wydania wyroku. Był to istotny asumpt
do ujednolicenia warunków odbywania kary pozbawienia wolności w państwach
skandynawskich. Prowadzono również prace w kierunku ujednolicenia zakresu
penalizacji zachowań oraz zbliżenia przepisów regulujących zasady orzekania
i wykonywania warunkowego przedterminowego zwolnienia40.

W kolejnych dwóch dziesięcioleciach kooperacja przyniosła szereg wspólnych
reform penitencjarnych i zmian w obowiązujących kodeksach karnych. Raporty
dotyczące stanu prawa w państwach skandynawskich były podstawą zasadniczych
reform prawa karnego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych w Finlandii,
Norwegii i Szwecji.

Program koordynacji polityki społecznej razem z polityką kryminalną, karną
i penitencjarną realizowany poprzez kontakty i wspólne prace ministrów spra-
wiedliwości, departamentów penitencjarnych i rad legislacyjnych zmierzały do
ujednolicenia praktyki penitencjarnej. Wspólnym priorytetem była realizacja kar
w środowisku wolnym i świadome ograniczanie stosowania kary pozbawienia wol-
ności.

Duży wpływ na kształt wprowadzanych zmian miała także działalność organi-
zacji społecznych na rzecz reformy prawa karnego i humanizowania wykonania
kary. Na jesieni 1966 w efekcie spotkania nazwanego później „Parlamentem zło-
dziei”, które odbyło się w Strömsund, powstała pierwsza szwedzka organizacja
zorientowana na reformy prawa karnego - Riksforbundet fór Kriminalvårdens Hu-
manisering (Narodowe Szwedzkie Stowarzyszenie na Rzecz Reform Penalnych),
od której powstał skrót - KRUM. Organizacja skupia więźniów, byłych więźniów,
funkcjonariuszy, naukowców, społeczników dążących do humanizacji prawa kar-
nego.

Na wiosnę 1967 roku powołano analogiczną organizację w Danii - Foreningen
for Human Kriminalpolitik - KRIM (Stowarzyszenie na rzecz Humanizacji Polityki
Karnej), w listopadzie tego samego roku powstało fińskie stowarzyszenie KRIM
- Foreningen fór Fångar (Stowarzyszenie na rzecz Więźniów). W kolejnym roku

38H. Takala, Nordic Cooperation in Criminal Policy and Crime Prevention, „Journal of Scandinavian
Studies in Criminology and Crime Prevention” 2004, vol. 5, s. 132.

39E. Baldursson, Prisoners, Prisons and Punishment in Small Societies, „Journal of Scandinavian
Studies in Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. I, s. 7.

40R. Lahti, Current Trends in Criminal Policy in the Scandinavian Countries, w: Scandinavian Crimi-
nal Policy and Criminology 1980—1985, ed. N. Bishop, Scandinavian Research Council for Criminolo-
gy, Copenhagen 1985, s. 60.
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utworzono w Norwegii KROM - Norsk Forening for Kriminalreform (Norweskie
Stowarzyszenie na rzecz Reform Penalnych).

Na początku roku 1990 został rozwiązany komitet zajmujący się ujednolica-
niem prawa. W tym czasie pojawiły się znaczne różnice w sposobie realizacji kar
i środków probacyjnych i sprawiły, iż Skandynawowie zadali sobie pytanie, czy
uzasadnione jest mówienie o wspólnych politykach karnych. Czy nie należałoby
traktować tych państw oddzielnie?41

Do wspólnego omawiania przemian w polityce państw skandynawskich skła-
niają, zdaniem samych Skandynawów, podobieństwa występujące zwłaszcza w re-
alizowanej polityce penitencjarnej. Raimo Lahti uważa, że o wspólnocie krymi-
nalnej państw skandynawskich świadczy wspólna tradycja kulturowa, podobne
podejście do problemów zapobiegania przestępczości i podobne wzorce kontro-
li społecznej42.

Państwa skandynawskie należą do rodziny państw europejskich. Wywodzą się
z tych samych grecko-rzymskich korzeni. Podobnie podlegały ideologicznym i po-
litycznym wpływom francuskiej epoki Oświecenia, a ich kodeksy karne jednako
poddawane były wpływom francuskiego kodeksu karnego Napoleona z 1810 roku
i niemieckiego Strafgezetsbuch z 1871. Nie inaczej było z praktyką penitencjar-
ną. Pod koniec XIX wieku Skandynawia, jak i wiele innych państw Europy, była
pod wpływem włoskiej kryminologii, a Lombroso miał tam wielu gorliwych naśla-
dowców. Podobnie jak i inne państwa europejskie, państwa skandynawskie swoje
„pierwsze prawdziwe” więzienia budowały na podstawie amerykańskich wzorów
wypracowanych na modelu więzienia z Filadelfii.

Można dostrzec i różnice. Mówimy o krajach, które pomimo częściowo wspól-
nej historii są tak zdecydowanie różne jak Szwecja i Finlandia czy Norwegia i Da-
nia. Współczesne kodeksy karne w państwach skandynawskich pochodzą z róż-
nych okresów - fiński kodeks karny z 1889, norweski z 1902, duński z 1930,
a szwedzki z 1962 roku. Różne daty powstania w sposób naturalny decydowały
o odmiennych zadaniach wyznaczanych polityce karnej. Szwecja była pionierem
terapeutycznego podejścia do więźnia, Finlandia nigdy na dobrą sprawę nie wpro-
wadziła u siebie pełnego systemu terapii. Duńskie ustawodawstwo odnośnie do
regulacji dotyczącej narkotyków zdecydowanie odbiega od restrykcyjnego podej-
ścia Szwecji i Norwegii. Z kolei dla Duńczyków jest oczywiste, iż zakaz bigamii roz-
ciąga się również na zarejestrowane pary homoseksualne43. Specjaliści od nauk
politycznych, którzy poddali analizie Danię i Szwecję, dwa państwa postrzegane
przez świat zewnętrzny jako bardzo do siebie zbliżone, wykazali, iż państwa te są
zdecydowanie różne. Duński prawnik karuista i kryminolog Vagn Greve podkre-
śla, iż ich systemy prawne rozwijały się odmiennie już od początków XVIII wieku,
a i wcześniej nie były jednolite”44.

Policja w Norwegii i Danii ma uprawnienia nie tylko do prowadzenia docho-
dzenia i śledztwa, ale i do wnoszenia w określonych sprawach oskarżenia. Upraw-
nień tego typu nie ma policja ani w Szwecji, ani w Finlandii. Pomimo zastrzeżeń
zgłaszanych w Szwecji, iż śledztwo i oskarżenie nie powinny być skupione w rę-
kach policji, Duńczykom to nie przeszkadza. Uważają, iż poziom kultury i legali-
zmu duńskich policjantów chroni system przed nadużyciami, których obawiają się
Szwedzi45.

Nie tylko konkretne rozwiązania praktyczne są w krajach skandynawskich róż-
ne, także porównania statystyczne wskazują, jak trudno tam o jednolitość. Fiński
profesor statystyki Veli Verkko spędził długie lata na studiach porównawczych.

41B. Kyvsgaard, Harmoni eller disharmoni mellem de Nordiske Lande (Harmonia czy dysharmonia
między państwami skandynawskimi), „Nordisk t idsskrift for Kriminalvidenskab” 2001, nr 2, s. 89-93.

42R. Lahti, Om den Nordiska Kriminalpolitikens utveckling (O rozwoju polityki karnej w państwach
skandynawskich), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 2000, nr 3, s. 177-178.

43N. Alekseev, Gei brak. Semeinyi status odnopolnych par w meżdunarodnom, naeionabiom i mest-
nom prawie, Beck, Moskwa 2002, s. 55—64.

44V. Greve, Criminal Law in 21st Century, w: Legal Issues at the Dawn of the New Millennium, ed.
P Blume, DJØF Publishing, Copenhagen 1999, s. 52.

45P. Kruize, The Police as Public Prosecutor, „Justitiële Verkennigen” 1999, vol. 25, no. 8.
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Jego plan wydawał się stosunkowo prosty - chciał porównać statystykę zabójstw
w krajach skandynawskich. Trzeba pamiętać, że miał do dyspozycji najlepsze sta-
tystyki świata, gdyż za takie właśnie uchodzą skandynawskie statystyki, prowa-
dzone w Szwecji i Finlandii nieprzerwanie od 1 749 roku. Kiedy po latach pracy
ośmielił się w 1937 roku opublikować porównanie statystyk zabójstw w Finlandii
ze statystykami zabójstw w pozostałych państwach skandynawskich, określił to
jako niebezpieczny hazard, ponieważ tak bardzo różniły się od siebie ustawowe
opisy zjawisk, które we wszystkich państwach określano jako zabójstwa46. Kie-
dy podobne doświadczenie próbowano przeprowadzić w latach sześćdziesiątych,
badając tym razem przestępczość nieletnich, która wtedy budziła znacznie żyw-
sze zainteresowanie niż przestępstwo zabójstwa, większość badaczy miała świa-
domość znikomej wartości źródłowej podjętych prac. Nie udało się bowiem zna-
leźć czynów, które nadawałyby się do porównania. Ani jeden czyn noszący tę samą
nazwę we wszystkich czterech krajach nie był w żadnym z nich jednakowo zde-
finiowany. Co więcej, dane otrzymywane z sądu i policji ukazywały, że podobne
przepisy były różnie interpretowane i różnie stosowane. Wskazywało to na fakt,
iż pomimo podobnych lub takich samych przepisów proceduralnych poziom ocen
stosowanych w wymiarze sprawiedliwości był w każdym z porównywanych państw
różny. Różny był też sposób dokonywania pomiarów i sporządzania statystyk47. Po-
równywanie więc statystyk czy to przestępczości w ogóle, czy konkretnej nazwy
nadanej dla opisania czynu karalnego jest zazwyczaj raczej ilustracją pewnego
wyobrażenia o określonym zjawisku niż rzeczywistym jego odzwierciedleniem.

Inkeri Anttila podkreślała, iż błędem byłoby postrzeganie skandynawskiego
prawa karnego i skandynawskiej polityki karnej jako ponadnarodowej homoge-
nicznej jedności48. W końcu mamy do czynienia z pięcioma (pamiętając o Islandii)
różnymi państwami i częściowo różną tradycją zarówno prawną, jak i naukową
w każdym z nich. Nie sposób pomijać znaczenia skandynawskich dylematów Verk-
ki i jego następców.

Czy więc uzasadnione jest mówienie en block o polityce karnej państw skandy-
nawskich? Czy też występujące odrębności to wykluczają? Występowanie w Skan-
dynawii różnic nie eliminuje możliwości dostrzegania powiązań między sposobem
wypracowania i realizacji przyjmowanej polityki karnej. Przemawia też za tym wo-
la tych państw, by takie pojęcie istniało i by w tym celu dążyć do ujednolicenia
swoich polityk karnych. Powodem tego była nie tylko wspólna historia, wspól-
na tradycja prawna, podobne warunki ekonomiczne, społeczne, zbliżony rozwój
kulturowy. Powodem była właśnie wyraźna wola polityczna, by do takiej harmo-
nizacji doszło. Niemałe znaczenie w tym miał realizm polityczny i zrozumienie, iż
prawo karne w bardzo ograniczonym stopniu nadaje się do rozwiązywania proble-
mów społecznych49. Nie bez znaczenia jest wciąż obecna tendencja przedstawi-
cieli państw skandynawskich do podkreślania odrębności ich państw w porówna-
niu z pozostałymi państwami europejskimi. Zwłaszcza polityka karna i kryminalna
były traktowane jako jeden z wyznaczników owej odrębności. Stąd też kraje skan-
dynawskie czyniły starania, aby zharmonizować zarówno swoje kodeksy karne,
jak i politykę karną i penitencjarną50.

Wspólna jest również niezgoda samych Skandynawów na uznanie ich syste-
mów penitencjarnych za idealne. Wyrazem tego był chociażby aktywny ruch abo-
licjonistyczny, jaki rozwinął się w Skandynawii na rzecz zniesienia instytucji wię-

46P Törnudd, Towards Crime Statistics Based on Damages, w: Facts, Values and Visions. Essays in
Criminology and Crime Policy, eds I. Anttila et al., National Research Institute of Legal Policy Publi-
cation, nr 138, Helsinki 1996, s. 41.

47Ibidem.
48I. Anttila, Current Scandinavian Criminology and Crime Control, Research Institute of Legal Policy,

Helsinki 1974, s. I.
49W. L. Selke, A Comparison of Punishment System in Denmark and the United States, „International

Journal of Comparative and Applied Criminal Justice” 1991, vol. 15, no. 2, s. 240.
50R. Lahti, Current Trends…, s. 59-73.
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zienia51. Z czasem sięgnął jeszcze dalej - po hasła ucywilizowania procesu karne-
go i eliminacji systemu prawa karnego52. Wynika to niewątpliwie, ale i wpływa na
podkreślany tu wielokrotnie wysoki stopień solidaryzmu społecznego53.

Za tym, by wspólnie omawiać skandynawskie polityki karne, przemawia fakt,
że wyróżnikiem jest nie to, iż są to kraje o niewielkiej populacji ludności, lecz to, że
mają specyficzną politykę kryminalną, karną i penitencjarną. Wyraźnie decyduje
tu nie liczba obywateli, lecz obecny w Skandynawii świadomy umiar w stosowaniu
kar, zwłaszcza kary pozbawienia wolności.

Dania, Szwecja i Norwegia mają porównywalną populację z Litwą, Estonią i Ło-
twą, z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Mają również porównywalną skalę prze-
stępczości. Jednocześnie różnice w skali uwięzienia w tych państwach wskazują
na zdecydowane rozbieżności w ich polityce karnej. Różnice te nie wynikają ani
z wielkości, ani z liczby ludności tych państw. Są efektem refleksji i przestrzeni
intelektualnej niezbędnej do rozważania podstawowych pytań o sens kary, sens
wolności, sens kary pozbawienia wolności54.

W państwach cierpiących na niemal chroniczne przeludnienie zakładów kar-
nych i nadmiar niehumanitarnych praktyk pozbawienie wolności uchodzi za naj-
lepszą metodę minimalizowania zła. Jest to nie tylko charakterystyczne dla wy-
mienionych wyżej państw postsowieckich, ale i dla państwa wysoko rozwiniętej
demokracji, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki55. Do państw tych w ostatnim
okresie zaczyna również zbliżać się Polska56. W zagonieniu, w zapędzeniu, w wy-
ścigu zwycięstwem na mecie nie jest rozpoznanie realnych źródeł problemów, lecz
wykazanie się liczbą skazanych na karę pozbawienia wolności.

2.4. Skandynawska Rada Badań
Kryminologicznych

Współpraca skandynawska zaowocowała już w 1956 roku propozycją szwedzkie-
go Ministerstwa Sprawiedliwości, by utworzyć Skandynawski Kryminologiczny
Instytut Badawczy. W 1962 roku na podstawie decyzji Ministrów Sprawiedliwo-
ści państw skandynawskich powstała Skandynawska Rada Badań Kryminologicz-
nych.

Rada od początku stanowiła forum dyskusji na temat kierunków rozwoju po-
lityki karnej i penitencjarnej. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kry-
minologia praktycznie jeszcze nie istniała jako przedmiot nauczania na uczelniach
skandynawskich. Rada tworzyła bazę dla badań kryminologicznych i ich naukowej
analizy. Z czasem jej działalność doprowadziła nie tylko do uznania kryminologii
za przedmiot nauczania na uczelniach wyższych, ale i do rozwoju badań krymino-
logicznych w ramach tych uczelni.

51M. Płatek, Ruch abolicjonistyczny w Skandynawii - teraźniejszość czy wizja przyszłości, „Studia
Iuridica” 1991, vol. XX, s. 84-91.

52T. Mathiesen, The Politics of Abolition. Essays in Political Action Theory, „Scandinavian Studies in
Criminology” 1974, vol. 4.

53S. Saxonherg, Model szwedzki ma się dobrze, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje”
2004, nr 7, s. 13-33; M. Polakowski, Retrenchment po szwedzku. „Problemy Polityki Społecznej. Studia
i Dyskusje” 2004, nr 7, s. 34-52.

54N. Christie, Straffens geografi (Geografia penalna), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab”
1997, nr 2, s. 89-103.

55N. Christie, Crime Control as Industry, Routledge, London 1994, s. 82-92; H. Weinstein, „Justice
System is Braken”, Lawyers Say, „Los Angeles Times” z 24 czerwca 2004.

56Liczba miejsc we wszystkich jednostkach penitencjarnych (więzieniach i aresztach) wynosi 69 335;
31 grudnia 2002 przebywało w nich 80 467 osadzonych. 35 000 czekało w kolejce do zakładu, a do-
kładniej mówiąc, nie zgłosiło się do zakładu karnego w celu wykonania kary. Ponad 5000 skazanych to
osoby z wyrokami ponad 5 lat pozbawienia wolności. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości za grudzień
2002.
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2.5. Skandynawskie periodyki prawa
karnego, penitencjarnego i kryminologii

Wydawany przez Skandynawskie Stowarzyszenie Prawa Karnego (Nordisk Krimi-
nalistforeninger) i Ośrodek Badań Kryminologicznych kwartalnik „Nordisk Tids-
skrift for Kriminalvidenskab” („Skandynawski Kwartalnik Prawa Karnego i Krymi-
nologii”) został powołany do życia przez to Stowarzyszenie przed ponad 90 laty.
Artykuły ukazują się po norwesku, duńsku lub szwedzku. Ośrodek ten stanowił
i nadal stanowi ważne forum publikacji badań i prowadzenia debaty kryminolo-
gicznej.

Skandynawska Rada Badań Kryminologicznych publikuje od 1965 roku, po an-
gielsku, „Scandinavian Studies in Criminology”. Kolejne tomy prezentują dorobek
skandynawskiej myśli kryminologicznej. Powszechna w Skandynawii znajomość
angielskiego ułatwia porozumienie, pozwala na dalsze zespolenie nauki i praktyki
związanej z szeroko pojętą problematyką prawa karnego także przez jej prezen-
tację dla angielskojęzycznego odbiorcy.

Jeszcze dłuższe są skandynawskie kontakty na gruncie penitencjarnym. Już
w 1878 roku z inicjatywy Frederika Stuckenberga, pierwszego redaktora naczel-
nego, zaczął wychodzić „Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen” („Skandynawski
Kwartalnik Penitencjarny”), organ Skandynawskiego Stowarzyszenia Penitencjar-
nego (Nordisk Penitentiärföreningen - NTfF).

Zasadniczo wydawany w Danii, publikował prace autorów z całej Skandynawii.
Założony rok później, z inicjatywy Franza von Liszta, A. Prinsa i G. A. Hamla Union
Internationale de Droit Pénal jeszcze ściślej zacieśnił współpracę Skandynawów
nie tylko w zakresie kryminologii, ale i wspólnych prac nad statystyką kryminal-
ną. W pracy czerpali zarówno z własnych doświadczeń, jak i prac teoretycznych
o reformach wprowadzanych jeszcze w XIX wieku57.

Pod koniec lat siedemdziesiątych powstał w Szwecji specjalny dział zajmujący
się porównawczą skandynawską statystyką kryminalną. Pierwsze spotkanie po-
święcone tym zagadnieniom odbyło się w 1981 roku. Rok później Hanns Von Hofer
opublikował skandynawską statystykę kryminalną za lata 1950—1980 i wydał tom
poświęcony zmianom polityki kryminalnej w Skandynawii w tych samych latach58.
Dostęp do tych danych pozwala na perspektywę dobrze służącą wyważonej, racjo-
nalnej polityce kryminalnej, karnej i penitencjarnej59. Pozwala to również bardziej
realnie oceniać czynniki wpływające na zmiany przestępczości, a tym samym na
jej zapobieganie60.

57P. Garde, Dansk Kriminalistforening 1899—1999 (Stulecie Duńskiego Stowarzyszenia Karnego
1899—1999), „Særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” („Specjalne Wydanie Tidd-
skrift for Kriminalvidenskab”), November 1999, s. 7-11.

58H. Von Hofer, Nordisk Kriminalstatistik 1950—1980 (Norweska statystyka kryminalna 1950—
1980), Nordisk Statistisk Sekretariat, Stockholm 1982.

59H. Von Hofer, Crinte and Punishment in Sweden: Historical Criminal Justice Statistics 1750—2000,
„journal of Scandinavian Studies and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 162-179; H. Von Hofer H. Tham,
Theft in Sweden 1831—1998, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention”
2000, vol. 1, s. 195-210.

60Uwaga, jaką przywiązuje się do odnotowywania wszystkich zgłoszeń napływających do policji, pro-
wadzi niekiedy do zabawnych zdarzeń. Drobiazgowość sprawia, że Szwecja uchodzi za państwo, w któ-
rym wśród wszystkich państw Unii Europejskiej popełnianych jest najwięcej przestępstw. Przestępstw
zabójstwa zgłoszonych w Szwecji jest dwa razy więcej niż ofiar zabójstw. Patrz II. Takala, Nordic Co-
operation…, s. 133.
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2.6. Skandynawskie Rady Zapobiegania
Przestępczości

Wszystkie kraje skandynawskie, z wyjątkiem Islandii, mają krajowe Rady Zapobie-
gania Przestępczości. Duńska Rada (Det Kriminalpræventive Råd; www.dkr.dk)
powstała w 1971 roku. Szwedzka Rada (Brottsförebyggande Rådet - BRÅ; www.b
ra.se) utworzona została w 1980 roku. Norweska Rada (Det Kriminalitetsfo-
rebyggende Råd - KRÅD; www.krad.dep.no) powstała w roku 1980, a naj-
młodsza fińska (Rikoksentorjuntaneuvosto; www.rikoksentorjunta.fi)
w 1989.

Dania i Szwecja uważane są za pionierów w wysiłkach na rzecz zapobiega-
nia przestępczości. Wyprzedza je jedynie Anglia ze Stałym Komitetem ds. Zapo-
biegania Przestępczości utworzonym w 1966 roku. Powołanie Komitetu nie jest
jednoznaczne z rozwiązaniem problemu. Znaczenie, jakie przywiązuje się do tych
instytucji w Skandynawii, nie bierze się z samego faktu ich istnienia. Rady w swo-
im działaniu podtrzymują konsekwentną linię zorientowaną na minimalizowanie
społecznych kosztów przestępczości. Przykładem tego jest praca, jaką poprzedzi-
ło stworzenie norweskiej Rady. Asumptem do jej powstania był raport na temat
trendów i przyczyn przestępczości oraz proponowanych kierunków zmian w po-
lityce państwa (Om kriminalpolitikken 1977-78 - Raport na temat polityki kry-
minalnej). W raporcie bezpośrednio nawiązano do efektów prac Rad szwedzkiej
i duńskiej. Rada szwedzka i duńska powstały w związku z wykazanym w staty-
styce wzrostem przestępczości, natomiast powołanie do życia Rady fińskiej miało
niewiele wspólnego ze statystyką przestępczości. Zadecydował przykład pozosta-
łych państw i zalecenie z 1987 roku Rady Europy, do której Finlandia aplikowała,
aby tworzyć taką instytucję. Szwedzka Rada, która w 1988 roku przekształciła
się w niezależny instytut, ma na swoim koncie bogaty dorobek badań i publikacji
kryminologicznych. Badania kryminologiczne tradycyjnie robione są na uniwersy-
tetach, z czasem utworzono więc na Uniwersytecie Sztokholmskim katedrę kry-
minologii. Wyniki badań prowadzonych w ramach BRÅ i badań uniwersyteckich
są nadal brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w zakresie bieżącej polityki
karnej.

Pomimo zróżnicowanej w każdym z krajów działalności Rad, podtrzymują one
wzajemne kontakty. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, w celu lepszej koordynacji
kryminologicznych prac badawczych, zorganizowano wspólny sekretariat. Z tego
okresu pochodzą wspólne publikacje: Crime Prevention in the Nordic Context -
The Nordic Model (wydane po raz pierwszy w 1996 roku przez BRÅ), prezentują-
ce owoce prac Rad. Dominuje w nich pogląd, że podejmowane działania powinny
zmierzać raczej do zapobiegania przestępczości niż do karania oraz że kara po-
zbawienia wolności - jako zasadniczo szkodliwa dla jednostki i dla społeczeństwa
- powinna być ograniczona do przypadków, gdy izolacja jest niezbędna, a żadna
inna kara nie wchodzi w grę61.

Dokumentacja współpracy znajduje się w sprawozdaniach z konferencji z 1996
roku Samarbeid omKriminalitetsforebygging i Norden (Współpraca w zakresie za-
pobiegania przestępczości w krajach skandynawskich, Det Kriminalitetsforebyg-
gende Råd, 1996). W 1999 roku wydano raport dotyczący zakresu i rozwoju współ-
pracy, pod znamiennym tytułem En Hånd- Fem Finfere (Jedna ręka, pięć palców,
Det Kriminalitetsforebyggende Råd, 1999).

Współpracę odzwierciedla też wydawany przez Rady i Scandinavian Rese-
arch Council for Criminology periodyk. „Journal of Scandinavian Studies on Cri-
minology and Crime Prevention”, podobnie jak Skandynawska bibliografia kry-
minologiczna (Nordiska Samarbetsrådet för kriminologi; www.nsfk.org) dają

61Warto zauważyć, że to samo odzwierciedla również przepis art. 58 polskiego k.k. z 1997 r. Przepis
ten statuuje prymat kar wolnościowych. Różnica zawiera się jednak w tym, że w Skandynawii zasady
wypracowane przez Radę znajdują odzwierciedlenie w linii orzecznictwa i praktyki wykonania kar.
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wszechstronny wgląd w bieżący stan prac i współpracy kryminologiczno-prawnej
w Skandynawii. Prezentowane są przykłady konkretnych rozwiązań i ich recep-
cja w innych państwach skandynawskich. Najwięcej innowacji pochodzi z Danii
i Szwecji. Finlandia czerpie przede wszystkim z doświadczeń szwedzkich, podczas
gdy Norwegia i Islandia są raczej skłonne do korzystania z rozwiązań sprawdzo-
nych w Danii. Szwecja przoduje w badaniach, Dania w budowaniu bezpiecznego
środowiska lokalnego62.

Próba ustalenia, które państwo wprowadziło konkretne rozwiązanie, jest trud-
na i nieco sztuczna, ponieważ Skandynawowie przemieszczają się, przenosząc do-
świadczenie, wiedzę i pomysły. Powszechnie przyjęty w Skandynawii system zapo-
biegania agresji wśród uczniów w szkołach został opracowany przez Szweda Larsa
Olweusa, który zainicjował go, pracując w szkołach w Bergen, w Norwegii. Duński
system planowania urbanistyki miasta z myślą o zapobieganiu przestępczości wy-
pracowany został w kooperacji między uniwersytetem duńskim i szwedzkim. Na
projekt w Danii zaś istotny wpływ miał Szwed pracujący w Danii, Bo Grönlund.

Grönlund, architekt i planista, zwrócił uwagę, że zapobieganie przestępczo-
ści to koncepcja szeroka, która swym zasięgiem obejmuje nie tylko prawo i jego
stosowanie, ale także politykę edukacyjną i politykę społeczną, która z myślą o za-
pobieganiu przestępczości organizuje przestrzeń społeczną. Najlepszy efekt moż-
liwy jest do osiągnięcia wtedy, gdy nie ograniczamy się do technicznych gadże-
tów w wyposażeniu domów, samochodów i policji, ale gdy również przez sposób
planowania przestrzeni społecznej stwarzamy warunki dla „otwartego społeczeń-
stwa”63. W praktyce przekłada się to m.in. na planowanie centrów miast szeroko
dostępnych dla pieszych i rowerzystów, z dobrze pomyślaną infrastrukturą dla kul-
tury, rekreacji, wielu ludzkich i sąsiedzkich kontaktów. Dorobek Le Corbusiera,
Bauhausu, doświadczenia takich architektów, jak Aldo Rossi i bracia Krierw oraz
innych modernistów przełożyły się na plany urbanistyczne centrum Kopenhagi,
Sztokholmu, Oslo, Helsinek i innych miast, z położeniem nacisku na tworzenie
bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Przykłady tego
typu dobrze ilustrują przenikanie się doświadczeń skandynawskich w sferze poli-
tyki kryminalnej i społecznej, która uwzględnia także kwestie urbanistyki.

2.7. Doktryna państwa dobrobytu
a skandynawska polityka karna

Utworzenie Rady Nordyckiej nie urzeczywistniło idei panskandynawizmu, ale ist-
niejący od połowy lat pięćdziesiątych wspólny rynek pracy zbliżył te państwa do
siebie i w dużym stopniu zdecydował, obok historii, o poczuciu wspólnoty Skan-
dynawów. Wspólny rynek pracy oznaczał swobodny przepływ pracowników. Oby-
watele każdego z państw skandynawskich na terenie innego państwa skandynaw-
skiego objęci zostali ochroną prawną jak obywatele danego państwa. Zasada uni-
wersalnego traktowania obywateli w sposób naturalny prowadziła do wyrównania
standardów również w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wspólna dla państw skandynawskich doktryna państwa dobrobytu, promując
egalitaryzm i unikając społecznej marginalizacji określonych jednostek czy grup,
miała istotny wpływ na rozwiązania akceptowane w polityce karnej i penitencjar-
nej tych państw64. Doktryna sama w sobie nie jest instytucją, ale wpływa na kształt
i tych tworzonych, i już istniejących. Kształtuje sposób prezentowania problemów

62H. Takala, Nordic Cooperation…, s. 137.
63B. Grönlund, On Crime Prevention through Urban Design, wykład na seminarium: Towards the

Humane City for the 21st Century, Sztokholm, 28 września 2000.
64H. Christoffersen, Liberation for the Individuals and for the Society in the Welfare State, w: In

Search of the Rules of the New Gaines, ed. Scandinavian Seminar College, Den Danske Selskab, Ring-
kjøbing 1984, s. 154-157.
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związanych z przestępczością. Nie ogranicza ich do sprawcy i kary, uwzględnia
pokrzywdzonego i jego interesy, koszty społeczne i wpływ promowanych polityk
na jakość życia jednostki i społeczności.

Kraje skandynawskie zaliczane są do najwyżej rozwiniętych państw kapitali-
stycznych typuwelfare state - państw dobrobytu i opieki społecznej. Obok dbałości
o wysoką stopę życiową charakteryzuje je tradycyjna dbałość państwa o ochronę
praw jednostki, promowanie tolerancji wyrażające się w unikaniu automatycznego
stawiania znaku równości między innością a dewiacją. Państwa tego typu charak-
teryzuje ograniczone zróżnicowanie w dochodach obywateli, wysoki poziom ega-
litaryzmu, stosunkowo szeroki dostęp do pomocy społecznej nastawionej raczej
na integrację i samodzielność niż na odrzucenie i ubezwłasnowolnienie obywa-
teli. System welfare state jest bliższy ideologii lewicowej, która stoi na gruncie
społecznej inkluzji. W efekcie model kontroli karnej charakteryzuje respekt dla
praw, niski wskaźnik uwięziennienia, odrzucenie idei prywatyzacji i wykorzysty-
wanie technokratycznych metod zarządzania karą pozbawienia wolności dla jej
raczej ograniczenia niż rozszerzenia. Za przykład uniwersalnego państwa welfare
state uchodzi Szwecja.

W okresie podziału Europy na socjalistyczną i kapitalistyczną Szwecja była
przykładem „drogi środka”, udanego połączenia kapitalizmu i socjalizmu państw
dobrobytu. Po upadku komunizmu grożono, że skandynawska droga środka wie-
dzie donikąd. Współczesnymi hasłami stały się ostra konkurencja, ograniczenie
interwencji państwa w sprawy gospodarcze i wolny rynek. Dodatkowa unifikacja
wynika z przynależności do Unii Europejskiej. Norwegia, jedyne niezjednoczone
w Unii państwo skandynawskie, w praktyce ma system prawny w pełni zgodny
z unijnymi wymogami. W tych warunkach skandynawskie państwo dobrobytu po-
winno nie mieć racji bytu. Jednak specjaliści od gospodarki i zarządzania przyzna-
ją, że nieprzerwany sukces skandynawskiej gospodarki jest obelgą dla konwencjo-
nalnej mądrości. Dobra jakość życia większości nadal zwycięża w hierarchii celów
nad sukcesem finansowym niewielu.

Biznes traktuje się zazwyczaj jako bezwzględną walką przeciwników dbają-
cych jedynie o własne korzyści. Skandynawia, której przemysł rozwinął się dopiero
w końcu XIX wieku, wyprzedziła innych, praktykując na co dzień humanitaryzm,
wrażliwość społeczną, egalitaryzm i troskę o środowisko naturalne - to wszystko,
co zdaniem ekonomistów i polityków jest sprawą drugorzędną, by nie powiedzieć
- bez wartości.

Skandynawowie, nic strasząc się nawzajem widmem nędzy, mają niską infla-
cję, niskie bezrobocie, zdyscyplinowaną siłę roboczą. W Szwecji 90% pracowni-
ków należy do związków zawodowych. W badaniach określają się jako szczęśliwi.
Za najszczęśliwszych uchodzą Duńczycy65. Skandynawską kulturę z pewnością
ukształtowała historia, ale czy to oznacza, że jakiś kraj, którego historia zdecydo-
wanie odbiega od wzorów skandynawskich, nie może pokusić się o podoimy spo-
sób myślenia i działania w ramach rodzimej polityki społecznej i karnej? Socjal-
demokratyczny korporatyzm skandynawski charakteryzuje w działaniach kolek-
tywny indywidualizm, który na gruncie polityk karnych przekłada się na unikanie
represji w imię retrybucji.

Johan Olsen i James March na przykładzie Norwegii opisują mechanizmy dzia-
łania instytucji w państwie dobrobytu. Zasada równości sprzyja sprawowaniu kon-
troli przez wywieranie wpływu na sposób rozumienia zjawisk społecznych. Roz-
wiązywanie problemów, uczenie się, konflikt zależą od interpretacji. Co się zda-
rzyło? Dlaczego się zdarzyło? Jakie są możliwe sposoby myślenia o tych zdarze-
niach? Kontrola może być ścisła poprzez wywieranie wpływu na definicje sukcesu
i niepowodzenia. Może też być bardziej rozproszona i dotyczyć wizji rzeczy i re-

65Rozległe badania porównawcze objęły obywateli 90 państw. Badania noszą tytuł „World Database
of Happiness”, obejmują ponad 10 000 grup ludzi. Kilka lat temu Duńczycy zajmowali drugie miejsce
w rankingu po Szwajcarach. „Berlingske Tidene” z 3 lutego 2005.
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definicji przyjętych sposobów określania „interesów”66. Vagn Greve i Von Hofer
wskazują, że w państwie dobrobytu przeważa ścisły typ kontroli. Służy to budo-
waniu poczucia współodpowiedzialności za procesy społeczne. Dotyczy to także
polityki karania i wykonywania kar.

2.7.1. Kolektywizm versus indywidualizm

Społeczny indywidualizm lub kolektywny indywidualizm - tym mianem określa się
w teorii zarządzania system, który cechuje wysoki egalitaryzm, wysoki poziom al-
truizmu, brak przynależności klanowej i niewielki dystans do władzy67. Pod wzglę-
dem wysokiej oceny indywidualizmu państwa skandynawskie zbliżone są do Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Płn. Jednak skandynawski indywidualizm różni się
od amerykańskiego tym, że jest bardziej altruistyczny68.

Przykładem kolektywnego indywidualizmu jest stosunek Skandynawów do
przestępczości. Przekłada się on na strategię, która dąży do podtrzymania praw
człowieka zarówno w stosunku do sprawców, jak i pokrzywdzonych. Jak pamię-
tamy, Cavadino i Dignan określili ten model podejścia karnego jako strategię C,
mieszczącą się na skali od promowania resocjalizacji po wprowadzanie różnych
technik sprawiedliwości naprawczej. Strategia ta nie eliminuje odpowiedzialności
za wyrządzoną szkodę, jest natomiast przeciwna populistycznemu promowaniu
surowych kar i wykorzystywaniu polityk karnych do celów politycznych. Przyzna-
je się, iż: „nie jest tak, że w Skandynawii jest mniej przestępstw niż gdzie indziej,
uznaje się jedynie, że głównym czynnikiem powstrzymującym ludzi przed złama-
niem prawa nie jest surowość spodziewanej kary, lecz, wyuczone normy kultu-
rowe”69. Internalizacja norm ma przewagę nad strachem przed karą, ponieważ
działa w sposób automatyczny; strach zaś jedynie wtedy, gdy groźba kary jest
realna. Samo zagrożenie karą, jeżeli dana norma nie jest zinternalizowana, jest
słabym środkiem przeciwdziałającym zachowaniom niechcianym.

Skandynawowie bardziej od strachu przed surową karą cenią poczucie przyna-
leżności i identyfikację z wyznawanym systemem norm. Stąd złamanie norm nie
zwalania od kary, ale i automatycznie nie wyklucza jej. Z tego samego powodu
kara więzienia jako stygmatyzująca nie jest sankcją priorytetową i zaleca się jej
oszczędne stosowanie. Dlatego też skandynawskie prawo karne określane jest ja-
ko humanitarne, a skandynawska praktyka penitencjarna ma opinię najlepszej na
świecie. Skandynawowie jednak nie uważają, że cechuje ich szczególny humani-
taryzm. Ich zdaniem działają przede wszystkim racjonalnie, mając na względzie
minimalizowanie społecznych szkód.

Na przykład w Szwecji już. w 1902 roku wprowadzono odrębne postępowanie
wobec nieletnich w wieku od 15 do 18 lat oraz specjalne ośrodki reedukacji dla
młodzieży w wieku od 18 do 21 lat. W Norwegii wiek odpowiedzialności karnej
z 14 do 15 lat podniesiono dopiero w roku 197870. Środki stosowane wobec nie-
letnich zakładały cele wychowawcze. Ograniczeniu pozbawienia wolności służyły
instytucje warunkowego zawieszenia kary i warunkowego zwolnienia (np. Szwe-
cja - 1927 r.). Dość wcześnie zauważono, że więzienie nie przynosi spodziewanych
rezultatów. Zamiast kary pozbawienia wolności zaczęto stosować grzywnę, z cza-
sem grzywnę dniówkową. Szwecja wprowadziła ją w 1931 roku. W Danii jej wpro-

66J. G. March, J. P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe
„Scholar”, Warszawa 2005, s. 122 i n.

67B. Bjerke, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 222-223.
68C. Hampden-Turner, A. Trompenaars, Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków

2000, s. 212-213.
69B. Bjerke, Kultura a style…, s. 224.
70J. Andenaes, Developments in Criminal Law and Penal Systems: Norway 1977—1978, „The Criminal

Law Review” July 1979, s. 447-451.
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wadzenie dyskutowano już w roku 1910, choć ostatecznie pierwsza wprowadziła
ją Finlandia w 1921, Dania w 1939, a Norwegia w 1975 roku71.

2.7.2. Represyjność versus łagodność

Hanns Von Hofer zdecydowanie zaprotestował, gdy Cavadino i Dignan zapropo-
nowali, by rozdział o polityce karnej w Skandynawii w pisanej przez nich książce
zatytułować: „Szwecja i Finlandia - socjaldemokratyczna nordycka łagodność”.
Jego zdaniem nie było i zwłaszcza teraz nie ma podstaw do mówienia o skandy-
nawskiej łagodności. Stąd też raz jeszcze warto podkreślić, że pojęcia „łagodny”,
„surowy” i w tej pracy traktowane są względnie i dotyczą oglądu skandynawskiej
rzeczywistości z perspektywy praktyki karnej innych państw europejskich i Sta-
nów Zjednoczonych. Na tym tle zmiany, które występowały w Skandynawii, zasłu-
gują na względną ich ocenę jako prowadzące do „cywilizowania” i „łagodzenia”
odpowiedzialności, promowania strategii C raczej niż strategii A.

Na początku XX wieku złagodzenie represyjności stosowanych środków kar-
nych wyrażało się m.in. przez zniesienie kary śmierci.

W Norwegii w 1905 roku zniesiono karę śmierci za przestępstwa popełnione
w czasie pokoju. Ostatnim ściętym za zabójstwo 25 lutego 1876 w Loeten był Kri-
stofer Nielsen Svartbækken. Ostatnią kobietą ściętą 18 lutego 1876 w Halden była
Sofia Johannsdotter.

Za zbrodnie zdrady kraju i inne zbrodnie wojenne 37 osób zostało skazanych na
śmierć i zgładzonych między rokiem 1945 a 29 sierpnia 1948. Całkowita abolicja
kary śmierci nastąpiła w 1979 roku. Norwegia jako jedna z pierwszych podpisała
6 Protokół do EKPCz, który wszedł w życie 1 listopada 1988. Norwegia podpisała
również Protokół opcyjny MPPCz.

W Danii kara śmierci została zniesiona w kodeksie karnym z 1930 roku, który
wszedł w życie w 1933. Ostatnim, który podłożył głowę pod topór, był jens Nie-
lsen, skazany w 1892 roku za zamach na życie strażnika w więzieniu w Horsens.
W latach 1945—1950 na karę śmierci za zbrodnie wojenne skazano 46 osób. Abo-
licja kary śmierci również za tego typu przestępstwa weszła w życie 1 czerwca
1978.

W Szwecji karę śmierci zniesiono w 1921 roku, a za zdradę i zbrodnie wojenne
w 1973. Przedostania egzekucja miała miejsce w 1900 roku, a ostatnia 23 listopa-
da 1910. Wyrok wykonano na 37-letnim Alfredzie Andersie. Został zgilotynowany
w więzieniu Langholmen za zabójstwo dokonane w trakcie rozboju.

W Finlandii ostatnia egzekucja odbyła się 3 maja 1825. Juho Simonpoika Hauti-
mäki został ścięty w Koski za morderstwo dokonane na swoim bracie. Kara śmierci
została zniesiona rok później przez cara Rosji, któremu w owym czasie Finlandia
podlegała. Kara śmierci automatycznie ulegała zamianie na dożywotnie zesłanie
na Sybir. W 1880 roku wprowadzono nowy kodeks karny, który wszedł w życie
w 1894 roku i przewidywał karę śmierci jedynie za zabójstwo, zdradę i zbrodnie
popełnione podczas działań wojennych. W latach 1939—1944 wykonano ok. 500
wyroków. Kara śmierci za zabójstwo została zniesiona w roku 1949, a 5 maja 1972
nastąpiła całkowita abolicja72.

W Skandynawii dużo wcześniej niż w innych państwach zniesiono najwyższy
wymiar kary za wszystkie czyny w okresie pokoju, oprócz zabójstwa. Wysoka war-
tość życia i wolności była od dawna uznana. W sposób naturalny skłaniało to do

71C. Torp, Forhandlingerne paa Dansk Kriminalistforenings (Działalność Duńskiego Stowarzyszenia
Karnego), GAD, København 1900, s. 133; H. Thornstedt, The Day-fine in Sweden, w: Some Develop-
ments in Nordic Criminal Policy and Criminology, Scandinavian Research Gouncil for Criminology,
Stockholm 1975, s. 28-35.

72Capital punishment UK - Worldwide Pages; http://www.geocitiescom/richardclark32@btint- ernet-
com/index.html
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rozwoju i stosowania innych niż karne systemów kontroli zachowań ludzi w celu
ochrony obywateli i ich mienia.

Wprowadzono nowe, pozasądowe postępowanie w sprawach dotyczących
przestępstw drobnych. Na przykład w Szwecji już w 1944 roku upoważniono pro-
kuratorów do umarzania postępowania karnego pomimo istnienia wystarczają-
cych dowodów winy, gdy sprawa była zagrożona karą do 6 miesięcy pozbawienia
wolności lub grzywną, a szkoda została wyrównana. Uznawano, że najważniej-
sze jest, aby wyrównać szkodę, zadbać o interes pokrzywdzonego, ale i o interes
społeczny. Koszty procesu, czas, zaangażowanie specjalistów, skupienie środków
i zainteresowania - to wszystko było brane pod uwagę przed puszczeniem w ruch
machiny wymiaru sprawiedliwości. Sprawy drobne i proste rozwiązywano więc
od razu, dbając o satysfakcję pokrzywdzonego. Realizowano tym samym dwa ce-
le: sprawca natychmiast ponosił konsekwencje swojego czynu, pokrzywdzonemu
w sposób sprawny i szybki wyrównywano szkodę. Nie mniej ważny zdaje się i ten
skutek, że oszczędzając pieniądze podatników, umożliwiano sądom zajmowanie
się sprawami poważnymi, które rzeczywiście wymagały ich uwagi. Świadomie dą-
żono przy tym do ograniczenia stosowania kary pozbawienia wolności jako zbyt
kosztownej zarówno ze względu na koszty społeczne, jak i finansowe.

2.8. Instytucja kary a przestrzeganie
prawa w państwie dobrobytu

Zmarły w 1994 roku amerykański socjolog szwedzkiego pochodzenia Thorsten
Sellin już w 1939 roku zwracał uwagę na to, iż rodzaj wymierzanych kar jest nie-
rozłącznie związany i uzależniony nie tyle od poziomu przestępczości, ile od war-
tości kulturowych państwa, które je stosuje. Innymi słowy, to czy przeważają kary
grzywny, czy różne formy ograniczenia wolności, czy kara pozbawienia wolności
- jest uzależnione nie tyle od popełnianych przestępstw, ile od wartości przypisy-
wanej wolności, poziomu praworządności, poczucia związania prawem i poziomu
równości. Czyny najohydniejsze, jak zabójstwo, gwałt czy rozbój, mają to do sie-
bie, że w każdym społeczeństwie są najrzadsze, tak jak czyny związane z zama-
chem na mienie, ale nie na życie, są dość powszechne. W nauce od dawna trwa
spór, w jakim stopniu sam zakaz i jego surowość jest w stanie powstrzymać przed
naruszeniem normy. Kryminolodzy prześcigają się w cytowaniu często wątpliwej
jakości metodologicznej badań, które mają służyć wsparciem dla argumentu, że
wystarczy wprowadzić dostatecznie surową karę i problem zniknie73. Sellin zwra-
cał uwagę, iż takie rozumowanie dotknięte jest zasadniczym błędem, polegającym
na przypisywaniu wartości informacyjnej właściwości sprawczych. Jest równocze-
śnie wyrazem określonego poglądu na naturę ludzką.

Zakazy ujęte w kodeksie karnym są informacją o zbiorze zachowań niechcia-
nych. Informują, jakie zachowania nie są tolerowane. Informują również o stopniu
ich potępienia. Kara jest odbiciem stopnia potępienia. Im wyższa kara, tym bar-
dziej dane zachowanie spotyka się z dezaprobatą. Założenie, że dostatecznie wy-
sokie zagrożenie karą stanowi panaceum na przestępczość, jest wyrazem poglądu,
że ludzie są zasadniczo źli i zdemoralizowani, jedynie więc kara, a nie zinternali-
zowana norma moralna, jest w stanie powstrzymać ich przed określonym zacho-
waniem. Nie miejsce tu na filozoficzny dyskurs o naturze człowieka, jeśli więc
nawet przyjąć, że taki pogląd byłby właściwy, że to jedynie konformizm podszyty
strachem powstrzymuje ludzi przed naruszaniem norm kodeksu karnego, nadal
rozumowanie to dotknięte jest błędem. Stwarza złudzenie sprawowania kontroli.
Jest przykładem myślenia egocentrycznego. Polega ono na przekonaniu, że można

73Criminal Justice. Opposing Viewpoints, ed. M. D. Biskup, Greenhaven Press, Inc., San Diego 2001.
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zapobiegać przyszłym wydarzeniom, stosując sankcje i grożąc nimi. Przeświadcze-
nie to pomija najczęściej warunki, w których ludzie dokonują wyborów. Jest ono
obce strategii C i poprawne dla uzasadnienia działań strategii A. Dignan i Cava-
dino słusznie zauważali, że dla Skandynawii wybór opcji C jest charakterystyczny
nawet wśród zwolenników sprawiedliwej odpłaty. Oznacza preferencję dla proce-
su, który prowadzi raczej do internalizacji norm niż ograniczenia się do straszenia
karami za ich nieprzestrzeganie74.

Posługiwanie się groźbą surowej kary wymaga ciągłego sprawdzania i czujno-
ści. Im mniej surowa kara, tym mniejsze uzasadnienie sytuacyjne (pilnujący po-
rządku policjant); im mniejsze uzasadnienie sytuacyjne, tym bardziej potrzebne
jest uzasadnienie wewnętrzne (nie kradnę, bo nie przystoi). Ktoś mógłby jednak
powiedzieć, że im mniejsza kara, tym większa skłonność do lekceważenia nor-
my. Tyle że już Monteskiusz zauważył, iż nie sposób efektywnie rządzić jedynie
za pomocą kar, bo przyzwyczajamy się do każdej kary. Im surowsza, tym szybciej
zużywa się mechanizm rządzenia, gdyż zmusza do przekraczania społecznie ak-
ceptowanych form dyscyplinowania ludzi i obraca się przeciwko stosującym. Nie-
skuteczność grożenia surowymi karami wyraża się w tym, że po pewnym czasie
przestaje odstraszać, a nic innego poza karą nie przemawia za unikaniem zaka-
zanego zachowania. Kary łagodne długoterminowo powstrzymują od zakazane-
go zachowania, wymagają bowiem wewnętrznego przekonania i uzasadnienia, że
dane zachowanie jest niewłaściwe. Odwołanie się do surowych kar jako metody
przeciwdziałania przestępczości dezawuuje znaczenie wpływu, jakie na zachowa-
nie ludzi ma edukacja i wychowanie w duchu poszanowania innych, duchowość
i przywiązanie do norm religijnych, moralnych i społecznych. Tworzy wyraźne po-
działy na „dobrych” i „złych”. To nie służy promowaniu społecznej solidarności.
Nie służy też realizacji zasady uniwersalizmu.

Prowadzony w Skandynawii dyskurs o skutecznym przeciwdziałaniu przestęp-
czości demonstruje przekonanie zwolenników prewencji generalnej, że prawdo-
podobieństwo popełnienia powtórnego zabójstwa jest takie samo w sytuacji, czy
sprawca zostanie zwolniony warunkowo, czy odbędzie całą karę. Wykazały to ba-
dania przeprowadzone w Finlandii75. Zwolennicy resocjalizacji są z kolei zdania,
że liczy się udział w jakiejkolwiek sensownej aktywności, w programie edukacyj-
nym niekoniecznie nastawionym na indywidualną terapię. Potwierdziły to badania

74Zazwyczaj respektujemy nakazaną szybkość jazdy samochodem, gdy na horyzoncie pojawia się syl-
wetka policyjnego wozu, nawet wówczas gdy jest to tylko jego atrapa; po chwili powracamy do naszej
pierwotnej, niedozwolonej szybkości. W Skandynawii przestrzega się dozwolonej szybkości jazdy, nie
różnej od obowiązującej w Polsce, tłumacząc to tym, że „u nas w sprawie szybkości jazdy obowiązu-
ją reguły”. Zinternalizowana w Skandynawii, pozostaje na poziomie informacji w Polsce, len prosty
przykład ilustruje proces, którego prawnik nie może pomijać, jeśli proponowane przez niego rozwią-
zania mają przynieść spodziewany elekt. Różnica tkwi w poziomie internalizacji norm. Zastraszanie
wymusza posłuszeństwo, ale tylko dopóty, dopóki realna jest groźba kary. To do tej zasady odwoływali
się i Beccaria, i Monteskiusz, ale także Christie i Mathiesen, mówiąc, że to, co przeciwdziała popeł-
nianiu przestępstw, to nie wysokość, ale nieuniknioność kary. Zakaz, któremu towarzyszy niemrawy,
mało sprawny i niejasny sposób egzekwowania, prowadzi do jego lekceważenia, gdyż nie wymusza
uległości. Kary i w równym stopniu nagrody są skuteczne, gdy chodzi o nakłonienie do określonych za-
chowań, lecz jako techniki oddziaływania społecznego mają bardzo ograniczone znaczenie, ponieważ
muszą stale być obecne, aby odnosiły skutek. Internalizacja, a więc uznanie za słuszne postępowa-
nia w określony sposób sprawia, że postępujemy w dany sposób, ponieważ jesteśmy przekonani o jego
słuszności. Nagroda ma tu charakter wewnętrzny i jest nią poczucie, że postępujemy słusznie. Interna-
lizacja charakterystyczna dla strategii karnych nastawionych na poprawę to najbardziej trwała reakcja
na wpływ społeczny właśnie dlatego, że motywacja dążenia do trafności jest silna i samopodtrzymu-
jąca się, niewymagająca stałego nadzoru ze strony czynników dysponujących nagrodami lub karami
(jak w przypadku ulegania). W zmuszaniu do uległości ważnym komponentem jest władza, jaką dyspo-
nuje osoba stosująca kary. W internalizacji liczy się wiarygodność osoby, która dostarcza informacji.
Jeśli jest wiarygodna, jeśli jej przykład przekonuje, wówczas jesteśmy skłonni poddać się jej wpły-
wom, Te zasady dobrze ilustrują różnicę między strategią A, nastawioną na retrybucję, a promowaną
w skandynawskiej polityce karnej strategią C - nastawioną na poszanowanie jednostki i pozytywne
oddziaływanie przez karę. Patrz także E. Aronson, G. Wieczorkiewicz, Kontrola naszych myśli i uczuć,
Jacek Santorski &. Ska, Warszawa 1999, s. 76-77.

75I. Anttila, A. Westling, The Pardoning of, and Recidivism among Criminals Sentenced to Life Im-
prisonment, „Scandinavian Studies in Criminology” 1965, vol. 1, s. 13-33.
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duńskie76. Wreszcie i jedni, i drudzy skonfrontowani z rzeczywistością przyznają,
iż zagrożenie karą ma ograniczony wpływ na zachowanie człowieka. Dowiodły te-
go norweskie badania nad ciemną, niewykrytą liczbą przestępstw. Badani, męż-
czyźni w poborowym wieku między 17 a 20 rokiem życia, proszeni byli o wska-
zanie, czy popełnili czyny o różnym stopniu ciężkości - od nielegalnego łowienia
i polowania, zabierania przedmiotów z maszyn sprzedających napoje i żywność
bez płacenia, przez drobne kradzieże, nielegalną produkcję alkoholu, seksualne
stosunki z dziewczyną, która nie osiągnęła 16 lat, po kradzież samochodu, łodzi,
jazdę po pijanemu etc. Przeprowadzone zostały anonimowo. Z ostrożnie wycią-
gniętych wniosków wynika, że:

• naruszanie prawa - w sensie statystycznym - jest zjawiskiem normalnym, ale
odnosi się tylko do naruszania niektórych zakazów i występuje sporadycznie;

• wysoki poziom naruszania prawa (high self-reporting) jest związany z wy-
chowaniem i życiem w mieście;

• wysoki poziom naruszania prawa nie ma związku z poziomem edukacji
w mieście, lecz ma związek z wysokim poziomem edukacji na terenach poza-
wielkomiejskich; lepiej wykształceni mają skłonność surowiej oceniać swoje
zachowanie;

• kryteria surowości oceny swoich zachowań rosną wraz ze statusem społecz-
nym rodziców;

• osoby, które wcześnie weszły w kontakt z policją i sądami, przyznają się do
wielu naruszeń prawa;

• edukacja wydaje się oferować pewną ochronę przed kontaktami z policją
i sądami77.

Szwedzkie badania typu self-reported, przeprowadzone na młodzieży szkolnej
w wieku od 9 do 14 lat, w których uczestniczyło 950 dzieci, ujawniły, że 92% bada-
nych przyznało się do popełnienia co najmniej jednego naruszenia prawa, a 50% do
popełnienia co najmniej jednego poważniejszego naruszenia prawa. Średnio przy-
padało 6 naruszeń na badanego. 7% badanych było znanych policji. W konkluzji
stwierdzono, że pewne typy przestępstw powinny być postrzegane jako normalne
zjawisko wśród dzieci. Brak realistycznego spojrzenia nic pomoże ani wymiarowi
sprawiedliwości, ani efektywnemu oddziaływaniu na młodzież. Nie oznacza to, że
zachowania te mają być akceptowane, jednak z ich powszechności musi płynąć
wniosek, że czynienie kozłów ofiarnych ze zidentyfikowanych sprawców skrzyw-
dzi zidentyfikowanych, ale nie poprawi sytuacji78.

Widzimy więc, obserwując ustawodawstwo i praktykę państw skandynaw-
skich, że treść prawa i polityk karnych stanowi istotny czynnik cywilizacyjny;
sprzyja inkluzji, jest przeciwne ekskluzji, a to z kolei wpływa na obecność spo-
łecznej solidarności79. Prawo karne jako katalog zachowań niechcianych i sankcji
przewidzianych za naruszenie zakazu jest tylko jednym z elementów prawa, ale
ma szczególne znaczenie. Wyraźniej niż inne modele kontroli społecznej pozwala
ocenić stosowane mechanizmy prawnokarne służące społecznej integracji (inklu-
zji) czy wykluczaniu grup i osób (ekskluzji).

Skandynawskie państwa welfare state świadomie promują politykę społecz-
nej inkluzji. Na gruncie prawa karnego oznacza to miarkowanie kar, szczególnie

76K. Bernsten, K. O. Christiansen, A Resocialization Experiment with Short-term Offenders, „Scan-
dinavian Studies in Criminology” 1965, vol. 1, s. 34-54.

77N. Christie, J. Andenaes, S. Skirbekk, A Study of Self-reported Crime, „Scandinavian Studies in
Criminology” 1965, vol. I, s. 86-116.

78K. Elmhorn, Self-reported Deliniqency among Schoolchildren, „Scandinavian Studies in Crimino-
logy” 1965, vol. 1, s. 117-146.

79H. M. Hernes, Obywatelstwo kobiet w skandynawskim państwie dobrobytu, w: Nordycki model
demokracji i państwa dobrobytu, red. T. S. Edvardsen, T. Hagvet, S. Bernt, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1994, s. 70.
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miarkowanie kar izolacyjnych. Na gruncie praktyki penitencjarnej oznacza to wy-
konanie kary w sposób, który umożliwia integrację społeczną skazanego po wyko-
naniu kary. Na gruncie polityki kryminalnej i karnej przekłada się to na decyzje co
do rodzaju zachowań objętych penalizacją, rodzaju stosowanych środków karnych
i sposobu rozumienia zjawiska powrotności do przestępstwa. W Skandynawii re-
cydywy nie postrzega się jako dowodu na nieskuteczność wymierzonej kary, ale co
najmniej również jako dowodu na poziom społecznej niechęci lub nieprzygotowa-
nia do przyjęcia skazanego po odbyciu kary. Jest to dobra ilustracja inkluzyjnego
sposobu myślenia.

Do kanonu przesłanek konstytuujących wykonanie kar należą zasady równości
i określoności (lex certa, nulla poena sine lege). Wyklucza to przyzwolenie na nie-
przestrzeganie prawa wobec osób, które prawo złamały. Władza nic może w ten
sposób uzasadniać niedociągnięć w realizacji prawa i międzynarodowych zaleceń
typu Europejskich Reguł Więziennych.

2.8.1. Kontrola zachowań w państwie dobrobytu - ujęcie kry-
tyczne

Państwo dobrobytu nie oferuje mniejszej kontroli społecznej, choć zdecydowanie
oferuje racjonalny i niechętny proliferacji stosunek do kary pozbawienia wolno-
ści. Na często niedostrzegane, nastawione na kontrolę oblicze ustroju państwa
dobrobytu zwracają uwagę Vagn Greve i Hanns Von Hofer. Zdaniem Vagna Greve
tam gdzie nie obowiązuje idea opiekuńczego państwa dobrobytu, jednostka po-
strzegana jest jako odpowiedzialna za siebie, racjonalna, zdolna do podejmowania
samodzielnych decyzji. Państwo dobrobytu natomiast to według niego państwo,
w którym władza wie lepiej, czego człowiekowi potrzeba. Władza państwowa na
wzór pater familias rości sobie prawo do podporządkowania ludzi swej woli. Prze-
stają być oni postrzegani jako racjonalni i samowystarczalni. Zaskoczenie budzi
uwaga Vagna Greve, że w państwie dobrobytu człowiek nie jest postrzegany ja-
ko z gruntu uczciwy i praworządny, lecz jako potencjalnie groźny lub bezradny.
W związku z tym prawo karne w państwie dobrobytu, odmiennie niż w państwie
prawa, w którym prawo chroni obywatela przed władzą, jest przede wszystkim
narzędziem wykonywania władzy państwowej80. Według Vagna Greve takie po-
dejście przyczyniło się do rozwoju środków zabezpieczających, pozwalających na
bezterminowe przetrzymywanie grup i osób uznanych za niedojrzałe (np. młodo-
cianych czy alkoholików). Jednak Vagn Greve musi przyznać, że to samo państwo
z powodu tych samych wartości zniosło te środki, gdy stwierdzono, że nie spełniają
oczekiwanych celów.

Hanns Von Hofer przy okazji omawiania rzekomego, jego zdaniem, wzrostu po-
ważnej przestępczości nieletnich i młodocianych wskazuje na niebezpieczeństwa
zbyt daleko posuniętej ingerencji władzy. Od ponad 20 lat pisze się o wzroście
zachowań przestępnych wśród młodzieży. Dane pozwalają na analizę tego zagad-
nienia np. w Szwecji już od roku 1912, kiedy to dodano do statystyk tabele skazań
osób w wieku od 15 do 17 lat. Ograniczając się do dwóch typów przestępstw: kra-
dzieży i naruszenia nietykalności cielesnej, można zauważyć, że o ile w 1924 roku
w tym przedziale wiekowym za kradzież skazano 276 osób a za naruszenie niety-
kalności cielesnej 15, o tyle w 1995 za te przestępstwa skazano już odpowiednio
8326 i 1826 osób81. Kradzieże, wciąż na wysokim poziomie, mają obecnie tenden-
cję do stabilizacji. Naruszenie nietykalności cielesnej wykazuje natomiast w koń-
cu lat osiemdziesiątych raptowny wzrost. Analizując zjawisko, Von Hofer zwra-
ca uwagę na możliwość dowolnego interpretowania danych statystycznych. Wielu

80V Greve, Criminal Law in 21 st Century, w: Legal Issues at the Dawn of the New Millennium, cd. P.
Blume, DJØF Publishing, Copenhagen 1999, s. 42-43.

81H. Von Hofer, Criminal Violence and Youth in Sweden: a Long Term Perspective, „Journal of Scan-
dinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. 1, s. 57.
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uważa, że statystyka skazań nie jest dobrym wskaźnikiem wzrostu przestępczości.
Sądowe statystyki są kompilacją procesu selekcyjnego i mechanizmów trudnych
do jednoznacznego uchwycenia zwłaszcza w perspektywie historycznej82. Dlatego
też niektórzy sądzą, że służą one jedynie za wskaźnik poziomu wykorzystywania
przez władzę prawa karnego do sprawowania kontroli społecznej. Von Hofer nie
zgadza się z tym poglądem i uważa, że w długim okresie, zakładając, że państwo
na każdym etapie wykorzystuje prawo karne do sprawowania kontroli, można na
podstawie statystyk sądowych wnioskować o rzeczywistych trendach przestęp-
czości. Statystyki sądowe odzwierciedlają zgodę społeczności na reakcję sądów
i odpowiednich organów na ściganie określonych zachowań. Przy uznaniu słusz-
ności tej przesłanki nietrudno dostrzec od końca lat czterdziestych w Skandynawii
wzrost znaczenia systemu prawa karnego. Dotyczy to odpowiedzialności zarówno
nieletnich i młodocianych, jak i dorosłych. Dane te, choć nie odbiegają od proce-
sów obecnych w innych państwach europejskich, zaskakują. Kolidują z przekona-
niem, że policyjna rola państwa w państwie dobrobytu powinna ulec zminimali-
zowaniu. Teoria ta, przedstawiona m.in. przez niemieckiego socjologa Hansa Ha-
ferkampa, nie znalazła potwierdzenia w skandynawskiej rzeczywistości. Dowodził
on, że współczesne społeczeństwa dobrobytu charakteryzuje stały wzrost indywi-
dualnej wolności i swobody. W konsekwencji prowadzi to, również w sytuacjach
konfliktów społecznych, do redukcji państwowego interwencjonizmu83.

Bliższa rzeczywistości okazała się jednak teoria Johna Braithwaite’a. Twier-
dzi on, że brak wypracowanych alternatywnych, pozasądowych form, procedur
i mechanizmów rozwiązywania konfliktów w gronie rówieśników, pracowników,
sąsiadów czy społeczności lokalnej nieuchronnie prowadzi w państwie nastawio-
nym na przestrzeganie indywidualnych praw jednostki do zwiększenia aktywności
państwa. Przy czym państwo reaguje zazwyczaj w sposób tradycyjny i stosuje wię-
cej i częściej znane sankcje karne. W efekcie przynosi to więcej, a nie mniej skazań
na to, co tradycyjnie jest najlepiej znane, a więc na karę pozbawienia wolności84.

Von Hofer przytacza poglądy Braithwaite’a na potwierdzenie, że w państwie
dobrobytu następuje naturalny proces zwiększania sfery swobód obywatelskich,
któremu jednocześnie towarzyszy wzrost kontroli zachowań, dotyczący zwłaszcza
ludzi młodych i zachowujących się w sposób niekonwencjonalny (np. osób pijących
wbrew zakazowi w miejscach publicznych, kobiet zachowujących się w sposób
niekonwencjonalny etc.). Omawiając w długiej perspektywie statystykę i trendy
skazań, Von Hofer udowadnia, że rzeczywiście trudno jest mówić o wzroście prze-
stępczości wśród młodzieży. To bowiem, co uległo zmianie, to nie same zachowa-
nia ani ich ilość (choć obiektywnie można mówić nawet o spadku zachowań agre-
sywnych), ale reakcja na nie. Wśród skandynawskich historyków istnieje zgoda,
że statystyki zabójstw były w XV i XVI wieku ok. 20 razy wyższe niż. współcześnie.
Nie ma też wątpliwości, że kolejne wzrosty i spadki skorelowane były wcześniej
z poziomem spożycia alkoholu, kontrolą tego spożycia i z okresami wojny i głodu.

2.8.2. Przyczyny redukcji przemocy w skandynawskich pań-
stwach welfare state

Szwedzi, podobnie jak inni Skandynawowie, w ciągu ostatnich 150 lat mają do
czynienia ze zjawiskiem postępującej redefinicji i redukcji siły fizycznej i przemo-
cy. W tym okresie wyeliminowano z życia publicznego kary fizyczne. Zakazano

82M. Maguire, Crime Statistics, Patterns, and Trends: Changing Perceptions and their Implications,
w: The Oxford Handbook of Criminology, eds M. Maguire, R. Morgan, R. Reiner, Clarendon Press,
Oxford 1994, s. 233-291.

83H. Von Hofer, Criminal Violence…, s. 59.
84J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s.
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stosowania kar fizycznych zarówno jako środków przewidzianych przez kodeks
karny, jak i jako formy karcenia stosowanej wobec służących, żołnierzy, maryna-
rzy, więźniów i uczniów w szkołach. W 1979 roku zakazano stosowania klapsów
jako fizycznej metody wychowawczej. Gwałt w małżeństwie uznano za przestęp-
stwo w 1965 roku. W 1969 roku zakazano profesjonalnego boksu. W 1982 roku
wprowadzono zakaz klitoridektomii (zwany też obrzezaniem kobiet). Podobne za-
kazy sukcesywnie wprowadzano w pozostałych państwach skandynawskich.

Obowiązujący nadal trend zmierza w kierunku wyeliminowania i zakazania
wszelkich form przemocy w życiu publicznym i prywatnym. W efekcie ludzie znacz-
nie częściej skłonni są zawiadamiać policję o zachowaniach, które wcześniej nie
raziły, nie budziły sprzeciwu, były uznawane za moralnie neutralne lub tolerowa-
ne, lub gdzie problem rozwiązywano bez odwoływania się do policji i sądów. Von
Hofer zwraca uwagę, że współczesny wzrost zawiadomień o tego typu zachowa-
niach występuje zwłaszcza wtedy, gdy sprawca jest osobą młodą. Dawniej uważa-
no, że młody człowiek ma prawo być czasami nawet nieobliczalny, dziś za przejaw
patologii przyjmuje się chociażby udział w szkolnej bójce. W latach osiemdziesią-
tych XX wieku do wyjątków należało zgłaszanie szkolnych bójek na policję. Pod
koniec lat dziewięćdziesiątych większość zgłoszeń dotyczących naruszenia niety-
kalności cielesnej odnosiła się do sytuacji, w której co najwyżej dochodziło do paru
zadrapań i nie było potrzeby żadnej interwencji medycznej.

Zmianie uległo nastawienie ludzi do przejawów agresji. Opinia publiczna co-
raz mniej skłonna jest tolerować jakiekolwiek przejawy agresji. W efekcie panuje
opinia, że młodzież popełnia obecnie więcej poważnych przestępstw i - jak wska-
zuje Von Hofer - statystyka to potwierdza. W latach pięćdziesiątych liczba zabitych
przez sprawców w wieku 15-19 lat wynosiła w ciągu roku 2 ofiary. W latach dzie-
więćdziesiątych liczba ofiar wzrosła do 5 rocznie, tyle że wzrost ten odnotowano
już w latach siedemdziesiątych85.

Zdaniem Von Hofera niewłaściwe byłoby obwinianie państwa dobrobytu za
skłonność do podwyższonej kontroli zachowań obywateli. Zachodzące przemiany
historyczne prowadziły do coraz dalej posuniętej kontroli człowieka nad środo-
wiskiem naturalnym. Zniknął głód, zmniejszyła się zachorowalność, podniósł ma-
terialny status życia większości obywateli, zwiększyło poczucie bezpieczeństwa
i przewidywalności, zmniejszyła tolerancja dla niewygody codziennego życia. Nie-
małe znaczenie miała w XX wieku zmiana politycznej i społecznej pozycji kobiet
w Skandynawii. Jednym z przejawów wzrostu wpływów politycznych kobiet stało
się przejęcie do życia publicznego i społecznego wartości uznawanych za „typowo”
kobiece, niezgodę na przemoc, którą uznawano za cechę głównie męską. Wyraża-
ło się to nie tylko w poważnym potraktowaniu przestępstw przemocy w rodzinie,
przestępstwa zgwałcenia i innych przestępstw, w których najczęściej ofiarą pa-
dają kobiety. Oznaczało również większą wrażliwość i brak tolerancji na wszelkie
przejawy agresji i przemocy w życiu publicznym.

Braithwaite i Vagn Greve wyjaśniają, każdy nieco inaczej, dlaczego niezgoda
na przejawy odchylenia od uznawanych norm społecznych prowadzi do zwiększe-
nia roli prawa karnego w społeczeństwie dobrobytu. Von Hofer dodaje, iż niezgo-
da na przemoc nie uzasadnia wzrostu stosowania środków represyjnych i wzro-
stu znaczenia prawa karnego. Zdecydowanie nie uzasadnia to stopnia potępienia,
jaki demonstrowała polityka kryminalna i karna wobec osób młodych. Interwen-
cja karna następowała w sytuacjach, gdy nie było potrzeby sięgnięcia po sankcje
karne. Von Hofer uważa, że władza wykorzystała wymiar sprawiedliwości do ce-
lów dydaktycznych, socjopedagogicznych i paternalistyczno-materialistycznych.
Agresywne wykorzystywanie systemu karnego stwarzało wrażenie dramatyczne-
go wzrostu przestępczości nieletnich. To z kolei uzasadniało działania nastawione
na zwiększenie kontroli, także za pomocą systemu karnego. Pozwalało to na pro-
mowanie wzorów jednolitego postępowania, co było zgodne z ideałami równości
i równowagi państwa dobrobytu. Skutkiem ubocznym takiego postępowania by-

85H. Von Hofer, Criminal Violence…, s. 65.
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ła ofensywna polityka karna i większe prawdopodobieństwo zastosowania sankcji
karnej. Niedawne badania przeprowadzone w ramach BRÅ wykazały, że współcze-
śnie aż 40% mężczyzn i 5% kobiet w każdym pokoleniu może oczekiwać, że otrzy-
ma sankcję karną między 15 a 37 rokiem życia. W grę nie wchodzą tu mandaty za
wykroczenia w ruchu drogowym; mowa jest o interwencji policji wskutek oceny
zachowań jako np. agresywne86. Nie jest to oczywiście jednoznaczne z ukaraniem
karą pozbawienia wolności. Zmusza jednak do zastanowienia się nad skutkami
przyznanej prawu karnemu roli jako środka kontroli społecznej. W takiej sytuacji
można oczekiwać, że inny system kontroli społecznej, np. socjalny, koncyliacyjny,
edukacyjny jest narażony na osłabienie lub uległ osłabieniu wskutek większego
znaczenia, jakie przyznaje się karnej kontroli zachowań.

Ani Vagn Greve, ani Hanns Von Hofer nie straszą państwem dobrobytu. Poka-
zują raczej, że troska i poczucie wspólnoty, z gruntu pozytywne, godne kultywowa-
nia i nastawione na inkluzję społeczną, mają i drugą stronę, która może skutkować
rozrostem znaczenia instrumentów karnych.

2.9. Wpływ globalizacji na skandynawskie
polityki karne

Współczesne przemiany systemowe społeczeństw skandynawskich dają się
w przybliżeniu zamknąć w czterech przedziałach czasowych.

1. Od połowy XIX do początków XX wieku panuje ustrój burżuazji liberalnej.

2. Wraz z końcem monarchii absolutnej i rozwojem parlamentaryzmu od po-
czątku XX wieku aż po II wojnę światową następuje rozwój demokratycznych
skandynawskich państw prawa.

3. W latach 1950—1975, a więc od raptownego wzrostu dobrobytu aż po świa-
towy kryzys na rynkach gazu i ropy naftowej obserwujemy w Skandynawii
rozkwit doktryny i państwa dobrobytu, określany przez socjologów mianem
„modernizmu”.

4. Od końca lat osiemdziesiątych obserwujemy, określany przez socjologów
mianem postmodernizmu, wciąż nienazwany przez politologów okres zło-
żonych transformacji. Wyraża się on tendencją do niespotykanej wcześniej
w Skandynawii surowości sankcji przewidzianych za określone przestęp-
stwa, wyraźnym upolitycznieniem sfery polityk karnych, a nawet pewny-
mi tendencjami do rozbudowania systemu penitencjarnego. Jest to zdecy-
dowana nowość - wcześniejsza polityka i prezentowane wyniki badań oraz
społeczna edukacja upowszechniły bowiem wiedzę o negatywnych skutkach
prizonizacji.

Obserwowany proces można do pewnego stopnia uznać za konsekwencję roli,
jaką w państwie dobrobytu odgrywają prawo i system karny. Sami Skandynawo-
wie chętnie tłumaczą to jako skutek otwartej polityki migracyjnej. Napływ obco-
krajowców i popełniane przez nich przestępstwa, zwłaszcza związane z przestęp-
czością zorganizowaną i narkotykami, były wyraźniej dostrzegane, budziły moral-
ną panikę i żądanie surowszego karania ich sprawców. Jednocześnie sami Skan-
dynawowie przyznają, że żaden z tych elementów indywidualnie nie uzasadnia
istniejących trendów87. Innym chętnie używanym objaśnieniem jest uznanie tego
za efekt procesów globalnych oddziaływających również na kraje skandynawskie.

86H. Von Hofer, Crime and Punishment…, s. 174.
87Ibidem, s. 164.
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Typowy jest tu przykład odnoszący się do zmiany zagrożenia karą przestęp-
czości związanej z narkotykami. W krajach, w których tradycją jest, by karę wy-
znaczać raczej w dniach niż w latach, nastąpiło raptowne podwyższenie kar za
przestępstwa związane z narkotykami. W Norwegii do 1964 roku najwyższą karą
w tzw. ustawie o opium była kara do 6 miesięcy pozbawienia wolności. W 1964
roku karę podniesiono do 2 lat. Potem przyszły kolejne zmiany: 1968 rok - do 6 lat,
1972 - do 10 lat, 1981 - do 15 lat. W roku 1984 za przemyt znacznych ilości nar-
kotyków na teren Norwegii przewidziano karę minimum 3 lat i maksimum 21 lat
pozbawienia wolności. Ta ostatnia stanowi najsurowszą z możliwych do wymierze-
nia kar w Norwegii (kara za zabójstwo wynosi lat 15)88.

Zygmunt Bauman w książce Globalizacja za przyczynę takiego rozwoju polity-
ki kryminalnej uznaje proces, który sprawia, iż „to, co zostało z polityki, jest jak za
dawnych dobrych czasów nadal w gestii państwa; nie ma ono jednak prawa wtrą-
cać się w sprawy związane z jego własną ekonomią: każde usiłowanie czy próba
spotkałyby się z natychmiastową reakcją ze strony rynków światowych i podjęciem
działań represyjnych”89.

Bauman twierdzi więc, że zaostrzenie kar jest w gruncie rzeczy świadectwem
bezsiły władzy, próbującej skryć to za zasłoną sankcji karnych. Uważa, że jest to
słabość nieprzypadkowa, jako że światowe finanse, handel i przemysł są zaintere-
sowane naturalnym osłabieniem państwa. Słabość państwa gwarantuje im swobo-
dę ruchu i nieskrępowaną wolność w dążeniu do osiągnięcia własnych celów. Im
bardziej rozdrobniona i słaba jest struktura państwa, tym łatwiejsze zyski. Słabe
organizmy, które jednak pozostają państwami, mają niewielkie pole manewru do
wykazania swej mocno nadszarpniętej mocy. Mogą się wykazać, stwarzając pozo-
ry siły w sferze porządku i prawa90, jednocześnie warto pamiętać, że surowe kary
zmuszają do rozbudowania aparatu pilnującego przestrzegania zakazu. To uza-
sadnia umocnienie aparatu policyjnego i zakresu przyznanej mu władzy. Nie daje
więc to wymiernych wpływów władzy na decyzje dotyczące spraw gospodarczych,
ale pozwala na policyjne kontrolowanie obywateli.

Globalizacja ma również wpływ na zmianę etyki pracy. Kapitał, kiedyś poszu-
kujący i wchłaniający siłę roboczą, dziś nie jest przeciwny rosnącemu bezrobo-
ciu. W interesie wolnego i elastycznego rynku pracy nie jest ani dotychczasowa
etyka pracy, ani przywiązanie do jednego miejsca pracy, ani przywiązanie do pra-
cy. Grozi to bowiem wzrostem siły pracowników i zagraża wolnej konkurencji.
W Ameryce już ponad 10 lat temu otwarcie mówiono o tym, iż w tej sytuacji bez-
robocie jest warunkiem rozwoju, a strukturalnym sposobem na jego zwalczanie
jest umieszczenie w więzieniach części istniejącej na rynku nadwyżki siły robo-
czej. Dziś podobne argumenty przytaczane są w Europie, jednak w Skandynawii
nadal napotykają one opór. Czy więc rozumowanie Baumana ma zastosowanie do
procesów zachodzących w Skandynawii?

Skandynawia wyłamuje się i nie pasuje do obrazu państwa szalejącego, dra-
pieżnego kapitalizmu. Czy mimo to procesy zachodzące tam w sferze polityk kar-
nych i praktyki penitencjarnej uzależnione są od powszechnych w Europie proce-
sów globalizacji?

Obserwując zachodzące procesy, Bauman zauważa, iż „obecnie więzienie sta-
nowi raczej rozwiązanie alternatywne wobec zatrudnienia; sposób pozwalający
manewrować całkiem licznym segmentem społeczeństwa lub go neutralizować;
członkowie tego segmentu nie są potrzebni jako wytwórcy i nie ma dla nich pra-
cy do wzięcia”91. W efekcie w całej Europie rośnie liczba ludzi przebywających
w więzieniach, oczekujących na wyrok lub na miejsce w więzieniu po wyroku.

88N. Christie, Dogodni wrogowie, w: W kręgu kryminologii romantycznej, red. M. Fajst, M. Piątek,
Liber, Warszawa 2004, s. 97-112.

89Z. Bauman, Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 80.
90To dlatego zdaniem Nilsa Christie nie całkiem zaskakuje, choć najczęściej nie jest nieuniknione to,

że współczesne społeczeństwo tak często decyduje się nazwać przestępstwem coraz większą liczbę
czynów niepożądanych albo budzących wątpliwości. Coraz częściej też przestępstwa te są karane karą
pozbawienia wolności. N. Christie, A Suitable Amount of Crime, Routledge, London 2004, s. 36-39.

91Z. Bauman, Globalizacja…, s. 131.
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W wielu miejscach więziennictwo przeżywa boom budowlany. Rosną wydat-
ki w państwach na zachowanie porządku i prawa. W praktyce oznacza to jeszcze
większe kwoty z budżetu na policję i służbę penitencjarną. Bauman nie wyklu-
cza, iż procesy te zachodzą też w Skandynawii. Zauważa, że „nawet w Norwegii,
słynącej z tego, że wyjątkowo niechętnie wydaje się tam wyroki skazujące na wię-
zienie, proporcja więźniów na 100 000 mieszkańców wzrosła od mniej niż czter-
dziestu na początku lat sześćdziesiątych do sześćdziesięciu czterech obecnie”92.
Bauman tłumaczy proces wzrostu, niezależnie od państwa, liczby więźniów globa-
lizacją, przekonując o zbyteczności szukania wyjaśnienia tego zjawiska w polityce
poszczególnych państw. Wydaje się jednak, że stosowanie takiej analogii do Skan-
dynawii byłoby uproszczeniem.

Pomimo obserwowanych zmian sytuacja w więziennictwie państw skandy-
nawskich jest relatywnie stała. Obiektywną przyczynę wydłużenia długości kar
i w efekcie większego wskaźnika skazanych na 100 000 uwięzionych upatruje się
w dużej liczbie spraw i sprawców odbywających kary zarówno za przestępstwa
związane z narkotykami, jak i za przestępstwa związane z międzynarodową prze-
stępczością gospodarczą. I w jednym, i w drugim przypadku osoby pozbawione
wolności są obcokrajowcami spoza Skandynawii. Rzeczywiste niebezpieczeństwo
upatruje się w długotrwałym bezrobociu (wciąż w Skandynawii utrzymującym się
na bardzo niskim poziomie) i związanej z nim marginalizacji określonych grup
społecznych.

Za problem uznaje się tendencję do upolityczniania polityk karnych, a zwłasz-
cza kwestii orzekania i wykonania kary pozbawienia wolności. W tym przypad-
ku argumenty wysuwane przez Baumana znajdują zastosowanie również w Skan-
dynawii. Niekoniecznie jednak musi wynikać to z osłabienia państwa. Przyczyna
tkwi w niedostatkach zarządzania systemem więziennym. Zamiast podjęcia dzia-
łań u źródła i usprawnienia metod zarządzania, korzysta się z argumentów uży-
wanych w innych państwach. Stwarzają one wrażenie, że zwiększanie populacji
więziennej jest „normalne” i „na czasie”.

Każde z państw skandynawskich ma w swojej penitencjarnej historii przykłady
wybitnych dyrektorów, którzy często przez dziesięciolecia zarządzali systemem,
nadając mu kształt i wpisując teorię i zasady prawa w praktykę, nawyk, rutynę
i zawodową dumę, czego nie śmieli negować politycy. Skandynawia ma za sobą
również dziesięciolecia badań kryminologicznych, które były podstawą peniten-
cjarnych reform, i tradycję ścisłego konsultowania decyzji dotyczących wykonania
kar ze światem nauki. Obecnie - co z niezadowoleniem podkreślają sami Skandy-
nawowie - niekiedy brak jest zarówno dobrego zarządzania, jak i uwzględniania
głosu nauki w takim stopniu, w jakim miało to miejsce wcześniej. Tappio Lappi-
-Seppiila zauważa, że problemy z zarządzaniem mogą być niekiedy spowodowa-
ne przez czynnik ludzki. Istotne jest jednak to, że bieżące ingerencje w politykę
kryminalną, karną i penitencjarną nie są spowodowane racjami z polityk krymi-
nalnych, lecz wynikają z bieżącej polityki i potrzeby przekazania „symbolicznych
treści i «spektakularnych decyzji», z polityką karną i penitencjarną niewiele ma-
jących wspólnego”93. W uwagach tych słychać echa zarzutów stawianych przez
Baumana pozostałym państwom ulegającym procesom globalizacji.

Pisząc o Skandynawii, nie można więc lekceważyć głosu Baumana. Cytowany
przez niego ekspert przedstawia barwnie skutki globalizacji, ujmując to tak, iż „w
kabarecie, jakim jest globalizacja, państwo robi strip-tease; pod koniec występu
zostaje jedynie to, co najniebezpieczniejsze: władza dająca możliwość stosowania
represji”94. Zwracając uwagę na związki globalizacji i wzrostu populacji więzien-
nej, podkreśla, iż globalizacji towarzyszy nakręcanie przez media spirali strachu.
Odpowiedzią na to jest budowanie nowych więzień, zaostrzanie ustaw karnych,
rozbudowywanie katalogu zachowań uznanych za godne kary więzienia. Działania

92Ibidem, s. 135.
93T. Lappi-Seppiila, The Full of the Finnish Prison Population, „Journal of Scandinavian Studies in

Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. I, s. 38-39.
94Ibidem, s. 80.
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te, choć nie dają rozwiązania rzeczywistych problemów, służą wzrostowi popular-
ności rządu. Rząd dzięki temu sprawia wrażenie mocnego i skutecznego. Nie ma
wyraźnie logicznego związku między więziennym boomem a wagą przywiązywa-
ną do walki z przestępczością. Rzecz jednak w tym, że tu nie chodzi o rzeczywisty
efekt, ale o stwarzanie pozorów. „Uznanie więzienia za kluczową strategię w wal-
ce o bezpieczeństwo obywateli oznacza ujęcie problemu w idiomie współczesno-
ści: języku natychmiast zrozumiałym, odwołującym się do wspólnego, bliskiego
wszystkim doświadczenia”95.

Norweski kryminolog Nils Christie widzi wpływ globalizacji w Skandynawii
w zmianie sposobu pracy urzędu Ministra Sprawiedliwości. Wcześniej minister-
stwo dokonywało jedynie prawnej obróbki wniosków płynących z badań i pomy-
słów zgłaszanych przez naukowców. Decyzje były podejmowane przez specjali-
stów i następnie posłusznie wprowadzane w życie przez polityków. Politycy uzna-
wali, że prawem karnym mogą się zajmować prawnicy, kryminolodzy, socjolodzy
prawa. Również parlamentarzyści, szczególnie przewodniczący komisji sprawie-
dliwości mieli do prawników zaufanie. W norweskim Parlamencie przez. 20 lat
aż do lat osiemdziesiątych jeden i ten sam przewodniczący stał na czele komisji
sprawiedliwości. Nie należał do rządzącej partii. Utrzymał się tak długo z dwóch
powodów. Prace tej komisji nie były w owym czasie postrzegane jako politycznie
istotne, a wypracowane materiały nie przyciągały uwagi mediów.

Przez ten cały czas przewodniczący komisji trzymał przestępczość z dala od po-
lityki i politykę z dala od przestępczości. Zmiana, na którą zwrócił uwagę Christie,
polegała na tym, iż współcześnie nawet w państwach skandynawskich przestęp-
czość stała się atrakcyjnym tematem, pozwalającym politykom, którzy niewiele
mają do zaoferowania, zaistnieć publicznie96. Spostrzeżenia te są zgodne z argu-
mentami Baumana.

Zygmunt Bauman pisze o globalizacji w sposób, który zdaje się wskazywać
na to, iż jesteśmy skazani na nieodwracalny proces rozszerzania się zjawiska za-
mykania, odrzucania i wyłączania zbędnych na rynku pracy grup społecznych.
Nils Christie także dostrzega takie niebezpieczeństwo. Uważa jednak, że społe-
czeństwa skandynawskie z ich ideologią i praktyką państwa dobrobytu stwarzają
bariery takim procesom. Jego zdaniem Skandynawów chroni poczucie współod-
powiedzialności i niechęć do prizonizacji. Termin ten ukuł jeszcze w 1940 roku
Donald Clemmer, opisując skutki pozbawienia wolności w amerykańskich więzie-
niach. Bez względu jednak na to, w jakim kraju mieści się więzienie, jego skutki
są podobne. Więźniowie szybko przystosowują się do życia w nim, co sprawia, że
jeszcze trudniej jest im przystosować się do życia na wolności97. Fenomen Skandy-
nawii polega na tym, że Skandynawowie o tym wiedzą i nie starają się tej wiedzy
unikać ani jej bagatelizować. W efekcie, choć niewolni od globalnych wpływów,
nadal utrzymują wskaźniki uwięzienia na najniższym europejskim poziomie i roz-
wijają ofertę sankcji bez pozbawienia wolności.

Porównanie poziomu uwięzienia w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islan-
dii pokazuje powolny wzrost populacji więziennej w Szwecji, Danii i Norwegii oraz
jej spadek w Finlandii i Islandii. Czy to oznacza, że Finlandia i Islandia nie poddają
się procesom globalizacji? Kraje te dążyły przede wszystkim do tego, by nie odbie-
gać na niekorzyść od pozostałych państw skandynawskich. Procesy globalizacyjne
mogą przebiegać tam wolniej również z racji położenia geograficznego i specyfiki
sposobów rozwiązywania problemów. Ani Finlandia, ani Islandia, w przeciwień-
stwie do trzech pozostałych, nigdy nie przyjęły u siebie w pełni idei resocjalizacji.
Nie to ma tu jednak decydujące znaczenie. W Finlandii najważniejsza zdaje się wy-
raźna wola polityczna, by fińskie wskaźniki uwięzienia nie były wyższe niż w pozo-
stałych państwach skandynawskich. Przyjęto tam w końcu lat siedemdziesiątych
konsekwentną politykę karną nastawioną na stosowanie kar przede wszystkim
nieizolacyjnych. Uniknięto presji pozostałych państw i nie wprowadzono restryk-

95Ibidem, s. 142.
96N. Christie, A Suitable Amount…, s. 35-38.
97D. Clemmer, The Prison Community, Holt, Reinhart & Winston, New York 1940.
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cyjnego ustawodawstwa antynarkotykowego. W Finlandii, podobnie zresztą jak
w pozostałych państwach, większym problemem był i nadal jest alkohol i alkoho-
lizm. Przez długi czas, aż do końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku nie przyznano
tam narkotykom statusu wroga numer jeden. Umożliwiło to Finlandii osiągnięcie
wskaźników uwięzienia podobnych, a z czasem niższych niż w Norwegii, Danii
i Szwecji.

Warto w tym miejscu poświęcić nieco uwagi Islandii. Stanowi ona ciekawy
przykład państwa, które skutecznie chroni się przed propagowanym przez media
zalewem przestępczości.

Wielkość jest pojęciem względnym. Z perspektywy Polski Norwegia - choć ma
podobną do niej powierzchnię - uważana jest za kraj niewielki z powodu 4,4 mln
mieszkańców. W Islandii wskazuje się na trudności porównania islandzkiego sys-
temu penitencjarnego i pozostałych państw skandynawskich. Te ostatnie z punktu
widzenia Islandii postrzegane są jako społeczeństwa, których nie można zaliczyć
do małych. Mała, zdaniem Islandczyków, jest Islandia z populacją 280 000 miesz-
kańców i ze średnio 100 osobami przebywającymi w 5 istniejących zakładach kar-
nych przygotowanych na 138 więźniów. Największy z nich, na 87 osób, wybudo-
wany w 1995 roku, uznany jest za stanowczo za duży i przysparzający stałych
kłopotów. Pozostałe, przeznaczone na 6-16 więźniów, wydają się znacznie lepiej
odpowiadać potrzebom wykonania kary pozbawienia wolności.

Islandczycy nie mają złudzeń - szef tamtejszego więziennictwa wyraźnie
stwierdza, że nie ma czegoś takiego jak dobre więzienie. Z pewnością miejsce
takie nie istnieje, jeśli celem uwięzienia ma być resocjalizacja więźnia. Natomiast
mniejsze instytucje działają lepiej niż większe. Problemy, które się tam pojawia-
ją - a problemy w więzieniach pojawiają się zawsze i wszędzie - są łatwiejsze do
przedyskutowania i rozwiązania. Małe instytucje dają większe poczucie bezpie-
czeństwa i zatrudnionej tam kadrze, i samym więźniom. W Islandii za każdym
razem, gdy w więzieniu Litla Hraum - molochu przeznaczonym na 87 osób - poja-
wia się problem z zachowaniem więźnia, więzień przenoszony jest do mniejszego
więzienia, dla 6-16 osób. Problem najczęściej znika i nie powraca.

Litla Hraum jest nowym więzieniem, wybudowanym w 1995 roku w Rejkia-
wiku. To nowoczesna i dobrze wyposażona instytucja, tyle że typowo izolacyjna.
W Islandii podkreśla się, że planując zakład, zbyt dużą wagę przywiązano do war-
tości ekonomicznych, chcąc za mniejsze pieniądze stworzyć więcej miejsc, a zbyt
małą do wartości małych zakładów karnych. Mówiąc o tym, że małe więzienia
funkcjonują lepiej od dużych, nie chodzi o to, że lepiej zapobiegają powrotowi do
przestępstwa, ale o to, że redukują poziom ludzkich cierpień i zwiększają poziom
bezpieczeństwa i humanitarnych relacji międzyludzkich98.

Jednak również w Islandii przyznaje się, że podobieństwa między państwami
skandynawskimi przeważają nad różnicami. Również przestępstwa i sprawcy są
tu w dużej mierze podobni. To są zazwyczaj ci sami ludzie. Mają podobny status
społeczny, podobne problemy społeczne, zdrowotne, psychologiczne. Równie czę-
sto mają problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, są w podobnym wieku
i po wyjściu napotykają podobne trudności.

Dlaczego więc prasa w Norwegii, Danii i Szwecji sprzedaje sensacje i traktuje
przestępczość jak towar, który się świetnie sprzedaje, a w Islandii prasa jest od
tego wolna? W Islandii zdarza się średnio jedno zabójstwo na rok, a prasa naj-
częściej jest sprzedawana w prenumeracie. Media nie muszą walczyć o czytelnika
za pomocą niezdrowej sensacji i ukazywania historii mrożących krew w żyłach.
Mogą za to pozwolić sobie na analizę przyczyn i metod wychodzenia z konflikto-
wych sytuacji. W Islandii przyznaje się, że media mają ogromny wpływ na poziom
tolerancji społeczeństwa i zrozumienia przyczyn prowadzących do zachowań nie-
zgodnych z prawem. Jest to zjawisko powszechne; mniej powszechna we współ-

98E. Baldursson, Prisoners, Prisons…, s. 8.
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czesnym świecie jest wolność od drapieżnej walki o klienta za sprawą powszechnej
prenumeraty99.

Jest więc jeszcze za wcześnie na kategoryczne oceny wpływu globalizacji na
skandynawską politykę kryminalną, karną i penitencjarną. Z pewnością jednak
nie jest tak, że sami Skandynawowie nie są świadomi zagrożeń. Wśród części
społeczeństwa i większości ekspertów nie ma zgody na wykorzystywanie do ce-
lów politycznych systemu penitencjarnego pod pretekstem, że wspomoże to walkę
z przestępczością. Twierdzenia takie, nawet jeśli się pojawiają, są konfrontowane
z wiedzą na temat negatywnych skutków nadużywania systemu penitencjarnego
do celów politycznych.

2.10. Podsumowanie

Czy współcześnie, w zmienionej już nieco przez Unię Europejską rzeczywistości
nadal sensowne jest wyróżnianie państw skandynawskich jako odrębnej całości?
To pytanie zadają sobie sami Skandynawowie. Wprawdzie tylko Szwecja, Dania
i Finlandia należą do Unii Europejskiej, ale nie zmienia to faktu, iż większość ure-
gulowań i standardów prawnych w Norwegii (podobnie jak w Islandii) spełnia wy-
mogi unijne100.

Państwa skandynawskie wciąż stanowią przeciwwagę dla obecnych w Unii ten-
dencji do zaostrzania polityki karnej wobec określonych rodzajów przestępstw,
może z wyjątkiem przestępstw związanych z narkotykami101. Jednocześnie trud-
no nie dostrzegać unijnego ciśnienia na wzrost surowości karania, co tłumaczy
się potrzebą harmonizacji prawa zgodnie z wymogami unijnymi. Proces ten budzi
sprzeciw102. Przez wielu postrzegany jest jako zagrażający tradycyjnym w Skan-
dynawii zasadom proporcjonalności kary do czynu103.

Pomimo istniejących różnic i rezygnacji z niektórych instytucji służących ujed-
nolicaniu polityki karnej, nadal za sensowne uznaje się wspólne omawianie polity-
ki kryminalnej, karnej i penitencjarnej państw skandynawskich. Ma to sens i tutaj,
tym bardziej że kolejne rozdziały poświęcone są analizie systemów penitencjar-
nych poszczególnych państw skandynawskich.

To, co wydaje się być niezwykle interesujące i przemawia za wspólną analizą,
już wcześniej pozwoliłam sobie nazwać skandynawskim fenomenem. Jest to dąże-
nie do tego, aby w wyniku działania systemu karnego nie dochodziło do margina-
lizacji jednostek i całych grup społecznych. Zdecydowane preferowanie prewencji

99Ibidem, s. 13.
100W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w Norwegii w 2003 roku 80% Norwegów opo-
wiedziało się za przyłączeniem do Unii Europejskiej.
101Wspominając o Holandii, warto zauważyć, iż przechodzi ona obecnie najbardziej wyraźne zmiany
idące w kierunku rozbudowy infrastruktury więziennej, której towarzyszy dyskurs zorientowany na
punitywną politykę odstraszenia. Trudno tu rozstrzygnąć, czy decyduje o tym przynależność do Unii
i unijnej polityki wobec narkotyków, dość powszechnie dostępnych w Holandii, czy wewnętrzne pro-
blemy związane ze wzrostem imigracji i spadkiem ekonomicznego boomu. Charakterystyczne jest, iż
przed obecnym trendem w równym stopniu przestrzegają tak naukowcy, jak i funkcjonariusze służ-
by więziennej pracujący w holenderskich zakładach karnych. Patrz C. Kelk, The Tradition of Relative
Mildness in the Administration of Criminal Law, „Contemporary Crises” 1983, no. 7, s. 155-170; C.
Parker, The Changing Dutch Response to Crime, „Police Studies” 1986, vol. 9, no. 2, s. 78-85.
102A. Nowacka-Isaksson, Związkowcy bronią skazanych, „Rzeczpospolita” z 14 czerwca 2005. Jest
charakterystyczne, że to związki zawodowe wystąpiły z protestem, zwracając uwagę na to, że zaostrze-
nie przepisów w szwedzkich zakładach karnych doprowadziło do dehumanizacji opieki nad więźniami.
W czerwcu 2005 w Szwecji w zakładach karnych przebywało 5000 osób, 12 000 odbywało kary wol-
nościowe.
103A. T. Elholm, Den Europæiske Unions harmonisering af straffretten (Harmonizacja prawa karne-
go w Unii Europejskiej), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 2002, nr 2, s. 77-106; V. Greve,
European Criminal Policy Towards Universal Laws? w: Towards Universal Law Trends in National.
European and International Lawmaking, ed. N. Jareborg, University of Uppsala, Uppsala 1995, s. 90-
-116.
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i dążenie raczej do konsensusu społecznego niż do konfliktu. Równie wyraźne jest
akcentowanie raczej wad niż zalet systemu penitencjarnego i świadome dążenie
do powstrzymywania jego rozrostu104.

Nie da się tego wytłumaczyć tylko polityką i praktyką państwa dobrobytu. Ce-
cha ta jest charakterystyczna dla wszystkich omawianych tu państw. W Finlan-
dii rozwijała się wraz z krytyczną analizą fińskiej polityki karnej i penitencjar-
nej dopiero w końcu lat sześćdziesiątych, w pozostałych państwach skandynaw-
skich wraz z utratą złudzeń co do możliwości resocjalizacyjnych więzienia. Skan-
dynawskie poczucie wspólnoty i solidarności zdaje się i tu odgrywać niemałą ro-
lę. Wzmacnia skłonność do empatii wobec grup marginalizowanych. Polega to na
umiejętności osób i grup odpowiedzialnych za decyzje dotyczące polityk karnych
patrzenia na system z punktu widzenia uwięzionego i pokrzywdzonego.

W innych systemach dominuje punkt widzenia osób sprawujących władzę lub
uważających się za tzw. porządnych obywateli i lekceważenie punktu widzenia za-
równo osób pozbawionych wolności, jak i osób poszkodowanych przestępstwem.
Skandynawowie zdają się pod tym względem odróżniać, co - wydaje się - ma istot-
ne konsekwencje dla polityki i praktyki penitencjarnej105.

Specyfikę podejścia do polityki kryminalnej i penitencjarnej w Skandynawii
kształtuje współpraca na gruncie takich organizacji, jak Rada Nordycka, Nordycka
Komisja Prawa Karnego, Skandynawski Instytut Badań Kryminologicznych, a tak-
że wspólne wydawanie periodyków kryminologicznych i penitencjarnych.

Strategia wykonania kary, nastawiona na poszanowanie praw człowieka tak
sprawcy, jak i pokrzywdzonego, niechętna jest uznaniu, że istnieje „prawda obiek-
tywna”, która nie wartościuje i jest dostępna dla każdego obserwatora. Uznanie
owej prawdy sprowadzałoby istotę przestępstwa, kary, sprawcy i ofiary wyłącznie
do dogmatycznych sporów.

Skandynawskie podejście do przestępstwa kształtuje egalitarna ideologia pań-
stwa dobrobytu. Uznają więc, iż rzeczywistość nie jest dana. Rzeczywistość jest
dana w kontekście106. To, co przeważy, uznanie, że mamy do czynienia z prze-
stępstwem lub tylko z incydentem świadczącym o problemie zdrowotnym, edu-

104V Greve, Criminal Law in 21st…, s. 53.
105W 1807 roku Georg Hegel w Fenomenologii ducha poddał analizie relację pan - niewolnik, wy-
kazując, że to, co ludzie „wiedzą” o sobie, innych i społeczeństwie, zależy od tego, do jakiej grupy
należą. Rzeczywistość niewolnika i właściciela jest zdecydowanie odmienna, ponieważ jednak za wła-
ścicielem stoi ustalona struktura społeczna, to on właśnie ma władzę umożliwiającą narzucanie sobie
i innym własnych ocen. Opierając się na heglowskiej i marksistowskiej epistemologii, Sandra Harding,
profesor filozofii nauki, zbudowała wraz z Julią Wood, profesor komunikacji, teorię punktu widzenia.
Posiłkuję się tu tą teorią do wyjaśnienia zjawisk występujących w Skandynawii. Punkt widzenia to
miejsce, z którego patrzymy na otaczający nas świat. Bez względu na to, gdzie znajduje się przyjęty
przez nas punkt widzenia, jego umiejscowienie zazwyczaj skłania nas, by zauważyć pewne cechy na-
turalnego i społecznego otoczenia, a inne pominąć. Zwolennicy teorii punktu widzenia podkreślają, że
nie istnieje żadna możliwość uzyskania obiektywnej perspektywy, którą cechowałaby bezstronność,
obiektywizm, brak wartościowania lub oderwanie od konkretnej sytuacji historycznej. Zarówno nauki
fizyczne, jak i społeczne zawsze są usytuowane w czasie i miejscu. Możliwy jest więc zgodnie z tą teo-
rią tylko częściowy ogląd rzeczywistości z perspektywy pozycji, którą jednostka zajmuje w hierarchii
społecznej

Obie badaczki uważają, że grupy społeczne, do których się należy, w ogromnym stopniu kształtują
nasze doświadczenie i wiedzę, a także to, jak rozumiemy i jak się komunikujemy z. sobą, z innymi
i ze światem. Punkt widzenia wpływa więc na światopogląd, ale i na poglądy codzienne, również te,
które dotyczą źródeł przestępczości i przyczyn konkretnie popełnionego przestępstwa. Ogląd uzyska-
ny z perspektywy osób nieuprzywilejowanych może być bardziej bezstronny niż ogląd z perspektywy
osób uprzywilejowanych. Rzecz w tym, że zarówno w nauce, jak i w polityce to rzecz niezwykle rzad-
ka. Stąd fenomen Skandynawii jest tym bardziej wart uwagi. Skandynawowie przy ocenie konkretnej
sytuacji wykazują wrażliwość i umiejętność przekraczania punktów widzenia właściwych dla zajmo-
wanej pozycji. Teoria punktu widzenia obstaje przy wiedzy skontekstualizowanej. E. Griffin, Podstawy
komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003, s. 485-496.
106Poseł, sędzia, prokurator, który prowadzi samochód pod wpływem alkoholu, z pewnością naru-
sza przepis, ale czy to czyni go przestępcą? Nie będąc przez nikogo zatrzymany, będzie w sytuacji
przeciętnego Kowalskiego, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i nie został zatrzymany.
Zatrzymani jednak sędzia, poseł, prokurator i Kowalski czy tak samo będą uznani za przestępców?
Szarpanina na ulicy obserwowana przez przechodnia może być oceniona jak popis siły między kole-
gami, atak bandytów na spokojnego przechodnia lub regularna bójka. Ktoś może uznać, że wystarczy
rozdzielić szarpiących, ktoś inny, że czas już wezwać policję i zrobić z tego sprawę karną.
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kacyjnym czy socjalnym, będzie zależeć od utrwalonych wzorców reagowania na
niepokojące zachowania społeczne. W Skandynawii nie ustaje dyskurs nad sensem
i kontekstem pojęcia przestępstwa, kary, sprawiedliwości i kary sprawiedliwej107.

107Zasadniczo, posługując się teorią punktu widzenia, wskazuję, iż nie jest tak, że nie można przekro-
czyć tego punktu i spojrzeć na problem, przyjmując inny punkt widzenia. Nie jest to sprzeczne z teorią
Harding i Wood. One również przyjmują, że skontekstualizowana wiedza - jedyna, jaka naprawdę ist-
nieje - zawsze będzie stronnicza, ale nie wyklucza to umiejętności postawienia się na innym niż własne
miejscu. S. Harding, Whose Science? Whose Knowledge? Open University Press, Buckingham 1991.
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ROZDZIAŁ 3. POLITYKA
KRYMINALNA PAŃSTW
SKANDYNAWSKICH

3.1. Wprowadzenie

Polityka kryminalna wyznacza katalog zachowań zakazanych i sankcji przewidzia-
nych za ich naruszenie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego kryminalizuje się pewne
czyny, jest - jak słusznie zauważył Lech Gardocki - kluczem do zrozumienia isto-
ty prawa karnego108. Prawo karne jest odbiciem w tym zakresie podstawowych
poglądów na relacje zachodzące w społeczeństwie109.

Można też zadać pytanie, do jakiego stopnia sposób wykonania kary pozba-
wienia wolności zależy od katalogu zachowań zakazanych i przewidzianych za nie
sankcji? Wydaje się, że im obszerniejszy jest katalog zakazów i im częściej prze-
widzianą sankcją jest kara pozbawienia wolności, tym potencjalnie większy ma
to wpływ na politykę i praktykę penitencjarną. Nie zawsze sankcja przewidziana
w przepisie przekłada się mechanicznie na sankcję orzekaną. Zależy to od celów
wyznaczonych karze i od katalogu alternatyw umożliwiających stosowne dosto-
sowanie sankcji do konkretnie osądzanej przez sąd sprawy. Zależy to również od
miejsca wymiaru sprawiedliwości karnej wśród innych modeli kontroli zachowań
społecznych110.

Skandynawowie stoją na stanowisku, że nie wszystko, co moralnie naganne,
zasługuje na karę kryminalną. Interwencja prawnokarna uzasadniona jest tyl-
ko tam, gdzie oddziaływanie innych środków kontroli jest nieuzasadnione. Ana-
liza procesów dekryminalizacji i kryminalizacji stanowi więc ilustrację przemian
w ocenie tego, co powinno być poddane prawnokarnej kontroli.

Norma i sankcja są z sobą nierozerwalnie związane, podobnie jak nierozerwal-
na jest więź między normą a społeczeństwem. Niemożliwe jest istnienie społe-
czeństwa bez norm regulujących jego istnienie. Niemożliwe jest istnienie normy
bez sankcji. W efekcie niemożliwe jest istnienie społeczeństwa bez sankcji. Jed-
nak sankcja nie musi być równoznaczna z karą kryminalną. Również fakt, że nor-
my są szkieletem, który podtrzymuje społeczną konstrukcję, nie oznacza, że są
niezmienne w swej treści. Normy się zmieniają. Zmienny jest również zakres ich
oddziaływania. To od nas tak naprawdę zależy, jaki zakres spraw chcemy regulo-
wać, korzystając z norm prawa karnego. Ponosimy społeczne i ekonomiczne kon-
sekwencje swoich politycznych wyborów. W niczym nie zmienia to jednak istoty,
że to, co się dzieje, jest skutkiem podejmowanych przez nas decyzji. Odpowied-
nio odczuwamy skutki stosowanych sankcji. Możemy karać, ale mamy również do
dyspozycji i inne sposoby rozwiązywania problemów. Mamy, by wymienić tylko
kilka, edukację i programy oświatowe, leczenie i programy terapeutyczne, religię
i pokutę za grzechy, etykę i wyrzuty sumienia. Decydując się na zastosowanie pra-

108L. Gardocki, Prawo karne, H. Beck, Warszawa 2004, s. 26.
109Zgodnie z zasadami tworzenia dobrego prawa katalog zakazów powinien być w jednym miejscu
- w kodeksie karnym. To się najczęściej nie udaje. W Skandynawii obok kodeksów karnych powstają
dodatkowe akty regulujące kwestie szczegółowe, np. odpowiedzialność za naruszenie zasad w ruchu
drogowym czy używanie narkotyków i innych używek.
110Wgląd do katalogu zakazów daje już spis treści obowiązujących kodeksów i innych ustaw karnych.
Trudniej wskazać miejsce wymiaru sprawiedliwości karnej w systemie kontroli społecznej. W rozdziale
2 wskazywałam na wzrost znaczenia roli prawa karnego w podlegającym wpływom globalizacji pań-
stwie dobrobytu i znaczenie istniejącej tradycji i poziomu kultury prawnej jako przeciwwagi dla tren-
dów do zwiększania roli pozbawienia wolności w systemie kar.
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wa karnego i kary, dokonujemy określonego wyboru. Również od nas zależy, jak
szeroko będziemy w jego ramach korzystać z pozbawienia wolności.

Wprowadzony podział na politykę kryminalną, karną i penitencjarną ma cha-
rakter porządkujący. Rozdział ten jest próbą zbadania, do jakiego stopnia zmiany
w kodeksie karnym mają wpływ na politykę penitencjarną i poziom uwięzienia.
Ilustruje również dobrze umowność tego, co za przestępstwo uznajemy, i zmien-
ność społecznych reakcji na zachodzące zjawiska. Tam gdzie to możliwe, zwłasz-
cza omawiając procesy dekryminalizacji i kryminalizacji, ukazane są motywy i pro-
cesy, które decydowały o podejmowanych na gruncie polityki kryminalnej rozwią-
zaniach.

Rozdział ten omawia kodeksowe ujęcie pojęcia przestępstwa i katalog przewi-
dzianych kar w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii oraz instytucje, które pozwa-
lają na modyfikacje kary pozbawienia wolności i rozszerzają katalog alternatyw.
Szerzej zaprezentowana została polityka kryminalna Szwecji i Finlandii. Szwedz-
ki rozwój myśli karnej, zwłaszcza realizm prawniczy szkoły uppsalskiej, i zmiany
w polityce kryminalnej w wieku XX w Finlandii są dobrą ilustracją procesów cha-
rakterystycznych dla przemian, jakie w tym stuleciu zachodziły w polityce kry-
minalnej w Skandynawii. Szkoła uppsalska miała wpływ na sposób ujęcia istoty
i celu kary. To z kolei wyznaczyło prawu karnemu rolę zaledwie jednego z wielu
systemów kontroli społecznych zachowań, zdecydowanie nie najważniejszego.

W Skandynawii na poziomie różnych państw mamy do czynienia z podobień-
stwami i odrębnościami. Wspomniana już, utworzona w 1960 roku i działająca do
początku lat dziewięćdziesiątych Nordycka Komisja Prawa Karnego oraz powo-
łana w 1962 roku Skandynawska Rada Badań Kryminologicznych odegrały waż-
ną rolę w ujednoliceniu skandynawskiego systemu prawa karnego. Podobieństwa
wynikają i z tego, że ewolucja prawa w państwach skandynawskich następowała
do XVI wieku praktycznie w oderwaniu od prawa rzymskiego. To odróżnia Skan-
dynawię od kontynentalnej Europy. Gdy np. państwa niemieckie inkorporowały
w tym okresie części prawa rzymskiego, i gdy prawo rzymskie przejęte zostało
przez większość państw kontynentalnej Europy, szwedzki i duński (a więc w efek-
cie także norweski i fiński) porządek prawny nadal opierał się na rodzimych usta-
wach prowincjonalnych111.

Jednocześnie zarówno na gruncie ujęcia celu kary, jak i sposobu jej realizacji
widoczne są w każdym z państw istotne, warte dostrzeżenia i odrębnego omówie-
nia różnice. Rozdział ten nie ma na celu wyczerpującej analizy czterech skandy-
nawskich kodeksów karnych. Prezentacja pojęcia przestępstwa, sankcji karnych
i wybranych procesów dekryminalizacyjnych i kryminalizacyjnych służy raczej
uchwyceniu odrębności i tendencji do unifikacji podejścia, które jest wynikiem
wspólnie prowadzonych polityk karnych.

3.2. Pojęcie przestępstwa i kary
w kodeksach karnych Szwecji, Danii,
Norwegii i Finlandii

3.2.1. Szwecja

Krótka historia szwedzkiego systemu karnego
Obecnie w Szwecji obowiązuje kodeks karny, który wszedł w życie w roku 1965

- ostatnia nowelizacja w kwietniu 2005.
111D. Tamm, A Survey of Danish Legal History, w: Danish Law. A General Survey, ed. H. Gammeltoft,
GCE, Copenhagen 1982, s. 21.
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Kodeks karny jest efektem pracy kodyfikacyjnej, której początku Szwedzi upa-
trują jeszcze w XII i XIII wieku. Wraz z rozwojem piśmiennictwa prawa zwyczajo-
we zostały spisane przez langmanów, ludzi godnych zaufania i znających prawo
(lang - prawo, man - człowiek). Nastąpiło to w XIII wieku. Spisane zasady trud-
no uznać za kodyfikację. Były one w rzeczywistości zbiorem praw dzielnicowych
(1200—1350), a następnie ogólnokrajowych (1350—1500). Zawierały wiedzę lang-
manów na temat obowiązujących zwyczajów. Uporządkowanie praw nastąpiło do-
piero za rządów króla Magnusa Erikssona (1316—1374). Został on zmuszony, by
w zaprzysiężonej w jego imieniu w 1319 roku karcie wolności - tzw. szwedzkiej
Magna Charta - zagwarantować, iż nie będzie więził nikogo, jeśli powołany do te-
go sąd nie uzna go winnym według prawa tej dzielnicy, w której zostało popełnione
przestępstwo. Zbiór praw Magnusa Erikssona, w którym m.in. zniesiono wróżdę
(zemstę) rodową, obowiązywał do 1608 roku, kiedy to Karol IX wprowadził opra-
cowany jeszcze w XV wieku Kristoferslag.

Reformacja, zapoczątkowana w Szwecji przez Gustawa Wazę (1523—1560),
przyniosła istotne zmiany w prawie karnym. Wprowadzony w 1560 roku kom-
pleks przepisów nawiązywał wprost do Dekalogu i pism Ojców Kościoła i opierał
odpowiedzialność na sztywnych, starotestamentowych zasadach. Spowodowało to
znaczne zaostrzenie odpowiedzialności karnej. Stosowano kary cielesne, korzysta-
no także z kary śmierci. Z czasem coraz częściej jednak odchodzono od surowego
systemu, uciekając się do znanej już wcześniej instytucji ułaskawienia, zwłaszcza
w przypadku zagrożonych karą śmierci przestępstw przeciwko religii i obyczajno-
ści112.

Surowość kar i konieczność uciekania się do ułaskawienia były istotną pod-
stawą do podjęcia w 1686 roku reformy prawa karnego. Pierwszy projekt kody-
fikacji trafił do Parlamentu dopiero w 1721 roku. Kolejny, przyjęty w roku 1734,
został uchwalony jako kodeks karny z 1734 roku - Kodeks Praw Królestwa Szwecji
- Sveriges Hikes Lag. Składał się z księgi przestępstw i księgi kar. Księga prze-
stępstw była jednocześnie zbiorem zasad proceduralnych i wykonawczych - rätte-
gångsbalk. Księga kar zawierała katalog kar i przepisy regulujące ich wykonanie,
co określano jako utsökningsbalk. Kodeks był typowym tworem epoki feudalnej
i charakteryzował się daleko posuniętą surowością. Przewidywał karę śmierci za
68 przestępstw. W wieku XVII orzeczono ją 1300 razy. Kodeks karny obok kary
pozbawienia wolności przewidywał również karę chłosty i pręgierza. Nowelizację
kodeksu rozpoczęto dopiero na początku XIX wieku. Bodźcem do zmian stała się
popularyzacja prac Beccarii, zbieżnych z poglądami XVI-wiecznego szwedzkiego
pastora Olausa Petri, zdecydowanie opowiadającego się za resocjalizacją i przeciw
ślepej retrybucji.

W 1864 roku kodeks karny z 1734 został zastąpiony kodeksem przyjętym w ro-
ku 1862. Trudno jednak nowy kodeks uznać za przełom. Zmiany odnosiły się bo-
wiem głównie do przepisów proceduralnych. Kodeks karny z 1864 roku był w swo-
im czasie uznawany za wyraz tendencji liberalnych i dążenia do godzenia idei re-
trybucji i prewencji. Był typowym produktem XIX-wiecznej europejskiej myśli kar-
nej. Wzorował się przede wszystkim na austriackim (1803 r.) i bawarskim (1813
r.) kodeksie karnym, w mniejszym zaś stopniu na kodeksie Napoleona z 1810 r.
Przewidywał jeszcze karę śmierci, która w praktyce była już bardzo rzadko stoso-
wana. Jak wszystkie kodeksy oparte na założeniach szkoły klasycznej, bazował na
zasadzie winy. Obowiązywał 100 lat, ale prace nad nowym kodeksem rozpoczęły
się już na początku XX wieku, w 1909 roku. W efekcie do kodeksu z 1864 roku
wprowadzono szereg innowacji, które znalazły jedynie wzmocnienie w nowym ko-
deksie, potwierdzając wcześniej przyjęty kierunek reform113.

112Ibidem, s. 328-329.
113Jak słusznie zauważa J. Skupiński, oba szwedzkie kodeksy - z 1864 i 1962 roku - łączy fakt, że oba
były „spóźnione” - i jeden, i drugi bowiem artykułował idee epoki, która właśnie odchodziła. Kodeks
z 1864 roku oddawał treści szkoły klasycznej w momencie jej zmierzchu, kodeks z 1962 służył idei
resocjalizacji w chwili, gdy ta już się przeżyła. J. Skupiński, Warunkowe skazania w szwedzkim prawie
(na tle systemu sankcji karnych), „Przegląd Prawa Karnego” 1990, t. 2, s. 61.
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W chwili przyjęcia kodeksu z 1864 roku do głosu doszły poglądy krytykujące
retrybutywizm i retrybutywny sposób ujmowania prewencji generalnej. Uznano,
że ogólnoprewencyjne działanie prawa nie polega na straszeniu, ale na tworzeniu
i wzmacnianiu odpowiednich ocen moralnych. Na rozumowanie to miała wpływ
szwedzka szkoła realizmu prawniczego. Poglądy twórcy szkoły uppsalskiej Axela
Hageströma (1868—1939), jego ucznia Vilhelma Lundstedta (1882—1955), Alfa
Rossa (1899—1979) i Karla Olivecrony (1897—1980)114 odbiły się wyraźnie na
reformie również, prawa karnego Finlandii i pozostałych omawianych tu państw.

Hageström stał na stanowisku, że moralność jest akognitywna, i w związku
z tym odrzucał istnienie faktów moralnych, kierując się raczej ku etycznemu emo-
tywizmowi. Myśl ta rozwijana przez Lundstedta, Olivecronę i Rossa jest podstawą
skandynawskiego realizmu prawniczego, wyrażającego się w odrzuceniu spekula-
cji na temat metafizycznej natury prawa. Prowadzi w konsekwencji do odrzucenia
koncepcji istnienia prawa natury. Nie oznacza to odrzucenia wartości, ale odrzu-
cenie założenia, że wartości mogą być przedmiotem dyskusji naukowej. Podejście
to bardzo wyraźnie podkreśla, że prawo jest wytworem ludzkim i człowiek nie
może zwolnić się z odpowiedzialności za jego treść, przerzucając go na Boga czy
naturę.

Przedstawiciele szkoły uppsalskiej wykazali, że nie ma podstaw, by przestępcy
odmawiać pełni praw obywatelskich. Obowiązkiem społeczeństwa jest oddziały-
wanie na skazanego. Spełnianie obowiązków obywatelskich nie pozbawia jednak
praw obywatelskich osoby będącej podmiotem oddziaływań. Wydaje się, że i te
argumenty wpłynęły na specyficzny dla Skandynawii status skazanego i sposób
wykonywania kary pozbawienia wolności.

Wiek XX przyniósł zasadnicze zmiany w prawie karnym, ale to koncepcje fi-
lozoficzne szkoły realizmu prawnego miały wpływ na zmiany, jakie wprowadzono
w kodeksie karnym w latach 1864—1962. Zmierzały one w kierunku ograniczenia
kar izolacyjnych na rzecz kar bez pozbawienia wolności.

Szwecja, a za nią Finlandia, rozwijając kary nieizolacyjne, wzorowały się na
Norwegii i Danii. W Danii i Norwegii od potowy XIX wieku aktywne były orga-
nizacje społeczne pracujące na rzecz skazanych i z byłymi skazanymi. Pierwsze
prywatne stowarzyszenie niosące pomoc byłym więźniom powstało w 1849 roku
w Oslo. W 1923 roku podobne stowarzyszenia objęły swoim zasięgiem całą Nor-
wegię. Również w Finlandii w 1870 roku powstało Fińskie Stowarzyszenie Wię-
zienne. Głównym jego celem była poprawa złych warunków panujących w fińskich
więzieniach. Przy okazji pomagano wychodzącym z więzienia, zwłaszcza młodym
ludziom w znalezieniu mieszkania i pracy. Wszystko to oparte było na wolontaria-
cie. Stowarzyszenia finansowo wspierały składki członkowskie i darowizny kościo-
ła oraz prywatnych donatorów. Dopiero w 1931 roku Stowarzyszenie otrzymało
w ustawie o nadzorze nad warunkowo zwolnionymi fundusze i zadanie sprawowa-
nia nadzoru nad warunkowo zwalnianymi z więzienia115.

Rozwiązania przyjmowane w sąsiednich krajach miały także wpływ na rozwią-
zania wprowadzane w Szwecji. Niekiedy to Szwecja była ich prekursorem. Wpro-
wadzono zasadę indywidualizacji środków karnych ze względu na potrzeby re-
socjalizacji sprawcy. W 1902 roku wprowadzono odrębne procedury regulujące
odpowiedzialność nieletnich, tj. osób 15–18-letnich, a w 1935 roku odrębne proce-
dury ograniczające stosowanie kary pozbawienia wolności wobec młodocianych,
tj. osób do 21 roku życia.

Ustawą z 22 kwietnia 1906 wprowadzono warunkowe zawieszenie wykonania
kary i przedterminowe zwolnienie. Prace nad nią trwały od 1898 roku. W pier-
wotnej wersji ustawa przewidywała zawieszenie kar ciężkich robót do 3 miesięcy,

114Szerzej na ten temat piszę w rozdziale 6.
115M. Lindholm, Legal Basis and Organization of Probation Services, w: Conference on Probation
and Aftercare Organized by the Council of Europe in Co-operation with the Ministry of Justice of Tur-
key, Istanbul, 14-16 November 2005, CPA 2005; http://www.coe.int/T/E/Legal_coperation/Prison_and_
alternatives/Conferences/, s. 17; http://www.coe.int/T/E/Legal_co-operation/Prison_and_alternatives
/Conferences/
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kary więzienia do 6 miesięcy oraz grzywien podlegających w razie niespłacenia
karze pozbawienia wolności do 3 miesięcy. Okres próby przy zawieszeniu wynosił
3 lata.

Ustawą z 28 czerwca 1918 wprowadzono system probacji; istotą jego był nad-
zór nad osobami, którym zawieszono wykonanie kary. Ustawa ta rozszerzała rów-
nież zakres stosowania kary z zawieszeniem. Dawała prawo do nałożenia określo-
nych obowiązków. Ustawa nie powołała instytucji zawodowych kuratorów.

W 1927 roku wobec sprawców uznanych za niebezpiecznych wprowadzono
środki zabezpieczające nieoznaczone w czasie.

W 1931 roku wprowadzono system grzywien dniówkowych, wzorując się na
doświadczeniach Finlandii, gdzie kara ta obowiązywała od 1921 roku. Wprowa-
dzenie systemu kar grzywien dniówkowych było podyktowane dążeniem do ogra-
niczenia praktyki zamiany niezapłaconej kary grzywny na karę więzienia. Chodzi-
ło też o promowanie innych kar niż kara pozbawienia wolności. Kara pozbawienia
wolności była już w owym czasie krytykowana za brak pozytywnych efektów reso-
cjalizacyjnych i prewencyjnych.

W 1921 roku zniesiono karę śmierci. Skutkiem tego było złagodzenie ogól-
nej represyjności systemu. Kara ta w XX wieku praktycznie nie była stosowana -
ostatnią orzeczono w 1910, a przedostatnią w 1900 roku. Nie dlatego ją jednak
zniesiono. Celem było zmniejszenie represyjności całego systemu.

W 1939 roku wprowadzono ustawę o warunkowym skazaniu. Dawała sądom
prawo do wystąpienia przed wydaniem wyroku o raport na temat skazanego i na
tej podstawie o umieszczenie skazanego pod dozorem osoby wyznaczonej przez
sąd. Sąd mógł orzec oddanie skazanego pod dozór wraz z nałożeniem na skazane-
go dodatkowych obowiązków, bez orzekania kary pozbawienia wolności z zawie-
szeniem.

W 1943 roku wprowadzono warunkowe przedterminowe zwolnienie.
W 1944 roku uprawniono prokuratorów do umarzania postępowania karnego

mimo posiadania wystarczających dowodów winy, jeśli popełnione przestępstwo
było drobne. Uznanie przez prawo tej pozasądowej formy postępowania z drobną
przestępczością było ustawowym potwierdzeniem stosowanej już dużo wcześniej
praktyki.

W 1945 roku wprowadzono nowe ustawodawstwo, zezwalające skazanym od-
bywającym karę w systemie celkowym według pensylwańskiego modelu na pracę
w grupach według modelu auburnskiego.

Rozpoczęte w roku 1911 prace kodyfikacyjne przyniosły efekt dopiero w roku
1965, kiedy przyjęto obecnie obowiązujący kodeks karny. Procedura karna zosta-
ła przeniesiona do oddzielnego kodeksu karnego, nadal jednak w kodeksie tym
znajdują się przepisy regulujące wykonanie kar116. Przedstawione wyżej kolejno
wprowadzane i znoszone instytucje karne wskazują na konsekwentny proces eli-
minowania przymusu stosowania kary pozbawienia wolności i promocji elastycz-
nych środków karnych dopasowanych do konkretnej sytuacji. Wprowadzane środ-
ki wyraźnie należą do arsenału tych, które nie ograniczają się do surowej repre-
sji, lecz nastawione są na efektywność i poszanowanie praw człowieka zarówno
pokrzywdzonego, jak i ofiary. Jednocześnie bowiem z rozwojem środków karnych
moglibyśmy prześledzić w Skandynawii rozwój prawa cywilnego nastawionego na
eliminację szkód związanych z popełnieniem przestępstwa. Naprawienie szkody
jest także elementem procedur karnych związanych ze środkami probacyjnymi.

Szwedzki kodeks karny z 1962 roku
Współczesny kodeks karny Szwecji (Ds. 1999:36) został uchwalony w 1962

roku, a wszedł w życie 1 stycznia 1965 - ostatnia nowelizacja w kwietniu 2005.
Oficjalna nazwa tego dokumentu to Brottsbalken, co w dosłownym tłumaczeniu
oznacza „część o przestępstwach”. To nie przypadek. W samej nazwie chciano od-
ciąć się od terminu „kara”, by usunąć niepożądane, zdaniem twórców kodeksu,

116S. Strömholm, An Introduction to Swedish Law, vol. 1, Kluwer, Netherlands 1981.
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skojarzenia117. Stojący na gruncie ideologii terapii i resocjalizacji, z czasem pod-
dany został wielu nowelizacjom odzwierciedlającym tendencje neoklasyczne.

Pierwsza fala krytyki (1965—1975) inspirowana była niechęcią wobec przymu-
sowych form terapii i niehumanitarnemu systemowi więziennictwa. Ruch społecz-
ny zapoczątkowany przez KRUM skłonił ustawodawcę do przyjęcia wielu zmian.
Druga fala krytycyzmu wyparła liberalny krytycyzm płynący ze strony oddolnych
grup. Do głosu doszły abstrakcyjne neoklasyczne wartości, ale także żądanie bar-
dziej transparentnego systemu orzekania i wykonania kar118.

Szwedzki kodeks karny (s.k.k.) składa się z trzech części - ogólnej, szczególnej
i poświęconej sankcjom karnym. Każda część dzieli się na rozdziały, te z kolei na
paragrafy. Część pierwsza ustala zasady odpowiedzialności karnej, zawiera kata-
log kar i określa zasady wymiaru kar i środków karnych (cz. I, rozdz. 1 i 2 s.k.k.).
Część druga zawiera katalog zachowań objętych penalizacją. Część trzecia regu-
luje zasady wymiaru kar.

W rozdziale 1 mowa jest o „przestępstwach i ich konsekwencjach” (Om brott
och brottspåföljder). Przez pojęcie „konsekwencje” rozumie się sankcje. Pojęcia
„sankcja” i „kara” używam wymiennie. Nie ulega bowiem wątpliwości, że usta-
wodawca szwedzki miał na myśli karę. Świadczy o tym zarówno określenie straff-
„kara” używane dla oddania treści i istoty sankcji już w cz. 1, rozdz. 1 § 1. Za na-
zywaniem rzeczy po imieniu przemawia również obowiązująca od lat siedemdzie-
siątych tendencja do niezakłamywania eufemizmami dolegliwej natury katalogu
miar i środków prawa karnego119.

Prawo karne Szwecji nie zna podziału przestępstw pod kątem ich ciężaru. Nie
ma podziału na zbrodnie, występki czy tym bardziej wykroczenia. Przestępstwem
są czyny zagrożone pod groźbą kary. Wcześniej uznawano, że kategoria czynów
uregulowana w oddzielnych ustawach jest do pewnego stopnia odpowiednikiem
znanych nam wykroczeń120. Jednak uregulowanie przestępstw związanych z nar-
kotykami czy prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu nie pozwala na przy-
jęcie takiej opinii. Kary, zwłaszcza za przestępstwa związane z narkotykami, są
obecnie bardzo surowe.

Gros zakazów karnych ujęto w kodeksie karnym. Poza kodeksem w odrębnych
ustawach uregulowane są m.in. przestępstwa drogowe (SFS 1961:649), regulu-
jące także odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Inne
ważne akty prawne to ustawa z 1960 roku o przemycie (SFS 1960:418), ustawa
z 1968 roku o narkotykach (SFS 1968:64), ustawa karno-skarbowa z 1971 roku
(SFS 1971:69).

Kodeks z 1965 roku był wielokrotnie nowelizowany. Kolejne zmiany ilustruje
poniższe zestawienie:

Rok Nowelizacje prawa karnego (Szwecja)

1965 Probacja staje się samodzielną sankcją

117Mówiąc o katalogu kar w szwedzkim kodeksie karnym, warto zauważyć, że również w polskim pi-
śmiennictwie zwracano uwagę na fakt, że w trakcie dyskusji nad reformą kodeksu karnego z 1864
roku i prac nad nowym kodeksem był okres, kiedy starano się w ogóle odejść od terminów związanych
z klasycznym ujęciem przestępstwa i kary rozumianej jako odpłata. Stąd, zwłaszcza w latach pięć-
dziesiątych, kiedy silne były wpływy koncepcji nowej ochrony społecznej, proponowano, by zamiast
o kodeksie karnym mówić o kodeksie „ochronnym”, zamiast o karach - o „środkach resocjalizacyj-
nych”. Pozostałością tego - na co słusznie zwraca uwagę S. Frankowski - jest to, że biorąc literalnie
szwedzki kodeks karny, Brottsbalk to inaczej rozdział o przestępstwach (balk to po szwedzku dosłow-
nie „rozdział”, a brott - „przestępstwo”). Patrz S. Frankowski, Szwecja, w: M. Filar i in., Prawo karne
niektórych państw Europy Zachodniej, red. S. Frankowski, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1982,
s. 327 i n.
118T. Lappi-Seppälä, Penal Policy in Scandinavia, National Research Institute of Legal Policy - Finland,
Helsinki 2006, maszynopis, s. 18-19.
119Patrz S. Frankowski, Szwecja…, s. 327 i n.; J. Skupiński, Warunkowe skazania…, s. 60.
120S. Frankowski, Szwecja…, s. 337.
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Rok Nowelizacje prawa karnego (Szwecja)

1965

Znowelizowany kodeks karny wprowadza dwa rodzaje warunkowego zawieszenia
wyroku. Pierwszy, istniejący do dziś, traktowany jako ostrzeżenie dla sprawcy z
pozytywną prognozą, jest warunkowym zawieszeniem kary. Drugim jest probacja
oznaczająca umieszczenie skazanego pod dozorem i nałożenie na niego pewnych
obowiązków

1968
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za poważne przestępstwa związane z
narkotykami z 2 do 4 lat

1969
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za poważne przestępstwa związane z
narkotykami z 4 do 6 lat

1970 Dekryminalizacja aborcji i innych czynów związanych z moralnością

1972
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za poważne przestępstwa związane z
narkotykami z 6 do 10 lat

1972 Rozszerzenie depenalizacji drobnych przestępstw przeciwko mieniu

1974 Zaostrzenie reguł odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia

1974
Reforma systemu więziennictwa i probacji będąca wynikiem założenia w kodeksie
karnym minimum interwencji i nastawienia na świadomy rozwój umożliwiający
życie bez łamania prawa

1975 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze

1976
Złagodzenie odpowiedzialności za włamania. Włamanie zostaje zdefiniowane jako
kradzież (a nie jako typ kwalifikowany)

1977 Projekt nowego systemu sankcji na podstawie zasady proporcjonalności

1977 Dekryminalizacja spożywania alkoholu w miejscu publicznym

1978 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pornografię dziecięcą

1979 Eksperyment: terapia kontraktowa (w miejsce tradycyjnej kary więzienia)

1980 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za pornografię dziecięcą

1980 Rozszerzenie probacji jako alternatywy dla uwięzienia

1980
Ograniczenie możliwości stosowania kary pozbawienia wolności wobec osób poniżej
21 roku życia

1980 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za paserstwo

1981 Abolicja prewencyjnego pozbawienia wolności

1981 Uznanie przemocy w rodzinie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

1982
Zmiana formalnych podstaw warunkowego zwolnienia - z minimum odbycia kary 3
miesięcy na 2 miesiące

1983 Abolicja zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności

1984
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa seksualne i rozszerzenie
definicji gwałtu

1985 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa ekonomiczne

1985 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z narkotykami
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Rok Nowelizacje prawa karnego (Szwecja)

1985
Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa utrwalania przemocy na
wideo

1986 Projekt Komisji Penitencjarnej mający na celu redukcję poziomu kar

1988

Wprowadzenie do powszechnej praktyki terapii kontraktowej. Pomiędzy skazanym i
sądem dochodzi do umowy, na mocy której skazany zobowiązuje się do udziału w
terapii. Dotyczy to przede wszystkim sprawców, których zachowanie niezgodne z
prawem jest w sposób oczywisty związane z nałogiem

1988 Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa przemocy w rodzinie

1988 Kryminalizacja używania narkotyków

1989 Neoklasyczna reforma wymierzania kar

1990 Eksperymentalne zastosowanie prac na cele społeczne

1990
Ograniczenie limitu poziomu alkoholu we krwi dla kierowców z 0,5‰ do 0,2‰ i
surowsza kara pozbawienia wolności

1993
Surowsze kary za niektóre przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa
seksualne

1993
Surowsze kary za niektóre przestępstwa związane z narkotykami; kryminalizacja
używania niedozwolonych środków dopingowych

1994
Podniesienie kar za jazdę pod wpływem alkoholu przy zmniejszeniu zawartości
alkoholu z 1,2‰ do 1,0‰. Surowsza górna granica kary pozbawienia wolności

1994
Eksperymentalne wprowadzenie elektronicznego monitoringu. W 6 okręgach
probacyjnych wprowadzono elektroniczny monitoring jako alternatywę dla kar
pozbawienia wolności do 2 miesięcy wraz z intensywnym nadzorem

1997
Elektroniczny monitoring wprowadzony do powszechnego użycia dla skazanych na
kary do 3 miesięcy pozbawienia wolności, jako dobrowolna alternatywa dla kary
pozbawienia wolności, nadal na okres próbny - testowany tym razem w całym kraju

1998
Nowelizacja kodeksu karnego umożliwiająca zgodę na probację pod warunkiem
wymierzenia łącznie z probacją pracy na cele społeczne

1998
Nowa forma odbywania kary dla młodocianych sprawców (rezydencyjna - odbywana
poza więzieniem)

1998 Kryminalizacja posiadania pornografii dziecięcej

1998
Zaostrzenie kar za przestępstwa popełnione przeciwko kobietom (pakiet kobiecego
miru)

1999
Penalizacja prostytucji. Po raz pierwszy dotknięto źródła zjawiska - za
wykorzystywanie osoby do płatnej usługi seksualnej odpowiedzialność karną ponosi
klient

1999

Elektroniczny monitoring jako forma alternatywnego wykonania kary do 3 miesięcy
pozbawienia wolności weszła na stałe do katalogu alternatyw dla krótkotrwałego
uwięzienia. Decyzje w tym zakresie podejmuje lokalne biuro probacji po
przeprowadzeniu przewidzianej prawem procedury

Rok Nowelizacje prawa karnego (Szwecja)

1999

Rozszerzenie i stabilizacja stosowania pracy na cele społeczne. 40-240 godzin
bezpłatnej pracy na cele społeczne; prace i usługi podobne do tych, jakie wykonują
organizacje pozarządowe. Od 1 stycznia 1999 osoby skazane warunkowo lub na
krótkoterminową karę pozbawienia wolności mogą otrzymać karę prac społecznych.
Muszą wyrazić zgodę na jej wykonywanie

1999
Warunkowe zwolnienie po odbyciu 2/3 kary, minimum formalne - 1 miesiąc odbycia
kary

2001

Eksperymentalne wykorzystanie elektronicznego monitoringu w fazie warunkowego
zwolnienia na 4 miesiące przed terminem warunkowego zwolnienia wobec
skazanych na kary powyżej 18 miesięcy. Celem tego jest ułatwienie skazanemu
adaptacji do warunków wolnościowych

2005
Rozszerzenie stosowania elektronicznego monitoringu na kary pozbawienia
wolności do 6 miesięcy; upowszechnienie eksperymentu stosowania
elektronicznego monitoringu w fazie warunkowego zwolnienia

a Lappi-Seppälä, Penal Policy…, s. 19.
Zmiany obrazują współistniejące z sobą trendy: odchodzenie od kar izolacyj-

nych oraz coraz surowsze traktowanie istniejących od dawna, ale od niedawna
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identyfikowanych zjawisk przemocy zwłaszcza seksualnej i skierowanej wobec
osób najbliższych. Odrębnym fenomenem jest penalizacja przestępstw związanych
z narkotykami.

Szwedzki system karny, podobnie jak systemy pozostałych państw skandynaw-
skich, poddawany jest systematycznym badaniom. Zmiany lat siedemdziesiątych
XX wieku, zainicjowane w raporcie z 1977 „Nowy system karny”, przyniosły w ro-
ku 1986 trzytomowy plan nowego systemu sankcji (SOU 1986: 13-15). Zwraca
uwagę czas dany na przemyślenie oraz to, że poza zdecydowanym zwiększeniem
populacji skazanych odbywających kary za narkotyki, co miało wpływ na zwięk-
szenie populacji więziennej, pozostałe zmiany miały niewielki wpływ na ogólny po-
ziom stosowanych sankcji. W 1993 roku konserwatywny Minister Sprawiedliwości
wydał niewielką książeczkę pod znamiennym tytułem „O restaurację zdegenero-
wanej polityki kryminalnej”, domagając się zaostrzenia odpowiedzialności karnej
i surowszej polityki, także penitencjarnej. Traktowanie polityki karnej i peniten-
cjarnej jako karty przetargowej i próba wykorzystania jej do celów politycznych
przyniosły w Szwecji wyżej wspomniane efekty. Zmiana w rządzie w roku następ-
nym i przejęcie władzy przez socjaldemokratów zahamowały tę tendencję w tym
sensie, że ją powstrzymały, ale niewiele zmieniły we wprowadzonych już zmia-
nach. W tym przypadku poza polityką dotyczącą narkotyków rząd odpowiedział
na żądania i silny ruch praw kobiet. Kolejne z wprowadzonych zmian odzwiercie-
dlają tendencje prezentowane przez ruch liberalny. Ścierają się one z wyraźnym
zaostrzeniem kursu wobec przestępstw związanych z narkotykami, uznanych za
wroga numer jeden. Z czasem, choć narkotyki są nadal surowo karane, wyraźna
jest tendencja, by zwłaszcza młodych sprawców uwalniać od uwięzienia, więzie-
nia zwłaszcza wobec nich maksymalnie unikać i zdecydowanie położyć nacisk na
terapię i sankcje bez pozbawienia wolności.

Neoklasycyzm w Szwecji praktycznie nie doszedł w pełni do głosu dzięki sku-
tecznemu, realizowanemu z sukcesem systemowi sankcji bez pozbawienia wol-
ności. Kolejny raport (Ju 1992:07 i SOU 1995:91) wpłynął na rozszerzenie sto-
sowania probacji i zapoczątkował eksperyment z elektronicznym monitoringiem.
W następnych latach wpływ na wzrost populacji więziennej miały nadal skaza-
nia za narkotyki oraz przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa seksualne.
Policja w ściganiu ich wyposażona została w uprawnienia do stosowania „nowo-
czesnych metod śledczych” (podsłuchy, prowokacja etc.). Stworzona koncepcja
„Szwecji wolnej od narkotyków” jak dotąd nie przyniosła spodziewanego rezulta-
tu. Dalszemu zaostrzeniu odpowiedzialności karnej w latach dziewięćdziesiątych
za wybrane przestępstwa towarzyszyło zdecydowane dążenie do unikania stoso-
wania kary pozbawienia wolności, zwłaszcza wobec osób młodych.

Kierunek przyjęty już w latach siedemdziesiątych wyraźnie zmierza do obni-
żenia poziomu sankcji (poza przestępstwami gospodarczymi, związanymi z narko-
tykami, seksualnymi, skierowanymi przeciwko kobietom), zastąpienia krótkoter-
minowych kar pozbawienia wolności karami nieizolacyjnymi i stworzenia systemu
opartego na zasadach sprawiedliwości i humanitaryzmu121. Przy czym nie oznacza
to przyjęcia za słuszne poglądów Franza von Liszta o szkodliwości kar krótkoter-
minowych, które praktycznie przyczyniły się do ich wyeliminowania w Niemczech.
W Szwecji, podobnie jak w pozostałych państwach skandynawskich, karę pozba-
wienia wolności uznaje się za szkodliwą niezależnie od jej długości. W tym sensie
kara krótsza jest lepsza, bardziej humanitarna, ponieważ bezpośrednio szkodzi
krócej i jednocześnie stymuluje do poszukiwania rozwiązań alternatywnych, tak
by karę izolacyjną zastąpić nieizolacyjną122.

Wcześniejsze zmiany z 1998 roku rozszerzyły zakres stosowania probacji
i wprowadziły prace na cele społeczne jako alternatywę dla kary pozbawienia wol-
ności. Nowością jest również stosowanie na prośbę skazanego dozoru elektronicz-
nego wobec skazanych z odrębnej ustawy za jazdę w stanie nietrzeźwym.
121Ibidem, s. 20.
122R. Haverkamp, Attitudes towards Electronic Monitoring in Sweden und in Lower Saxony/Germany,
http://mpicc.de/forsch/krim/haverkamp_e.htlm 2004
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Polityka kryminalna w Szwecji w wyższym stopniu niż w pozostałych pań-
stwach skandynawskich jest przedmiotem debaty publicznej i politycznej. Nie jest
jednak tylko politycznym elementem wyborczej karty przetargowej. Kwestia profi-
laktyki i zapobiegania przestępczości znajduje również szerokie odbicie w prasie,
na bieżąco informującej o proponowanych projektach i ich racjach.

Definicja przestępstwa i sankcje karne w szwedzkim kodeksie karnym
Definicja przestępstwa zawarta jest w § 1 s.k.k. Przestępstwem jest czyn zde-

finiowany w tym kodeksie lub w innej ustawie, za który określona jest kara prze-
widziana w kodeksie karnym (cz. 1 § 1 s.k.k.). Przestępstwa można popełnić tylko
umyślnie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Czyn popełniony pod wpływem wpra-
wienia się w stan intoksykacji lub pod wpływem doprowadzenia się w inny sposób
do utraty świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności karnej (cz. 1 § 2 s.k.k.).

Sankcje dzielą się na wolnościowe (frivård) i z pozbawieniem wolności (więzie-
nie - fängelse). Przeważają sankcje wolnościowe. Kodeks w cz. I § 3 podaje kata-
log obowiązujących kar. Są to w kolejności: grzywna, kara pozbawienia wolności,
warunkowe skazanie, probacja i pobyt w zamkniętym ośrodku korekcyjnym dla
sprawców, którzy popełnili przestępstwo w wieku poniżej 18 lat (cz. I § 3 s.k.k.).
Część I § 5 stanowi, że kara pozbawienia wolności jest karą surowszą niż. kara
grzywny Część I § 6 określa, iż. na zasadach ustalonych w kodeksie odpowiada,
kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 15.

Paragraf 8, zmieniony w 1968 roku, przewiduje także odpowiedzialność karną
osób prawnych. Osoby prawne mogą być skazane jedynie na karę grzywny.

Kara grzywny (bötesstraff ) uregulowana jest w części 3 (rozdz. 25) poświę-
conej sankcjom. Zmiany wprowadzone w 1993 roku zróżnicowały katalog kary
grzywny. Może być ona wymierzona jako grzywna dniówkowa, grzywna wydana
w trybie nakazowym lub grzywna oznaczona w wysokości określonej prawem (cz.
3, rozdz. 25 § 1).

Grzywna dniówkowa może być orzeczona w wysokości od 30 do 150 stawek
dziennych. Jedna dniówka wynosi od 30 do 1000 koron. Najniższa grzywna dniów-
kowa wynosi 450 koron (ustawa 1991:240; cz. 3, rozdz. 25 § 2).

Grzywna wymierzona w trybie nakazowym wynosi od 100 do 2000 koron.
Grzywnę, oznaczoną w zależności od ciężaru i wagi przestępstwa, oblicza się

na podstawie określonych metod jej wyliczenia. Najniższa grzywna nie może być
niższa niż. 100 koron (cz. 3, rozdz. 25 § 4).

Grzywna orzeczona jako kara łączna wymierzana jest jako kara grzywny
dniówkowej. Jedna dniówka wynosi od 200 do 5000 koron.

Jeśli ustawa przewiduje za dane przestępstwo określone minimum wysokości
grzywny, orzeczona kara nie może być niższa, niż to stanowi ustawa (cz. 3, rozdz.
25 § 6).

Kara pozbawienia wolności (fängelse) wymierzana jest na czas określony,
nic krótszy niż. 14 dni i nie dłuższy niż 10 lat, chyba że ustawa stanowi inaczej (cz.
3, rozdz. 26 § 2). Za niektóre szczególnie groźne przestępstwa górny limit może
być podniesiony o 4 lata, a za takie same przestępstwa popełnione w warunkach
recydywy może być wymierzona kara do 18 lat pozbawienia wolności (cz. 3, rozdz.
26 § 2). Takiego zaostrzenia kary nie stosuje się do sprawcy, który nie ukończył 21
lat (cz. 3, rozdz. 26 § 3). Zamianę kary grzywny na karę pozbawienia wolności
reguluje odrębna ustawa (ustawa 1981:331); (cz. 3, rozdz. 26 § 1). Przy karze za
kilka przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, z których choćby jedno
zagrożone jest karą co najmniej 8 lat lub więcej, można maksymalnie podnieść
o 4 lata górny próg przewidzianej przez ustawę sankcji. Osoba skazana na karę
pozbawienia wolności powinna być umieszczona w więzieniu, chyba że ustawa
stanowi inaczej (cz. 3, rozdz. 26 § 5).

Kara pozbawienia wolności jest uznawana za karę surowszą niż skazanie na
karę w zawieszeniu lub na karę probacji (cz. 3, rozdz. 30 § 1). Decydując o sank-
cji, sąd ma obowiązek wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy i cechy
sprawcy, które przemawiają za orzeczeniem innej sankcji niż kara pozbawienia
wolności (cz. 3, rozdz. 30 § 4). Ustawodawca wyraźnie zaznacza więc, że kara
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pozbawienia wolności jest sankcją ostateczną, gdy inne nie mogą zostać zastoso-
wane. Ponadto tylko w wyjątkowych sytuacjach kara pozbawienia wolności może
być zastosowana wobec sprawcy, który nie ukończył 18 roku życia, a także wobec
sprawcy, który ukończył 18 rok życia, ale nie przekroczył 21 lat (cz. 3, rozdz. 30 §
5).

Bezwarunkowe „warunkowe” zwolnienie po odbyciu części kary (villkor-
lig frigivning). Składowym elementem kary pozbawienia wolności jest warunkowe
zwolnienie. Skazany zostaje bezwarunkowo zwolniony po odbyciu 2/3 kary, nie
wcześniej jednak niż po miesiącu (cz. 3, rozdz. 26 § 6). Wykorzystana do tego jest
znana instytucja przedterminowego zwolnienia, która z pierwotnej „warunkowej”
w realiach skandynawskich przekształciła się w bezwarunkową i pewną. Warun-
kowe zwolnienie nie następuje wobec osoby odbywającej zastępczą karę pozba-
wienia wolności za grzywnę. Należy podkreślić innowacyjność skandynawskiego
rozwiązania. Przyjęte w Szwecji, powtarzać się będzie w pozostałych państwach.
Warunkowe zwolnienie jest składową wykonania kary. Jest elementem natural-
nym. Rozwiązanie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesu socjaliza-
cji do społeczeństwa wolnego. Więcej nie musi bowiem wchodzić w rolę dobrego
więźnia, aby uzyskać warunkowe zwolnienie. Wyeliminowana zostaje też niemal
całkowicie dyskrecjonalna władza funkcjonariuszy więzienia nad więźniem. Wa-
runkowe zwolnienie nie oznacza końca kary, lecz jej realizację na wolności w wa-
runkach próby123. Warunkowe zwolnienie nie jest zwolnieniem od kary. Jest prze-
niesieniem odbywania kary na etap stopniowego i kontrolowanego przystosowa-
nia skazanego do warunków wolnościowych, tak by koszty społeczne i finansowe
wykonania tej kary były jak najniższe.

Odpowiednio organizuje to pracę służb probacyjnych ściśle związanych ze
służbą więzienną. Ani służba więzienna, ani probacyjna nie ma charakteru pa-
ramilitarnego, co wyklucza szereg negatywnych skutków podporządkowania cha-
rakterystycznych dla służb militarnych i paramilitarnych. Dzięki obligatoryjnemu
warunkowemu zwolnieniu proces wykonania kary siłą rzeczy nastawiony zostaje
na przygotowanie więźnia do wolności.

Na życzenie osoby skazanej warunkowe zwolnienie może nastąpić później niż
przewiduje ustawa (cz. 3, rozdz. 26 § 6). Może ono nastąpić o maksimum 15 dni
później, jeśli w trakcie wykonania kary skazany poważnie naruszył regulamin wy-
konania kary pozbawienia wolności. Decydując o opóźnieniu warunkowego zwol-
nienia, należy rozważyć, czy nie będzie to miało negatywnego wpływu na ska-
zanego (cz. 3, rozdz. 26 § 7). Decyzje w tym zakresie podejmuje Centralna Ad-
ministracja Więzień i Probacji (cz. 3, rozdz. 26 § 9). Zasadą jest jednak uznanie
warunkowego zwolnienia jako obowiązkowej części kary pozbawienia wolności.
Czas pozostały do odbycia kary jest okresem próby. Okres ten jest nie krótszy niż
rok (cz. 3, rozdz. 26 § 10).

W czasie warunkowego zwolnienia skazany może być poddany probacji. Jeśli
osoba warunkowo zwolniona nie zachowuje się właściwie, miejscowy organ wy-
konujący dozór może ją zobowiązać do określonego zachowania. Probacja wyko-
nywana jest przez lokalną administrację więziennictwa i probacji, podległą Cen-
tralnej Administracji Więzień i Probacji.

Organ sprawujący probację może na warunkowo zwolnionego lub zwolnioną
nałożyć szereg obowiązków: wyznaczyć miejsce zamieszkania do roku w domu
przejściowym dla skazanych, określić rodzaj pracy, rodzaj terapii czy obowiązek
poddania się leczeniu w specjalistycznym ośrodku dla alkoholików lub osób uza-
leżnionych w szpitalu czy w innej placówce. Osoba może zostać skierowana do
szkoły lub na kursy zawodowe. Może też być zobowiązana do naprawienia szkód
wyrządzonych przestępstwem (cz. 3, rozdz. 26 § 15). Otrzymuje też pomoc w zna-
lezieniu zatrudnienia.

Intensywny nadzór z wykorzystaniem elektronicznego monitoringu
(elektronik kontroli) jest nową formą odbywania kary pozbawienia wolności. Istot-

123T. Lappi-Seppälä, Penal Policy…
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ne jest, by przyjąć, iż nie jest to nowa forma sankcji, lecz jedynie nowa forma od-
bywania kary pozbawienia wolności. Punitywna strona kary pozbawienia wolności
została w kodeksie z 1962 roku ograniczona do restrykcji w swobodzie porusza-
nia. Co do innych sfer życia obowiązuje zasada normalizacji, której zadaniem jest
minimalizowanie efektów wyobcowania skazanego ze społeczeństwa otwartego.
Przyjmując taką perspektywę, elektroniczny nadzór może być rozumiany jako po-
zbawienie swobody poruszania w warunkach, które odbywanie tej kary zbliża do
warunków obowiązujących w otwartym zakładzie karnym124. Inicjatywa, by wpro-
wadzić elektroniczny monitoring, wyszła od konserwatywnego Ministra Sprawie-
dliwości i spotkała się z zastrzeżeniami, że zagraża to przestrzeganiu praw czło-
wieka skazanych, pomimo że sama instytucja była dyskutowana już wcześniej pod
rządami socjaldemokratów. Po ponownej zmianie rządu socjaldemokratyczny rząd
przyjął decyzję w sprawie rozszerzenia instytucji, którą wcześniej wprowadzono
w roku 1994 w formie eksperymentu [Lag (1994:451) om intensivövervakning
med elektronik kontroli – prawo o nadzorze za pomocą elektronicznego monito-
ringu]. Zgodnie z jego treścią na karę do 3 miesięcy pozbawienia wolności mogli
aplikować do lokalnego zarządu więziennictwa i probacji o zgodę na wykonanie
kary w formie elektronicznego monitoringu. Odmowną decyzję skazany może za-
skarżyć do lokalnego sądu administracyjnego. Okres elektronicznego monitorin-
gu trwa tyle samo co okres wymierzonej kary pozbawienia wolności. Skazany,
aby ubiegać się o elektroniczny monitoring, musi mieć stale miejsce zamieszka-
nia, mieszkanie z telefonem, stale zajęcie, przy czym wystarczy, że bierze udział
w kursach lub pracuje w organizacji społecznej. Skazany musi wpłacać dziennie
ok. 50 koron, do wysokości 3000 koron miesięcznie (ok. 350 dol.) na konto pań-
stwowego funduszu dla ofiar przestępstw. Na wykonanie kary pozbawienia wolno-
ści w postaci elektronicznego monitoringu muszą wyrazić zgodę sąsiedzi. Skazany
jest zobowiązany do powstrzymania się od używania alkoholu, narkotyków i in-
nych zakazanych stymulatorów. Może wychodzić tylko w określone miejsca (pra-
ca, spotkania grup terapeutycznych, lekarz, zakupy blisko domu) i tylko w określo-
nym czasie. Jest poddawany przez telefon testom na alkohol i narkotyki. Kontrole
w domu przeprowadzają bez zapowiedzenia funkcjonariusze służby probacji. Ska-
zany ma obowiązek oddawania moczu do kontroli na zawartość narkotyków i za-
kazanych stymulatorów. Ma również obowiązek uczestniczyć w spotkaniach grup
terapeutycznych dotyczących radzenia sobie z nałogami, kontrolowania agresji
i zarządzania emocjami.

Obecnie rozważa się rozszerzenie stosowania tej formy nadzoru. Zgodnie
z amerykańską doktryną wykonanie kary pozbawienia wolności należy do rozwią-
zania front door - drzwi frontowych. Możliwe jest także wykorzystanie zasady back
door- tylnych drzwi. Tu elektroniczny monitoring wykorzystuje się do:

• wcześniejszego zwolnienia z więzienia, pod warunkiem że reszta kary będzie
odbywać się w ramach elektronicznego monitoringu;

• udzielania przepustek w trakcie odbywania kary skazanym, którzy bez elek-
tronicznego monitoringu nie mogliby na to liczyć;

• elektroniczny monitoring jest również proponowany jako alternatywa dla
aresztu tymczasowego;

• jako forma egzekwowania nakładanego przez prokuratora zakazu zbliżania
się do osób i miejsc stosowana od 1988 roku125.

W Szwecji elektroniczny monitoring cieszy się sporym uznaniem. W Danii ob-
serwuje się doświadczenia szwedzkie i bardzo ostrożnie podchodzi do ich zasto-
sowania. W Norwegii na tego typu dozór patrzy się z daleko posuniętą ostroż-
nością i niechęcią. To co rzeczywiście dziwi, to fakt, że elektroniczny monitoring
124H. Von Hofer, Criminal Violence and Youth in Sweden: a Long Term Perspective, „Journal of Scan-
dinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. I, s. 308.
125Ibidem, s. 311-312.
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stosowany jest wobec sprawców prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie
nietrzeźwym. W dobie techniki posuniętej tak daleko, że pozwala zainstalować
czujniki, które uniemożliwiają uruchomienie pojazdu, jeśli kierowca spożył alko-
hol, przedsięwzięcie z elektronicznym nadzorem umieszczonym na ręku lub łyd-
ce skazanego kontrolowanym przez miejscowe komisariaty policji wydaje się co
najmniej przestarzałe, jeśli nie całkowicie chybione. Sędziowie również krytykują
rozwiązanie pozostawiające decyzję w sprawie zastosowania elektronicznego mo-
nitoringu w gestii organów wykonawczych, tj. lokalnych wydziałów więziennictwa
i probacji.

Warunkowe skazanie (villkorlig) jest brane pod uwagę, gdy grzywna wyda-
je się sankcją niewystarczającą. Szwedzki kodeks karny zna dwie formy warun-
kowego skazania: warunkowe zawieszenie wykonania kary oraz warunkowe za-
wieszenie wymierzenia kary. Warunkowe skazanie zostało pomyślane jako kara
w technicznym sensie tego słowa, ale w rzeczywistości oznacza, że kara nie jest
stosowana, jeśli przestępca w ciągu 2 lat od jej wymierzenia nic popełni nowego
przestępstwa. Mamy tu do czynienia z formą powrotu do kar symbolicznych, tzw.
poetic penalties, kiedy to karą jest sam fakt skazania. Model ten wpisuje się, gdy
towarzyszy mu obowiązek naprawienia szkody, w istotę sprawiedliwości napraw-
czej.

Sąd może wymierzyć karę w zawieszeniu za przestępstwo, za które kara grzyw-
ny wydaje się niestosowna (cz. 3, rozdz. 27 § 1). Wyrok w zawieszeniu może być
połączony z grzywną (maksymalnie do 200 stawek dziennych), nawet jeśli ustawa
tego nie przewiduje (cz. 3, rozdz. 27 § 2).

Kara w zawieszeniu (villkorlig dom med) może być połączona z karą pracy na
cele społeczne (samhällstjänst), jeśli skazany wyrazi na to zgodę. Samhällstjänst
jest dość niedoskonale tłumaczone jako praca na cele społeczne; w rzeczywistości
odpowiada angielskiemu community service i tak jest przez Szwedów tłumaczone
- oznacza prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej. Nie jest to sankcja
jednoznaczna z polską karą ograniczenia wolności.

Probacja (skyddstillsyn). Skazany, który otrzymuje wyrok w zawieszeniu, pod-
lega dwuletniemu okresowi probacji (cz. 3, rozdz. 27 § 3). W tym okresie skazany
zobowiązany jest do prowadzenia życia zgodnego z porządkiem społecznym, rozu-
mianym szerzej niż jedynie obowiązek przestrzegania prawa. Skazany jest zobo-
wiązany do samodzielnego troszczenia się o zapewnienie sobie, w ramach posia-
danych możliwości, utrzymania. Jeśli wyrok w zawieszeniu połączony jest z pracą
na cele społeczne, skazany jest zobowiązany do wykonywania tej pracy zgodnie
z planem przygotowanym przez lokalną administrację więziennictwa i probacji
oraz pod jej nadzorem (samhällsthänst med övervakning); (cz. 3, rozdz. 27 § 4).

Okres ten powinien być wykorzystany do spłacenia odszkodowania i napra-
wienia strat wyrządzonych przestępstwem. Plan i działania mogą być ustalone
wspólnie z osobą pokrzywdzoną. Plany te na wniosek prokuratora mogą być zmo-
dyfikowane lub zniesione (cz. 3, rozdz. 27 § 5).

Sąd może wymierzyć karę probacji za przestępstwo, za które kara grzywny wy-
daje się niestosowna (cz. 3, rozdz. 2 § 1). Probacja może być połączona z grzywną
(maksymalnie do 200 stawek dziennych), nawet jeśli ustawa tego nie przewiduje
(cz. 3, rozdz. 28 § 2).

Probacja może być połączona także z pracą na cele społeczne, jeśli skazany
wyrazi na to zgodę. Praca ta polega na obowiązku wykonania nieodpłatnej pra-
cy w rozmiarze od 40 do 140 godzin. Decydując się na orzeczenie pracy na cele
społeczne, sąd w wyroku jest zobowiązany podać, jaki rozmiar kary pozbawienia
wolności byłby zasądzony. Jeśli szczególne przesłanki za tym przemawiają, można
tę sankcję na wniosek prokuratora zmodyfikować, również skrócić (cz. 3, rozdz.
28 § 2a).

Probacja może być także połączona z karą pozbawienia wolności w rozmiarze
od 14 dni do 3 miesięcy. W takim przypadku nie wymierza się dodatkowo kary
grzywny ani pracy na cele społeczne (cz. 3, rozdz. 28 § 3). Probacja trwa

3 lata (cz. 3, rozdz. 28 § 4).
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Probacja może być połączona z obowiązkiem podjęcia terapii kontraktowej
(skyddstillsyn med särskild behandlings plan - kontraksvård).

Poddanie się specjalistycznej terapii (särskild behandlings plan). Osoba,
która nie ukończyła 21 roku życia i która popełniła przestępstwo, może być pod-
dana specjalistycznej terapii czy środkom przewidzianym w ustawie o pomocy spo-
łecznej (1980:620) czy ustawie dotyczącej specjalnych środków opieki wobec osób
młodocianych (1990:52). Środki te mogą być połączone z orzeczeniem grzywny
lub z pracą na cele publiczne, wykonywaną w ramach środków przewidzianych
dla nieletnich i młodocianych, a także z naprawieniem wyrządzonej szkody (cz. 3,
rozdz. 31 § 1).

Jeśli sprawca nie ukończył 18 roku życia i nie można uniknąć wobec niego kary
pozbawienia wolności, powinien zostać umieszczony w specjalistycznym ośrodku
dla nieletnich. Pobyt w takim ośrodku wynosi minimum 14 dni, maksimum 4 lata.
Szczegóły wykonania środka reguluje odrębna ustawa o wykonaniu kary w za-
mkniętym ośrodku dla młodocianych (1998: 604); (cz. 3, rozdz. 31 § la).

Jeśli sprawca popełnił przestępstwo w warunkach, które reguluje ustawa o te-
rapii osób uzależnionych od narkotyków (1988:870), sąd może przekazać sprawę
do komitetu pomocy społecznej lub, jeśli sprawca już jest przyjęty do odpowied-
niej placówki, do jej zarządu w celu podjęcia decyzji dotyczącej właściwej tera-
pii. Zanim sąd podejmie decyzję, jest zobowiązany skonsultować się z komitetem
opieki społecznej lub zarządem placówki. Jeśli przewidziana kara za popełnione
przestępstwo jest surowsza niż rok pozbawienia wolności, przyjęcie do placówki
terapeutycznej powinno nastąpić tylko wtedy, gdy przemawiają za tym szczególne
racje (cz. 3, rozdz. 31 § 2).

Jeśli sprawca popełnił poważne przestępstwo, za które nie można ograniczyć
się do kary grzywny, może on zostać umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na
oddziale dla sprawców przestępstw lub w zakładzie karnym na oddziale dla spraw-
ców wymagających opieki psychiatrycznej z możliwością zastosowania i innych
środków przymusowych (cz. 3, rozdz. 31 § 3).

Priorytet kar wolnościowych. Istniejący w Szwecji katalog kar pozwala na
elastyczne zastosowanie odpowiedniego środka. Przeważa zdecydowanie priorytet
kar wolnościowych126.

Szwedzki kodeks karny zniósł w 1988 roku zawarty w cz. 1, rozdz. 1 § 7 zapis,
że celem kary jest resocjalizacja skazanego. Z treści obecnych przepisów wynika,
że celem jest proporcjonalność kary do zawinienia i zorientowanie na zapobieganie
przestępczości, a więc w związku z tym miarkowanie kary pozbawienia wolności
i wymierzania jej tylko wtedy, gdy inne kary są niestosowne (cz. 3, rozdz. 29, 30).

Kara w ujęciu szwedzkiego kodeksu karnego nabiera charakteru niemal zo-
bowiązania cywilnoprawnego. Jest częścią zwykłych obowiązków obywatelskich.
Lansowane przez prawo ujęcie zmniejsza poziom potępienia, kładzie nacisk na
wolne od emocji wyważanie, którego zasadniczym celem jest unikanie kar izola-
cyjnych. Operacja sprawnie przeprowadzona na poziomie legislacyjnym sprawdza
się w praktyce w zmniejszeniu stosowanych kar izolacyjnych i stosunku społe-
czeństwa do osób odbywających te kary. Kontraktowy charakter kary podkreśla
konieczność wyrażenia zgody skazanego na wykonywanie kary pracy na cele spo-
łeczne127.
126Z rodzimej praktyki i treści art. 58 k.k. wiadomo, iż samo zastrzeżenie, że kara pozbawienia wol-
ności powinna być ostatecznością, nie zapobiega jej nadużywaniu i przeludnieniu zakładów karnych.
127Podobnie jest w polskim kodeksie karnym. Mówi on, że miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykony-
wania obowiązku pracy na cele społeczne określa sąd po wysłuchaniu skazanego (art. 35 § 3 k.k.).
Przepisy wykonawcze dookreślają, że wyznaczając miejsce wykonania pracy na cele społeczne, sąd
uwzględnia w miarę możliwości prośbę skazanego (art. 56 § 2 k.k.w.). W praktyce sądy polskie - choć
nie jest to uregulowane ustawowo - też uzależniają wymierzenie tego środka i orzeczenia pracy na cele
społeczne od zgody skazanego. Jest to - jak się wydaje - efekt oddziaływania piśmiennictwa prawno-
karnego.

Powszechnie znane jest stanowisko, które prezentuje m.in. L. Gardocki, że wymóg zaledwie „wy-
słuchania skazanego” jest sprzeczny z zakazem pracy przymusowej wyrażonym w międzynarodowych
konwencjach odnoszących się do praw człowieka (zob. art. 8 MPPOP i art. 4 EKPCz) - L. Gardocki,
Prawo karne…, s. 157-158. Interpretacja taka wydaje się jednak nietrafna. Konwencje zakazują pra-
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Prace na cele społeczne wykonywane są w społeczności lokalnej. Uzyskanie
zgody wynika z pragmatyzmu działania. Potraktowanie skazanego z szacunkiem
i uzyskanie jego zgody, a więc i woli współdziałania jest bardziej opłacalne niż po-
dejmowanie działań arbitralnych. Przekłada się to również na sposób organizacji
warunków wykonania probacji. Sposób zarządzania infrastrukturą probacji i kar
na cele społeczne sprawia, że są one w Szwecji dostępne i dużo tańsze niż kara
pozbawienia wolności128.

3.2.2. Dania

Krótka historia duńskiego systemu karnego
Najstarsza pisana kodyfikacja ustawodawstwa duńskiego (Jyske Lov), która

obowiązywała przez stulecia, pochodzi z XII i początku XIII wieku129. Są to spisa-
ne prawa lokalne, istniejące uprzednio w przekazach ustnych.

Kolejne zasadnicze zmiany w prawie nastąpiły w okresie reformacji. Reforma-
cja luterańska rozpoczęła się w Danii w 1536 roku. W praktyce oznaczała wzmoc-
nienie władzy króla i zniesienie ustawodawstwa kanonicznego130. W 1660 roku
król, mając poparcie klas średnich i większości duchowieństwa, doprowadził do
przewrotu. Wzorem innych państw europejskich ogłosił w 1665 roku tzw. Akt Kró-
lewski i wprowadził rządy absolutne oparte na Konstytucji. W zgodzie z obowią-
zującymi wówczas prądami wydano nowy zbiór praw, tzw. kodeks duński (Danske

cy przymusowej i niewolniczej; formułują jednocześnie katalog sytuacji, w której nałożony obowiązek
wykonania pracy nie jest uważany za pracę przymusową. Tak więc w art. 4 EKPCz stwierdza się, że po-
jęcie „praca przymusowa lub obowiązkowa” nie obejmuje: a) żadnej pracy, jakiej wymaga się zwykle
w ramach wykonywania kary pozbawienia wolności orzeczonej zgodnie z wymogami konwencji lub
pracy wykonywanej w okresie warunkowego zwolnienia; b) żadnej pracy o charakterze wojskowym
bądź służby wymaganej zamiast obowiązkowej służby wojskowej; c) żadnych świadczeń wymaganych
w stanach nadzwyczajnych lub klęsk zagrażających życiu lub dobru społeczeństwa; d) żadnej pracy
ani świadczeń stanowiących zwykłą część obowiązków obywatelskich.

Do absurdu zostałaby sprowadzona sytuacja, w której po to, by wyegzekwować obowiązek pracy na
cele społeczne, należałoby zastosować karę pozbawienia wolności, kiedy wystarczająca byłaby sankcja
w postaci pracy na cele społeczne. Tam gdzie wolno więcej, dopuszczalne jest i mniej. Ważniejszy
wydaje mi się inny argument pomijany w polskim piśmiennictwie.

Czym, jeśli nie częścią zwykłych obowiązków obywatelskich jest odbycie nałożonej przez sąd ka-
ry? Z treści przepisów prawa to właśnie wynika. Wymierzona kara jest konsekwencją podjętych przez
obywatela działań. Potraktowanie jej jako zwykłej części obowiązków obywatelskich nie tylko pozo-
staje zgodne z literą prawa, ale pozwala również na oddzielenie przestępstwa i kary od emocji, które
sprawiają, że skazany często na długie lata lub na zawsze traktowany jest jako obywatel gorszego
gatunku. Kara również w polskim kodeksie karnym z 1997 roku nie pełni roli zemsty, lecz raczej rozli-
czenia z podjętych przez sprawcę działań. Kara ma być odpowiednio wymierzona, tak by dolegliwość
nie przekraczała stopnia winy. To wynika bezpośrednio z polskich przepisów, które wyraźnie precyzu-
ją zasady i dyrektywy wymiaru kary (art. 53 k.k.). Podobnych przepisów nie ma w kodeksach karnych
omawianych tu państw.
128Non-institutional Sanctions, SOU 1981:90, Summary of the Interim Report of the Committee on
Probation, Stockholm 1981; B. Svensson, Criminal Justice in Sweden, National Council for Crime Pre-
vention Sweden, Stockholm 1995.
129W fascynującej pracy G. Ivesa A History of Penal Methods Criminals, Witches, Lunatics (Stanley
Paul &. Co, London 1914) opisane są kary ustanowione przez duńskiego monarchę w okresie poprze-
dzającym wiek X, gdy władza ta nadal nie była mocno osadzona w społecznych realiach. Dominowały
kary nastawione na zapłatę odszkodowania, lecz gdy to nie było możliwe bądź osoba uznana została
za recydywistę, zarządzano, by nie wymierzać ponownie bot, czyli grzywny, lecz by kara polegała na
obcięciu dłoni, stopy lub obu stóp odpowiednio do popełnionego czynu. A gdy sprawca dopuścił się
dalszych czynów, by wypalić mu oczy bądź obciąć nos lub uszy i górną wargą. Można również ukarać
go przez oskalpowanie, tak by kara wymierzona została, a dusza zachowana. Owe surowe kary łagod-
nieją w X i XI wieku wraz z wzmocnieniem władzy monarchy. W XII wieku kary w postaci grzywny,
pobierane nie tylko przez króla, ale i przez desygnowanych przez niego sędziów, szeryfów i innych
wyznaczonych urzędników, zaczynają dominować, stanowiąc jednocześnie istotne źródło dochodów
królewskiego skarbca. G. Ives, A History…, s. 8-9.
130Wprawdzie dowody w postaci próby ognia zostały zniesione przez władze kościelne, zakazujące
księżom udziału przy tego rodzaju środkach, jednakże istnieją przekazy świadczące o ich stosowaniu
jeszcze w XVI wieku, kiedy to zaczęto je wypierać na rzecz dowodów z dokumentów i świadków. D.
Tamm, A Survey of Danish…, s. 22-24.
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Lov) króla Christiana V wprowadzony w 1683 roku. Znosi on wszystkie wcześniej-
sze statuty królewskie, jak również wcześniejsze, średniowieczne prawa lokalne.
Nie oznaczało to zerwania z tradycją. Średniowieczne prawa i statuty z XVI i XVII
wieku były głównym źródłem i wzorem dla twórców nowego prawa. W opinii Ben-
thama kodeks zasłużył na miano dzieła najmniej niedoskonałego z tych, jakie było
mu dane poznać131.

Część dotycząca prawa karnego, IV księga Danske Lov wydana przez Christia-
na V w 1683 roku, stanowiła pierwszy duński kodeks karny. Miał on raczej charak-
ter konsolidujący niż reformujący, co wyrażało się w braku jakiejkolwiek zwartej
teorii kary. Mieszały się tu wpływy Biblii i teorii retrybutywnych. Wyraźna domi-
nacja zadań związanych z prewencją generalną upodabniała ten kodeks do ustaw
karnych obowiązujących w innych państwach europejskich. W okresie reformacji
wpływ tego prawa zaznaczył się zaostrzeniem odpowiedzialności, zwłaszcza gdy
chodzi o przestępstwa natury seksualnej. Kodeks głosił prawo talionu we wszyst-
kich przypadkach dotyczących zabójstwa. Jednocześnie, zwłaszcza w porównaniu
z ustawodawstwem angielskim, wyróżniał się rzadkością stosowania kary śmier-
ci. Wyróżniał się i tym, że wprowadzał zasadę równego traktowania osób przed
sądem bez względu na pochodzenie i status społeczny132.

Uniwersytet w Kopenhadze, założony w 1479 roku, stał się w okresie Oświe-
cenia kolebką postępowej myśli prawnej. Rozwijane tu trendy filozoficzne dały
początek również reformie prawa karnego. Chodziło o przydanie w prawie od-
powiedniej proporcji kary do czynu. W efekcie za wiele czynów zniesiono karę
śmierci, a za inne czyny karę obniżono. W 1771 roku zniesiono karę śmierci za
kradzież. W 1789 roku kara za kradzież została dodatkowo zmodyfikowana przez
wprowadzenie dolnych i górnych progów kary. Istotny i widoczny był w tym pro-
cesie przemian wpływ poglądów zarówno Monteskiusza, jak i Beccarii133.Wielka
kodyfikacja prawa z wieku XVII w dużej mierze opierała się nadal na ustawach
wcześniej obowiązujących. Reformy prawa wieku XVIII w znacznej mierze czer-
pały już z dorobku i wpływów prawa rzymskiego. Pełne uznanie prawo to zdobyło
dopiero w wieku XIX134.

Pod rządami kodeksu karnego z 1866 roku system kar oparty był głównie na
prewencji generalnej z domieszką ideologii odpłaty. Podstawową karą w tym okre-
sie była już kara pozbawienia wolności. Poprawczy charakter kar był uwzględnia-
ny tylko w znikomym stopniu. Pogląd, iż odstraszenie najlepiej służy zwalczaniu
przestępczości, był ogólnie akceptowany. Uznawano, że walka z przestępczością
nie byłaby skuteczna, gdyby sądy zamiast dawać wyraz społecznego potępienia
przez karę wymierzały środki odnoszące się do indywidualnych okoliczności spra-
wy Osobowość przestępcy na tym etapie nie budziła jeszcze większego zaintereso-
wania. Jednak już na przełomie wieków pojawiły się nowe trendy, które z czasem
zaczęły dominować w prawie i praktyce karnej. Wyraźną oznaką zmian było przy-
jęcie w duńskim prawie karnym w 1905 roku instytucji zawieszenia kary. Wraz
z nią wprowadzono w Danii nadzór i probację135. Adwokatem indywidualnego po-
dejścia do przestępcy był m.in. Carl Torp, który starał się wprowadzić w Danii re-
formy postulowane przez przedstawicieli wielu państw europejskich skupionych
wokół Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego136.

131Ibidem, s. 25.
132L. B. Langsted, P Garde, V Greve, Criminal Law, Denmark, DJØF Publishing, Copenhagen 2004, s.
23-24.
133K. Waaben, Criminal Law, w: Danish Law. A General Survey, eds IL Gammeltoft-Hansen et al., GADS
Publishing House, Copenhagen 1982, s. 351.
134D. Tamm, A Survey of Danish…, s. 21.
135K. Waaben, Criminal Law…, s. 9-10.
136Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego zostało założone w 1888 roku. Jego twórcami
byli m.in. G. A. van Hamel i A. Prins z Belgii oraz F. von Liszt z Niemiec. Stowarzyszenie odegrało
istotny wpływ na reformy, jakie na przełomie XVIII i XIX wieku przeprowadzono w prawie karnym
w wielu państwach Europy. G. A. van Hamel, Farewell Message to the International Union of Criminal
Law, „Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology” 1914, vol. 5, no. 3, s. 325-
-329; C. Torp, Forhandlingerne paa Dansk Kriminalistforenings (Działalność Duńskiego Stowarzyszenia
Karnego), GAD, København 1900.
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Kolejny, obowiązujący (z wieloma poprawkami) do dziś kodeks karny z 1930
roku utrzymywał jako główną sankcję - karę pozbawienia wolności. System kar
można jednak uznać za oparty na postępowych, jak na ówczesne czasy, przesłan-
kach. Typy kar były uproszczone, a ponadto przewidywano instytucję zarówno
zawieszenia kary, jak i warunkowego przedterminowego zwolnienia. Odmienne,
szczególne środki zostały przewidziane dla tego typu sprawców, którzy zdaniem
legislatorów zasługiwali na szczególne traktowanie. Zaliczono do nich: młodocia-
nych, osoby chore psychicznie, alkoholików oraz uporczywych sprawców prze-
stępstw. Myliłby się jednak ten, kto by indywidualizację uważał za równoważną
złagodzeniu środków karnych. Zastosowane zamiast tradycyjnej kary, dobrane do
jego osobowości środki miały lepiej służyć tak idei odstraszenia, jak i celom lecz-
niczo-terapeutycznym.

Na tym etapie idea sprawiedliwości oznacza nie takie samo traktowanie, lecz
odpowiednio dobrane do osobowości sprawców.

Podjęte pod wpływem dążeń do całościowego zreformowania systemu karnego
prace nad nowym kodeksem karnym nabrały rozmachu pod przewodnictwem Ør-
steda. Uznawany za ojca nowoczesnego duńskiego prawa karnego, miał on istotny
wpływ na kształt i kierunek reform tego prawa. Był zwolennikiem poglądów Feuer-
bacha; uważał, że najlepszym środkiem przeciwdziałania przestępczości jest za-
grożenie karą i konsekwentne jej stosowanie w razie złamania zakazu karnego.
Stworzył własne podejście do problemów prawa, przestępstwa i kary. Ørsted roz-
winął przedstawione przez Feuerbacha teorie odnoszące się do zdrowia psychicz-
nego, które stały się podstawą jego dalszych studiów prawniczych. W konsekwen-
cji w tym też kierunku poszła zarówno duńska myśl kryminologiczna, jak i praktyka
penitencjarna. Należy przy tym właściwie rozumieć myśl wyrażoną przez 0rsteda.
Nie chodziło mu o promowanie surowych kar. Nie podzielał poglądu Feuerbacha,
że zagrożenie karą może powstrzymywać pokusę złamania normy. Uważał, że le-
piej temu służą normy moralne i religijne. Był też przeciwny rozszerzaniu stoso-
wania w prawie karnym analogii. Czyn i przewidziana za niego kara miały być
ściśle określone.

Kodeks z 1866 roku wciąż jeszcze przewidywał karę śmierci, ale jej orzeczenie
było w większości przypadków fakultatywne. Obligatoryjnie wyznaczone prawem
kary należały tu już do rzadkości.

Kara śmierci, zanim ją zniesiono w Danii 1 stycznia 1933, została orzeczona 70
razy, a wykonana w 4 przypadkach, ostatni raz w 1892 roku. Obok kary śmierci
kodeks ten przewidywał różne formy kary pozbawienia wolności, w tym również
ciężkie roboty i więzienie o chlebie i wodzie na okres do 30 dni, karę grzywny
i kary cielesne dla młodocianych sprawców przestępstw.

O kształcie współczesnego prawa duńskiego zadecydował, podobnie jak
w Szwecji, nurt realizmu prawniczego w podejściu do tworzenia i stosowania pra-
wa137. Duńska filozofia prawa wyrażała przekonanie, że prawo jest tworem ludz-
kim i ma służyć człowiekowi. Podejście to składa odpowiedzialność za treść i efekty
działania prawa wyłącznie na człowieka138.

Duńscy prawnicy i filozofowie prawa widzą potrzebę oddzielenia prawa od me-
tafizyki i potrzebę empirycznych podstaw projektowanych i stosowanych norm
i przepisów prawa139. Od sędziego nie wymaga się więc, by ograniczał horyzon-
ty do analizy tekstu i doktryny prawnej. Sędzia ma obowiązek widzieć człowieka
i sprawę, którą rozsądza. Ma więc tak stosować prawo, by najlepiej służyło roz-
wiązywaniu problemów.

Źródłami prawa w Danii są: ustawodawstwo, precedensy, zwyczaj i natura są-
dzonej sprawy. Społeczeństwo i sądy stosują się do wzorów wypracowanych przez
tradycję. Sąd mógł jednocześnie, gdy wymagało tego dobro sprawy i całej społecz-
ności, wydać decyzję precedensową. Prowadziło to z czasem do przyjęcia nowego

137P. S. Lauridsen, Introductory Review of the Links between Law and Jurisprudence in Scandinavia,
w: Danish Law…, s. 10.
138H. Hart, Scandinavian Realism, „Cambridge Law Journal” 1959, s. 233-240.
139P S. Lauridsen, Introductory Review…, s. 11.
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zwyczaju. W Danii nie przyjęto teorii o wiążącej teorii precedensów, jednak pod
tym względem prawo duńskie przypomina raczej anglosaski niż niemiecki system
prawa140.

Współcześnie obowiązujący w Danii kodeks karny został uchwalony w 1930
roku i wszedł w życie 1 stycznia 1933. Zastąpił on kodeks karny z 1866 roku.
Potrzeba zmiany tego kodeksu była ewidentna już pod koniec XIX wieku. Nie od-
powiadał on zdobywającej coraz większe uznanie idei resocjalizacji i terapii ska-
zanych. Dwie komisje i autorytet w dziedzinie prawa karnego w Danii, profesor
prawa karnego Carl Torp (1855—1929), przygotowały kolejne projekty opubliko-
wane w latach 1912, 1917 i 1923.

Przyjęty w 1930 roku kodeks karny był nowelizowany ponad 70 razy i tylko
kilka rozdziałów pozostało niezmienionych. Wiele zmian wprowadzono w związku
z pracami działającej od 1949 roku Stałej Komisji ds. Prawa Karnego.

Istotne zmiany nastąpiły na początku lat siedemdziesiątych. Zlikwidowano za-
kłady borstalskie dla młodocianych sprawców. Zakłady borstalskie to inaczej -
w skandynawskim wydaniu - szkoły zawodowe z internatem dla młodzieży, która
weszła w konflikt z prawem. Zlikwidowano miejsca odosobnienia dla psychopatów
i domy pracy dla alkoholików.

W 2001 roku z kodeksu karnego usunięto część wykonawczą regulującą spo-
sób wykonania kar. Dział ten przeniesiono do odrębnego aktu prawnego. Ustawa
o wykonaniu kar, przyjęta 31 maja 2000, weszła w życie 1 stycznia 2001 (Be-
kendtgørelse No. 432/05/2000). Reguluje wykonanie kary pozbawienia wolności,
grzywny, wykonanie kar w zawieszeniu, kary pracy na cele społeczne i umiesz-
czenie w instytucji zabezpieczającej. Nadal jednak w kodeksie tym pozostawiono
uregulowania dotyczące zamiany kary na karę alternatywną w przypadku nieza-
płacenia kary grzywny, naruszenia obowiązku przy karze z zawieszeniem lub nie-
dotrzymania warunków przy przedterminowym zwolnieniu.

W porównaniu ze Szwecją po II wojnie światowej w Danii było niemal dwu-
krotnie więcej więźniów. Spadek nastąpił w połowie lat siedemdziesiątych i do
końca lat dziewięćdziesiątych pozostał na niskim poziomie, by w ostatnim okresie
wzrosnąć. Spadek zaludnienia zakładów karnych to także skutek obniżenia kar za
zwykłą kradzież. Z kolei na wzrost liczby więźniów miało wpływ zaostrzenie odpo-
wiedzialności za przestępstwa z użyciem przemocy i przestępstwa seksualne oraz
skierowane przeciwko dzieciom.

Kolejne zmiany ilustruje poniższe zestawienie:

Rok Nowelizacja prawa karnego (Dania)

1969
Zalecenia, aby nie wszczynać postępowania o spożycie narkotyków w sprawach
niskiej wagi

1973
Abolicja nieokreślonych w czasie środków karnych oraz instytucji przeznaczonych
do ich wykonania, włącznie z izolacją osób uznanych za niebezpiecznych
recydywistów

1973 Złagodzenie kar za zwykłe przestępstwa przeciwko własności

1977 Przygotowanie planu wdrożenia kar alternatywnych do kary pozbawienia wolności

1981 Zaostrzenie odpowiedzialności za gwałt

1981
Zastąpienie kary pozbawienia wolności karą grzywny w mniej groźnych
przypadkach jazdy pod wpływem alkoholu

140Jak już pisałam, praktycznie do XVI wieku ewolucja prawa duńskiego następowała w oderwaniu od
prawa rzymskiego. Podczas gdy np. państwa niemieckie inkorporowały w tym okresie istotne części
prawa rzymskiego, i w czasie gdy prawo rzymskie przejęte zostało przez większość państw kontynen-
talnej Europy, duński porządek prawny nadal opierał się na rodzimych ustawach prowincjonalnych.
Patrz, D. Tamm, A Survey of Danish…, s. 21.
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Rok Nowelizacja prawa karnego (Dania)

1982 Złagodzenie kar za przestępstwa przeciwko własności

1982 Eksperymentalne wprowadzenie sankcji pracy na cele społeczne

1982
Obniżenie formalnej przesłanki dla warunkowego przedterminowego zwolnienia z 4
do 2 miesięcy odbycia kary pozbawienia wolności

1989 Zaostrzenie kar za mniejszej wagi przestępstwa napaści

1989 Zaostrzenie kar za pornografię dziecięcą

1990
Wprowadzenie terapii w centrum rehabilitacyjnym zamiast kary więzienia za jazdę
pod wpływem alkoholu

1992
Eksperyment - kontrakt dla młodocianych sprawców przestępstw w miejsce
tradycyjnej kary (terapia, leczenie, nauka etc. zamiast kary pozbawienia wolności)

1994 Zaostrzenie kar za nieumyślne zabójstwo z 4 miesięcy do 4 lat

1994
Sztywniejsze wyroki dla powrotnych sprawców przestępstwa napaści i za obrazę
określonych grup

1995
Terapia dla narkomanów (jako warunek kary z zawieszeniem) zamiast kary
pozbawienia wolności (eksperyment)

1996 Zaostrzenie kar za handel narkotykami

1997
Terapia dla sprawców przestępstw seksualnych (jako warunek kary z zawieszeniem)
zamiast kary pozbawienia wolności (eksperyment)

1997
Rozszerzenie zastosowania kary prac na cele społeczne w połączeniu z grzywną lub
warunkowym skazaniem

1997 Sztywniejsze wyroki za kwalifikowaną napaść

1998
Wprowadzenie na stale do katalogu środków kontraktu dla młodocianych sprawców
przestępstw w miejsce tradycyjnej kary (terapia, leczenie, nauka etc. zamiast kary
pozbawienia wolności)

2000
Rozszerzenie stosowania prac na cele społeczne wobec sprawców skazanych za
jazdę pod wpływem alkoholu

2000
Warunkowe skazanie w połączeniu z terapią zamiast kary pozbawienia wolności dla
sprawców skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu

2000 Abolicja krótkoterminowego uwięzienia - hefte

2001 Wprowadzenie nowej instytucjonalnej sankcji dla młodocianych

2002
Surowsze wyroki za gwałt, stosunki seksualne z dziećmi i większość form
przestępstw z użyciem przemocy

2002 Zaostrzenie kar za kradzież samochodu

2004 Surowsze wyroki dla recydywistów

2004
Wzrost kar za przestępstwa związane z narkotykami z 10 do 16 lat i generalny
wzrost kar

2004 Zaostrzenie kar za posiadanie noża w miejscu publicznym

W porównaniu ze szwedzką duńska polityka kryminalna była przez długi czas
znacznie mniej restryktywna nie tylko odnośnie do narkotyków. Tym bardziej wi-
doczna jest zmiana kierunku legislacji w ostatnich latach. Zaostrzeniu uległy nie
tylko kary za przestępstwa związane z przemocą i przestępstwami seksualnymi,
co jest charakterystyczne i dla pozostałych państw regionu oraz wynika zarówno
ze zmian w świadomości, jak i wyższej niż w innych państwach społecznej po-
zycji kobiet. W Danii, podobnie jak w Szwecji, było to związane z obsadzaniem
w 2001 roku na stanowisku Ministra Sprawiedliwości osób będących zwolenni-
kami zaostrzania prawa karnego. Towarzyszyła temu kampania mediów, podgrze-
wających nastrój paniki wokół przestępstw seksualnych popełnionych przez drugą
generację emigrantów.

Nie eliminuje to korzystania z terapii i kar alternatywnych. Dania w 1973 roku
zlikwidowała skazanie na karę terapii na czas nieokreślony. Było to symboliczne
przekreślenie „okresu terapii” - terapii pojętej według starych wzorców, ale nie
terapii jako metody okazania sprawcom pomocy. Istotą tego zabiegu była elimina-
cja kar nieokreślonych, ponieważ są niehumanitarne i wydłużają pobyt w izolacji.
Idea terapii pozostała, tyle że dziś łączy się ją raczej ze środkami bez pozbawienia
wolności.
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Z kolei zmiany wprowadzane od końca lat osiemdziesiątych mają wpływ na
wzrost populacji więziennej. Dotyczy to obowiązku stosowania niekiedy kar ściśle
określonych. W efekcie pod koniec lat dziewięćdziesiątych Dania stanęła przed
problemem oczekiwania na wykonanie kary pozbawienia wolności. W 2004 roku
na liście było ok. 4500 skazanych. Liczba skazanych na karę pozbawienia wol-
ności w latach 2004—2005 wzrastała, mimo że również w Danii spadała w tym
czasie liczba przestępstw, potwierdzając i tym razem brak związku między liczbą
przestępstw a liczbą skazań141.

W 2006 roku liczba oczekujących spadła o ponad połowę. Stało się tak wskutek
„awaryjnego” otwarcia dodatkowego zakładu karnego na okres 8 miesięcy w celu
umożliwienia odbycia kary oczekującym na wykonanie najczęściej krótkich wyro-
ków.

Definicja przestępstwa i sankcje karne w duńskim kodeksie karnym
Duński kodeks karny składa się z części ogólnej i szczególnej. Zazwyczaj jest

publikowany razem z aktem dotyczącym wykonania kar, obowiązującym od 2001
roku. Kodeks zawiera 29 rozdziałów podzielonych na paragrafy (Bekendtgørelse
No. 779/09/2002).

W § 1 kodeks stanowi, że przestępstwem są tylko czyny uwzględnione w ko-
deksie karnym lub czyny z nimi identyczne. Duński kodeks karny, podobnie jak
szwedzki, nie zna podziału na przestępstwa i występki. W praktyce w kodeksie
znajduje się gros przestępstw, które można popełnić umyślnie. Kryminalizacja
i penalizacja zachowań nieumyślnych należy do wyjątku. Pozakodeksowe przepisy
karne, zbieżne pod względem tematyki ze szwedzkimi, opracowane są w ustawach
poświęconych konkretnym problemom; w praktyce sądowej odgrywają niekiedy
większą rolę, są częściej stosowane niż przepisy kodeksu karnego142.

Charakterystyczną cechą duńskiego prawa karnego było to, że zachowania,
które nie są ujęte w kodeksie, ale w przekonaniu sędziów zasługują na karę, pod-
legały karze na zasadzie analogii. Tekst § 1 d.k.k., posługujący się frazą, iż „prze-
stępstwem są tylko czyny uwzględnione w kodeksie karnym lub czyny z nimi iden-
tyczne”, traktowany jest niekiedy jako dopuszczenie analogii.

Duński kodeks karny z 1866 roku stał na gruncie prewencji generalnej i jedno-
cześnie zrywał z rozległym pojęciem analogii. Jednak nie do końca. Za podstawę
odpowiedzialności karnej przyjmowano już wówczas zasadę nulla crimen sine le-
ge. Miano też świadomość niedoskonałości prawa pisanego. Pozostawiono więc
furtkę dla obszaru prawa „tworzonego” przez sędziów w drodze odpowiedniej in-
terpretacji stanu faktycznego i adekwatnej subsumcji. Aby proces ograniczyć do
koniecznego minimum, ustawodawca w § 1 d.k.k. przewidział, że dany przepis
można zastosować odpowiednio do zdarzenia tylko „w pełni odpowiadającego tre-
ści przepisu”. Dlatego też mówiąc o analogii w prawie duńskim, należy uwzględnić
jej ramy oraz fakt, że intencją ustawodawcy było unikanie analogii i rozszerzają-
cej interpretacji prawa karnego. Można krytykować rozwiązania duńskie z tego
powodu, że zawierają odwołanie do analogii, co uznaje się za niezgodne z zasadą
nulla crimen sine lege. Można też uznać duński argument, że proces przyporząd-
kowania określonego zachowania sprawcy czynu do konkretnego przepisu praw-
nego, kiedy to punktem wyjścia zawsze jest przepis prawny, jest mimo to procesem
dotkniętym elementem sztuczności. Przełożenie dynamicznie rozgrywających się
zdarzeń na opis zawarty w zwięzłych przepisach prawnokarnych nie jest proste.
Starano się w ten sposób sprostać tej trudności, unikając jednocześnie zbyt daleko
idącej kazuistyki143. Wzór duński czytelny jest również i w innych skandynawskich
ustawodawstwach, nawet gdy ustawodawca nie posługuje się wprawdzie explicite
pojęciem podobieństwa i analogii144.

141T. Lappi-Seppälä, Penal Policy…, s. 23-25.
142L. B. Langsted, P. Garde, V Greve, Criminal Law…, s. 96-97.
143Ibidem, s. 35-37.
144J. Andenaes, The General Part of the Criminal Law of Norway, Sweet & Maxwell Limited, London
1965, s. 109.
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Duńskie podejście zmusza do refleksyjnego, świadomego korzystania z przepi-
sów ustawy145. To w efekcie pozwala na odmowę zakwalifikowania czynów i pro-
blemów, które są szkodliwe, ale których ciężar nie uzasadnia kwalifikacji prawno-
karnej, i odesłania ich do agend prawa cywilnego, opiekuńczego, edukacyjnego,
socjalnego.

Korzystanie z analogii jest niebezpieczne, jednak - jak podkreślają Duńczycy -
błędem byłoby interpretować § 1 d.k.k. jako szerokie przyzwolenie dla analogii146.

Odpowiedzialności karnej podlega sprawca, który ukończył 15 lat (§ 15 d.k.k.).
Przestępstwo można popełnić tylko umyślnie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Sprawca, który w czasie popełnienia czynu był chory psychicznie lub w sta-
nie porównywalnym z chorobą psychiczną, nie podlega odpowiedzialności karnej.
Sprawca, który pod wpływem spożycia alkoholu lub innych środków toksycznych
czasowo był w stanie choroby psychicznej lub w stanie do niego zbliżonym, mo-
że w szczególnych okolicznościach podlegać karze. Sprawca, który w czasie po-
pełnienia miał niewielkie zakłócenia czynności psychicznych, nie podlega karze
z wyjątkiem szczególnych sytuacji. To samo odnosi się do osoby znajdującej się
w stanie zbliżonym do stanu porównywalnego ze stanem upośledzenia umysłowe-
go (§ 16 d.k.k.).

Odpowiedzialności karnej i karze grzywny, jeśli jest przewidziana przez prawo
lub stosowną ustawę, mogą podlegać również osoby prawne (§ 25 d.k.k. - strafan-
svar for juridiske personer). Odpowiedzialność ta uregulowana jest w rozdziale
5 d.k.k., przed rozdziałem dotyczącym kar wymierzanych osobom fizycznym.

Rozdział 6 d.k.k. poświęcony jest sankcjom karnym, które w języku duńskim
nie pozostawiają wątpliwości, że mowa jest o „karach” - straffene. Do podstawo-
wego katalogu kar należy kara więzienia i grzywna (§ 31 d.k.k.). Do niedawna
kara pozbawienia wolności wykonywana była w formie kary więzienia (fængsel)
i zwykłego uwięzienia - aresztu (hefte; § 44-49 d.k.k.), wymierzanego od 7 dni do
6 miesięcy pozbawienia wolności. Ta forma jednak przy okazji ostatnich reform
duńskiego kodeksu karnego została zniesiona147. Poza tym kodeks przewiduje:

• warunkowe zawieszenie (rozdz. 7 d.k.k - betingede domme),

• prace na cele społeczne (rozdz. 8 d.k.k. - samfundstjeneste, gdzie tłuma-
czenie na język polski, podobnie jak w przypadku Szwecji, nie oddaje du-
cha sankcji, która polega na wykonywaniu kary w społeczności lokalnej i na
rzecz społeczności lokalnej) oraz

• inne prawne konsekwencje popełnienia przestępstwa, jeśli ze względu na
stan psychiczny sprawcy został on uniewinniony, takie jak nadzór, zakaz

145W Polsce nie posługujemy się analogią, ale to często sprawa przypadku, prowadzonej polityki lub
regionu kraju, czy dany czyn, np. uderzenie, będzie zakwalifikowany jako: naruszenie nietykalności
(art. 217 k.k.), uszkodzenie ciała (art. 157 § 1 k.k.) czy jako czyn o znikomej społecznej szkodliwości
(art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.). Polska procedura karna stoi na gruncie zasady legalizmu (art. 10 k.p.k.). Jej
przeciwwagą jest przecież pojęcie niskiej szkodliwości czynu. Często dowolnie interpretowane spra-
wia, że zasada legalizmu nabiera cech oportunizmu. Zasada legalizmu zostaje również wyeliminowana
przez zasadę wnioskowego ścigania niektórych przestępstw. W Polsce zasada ta dotyczy jednego z naj-
cięższych przestępstw - zgwałcenia. W praktyce oznacza przyzwolenie na bezkarność sprawców po-
ważnych przestępstw. Nie mam wobec tego pewności, czy wyrażona w prawie duńskim świadomość
tego, że prawo karne nie jest wolne od interpretacji i pewnej dowolności, nie służy lepiej praktyce
stosowania prawa.
146L. B. Langsted, P Garde, V Greve, Criminal Law…, s. 35-37.
147Kara złagodzonego uwięzienia wynosiła od 7 dni do 6 miesięcy. Uznawano, że skazanie na ten
rodzaj uwięzienia nie pociąga za sobą skazy na honorze; łączy się w związku z tym z pewnymi przywi-
lejami. Skazany miał prawo noszenia cywilnego ubrania, zamawiania pożywienia z zewnątrz, lepsze-
go wyposażenia celi. Obecnie specjalne przywileje straciły na znaczeniu. Stały się normą dotyczącą
wszystkich kategorii więźniów. Skazanie na hefte utraciło też swój specjalny wydźwięk moralny. Naj-
częściej wyroki zapadają tu za jazdę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Hefte odbywa się
zazwyczaj w zamkniętych, lokalnych zakładach karnych. Również w więzieniach lokalnych przebywa-
ją najczęściej osoby odbywające karę zastępczą za niespłaconą grzywnę lub alimenty. Nie do końca
jest jasne, czy obecnie uważa się, że żaden rodzaj skazania na karę pozbawienia wolności nie oznacza
skazy na honorze, czy też każdy bez względu na nazwę stanowi w opinii Duńczyków ujmę. W maju
1989 na hefte skazane były 382 osoby - 11%. A. Lønberg, The Penal System of Denmark, Ministry of
Justice, Departament of Prison and Probation, Copenhagen 1975, s. 19.
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opuszczania miejsca zamieszkania lub zmiany pracy, podjęcie terapii odwy-
kowej, podjęcie leczenia psychiatrycznego, a gdy te środki będą niewystar-
czające - umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym czy zakładzie dla osób
z ciężkimi odchyleniami od normy psychicznej lub zastosowane zostaną wo-
bec niego specjalne środki zapobiegawcze (forvaring); (§ 68 d.k.k.)

Kara więzienia (fængsel) może być wymierzona dożywotnio albo na czas
określony, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż lat 16. W sytuacji gdy kodeks
dopuszcza zaostrzenie kary, kara pozbawienia wolności może być podniesiona do
20 lat. Jeśli wyrok nie przekracza 3 miesięcy, powinien zostać orzeczony w dniach.
W pozostałych przypadkach karę orzeka się w miesiącach i latach (§33 d.k.k.).

Po upływie 2/3 kary Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego upoważ-
niona decyduje, czy zwolnić skazanego warunkowo. Czas spędzony w więzieniu
nie powinien być krótszy niż 2 miesiące. Minister Sprawiedliwości lub osoba przez
niego upoważniona może również zwolnić skazanego w szczególnych okoliczno-
ściach po upływie połowy kary, przy czym nie wcześniej niż po 2 miesiącach. Wa-
runkowego zwolnienia nie udziela się, jeśli czas do zakończenia odbycia kary jest
krótszy niż 30 dni (§ 38 d.k.k.).

Po odbyciu 12 lat z orzeczonej kary dożywocia Minister Sprawiedliwości decy-
duje, czy zwolnić skazanego warunkowo (§ 41 d.k.k.). W praktyce zwolnienie takie
ma charakter niemal automatyczny, a pozostałą część kary traktuje się jak karę
pozbawienia wolności wykonywaną pod nadzorem w warunkach wolnościowych.

Grzywna (bøde) może być orzeczona jako kara samoistna lub jako kara do-
datkowa obok innej kary, jeśli sprawca uzyskał lub zamierzał uzyskać z przestęp-
stwa majątkową korzyść (§ 50 d.k.k.). Będąc karą zasadniczą, wymierzana jest jako
grzywna dniówkowa w stawkach od jednej do 60. Najniższa stawka nie może być
niższa niż 2 korony. Wysokość grzywny powinna uwzględniać całokształt finan-
sowej i życiowej sytuacji skazanego oraz wszystkie fakty dotyczące przestępstwa
(§ 51 d.k.k.). Wraz z nałożeniem grzywny sąd określa wysokość kary zastępczej.
Jeden dzień pozbawienia wolności jest równy jednej grzywnie dniówkowej, przy
czym najniższa kara nie może być niższa niż 2 dni (§ 54 d.k.k.).

W zależności od wysokości nałożonego mandatu, mandat nałożony przez poli-
cję w wysokości do 10 000 koron może być zamieniony na zastępczą karę pozba-
wienia wolności do 10 dni pozbawienia wolności (§ 55 d.k.k.).

Zawieszenie wykonania kary (betingede domme). Jeśli sąd uzna odbycie ka-
ry za niewskazane, może zawiesić jej wymierzenie i po odbyciu okresu próby ją
darować. Jeśli uzna to za bardziej wskazane, może wymierzyć wysokość kary, za-
wiesić i po odbyciu okresu próby zwolnić od jej wykonania.

Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego m.in. do:

• poddania się nadzorowi kuratora,

• poddania się probacji,

• zobowiązania się do przebywania w pewnych określonych środowiskach lub
miejscach,

• powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków
odurzających,

• poddania się leczeniu, także odwykowemu, rehabilitacyjnemu lub psychia-
trycznemu, a jeśli konieczne - także w szpitalu,

• wynagrodzenia szkody spowodowanej przestępstwem,

• poddania się pracy na rzecz społeczności lokalnej (§ 57 d.k.k.).

Jeśli wymierzenie kary pozbawienia wolności uznaje się za konieczne, a infor-
macje dotyczące sprawcy wskazują na potrzebę zawieszenia kary, sąd może za-
decydować, że sprawca bezzwłocznie odbędzie 6 miesięcy kary, a pozostały okres
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kary zostanie zawieszony (§ 58 d.k.k.). Zawieszając karę pozbawienia wolności,
można wymierzyć karę grzywny, nawet jeśli w innej sytuacji nie byłaby ona prze-
widziana (§ 58 d.k.k.).

Praca na cele społeczne (samfundstjeneste). Jeśli sąd uznaje zawieszenie ka-
ry z wymierzonymi w trakcie zawieszenia obowiązkami za środek niewystarczają-
cy, może zawiesić wykonanie kary pod warunkiem podjęcia się przez skazanego
prac na cele społeczne, zakładając, że skazany może je wykonywać. Decyzja w tym
względzie zapada w analogiczny sposób do decyzji towarzyszącej warunkowemu
zawieszeniu kary. Warunkiem orzeczenia prac na cele społeczne jest pozytywna
prognoza towarzysząca skazaniu (§ 62 d.k.k.). Praca na cele społeczne polega na
wykonaniu prac na te cele w rozmiarze od 40 do 240 godzin. Za wykonanie kary
odpowiada Departament Więziennictwa i Probacji przy Ministerstwie Sprawiedli-
wości. W szczególnych sytuacjach jest on uprawniony do przedłużenia godzin prac
na cele społeczne. Decyzja ta na żądanie skazanego podlega weryfikacji sądu. Na-
łożony okres probacji trwa maksimum 2 lata. W okresie tym skazany podlega nad-
zorowi (tilsyn). Warunki towarzyszące zawieszeniu kary stosuje się odpowiednio
do kary pracy na cele społeczne (§ 63 d.k.k.). Karze tej może również towarzyszyć
kara więzienia do 3 miesięcy, wymierzona w ramach przepisu przewidującego jej
warunkowe zawieszenie (§ 64 w zw. z §58 d.k.k.).

Środki zabezpieczające. Inne prawne konsekwencje popełnienia czynów za-
kazanych, w sytuacji gdy sprawca ze względu na swój stan psychiczny został uwol-
niony od odpowiedzialności karnej, ujęte są w rozdziale 9 d.k.k. Przewidziany tam
katalog środków obejmuje bogaty arsenał metod postępowania - od nadzoru po
środek izolacyjny na czas nieokreślony (forvaring). Ten ostatni jest wykonywany
wobec sprawców najcięższych czynów w zakładzie karnym Herstedvester (§ 105
DUW).

Wykonanie kary
W kodeksie karnym z 1930 roku nastąpiło odejście od idei odstraszenia i odpła-

ty na rzecz idei terapii i zapobiegania przestępczości. Wymiar kary i jej rodzaj miał
uwzględniać zarówno czyn, jak i potrzeby indywidualne sprawcy. Od 1930 roku ka-
ra miała zapobiegać przestępstwom poprzez okazaną sprawcy pomoc, umożliwia-
jącą mu zgodne z prawem funkcjonowanie w społeczeństwie. Położenie nacisku
na indywidualne potrzeby skupiało uwagę na sprawcy148. To podejście z czasem,
pod wpływem współczesnego neoklasycyzmu, uległo zmianie.

Nowa ustawa wykonawcza z 2001 roku reguluje wykonanie kary pozbawienia
wolności, kary grzywny, kary w zawieszeniu, prac na cele społeczne i umieszcze-
nia w zakładzie zabezpieczającym (§ 1 DUW). Nadzór nad wykonaniem kar spra-
wuje Departament Więziennictwa i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (§
2 DUW). Kary mają być wykonywane w sposób, który ma na uwadze zarówno ich
cel, jak i potrzebę okazania skazanemu wsparcia do zachowania zgodnego z pra-
wem (§ 3 DUW).

Miarą sprawiedliwości stał się osiągany stopień ochrony społeczeństwa przed
przestępczością149. Katalog zasadniczych kar przewidzianych w kodeksie duńskim

148K. Waaben, The Danish Criminal Code of April 15, 1930, GEC GAD, Copenhagen, s. 10. Duński
kodeks karny 7. 15 kwietnia 1930 wszedł w życie 1 stycznia 1933, zastępując kodeks z 1866 roku po-
wszechnie uznawany za przestarzały. Przygotowania do prac nad nowym kodeksem karnym rozpoczęto
już w 1905 roku, tworząc specjalną komisję, która w 1912 przedstawiła efekty swej pracy. Efekty tych
prac zwłaszcza przez Carla Torpa zostały ocenione bardzo krytycznie. W 1917 roku Torp przedstawił
swój własny projekt. Kolejny, trzeci projekt, przedstawiony w 1923 roku, by! efektem wspólnych prac
Torpa i komisji. Przez kolejne lata (1924—1930) kodeks był badany przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści, które na podstawie II i III projektu przedstawiło w 1930 roku projekt kodeksu karnego przyjęty
przez Parlament.
149I. Anttila, Les nouvelles perspectives de la justice penales specialement dans les Pays Scandinaoes,
„Archives de Politique Criminelle” 1983, nr 6, s. 217-227; eadem, Trends in Criminal Law, w: Criminal
Law in Action, ed. J. Van Dijk et al., Gouda Quint, Arnhem 1986, s. 37-47; T. Eckhoff, Justice and Social
Utility, w: Legal Essays, A Tribute to Frede Castberg, Oslo Universitetsforlaget, Oslo 1963, s. 74-94.
U Eckoffa znajdujemy tak charakterystyczne dla całego systemu skandynawskiego rozważania nad
istotą sprawiedliwości oraz współzależnością sprawiedliwości i użyteczności społecznej. A. Peczenik,
Kan juristerna tänka rationellt? (Czy prawnicy są zdolni do racjonalnego myślenia?), w: Rationalitet
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jest ubogi, a kary na tyle surowe, że można sobie bez trudu wyobrazić wieloletnie
wyroki. Tak się jednak nie dzieje. W kolejnych paragrafach kodeksu karnego wi-
dać, iż sądom pozostawiono prawo do elastycznego dopasowania kary. Przy zdecy-
dowanym założeniu, że należy dążyć do ograniczania kar izolacyjnych, sędziowie
mają arsenał środków pozwalających minimalizować szkody, jakie potencjalnie
może wyrządzić wymierzona kara. Ofiara nie jest stroną w postępowaniu karnym,
ale jest informowana o działaniach podjętych przez prokuratora w sprawie. Po-
krzywdzony, który nie jest usatysfakcjonowany podjętymi przez niego działaniami,
może skarżyć się do jego przełożonych, włącznie ze skargą do parlamentarnego
ombudsmana (folketingets ombudsman). Wyjątkowo, zwłaszcza w sprawach do-
tyczących ochrony dobrego imienia i zniesławienia, pokrzywdzony może wnieść
oskarżenie prywatne. Może on również wytoczyć powództwo adhezyjne150

3.2.3. Norwegia

Historyczne podstawy i rozwój współczesnego norweskiego prawa karnego
Zdaniem Norwegów przed prawem stoją dwa zadania. Pierwszym zadaniem

jest zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów, drugim kontrola nad sprawującymi
władzę i społecznie uprzywilejowanymi151. Historycznie ukształtowane warunki
społeczne stworzyły w Norwegii dogodny grunt do poszanowania rządów prawa
i poczucia równości społecznej152. Stworzyły również poczucie ciągłości prawa.
Jednym z przejawów tego jest wydawany co drugi rok zbiór praw - Norges Lover,
obejmujący okres od 1862 roku aż po stan prawny obowiązujący w roku wydania
zbioru.

Pierwszy zbiór praw w formie kodeksu uchwalony został w Norwegii w 1687
roku. Część dotycząca ustaw karnych zastąpiona została przez kodeks karny
z 1842 roku. Ten z kolei został uchylony przez obowiązujący do dzisiaj, choć już
w znowelizowanej formie, kodeks karny uchwalony 22 maja 1902. Prace nad jego
przygotowaniem trwały od 1885 roku. Był świadectwem nowego w owej epoce po-
dejścia do przestępstwa i jego sprawcy. Przestępstwo uznano za produkt warun-
ków życia społecznego, nędzy i upośledzenia szerokich grup społecznych. Skut-
kiem tego była już w zaraniu XX wieku rezygnacja z idei odwetu na rzecz środków
służących readaptacji społecznej sprawcy. Kodeks ten, uznany przez współcze-
snych za najbardziej nowoczesny i postępowy, powstawał w kraju pozbawionym
niepodległości, w warunkach narastającego kryzysu ekonomicznego, gdy więk-
szość ludzi żyła w biedzie153. Suwerenność i dobrobyt niewątpliwie sprzyjają po-
stępowej myśli prawniczej, nie są jednak - jak widać - warunkiem koniecznym do
jej wystąpienia.

Kodeks był praktycznie dziełem jednego autora. Był nim wybitny norweski
uczony i polityk Bernhard Getz. Zwolennik poglądów Franza von Liszta, polityczny
zwolennik i przedstawiciel partii konserwatywnej - w pracach nad kodeksem czer-
pał nie tylko z dogmatyki prawa karnego, ale i z dostępnej wiedzy kryminologicz-
nej, penologicznej oraz penitencjarnej. Prace nad kodeksem zbiegły się w czasie
z międzynarodową debatą o zadaniach kryminologii i celach wykonania kary po-

i Rättssystemet (Racjonalność i system prawa), ed. U. Bondeson, Liber, Jurist- och Samhällsvetareför-
bundets Förlags AB, Stockholm 1979, s. 200-216.
150V Greve, Introduction to Criminal Procedure in Denmark, Institute for Human Rights, Copenhagen
2005, s. 19.
151N. Christie, The Administration of Justice and its Clients, w: Norwegian Society, ed. N. Rogoff Ram-
søy, Universitetsforlaget, Oslo 1983, s. 351; V. Aubert, In Search of Law, Martin Robertson, Oxford
1983, s. 36-37.
152J. R Olsen, Organized Democracy. Political Institutions in Welfare State. The Case of Norway, Uni-
versitetsforlaget, Oslo 1983, s. 222; H. Koht, Driving Forces in History, Belknap Press of Harvard
University Press, Cambridge Mass. 1964, s. 27.
153T. S. Dahl, The Emergence of the Norwegian Child Welfare Law, „Scandinavian Studies in Crimi-
nology” 1974, vol. 5, s. 83-98.
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zbawienia wolności. Przedstawiciele Norwegii mieli w tej debacie istotny wkład.
Znalazł on odzwierciedlenie w przygotowanym w 1895 roku projekcie nowego
norweskiego kodeksu karnego i w kilku projektach ustaw uzupełniających go. By-
ły to: ustawa o opiece nad dziećmi wymagającymi szczególnej troski, uchwalona
w 1896 roku, a następnie zmieniona ustawą z 1953 roku; ustawa o włóczęgostwie,
żebractwie i piciu alkoholu w miejscach publicznych, przyjęta w 1900 roku i po
długiej walce politycznej zmieniona w 1970 roku, oraz prawo więzienne z 1903
roku, zastąpione przez ustawę więzienną z 12 grudnia 1958154.

Kodeks karny odsyła w kwestii dalszego wykonania kar do odrębnej ustawy.
Nowa ustawa karno-wykonawcza nr 21 została przyjęta 18 maja 2001 i zastąpiła
obowiązującą do tego czasu ustawę z 1958 roku. Na jej podstawie wydano re-
gulamin wykonania kar przyjęty 22 lutego 2002, który wszedł w życie 1 marca
2002. Podstawą nowej ustawy była Biała Księga przedłożona przez rząd norwe-
skiemu Parlamentowi 23 kwietnia 1998 (Raport nr 27/1997—98). Zawierała ona
szczegółową analizę obowiązujących sankcji i metod postępowania ze skazanymi.
Przepisy te regulują wykonanie kary pozbawienia wolności, środki zabezpieczają-
ce, tymczasowy areszt i pracę na cele społeczne. Podstawą przyjętych ustaw były
Europejskie Reguły Więzienne (ERW-2006) i Reguły Minimalne ONZ. Także tym
razem, podobnie jak w przepisach duńskich, to przepisy wykonawcze w § 3 ustawy
karno-wykonawczej precyzują cele wykonania kar.

Wskaźniki pozbawionych wolności pozostawały w Norwegii w latach 1950—
1980 niemal na tym samym niskim poziomie. W latach dziewięćdziesiątych nastą-
pił wzrost liczby uwięzionych i po krótkim spadku, spowodowanym wprowadze-
niem na szerszą skalę probacji i innych sankcji bez pozbawienia wolności, podob-
nie jak w Danii i Szwecji można zaobserwować w ostatnich latach wzrost wskaźni-
ka poziomu uwięzienia z 45 do 65/100 000 mieszkańców. W tym przypadku także
uzasadnione wydaje się stwierdzenie, że istotny wpływ na to miały zmiany, które
nastąpiły w polityce kryminalnej; ilustruje je poniższe zestawienie.

Rok Nowelizacja prawa karnego (Norwegia)

1970 Dekryminalizacja picia alkoholu w miejscu publicznym

1972 Abolicja kar minimalnych za przestępstwa przeciwko mieniu

154J. Andenaes, The General Part…, s. 20.
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Rok Nowelizacja prawa karnego (Norwegia)

1972
Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa związane z narkotykami (wzrost kary
z 6 do 10 lat)

1977 Przygotowanie programu poświęconego polityce kryminalnej i karnej

1981
Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa związane z narkotykami (wzrost kary
z 10 do 15 lat)

1981 Rezygnacja z kary dożywocia na rzecz maks. 21 lat pozbawienia wolności

1981
Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa związane z narkotykami (wzrost kary
z 15 do 21 lat)

1982 Kryminalizacja utrwalania przemocy na wideo

1984 Eksperyment kary pracy na cele społeczne

1985 Podniesienie wieku odpowiedzialności karnej z 14 do 15 lat

1988 Wprowadzenie na stałe do katalogu środków kary pracy na cele społeczne

1988 Uznanie przemocy w rodzinie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

1988 Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci

1988
Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci
w wyniku wypadku samochodowego

1988 Rozszerzenie możliwości stosowania kary pracy na cele społeczne

1988 Złagodzenie kar za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu

1990 Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa podatkowe

1992 Sztywniejsze i surowsze kary za przestępstwa podatkowe

1992 Kryminalizacja używania zakazanych środków dopingujących

2000 Zaostrzenie kar za przestępstwo zgwałcenia; rozszerzenie definicji gwałtu

2000
Obniżenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi dla kierowców z 0,5‰ do
poniżej 0,2‰

2001
Zamiana kary pracy na cele społeczne na probację, rozszerzenie zakresu również
na kary z zawieszeniem (weszła w życie w 2002 r.)

2002 Przygotowanie reformy prawa karnego; propozycja redukcji

Oficjalny Raport przygotowany dla norweskiego Parlamentu z 1987 roku cha-
rakteryzował się, podobnie jak raporty przedstawiane w tym okresie w pozosta-
łych państwach skandynawskich, troską o zmniejszenie populacji więziennej i dą-
żeniem do szerszego stosowania kar nieizolacyjnych. Cel ten osiągnięto dzięki
ograniczeniu wysokości kar za kradzież, zawężeniu możliwości stosowania kar
nieokreślonych i stworzeniu alternatyw dla kary pozbawienia wolności. W Nor-
wegii lista reform jest nieco krótsza. Mimo wiedzy o wybiórczym mechanizmie
działania wymiaru sprawiedliwości, który prowadzi do uwięzienia raczej „przezna-
czonych do siedzenia” niż odpowiedzialnych za potępiane zjawiska, wprowadzono
w Norwegii szwedzki model zwalczania przestępstw związanych z narkotykami,
co nierówności te tylko pogłębiło. Do więzienia bowiem niezwykle rzadko trafiają
szefowie narkotykowych mafii. W latach 1994—2001, pomimo stosunkowo stałej
liczby ok. 9500 skazanych w ciągu roku na karę więzienia, nastąpił spadek popu-
lacji więźniów w Norwegii. Ponowny wzrost w latach 2002 i 2003 daje się wytłu-
maczyć wzrostem kar za przestępstwa seksualne i związane z przemocą. Podobnie
jak w Danii, Norwegia reguluje poziom zaludnienia w zakładach karnych, stosując
kolejkę do odbycia kary. Na karę w 2006 roku czekało ok. 3000 skazanych.

Definicja przestępstwa i sankcje karne w norweskim kodeksie karnym
Norweski kodeks karny z 1902 roku (n.k.k.) dzieli się na trzy części. Część

pierwsza, ogólna odnosi się do całości kodeksu (§ I n.k.k.). Kodeks dzieli czyny za-
kazane na przestępstwa i wykroczenia. Przestępstwami są czyny zawarte w dru-
giej części kodeksu i zagrożone karą dłuższą niż 3 miesiące więzienia, karą aresztu
powyżej 6 miesięcy lub wymierzoną jako kara zasadnicza karą pozbawienia funk-
cji publicznych. Przestępstwami są również inne czyny zagrożone podobną karą,
umieszczone w innych aktach prawnych (§ 2 n.k.k.). Wykroczeniami są czyny za-
warte w trzeciej części kodeksu i w innych aktach prawnych, jeśli nie są prze-
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stępstwami (§ 2 n.k.k.). Wykroczenia zawarte w norweskim kodeksie karnym są
uznane za czyny o mniejszym ciężarze gatunkowym niż przestępstwa.

Ilekroć w kodeksie mowa jest o czynie, dotyczy to zarówno działania, jak i za-
niechania (§ 4 n.k.k.)155. Przestępstwo można popełnić tylko umyślnie, chyba że
ustawa stanowi inaczej. Wykroczenie polegające na powstrzymaniu działania, do
którego się było zobowiązanym, podlega karze, nawet jeśli zostało popełnione pod
wpływem niedbalstwa, chyba że co innego jest wyraźnie udowodnione. Nieświa-
domość wynikająca z wprowadzenia się w stan nietrzeźwości lub intoksykacji nie
zwalnia od kary (§ 45 n.k.k.).

Odpowiedzialności karnej z kodeksu karnego podlegają osoby, które ukończyły
lat 15 (§ 46 n.k.k.). Norweski kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną
osób prawnych (§ 148a, 148b n.k.k.).

W rozdziale 2 § 15 n.k.k. zawarty jest katalog kar zasadniczych.
Należą do nich:

• więzienie (fengsel),

• areszt (hefte),

• środek zabezpieczający (forvaring),

• praca na cele społeczne (samfunnsstraff)/probacja (od 2002 r.),

• grzywna (høter).

W niektórych przypadkach, gdy przemawia za tym ochrona interesu publicz-
nego, może być orzeczona kara utraty praw publicznych zamiast lub obok kar
zasadniczych, lub kara pozbawienia prawa do wykonywania zawodu na określo-
ny czas, nie dłuższy niż 5 lat (§ 15 w zw. z § 29 n.k.k.). Utrata praw publicznych
nie może być orzeczona zamiast innej kary, gdy przewidziana w ustawie za dane
przestępstwo przekracza rok pozbawienia wolności.

Jako kary dodatkowe, które można orzec wraz z karami zasadniczymi, kodeks
przewiduje:

• utratę praw cywilnych,

• zakaz przebywania w określonych miejscach (§ 33 n.k.k.).

Utrata praw cywilnych oznacza utratę prawa do glosowania na okres do lat 10
(§ 31 n.k.k.).

Zyski uzyskane z przestępstwa mogą zostać odebrane osobie, która je osiągnę-
ła, również wtedy gdy nie jest to osoba skazana. Jeśli wysokość zysku nie może być
określona, decyzję w tym względzie podejmuje sąd (§ 34).

Wymierzając karę pozbawienia wolności, sąd może także dodatkowo orzec ka-
rę grzywny, nawet jeśli nie została za dany czyn przewidziana w ustawie. Fakt
orzeczenia dodatkowo karny grzywny powinien być wzięty pod uwagę przy oce-
nie wysokości kary izolacyjnej.

Karę więzienia (fengsel) orzeka się na okres od 14 dni do 15 lat, a w przy-
padku podstaw do szczególnego zaostrzenia kary (§ 62 n.k.k.) na okres do 20 lat.
Karę więzienia orzeka się, gdy ustawa tak stanowi, za szczególne przestępstwa
na okres nieprzekraczający 21 lat (§ 17b n.k.k.). Ten rodzaj kary przewidziany jest
za szczególnie poważne przestępstwa związane z narkotykami, które są uregulo-
wane w kodeksie karnym. Poza kodeksowym uregulowaniem pozostaje spożycie
i posiadanie niewielkich ilości narkotyków. To uregulowane jest w odrębnej usta-
wie o produktach medycznych z 4 grudnia 1992. Kwestie leczenia i opieki osób
uzależnionych reguluje ustawa nr 81 o pomocy społecznej z 13 grudnia 1991.
155Ilekroć w kodeksie mowa jest o osobie bliskiej, dotyczy to małżonków, zstępnych i wstępnych, ro-
dzeństwa i równie bliskich krewnych współmałżonka, opiekunów i poddanych opiece, narzeczonych.
Fakt rozwodu nie wpływa na powyższe relacje. Małżonek krewnego współmałżonka jest również trak-
towany jak osoba bliska (§ 5 n.k.k.). W tym kodeksie „ruchomość” oznacza także każde źródło produkcji
lub magazynowania światła, ciepła lub energii (§ 6 n.k.k.).
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Karę pozbawienia wolności może zawiesić sąd. Norwegia była jednym z pierw-
szych państw, które wprowadziło instytucję zawieszenia kary pozbawienia wolno-
ści. Istnieje ona w prawie norweskim już od 1894 roku. Po reformie, jaką prze-
prowadzono w 1955 roku, sąd miał prawo niemal w każdym przypadku zawiesić
wykonanie kary bez względu na rodzaj popełnionego przestępstwa i przeszłość
skazanego. Sąd mógł również zawiesić wykonanie kary częściowo już odbytej. Za-
wieszając wykonanie kary, sąd mógł orzec grzywnę, chociażby jej wymierzenie
na innej podstawie nie było przewidziane. Zawieszając wykonanie kary, sąd mógł
orzec wobec skazanego probację na okres od 2 do 5 lat. Może również nałożyć
na skazanego szereg obowiązków przewidzianych w ustawie (§ 52, 53 n.k.k.). Od
1985 roku, stosując zawieszenie, sąd mógł orzec wobec skazanego obowiązek pra-
cy zastępczej. Instytucja zawieszenia kary pozbawienia wolności odgrywa nadal
istotną rolę w norweskiej praktyce karnej.

Zawiesza się ponad połowę wszystkich wyroków skazujących na karę pozba-
wienia wolności. W przypadku pierwszy raz skazanych dotyczy to niemal 95%
przypadków156.

Areszt (hefte) może być wymierzony w wysokości od 14 dni do 20 lat. Dwa dni
aresztu są równoważne jednemu dniu uwięzienia (§ 22 n.k.k.). Na prośbę lub za
zgodą skazanego areszt może być zamieniony na więzienie (§ 23 n.k.k.). Tradycyj-
nie uznawało się, że wymierzenie kary aresztu jest karą z punktu widzenia honoru
skazanego mniej hańbiącą. Dziś to rozróżnienie coraz bardziej traci na znaczeniu.

Jeśli kara przewidziana w ustawie za dane przestępstwo przewiduje orzeczenie
jedynie kary więzienia, można wymierzyć równoważną karę aresztu, gdy okolicz-
ności sprawy wskazują, że czyn nie został popełniony przez osobę zdeprawowaną
(§ 24 n.k.k.).

Karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 4 miesięcy wymierza się
w dniach, powyżej tego okresu - w miesiącach i latach.

Praca na cele społeczne (samfunnsstraff ) orzekana jest do 360 godzin. Może
być wymierzona jako alternatywa kary pozbawienia wolności do roku. Jeśli prze-
mawiają za tym szczególne względy, praca na cele społeczne może zostać orze-
czona również wtedy, gdy kara pozbawienia wolności przekracza rok. Kara pracy
na cele społeczne w każdym przypadku może zostać orzeczona tylko wtedy, gdy
zezwala na to szacunek dla prawa i gdy uznaje się, że skazany nie naruszy swo-
ją postawą powagi prawa. W wyroku należy wskazać, jak wysoka kara więzienia
zostałaby orzeczona, gdyby nie zastosowano kary pracy na cele społeczne. Wyrok
musi również określać czas wykonywania kary na cele społeczne, który powinien
odpowiadać długości i warunkom kary więzienia, jaka byłaby wymierzona w to
miejsce. Zgodnie z ustawą, jeśli jest krótsza niż 121 dni, okres ten też powinien
być sprecyzowany (§ 28a n.k.k. - uregulowanie to zostało dodane ustawą nr 4 z 15
marca 1991 i ostatni raz znowelizowane ustawą nr 28 z 20 maja 2005). Nowa regu-
lacja wprowadzona została w 2001 roku, a weszła w życie w 2002. Zastąpiła karę
pracy na cele społeczne karą wykonywaną w społeczeństwie otwartym. Oprócz,
jak dotychczas, wykonywania określonych prac, skazany w ramach nowej sankcji
ma obowiązek uczestniczenia w określonych programach. Nowa forma kary za-
stąpiła zarówno pierwotną karę prac na cele społeczne, jak i karę pozbawienia
wolności z zawieszeniem wykonywaną pod nadzorem. W 2003 roku karą tą objęto
1350 osób, mniej niż w innych krajach skandynawskich. Z kategorii podlegających
tej karze wyłączeni są skazani za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, co
z pewnością wpływa na niską skalę jej zastosowania157. Nadzór nad wykonaniem
kary pracy na cele społeczne spoczywa na służbach probacyjnych i pomocy post-
penitencjarnej (§ 28b n.k.k.).

Sąd w wyroku może postanowić, że wymierzenie lub wykonanie kary powin-
no być zawieszone na okres probacji. Dotyczy to tylko kar pozbawienia wolności
(fengsel, hefte) i kary grzywny. Jeśli orzeczona została kara izolacyjna, można ją
156L. P. Olaussen, The Case of First Offender in Norway, w: Scandinavian - Polish Workmeeting Den-
mark, Copenhagen University, Copenhagen 1981, s. 153-154.
157T. Lappi-Seppälä, Penal Policy…, s. 26.
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częściowo zawiesić. Podobnie jak w Danii, również w Norwegii nie ma formalnych
granic upoważniających do zawieszenia kary, ale w praktyce rzadko zdarza się
zawieszenie kary wyższej niż 2 lata pozbawienia wolności. Niezawieszona część
kary nie powinna być wówczas krótsza niż 14 dni. Wymierzając wyrok pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu, sąd może dodatkowo wymierzyć karę grzywny. Może
ją orzec, nawet jeśli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest możliwe (§ 52
n.k.k.).

Okres probacji wyznaczony przez sąd wynosi zazwyczaj 2 lata. W szczegól-
nych przypadkach może być orzeczony na czas dłuższy, nieprzekraczający jednak
5 lat. W okresie probacji skazany ma obowiązek wypełniania nałożonych na niego
obowiązków. Mogą one polegać na obowiązku podjęcia pracy, nauki lub współpra-
cy z określoną osobą czy instytucją. Skazany może mieć obowiązek przebywania
w określonym miejscu zamieszkania. Można również orzec ograniczenia odnośnie
do korzystania z własności lub posiadanych zasobów. Można nakazać powstrzyma-
nie się od spożywania alkoholu lub innych substancji toksycznych, orzec poddanie
się terapii odwykowej, również - jeśli trzeba - w placówce do tego przeznaczonej.
Można też wymagać poddania się leczeniu psychiatrycznemu (jeśli to konieczne -
w placówce do tego przeznaczonej), pokrycia szkody, przebywania w określonym
domu lub instytucji na okres do jednego roku (§ 54 n.k.k.).

Orzekając karę w zawieszeniu, sąd ma obowiązek dokładnie wyjaśnić skazane-
mu, co ona oznacza i jakie niesie z sobą zobowiązania oraz jakie są konsekwencje
niedopełnienia jej warunków (§ 54a n.k.k.).

Grzywna (bøter). Wymierzając ją, sąd powinien nie tylko wziąć pod uwagę
naturę i ciężar przestępstwa, ale także zwrócić szczególną uwagę na finanso-
we warunki skazanego i jego rzeczywiste możliwości zapłacenia orzeczonej ka-
ry. Grzywna wpłacana jest do budżetu państwa (§ 27 n.k.k.). W razie uchylania
się od zapłacenia orzeczonej kary zamienia się ją na zastępczą karę pozbawienia
wolności w wysokości od jednego dnia do 3 miesięcy, a w warunkach zaostrzonej
odpowiedzialności do 4 i pół miesiąca (§ 28 n.k.k.).

Kodeks norweski zna również instytucję konfiskaty (inndragning) dóbr uzy-
skanych w wyniku popełnienia przestępstwa bezpośrednio od sprawcy lub oso-
by, która się wzbogaciła w wyniku popełnienia czynu zakazanego (§ 35 n.k.k.).
Konfiskacie mogą również podlegać przedmioty wykorzystywane do popełnienia
czynów zakazanych, zwłaszcza gdy zachodzi obawa, że ponownie mogą służyć po-
pełnieniu przestępstwa (§ 37, 37a-d n.k.k.).

Kodeks karny nie ustala ani dolnej, ani górnej granicy grzywny. Nakłada na-
tomiast na sąd obowiązek uwzględnienia charakteru czynu, dochodów sprawcy,
warunków życiowych i wymierzenia kary zgodnej z rozsądkiem - kary, którą ska-
zany będzie w stanie spłacić.

Środek zabezpieczający - izolacja prewencyjna (forvaring) jest szczegól-
nym środkiem izolacji i dlatego omawiam go jako ostatnią sankcję. W 1997 roku
norweski Parlament - Storting uchwalił nowe przepisy (ustawa nr 11 z 1 7 stycz-
nia 1997) dotyczące środków zabezpieczających i przymusowego umieszczenia
w szpitalu psychiatrycznym. Miały wejść w życie w 2001 roku, kiedy to nastąpiła
kolejna ich nowelizacja, wprowadzona ustawą nr 64 z 15 czerwca 2001. W efekcie
weszły w życie I stycznia 2002. Forvaring - inaczej izolacja prewencyjna - jest ka-
rą. W obecnym kształcie zastąpił wcześniej istniejący nadzór prewencyjny w tych
przypadkach, kiedy sprawca był w pełni władz umysłowych i popełnił lub usiłował
popełnić poważne przestępstwo, przy czym dla zastosowania tego środka musi
istnieć bezpośrednie zagrożenie ponownego popełnienia czynu.

Forvaring - środek zabezpieczający, a także prewencyjna izolacja oznacza, że
osoba skazana na ten rodzaj kary jest pozbawiona wolności i umieszczona w in-
stytucji podporządkowanej służbie penitencjarnej. Długość kary jest nieokreślona,
ale jej ramy czasowe muszą być wyznaczone przez sąd w wyroku. Chorzy psy-
chicznie, którzy dopuścili się czynu zakazanego przez prawo pod wpływem choro-
by psychicznej, mogą być umieszczeni na oddziałach psychiatrycznych. W takich
przypadkach forvaring pełni rolę środka zabezpieczającego.
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Gdy sprawca dopuścił się ciężkiego przestępstwa i gdy występuje bezpośred-
nie niebezpieczeństwo recydywy, forvaring pełni rolę izolacji prewencyjnej. W ta-
kich przypadkach kara jest nieokreślona w czasie, a sąd jest zobowiązany w regu-
larnych przedziałach czasu dokonywać oceny niebezpieczeństwa powrotu spraw-
cy do przestępstwa.

Jeśli przestępstwo zostało popełnione pod wpływem choroby psychicznej,
w stanie wyłączającym rozpoznanie znaczenia czynu, również w sytuacji gdy
sprawca sam wstawił się w stan intoksykacji, lub w stanie czasowo ogranicza-
jącym świadomość, lub jeśli przestępstwo zostało popełnione przez osobę, która
wykazuje niedorozwój umysłowy lub ograniczenie umysłowe, i istnieje ryzyko, że
sprawca ze względu na swój stan może ponownie popełnić taki czyn, sąd w celach
zabezpieczających może zadecydować, aby prokurator:

• określił miejsce, w którym sprawca powinien lub nie powinien przebywać;

• objął sprawcę nadzorem policji lub wyznaczonego kuratora i zobowiązał
sprawcę do informowania i meldowania się na policji lub u kuratora w ozna-
czonym czasie;

• zakazał sprawcy spożywania alkoholu;

• poddał sprawcę odpowiedniej prywatnej opiece;

• umieścił sprawcę w celu nadzoru i przeciwdziałania naruszeniom przez nie-
go prawa w placówce psychiatrycznej, sanatorium, hostelu lub innej odpo-
wiedniej instytucji, w zakresie, w jakim pozostaje to zgodne z prawem;

• zastosował środek izolacyjny.

Uznaje się, iż osoba niepoczytalna nie popełnia przestępstwa (§ 44 n.k.k.). Jed-
nak jeśli dopuściła się czynu stanowiącego zamach na życie, autonomię seksualną,
wolność lub inne enumeratywnie wymienione w przepisach dobro, sąd również
w tych przypadkach stosuje środki zabezpieczające do czasu, gdy ich stosowanie
nie jest potrzebne. W przeciwieństwie do Danii i Szwecji, gdzie możliwość zro-
zumienia czynu przez osobę w stanie ograniczonej poczytalności jest podstawą
odpowiedzialności karnej, w Norwegii tego nie ma. Z kolei o ile w Danii i Szwecji
osoby chore psychicznie, które popełniły czyn zakazany, poddane są opiece służ-
by zdrowia, w Norwegii terapia sprawców odbywa się w ramach ich pobytu w za-
kładach karnych. Środkiem stosowanym wobec tego typu sprawców jest środek
zabezpieczający (forvaring).

Zgodnie ze zmianami przyjętymi w prawie 1 stycznia 2002 najkrótszy pobyt
w zakładzie zabezpieczającym, jaki może wyznaczyć sąd, został zmniejszony z 10
do 5 lat. Okres maksymalny jest zgodny z maksimum wysokości dopuszczalnej
w norweskim kodeksie karnym (§ 39f n.k.k.). Tak więc izolacja w postaci środka za-
bezpieczającego -forvaring -może być zastosowana zarówno wobec sprawców nie-
poczytalnych, jak i sprawców groźnych, enumeratywnie wyliczonych przestępstw,
zwłaszcza gdy występuje groźba, że mogą w przyszłości dopuścić się takiego czynu
(§ 39, 39a-g n.k.k.). Osoba skazana na środek izolacyjny odbywa karę w specjal-
nie do tego przystosowanym oddziale w zakładzie karnym. Większość skazanych
mężczyzn odbywa karę w zakładzie karnym w Ila, a kobiety w zakładzie karnym
dla kobiet w Bredveit (Oslo).

W 1989 roku Norwegia dysponowała 133 miejscami w zakładach karnych dla
skazanych na środki izolacyjne. Dania i Szwecja takich miejsc nie posiadały. W tym
samym czasie na oddziałach psychiatrycznych znajdowało się w Danii 139 miejsc,
w Norwegii 22, w Szwecji 65. Służba zdrowia dla tego typu pacjentów posiadała
w specjalnych oddziałach zamkniętych w zakładach psychiatrycznych 25 miejsc
w Danii, 15 w Norwegii i 373 w Szwecji. W Norwegii, podobnie jak w Szwecji
i Danii, obowiązkowe leczenie może być nałożone zamiast lub obok kary pozba-
wienia wolności.
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Dyskusja wokół zagadnienia, gdzie powinni przebywać sprawcy poważnych
przestępstw, którzy są chorzy psychicznie, toczy się w Skandynawii od dawna. Co-
raz ważniejszą kwestią staje się bezpieczeństwo i możliwości zabezpieczenia przez
szpitale psychiatryczne nadzoru wymaganego nad sprawcami najpoważniejszych
przestępstw, których stan nie pozwala wykluczyć powrotu do zachowań będących
przyczyną ich izolacji158.

Wykonanie kar
Kary mają być wykonywane w sposób, który bierze pod uwagę kwestie bezpie-

czeństwa skazanych i społeczeństwa. Istotą kary powinno być stosowanie środ-
ków umożliwiających skazanemu zaadaptowanie się w społeczeństwie i jest za-
daniem administracji kryminalno-opiekuńczej (tak można przetłumaczyć nazwę,
jaką nosi administracja więzienna w Norwegii - Kriminalomsorgens sentrale fo-
rvaltning; omsorg to po norwesku tyle co „opieka”; kriminalomsorg i frihet - pro-
bacja i usługi postpenitencjarne - też nie do końca oddają to, co po polsku zwykle
nazywa się służbą penitencjarną). Administracja ta obejmuje zarówno wykonanie
kar izolacyjnych, jak i działania oraz sankcje bez pozbawienia wolności. Admi-
nistracja w Polsce określana jako więzienna, w Norwegii określana jest mianem
„administracji opieki karnej” lub „administracji kryminalno-opiekuńczej”. W na-
zwie pozostawiono termin „opieka” pomimo zasadniczych zmian przewidzianych
co do zadań i istoty działania administracji. Zadaniem tej administracji jest przede
wszystkim wspomaganie więźnia w działaniach, które umożliwią mu poprawie-
nie życia i uchronią przed powrotem do przestępstwa. Centralna administracja
kryminalno-opiekuńcza nie ma więc ani obowiązku, ani prawa do podejmowania
działań wcześniej uzasadnianych celem resocjalizacji. Nie zwalnia to jej jednak
z takiego wykonania swoich zadań, by umożliwić sprawną readaptację skazanego
do społeczeństwa. Pomimo zmian w podejściu do wykonania kary, skazany nadal
jest postacią centralną. Ciągle też obowiązuje zasada wykonywania kar w sposób
humanitarny i z zachowaniem szacunku dla osób przebywających w instytucjach
izolacyjnych.

Praca na cele społeczne, wprowadzona jako niezależna alternatywa, jest
w Norwegii powszechnie stosowana. Cieszy się dużym uznaniem, nie brakuje jed-
nak i opinii podkreślających, iż nie należy bezkrytycznie traktować alternatywy dla
uwięzienia jako środka doskonałego tylko dlatego, że jest alternatywą. Nie zawsze
musi to oznaczać skuteczność i mniejszą represyjność wymierzonego środka. Jej
wymierzenie nie jest traktowane w odczuciu społecznym jako brak kary159.

W 1991 roku do norweskiej procedury karnej wprowadzono mediację160. Pro-
kurator może przesiać sprawy mniejszej wagi, takie jak kradzież czy wandalizm,
do zespołu mediatorów. Instytucje te stosuje się przede wszystkim wobec spraw-
ców młodych wiekiem, szesnastolatków, którzy ze względu na wiek podlegają od-
powiedzialności z kodeksu karnego. Przy czym ustawa nie czyni żadnych barier
wiekowych. Jeśli dojdzie do ugody i gdy sprawca naprawi szkodę, nie trafia wów-
czas do oficjalnego rejestru skazanych, ale policja będzie miała na uwadze sprawę
i sprawcę. Mediacja może nastąpić również na wniosek samych zainteresowanych.
Wniosek o mediację może zgłosić także funkcjonariusz publiczny, np. dyrektor
szkoły w razie konfliktu i naruszenia nietykalności cielesnej, do jakiej doszło mię-
dzy uczniami. W 1999 roku mediacją objęto 6644 sprawy, z których 1723 trafiły do
mediacji na wniosek policji. W 2212 przypadkach sprawca nie ukończył 15 roku

158G. Hoyer, Management of Mentally Ill Offenders in Scandinavia, „International Journal of Law and
Psychiatry” 1989, no. 11, s. 317-327.
159K. Svensson, Social Work in the Criminal Justice System: an Ambiguous Exercise of Caring Power,
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 84-100.
160W 1997 roku kara pracy na cele społeczne została wymierzona w 737 przypadkach (częściowo lub
całkowicie jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności). W tym samym roku kara pozbawienia
wolności bez zawieszenia została wymierzona wobec 8651 sprawców, a kara w zawieszeniu w 7557
przypadkach. W tym samym roku prokuratorzy wymierzyli 195 700 grzywien, licząc w tym manda-
ty (forenklet forelegg) za naruszenie przepisów drogowych. L. Winsvold, Norwegian Court and the
Administration of Justice, Utenriksdepartementet Arkiv, Oslo 2000, s. 5.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 86



życia. Ponad 91% spraw zakończyło się ugodą, a tylko 5% warunków ugody nie
zostało dotrzymanych161.

3.2.4. Finlandia

Historyczne podstawy współczesnego fińskiego systemu karnego
Finlandia była do niedawna jednym z najmłodszych państw na scenie europej-

skiej. Do 1809 roku stanowiła integralną część Królestwa Szwecji i Finlandii. Od
1809 roku do niepodległości w roku 1917 przyłączona była do Rosji jako autono-
miczne Wielkie Księstwo z carem jako wielkim księciem na czele. Finlandia miała
również zagwarantowane oparcie swego systemu prawnego na wzorach i usta-
wach rodem ze Szwecji. Dotyczyło to także sądownictwa, w którym jak w syste-
mie szwedzkim silnie podkreślano sędziowską niezawisłość. Zasada ta przetrwała
pomimo intensywnych usiłowań w końcu XIX wieku do jego zrusyfikowania162.

Kara więzienia, stosowana w zachodniej Europie już od XIX wieku, w Finlan-
dii znalazła szersze zastosowanie dopiero od 1870 roku za przestępstwa, za które
wcześniej karano śmiercią lub karami cielesnymi. Więzienia istniały również przed
1870 rokiem, ale najczęściej byty używane jako areszt lub miejsce oczekiwania
na wykonanie kary. Szwedzki kodeks karny z 1734 roku obowiązywał w Finlan-
dii niemal do końca XIX wieku. Zgodnie z nim istniały dwie formy pozbawienia
wolności: surowsza, w postaci przymusowych robót karnych, i łagodniejsza, rza-
dziej stosowana, w postaci izolacji w instytucji zamkniętej. Niezapłacone grzywny
można było odpracować w formie robót karnych. Prace nad nowym kodeksem kar-
nym rozpoczęły się w 1863 roku, gdy Parlament zebrał się i po 50 latach przerwy
wznowił obrady. Prace nad nowym kodeksem jeszcze trwały, gdy w 1866 roku
przyjęto dekret o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Dekret opierał się na
wzorach klasycznej szkoły prawa karnego i na zasadzie retrybucji. Celem kary by-
ło odstraszenie w formie prewencji zarówno indywidualnej, jak i generalnej. Stąd
karę pozbawienia wolności wykonywano nie tylko w formie uwięzienia; znana była
również forma przetrzymywania o chlebie i wodzie. Jednocześnie skazany zobo-
wiązany był do wykonywania ciężkich robót. Wraz jednak z przyjęciem kodeksu
karnego z 1894 roku zasada rehabilitacji skazanych zaczęła wpływać na treść za-
równo legislacji, jak i praktyki wykonania kary163.

Nowy XIX-wieczny fiński kodeks karny był pod silnym wpływem szwedzkiego
kodeksu karnego (a ten z kolei pod wpływem kodeksu niemieckiego), chociaż przy-
jęty został w okresie zdefiniowanym jako „fiński separatyzm”. Było to spowodowa-
ne polityką nazywaną rusyfikacją w „pierwszym okresie opresji” (1899—1905), po
której nastąpił drugi okres (1909—1917), w czasie gdy Finlandia, wprawdzie ma-
jąc status autonomii, jednak zależna była od carskiej Rosji164. Zachowała prawo
do odrębnego parlamentu i odrębnego ustawodawstwa, które kontynuowało ra-
czej tradycje skandynawskie i gdy chodzi o prawo karne najsilniej wzorowało się
na prawie niemieckim165.

Kodeks karny z 1889 roku znacznie ograniczał stosowanie kary śmierci, prak-
tycznie niestosowanej w okresie pokoju już od 1826 roku. Nowy kodeks był po-
strzegany jako łagodniejszy od-kodeksu z 1734 roku. Tworzony pod wpływem no-
wych teorii i tendencji w prawie karnym, proponował wprowadzenie instytucji

161Ibidem, s. 9.
162E. Allardt, Political Systems, w: Social Structure and Change. Finland and Poland - Comparative
Perspective, eds E. Allardt, W. Wesołowski, Polish Scientific Publisher, Warszawa 1980, s. 54-56.
163U. Mohell, T. Lappi-Seppälä, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections in Finland, w: Adult Cor-
rections: International Systems and Perspectives, ed. J. A. Winterdyk, Criminal Justice Press, Monsey
NY 2004, s. 99.
164M. Klinge, History, w: Finland Facts and Figures, ed. J. Leskinen, The Otava Publishing Co., Helsinki
1979, s. 24-30.
165M. Joutsen, Comments on Monika Platek’s Paper: Finland, the Place on the Scale on the Progress,
1984, maszynopis.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 87



warunkowego przedterminowego zwolnienia. Warunkowe zwolnienie postrzega-
no jako ewentualną groźbę dla porządku społecznego. Uznawano, że tylko impe-
rator ma prawo zmieniać wyroki sądu. W efekcie instytucja ta nie znalazła aproba-
ty166. Mimo to powszechna jest opinia, że kodeks karny z 1889 roku wolny był od
wpływu rosyjskiej myśli prawnej i rosyjskiej praktyki sądowej. Jako jeden z ostat-
nich europejskich kodeksów karnych tego okresu wzorował się raczej na kodeksie
szwedzkim z 1864 roku i niemieckim z 1871167. Ograniczając znacznie stosowanie
kary śmierci, kodeks wprowadzał karę ciężkich robót, karę więzienia, karę grzyw-
ny, a jako dodatkową karę pozbawienia praw cywilnych. Wkrótce po jego uchwa-
leniu i pod wpływem pozytywistycznych nurtów w prawie karnym Jakko Forsman,
uważany za spiritus movens nowej kodyfikacji, rozpoczął dyskusję nad potrzebą
zmian w uchwalonym kodeksie.

W demokratycznym państwie prawa prawo karne z katalogiem kar jest tylko
jednym - a i to nie najważniejszym - środkiem sprawowania kontroli społecznej.
Ze względu na odmienne w porównaniu z Danią, Norwegią i Szwecją losy Finlan-
dii, proces tworzenia współczesnego modelu skandynawskiej polityki kryminalnej
najłatwiej odtworzyć właśnie na przykładzie tego państwa. Finlandia, leżąc na Pół-
wyspie Skandynawskim, aspirowała do skandynawskich wzorów. Zmiany w poli-
tyce kryminalnej tego kraju oddają technologię procesu odchodzenia od stylu so-
wieckiego do stylu skandynawskiego. Fiński kodeks karny z 1889 roku, najstarszy
wśród skandynawskich, sięga korzeniami w epokę klasycznego, nastawionego na
retrybucję prawa karnego. To nie stanowiło przeszkody w poszukiwaniu środków
gwarantujących maksimum równego traktowania sprawcy. Finlandia jako pierw-
sza wśród krajów skandynawskich wprowadziła system kar grzywny dniówkowej.
Konsekwentnie też korzysta ze wzorów wypracowanych już w innych państwach
skandynawskich, wprowadzając karę pracy na cele społeczne czy tworząc-spe-
cjalną Radę ds. Zapobiegania Przestępczości. Etapy przemian, prezentowane na
przykładzie Finlandii, dobrze oddają tak charakterystyczny dla Skandynawii pro-
ces łączenia dążenia do jednolitości polityki karnej z zachowaniem określonych
odrębności.

Rozwój ustawodawstwa karnego w Finlandii
Współcześnie w Finlandii nadal obowiązuje kodeks karny, który w swej wersji

oryginalnej przyjęty został 19 grudnia 1889. Był wielokrotnie nowelizowany. Mimo
intensywnych prac nadal brak jest nowej kodyfikacji karnej. Całościowa reforma
fińskiego kodeksu karnego jest w przygotowaniu już od 1972 roku. Specjalna ko-
misja, wyznaczona w tym celu przez Ministra Sprawiedliwości, kolejno w latach
1976, 1980—1999 pracowała nad nową kodyfikacją. Wiele zasadniczych zmian
zostało już wprowadzonych i w tej chwili reforma całości kodeksu karnego jest
w stadium końcowym168.

Finlandia jest bodaj najciekawszym krajem pod względem zachodzących prze-
mian w polityce kryminalnej, karnej i penitencjarnej. Na jej przykładzie można
bardzo wyraźnie prześledzić metodologię konsekwentnie prowadzącą do plano-
wanych zmian. Jest to tym bardziej fascynujące, że w trakcie trwającego z górą
ponad 100 lat procesu kilkakrotnie zmieniały się trendy polityki karnej. Nie ulega
wątpliwości, że korzenie fińskiego systemu prawa tkwią w kontynentalnej, zachod-
nioeuropejskiej myśli prawnej.

Pomimo okresu zależności od rosyjskiego cara w latach 1809—1917, koniecz-
ności liczenia się w późniejszym okresie z polityczną siłą Związku Radzieckiego
i - co ciekawe - pomimo czerpania wzorów z takich instytucji, jak deportacja wy-
pracowana w carskiej Rosji czy praca przymusowa stosowana w Rosji sowieckiej,
fińska kultura prawna nigdy nie poddała się wpływom i mentalności prawnej re-
gulacji charakterystycznych dla państw Europy Wschodniej. Niewątpliwie przy-

166R. Lahti, Criminal Sanctions in Finland: a System in Transition, „Scandinavian Studies in Law”
1977, vol. 21, s. 123.
167Ibidem, s. 127.
168M. Joutsen, R. Lahti, P. Pasi, Criminal Justice in Europe und North America, HEUNI Ministry of
Justice Finland, Helsinki 2001, s. 38-43.
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czyniło się do tego 700 lat istnienia Finlandii jako prowincji Szwecji. Ważna też
była zgoda cara na zachowanie w Finlandii istniejących tam praw, wprowadzo-
nych w okresie, gdy Finlandia była częścią Szwecji. To jednak nie wszystko. Nie
miejsce tu na analizę mentalności narodowej Finów, trudno jednak nie dostrzec
konsekwencji i racjonalności podejmowanych działań w dążeniu do wytyczonego
celu.

Przyjęta w Finlandii Konstytucja z 1919 roku stworzyła ramy ustrojowe cha-
rakterystyczne dla demokratycznego państwa prawa - Rechtsstaat. Fiński kodeks
karny przyjęty 19 grudnia 1889 był typowym produktem klasycznej szkoły prawa
karnego. W owym czasie głównym celem kary była retrybucja.

Krótko jednak po przyjęciu kodeksu zasada indywidualizacji, rehabilitacji i re-
socjalizacji zaczęła torować sobie drogę i zdobywać coraz większe poparcie. Euro-
pejskie kodeksy zaczęły zwracać się w kierunku uznania resocjalizacji za główny
cel kary. Idea terapii nie rozwinęła się tam jednak w stopniu, w jakim nastąpiło to
w Danii, Szwecji czy Norwegii. W Finlandii mamy raczej do czynienia z elemen-
tem terapii praktykowanej w ramach dominacji sprawiedliwej odpłaty, skandy-
nawskiego wydania ideologii just desert. Trend ten został wzmocniony w wyniku
ratyfikowania w Finlandii w 1990 roku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Pociągnęło to za sobą reformę praw konstytucyjnych w 1999 roku (731/1999 - no-
wa Konstytucja weszła w życie 1 marca 2000) i przepisów karno-proceduralnych
z 1 października 1997169. Przyjęcie ERW-2006 było dodatkowym motywem szero-
kiej reformy prawa karnego i wykonawczego. Nowe przepisy wykonawcze wraz
z nowymi przepisami o warunkowym zwolnieniu, regulacją aresztu i wykonania
kary pozbawienia wolności weszły w życie w październiku 2006170.

Nowością jest położenie nacisku na system progresywny. Oznacza to odej-
ście od pierwotnego systemu sprawiedliwej odpłaty na rzecz reżimu nastawio-
nego przede wszystkim na realizację praw człowieka skazanego i poszkodowane-
go. Zdaniem Finów państwo prawa nie może się opierać wyłącznie na systemie
kontroli karnej, a w jej ramach na karze pozbawienia wolności. Wahadło polityki
kryminalnej (i karnej), zdaniem samych Finów, przesunęło się w kierunku pre-
wencji indywidualnej. Ilustrują to kolejne zmiany przyjęte w Finlandii w prawie
karnym171.

Rok Nowelizacje prawa karnego (Finlandia)

1996
Reforma przedterminowego zwolnienia. Zmniejszenie formalnego minimum odbycia
kary z 6 do 4 miesięcy

1967 Amnestia (oficjalny powód: rocznica niepodległości)

1969 Dekryminalizacja spożywania alkoholu w miejscu publicznym

1969 Reforma grzywny dniówkowej - obniżenie stawek

1969 Nowelizacja przestępstwa napaści: mniejsza waga przy nieumyślnej szkodzie

1972 Złagodzenie kar za kradzież

1973 Ograniczenia w stosowaniu prewencyjnego pozbawienia wolności

1973 Złagodzenie przepisów dotyczących stosowania aresztu

169Kodeks karny proceduralny w Finlandii pochodzi z 1734 roku. Pierwotnie był częścią ogólną
szwedzkiego kodeksu karnego. Podstawowa reforma prawa proceduralnego nastąpiła 1 grudnia 1993,
kolejna 1 października 1997. Reforma prawa proceduralnego, podobnie jak prawa karnego, jest nadal
w toku. Z pierwotnych przepisów proceduralnych z 1734 roku zachowało się zaledwie kilka przepisów.
170T. Lappi-Seppälä, Penal Policy…, s. 13.
171Ibidem.
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Rok Nowelizacje prawa karnego (Finlandia)

1976
Reforma prawa ustawy wykonawczej regulującej wykonanie kary pozbawienia
wolności: reforma przedterminowego zwolnienia. Zmniejszenie formalnego
minimum odbycia kary z 4 do 3 miesięcy

1976
Rozszerzenie możliwości zastosowania kary pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem

1977 Reforma wymiaru kary: zmniejszenie znaczenia recydywy dla wymiaru kary

1977
Reforma grzywny dniówkowej: surowsze grzywny zastępują karę pozbawienia
wolności

1977
Reforma przepisów o prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu: grzywny i kary
z zawieszeniem zostają wprowadzone w miejsce kary pozbawienia wolności

1989 Obniżenie stawek grzywien

1989
Obniżenie formalnego minimum odbycia kary z 3 miesięcy do 14 dni dla
zastosowania warunkowego zwolnienia

1989
Wprowadzenie ograniczeń w wymierzaniu kary pozbawienia wolności wobec
młodocianych

1991 Złagodzenie kary za kradzież

1991 Wzrost kar za przestępstwa ekonomiczne

1991 Rozszerzenie zakresu spraw nieobjętych postępowaniem prokuratorskim

1992 Wprowadzenie kary pracy na cele społeczne

1994
Obniżenie dopuszczalnego poziomu alkoholu we krwi dla kierowców z 0,5‰ do
poniżej 0,2‰

1994 Eksperyment: wykonywanie kary wobec młodocianych w warunkach wolnościowych

1995 Rozszerzenie i utrwalenie kary pracy na cele społeczne

1995 Uznanie przemocy w rodzinie za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

1999 Zaostrzenie odpowiedzialności za gwałt

2000 Wyroki łączone - warunkowe zawieszenie i praca na cele społeczne

2000 Zaostrzenie kar za napaść

2001 Wyższe grzywny za spożywanie narkotyków

2003 Zerowy limit poziomu spożycia narkotyków dla osób prowadzących pojazdy

2004 Ograniczenie odstąpienia od oskarżenia w sprawach o przemoc w rodzinie

2006
Nowe prawo penitencjarne uwzględniające treść ERW-2006 oraz
międzynarodowych praw człowieka ratyfikowanych w Finlandii

2006 Nowe prawo regulujące stosowanie aresztu tymczasowego

Zmiany, które zachodziły w Finlandii od połowy lat sześćdziesiątych do poło-
wy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, miały stały wpływ na obniżanie populacji
więziennej. Silnie zredukowano kary za kradzież. W latach pięćdziesiątych za kra-
dzież wymierzano średnio 12 miesięcy, w latach siedemdziesiątych - 7 miesięcy;
a w latach dziewięćdziesiątych już tylko 3 miesiące więzienia. Ograniczono kary
za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu (jednocześnie rozbudowano i udo-
skonalono sieć dróg). Zdecydowanie wzmocniono środki bez pozbawienia wolno-
ści. Wzrosła rola zarówno warunkowego zawieszenia, warunkowego zwolnienia
i grzywien. Zwykło się przyjmować, że zmiany te były przede wszystkim wynikiem
dążenia do harmonizacji z resztą ustawodawstwa skandynawskiego. Wydaje się
jednak, że byłoby to uproszczeniem. W Finlandii bowiem również uznawano zni-
komą sensowność kar izolacyjnych, tam gdzie zastosowanie mogą znaleźć środki
bez pozbawienia wolności172.

Finowie już na początku imponującej pracy nad reformą prawa karnego uświa-
domili sobie, że ich dzieło nie służy tworzeniu systemu kontroli społecznej. To
jeden z najważniejszych wniosków wyrażonych w raporcie Komisji ds. Reformy
Prawa Karnego z 1976 roku. Podkreślono, że kodeks karny jest tylko jednym - i to
nie najważniejszym - środkiem kontroli społecznej i nie może odgrywać roli innej,
niż jest mu wyznaczona, bez szkody dla wymiaru sprawiedliwości i porządku spo-
łecznego. W raporcie zaznaczono, że przeciwdziałaniu przestępczości lepiej słu-
172M. Joutsen, R. Lahti, P. Pasi, Criminal Justice…, s. 5.
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ży ponoszenie większych nakładów na edukację, na sferę socjalną i na działania,
które zmniejszają możliwości popełnienia przestępstwa, niż rozszerzanie zakresu
i surowości prawa karnego.

W ostatnim okresie również w Finlandii odnotowano wzrost liczby osób przeby-
wających w więzieniu. Co więcej, odnotowuje się także okresy niewielkiego prze-
ludnienia. Tłumaczy się to:

• wzrostem liczby skazanych obcokrajowców (głównie z Rosji i krajów nad-
bałtyckich);

• ponad 40-procentowym wzrostem w latach 1999—2005 przestępstw zwią-
zanych z przemytem i handlem narkotykami;

• wzrostem liczby więźniów odbywających zastępczą karę pozbawienia wol-
ności za niespłaconą grzywnę;

• wzrostem liczby osób aresztowanych, co może być związane z prawie 40-
-procentowym wzrostem przestępstw z użyciem przemocy;

• wzrostem liczby skazanych za przestępstwa z użyciem przemocy.

W Finlandii we wszystkich instytucjach penitencjarnych jest 8500 miejsc (czer-
wiec 2006). Przebywa w nich 9000 skazanych, z czego ⅓ to aresztowani (czerwiec
2006).

Wzrost populacji obcokrajowców w więzieniu tłumaczy się tym, że ich popu-
lacja w Finlandii zwiększyła się w ciągu ostatnich 10 lat o 250%. Wzrosła liczba
przestępstw przeciwko mieniu i przestępstw związanych z narkotykami. To ostat-
nie jest w Finlandii nowym zjawiskiem. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu jest
to efekt przyjęcia polityki Szwecji i Norwegii w stosunku do przestępstw związa-
nych z narkotykami, a w jakim realnego wzrostu problemu. Finowie nie ukrywają,
że zmienia się zdecydowanie struktura przestępczości i sprawców przebywają-
cych w więzieniach. I przestępstwa, i sprawcy są znacznie groźniejsi. Tym bardziej
ciekawe jest, że w tym samym czasie Finowie wprowadzają progresywny system
oparty na idei resocjalizacji, terapii dla osób uzależnionych i zdecydowanie rady-
kalnie reformują prawo penitencjarne tak, by pozostawało w zgodzie z ERW-2006,
stawiając na godność więźnia i humanitarne wykonanie kary173.

Definicja przestępstwa i sankcje karne w fińskim kodeksie karnym
Prezentowana tu materia odnosi się do stanu prawnego na dzień 1 stycznia

2003, z wyjątkiem części wprowadzonych ustawą 515/2003, która weszła w życie
1 stycznia 2004, znacznie modyfikując treść kodeksu karnego również w stosunku
do sankcji karnych i zasad odpowiedzialności oraz zmian dotyczących warunko-
wego przedterminowego zwolnienia i zmian w prawie karnym odnośnie do kary
pozbawienia wolności, które weszły w życie w październiku 2006 (został tu dodany
rozdz. 2c poświęcony uwięzieniu).

Fiński kodeks karny (f.k.k.) składa się z rozdziałów, które dzielą się na para-
grafy. Część ogólna fińskiego kodeksu karnego to rozdziały od 1 do 9; część szcze-
gólna - rozdziały od 10 do 51. Poza kodeksem karnym znajdują się również przepi-
sy karne natury ogólnej i szczególnej. Przepisy dotyczące części ogólnej zawarte
są w karnej ustawie wykonawczej (z 19 grudnia 1889, zmienione ustawą peniten-
cjarną z października 2006), ustawie o przestępczości nieletnich (1940/262), usta-
wie o szczególnie niebezpiecznych recydywistach (1953/317), ustawie o karach
w zawieszeniu (1976/135), ustawie o karze pracy na cele społeczne (1996/1055).
Wszystkie ustawy, podobnie jak kodeks, były wielokrotnie nowelizowane. Przepisy
dotyczące przestępstw zawarte są i w innych ustawach, z których najważniejsze to
ustawa o ruchu drogowym (1981/267) i ustawa dotycząca alkoholu (1994/1 143).

173U. Mohell, T. Lappi-Seppälä, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections…, s. 95-129; Stra-
tegy for Intoxicant Abuse of the Prison Administration. Part I: Instruction for the Years 1999—
2001, The Criminal Sanctions Agency, Rikosseuraamusvirasto, Helsinki 1999; http://www.rikosseuraa-
mus.fi/tulostus/12475.htm
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Wszystkie ważniejsze ustawy są opublikowane w zbiorze prawa fińskiego w języ-
kach fińskim i szwedzkim.

Fiński kodeks karny w rozdziale 1 reguluje zakres odpowiedzialności karnej;
rozdział 2 dotyczy sankcji174. Dopiero w rozdziale 3, w wersji obowiązującej od
1 stycznia 2004, mowa jest o podstawach odpowiedzialności karnej.

Rozdział 3 § 1 f.k.k. stanowi, że odpowiedzialności karnej podlega tylko ten, kto
popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie
jego popełnienia. Kary i inne sankcje karne muszą być przewidziane w ustawie.
Zaniechanie podlega karze tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi.

Odpowiedzialności podlega ten tylko, kto w chwili czynu ukończył lat 15 i po-
nosi odpowiedzialność karną. Wobec osoby poniżej 15 roku życia można stosować
jedynie środki wychowawcze będące w dyspozycji organów opieki nad dziećmi.
Osoby pomiędzy 15 i 17 rokiem życia podlegają zarówno organom opieki nad
dziećmi, jak i wymiarowi sprawiedliwości dla dorosłych. Kryterium kwalifikują-
cym sprawę jest zawsze dobro dziecka.

Osoba nie ponosi odpowiedzialności karnej, jeśli w chwili popełnienia czynu
była psychicznie chora, cierpiała na poważne upośledzenie umysłowe bądź po-
ważne zaburzenia psychiczne, bądź też poważne zaburzenia świadomości i nie
była zdolna do zrozumienia natury swojego aktu lub jego bezprawności, lub nie
była zdolna do kontrolowania swego zachowania.

Powyższego nie stosuje się, jeśli sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości
lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, chyba że
przemawiają za tym okoliczności szczególne (rozdz. 3 § 4 f.k.k.). Podstawą odpo-
wiedzialności jest świadomy zamiar lub niedbalstwo; przy czym jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej, karze podlega jedynie czyn popełniony umyślnie. Zasada ta doty-
czy także przepisów karnych znajdujących się poza kodeksem karnym, jeśli kara
przewidziana za dane przestępstwo przekracza 6 miesięcy pozbawienia wolności
lub gdy została przewidziana już po wprowadzeniu obowiązujących przepisów, tj.
po 1 stycznia 2004 (rozdz. 3 § 5 f.k.k.).

Katalog sankcji umieszczony jest w nowym, dodanym w październiku 2006 roz-
dziale 2 f.k.k. Przy czym nowy, obowiązujący od 1 stycznia 2004 i znowelizowany
w październiku 2006 rozdział 6 f.k.k., poświęcony wymiarowi kary, rozpoczyna się
od przepisów ogólnych, które w § 1 podają nową kolejność obowiązujących kar.

Fiński kodeks karny przewiduje następujący katalog kar (rozdz. 6 § 1 f.k.k.):

• mandat (drobna grzywna),

• grzywna,

• więzienie w zawieszeniu,

• praca na cele społeczne,

• więzienie bez zawieszenia.

W porównaniu z wcześniejszymi uregulowaniami w 2004 roku zmienił się nie
tyle katalog, ile hierarchia sankcji. Znajdujące się uprzednio na miejscu pierwszym
uwięzienie znalazło się na miejscu ostatnim.

Kara mandatu (drobnej grzywny) została wprowadzona w 1983 roku usta-
wą o mandatach (1983/66) i znowelizowana w 1999. Nieuiszczenie kary nie podle-
ga zamianie na karę pozbawienia wolności. W praktyce wymierzana jest za naru-
szenia przepisów drogowych i zaśmiecanie środowiska. W 1995 roku przeniesio-
no prawo wymierzania drobnych grzywien z sądu do prokuratury. Była to istotna
zmiana, jako że ciężar podjęcia decyzji w blisko 200 000 spraw został przeniesiony
z sędziów na prokuratorów.

174Zmiany dotyczące sankcji wprowadził nowy, obowiązujący od 1 stycznia 2004 rozdz. 6 f.k.k., który
z kolei został zmieniony ustawą o nowelizacji kodeksu karnego z października 2006. Nowelizacja ta
zniosła obowiązywanie rozdz. 2 § 2 kodeksu karnego z 19 grudnia 1889 (39/1889) i wprowadziła nowy
rozdział poświęcony karze więzienia.
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Decyzja ta była ważka przede wszystkim z punktu widzenia polityki karnej.
Usprawniono procedurę. Jej praktyczne znaczenie było dużo mniejsze, jako że od
dawna sędziowie swoją decyzją zazwyczaj potwierdzali propozycje prokuratorów.

Mandaty są również nakładane przez policję w sprawach o drobne wykroczenia
drogowe. Wysokość tych mandatów jest ściśle określona przez prawo. Grzywny
drobne i mandaty są najczęściej stosowanymi sankcjami karnymi.

Kara grzywny. Finlandia była pierwszym skandynawskim krajem, który
w 1921 roku wprowadził system grzywien dniówkowych. Struktura tej kary, nasta-
wionej na wymierzenie kary o równej surowości w stosunku do wagi czynu, została
niezmienna. Zmienia się wysokość wyliczanych stawek. Ostatnie zmiany wprowa-
dziła nowelizacja, która weszła w życie w 1999 roku (ustawa 74/1998). Grzywna
dniówkowa może być orzeczona w rozmiarze od 1 do 120 stawek dniówkowych.
Wymierzana jako kara łączna, nie może przekroczyć 240 stawek dziennych. Wy-
sokość stawki zależy od dochodów sprawcy i wynosi około połowy dziennej stawki
zarobków. Niezapłacona, podlega zamianie na karę pozbawienia wolności. Dwie
stawki równe są jednemu dniu pozbawienia wolności. Liczba sprawców odbywają-
cych zastępczą karę pozbawienia wolności spada. Odzwierciedla to ekonomiczną
sytuację kraju. Badania przeprowadzone w Finlandii przez Instytut Badania Po-
lityki Prawnej wykazały, że wbrew zgłaszanym obawom Finowie uznają system
grzywien za sprawnie działający i sprawiedliwy175.

Kara więzienia w zawieszeniu została wprowadzona w Finlandii w 1918 ro-
ku początkowo jako „kara w zawieszeniu”. W roku 1976 zmieniono możliwość jej
orzekania przy karze 2 lat pozbawienia wolności (poprzednio 1 roku). Wprowadzo-
no możliwość łączenia zawieszenia kary z karą grzywny - w tym przypadku zmie-
niły się kryteria jej zastosowania. Wcześniej uzasadniana była prewencją indywi-
dualną. W roku 1976 za kryterium jej stosowania przyjęto prewencję generalną.
Jest to jeden z przykładów tendencji neoklasycznych w ówcześnie wprowadzanych
w prawie karnym zmianach. W 2001 roku nastąpiła kolejna nowelizacja przepi-
sów, idąca w kierunku zwiększenia niezawisłości sądów w decydowaniu o kryte-
riach prewencji generalnej. Warunkiem stosowania środka ma być „podtrzymanie
szacunku dla prawa”.

Trzeba przyznać, że sformułowanie to nie jest jednoznaczne i - jak zaznaczają
sami Finowie - rodzi obawę, że sąd może opierać swoją decyzję na empirycznie nie-
umocowanych spekulacjach odnośnie do efektów prewencyjnych spowodowanych
jednostkową decyzją sądu176. Wraz z nowym ujęciem kary więzienia w zawiesze-
niu zniesiono karę grzywny w zawieszeniu. Środek ten niemal nie był w praktyce
stosowany Wprowadzono też możliwość połączenia kary uwięzienia z krótkoter-
minową karą pracy na cele społeczne. Kara ta może być połączona dodatkowo
z trzema innymi karami: grzywną, pracą na cele społeczne i nadzorem (w stosun-
ku do młodocianych).

Orzeczoną karę do 2 lat pozbawienia wolności orzeka się w zawieszeniu, chyba
że przemawiają przeciwko temu szczególne okoliczności, ale nawet wtedy zawie-
sza się ją, jeśli sprawca nie przekroczył 18 lat, chyba że szczególnie uzasadnione
okoliczności przemawiają za jej orzeczeniem (rozdz. 6 § 9 f.k.k.).

Jeśli uznaje się wymierzenie kary w zawieszeniu za środek niewystarczający,
można dodatkowo orzec obok kary w zawieszeniu karę grzywny, lub jeśli zawie-
szona kara więzienia jest dłuższa niż rok, można dodatkowo obok zawieszenia
wymierzyć karę pracy na cele społeczne w rozmiarze od 20 do 90 godzin.

Jeśli sprawca nie ukończył 21 roku życia, można na niego nałożyć nadzór dla
wzmocnienia kary więzienia w zawieszeniu.

Kara dodatkowa pracy na cele społeczne została wprowadzona w Finlandii
ustawą z 14 grudnia 1990 (1990/1 105). W Finlandii probacja określana jest jako
praca na rzecz społeczności w swej formie zbliżona do kary ograniczenia wolności

175T. Lappi-Seppälä, Sanctions in Finland, The National Research Institute of Legal Policy, Helsinki
2004, s. 7.
176Ibidem.
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(samhällstjänsten - community sernice). Początkowo wprowadzona jako ekspery-
ment na 3 lata (od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 1993), była testowana w 12
okręgach regionalnych. Oceniona pozytywnie, została wprowadzona na terenie
całego kraju ustawą z 25 marca 1994 (1994/227) na okres próbny do 31 grudnia
1996. Na stale do katalogu kar weszła ustawą z 12 grudnia 1996 (1996/1055).

Praca na cele społeczne jest karą stosowaną zamiast bezwarunkowego uwię-
zienia. Wymierzana jest w rozmiarze od 20 do 200 godzin bezpłatnej, nadzorowa-
nej pracy na cele społeczne. Może zostać zamieniona na karę więzienia od 4 do
90 dni (rozdz. 6 § 10 f.k.k.).

Obowiązek wykonania kary spoczywa na Służbie Więziennictwa i Probacji.
Praca na cele społeczne jest orzekana zamiast kary do 8 miesięcy pozbawienia

wolności, chyba że szczególne warunki przemawiają za jej orzeczeniem. Kara ta
jest orzekana pod warunkiem, że osoba skazana wyraża na nią zgodę, oraz można
przypuszczać, że wypełni stawiane jej wymogi (rozdz. 6 § 1 f.k.k.). Dotychczasowe
doświadczenia wykazały, iż jest to skuteczna alternatywa dla kary pozbawienia
wolności. W 1998 roku zastosowano ją w 1800 przypadkach. W tym czasie w za-
kładach karnych przebywało 2800 skazanych. Najczęściej jest stosowana wobec
osób skazanych za prowadzenie pojazdów w stanie wskazującym na spożycie al-
koholu lub innych nielegalnych używek toksycznych177. Na stałe do katalogu kar
weszła w roku 1995. Od 2001 roku orzekana jest w miejsce bezwarunkowej kary
pozbawienia wolności do 8 miesięcy. Można ją warunkowo zamienić na probację.
Orzeka się ją na 20 do 200 godzin.

Henrik Linderborg w badaniach na temat skuteczności kary pracy na rzecz
społeczności wykazał, iż kara ta ma efekt samodyscyplinujący. Objęci badaniem
skazani mieli do odbycia średnio 140 godzin pracy na rzecz społeczności. Praca
na rzecz społeczności ze służbą zdrowia włącznie najczęściej dotyczy prac usłu-
gowych, takich jak sprzątanie kościołów, cmentarzy, parków, miejsc użyteczności
publicznej, różnego rodzaju usługi również w szpitalach, domach opieki społecz-
nej, szkołach i w innych instytucjach zgłaszających na nie zapotrzebowanie. Od
pomocy w utrzymaniu cmentarza, poprzez pomoc w piekarni, domu starców, szpi-
talu, po prace na stadionach i w miejskich parkach. Wzory dla rozwoju instytucji
probacji Finowie czerpali zarówno z doświadczeń państw zachodnich, jak i Stanów
Zjednoczonych178.

Większość skazanych to osoby, które weszły w konflikt z prawem na skutek
nadużywania alkoholu. Nałożona kara zmusiła je do zmiany stylu zachowania
i postępowania. Bezpośrednio była przyczyną powstrzymania się od nadużywa-
nia alkoholu. W przypadku picia bowiem i niewypełniania obowiązków nałożonych
w probacji skazani powróciliby do zakładu karnego179.

Kara więzienia orzekana jest na czas określony lub dożywotnio. Kara na czas
określony wynosi minimum 14 dni i maksimum 12 lat, a kara łączna nie może prze-
kroczyć 15 lat. Kara dożywotniego więzienia przewidziana jest jedynie za szcze-
gólnie groźne przestępstwa, głównie za zabójstwo.

Kara pozbawienia wolności poniżej 3 miesięcy wymierzana jest w dniach.
Zgodnie z nowelizacją z 1991 roku kary powyżej 3 miesięcy wymierzane są w mie-
siącach i dniach (rozdz. 2c § 2 f.k.k.).

Do 1974 roku rozróżniano dwie formy kary więzienia: zwykłe uwięzienie od
14 dni do 4 lat i uwięzienie zuchthaus, które było zarezerwowane dla wyroków
powyżej 6 miesięcy. Rozróżnienie wprowadzone w 1889 roku straciło swoje zna-
czenie już w latach sześćdziesiątych XX wieku. W 1974 roku zmieniono system,
poprzestając na jednym typie kary pozbawienia wolności180.
177T. Lappi-Seppälä, Penal Policy and Prison Rates, The National Research Institute of Legal Policy,
Helsinki 2004, s. 7-9.
178H. Linderborg, Samhällstjänsten som ett självdisciplinerande straff (Promocja samodyscypliny po-
przez prace na rzecz społeczności, community service), „Nordisk Tiddskrift for Kriminalvidenskab”
2002, nr 2, s. 107.
179Ibidem, s. 106-127.
180Ze względów technicznych w kodeksie pozostawiono jednak przepisy odwołujące się do dawnej for-
my więzienia, ponieważ niektóre sankcje w części szczególnej kodeksu nadal nią operowały i chodziło
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Zmiany polityki kryminalnej i karnej na początku lat dziewięćdziesiątych przy-
niosły zmniejszenie się liczby nieletnich i młodocianych skazanych na karę wię-
zienia. Przed reformą w zakładach karnych przebywało ok. 20 nieletnich od 15 do
17 lat i ok. 200 skazanych poniżej 21 roku życia. Po jej wprowadzeniu na dzień
1 maja 1991 w zakładach karnych przebywało 3 więźniów w wieku od 15 do 17
lat i 61 w wieku od 18 do 20 lat.

Ustawą z 12 grudnia 1996 (1996/1058) wprowadzono, zastosowany ekspery-
mentalnie już w 1994 roku, nowy rodzaj sankcji - kary wobec młodocianych. Tym
razem eksperyment wprowadzono w 7 regionalnych okręgach sądowych na okres
od 1 lutego 1997 do 31 grudnia 2001. Sankcja nakładana była na sprawców, któ-
rzy w chwili czynu nie ukończyli 18 roku życia i wobec których wymierzenie kary
grzywny nie było wystarczające - polegała na nadzorze i na pracy społecznej w wy-
sokości od 10 do 60 godzin. Ten rodzaj sankcji jest więc modyfikacją sankcji pracy
na cele społeczne.

Przyjęte w ustawodawstwie zmiany konsekwentnie doprowadziły do wyzna-
czonego celu zmniejszenia populacji osób pozbawionych wolności. Liczba osób
przebywających w zakładach karnych wynosiła w efekcie odpowiednio (na dzień
1 stycznia): w 1950 roku - 8000, w 1960—7000, w 1970—5000, w 1980—4000,
w 1990—3000. Nie oznacza to, że liczba skazanych na karę pozbawienia wolno-
ści zmalała, przeciwnie - wzrosła. Natomiast nowe środki karne oraz generalna
zmiana polityki kryminalnej i karnej wpłynęły decydująco na skrócenie średniego
okresu kary za poszczególne przestępstwa

Warunkowe zwolnieniemoże nastąpić po połowie kary, a w stosunku do mło-
docianego przebywającego w zakładzie karnym dla młodocianych po 1/3 odbytej
kary. Skazany nabywa uprawnień do warunkowego przedterminowego zwolnienia
po odbyciu 14 dni kary. Skazani pierwszy raz są zazwyczaj zwalniani po odbyciu
połowy, a recydywiści po odbyciu 2/3 kary.

Znowelizowane w 2006 roku przepisy przewidują usztywnienie możliwości sto-
sowania warunkowego zwolnienia w przypadku popełnienia wyliczonych w prze-
pisie rodzajów przestępstw. Gdy wymierzona kara nie przekracza przewidzianego
przepisem limitu, prokurator może domagać się, aby sąd orzekł, iż karę tę skaza-
ny będzie musiał odbyć w całości (rozdz. 2c § 11 f.k.k.). Dotyczy to np. skaza-
nych na kary do 3 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, kwalifikowaną napaść,
kwalifikowany gwałt, kwalifikowane nadużycie seksualne dziecka, kwalifikowane
nadużycie praw człowieka w stanie wyjątkowym.

Skazany na dożywocie mógł do reformy z października 2006 być warunkowo
zwolniony tylko decyzją Prezydenta w drodze łaski. Prezydent Finlandii zwróciła
uwagę, iż uregulowanie takie pozostaje w sprzeczności z § 7 Konstytucji z 1999
roku, który przewiduje, że decyzje odnośnie do rewizji i zmian orzeczeń sądów
dotyczących kary pozbawienia wolności muszą podlegać sądom. Sytuacja, która
istniała w Finlandii przed październikiem 2006, stanowiła lukę w prawie. Zniosło
ją nowe uregulowanie, przewidując prawo do ubiegania się o warunkowe zwol-
nienie po odbyciu minimum 12 lat kary pozbawienia wolności i po 10 latach, gdy
skazany popełnił przestępstwo w wieku poniżej 21 lat (rozdz. 2c § 10). Sprawy
dotyczące warunkowego zwolnienia skazanych na karę dożywocia podlegają roz-
patrzeniu, na podstawie wniosku skazanego, przez Sąd Apelacyjny w Helsinkach.
Procedura wymaga opinii organów wykonania kary, wysłuchania samego zainte-
resowanego. Możliwe jest również przedstawienie opinii biegłych na okoliczność
możliwości zwolnienia skazanego na dozorowane warunkowe zwolnienie. Przepi-
sy podkreślają, iż sprawa powinna być rozpatrzona bez zwłoki.

o to, by sędziowie wiedzieli, jak je przeliczać. Tam gdzie prawo przewiduje karę zuchthaus, orzeka
się zamiast tego karę więzienia. Karę dożywotniego pozbawienia wolności orzeka się w miejsce prze-
widzianej w ustawie kary dożywotnich ciężkich robót. Zuchthaus na czas określony zamienia się na
karę więzienia na czas określony. Jeśli brak minimum i maksimum kary, orzeka się karę pozbawienia
wolności między 6 miesięcy i 12 lat. Jeśli w ustawie nie ustalono inaczej, dopuszczalna kara więzie-
nia przewidziana w nowelizacji prawa karnego sprzed 1 lipca 1975 wynosi 4 lata. Przepisy dotyczące
zuchthaus stosuje się także do kary dożywotniego pozbawienia wolności (rozdz. 2 § 3 f.k.k.).
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Warunkowo zwolniony może być poddany nadzorowi na okres od 3 miesięcy
do 3 lat. Warunkowe zwolnienie biegnie od chwili zwolnienia skazanego (rozdz.
2c § 13 f.k.k.). Decyzje o odwołaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia
podejmuje sąd na wniosek prokuratora, jeśli zwolniony w trakcie okresu próby po-
pełnił nowe przestępstwo, za które sąd mógłby orzec bezwzględną karę pozbawie-
nia wolności, i jeżeli oskarżenie w sprawie wniesiono w ciągu roku od zakończenia
okresu próby (rozdz. 2c § 14 f.k.k.).

Kary szczególne orzeka się wobec funkcjonariuszy publicznych; są to: ostrze-
żenie, zwolnienie z funkcji. Kara ta wymierzana jest obok kary więzienia lub grzyw-
ny.

Kary dyscyplinarnewobec wojskowych i innych osób odpowiadających z roz-
działu 45 za przestępstwa wojskowe to: izolacja, zakaz opuszczania koszar, grzyw-
na dyscyplinarna, ostrzeżenie.

Odpowiedzialność osób prawnych przewidziano w rozdziale 9 f.k.k.; została
wprowadzona jako część całościowej reformy prawa karnego przepisami z 1 wrze-
śnia 1995 (1995/743)181.

Fiński kodeks karny przewiduje też instytucję odstąpienia od zastosowania
środków karnych. Policja, prokuratur i sędzia mają prawo do odstąpienia od dal-
szych czynności w okolicznościach szczegółowo określonych w prawie. Możliwe
jest zarówno odstąpienie od wszczęcia postępowania, odstąpienie od oskarżenia,
jak i odstąpienie od wymierzenia kary. Instytucja ta ma szczególne znaczenie
w przypadku sprawców, którzy nie ukończyli 18 lat, a także m.in. wówczas gdy
przestępstwo przy wzięciu pod uwagę wszystkich okoliczności nie zasługuje, po-
mimo że wyczerpuje znamiona czynu zawarte w przepisie karnym, na uznanie, że
jest to czyn o poważnej szkodliwości społecznej (rozdz. 6 § 12 f.k.k).

Główne zasady wymiaru kary to zasada proporcjonalności kary w stosunku
do stopnia szkodliwości i niebezpieczeństwa czynu (rozdz. 6 § 4 f.k.k.). Podstawą
jest zasada zawinienia i proporcjonalności. Zasady te wywodzą się wprost z fiń-
skiej Konstytucji, która stoi na gruncie zasady państwa prawa, zasady równości
i humanitaryzmu. Stanowi, iż wymóg postępowania humanitarnego i poszanowa-
nia godności ludzkiej wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur lub postępowania
w sposób naruszający ludzką godność (art. 7 Konstytucji).

Obok sankcji karnych również fiński kodeks karny zna środki zapobiegawcze.
O ile wymiar kary zależny jest od stopnia szkodliwości czynu i zasady proporcjo-
nalności, o tyle środki zapobiegawcze mają przede wszystkim na względzie cele
zapobiegawcze i ochronne. Podstawowymi środkami zapobiegawczymi w Finlan-
dii są:

• prewencyjna izolacja wobec niebezpiecznych recydywistów (środek nie-
oznaczony w czasie),

• konfiskata lub utrata własności,

• odebranie prawa jazdy,

• zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na popełnienie
przestępstw ekonomicznych,

• zakaz zbliżania się do osoby poszkodowanej.

Niektóre z tych środków - jak przyznają sami Finowie - są równoważne ka-
rom. Utrata prawa jazdy czy utrata prawa wykonywania zawodu to środki słusznie
uznawane za bardzo dolegliwe182.

W celu prawidłowego zabezpieczenia postępowania w sprawie oprócz środ-
ków zapobiegawczych policja i organy dochodzeniowe mogą stosować również
zatrzymanie, zatrzymanie policyjne, tymczasowe aresztowanie, zakaz opuszcze-
nia kraju.
181Ibidem, s. 8.
182T. Lappi-Scppälä, Sanctions in Finland…, s. 2.
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Wykonanie kary
Fiński system prawny czyni wyraźne rozgraniczenie między terapią/leczeniem

a karą. Sąd karny, odmiennie niż w Norwegii czy Szwecji, nie jest uprawniony do
kierowania sprawców na przymusowe leczenie bądź na terapię. O przymusowym
leczeniu sprawców, którzy ze względu na swój stan psychiczny nie podlegają od-
powiedzialności karnej, decydują lekarze. Sąd natomiast decyduje, czy sprawca
ze względu na swój stan psychiczny podlega odpowiedzialności karnej. Leczenie
alkoholików i narkomanów jest oparte na zasadzie dobrowolności. Leczenie i tera-
pia nie są traktowane jak środki karne, ale zgoda na podjęcie leczenia lub terapii
może być dla sądu podstawą do odstąpienia od wymierzenia kary.

Obok odpowiedzialności karnej przepisy przewidują odpowiedzialność cywilną
za wyrządzoną czynem szkodę. Nie stanowi ona części kary. W 1980 roku wprowa-
dzono w Finlandii, początkowo jako eksperyment, mediację. Mediacja nie stanowi
części procedur karnych, zachowuje swój nieformalny charakter i obecnie zyskuje
na znaczeniu.

Instytucją, która w Finlandii miała znaczenie w XIX wieku, była deportacja. Od
1825 roku wymierzoną karę śmierci zamieniano na skazanie na karę zsyłki na Sy-
berię. Współcześnie instytucja ta ma znaczenie jedynie marginalne i nie jest sto-
sowana jako środek karny. Konstytucja zakazuje deportacji obywateli Finlandii,
jak i obywateli innych państw, którym wskutek deportacji grozi w ich państwie
śmierć, tortury lub traktowanie poniżające ludzką godność. Zakaz deportacji ze
względu na jego wagę w hierarchii praw człowieka i wcześniejszą praktykę zapi-
sany został bezpośrednio w art. 9 Konstytucji.

Wykonanie środków karnych należy do Służby Więziennictwa i Probacji przy
Ministrze Sprawiedliwości. Organizację jej reguluje nowa ustawa (1001/135), któ-
ra weszła w życie 1 sierpnia 2001. Administracja wykonania kar spoczywa na
Ministrze Sprawiedliwości. Nowe biuro po kolejnej reformie nosi nazwę Depar-
tamentu Wykonania Kar i dzieli się na Zarząd Zakładów Karnych i Probacji oraz
Zarząd Postpenitencjarny.

W Finlandii uprawnienie do decyzji o odstąpieniu od wymierzenia środków
karnych leży nie tylko w gestii sądu, ale także prokuratury i policji. Może bu-
dzić zastrzeżenie, czy nie są to zbyt szerokie uprawnienia przyznane prokuraturze,
a zwłaszcza policji183. W przeciwieństwie jednak do polskiego systemu ścigania,
opartego na zasadzie legalizmu, fiński system stoi na gruncie zasady oportunizmu.

Zasada legalizmu zmusza do ścigania wszystkich przestępstw184. Zasada opor-
tunizmu pozostawia decyzję w sprawie sensowności podjęcia działań organom ści-
gania. Wysoki poziom posłuszeństwa wobec prawa i niemal zerowa obawa o możli-
wość działań korupcyjnych organów jest dobrą gwarancją właściwego korzystania
z tej zasady. Policjant czy prokurator w warunkach skandynawskich może zgodnie
z prawem skierować sprawę, która nawet wyczerpuje znamiona przestępstwa, do
innego niż karny systemu kontroli społecznej (np. do opieki społecznej lub instytu-
cji zajmujących się dziećmi i rodzinami), poprzestając ewentualnie na upomnieniu
i/lub grzywnie, jeśli to lepiej służy rozwiązaniu problemu. Pamiętając o kosztach
uruchomienia machiny wymiaru sprawiedliwości zarówno tych finansowych, jak
i społecznych, tak policjant, jak i prokurator i wreszcie sąd zobowiązani są do roz-

183W praktyce jednak treść również i polskich przepisów pozwala na podobne działania. Art. 1 § 1 k.k.
stwierdza, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest zniko-
ma. „Znikomość” nie jest pojęciem precyzyjnym. Często decyzja w tej sprawie podyktowana jest nie
tyle rozmiarami wyrządzonej szkody, ile statusem społecznym sprawcy. Tam gdzie materialny roz-
miar szkody decyduje o uznaniu czynu za „znikomy”, często pomija się jego ciężar psychologiczny,
jaki spada na pokrzywdzonego. W efekcie pojęcie to, choć wygodne dla organów ścigania, prowadzi
do rozmijania się oceny czynu przez organy ścigania i opinię społeczną. Polski k.p.k. pozwala w razie
uznania, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, podjąć prokuratorowi decyzję o jej umorzeniu.
W praktyce natomiast prokurator często parafuje jedynie to, o czym decyduje policjant. Zasadnicza
różnica sprowadza się więc do zasad ścigania. Polska praktyka zna również instytucję odstąpienia od
wymierzenia kary (np. art. 59 k.k. - warunki odstąpienia od wymierzenia kary, art. 14 § 2 k.k. - kary
przy usiłowaniu, art. 26 § 3 k.k. - przekroczenie granic wyższej konieczności).
184W polskiej praktyce zasada legalizmu w kontekście przepisów o „znikomym społecznym niebezpie-
czeństwie czynu” jest nieco sztuczna, niweluje bowiem faktycznie zasadę legalizmu.
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ważenia, czy podjęta decyzja o rozstrzyganiu danego problemu w ramach wymia-
ru sprawiedliwości karnej jest sensowna oraz służy podtrzymywaniu i wzmacnia-
niu promowanych norm moralnych i społecznych. Działania te więc odbywają się
w ramach reżimu, który uwzględnia efektywność i poszanowanie prawa, eliminuje
natomiast czysty retrybutywizm.

3.3. Prawo karne jako ultima ratio.
Dekryminalizacja i kryminalizacja
zachowań w Skandynawii

Co i dlaczego podlega kryminalizacji lub dekryminalizacji? W państwach arab-
skich kradzież konia i zatrucie wody pitnej uważane były za najcięższą zbrodnię.
W Związku Radzieckim według przepisów z 1930 roku za kradzież mienia publicz-
nego groziła kara 10 lat, a za kradzież mienia prywatnego kara do 6 miesięcy po-
zbawienia wolności. W Norwegii w kodeksie z 1687 roku podniesienie ręki na ro-
dzica zagrożone było dożywociem, a rodzic podnoszący rękę na dziecko zwolniony
był ze wszelkiej odpowiedzialności. Również w norweskiej ustawie karnej z 1687
roku (księga 6, rozdz. 13 „O niemoralności”) stosunki seksualne z zamężną ko-
bietą za jej przyzwoleniem karane były śmiercią zarówno sprawcy, jak i mężatki.
Prawo to zniesiono późno, dopiero w 1927 roku.

Znacznie wcześniej dostrzeżono nierówne traktowanie stron (podobne zaka-
zy nie dotyczyły żonatego mężczyzny wchodzącego w pozamałżeńskie stosunki
z kobietą niezamężną) i bezcelową surowość, ani skuteczną, ani współmierną do
czynu, traktującą kobietę jak towar i własność mężczyzny185.

Woda na pustyni jest źródłem życia, wartość mienia społecznego trzeba było
podnieść sztucznie, gdyż w świadomości ludzi „społeczna” znaczyła tyle co „ni-
czyja”. Kara za nieposłuszeństwo wobec rodzica czy zdradę małżeńską brała się
wprost z Dekalogu i patriarchalnego systemu, a szacunku dla dziecka i podmioto-
wości kobiety Dekalog nie przewidział.

Kodeks karny odzwierciedla warunki kulturowe i społeczne, ale także je kształ-
tuje. Dwa podstawowe zadania polityki kryminalnej w Skandynawii koncentrują
się wokół ustalenia, jaki typ zachowań powinien podlegać kryminalizacji oraz jaki
typ sankcji karnych jest stosowny i efektywny w społeczeństwie skandynawskim?

Poszukiwanie równowagi między czynami uznanymi za niedopuszczalne ze
względu na ich ocenę moralną (mala per se) a tymi, których eliminacja jest wska-
zana, choć są moralnie obojętne, dla dobra funkcjonowania państwa (mala prohi-
bita), prowadzi nieustannie do gorących debat i sporów.

Era modernizmu w Skandynawii, a więc okres od wieku XVII do późnych lat
XX charakteryzuje się procesem „odreligijniania” prawa karnego, uniezależniania
go od ocen moralnych. Odchodzenie od istoty boskiej jako źródła prawa na rzecz
centralnej roli jednostki i jej dobra zdecydowanie nie jest czysto skandynawską
tendencją. Łączy się z prądami filozoficznymi, przemianami społecznymi i zmia-
nami politycznymi obecnymi w Europie od końca XVI wieku. Myśl ta jest dobrze
zadomowiona już w pracach Hobbesa i Johna Locke’a. W Szwecji w XVI wieku
wspomniany teolog Olaus Petri, zwolennik wychowawczych celów kary, dowodził,
iż zniesienie karalności wcale nie musi oznaczać aprobaty, ale że sfera, w któ-
rą wkracza władza wraz z prawem karnym, powinna być ograniczona do czynów
najsurowiej potępianych ze względu na szkodę, jaką przynoszą integralności ca-
łego społeczeństwa, a nie ze względu na oburzenie, które budzą. Prawo karne nie
ma więc służyć sprawowaniu władzy w wymiarze czysto moralnym. Ma chronić

185J. Andenaes, The General Part…, s. 3.
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przed naruszeniem integralności, życia, wolności, dóbr materialnych i porządku
prawnego186.

W Polsce Lech Gardocki, opisując istotę normatywnej nauki o kryminalizacji,
także zwraca uwagę na zasadę subsydiarności prawa karnego jako na podstawową
zasadę kryminalizacji. Prawo karne nie powinno interweniować tam, gdzie inne re-
akcje społeczne są wystarczające i często skuteczniejsze. Skandynawska filozofia
prawa wyraża przekonanie, że prawo jest tworem ludzkim i ma służyć człowieko-
wi. Świadome ograniczanie w ciągu całego XX wieku sfery czynów przestępnych
związanych z poglądami obyczajowymi łączyło się z przekonaniem, iż człowiek ma
prawo do autonomii oraz że negatywna moralna ocena danego zachowania nie jest
wystarczającym powodem do interwencji władzy państwowej w postaci represji
karnej. Nie oznaczało to automatycznego obniżenia znaczenia prawa karnego, ale
umożliwiało dekryminalizację zachowań, na które można oddziaływać za pomocą
innych form kontroli społecznej. Nie oznaczało też rezygnacji z zasad moralnych,
a raczej przyznanie, że nie wszystko, co uznane za niemoralne, uzasadnia reakcję
prawa karnego.

Współcześnie w Skandynawii dominuje przekonanie, że prawo karne nie jest
środkiem do rozwiązywania problemów społecznych. Wieloletni dyrektor więzien-
nictwa w Finlandii K. J. Lång zauważył, że gdyby surowość prawa i stosowanych
sankcji była dobrą metodą zapobiegania przestępczości, to były Związek Radziec-
ki, Rosja i Republika Południowej Afryki byłyby oazami spokoju i porządku praw-
nego.

Przekonanie to najmocniej wybrzmiewa w debacie nad reformą prawa karnego
w Finlandii. Sprowadza się do stanowiska, że jeśli prawo karne ma być skuteczne,
to musi być rozsądne, wiarygodne, sprawiedliwe. Nie może być ani jedynym, ani
najważniejszym środkiem kontroli społecznej. Informacyjna i prewencyjna funk-
cja prawa karnego musi iść w parze z wykazaniem, że środki z budżetu, a więc
pieniądze podatników wydawane są w sposób, który pozwala zapobiegać proce-
som sprzyjającym przestępczości i liczy się z finansowymi i społecznymi kosztami
systemu187.

Na pytanie, co to jest przestępstwo, kodeksy karne państw skandynawskich od-
powiadają niezmiennie - przestępstwem jest takie zachowanie, za które grozi kara.
Bądź jeszcze prościej: kto popełnia przestępstwo, ten będzie osądzony i ukarany
zgodnie z prawem kraju. Na poziomie kodeksu karnego obowiązuje więc perspek-
tywa legalistyczna, akceptowana niezmiennie od czasów co najmniej Blackstone’a.
Ten już w 1760 roku podkreślał, że przestępstwem jest czyn - tak działanie, jak
i zaniechanie - który narusza obowiązujące prawo karne. Stosunkowo więc jest to
proste. Przestępstwem jest to, co uznaje się za przestępstwo188.

Dlaczego jedne zachowania są zakazane, a inne, choć budzą wstręt i społeczną
odrazę, pozostają poza katalogiem zachowań zakazanych? Zmiany w niektórych
dziedzinach są szybkie. Zmiany warunków ekonomicznych i polityki gospodarczej
kraju z zakazów czynią zachowania dozwolone i zakazują tego, co wcześniej było

186S. Frankowski zwraca uwagę także na to, że brak sankcji karnych może prowadzić do intensyw-
niejszego oddziaływania innych środków kontroli społecznej, co w zuniformizowanym społeczeństwie,
a takim są skandynawskie społeczeństwa welfare state, może prowadzić do nowoczesnych form tota-
litaryzmu ze względu na mozaikę subtelnych metod oddziaływania, jakim zostaje poddane życie jed-
nostki. S. Frankowski, Szwecja…, s. 339.
187T. Lappi-Seppälä, The Fall of the Finish Prison Population, „journal of Scandinavian Studies in Cri-
minology and Crime Prevention” 2000, vol. 1, s. 28-29.
188Znacznie mniej jasny jest jednak proces ustalania, że konkretne zachowanie konkretnego człowieka
wyczerpuje dyspozycję przepisu karnego. Tu mamy do czynienia z wielością podejść, o których będzie
mowa w rozdziale poświęconym polityce karnej. Nie ma bowiem w kodeksach dobrego wyjaśnienia,
czym właściwie jest przestępstwo i czym nie jest, kim są przestępcy i kim nie są. Sprawy te jeszcze
bardziej się skomplikowały, odkąd w kryminologii zadomowiły się teorie interaktywne i radykalne.
Te pierwsze zwracają uwagę na fakt, że sam czyn jest tylko jednym z elementów procesu, w którym
równie ważna, a często ważniejsza jest nominacja, uznanie obserwowanego zjawiska za przestępstwo
przez osoby trzecie. Te drugie kwestionują społeczno-polityczny porządek leżący u podstaw budowa-
nia i stosowania przepisów karnych. Zarówno jedne, jak i drugie mają swój wpływ na treść kodeksów
i przepisów karnych w Skandynawii oraz na procesy de- kryminalizacyjne i kryminalizacyjne, depena-
lizacyjne i penalizacyjne
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bezkarne. W Skandynawii proces kryminalizacji objął nowoczesne formy możli-
wości dokonywania nielegalnych transakcji bankowych, szpiegostwo gospodarcze
etc. To co wcześniej wymagało stosowania przemocy i napaści, dziś może odby-
wać się w białych rękawiczkach, przy użyciu komputera i wciąż unowocześnia-
nych technologii komunikacyjnych. Skandynawia jest pionierem karnej ochrony
środowiska. Wcześnie dostrzeżono tu także potrzebę wzmocnienia bezpieczeń-
stwa jednostki w środowisku rodzinnym. Dawniej uznawane za sferę prywatną,
nieobjętą ochroną państwa, dziś przewiduje ochronę nie gorszą od tej, która obo-
wiązuje w przestrzeni publicznej. Nie zawsze oznacza to wprowadzenie nowego
przepisu, częściej dochodzi do uszczegółowienia już istniejących i zmian odnośnie
do przewidywanych sankcji189. Ilustracją tych przemian są przykłady procesów
kryminalizacji i dekryminalizacji czynów w skandynawskich kodeksach karnych.

Dekryminalizją już w latach trzydziestych XX wieku objęto aborcję, czyniąc ją
całkowicie legalną. W latach trzydziestych i czterdziestych zniesiono kryminaliza-
cję homoseksualizmu. W latach siedemdziesiątych alkoholizm uznano za chorobę
i wyeliminowano przymusową izolację alkoholików. Te przykłady dekryminalizacji
odzwierciedlają procesy zmierzające do usuwania dyskryminacji społecznej i efek-
tywnego mierzenia się ze zjawiskami uznawanymi za szkodliwe. Dekryminalizacji
towarzyszą procesy kryminalizacji. Nie ma tu wymogu równowagi i kongruen-
cji. Natomiast wyraźnie widoczne są tendencje zmierzające w Skandynawii raczej
do podnoszenia surowości niektórych już spenalizowanych zachowań (narkotyki,
przestępstwa seksualne) w większym stopniu niż wprowadzania penalizacji no-
wych zachowań.

Kryminalizacja nowych zachowań, wynikających z postępu technicznego, ta-
kich jak włamania lub nielegalny wgląd do danych komputerowych, potocznie
zwanych hakerstwem, zazwyczaj przyjmowana jest ze zrozumieniem i nie budzi
większych emocji. To dotyczy też prawnokarnej ochrony obsługi bankowej, bez-
pieczeństwa w cyberprzestrzeni czy nowych przepisów dotyczących ochrony śro-
dowiska jako reakcji na zagrożenia wynikające z rozwoju nowych technologii i po-
stępu technicznego. Procesy globalizacyjne upowszechniające możliwość korzy-
stania z osiągnięć technicznych, nagła dostępność miejsc wcześniej dobrze strze-
żonych, otwarcie granic i migracja stworzyły nowe zagrożenia. Stworzyły też prze-
strzeń społeczną, gdzie przewidywanie zagrożeń traktowane jest jako rodzaj poli-
tycznej prudencji. Kryminalizacją również w Skandynawii objęto piractwo samo-
lotowe, międzynarodowy terroryzm.

Za niezwykle ciekawe, cieszące się dużym zainteresowaniem sąsiadów, uzna-
je się współczesną kryminalizację prostytucji w Szwecji, penalizującą korzysta-
nie z płatnych usług seksualnych (1999 r.)190, posiadanie pornografii dziecięcej
w Danii (1995 r.), obowiązkowy nakaz ścigania przestępstw przemocy w rodzi-
nie w Norwegii (1988 r.)191. Kryminalizacja tych zachowań oraz zakaz stosowania

189Zainteresowanym polecam lekturę niezwykle ciekawych książek: W. Morrisona Theoretical Crimi-
nology: from Modernity to Postmodernism (Cavendish Publishing Limited, London 1995) i B. Hudson
Understanding Justice (Open University Press, Buckingham 2003).
190W Szwecji 1 stycznia 1999 przywrócono karalność prostytucji, wprowadzając karalność osób korzy-
stających z usług prostytutek (bez względu na to czy chodzi o prostytucję homo-, czy heteroseksualną).
Przy czym tylko w Szwecji objęto ją pełnym zakazem. Szwedzi jako pierwsi w dziejach, chcąc zwalczać
prostytucję, dotknęli istoty, źródła i rzeczywistej przyczyny zjawiska. Źródłem prostytucji nie są pro-
stytutki, lecz klienci. To zaskakujące, że w świecie nastawionym na logikę popytu i podaży ten element
zwykł umykać uwadze. W Szwecji, przyznając, że problemu nie stanowią prostytutki, ale klienci, któ-
rzy prostytucję stwarzają, uznano, że odpowiedzialność ponosi klient kupujący usługi prostytutki. Od
1 stycznia 1999 obowiązuje tam ustawa o zakazie kupna usług seksualnych. Jej treść jest następująca:
„Kto za zapłatą stwarza sobie możliwość odbycia stosunku seksualnego, podlega karze grzywny lub
karze więzienia do 6 miesięcy. Usiłowanie karane jest grzywną w wysokości do 23 stawek dziennych”.
191Norwegia odegrała istotną rolę m.in. w doprowadzeniu do przyjęcia innowacyjnych rozwiązań za-
pobiegania przestępstwom z użyciem przemocy. Całość została zamknięta w trzyletnim projekcie Ra-
dy Europy, który przyniósł dwunastopunktowe wytyczne zapobiegania przemocy w życiu codziennym.
Rzecz nie opiera się na działaniach prawnokarnych. Zapobieganie odbywa się drogą podnoszenia po-
ziomu usług dostępnych dla ofiar - edukacji wskazujących na wyraźny zakaz i brak przyzwolenia na
przemoc w rodzinie, podniesienia poziomu wiedzy z zakresu przemocy w rodzinie oraz metod jej za-
pobiegania.
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kar cielesnych wobec dzieci umieszczony w kodeksie rodzinnym, a nie karnym192,
związane są zdecydowanie z rozwojem świadomości społecznej i zmianą ról spo-
łecznych w życiu codziennym. Są to przykłady nowych, ciekawych skandynaw-
skich rozwiązań, nie tylko prawnokarnych. Świadczą jednak o tym, że w tym re-
gionie „względy bezpieczeństwa” nie są bezdyskusyjnie przedkładane nad prawa
człowieka.

3.4. Skandynawskie debaty wokół zadań
i istoty polityki kryminalnej -
podsumowanie

Debaty i decyzje dotyczące kryminalizacji lub dekryminalizacji konkretnych za-
chowań są domeną polityki kryminalnej.

Fiński uczony Patrik Törnudd, prowadząc badania kryminologiczne i pisząc na
temat polityki kryminalnej i karnej, ukazywał, że wyniki badań naukowych tylko
w niewielkim stopniu przekładają się na podejmowane decyzje polityczne. Innego
zdania był Nils Christie, który wskazywał, że aż do 1973 roku w ogóle trudno by-
ło mówić o polityce kryminalnej i karnej. Tak zwana kriminalpolitikk była bowiem
domeną właśnie naukowców i prawników, a nie polityków. Politycy posłusznie słu-
chali prawników i brali na serio wyniki prowadzonych badań. Dopiero odejście od
filozofii resocjalizacji na rzecz sprawiedliwej odpłaty i późniejsze, również współ-
czesne problemy związane z przemianami społeczno-gospodarczymi oraz zwrot
w kierunku upolitycznienia prawa karnego sprawiły, że rozeszły się, jego zdaniem,
drogi nauki i praktyki193.

To spostrzeżenie potwierdza pewną skandynawską prawidłowość. Skandynaw-
skie badania kryminologiczne wychodzą z założeń prewencji indywidualnej, tym-
czasem skandynawskie kodeksy karne i polityka karna, pomimo szerokiego odwo-
ływania się do badań kryminologicznych, oscylują wokół prewencji generalnej194.

Norweski przepis jest przepisem głównie proceduralnym. Norwegia nie ma odpowiednika polskiego
art. 207 k.k. ścigającego przemoc w rodzinie expressis verbis. Norweski przepis proceduralny stanowi
ciekawy przykład konstrukcji legislacyjnej przyjętej w trosce o skuteczność podejmowanych działań
prawnych. Przepis ten stanowi lex specialis w stosunku do ogólnego zakazu naruszania nietykalno-
ści przewidzianego w norweskim kodeksie karnym. Patrz Domestic Violence Action Plan 2004—2007,
Justis- og Politidepartamentet, Oslo 2003.
192M. Płatek, Prawne korzenie przemocy wobec dzieci, „Niebieska Linia” 2001, nr 6. Szwedzi jako
pierwsi już w 1979 roku zakazali stosowania kar fizycznych i psychicznych. 1 lipca 1979 wprowadzili
w kodeksie rodzinnym zapis o następującej treści: „Dzieci mają prawo do opieki, bezpieczeństwa i do-
brego, właściwego wychowania. Dzieci traktuje się z respektem należnym każdej jednostce. Zakazane
jest stosowanie wobec dzieci kar cielesnych i innych poniżających metod” (rozdz. 6 § 1 Föräldrabal-
ken).

Wielu obywateli w Szwecji protestowało przeciwko takiemu zapisowi, twierdząc, że doprowadzi do
traktowania rodziców na równi z kryminalistami, a dzieci nie nauczy się dobrych manier. Przeważył
jednak argument, że w wolnym, demokratycznym społeczeństwie używa się argumentów, a nie razów
i ciosów. „Raczej rozmawiamy z ludźmi (…) i raczej się z nimi nie bijemy. Jeśli nie umiemy przekonać
naszych dzieci słowami, to z pewnością środkiem, który do nich trafia, nic powinna być przemoc” -
powiedział ówczesny Minister Sprawiedliwości. W 1965 roku 53% Szwedów pozytywnie odnosiło się
do fizycznych i psychicznych form karania dzieci. Dziś takie poglądy głosi mniej niż 10% społeczeństwa.
193N. Christie, A Suitable Amount of Crime, Routledge, London, s. 36-37.
194Fenomen Skandynawii polega na tym, iż nie brak tam kryminologów, których analogicznie do wzo-
rów amerykańskich określilibyśmy mianem kryminologów i karnistów konserwatywnych. Wystarczy
wspomnieć nazwiska postaci tak wybitnych, jak Norwega J. Andenaesa czy Finki I. Anttili. Ich wpływ
i znaczenie nie jest mniejsze niż światowych staw kryminologii radykalnej - Norwegów N. Christie-
go czy T. Mathiesena. Ci ostatni niekiedy zdecydowanie podważają sensowność stosowania środków
karnych, ci pierwsi są zdecydowanie zwolennikami odpłaty i prewencji generalnej. To, co sprawia,
że i jedni, i drudzy mieszczą się w kanonach myśli skandynawskiej, i co wyraźnie wyróżnia ich od
zwolenników odpłaty i prewencji generalnej lansowanej chociażby w myśli amerykańskiej, to założe-
nie, iż kara ma przede wszystkim nie szkodzić. Towarzyszy ono pierwotnemu założeniu o inkluzyjnym
charakterze społeczeństwa. W efekcie to co charakterystyczne dla Skandynawii, to zrozumienie, że
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To z kolei ma niewielkie przełożenie na praktykę penitencjarną. Tam niemal nie-
zmiennie dominuje model o cechach zbliżonych do terapeutycznego. Nie nazywa
się go terapią ani resocjalizacją, jednakże główną wartością jest dążenie do tego,
co szwedzcy więziennicy określają jako misję swych działań: bättre ut - wycho-
dzi lepszy Więzień wychodzący ze szwedzkiego więzienia ma się mieć lepiej niż
na wejściu. Integracja społeczna więźnia pozwala funkcjonariuszom penitencjar-
nym na kontynuację etosu resocjalizacji. W związku z tym ceni się raczej szkolenie
niż „dawanie szkoły”, porozumienie i rozwiązywanie konfliktów w drodze media-
cji niż za pomocą prawa karnego. I nawet bez odwoływania się do resocjalizacji
w polityce kryminalnej widoczna jest tendencja do preferowania środków innych
niż pozbawienie wolności, będącego środkiem ostatecznym i generalnie mało po-
żytecznym. Stąd rozwiązania w postaci obligatoryjnego warunkowego zwolnienia
w Szwecji, rezygnacja z kar nieokreślonych w Norwegii, stworzenie otwartych
więziennych obozów pracy w Finlandii, promocja środków probacyjnych w Danii.

Jednocześnie w Skandynawii widoczna jest tendencja do zaostrzania polityki
kryminalnej. Trend ten może być wynikiem procesów globalizacyjnych, ale ogra-
niczenie się do takiego stwierdzenia byłoby uproszczeniem. Spadek roli państwa
dobrobytu, rozczarowanie resocjalizacją jako formą zapobiegania przestępczości,
procesy migracyjne i napływ wielokulturowej imigracji wraz z większą niepewno-
ścią jutra i skłonnością do rezygnacji z kryminologicznej i prawnokarnej wiedzy
ekspertów na rzecz upolitycznienia prawa karnego - to tylko niektóre z przyczyn
tego procesu. Nie ma tu jednak radykalnej zmiany i brak jest woli do automatycz-
nego kopiowania wzorów obcych.

Współczesne badania nad amerykańskim eksperymentem „zero tolerancji” do-
wiodły bezużyteczności automatycznego przenoszenia amerykańskich wzorów na
grunt skandynawski. Eksperyment prowadzony równocześnie w miastach Eskil-
stuna w Szwecji i Tampere w Finlandii wykazał niewielkie zmiany w zmniejszeniu
się przejawów zachowań bezprawnych w centrach miast. Wyciągnięto z tego do-
datkowy wniosek, że sam przypływ gotówki bez zmiany rutyny przyjętej w pracy
policji i kuratorów nie przynosi spodziewanych pozytywnych rezultatów195.

W efekcie tych badań zmieniono przepisy dotyczące pracy kuratorów i liczby
osób, które mogą mieć pod swoim dozorem, znacznie ją zmniejszając. Uznano, że
efektywność sankcji nie zależy tylko od jej rodzaju. Sposób jej wykonania jest co
najmniej równie ważny.

Skandynawowie przyznali także, że najlepsze efekty współpracy skandynaw-
skiej w zakresie przeciwdziałania przestępczości wiązały się z działaniami, które
miały niewiele wspólnego ze zmianami dotyczącymi sankcji karnych, a dotyczyły
praktycznych rozwiązań niezwiązanych z prawem karnym.

Przykładów na to jest wiele. Plaga fałszywych czeków ustała i wbrew przewi-
dywaniom nie została zastąpiona nowym, pomysłowym przestępstwem wraz z li-
kwidacją w roku 1971 roku przez banki gwarancji czekowych i wprowadzeniem
wymogu identyfikacji osoby i podpisu196.

Świadome planowanie przestrzeni w nowo powstających domach i osiedlach,
tak by zapobiegać przestępczości i stwarzać warunki do rozwoju lokalnej społecz-

prewencja generalna nie może być utożsamiana z bezmyślnym zaostrzaniem kar. Tego w Skandyna-
wii zdecydowanie nikt nie chce. I to właśnie podkreślałabym jako jeden z wyraźnych wyznaczników
skandynawskiej polityki karnej.
195Kohdeksalta Keskarille - Saman Tien Sakot Tampereen Nollatoleranssikokeilu 1999—2000 histo-
riallinen konteksti, vastaanotto ja vaikuttavuus (Eksperyment Tampere - „zero tolerancji” 1999—2000,
historyczny kontekst, zastosowanie i efekt), eds T. Korander, S. Soine-Rojanummi, Edita, Helsinki
2002, cyt. za: J. Savolainen, Think Nationally, Act Locally: the Municipal level Effects of the Natio-
nal Crime Prevention Program in Finland, „European Journal of Criminal Policy and Research” 2005,
no. 11; P O. Wikström, L. Dolmen, E. Fermefors, Att förebygga oordning och öka tryggheten i stad-
skärnan. En utvärdering av Eskilstuna - projektet (O zapobieganiu naruszeniom prawa i zwiększeniu
bezpieczeństwa w centrum miasta. Ocena Projektu Eskilstuna), Forskningsenheten, Polishögskolan
Stockholm 1997, cyt. za: I I. Takala, Nordic Cooperation in Criminal Policy and Crime Prevention,
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2004, vol. 5, s. 143.
196J. Knutsson, Operation - Identification - a Way to Prevent Burglaries? Report nr 14, BRÅ - Brötts-
förebyggande Rådet, Stockholm 1984.
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ności, lepiej służy zapobieganiu przestępczości niż izolacja sprawców. Badania
w tym zakresie za każdym razem odnoszą się do niewielkich społeczności i nie
dają podstaw do daleko idącej generalizacji, ale w tym, co dokumentują, są prze-
konywające197.

Ujawnianie zjawiska przemocy, konsekwentne reagowanie na nie i stwierdze-
nie, że to, co dzieje się w domu, w czterech ścianach, w prywatnym pomieszczeniu,
a co związane jest z przemocą, przestaje być sprawą prywatną, a staje się publicz-
ną, przynosi wyraźną zmianę społecznej świadomości198.

Nie ma możliwości bezpośredniego udowodnienia, że inwestycje poczynione
w przeciwdziałanie przestępczości w sferze socjalnej raczej niż w prawo karne
przyniosły pozytywne efekty. Wcześniejsze badania ciemnej liczby przestępstw,
przeprowadzone w latach sześćdziesiątych przez Nilsa Christie, Johannesa Ande-
naesa i Sigurd Skirbekk, powtórzone w okresie późniejszym przez Inkeri Anttilę
i Risto Jakkola w Finlandii, Birgit Werner w Szwecji i Vagna Greve w Danii, do-
wodzą, że co najmniej ze statystycznego punktu widzenia zachowania łamiące
przepisy prawa karnego są zjawiskiem normalnym i w społeczeństwie dość po-
wszechnym. Skandynawskie wyniki badań uświadamiają ograniczone możliwości
prewencji za pomocą kryminalizacji zachowań. Z badań tych wynika, że częstotli-
wość zachowań niezgodnych z prawem wzrasta w pierwszym okresie dojrzewania,
osiągając wówczas swój szczyt, ale brak jest podstaw, by przyjmować, że np. wiek
15 lat jest wiekiem, w którym podatność na naruszenie norm prawnych jest naj-
większa. Kobiety wykazują mniej zachowań przestępczych niż mężczyźni. Poziom
wykształcenia nie ma wpływu na popełniane przestępstwa, jednak powszechny do-
stęp do edukacji zdaje się mieć istotny wpływ na spadek zachowań niezgodnych
z prawem. Rodzaj wykonywanej pracy ma znaczenie. Farmerzy wykazują niski po-
ziom zachowań niezgodnych z prawem, a rybacy i niewykwalifikowani robotnicy
plasują się wysoko na skali naruszeń, podczas gdy wykwalifikowani robotnicy mię-
dzy farmerami, rybakami i niewykwalifikowanymi robotnikami. Wraz ze wzrostem
urbanizacji daje się odnotować wzrost zachowań naruszających przepisy prawno-
karne199.

Współcześnie przeprowadzane m.in. przez Flemminga Balviga badania ciem-
nej liczby przestępstw oraz badania poziomu wiktymizacji dowodzą, że spada
przestępczość wśród młodocianych (self-reporting studies), mniej jest ofiar prze-
stępstw i wzrasta poczucie bezpieczeństwa200.

Wnioski płynące z badań wskazują, że wprawdzie polityka kryminalna wyzna-
cza zakres penalizacji zachowań społecznych, decydując o tym, co będziemy na-
zywać przestępstwem, ale ani rozszerzanie zakresu tych zachowań, ani podwyż-
szanie kar nie jest skuteczną receptą na porządek społeczny.

197J. Andersson, A Longitudinal Simulation Study of Incapacitation Effects. Project Metropolitan Re-
ports no. 38, University of Stockholm, Stockholm 1993; B. Kyvsgaard, Social Polarization and the In-
capacitation of Offenders, w: Beware of Punishment. On the Utility and Futility of Criminal Law, ed.
A. Snare, „Scandinavian Studies in Criminology” 1995, no. 14; H. Takala, Nordic Cooperation…, s.
143-144.
198Domestic Violence…
199V Greve, Our Non-deviant Criminals, „Scandinavian Studies in Criminology” 1974, vol. 5, s. 99-106.
200F. Balvig, RisikoUngdom. Ungdomsundersøgelse 1999 (Zagrożona młodzież. Badania 1999), Det
Kriminalpræventive Råd, København 2000.
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ROZDZIAŁ 4. SKANDYNAWSKA
POLITYKA KARNA

4.1. Skandynawskie ujęcie polityki karnej

Rozdział ten traktuje o polityce karnej państw skandynawskich. To, jakie zadania
wyznacza się polityce karnej, i sposób, w jaki się je realizuje, zależy od wyzna-
wanych w danym społeczeństwie poglądów na temat człowieka, społeczeństwa,
państwa. Zależy również od wartości kształtujących określoną tradycję prawną
i wyznawanych wartości. Polityka kryminalna ustala, co i na jakich warunkach po-
winno być objęte kryminalizacją. Polityka karna staje przed wyzwaniem sprawie-
dliwego i skutecznego korzystania z instrumentów dostarczanych przez przepisy
karne. Dotychczasowa analiza polityki kryminalnej i miejsca prawa karnego w sys-
temie kontroli zachowań społecznych pozwala stwierdzić, że w Skandynawii domi-
nuje strategia określana przez Michaela Cavadino i Jamesa Dignana jako strategia
C. Nastawiona jest na rezygnację z czystej retrybucji na rzecz kar nieizolacyjnych
wymierzanych w sposób, który uwzględnia zarówno dobro poszkodowanego, jak
i skazanego201. Skandynawska polityka karna opiera się na pragmatyzmie i umiar-
kowaniu w tworzeniu i stosowaniu sankcji karnych: uznaniu służebnej w stosunku
do społeczeństwa roli prawa; braku przeświadczenia o omnipotencji prawa kar-
nego; szacunku dla jednostki i dla przyjętego prawa oraz wynikającej z zasady
solidarności społecznej, towarzyszącej państwu dobrobytu, tendencji do szukania
porozumienia i unikania konfliktu202.

Rozdział ten przybliża prowadzony w Skandynawii dyskurs toczony wokół za-
gadnień związanych z polityką karną. Odpowiada na pytania:

• Jak w Skandynawii definiuje się cele i zadania polityki karnej?

• Jakie są w Skandynawii kryteria skuteczności polityki karnej?

• Jakie jest znaczenie prewencji generalnej w skandynawskim modelu polityki
karnej?

Zwykle, omawiając politykę karną, przeciwstawia się poglądy zwolenników re-
socjalizacji zwolennikom prewencji generalnej lub/i odpłaty. Skandynawowie wy-
różniają się podejściem, które według modelu Cavadino i Dignana można uznać za
połączenie modelu stojącego na gruncie przestrzegania praw człowieka i modelu
menedżerskiego, pomimo że celem polityki karnej pozostaje odpłata i prewencja
generalna. Paradoks takiego ujęcia jest pozorny i wynika ze zwyczajowego sko-
jarzenia odpłaty z surową karą. Badaczom i obserwatorom spoza krajów skandy-
nawskich wydaje się dziwne, że w kontekście Skandynawii mówi się o prewencji
generalnej i odpłacie, gdyż te kojarzone są z wyższymi i surowszymi sankcjami niż
te, które najczęściej są tam wymierzane. Pomijany jest przy tym fakt odmiennych
kulturowo miar surowości, a wraz z nim także fakt, że w Skandynawii, gdzie za
surową uchodzi kara powyżej 6 miesięcy więzienia, zmienia się struktura odbywa-
nych kar. W szwedzkim zakładzie karnym o najwyższym stopniu zabezpieczenia

201M. Cavadino, J. Dignan, Penal Systems. A Comparative Approach, Sage, London 2006, s. 149 i n.
202Dotyczy to też polityki karnej i penitencjarnej. Dążenie do wzajemnego zrozumienia i szukania roz-
wiązania raczej w drodze mediacji niż prawa karnego tworzy zestaw cech, które badacz skandynaw-
skiej polityki karnej i praktyki penitencjarnej jest w stanie wskazać już na samym początku drogi. Jest
warte podkreślenia, że idzie to w parze z rozwojem przedsiębiorczości i wzrostem dobrobytu, z którego
np. Szwecja, w połowie lat dziewięćdziesiątych doświadczająca kryzysu gospodarczego, wydźwignęła
się, nie rezygnując z polityki państwa opiekuńczego.
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w Hall, przeznaczonym na ok. 300 osób, przebywa blisko 500 skazanych, a śred-
nia długość pobytu wynosi 8 lat. Nie wynika to jednak bezpośrednio z przyjęcia
modelu polityki karnej nastawionej na prewencję oraz odpłatę generalną. Model
taki obowiązywał również wówczas, gdy przeludnienia nie było.

Burzliwe dyskusje o wyższości retrybucji nad resocjalizacją lub odwrotnie są
prowadzone, gdy rzecz dotyczy polityki penitencjarnej i wykonania kary pozba-
wienia wolności. Na gruncie polityki karnej mają one znaczenie drugoplanowe.

Dyskurs toczony w ramach kształtowania polityki karnej dotyczy raczej po-
jęcia kosztów przestępczości i reagowania na nią. Uznaje się, że polityka kar-
na odpowiada za sprawne i najmniej społecznie kosztowne środki zapobiegania
i zwalczania przestępczości. Zwalczanie uznaje się za aksjomat. W Skandynawii
nie łączy się jednak tego z surowymi karami izolacyjnymi. Problem postawiony
przez Skandynawów dotyczy procesu, który sprawia, że konkretne zdarzenie staje
się przedmiotem zainteresowania i oddziaływań instytucji realizujących politykę
karną. Wiadomo, że istnieje kodeks karny, który określa katalog zachowań nie-
chcianych. Mniej jest oczywiste, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem. Jak
dochodzi do uznania, że konkretne zdarzenie odpowiada dyspozycji przepisu?

Działania podejmowane w ramach określonej polityki karnej poprzedza wy-
obrażenie o społeczeństwie i istniejących przyczynach przestępczości. Wyobra-
żenie to uznaje się i traktuje jak wiedzę o faktach, o sytuacji realnie istniejącej.
Najczęściej brak jest świadomości, że to, co jest uznane za istniejące, może być
zaledwie wytworem, kategorią poznawczą naszego umysłu. Tak więc stwierdze-
nie, że coś jest, może być jedynie odbiciem przekonania, a nie rzeczywistości. To
z kolei, co we wzorach zachowań i reakcji społecznych uznajemy za „naturalne”,
wynikające z natury, jest najczęściej wytworem istniejącej kultury, a nie natury.

Realizowana polityka karna odzwierciedla zarówno konkretne przekonania
o źródłach przestępczości, jak i istoty przestępczości. Wynika z formalnych za-
łożeń, od których zależy kierunek prowadzonych badań oraz podejmowanych de-
cyzji.

4.1.1. Identyfikacja przestępstwa

Społeczną umowność przydawaną istnieniu przestępczości i istotną rolę, jaką speł-
nia, mobilizując, jednocząc lub w określonych warunkach dezintegrując społecz-
ność, dostrzegł już Emil Durkheim. Polityczny wymiar zjawiska opisał Michel Fo-
ucault. Skandynawowie, nie kwestionując osiągnięć Durkheima i Foucaulta, wy-
ciągając wnioski z umowności systemu, optują za potrzebą ograniczonego udziału
sfery prawnokarnej w zarządzaniu społeczeństwem. W rozważaniach o naturze
prawa karnego Nils Jareborg podkreśla, że szczególny charakter prawa karne-
go polega na zinstytucjonalizowanej władzy i przemocy, a niekiedy także brutal-
ności, choć jednocześnie jest to, być może, grunt do testowania najważniejszych
Filozoficznych idei203. Ujęcie prawa karnego z perspektywy brutalności, siły i fi-
lozoficznej refleksji nie zmienia treści prawa, ale pozwala na dystans i refleksję,
że uznanie zdarzenia za przestępstwo zależy zarówno od tego, co poddane zosta-
je kryminalizacji, jak i od sposobu identyfikacji zachowań i zdarzeń z ustawową
konstrukcją odpowiedzialności i dyspozycją konkretnego przepisu.

Przestępstwo nie jest bytem realnym. Przestępstwo - jak mówią niektórzy
Skandynawowie - to nic innego jak nasza ocena danej sytuacji, ocena tego, co
widzimy i jak jesteśmy skłonni to nazwać.

Kodeks karny to swoisty katalog zachowań niepożądanych i kar, jakie za nie
grożą. Przepisy składają się z dyspozycji i niekiedy hipotezy - opisu zakazanego za-
chowania, warunków, w jakich dochodzi do działania, i z sankcji, która jest swoistą
skalą potępienia. Dyspozycje określające zakazane zachowanie mogą być różne.

203N. Jareborg, Essays in Criminal Law, Justus Förlag, Uppsala 1988, s. 106.
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W nauce prawa karnego rozróżnia się dyspozycje kazuistyczne, syntetyczne. opi-
sowe, odsyłające, blankietowe, proste i złożone. Karniści podkreślają, że ustawa
dla zachowania zgodności z obowiązującą w naszym kręgu kulturowym zasadą
nullum crimen sine lege zachowanie zabronione musi określać w taki sposób, aby
można było jednoznacznie odróżnić typy zachowań zabronionych przez ustawę od
zachowań niezabronionych. Przyznają, że jest to zadanie złożone, ponieważ usta-
wa posługuje się najczęściej językiem potocznym. Ceną powszechnej zrozumiało-
ści jest nieostrość, wieloznaczność. W efekcie postulat ścisłej określoności czynu
zabronionego jest trudny do spełnienia204. Vagn Greve zauważa, że o uznaniu, czy
mamy do czynienia z przestępstwem, decydują ustawa i jej interpretacja. Zasada
nulla crimen nulla poena sine lege nie chroni nas i nie stanowi bariery dla zbyt
obszernego, niejasnego opisu zachowania przestępnego205. Jeśli słowa opisujące
działanie lub zaniechanie są wystarczająco niejasne, wówczas rodzi się obawa, że
dana norma daje się zastosować do szerszego kręgu zachowań. Tego typu opis
uznawany jest jednak za niezgodny z fundamentalnymi prawami obywateli. Kar-
niści są świadomi tego, że kwestia jest bardziej złożona, ponieważ czasami brak
precyzji wynika z woli ustawodawcy, aby pozostawić sądom swobodę dostosowa-
nia werdyktu do zmieniających się w czasie standardów i norm206. Bez względu
na to, jak frustrująca może być myśl, że pomimo wysiłków i starań nie unikniemy
marginesu swobody oceny zdarzenia, pozwała ona, gdy się o tym pamięta, na bar-
dziej realistyczne podejście do zadań wyznaczanych polityce karnej i zrozumienie,
że przestępstwo to nic innego jak ujęty w słowa proces przypisywania artykułów
z kodeksu karnego do określonych zdarzeń.

Schemat stosowania prawa przewiduje kilka etapów korzystania z wykładni,
która ma za zadanie ustalić znaczenia, usunąć wątpliwości i pozwolić na właściwe,
zgodne z wolą ustawodawcy zastosowanie prawa.

Na pierwszym etapie mamy do czynienia ze stanem faktycznym. Coś się sta-
ło, coś się zdarzyło. Następuje opisanie tego zdarzenia. Dokonywane jest przez
uprawniony do tego organ zgodnie z przepisami proceduralnymi regulującymi
przebieg tego procesu.

Na drugim etapie wykładni bierzemy pod uwagę obowiązujące prawo i ustala-
my, która norma, biorąc przy tym pod uwagę różne normy, nie tylko karne, najle-
piej oddaje treść stanu faktycznego i pozwala na rozwiązanie problemu.

Na trzecim etapie wykładni dochodzi do subsumcji, do podporządkowania sta-
nu faktycznego określonej normie prawnej. Ten etap prowadzi w efekcie do etapu
czwartego - do decyzji. Decyzją tą może być wyrok sądu karnego, ale nie musi.
Może to być równie dobrze wyrok sądu cywilnego lub w ogóle można się obyć bez
wyroku.

Na piątym etapie mamy do czynienia z wykonaniem decyzji. Organy odpowie-
dzialne za opiekę społeczną, służbę zdrowia, edukację mogą okazać się bardziej
odpowiednie niż organy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli jednak ocena zdarzenia
ujęta zostanie w normy prawa karnego, wówczas reakcją na zdarzenie może być,
ale nie musi, kara pozbawienia wolności. Sankcją może być równie dobrze obo-
wiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

Liczba odnotowanych przestępstw zależy nie tylko od skuteczności organów
ścigania i skłonności obywateli do zgłaszania niepokojących zachowań i zdarzeń.
Zależy również od katalogu pojęć, jakimi dysponujemy na określenie tego, co się
wokół nas dzieje. Jeśli słowem, jakie przychodzi nam na myśl, gdy spostrzegamy
zachowanie lub czyn, który nas oburza, który oceniamy jako zły i negatywny, jest
jedynie „przestępstwo”, to trzeba się liczyć z tym, że będzie to miało wpływ na
całość statystyki przestępstw.

204K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny - część ogólna. Komentarz do k.k., t. 1, Zakamycze, Kraków 1998,
s. 29.
205Zakaz nieprecyzyjnego ujęcia dyspozycji normy nie widnieje w duńskiej Konstytucji. Podobnie nie
ma go również w Konstytucji RP - art. 42 jest powtórzeniem zasady nullum crimen sine lege.
206L.B. Langsted, P. Garde, V. Greve, Criminal Law, Denmark, DJØF Publishing, Copenhagen 2004, s.
35-37.
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Jeśli katalog możliwości jest szerszy, nie ogranicza się do „przestępstwa”, ale
pozostawia i inne opcje, pozwala na emocjonalny dystans, na przestrzeń wolną od
społecznej paniki. Pozwala na to, by nie ograniczać koncentrowania się do jedne-
go uczestnika zdarzenia, ale by dostrzec i innych, w tym pokrzywdzonego, i by
całość rozpatrywać w szerszym kontekście, na który nie ma zazwyczaj miejsca
w procesie karnym. Oparty na dychotomii winny - niewinny, nie pozostawia miej-
sca na kontekst, który jest możliwy, gdy nie mówimy o przestępstwie, ale gdy to, co
się zdarzyło, nazywamy „problemem”, „konfliktem”, „błahym nieporozumieniem”,
„głupim żartem”, „chorobą”, „bezmyślnością”, „tragedią ludzką”207. I wcale nie
jest powiedziane, że gdzieś po drodze to, co pierwotnie nazwaliśmy „nieporozu-
mieniem”, skłonni będziemy jednak nazwać „przestępstwem”.

Podobnie jak z identyfikacją czynu jako przestępstwa jest z surowością kary.
Psychologia społeczna uczy, że nasze przekonania i oczekiwania mogą i w okre-
ślonych warunkach stwarzają rzeczywistość społeczną. Psychologia społeczna po-
twierdza również empirycznie, iż groźba surowej kary jest skuteczna tylko tak
dalece i tak długo, jak długo jest realna (np. gdy jesteśmy obserwowani przez po-
licjanta). Nie powoduje jednak internalizacji zakazu. Nie powstrzymujemy się od
zachowania, ponieważ uznajemy, że jest złe, ale tylko dlatego, że jest zakazane.
Znacznie lepsze efekty przynosi groźba łagodnej kary, prowadząc do długotermi-
nowego powstrzymania się od zakazanego zachowania. Groźba surowej kary dla
przestrzegania zakazu wymaga ciągłego sprawdzania i czuwania. Im łagodniej-
sza kara, tym mniejsze jest jej uzasadnienie sytuacyjne. Im mniejsze uzasadnienie
sytuacyjne, tym bardziej wymagane jest uzasadnienie wewnętrzne, sprzyjające
internalizacji oczekiwanych społecznie przekonań i zachowań. Nagrody i kary są
skuteczne, gdy chodzi o nakłonienie jednostki do pożądanych zachowań, lecz jako
techniki oddziaływania społecznego mają bardzo ograniczone znaczenie, ponie-
waż muszą stale być obecne, aby odnosić skutek208.

Choć wiadomo, że surowe kary nie uczą dorosłych przestrzegania wymaga-
nych zachowań i ograniczają jedynie ich czujność, by na ich łamaniu nie dać się
złapać, to skuteczność łagodnych kar dowodzona była w badaniach prowadzonych
na dzieciach. Niewątpliwa jest więc skuteczność tego typu działań w procesie wy-
chowawczym skierowanym do nich. Czy podobnie rzecz się ma z dorosłymi? Skan-
dynawski model polityki karnej mógłby przynieść odpowiedź na to pytanie, gdy-
byśmy uznali, iż poziom recydywy świadczy właśnie o takiej skuteczności. Ponie-
waż jednak zależność ta jest znacznie bardziej złożona i powoduje ją wiele innych
czynników niż sama surowość kary, nie mamy podstaw do takich wniosków. Nie
wiemy, do jakiego stopnia zachodzi korelacja między skromnym wykorzystaniem
środków karnych w regulowaniu życia społecznego i wysokim poczuciem odpo-
wiedzialności za pokój, dobrobyt i stan ekologii nie tylko u siebie, ale i w innych
państwach. Nie wiemy również, do jakiego stopnia polityka karna koreluje z po-
lityką gospodarczą, poziomem bezpieczeństwa społecznego i stopą zatrudnienia.
Wiadomo jednak, że wysokie kary nie służą internalizacji postaw praworządnych,
a państwa skandynawskie pomimo zmierzchu epoki państw dobrobytu nadal ma-
ją najniższą stopę bezrobocia. Stopa bezrobocia wśród młodzieży poniżej 25 lat
w Polsce wynosiła w roku 2003 - 41,1 % i była najwyższa w Europie, a w Da-
nii - 7,9% i była jedną z najniższych. W Danii towarzyszy temu nie tyle pogoń za
gotówką, co silna potrzeba dzielenia się swoją pracą z innymi, społeczną pracą
w organizacjach charytatywnych209. Stąd tak ważnym aspektem skandynawskiej

207N. Christie, Granice cierpienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 89-95; idem, Penal Law
and Civil Society. On the Dangers in Overcriminalization, wykład wygłoszony na Konferencji poświę-
conej zagadnieniu reformy prawa karnego, zorganizowanej przez V Abramkina, Centrum Reformy
Prawa Karnego, Moskwa, grudzień 1998, maszynopis; T. Mathiesen, The Politics of Abolition. Essays
in Political Action Theory, „Scandinavian Studies in Criminology” 1974, vol. 4.
208E. Aronson et al., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 100-101; E. Aronson, G.
Wieczorkiewicz, Kontrola naszych myśli i uczuć, J. Santorski i S-ka, Warszawa 1999, s. 75-81.
209M. Stangert, Zapperski humanizm. Jak młodzi Duńczycy podchodził do pracy i życia, „Gazeta Wy-
borcza” z 8 września 2003, s. 11.
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myśli karnej jest podkreślenie, że polityka karna jest tylko jednym z możliwych
i niekoniecznie najważniejszym instrumentem kontroli zachowań społecznych.

4.1.2. Strażnicy porządku prawnego

W 1952 roku Nils Christie opublikował wyniki badań kryminologicznych, których
celem było zbadanie źródeł zwyrodniałego znęcania się nad bezsilnymi, tortury
i zabójstwa. Christie przystałby tu zapewne na definicję kryminologii zapropono-
waną przez Pawła Horoszowskiego, że jest to gałąź wiedzy zajmująca się objawami
i czynnikami przyczynowymi przestępczości oraz osobowością przestępcy w celu
ustalenia tych czynników, aby na tej podstawie zaplanować najskuteczniejsze for-
my jej zapobiegania i zwalczania210. Badane przestępstwa wydarzyły się w nor-
weskich obozach pracy w okresie II wojny światowej, w latach 1941—1942. Po
wojnie w procesach, które rozliczały dokonane zbrodnie, skazano 47 osób. Skaza-
nymi byli bez wyjątku Norwegowie.

W obozach pełnili oni role strażników. Ich ofiarami byli serbscy jeńcy. Z 2547
przywiezionych do Norwegii latem 1942 roku wiosną 1943 nie żyło już 1747. Zo-
stali zagłodzeni, zamęczeni, zginęli od palek, kopniaków, często od wymyślnych
tortur. „To niemożliwe, to się nie mogło u nas wydarzyć” - ten naturalny odruch
obronny wielu Norwegów musiał ustąpić wiedzy, że nie tylko się wydarzyło, ale
- co gorsze - ci, którzy się tego dopuścili, nie mieli w sobie nic z potworów. Byli
przeciętnymi, zwyczajnymi obywatelami, w niczym nieodbiegającymi od norwe-
skiej średniej. Jakby nie dość było „prowokacji” w postaci badań kryminologicz-
nych dotyczących tych, których zadaniem było pilnowanie „przestępców”, bo ta-
kim właśnie mianem określano w swoim czasie zwiezionych do Norwegii Serbów,
teraz jeszcze przyszło przełknąć i to, że przestępcy nie tylko są wśród nas, ale w do-
datku niczym się od nas nie różnią211. No, może tym tylko, że byli najmłodsi wśród
strażników, i tym jeszcze, że choć z różnych powodów, to jednak konsekwentnie
nigdy nie wchodzili w żadne, nawet słowne relacje z więźniami, nie mieli więc
szans, by zbliżyć się do nich na tyle, by w swoich ofiarach dostrzec podobnych
sobie ludzi212.

Czy praca młodego wówczas kryminologa była prowokacją? W owym czasie
przecież państwa skandynawskie miały za sobą szeroko rozwinięte badania nad
wynaturzeniem sprawców osądzonych przestępstw, miały też dość dobrze wypra-
cowany obraz samego przestępcy. Nieodmiennie badaniom towarzyszyło prze-
świadczenie, że przyczyniać się mają do redukcji przestępczości i zwiększenia spo-
łecznego bezpieczeństwa.

Christiemu nie chodziło o szokowanie. Studium miało na celu spojrzenie na
sprawców w szerszym, społecznym kontekście. Usytuowanie przestępstwa w re-
lacji przestępca - ofiara zawsze, zdaniem Christiego, zmusza do spojrzenia na całe
społeczeństwo. Proces ten, choć niekiedy bolesny, chroni przed demonizowaniem
przestępczości i prostymi, uproszczonymi schematami identyfikującymi zbrodnia-
rza z potworem, zwyrodnialcem, degeneratem, a więc kimś obcym i nie-ludzkim,
z kimś, w stosunku do kogo możemy pozwolić sobie na nie-identyfikację i odrzuce-
nie213. Ludzie w różnych sytuacjach i z różnych powodów zdolni są do popełniania
czynów, które uznajemy za odstręczające. Niektóre z nich wymagają uruchomie-
nia formalnego systemu sprawiedliwości karnej i wymierzenia wysokiej sankcji.
Nic znaczy to jednak, że przestępstwo jako takie istnieje. Przestępstwo - mówi

210R Horoszowski, Kryminologia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965, s. 5-8.
211N. Christie, Fangevoktere i konsetrasjonsleire (Strażnicy w obozach koncentracyjnych), PAX Forlag
A/S, Oslo 1972.
212N. Christie, Hvor tett et samfunn (Szczelność społeczeństwa), Universitetsforlaget, Bjørkelangen
1982, s. 67.
213A. Snare, N. Christie, Dialogue with Nils Christie. An Interview Conducted and Prepared for Issues
in Criminology by Annika Snare, „Issues in Criminology” 1975, vol. 10, no. 1, s. 35.
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Christie - „nie jest rzeczą”. Jest koncepcją stosowaną w pewnych sytuacjach spo-
łecznych, tam gdzie to możliwe i zgodne z interesem jednej lub kilku stron. Moż-
na zatem przestępczość tworzyć, kreując systemy domagające się tego pojęcia.
Można ją również likwidować, tworząc systemy operujące tym pojęciem w sposób
umiarkowany i wyważony214.

Samo przestępstwo jest postrzegane jako wyraz istniejącego konfliktu. Nieza-
leżnie od opcji, czy przestępców należy raczej karać, by odstraszać innych, czy
reedukować i reintegrować ze społeczeństwem, istnieje zgoda co do tego, że na-
sza skłonność do nazywania lub nienazywania niepożądanych zjawisk przestęp-
stwem nie tyle jest w dużej mierze sprzężona z samą polityka karną, ile jest raczej
odbiciem polityki społecznej. Zwalczanie zjawisk negatywnych jest zdaniem Skan-
dynawów w gestii tej części polityki społecznej, która reguluje sprawy związane
ze szkolnictwem, lecznictwem, zatrudnieniem, stroną ekonomiczną życia społecz-
nego i sposobu, w jaki reaguje na globalne trendy, które również mają wpływ na
stosowane wzory zachowań. Polityka karna jest tu ważna, ale nie najważniejsza.
Nie jest obciążona uznaniem, że ma być remedium na społeczne zło.

Nils Christie stwierdza wręcz, że przestępstwo nie istnieje. Istnieją tylko czy-
ny, którym w zależności od społecznych ram nadajemy bardzo różne znaczenia.
Czyny i znaczenie im przydawane są tym, czym dysponujemy. W efekcie prowadzi
to do uświadomienia wyzwania, jakim we wszechświecie znaczeń staje się dotar-
cie do przeznaczenia czynów. Wyzwaniem szczególnym jest ustalenie warunków
społecznych, które sprzyjają lub zapobiegają nazwaniu danego czynu przestęp-
stwem.

Istnieje pojęcie przestępstwa, a nie samo przestępstwo. Pojęcia stwarzają rze-
czywistość, ale nie są z nią jednoznaczne215. W Granicach cierpienia Nils Christie
opisuje szeryfa, który gdy zostaje powiadomiony o włamaniu do lokalnego składu
z bronią na norweskiej prowincji, zamiast wzywać posiłki, brygadę antyterrory-
styczną i szykować obławę, jedzie do miejscowego baru. W barze - tak jak przy-
puszczał - odnajduje syna właściciela składu, skłóconego z ojcem. Wzywa ojca,
na miejscu przedstawia sprawę i skłania obu do wyjaśnienia nieporozumień. Na
tym kończy się to, co w innych okolicznościach mogłoby ukazać się w prasie jako
udaremniony groźny atak terrorystyczny i spowodować uruchomienie ciężkiej ma-
chiny wymiaru sprawiedliwości, wyroki i ogólne poczucie nieszczęścia i klęski216.

„Dla ludzi nie znających się nawzajem oficjalni funkcjonariusze sprawujący
oficjalną kontrolę stają się jedyną alternatywą. Tyle, że ci funkcjonariusze samym
swoim istnieniem produkują przestępczość”217. Jak widać więc, kwalifikacja praw-
na czynu może być uzależniona od stopnia wiedzy i subiektywnych relacji między
oceniającym i ocenianym. W tym przypadku to, co mogłoby zostać zakwalifiko-
wane jako włamanie czy nawet przygotowania do aktu terrorystycznego, zostało
dzięki posiadanej wiedzy zakwalifikowane jako rodzinne nieporozumienie, zdarze-
nie do rozpatrzenia, jeśli byłaby taka potrzeba, na gruncie prawa rodzinnego lub
cywilnego.

Dwie generacje wcześniej również w Skandynawii podejrzewano, że gdyby
zgwałcona nie spacerowała wieczorem po ulicy, nie chodziła na tańce i unikała
picia acquavity218, to nie zostałaby zgwałcona. Skoro do gwałtu doszło, to widać
jest sama sobie winna i powinna się wstydzić. Generację później już wiadomo, że
tendencja do obwiniania ofiary to wynik patriarchalnej kultury odpowiedzialnej za
nierówną pozycję społeczną, polityczną i socjalną kobiet i mężczyzn. Tak więc to,
co nazywamy przestępstwem, uzależnione jest nie tylko od lokalnej wiedzy i więzi,
ale także od zmian świadomości. Wymaga to eliminacji pewnych „punktów widze-
nia”, krytycznej analizy hegemonii norm i wartości bezrefleksyjnie sankcjonują-

214N. Christie, Granice cierpienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 91.
215N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004,
s. 1-5.
216N. Christie, Granice cierpienia…, s. 89-91.
217N. Christie, Dogodna ilość…, s. 17.
218Rodzaj mocnej norweskiej wódki.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 109



cych ustanowiony porządek społeczny, w którym panuje zasada, że „uczciwych
kobiet się nie gwałci”.

Wzrost zachowań uznanych za przestępstwa nie musi jednak odzwierciedlać
wzrostu zachowań zasługujących na miano przestępstwa. Może być wynikiem in-
tencjonalnej kontroli nad procesami społecznymi, sprawowanej za pomocą wy-
wierania wpływu na strukturę znaczenia. Chodzi o język, którym się posługujemy.
Chodzi o proces nazywania zjawisk. Kontrola ta dokonuje się przez przedefiniowa-
nie prawomocnych sposobów określania zjawisk. Zamiast mówić o wadach w za-
rządzaniu gospodarką i dystrybucją zapasów w okresie głodu, mówi się o wzroście
nagannych zachowań pojedynczych ludzi. Zamiast o zagrożeniu zasady równych
szans wskutek dążenia do maksymalizacji zysku, uwagę koncentruje się na wzro-
ście liczby drobnych kradzieży sklepowych. W efekcie zjawisko, które wcześniej
określano jako „problem”, „kryzys”, „perypetie”, „choroba”, „kłopot wychowaw-
czy”, zyskuje miano „przestępstwa”. Statystyka przestępczości i skazań odzwier-
ciedla więc nie tylko liczbę niechcianych zachowań społecznych, ale i skłonność
do preferowania określonych form kontroli społecznej.

Jakie pociąga to za sobą skutki? Wysoki poziom przestępstw najczęściej uza-
sadnia inwestycje w instytucje kontroli sprawowane przy pomocy policji i więzie-
nia, rzadziej w instytucje opieki socjalnej, edukacji, rozwój rynku pracy i zdrowia.
Samo zjawisko i jego rozmiar, o czym świadczy np. Finlandia, nie przesądza jed-
noznacznie o kierunkach inwestycji społecznych. Przykład Finlandii, gdzie ograni-
czenie wpływów instytucji karnych szło w parze z rozwojem gospodarczym kraju,
postawieniem na edukację i rozwój społeczności lokalnych, świadczy o tym, że
bez zmian strukturalnych, które stwarzają realne szanse obywateli na dobrą ja-
kość życia (pracy, mieszkania, nauki), dominuje skłonność do koncentrowania się
na promowaniu instytucji karnych219.

Wzrost dobrobytu być może pociągnął za sobą wzrost przestępstw przeciwko
mieniu, przede wszystkim kradzieży, gdyż na rynku znalazło się więcej dóbr. Z ra-
cji obfitości bywają gorzej chronione i stanowią w efekcie większą pokusę. Na-
tomiast statystyczny wzrost przestępstw gwałtu, napaści i przemocy w rodzinie
jest w Skandynawii przede wszystkim wynikiem zmian w świadomości społecznej.
Wzrost emancypacji kobiet wpłynął na wiedzę o tym zjawisku i jego skutkach oraz
na wolę, by mu przeciwdziałać. To tylko pozornie paradoksalnie wpływa na jego
statystyczny wzrost. Gwałty występowały już wcześniej, ale trzeba było wyraźnego
wzmocnienia pozycji kobiet, aby zostały potraktowane poważnie, w efekcie cze-
go kobiety częściej o nim powiadamiały. Gwałt, również ten w małżeństwie, na
prostytutce, na homoseksualnym partnerze oraz na molestowanym przez człon-
ka rodziny dziecku wymagał debaty na temat równości i jej braku. Nikt nie ma
w tym przypadku wątpliwości, że zastosowanie do tych czynów pojęcia przestęp-
stwa jest jak najbardziej wskazane. Trzeba jednak było przemian kultury, świa-
domości społecznej i stereotypów politycznej poprawności, by do czynów, które
znano wcześniej, zastosować pojęcie przestępstwa.

Przestępstwo nie istnieje. Nie jest bytem realnym, materialnym. To twierdzenie
Nilsa Christie jest równie radykalne jak stwierdzenie Vagna Greve, że wszyscy
jesteśmy przestępcami, i tylko pozornie stanowi jego przeciwieństwo.

W Skandynawii przy rozwiniętych badaniach klinicznych dominuje przekona-
nie o społecznym raczej niż jednostkowym, indywidualnym uwarunkowaniu prze-
stępczości. Planując i realizując politykę, Skandynawowie zdają się być świadomi
obszarów, które skłonni są wskazywać jako szczególnie kryminogenne. To, co zy-

219G. March, J. P. Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scho-
lar”, Warszawa 2005, s. 79. Pojęcie instytucji odnosi się tu zarówno do prawa, urzędów, symboli, ry-
tuałów, ceremonii i takich konstrukcji symbolicznych jak przestępstwo. Norweski politolog J. Olsen
wskazuje na związek między siłą państwa oraz znaczeniem przestępczości w sferze publicznej i polity-
ce. Przestępczość zdefiniowana jako problem pozwala na uznanie przestępczości za oddzielny obszar
polityki. Uzasadnia to rozwój nowych instytucji, programów i samodzielnych organizacji. Gdy insty-
tucja zyskuje status odrębnego programu czy polityki, staje się przez to autonomicznym obszarem
polityki, i wtedy sprawy jej reform postrzega się nie jako chwilowe, lecz jako stałe. J. G. March, J.
P Olsen, Instytucje…, s. 124-125.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 110



skuje miano problemu, poddane zostaje inżynierii społecznej. Jednocześnie zwięk-
sza się prawdopodobieństwo, że osoby, które ze względu na posiadane cechy i/lub
sytuację społeczną należą do tak zaklasyfikowanego zbioru, są lub będą klientami
wymiaru sprawiedliwości. Zwolennik retrybucji Johannes Andenaes nie ma wąt-
pliwości, że przestępstwo należy raczej postrzegać w kategoriach występujących
społecznych i osobistych trudności niż zasługującej na zemstę demonstracji niego-
dziwości220. Więźniowie podobni do siebie pod względem niskiego statusu społecz-
nego są więc - jak zauważyła Anttila - jedynie reprezentantami tych wszystkich,
którzy złamali prawo.

Świadomość takiego porządku rzutuje na wyznaczenie zadań skandynawskiej
polityki karnej. Prawo uznaje się za jeden z podstawowych regulatorów zachowań,
który wpływa także na moralność i społeczne poczucie sprawiedliwości. Jednostka
posiada autonomię i ma prawo wyboru, ale podejmowane decyzje zależą od spo-
łecznego kontekstu, w jakim działa. Nie oznacza to usprawiedliwiania czy zwol-
nienia z odpowiedzialności, ale stwarza perspektywę dla społecznej przestrzeni,
w jakiej koegzystują konkretne czyny i ich ocena. Ocena wprowadza zarówno ele-
ment współodpowiedzialności, jak i decyzji, kto i czyje zachowania zostaną zakla-
syfikowane jako problematyczne.

Norweski socjolog prawa Vilhelm Aubert zauważył, że konieczne było wyraźne
nazwanie rzeczy po imieniu i stwierdzenie, że sankcje prawa karnego nie mogą
służyć za instrument sprawowania władzy, by wzrosło zainteresowanie i znacze-
nie empirycznej wiedzy na temat skutków uwięzienia. Wcześniej stosowane kary
były świadectwem nędzy państwa. Nędzy w podwójnym tego słowa znaczeniu. Do-
słownym, bo stosowano wcześniej tanie, dostępne i brutalne kary221. Przenośnym
- wskazujących na nędzę państwa niezdolnego do zorganizowania poparcia dla
władzy państwowej na zasadach innych niż strach i okrucieństwo222. Trzeba było
zmiany stosunku do kar, by osiągnąć zmiany społeczne. Jest to proces współza-
leżny. Nils Christie formułuje tezę o nierozerwalnym związku między społeczeń-
stwem i przestępczością. Nie można, jego zdaniem, zrozumieć w danym społe-
czeństwie fenomenu przestępczości bez zrozumienia tego społeczeństwa. W kon-
sekwencji kształt i realizacja konkretnej polityki karnej, zdaniem Skandynawów,
jest decyzją o tym, jakiego społeczeństwa sobie życzymy i w jakim społeczeństwie
chcemy żyć. Może się więc zdarzyć przestępczość, która będzie wręcz wytworem
określonej polityki karnej223. Nie jest to polemika z Durkheimem. Christie uświa-
damia jedynie, iż nie należy nadużywać teorii Durkheima. Zgoda na pewien mar-
gines, kiedy to następuje odchylenie od konformizmu w kierunku ocenianym po-
wszechnie jako patologia, nie jest jednoznaczna ze zgodą na powszechną kontrolę,
na powszechny brak zaufania i powszechny brak nieodpowiedzialności po stronie
władzy za procesy zachodzące w społeczeństwie. Operując pojęciem „szczelno-
ści” (tett) społeczeństwa, Christie wskazuje wagę podejmowanej w ramach po-
lityki karnej decyzji odnośnie do stopnia intensywności kontroli nad społeczeń-
stwem uprawianej w imię eliminowania przestępczości224. Czy nie pozostaje to
w sprzeczności z dobrze zadomowioną w Skandynawii koncepcją Durkheima, że
przestępstwo jest zjawiskiem normalnym, jest częścią życia społecznego, i z rady-

220J. Andenaes, The Legal Framework, w: Aspects of Social Control in Welfare States, ed. N. Christie,
„Scandinavian Studies in Criminology” 1968, vol. 2, s. 14.
221Aubert przeciwstawia współczesnemu prawu, rozważnie stosującemu kary izolacyjne, prawo XVII-
-wieczne, gdy kodeks karny z 1687 roku przewidywał kary cielesne, chłostę, dyby, pręgierz, a także
karę śmierci. Aubert określa je wszystkie jako świadectwa nędzy państwa.
222V Aubert, Continuity and Development in Law and Society, Norwegian University Press, Oslo 1989,
s. 247-248.
223N. Christie, Hvor tett…, s. 15-16.
224Książka N. Christie Hvor tett et samfunn? (Szczelność społeczeństwa) powstała przed ćwierćwie-
czem, ale obecnie jest równie aktualna. W świetle wydarzeń i decyzji podejmowanych w ramach „walki
z terroryzmem” mamy do czynienia z poważnym ograniczaniem przez rządy państw uchodzących za
demokratyczne podstawowych praw i wolności obywatelskich, które stanowią fundament demokracji
i bez których nietrudno o ich upodobnienie się do zwalczanych przez te państwa tyranii.
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kalnie przeciwnym stanowiskiem, utrzymującym, że przestępstwo nie istnieje?225

Ów pożytek Durkheim widział w tym, że reakcja na złamanie normy z jednej stro-
ny najlepiej podkreśla jej istnienie, z drugiej zaś daje świadectwo spójności społe-
czeństwa i bezpieczne poczucie, że dba się o przestrzeganie prawa226.

Myśl Durkheima nie przez przypadek należy do kanonów uznawanych w Skan-
dynawii. Normy obowiązują, ale ani same normy, ani ich ocena nie są niezmien-
ne. Stwierdzenia negujące istnienie przestępstwa tylko pozornie więc pozostają
w sprzeczności z poglądami Durkheima. Skandynawscy prawnicy, kryminolodzy,
socjolodzy prawa nie negują myśli Durkheima, proponują raczej debatę i reflek-
sję nad mechanizmami, które prowadzą do przypisania zachowaniu lub zdarzeniu
wartości Czynu przestępnego. W debacie tej idzie o ustalenie, czy moralno-praw-
na i utylitarna ocena przypisywana zdarzeniu uzasadnia zaliczenie go w poczet
przestępstw - jak to jest np. w debacie toczącej się wokół narkotyków, aborcji
czy prostytucji. Równie ważna jest odpowiedź, czy nadawanie zdarzeniu wartości
przestępstwa wynika z braku innych denotacji zdarzenia niż te, które pochodzą
z kodeksu karnego, i innych procedur postępowania w sytuacji kryzysu niż te, któ-
rymi dysponuje system karny. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ży-
wy był zwłaszcza w Norwegii i Holandii ruch abolicjonistyczny działający na rzecz
cywilizacji czy też „ucywilnienia” prawa karnego. Postulowano, aby znieść karę
pozbawienia wolności, zaczynając od zniesienia dożywocia, a kończąc na zniesie-
niu całego wymiaru sprawiedliwości karnej. Współcześnie nawet twórcy ruchu,
w tym Thomas Mathiesen i Nils Christie, optują raczej za karnym minimalizmem.
Abolicjonizm zwrócił uwagę na język, jakim posługuje się wymiar sprawiedliwo-
ści karnej, i procedury, jakie powinny być stosowane w obliczu i w konfrontacji
z niechcianymi zachowaniami. Bezpośrednim efektem rozwoju dyskursu abolicjo-
nistycznego są coraz szerzej przenikające do wymiaru sprawiedliwości karnej nie
tylko w Skandynawii polubowne formy rozwiązywania konfliktów, jak mediacja
czy konferencje sprawiedliwości naprawczej.

Błędem byłoby przeciwstawianie poglądów Mathiesena czy Christiego poglą-
dom Durkheima. Durkheim daleki był bowiem od uznania, że kontrola przestęp-
czości jest podstawą zapewnienia ładu społecznego. Mathiesen i Christie, kryty-
kując rozrost więziennictwa, nie kwestionują potrzeby istnienia ani sądów kar-
nych, ani kar izolacyjnych dla osób, które bezwzględnie wymagają i zasługują na
izolację. Uważają natomiast, że kary te powinny być stosowane z rozwagą, a nie
rutynowo. Abolicjoniści przestrzegają przed ślepą wiarą, że za pomocą kar moż-
na społeczeństwo zbawić od zła. Wskazują na istniejące alternatywy. Demaskują
zarówno polityczne, jak i finansowe interesy, które znacznie częściej niż sprawie-
dliwość społeczna kryją się w rzeczywistości za żądaniem surowych kar227.

Przez ucywilnienie prawa karnego rozumieją realne zobowiązanie sprawcy do
naprawienia wyrządzonej swoim czynem szkody. Współcześnie ruch abolicjoni-
styczny przekształcił się w dużym stopniu w działania na rzecz sprawiedliwości na-

225Durkheim uznawał przestępstwo za zwykłą, a do tego pożyteczną stronę istnienia norm, bez któ-
rych społeczeństwo skazane byłoby na rozpad. „Przede wszystkim - pisał - zbrodnia jest normalna,
ponieważ społeczeństwo bez zbrodni jest niemożliwe. (…) Zaliczając zbrodnię do zjawisk socjologii
normalnej, nie tylko mówimy, że jest ona zjawiskiem nieuchronnym acz godnym ubolewania, wynikają-
cym z nieuleczalnej słabości ludzkiej; twierdzimy również, iż jest ona czynnikiem zdrowia publicznego,
integralną częścią wszelkiego zdrowia społeczeństwa” - E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, s. 98-99.
226Durkheim był świadomy zarówno znaczenia, jak i zmienności norm. Stąd podkreślał dialektykę
przemian, które z uczynków w pewnym okresie potępianych w innym czynią wzór do naśladownictwa
lub zachowanie neutralne z punktu widzenia prawa karnego. „Ileż to razy - pisał - zbrodnia jest tylko
antycypacją przyszłej moralności, zwrotem ku temu, co ma nadejść! Wedle prawa ateńskiego Sokrates
byt zbrodniarzem i jego skazanie było najzupełniej sprawiedliwe, Jego wszakże zbrodnia, czyli nieza-
leżność myślenia, była użyteczna nie tylko dla ludzkości, lecz i dla jego ojczyzny. (…) Wolność myśli,
jaką cieszymy się obecnie, nie mogłaby nigdy być proklamowana, gdyby wzbraniające jej zasady nie
były gwałcone na długo przed ich uroczystym zniesieniem” - ibidem, s. 103.
227N. Christie, Crime Control as Industry, Routledge, London 1994; T. Mathiesen, The Politics of
Abolition…-, R. Van Swaaningen, European Critical Criminologies. A Future for Social Justice, Sage,
London 1985, s. 182 i n.; M. Płatek, Ruch aboliejonistyezny w Skandynawii - teraźniejszość czy wizja
przyszłości, „Studia Iuridica” 1991, vol. XX, s. 90-94.
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prawczej228. Jego istotą jest zwrócenie uwagi na potrzeby pokrzywdzonego. Sym-
bolicznie przesuwa to uwagę ze sprawcy na ofiarę, z przeszłości ku przyszłości.
Zmusza do refleksji w duchu społecznej solidarności i tego, co Nils Christie nazy-
wa minimalizmem karnym229. To uznanie, że kara kryminalna jest jedną z wielu
możliwych reakcji na złamanie normy, sankcje karne zaś powinny być stosowa-
ne w ostateczności, z umiarem i rozwagą, tak by nie naruszały wartości, które
uznawane są w społeczeństwie za podstawowe. Podstawowe zasady to zdaniem
Christiego: życzliwość, powstrzymanie się od zabijania, powstrzymanie się od roz-
myślnego zadawania cierpienia i stawianie przebaczenia ponad odpłatą230.

Minimalizm karny proponuje powrót do zadań kary wskazanych przez Dur-
kheima. Nie zawsze, nie w każdych warunkach kara może integrować społecznie,
wzmacniać normy prawa. Nadużywana, prowadząca do rozrostu instytucji penal-
nych i przeludnienia w zakładach karnych, jest zagrożeniem społecznej jedności,
rodzi anomię. Christie ujmuje to następująco:

„Jak długo nieliczni są ci, którzy uchodzą za skrajnych dewiantów lub sądząc po
ich zachowaniu uchodzą za przestępców, i jeśli ich oskarżanie i skazywanie dzielą
długie odstępy czasu, tak długo może to służyć wzmocnieniu społecznej integra-
cji. Niewielka liczba więźniów pozwala, by dewiację uznać za wyjątek. Wiadomo,
że incydentalne przypadki naruszenia normy pozwalają nam lepiej ją sobie uświa-
domić i dzięki temu jedynie ją wzmacniają. Gdy jednak liczba więźniów rozrasta
się i ogromnieje, dla tych, których dosięgła kara, więzienie przeistacza się z miej-
sca, które powinno zawstydzać, w miejsce, które stanowi zwyczajny element życia
społecznego”231.

W takich warunkach wartości głoszone tracą swe znaczenie, gdyż nie prze-
kładają się na praktykę. Polityka karna, jeśli ma służyć integracji społeczeństwa,
musi brać to pod uwagę.

4.2. Cele i zadania polityki karnej
w Skandynawii

Polityka kryminalna i karna, zdaniem fińskiego kryminologa i karnisty Raimo Lah-
tiego, to ogół decyzji i debat poświęconych problematyce kontroli społecznej, wy-
boru zachowań poddanych kryminalizacji, prewencji i racjonalizacji kary Polityka
karna to również decyzje i działania podejmowane w ramach systemu wymiaru
sprawiedliwości, począwszy od policji i prokuratury, przez sąd, po organy odpo-
wiedzialne za wykonanie kary. Nie zawsze, wyznaczając zadania polityce karnej,
określa się statystyczne kryteria jej skuteczności. Trudności związane z operowa-
niem danymi statystycznymi mogą być obiektywne i nie wynikać z prób manipulo-
wania danymi. Zbieranie i kwalifikacja danych podlega zmianom w czasie i sposo-
bach kwalifikacji danych. Zmiany te nie tylko są podyktowane zmianami w prawie,
ale także wynikają ze zmian towarzyszących rozwojowi wiedzy kryminologicznej
i wiktymologicznej.

Zdaniem Raimo Lahtiego polityka karna nie powstaje w ciszy gabinetu jako po-
mysł jednego polityka czy partii politycznej, lecz jest wynikiem debaty społecznej.
Lahti uważa, że również w Skandynawii polityce karnej przypisuje się tradycyjne
zadanie zwalczania przestępczości. Różnica nie leży po stronie celów, ale zadań,
które mają do tego prowadzić. Polityka karna to, jego zdaniem, ogół działań, które
mają służyć zapobieganiu przestępczości. W piśmiennictwie i programach rządo-

228Ibidem, s. 92-93; R. Van Swaaningen, European Critical…, s. 135-163.
229W. L. Selke, Program Concepts from International Corrections, „International Journal of Compara-
tive and Applied Criminal Justice” 1992, vol. 16, no. 1, s. 87-100.
230N. Christie, Dogodna ilość…, s. 107-108.
231Ibidem, s. 111.
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wych jako podstawowe zadanie polityki karnej wskazuje się nie zwalczanie prze-
stępczości, lecz prewencję. Wybór stawiający na prewencję, a nie na zwalczanie
przestępczości, niesie z sobą poważne społeczne konsekwencje. Tylko pozornie
efekt w postaci zmniejszenia liczby przestępstw wydaje się taki sam. Koszty spo-
łeczne każdego z nich i wyjściowa perspektywa są różne. Zwalczanie przestępczo-
ści jest działaniem ex post - po fakcie; prewencja - zapobiega zdarzeniu ex ante.

Decyzja: zwalczanie czy prewencja, może, ale nie musi, rzutować na rolę wy-
znaczoną karze. Wymierzając surowe kary, eliminuje się osoby, które naruszyły
prawo. Izolując, zakładamy, że nie popełnią nowych przestępstw. Jednocześnie
izolując i wymierzając wysokie kary sprawcom, strasząc, powstrzymujemy po-
tencjalnych sprawców. Strach przed surową karą nie jest dostatecznie dobrym
elementem, którym skłonni są posługiwać się architekci skandynawskiej polity-
ki karnej. Od strachu ważniejsze jest przeświadczenie nieuniknioności odpowie-
dzialności za naruszenie prawa. Strach nie działa w próżni. Wysokie, ich zdaniem,
kary w zderzeniu z poczuciem wysokiego prawdopodobieństwa bezkarności nie
sprzyjają internalizacji norm. Nieuchronność sankcji sprzyja internalizacji norm
i eliminuje potrzebę surowości. W Skandynawii prymat kar nieizolacyjnych ma za
zadanie oddziaływać nie tylko na podporządkowanie się normom, ale i na stan-
dardy ich egzekwowania. Surowe kary są najczęściej nieskuteczne również dlate-
go, że demobilizują służby zobowiązane do sprawnego utrzymywania środowiska
w warunkach spełniających wymogi prewencji. Nie oznacza to, że niekiedy nie
są uzasadnione i konieczne, ale najczęściej nie mają efektu eliminującego pięt-
nowane zjawisko. Niezwykle brutalna działalność zawodowych gangów, obecna
w Szwecji i Danii, znana w Finlandii i Norwegii, nie zniknie wraz z wymierzany-
mi karami nawet dożywotniego więzienia. Problemy etniczne, narkotyki, handel
ludźmi, neofaszyzm i programowe lekceważenie wartości wypracowanych przez
pokolenia w Skandynawii wymagają bardziej subtelnego i skutecznego instrumen-
tarium niż to, które dostarcza prawo karne.

Fiński kryminolog Patrik Törnudd zwraca uwagę, że proces zwalczania prze-
stępczości musi mieć na uwadze przede wszystkim dążenie do ograniczenia su-
my społecznych kosztów przestępczości (z uwzględnieniem ludzkiego cierpienia)
i kosztów aparatu wymiaru sprawiedliwości oraz możliwie sprawiedliwy podział
ponoszonych kosztów między wszystkich uczestników procesu: przestępców, ofia-
ry przestępstw, podatników etc.232

Polityka karna ma więc za zadanie: 1) minimalizować koszty i dolegliwości spo-
łeczne, które niesie z sobą przestępczość; 2) minimalizować koszty i dolegliwości
społecznej kontroli przestępczości; 3) rozkładać koszty przestępczości w sposób
możliwie najbardziej sprawiedliwy233.

Zdaniem Törnudda nie przez przypadek taki sposób ujęcia zadań polityki kar-
nej występuje w krajach skandynawskich. Wymaga on bowiem odpowiednio wy-
sokiego egalitaryzmu, niewielkiego dystansu między władzą a obywatelami, obec-
ności altruizmu społecznego i braku zależności „klanowych” (grup partyjnych na-
stawionych na realizację interesów wąskich elit). Te właśnie cechy, jego zdaniem,
występują w społeczeństwach skandynawskich.

Polityka karna w takim ujęciu zwalcza przestępczość poprzez jej minimalizo-
wanie i sprawiedliwy podział jej społecznych kosztów. Przestępstwo nie jest demo-
nizowane. Jest zjawiskiem niepożądanym, ale jednocześnie normalnym. Istnienie
norm pociąga za sobą ich naruszanie. Jest to myśl Durkheima, której Skandynawo-
wie nie kwestionują. To co wyróżnia myśl skandynawską, to dostrzeganie dalekich
od obiektywizmu mechanizmów, które towarzyszą selekcji osób uznanych za prze-
stępców.

232P. Törnudd, In Defense of General Prevention, w: Facts, Values and Visions. Essays in Criminology
and Crime Policy, eds I. Anttila et al., National Research Institute of Legal Policy Publication, nr 138,
Helsinki 1996, s. 14.
233P. Törnudd, Relationship between Scientific Research and Criminal Policy, referat przygotowany na
VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kryminologów, Madryt, 1971, maszynopis.
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4.2.1. Przestępcy to my

Tworząc politykę karną, zakładamy, że każdy, kto złamie prawo, będzie ukarany;
każdy bez względu na jego sytuację społeczną i status majątkowy. W praktyce
jednak - na co wskazuje Klaus Mäkelä - dzieje się inaczej, stąd zadanie w postaci
sprawiedliwego podziału kosztów przestępczości wymaga, aby uwzględnić:

• wpływ społecznej pozycji jednostki na prawdopodobieństwo pociągnięcia jej
do odpowiedzialności karnej;

• wpływ społecznej pozycji jednostki na prawdopodobieństwo stania się ofia-
rą;

• rozmiary kosztów przestępczości, które powinny być pokrywane z pieniędzy
podatników;

• wysokość kosztów, jakie powinien pokrywać sprawca przestępstwa, oraz
koszty, jakie powinny obciążać ofiarę przestępstwa (gdyż nawet jeśli doj-
dziemy do wniosku, że nie powinny jej obciążać żadne koszty, to łatwiej do-
strzeżemy te, które mimo to ponosi).

Hasła zwalczania przestępczości prowadzą, zdaniem Skandynawów, do upoli-
tycznienia prawa karnego i antagonizowania przeciwko sobie różnych grup spo-
łecznych234. Stąd waga wiedzy o tym, że równość wobec prawa jest w dużym stop-
niu pozorna, i tylko pozornie jest równa sytuacja osób w razie naruszenia prawa.
Można czynić wysiłek, by zwiększać poziom równości. Świadomość pozorności
dokładnie temu służy. Statystyka przestępstw nieujawnionych i niewykrytych to
również dowód na to, że nie każdy, kto złamał prawo, odpowiada. Mäkelä zwraca
uwagę na zależność między statusem społecznym a prawdopodobieństwem uzna-
nia za sprawcę/ofiarę przestępstw oraz zależność między społeczną pozycją jed-
nostki a prawdopodobieństwem pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej. Nie
chodzi o usprawiedliwienie sprawcy, lecz o szerszą perspektywę, emocjonalny dy-
stans i miarkowanie potępienia wobec sądzonych i skazanych w rzeczywistości,
w której nie każdy, kto lamie prawo - odpowiada za swój czyn.

W 1972 roku duński profesor prawa karnego Vagn Greve wydał książkę zatytu-
łowaną Kriminalitet som normalitet (Przestępczość jest normą). Dowodził w niej,
iż w praktyce wszyscy łamią prawo, ale tylko niektórzy są za to karani. Stwier-
dził, że wszyscy więc jesteśmy przestępcami, ale nie wszyscy za to odpowiadamy.
Książka nie wywołała w Skandynawii ani fali oburzenia, ani sprzeciwu. Przeciw-
nie, pod jej wpływem przedefiniowano pojęcia i relacje związków między sprawcą
i ofiarą235. Beth Grothe Nielsen podkreśliła, iż właśnie podejście zaprezentowane
przez Vagna Greve dało asumpt do krytycznej analizy polityki karnej oraz dostrze-
żenia faktu wykorzystywania ofiary do lansowania polityki zaostrzania sankcji kar-
nej i jej demistyfikacji236.

Poglądy Vagna Greve i K. Mäkeli nie są nowe. W początkach lat sześćdziesią-
tych XX wieku rozwinął się w Stanach Zjednoczonych i stamtąd dotarł do Europy
nowy kierunek w kryminologii, znany jako teorie interakcjonistyczne lub teorie
naznaczenia społecznego, „etykietowania”. W przeciwieństwie do wcześniejszych
teorii, które poszukiwały źródeł zachowania dewiacyjnego w jednostce i jej otocze-
niu, teorie naznaczenia społecznego skierowały uwagę raczej na proces. Proces,

234K. Mäkelä, The Societal Tusks of the System of Penal Law, „Scandinavian Studies in Criminology”
1974, vol. 5, s. 49-57. To, że jesteśmy do pewnego stopnia odpowiedzialni za poziom przestępczości,
daje poczucie kontroli i wspólnoty. Stwarzanie natomiast wrażenia, że za popełniane przestępstwa
odpowiedzialni są zmarginalizowani, działający w przestępczym układzie chuligani i członkowie mafii,
rodzi strach, poczucie obcości i alienacji, tworząc podziały na dobrych i złych.
235V Greve, Kriminalitet som normalitet (Przestępczość jest normą), Juristforbundets Forlag, Køben-
havn 1972.
236B. Grothe Nielsen, Forbryder vs offer: En kunstig modsætning mellem arbitrære begreber? (Prze-
stępca versus ofiara: sztuczny antagonizm między arbitralnymi koncepcjami?), „Nordisk Tidsskrift for
Kriminalvidenskab” 1998, vol. 85, nr 3-4, s. 229-241.
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który zachodzi między jednostką a jej otoczeniem i prowadzi do uznania, że ktoś
jest dewiantem, przestępcą. W miejsce zdeterminowanego bezruchu wskazywa-
ły na proces definiowania i reagowania. Przestępstwo nie istnieje samo z siebie,
przestępstwo staje się w procesie nadawania znaczeń237.

Najwybitniejsi teoretycy tego kierunku w Stanach Zjednoczonych, tacy jak
Edwin M. Lemert, Howard Becker, David Matza, Erving Goffman, Nanette Da-
vis, udowodnili, że nie samo zachowanie, ale społeczna reakcja na nie decyduje
o tym, jak zostanie ono nazwane238. Kierunek ten spowodował przełom w krymi-
nologii. Odtąd nie sposób badać wyłącznie przyczyn zachowań dewiacyjnych239.
Równie ważne są badania dotyczące instytucji i mechanizmów kontroli społecz-
nej240. Podobnie jak Vagn Greve, również Bo Svensson (sędzia Sądu Najwyższego)
czy Thomas Mathiesen (norweski profesor socjologii prawa) wskazują w swoich
pracach, iż zarówno przed sąd, jak i następnie do więzienia trafia jedynie wybrana,
starannie wyselekcjonowana populacja, przeznaczona właśnie „do siedzenia”241.
Podział na sprawców i ofiary bywa niekiedy sztuczny. Nie można jednak demo-
nizować tezy Mathiesena. Sceptycyzm co do skuteczności i racjonalności metod,
którymi tradycyjnie operuje polityka zwalczania przestępczości, jest potrzebny,
ale nie może być utożsamiany z przekonaniem, że wszyscy nagminnie naruszają
normy. Tyle że to nie prawo karne i nie system kar, ale poczucie przyzwoitości
odpowiada za nasze wybory i zachowanie. Główną motywacją w Skandynawii nie
jest strach przed karą, ale wpojone zasady postępowania. Zwracał na to uwagę
Björn Bjerke, porównując kulturę różnych państw i style przywództwa. Podkre-
ślał, że w Skandynawii ludzie po prostu mają tendencję do postępowania zgodnie
z regułami, bo tak wypada242.

4.3. Kryteria skuteczności polityki karnej

Zadania i cele wyznaczone polityce karnej w państwie skandynawskim pozwalają
na sformułowanie tezy, że podstawowym i ostatecznym zadaniem prawa karnego
jest redukcja cierpienia w społeczeństwie. To dość radykalny wniosek, pozostający
w sprzeczności z tezą Michela Foucault, który uważa, że system karny służy utrzy-
maniu władzy. Taką samą tezę wysuwa, łącząc proces ze zjawiskiem globalizacji,
Zygmunt Bauman. Zdaniem Vagna Greve takie ujęcie skuteczności polityki karnej’
nie jest uzasadnione w państwie prawa i pasuje do wzorów, które w Skandynawii
były obecne w przeszłości. Na przykładzie Danii wyróżnia trzy możliwe idealne
modele państwa: model teokratyczny, oświeceniowy i model państwa prawa243.

237W. Morrison, Theoretical Criminology: from Modernity to Postmodernism, Cavendish Publishing
Limited, London 1995, s. 321-322.
238C. D. Gibbons, The Criminological Enterprise. Theories and Perspectives, Prentice Hall Inc., En-
gelwood Cliffs 1979, s. 147-150.
239P Törnudd, Relationship between…
240J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Infotrade, Gdańsk 1999, s. 145.
241T. Mathiesen, Fengselvesenets ideologi 1600—1970 (Ideologia więzienna 1600—1970), w: Samhäl-
lskontroll och mytbildning (Kontrola społeczna i tworzenie mitów), eds E. Edling, E. Elwin, Wahström &
Widstrand, Stokholm 1972, s. 34-57; B. Svensson, Punishment in Moderation. An Overview of Current
Issues in Western Societies, Gouda Quint, Arnhem 1986, s. 259-262.

Uznanie, że większość z nas tamie prawo, ale tylko niektórzy za to odpowiadają, oraz brak wiary
w skuteczność kar idzie w parze z niewiarą w możliwość likwidacji przestępczości. Uznanie, że proce-
dury ścigania przestępstw działają, ma wpływ na tworzenie racjonalnej polityki karnej. Inaczej bowiem
wyznaczamy zadania, zakładając, iż każdy w różnym stopniu odpowiada przed prawem oraz że każdy,
kto złamie prawo, poniesie przewidziane przez ustawę konsekwencje, a inaczej zaś, gdy wiemy, że po-
wyższe stwierdzenie to wzór idealny, który podlega rozlicznym zakłóceniom, a którego, wyznaczając
zadania polityki karnej, nie można pominąć.
242B. Bjerke, Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 220 i n.
243V Greve, Sheep or Wolves, „European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 2005,
vol. 13/4, s. 515-532.
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Model teokratyczny, odpowiadający urządzeniu państwa duńskiego w okresie
reformacji (od 1636 r.), podporządkowywał obowiązujące zasady wyłącznie do-
bru państwa. Polityka karna mogła być wówczas surowa i wspierana przez kary
cielesne i karę śmierci. Nie liczyła się jednostka i tak naprawdę nie liczyła się
liczba przestępstw, lecz manifestacja ostrej reakcji państwa. Nie chodziło w grun-
cie rzeczy o odstraszenie, ponieważ już wówczas nie miano złudzeń co do tego,
że surowe kary odstraszają. To, że w trakcie publicznych egzekucji dokonywano
bardzo wielu kradzieży, świadczyło, że argumenty dotyczące odstraszania to eufe-
mizm dla demonstracji władzy i siły, a nie środek efektywnie służący zapobieganiu
przestępstwom.

Model oświeceniowy odpowiada czasom od końca XVII wieku, gdy pod wpły-
wem przemian w Ameryce i we Francji do głosu doszły prawa i wolności oby-
watelskie244. W efekcie stworzono w Danii (w reakcji na system autokratyczny)
w połowie XVIII wieku państwo prawa (Rechtsstaat) i wówczas również w polity-
ce karnej dostrzeżono człowieka oraz konieczność ograniczenia kary jedynie do
tego, co zasłużone.

Model państwa prawa to etap rozwoju państwa duńskiego, związany z uzna-
niem koncepcji praw człowieka rozwiniętej w XX wieku w reakcji na nieprawości
hitleryzmu, nazizmu i stalinizmu. Wyznacza on jakościowe kryteria oceny podej-
mowanych działań. Zdaniem Vagna Greve w tym modelu deklaracja celów polityki
karnej ma znaczenie drugorzędne. Ważniejsze jest wypełnianie ich w sposób gwa-
rantujący ochronę praw człowieka przed bezkarnością i swobodą działań władzy
oraz ograniczanie liczby ofiar przestępstw przez działania na rzecz zapobiegania
przestępstwom. W związku z tym zemsta czy dostarczanie dolegliwości, nawet je-
śli takie są społeczne oczekiwania, mija się z uznaniem, że realizowana polityka
karna jest sensowna245.

Vagn Greve proponuje jednak, nie odrzucając statystyki, aby oceny skuteczno-
ści systemu dokonywać na podstawie priorytetów polityki kryminalnej charaktery-
stycznych dla idealnie ujętych modeli społeczeństwa i państwa. Tak rozumiana po-
lityka kryminalna uznana zostaje za ostatnie ogniwo wśród czynników zapobiega-
nia przestępczości. Poprzedza ją wiele elementów, m.in. kształtowanie bezpiecz-
nej przestrzeni publicznej, dobra polityka społeczna, ekonomiczna i edukacyjna,
aktywność społeczna, dbałość o ekologię oraz jakość indywidualnego życia246.

Jak zmierzyć, czy realizowany system jest systemem, który dostarcza możli-
wie najmniej cierpienia? Teoretycznie system taki jest mierzalny. Można go po-
równywać statystycznie: w czasie i z innymi państwami. Rzecz jednak w tym, że
systemy zarówno w czasie, jak i w przestrzeni funkcjonują w tak zróżnicowanych

244P. Spierenburg, The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe,
Rutgers University Press, New Brunswick 1991, s. 192-221. Ciekawa jest teza Spierenburga, który
ten etap rozwoju państwa i społeczeństwa wiąże z rozwojem handlu, produkcji, zmniejszeniem liczby
chorób i zwiększeniem dostępu do usług i żywności. Dopiero w takich warunkach, jego zdaniem, mogło
dojść do rozwoju poczucia identyfikacji z innymi, rozwoju współczucia i empatii, co z kolei doprowadziło
do rozwoju poczucia identyfikacji z innymi ludźmi nie na zasadzie równości klasowej, ale niezależnie
od niej.
245Glos Vagna Greve brzmi szczególnie ostro, gdy weźmie się pod uwagę, że wydarzenia ostatnich
lat, zwłaszcza po 11 września 2001, przyniosły przyzwolenie na bezpardonowe łamanie wywalczonych
zabezpieczeń praw jednostki przed bezkarnością i dowolnością działań władzy. Podkreśla, że wskaźnik
w postaci minimalnego dostarczania dolegliwości działa jak papierek lakmusowy, który wskazuje na to,
że również państwa skandynawskie nie są wolne od rozwoju charakterystycznego raczej dla państwa
policyjnego niż dla demokratycznego państwa prawa. Vagn Greve wskazuje na przykłady wprowadza-
nia przepisów bez konsultacji i dyskusji społecznych zakazujących treści uznanych za rasistowskie,
tzw. kłamstw historycznych negujących znaczenie czy istnienie holokaustu etc. Uważa, że w takich
przypadkach zakaz, który pozostaje naruszaniem prawa do zgromadzeń i prawa do wolności słowa,
jest groźny, zwłaszcza że narzucony z góry i pozostawiony bez. debaty, dyskusji i wymiany argumen-
tów. V Greve, Sheep or Wolves…, s. 530-532.
246Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej nie jest terminem obcym także polskiej literatu-
rze przedmiotu. Choć z opóźnieniem w porównaniu z literaturą angielskojęzyczną, również na polskim
rynku można znaleźć pozycje zajmujące się tą problematyką. Patrz. B. Czarnecki, W. Siemiński, Kształ-
towanie bezpiecznej przestrzeni publicznej, Difin, Warszawa 2004; O. Newman, Defensible Space. Cri-
me Prevention through Urban Design, Collier Books, New York 1971.
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kontekstach społecznych, kulturowych i politycznych, że w efekcie statystyczne
porównania tracą na wartości.

Jak zmierzyć, czy mamy do czynienia z redukcją cierpienia w społeczeństwie.
Rankingi poczucia szczęścia plasują kraje skandynawskie na pierwszych miej-
scach. To może sugerować związek ze sposobem realizacji polityki karnej, ale nie
musi. Skandynawia szczyci się reputacją krajów posiadających liberalną, humani-
tarną politykę karną, a jednocześnie doświadcza problemów przeludnienia w wię-
zieniach, trudności z gangami, wzrostu gwałtów i poczucia, że policja nie daje
sobie rady247. Czy miarą sukcesu może być statystyka? Zdaniem Skandynawów
najskuteczniejszy jest system, w którym dzięki prowadzonej polityce karnej i pe-
nitencjarnej liczba przestępstw jest najniższa z możliwych. Najmniej przestępstw
daje najmniejszą liczbę ofiar. Tak więc należy kształtować politykę karną, aby osią-
gnąć taki cel zadań i celów. Według Skandynawów skuteczną politykę karną cha-
rakteryzuje umiarkowanie w stosowaniu kar izolacyjnych, integracja sprawców
przestępstw ze społeczeństwem po odbytej karze oraz dbałość o pokrzywdzonych.
Naukowcy chcieliby, aby polityka karna brała pod uwagę wyniki badań empirycz-
nych.

Badacz spoza kręgu Skandynawii zwraca uwagę na formę i język prowadzo-
nego dyskursu. Pozbawione są retoryki zemsty, potępienia, obciążania sprawców
przestępstw odpowiedzialnością za całe społeczne zło. „Minimalizowanie krzywd
ofiar”, „miarkowanie dostarczania cierpienia”, sam język, jakim operuje skandy-
nawski dyskurs polityki karnej, jest charakterystycznym wyróżnikiem i kryterium
samym w sobie. Kolejnym są wnioski wyciągane z badań. Przeprowadzone przez
Paavo Uusitalo badania miały na celu ustalenie, co z punktu widzenia powrotno-
ści do przestępstwa jest bardziej skuteczne: zamknięcie w zakładzie zamkniętym
czy otwartym? Wykazały one, że powrotność do przestępstwa po pobycie w za-
mkniętym zakładzie karnym nie różni się od powrotności po pobycie w otwartym
zakładzie.

Skandynawowie wyciągnęli wniosek, że skoro brak jest różnic, brak i argu-
mentów przemawiających za zwiększaniem dolegliwości248. Miarą podjętej decy-
zji były znacznie lepsze warunki i łatwiejsza integracja sprawców przebywających
w zakładach otwartych. Nie można postawić znaku równości między powrotem
do przestępstwa a brakiem integracji społecznej. Na to ostatnie pojęcie składa
się znacznie więcej niż zachowania oceniane przez pryzmat prawa karnego. Wie-
dza na temat skutków uwięzienia w zakładzie karnym zamkniętym pozwala więc
uznać, że kary nieizolacyjne są lepsze niż izolacyjne, kary krótsze generalnie lep-
sze od długich, a pobyt w zakładzie nastawionym na integrację lepszy niż pobyt
w zakładzie tego pozbawionym. Badania te dodatkowo dowiodły, iż brak jest prze-
konywających dowodów na to, że surowe kary wpływają na zmniejszenie przestęp-
czości, a zatem nie ma dobrych racji do ich zastosowania. Nawet jednak gdyby były
skuteczne i jednocześnie niehumanitarne, nie powinny być zastosowane.

4.3.1. Polityka karna wobec nowych wyzwań

Szwedzki Instytut Zapobiegania Przestępczości na podstawie przeprowadzonych
badań za kryteria skuteczności realizowanej polityki karnej proponował uznać:
wskaźniki przestępczości, stopień pewności kary i tempa reakcji prawnej na po-

247V Greve, Sheep or Wolves…, s. 520-521; N. Christie, Dogodna ilość…, s. 125-127.
248R Uusitalo, Recidivism after Release front Closed and Open Penal Institutions, „British Journal of
Criminology” 1972, no. 12, s. 211-229. To rozumowanie zostało poddane w Skandynawii próbie, gdy
ustawowe kary za przestępstwa związane z narkotykami wyraźnie zaczęły odbiegać od standardów
skandynawskich. W efekcie ich stosowania jedynie został potwierdzony fakt, że surowe kary nie pro-
wadzą do zmniejszenia zwalczanego, niechcianego zjawiska. Wymierzając kary izolacyjne, należy więc
przestrzegać zasad humanizmu i minimalizmu karnego.
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pełniony czyn, stopień surowości prawa i poziom normatywnego klimatu w społe-
czeństwie.

Statystyka jest warta uwzględnienia, ale nie można przeceniać jej znaczenia.
Wzrost np. uświadomienia o szkodliwości przemocy w rodzinie, a nie wzrost za-
chowań związanych z przemocą, może być odpowiedzialny za statystyczny wzrost
zjawiska. Zmiany demograficzne, a nie jakościowa zmiana postaw, mogą być wyni-
kiem spadku zachowań charakterystycznych dla określonej grupy wiekowej. Sto-
pień pewności kary i tempo reakcji prawnej na popełniony czyn oceniono wysoko
i uznano, że sposób zorganizowania pracy policji i prokuratorów w Skandynawii
dobrze temu służy.

Stopień surowości kary i normatywny klimat w społeczeństwie uznano za
wskaźniki niejednoznaczne. Wykazano, że silne potępienie społeczne może mieć
wpływ na niski poziom przestępczości i wysokie zagrożenie sankcją. Może to stwa-
rzać mylne wrażenie, że niska przestępczość spowodowana jest wysokim pozio-
mem kar, gdy tymczasem ludzie po prostu tylko wyjątkowo popełniają takie czyny,
jak np. zabójstwo.

Silne potępienie określonych zachowań może być przyczyną przestrzegania
określonych norm i powstrzymywania się od określonego typu zachowania, co mo-
że być niewłaściwie interpretowane jako efekt zdecydowanej reakcji organów ści-
gania, która skutkuje niską liczbą przestępstw związanych z danym zachowaniem.
Z kolei w przypadku przestępstw władzy czy przestępstw tzw. białych kołnierzy-
ków skuteczność, w sensie odstraszania od naruszania prawa, możliwa jest wy-
łącznie wtedy, gdy ryzyko wykrycia i skazania oraz grożąca kara są odpowiednio
wysokie i dane zachowanie jest społecznie potępiane jako niemoralne249.

Istotnym kryterium skuteczności prowadzonej polityki karnej są jej koszta. Po-
lityka karna to całość działań skierowanych na kontrolowanie przestępczości przy
możliwie najniższych kosztach społecznych250. Miarą skutecznej polityki karnej
jest jej umiarkowany koszt. Koszty polityki karnej obejmują nie tylko poczynione
nakłady finansowe. Istotne są również koszty społeczne. Skandynawowie twier-
dzą, że najlepsza jest taka polityka karna, która jest najmniej szkodliwa z punktu
widzenia interesów społecznych. Wiele jest miar, i wiele z nich dotkniętych jest
błędem. Z pewnością wiadomo jednak, że szkodliwa i wysoce kosztowna jest kara
pozbawienia wolności. To pozwala na kształtowanie polityki karnej tak, by karę tę
mitygować.

W Szwecji w 1986 roku było 4000 miejsc w więzieniach. Ich ewentualne zwięk-
szenie oznaczałoby konieczność umieszczania 2 osób w celi przeznaczonej dla
jednej. W 1996 roku było to jeszcze nie do pomyślenia. Obecnie zdarza się to
pomimo krytyki ze strony służby penitencjarnej i części społeczeństwa. Uznaje
się w tym przypadku, że koszta finansowe ważniejsze są od kosztów społecznych.
Przeludnione są zakłady karne o najwyższym stopniu zabezpieczenia, w których
zdecydowanie najwięcej jest imigrantów lub Szwedów drugiego pokolenia. Trud-
no z tego wyciągać wniosek, że świadczy to o niższym poziomie solidarności wo-
bec „obcych”. Bardzo rzadko, ale buduje się też nowe zakłady karne. W 1985 roku
w Szwecji oddano do użytku nowoczesny zakład karny na 40 więźniów - Täby. Jego
koszt wyniósł 45 mln koron. Trochę ponad milion za jedną celę. Mając te dane, za-
równo politycy, jak i obywatele mniej są skłonni optować za dalszą budową zakła-
dów karnych251. Przebywający w zakładach o najwyższym stopniu zabezpieczenia
(np. przeludniony zakład Hall pod Sztokholmem) odbywają kary za przestępstwa
związane z narkotykami. Nie brak wśród nich jednak szefów groźnych gangów,
ludzi, którzy mają na swoim koncie zabójstwa, rozboje, gwałty i którzy działalność
przestępczą uznają za drogę życiowej kariery. Ma to być może wpływ na wyraź-
ne domaganie się zaostrzenia polityki karnej, zwłaszcza po spektakularnych zda-

249Crime and Criminal Policy, Report nr 1, BRÅ, Stockholm 1990, s. 20-30; Our Collective Responsi-
bility. A National Programme for Crime Prevention, Report nr 1, BRÅ, Stockholm 1997, s. 23-61.
250P. Törnudd, Setting Realistic Policy Goals, w: Facts, Values and Visions…, s. 163.
251B. Svensson, Punishment in Moderation…, s. 259-270.
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rzeniach, jak ucieczka więźnia czy bunt w więzieniu252. Jest charakterystyczne,
że żądania takie dochodzą do głosu, gdy organizacja dobrze wcześniej spajają-
ca struktury społeczeństwa zaczyna pękać. Momentem tym jest np. napływ dużej
grupy obcokrajowców, który w konsekwencji prowadzi do wzrostu poziomu kon-
troli253. Nie ma pewności, czy owo zaostrzenie spowodowane jest rzeczywistym
„rozregulowaniem” społecznym, czy zastępczą reakcją na niechęć wobec obcych.

Społeczeństwa skandynawskie cenią tolerancję, uważają się za humanitarne
i demokratyczne. Jako dowód wskazują m.in. to, że 1% swojego dochodu naro-
dowego przeznaczają na pomoc krajom trzeciego świata. Nagle jednak wskutek
napływu imigrantów zmuszone zostały do przetestowania w praktyce swoich wy-
obrażeń o własnej tolerancji. Opór w stosunku do tego, co obce i w naszym prze-
konaniu gorsze i mniej cywilizowane, jest naturalny. Nie jest łatwo - co dostrzegli
Skandynawowie - zaakceptować, że uznawana za pewnik tolerancja jest wątlejsza,
niż sądzimy. Łatwiejsze do zaakceptowania jest uznanie, że wymogi porządku spo-
łecznego nakazują zaostrzenie kontroli społecznej przez m.in. podwyższenie kar.

Dobrą ilustracją procesu jest zmiana kary wprowadzona w kodeksie karnym
Norwegii w 1984 roku za przemyt wielkich ilości narkotyków. Nowa sankcja wyno-
siła od 3 do 21 lat pozbawienia wolności. 21 lat stanowi najsurowszą z możliwych
kar w Norwegii, a za karę surową zwykło się uważać karę od 3 do 6 miesięcy
pozbawienia wolności. W trakcie debaty podkreślano, że występuje potrzeba har-
monizacji własnego prawa z prawem pozostałych państw skandynawskich, a po-
nieważ chodzi o przemyt znacznych ilości narkotyków, należy się spodziewać, że
będzie on udziałem obcych, a nie obywateli Norwegii254.

Skandynawowie zgodni są co do tego, że odstraszające znaczenie kary polega
na tworzeniu wartości moralnych sprzyjających powstrzymaniu się od zachowań
zakazanych. Aby to osiągnąć, obywatele muszą postrzegać system jako racjonalny
i sprawiedliwy. Stąd dobra polityka społeczna odgrywa zapewne ważniejszą rolę
w przeciwdziałaniu przestępczości niż wysokie kary pozbawienia wolności255. Dla-
tego też jako kryterium skuteczności polityki karnej można wskazać nieobecność
elementów świadczących o niepowodzeniu przyjętej i realizowanej polityki karnej.

4.3.2. Miary niepowodzenia polityki karnej

Niepowodzenia te, zdaniem Skandynawów, są spowodowane wytyczaniem dzia-
łania pod wpływem informacji o jednostkowych sensacyjnych przestępstwach do-
starczanych przez środki masowego przekazu, uleganiem bieżącym trendom po-
litycznym oraz działaniami zrywami w ramach akcji, które mają przekonać o ist-
nieniu uniwersalnego środka podejścia do przestępstwa i kontroli przestępczości.

Zjawiska, na które można wskazywać jako na wyłączną przyczynę przestęp-
czości, mogą być atrakcyjne medialnie i zyskiwać na popularności; wątpliwa jest
jednak ich wartość poznawcza. Zły wpływ rodziny, za niskie wymierzane kary, za
niskie kary w kodeksie, przemoc w filmach - to wszystko jest chwytliwe z punktu
widzenia „urabiania” opinii społecznej i ma zerową szansę, by służyć programo-
waniu polityki karnej, która ma chronić przed porażką256.

252L. Alvarez, Escapes Lead Sweden to Rethink Liberal Prison Policy, „New York Times” z 19 marca
2005.
253P. Törnudd, The Utility of Searching for Cause of Crime, w: Facts, Values and Visions…, s. 34.
254K. Bruun, N. Christie, Den gode fiende. Narkotikapolitikk i Norden (Dogodni wrogowie. Polityka
narkotykowa w krajach nordyckich), Universitetsforlaget AS, Oslo - København 1985, s. 139-140.
255Ten tok rozumowania byt bezpośrednio odpowiedzialny za zmniejszenie się populacji więziennej
w Finlandii. Trudno bowiem, uznając go, uzasadnić trzy - cztery razy większą w porównaniu z pozo-
stałymi państwami skandynawskimi populację więzienną w Finlandii. T. Lappi-Seppala, The Fall of
the Finish Prison Population, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention”
2000, vol. 1, s. 27-40.
256Ibidem, s. 164.
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Miarą niepowodzenia polityki karnej jest w Skandynawii nie tyle wzrost prze-
stępczości, ile wzrost marginalizacji znacznych grup społecznych. W żadnym
z państw skandynawskich nie ignoruje się obserwowanego wzrostu przestępczo-
ści. Dostrzega się związek między wzrostem przestępczości a postępującą urbani-
zacją i związaną z nią anonimowością, eliminującą wcześniejszą lokalną kontrolę
sąsiedzką. Jednak uznanie, iż zadaniem polityki karnej jest przede wszystkim mini-
malizowanie kosztów i dolegliwości, które niesie z sobą przestępczość, oraz mini-
malizowanie kosztów i dolegliwości społecznych spowodowanych kontrolowaniem
przestępczości, pociąga za sobą konsekwencje natury praktycznej. Polityka karna
i polityka penitencjarna to działania podejmowane ex post, gdy zło już się dokona-
ło. Minimalizowanie kosztów zakłada natomiast racjonalną politykę ograniczania
przestrzeni dostępnej do naruszania prawa.

W Szwecji, mówiąc o zapobieganiu przestępczości, podkreśla się trzy elemen-
ty:

1. Potrzebę analizowania wpływu decyzji politycznych niezwiązanych bezpo-
średnio z polityką karną na przestępczość i politykę karną. Społeczeństwo
jest systemem powiązań przypominającym naczynia połączone. Nie można
z nich sztucznie wydzielić jednej probówki z napisem „przestępczość” i ana-
lizować w oderwaniu od pozostałych.

2. Potrzebę uznania społecznej współodpowiedzialności za procesy społeczne,
w tym także za przestępczość. Służy to mobilizacji społecznej i podkreśla
rolę władzy.

3. Uznanie znaczenia dobrego prawa i adekwatnie wyznaczonych celów ka-
ry257. Kara to zaledwie jedno z wielu ogniw w społecznej polityce reagowa-
nia na sytuacje określane jako trudne.

Na poczucie, że społeczeństwo jest lepiej lub gorzej zorganizowane, nie mu-
szą wpływać zdarzenia zachodzące w danym państwie. Badania dotyczące poczu-
cia zagrożenia przestępczością wśród obywateli Danii wykazały, iż poczucie to
gwałtownie spadło po zamachu terrorystycznym na Amerykę 11 września 2001.
Mniej się również zaczęto przejmować groźbą bezrobocia i imigrantami. Wzrosła
natomiast obawa wybuchu wojny. Naukowcy tłumaczą to tym, że w obliczu nad-
zwyczajnego zagrożenia codzienne problemy straciły na wadze. Można to również
tłumaczyć gwałtownym spadkiem zainteresowania mediów wcześniejszymi tema-
tami, w tym i przestępczością. Charakterystyczne jest, że z czasem spadło poczu-
cie zagrożenia wojną, ale nie wzrosła obawa przed przestępczością258. Tak więc
stosunkowo niewysoki poziom strachu przed przestępczością w Danii wyraźnie
pozostał na poziomie niskim i niższym w stosunku do lat poprzednich259.

4.4. Znaczenie prewencji generalnej
w skandynawskim modelu polityki karnej

W piśmiennictwie skandynawskim wyróżnia się teoretyczną i praktyczną politykę
karną. Teoretyczna wskazuje, na podstawie intelektualnego dorobku naukowego,
kierunek działań. Praktyczna dotyczy realizowanej polityki karnej. Te dwie poli-
tyki nie zawsze są zbieżne. W piśmiennictwie dominuje opcja nastawiona na spo-
łeczną reintegrację sprawcy i wynagrodzenie szkód poniesionych przestępstwem

257Our Collective Responsibility…, s. 9-14.
258N. Christie, Penal Law…
259S. Clausen, Terrorangrebet på USA og bekymring for kriminalitet (Atak terrorystyczny i obawy
o przestępczość), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 2002, nr 1, s. 16-26.
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przez ofiarę. Towarzyszy temu krytyczne nastawienie do retrybucji i odpłaty260.
W praktyce zarówno w kodeksach, jak i w wystąpieniach polityków dominuje mo-
del polityki karnej nastawiony na odpłatę i prewencję generalną261.

Polityka karna może być realizowana na osi: retrybucja - sprawiedliwa odpłata
- prewencja - resocjalizacja. Kombinacje te podlegają zróżnicowaniu w zależności
od okresu i konkretnego państwa skandynawskiego. W Finlandii dopiero teraz do
głosu dochodzi terapia i resocjalizacja, przy czym nie oznacza to rezygnacji z pre-
wencji generalnej. To właśnie na gruncie prewencji generalnej tworzy się w Fin-
landii politykę karną zorientowaną na terapię i poszanowanie praw skazanego.
Nazywanie rzeczy po imieniu, kary - karą, a nie terapią, więzienia -więzieniem,
a nie instytucją wychowawczą, pozbawienie wolności - pozbawieniem wolności,
a nie okresem leczenia, strażników więziennych - strażnikami, a nie opiekuna-
mi, również miało i ma w Finlandii na celu unikanie wrażenia, że kara jest czymś
mniej dolegliwym, niż jest w rzeczywistości. Finlandia przez długi czas stała na
gruncie retrybucji i sprawiedliwej odpłaty. Kara jest dolegliwa i dlatego ma być
miarkowana262. W Danii resocjalizacja nadal, pomimo zmian w polityce karnej,
jest podstawą wykonania środków karnych, ale w kodeksie nacisk kładzie się na
zwalczanie przestępczości. Z kolei zarówno w Norwegii, jak i w Szwecji bez trudu
można wskazać piśmiennictwo i badania kryminologiczne, które wyraźnie optują
za odpłatą i ogólnoprewencyjnym kierunkiem polityki karnej263. W Szwecji reso-
cjalizacja nie może być wykorzystywana jako argument przedłużania i zaostrzania
wymiaru kary. W kodeksach celem kary jest sprawiedliwa odpłata i prewencja ge-
neralna. Przekłada się to na praktykę zorientowaną na wyrównanie szkody i spo-
łeczną reintegrację skazanego.

Poznawczo ważne jest zrozumienie, że prewencja generalna i sprawiedliwa
odpłata nie jest tożsama z zemstą i może służyć osiąganiu sprawiedliwości bez
potępiania i odrzucania sprawcy. Zarówno badania empiryczne, jak i codzienna
praktyka karna dowodzą, że problemy, które przychodzi rozwiązywać w ramach
systemu karnego, są często świadectwem niedowładu systemu kontroli społecz-
nej, sprawowanej w ramach pomocy socjalnej, edukacji społecznej czy systemu
opieki zdrowotnej264. W latach 1940—1975 nie stawiano tak otwarcie sprawy, że
do systemu karnego skierowane są zazwyczaj jednostki „przeznaczone do siedze-
nia” ze względu na swoją mniej uprzywilejowaną pozycję, za którą równie często
byli sami odpowiedzialni, jak i była ona wynikiem splotu okoliczności mniej od nich
zależnych. W tamtym okresie, gdy ujmowano całość nie w kategoriach demonstra-
cji władzy, lecz dowodu na konieczność podejmowania konstruktywnych decyzji,
w sposób naturalny resocjalizację uznawano za jedyną przesłankę legitymizują-
cą wykonanie kary pozbawienia wolności. Z czasem empirycznie dowiedziono, że
środki lub całe instytucje stosowane jako terapeutyczne nie spełniają pokładanej
w nich roli265 nie tylko dlatego, że odnotowywano powrót do przestępstwa, ale
i dlatego że wykazano, iż wiele z nich to instytucje resocjalizacyjne jedynie w na-
zwie, w istocie pozostające instytucjami represyjnymi266.

260R. Lahti, Om den Nordiska Kriminalpolitikens utveckling (O rozwoju polityki karnej w państwach
skandynawskich), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 2000, nr 3, s. 183- 189.
261R Törnudd, In Defense…, s. 14.
262Ibidem.
263J. Andenaes, Criminology: General Prevention Revisited: Research and Policy Implications, „The
Journal of Criminal Law and Criminology” 1975, vol. 66, no. 3, s. 338-365; J. Sarnecki, Delinquent
Networks, Brottsförebyggande Rådet - BRÅ, Stockholm 1986.
264J. Vogel, European Welfare Regime and the Transition to Adulthood: Comparative and Longlitudal
Perspective, „ÖIF - Materialiensammlung Heft” 2002, vol. 16, s. 125-142; IT Tham, Imprisonment and
Inequality, wykład wygłoszony na 5 Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kry-
minologów, Kraków, 21 sierpnia - 3 września 2005, maszynopis; M. Hörnquvist, The Birth of Public
Order Policy, „Race and Class” 2004, vol. 46 (1), s. 30-52.
265H. Von Hofer, Crime and Punishment in Sweden: Historical Criminal Justice Statistics 1750—2000,
„Journal of Scandinavian Studies and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 162-179.
266J. Thyren, Principerna för en strafflagsreform (Założenia dla reform prawnokarnych), Gleerupska,
Lund 1910, s. 66, 115, 183. Tak było w szczególności z instytucjami przeznaczonymi jako ośrodki poby-
tu nieoznaczonego w czasie dla młodocianych czy nałogowych alkoholików. W efekcie doprowadziło
to do zniesienia zakładów karnych dla młodocianych (w 1975 r. w Norwegii, w 1979 r. w Szwecji).
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Na przykładzie skandynawskiej polityki karnej widać, że przeciwstawienie od-
straszenia integracji społecznej sprawcy nie jest konieczne. Można zasadnie de-
batować, czy kara kryminalna skuteczniej niż inne środki służy internalizacji norm
i odstrasza od ich naruszania. Jednak zastosowana może służyć zarówno odstra-
szeniu, jak i integracji społecznej. Z badań wynika, że nieuchronność kary spra-
wia, iż jest ona wysoce skuteczna. Przyjęta w Skandynawii zasada oportunizmu
przy ściganiu naruszeń prawa pozwala na sprawne reagowanie i eliminowanie
ich skutków. Grzywna za naruszenia porządku w ruchu drogowym, skierowanie
do mediacji, wymóg pokrycia szkód wyrządzonych drobnym przestępstwem - są
egzekwowane bezpośrednio przez policję i prokuraturę267. Przywraca to porządek
prawny, pozwala na lepszą ekonomię pracy sądów, chroni przed zbędną etykietą
przestępcy towarzyszącą procesowi karnemu. W Skandynawii nie wszyscy podzie-
lają opinię, że wyrok karny rzeczywiście stygmatyzuje268.

Patrik Törnudd i Klaus Mäkelä wskazują, iż błędem jest utożsamianie odstra-
szenia i surowości. Przekonanie, że kara odstraszająca to kara surowa, wynika,
ich zdaniem, z przyzwyczajenia do stosowanych w przeszłości kar kaleczących
i kary śmierci. Odstraszenie nie jest jednoznaczne z surowością. Staje się to ja-
sne, gdy uzmysłowimy sobie, że kary kaleczące i kara śmierci miały za zadanie
raczej powstrzymywać od kwestionowania władzy niż powstrzymywać od popeł-
niania przestępstw.

4.4.1. Prewencja generalna - zobowiązanie władzy do roztrop-
nego działania

Z perspektywy sprawcy prewencja generalna to sposób zapobiegania przestęp-
stwom w drodze ukarania sprawcy, tak aby wymierzoną karą odstraszyć innych
od popełniania przestępstw. Z kolei z perspektywy władzy prewencja generalna
to wszystkie działania podejmowane przez wymiar sprawiedliwości, które nie są
skierowane bezpośrednio na sprawcę.

Jest to ujęcie jednocześnie oczywiste i odkrywcze. Oczywiste, ponieważ w swej
istocie odnosi się do innych podmiotów niż sam sprawca. Mając na uwadze odstra-
szenie, myślimy o innych podmiotach, o społeczeństwie i zachowaniu porządku
prawnego. Sprawca jest tu jedynie narzędziem, które służy do osiągnięcia wyzna-
czonego celu.

Zazwyczaj, mówiąc o odstraszeniu, koncentrujemy uwagę na surowości ka-
ry. Skandynawski dyskurs uświadamia, że zagadnienie prewencji generalnej to

Zniesiono też specjalne ośrodki określane jako terapeutyczne, a będące w praktyce zwykłymi zakła-
dami karnymi dla nałogowych alkoholików. Obniżono minimalny poziom kary pozbawienia wolności,
zniesiono instytucję internowania. Zlikwidowano nieokreślony w czasie środek karny stosowany wo-
bec tzw. przestępców z nawyknienia. Ówczesne badania wykazały bowiem, że wbrew oczekiwaniom
obie te grupy wykazywały podobne wzory zachowania. Pobyt w ośrodku dla alkoholików trwał od ro-
ku do 2 lat. W Szwecji został on wprowadzony w 1927 roku. W 1937 roku zmodyfikowano go, łącząc
internowanie dla recydywistów z odosobnieniem dla skazanych z odchyleniami od normy psychicznej.
Zazwyczaj okres pobytu nie przekraczał 2 lat. Zwalniani na próbę w 80% dopuszczali się ponownie
przestępstwa w okresie 3 miesięcy od wypuszczenia z zakładu. W związku z niezwykle małą skutecz-
nością tego środka sądy sięgały po niego tylko wyjątkowo. Środek ten ostatecznie zniesiono w 1981
roku.
267Np. w wydanym w 1984 roku raporcie dotyczącym przestępstw i polityki karnej w Szwecji wskazuje
się, iż spośród 930 000 odnotowanych w 1980 roku przestępstw 200 000 dotyczyło naruszenia porządku
w ruchu drogowym, dalsze 100 000 to czyny drobne. W przypadku tych ostatnich ani grzywna, ani
nawet specjalny raport nie został sporządzony. Sprawę załatwiano na miejscu przez odszkodowania
lub udzielając sprawcy pouczenia. Patrz Crime and Criminal Policy in Sweden, Report nr 12, BRÅ,
Stockholm 1984, s. 15.
268J. Knutsson, Labeling Theory, a Critical Examination, National Swedish Council for Crime Preven-
tion, Report no. 3, Stockholm 1977. Dowodzi on, iż mitem jest zarówno założenie, że status społeczny
jednostki ma decydujące znaczenie dla etykietowania, jak i to, iż etykieta przylega do osoby, na stale
zamykając ją w roli dewianta.
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przede wszystkim wiele różnych problemów i działań, które nie wiążą się bezpo-
średnio ze sprawcą czynu. Na skuteczność prewencji generalnej wpływa więc:

• pozytywna lub negatywna ocena pracy sądów,

• przekonanie o przekupstwie w wymiarze sprawiedliwości lub o jego uczci-
wości,

• polityka tymczasowych aresztowań,

• zgodność z praktyką zasad ustawowych wyznaczających zadania procesu
karnego,

• sposób traktowania pokrzywdzonych, stosunek sędziów do pokrzywdzonych
i sprawców,

• sposób prowadzenia rozprawy,

• szybkość i sprawność postępowania,

• czas, jaki upływa od zdarzenia do decyzji sądowej,

• zaległości i kolejki w wymiarze sprawiedliwości lub ich brak.

Prewencja generalna to innymi słowy ocena działalności wymiaru sprawiedli-
wości, wystawiana temu wymiarowi przez społeczeństwo. To również sprawdzian,
do jakiego stopnia władza wypełnia ustawowo nałożone na nią zadania. Mówiąc
o ustawie, mamy tu na myśli także sposób stosowania kodeksu karnego i kodeksu
postępowania karnego.

Cel wyznaczony prewencji generalnej to odstraszanie, ale nie tylko. Zwolen-
nicy prewencji generalnej uważają, że prewencja ta służy również internalizacji
norm i stanowi nowoczesny sposób kreowania świadomości i sumienia. Nie cho-
dzi tu - jak zauważa Patrik Törnudd - o moralne oddziaływanie kary, lecz raczej
o decyzję, które normy społeczne powinny uzyskać ochronę prawa karnego i gdzie
są granice wykorzystywania prawa karnego do wzmocnienia społecznego porząd-
ku prawnego. W doktrynie trwa spór o to, w jaki sposób najskuteczniej osiągnąć
efekt ogólnoprewencyjny i towarzyszące mu ucywilnienie prawa karnego. Trady-
cyjnie pojęcie prewencji generalnej łączone jest z karą kryminalną. Patrik Tör-
nudd proponuje potraktować prewencję generalną jako integralną część polityki
społecznej, ponieważ obok kary kryminalnej coraz częściej posługujemy się inny-
mi metodami rozwiązywania konfliktów. Zdaniem Nilsa Christie nie jest to dobre
rozwiązanie, kara kryminalna jest bowiem w swej . istocie naruszeniem funda-
mentalnych wartości, na których zbudowane jest społeczeństwo. Nie należy więc
stawiać znaku równości między karą kryminalną a innymi środkami służącymi do
przywracania ładu społecznego. Törnudd nie zgadza się z takim podejściem. Zwra-
ca uwagę na fakt, że współcześnie te inne środki, jak mediacja, ugoda czy konfe-
rencje sprawiedliwości naprawczej, należą już do katalogu środków dostępnych
w ramach wymiaru sprawiedliwości karnej. Można, jego zdaniem, prowadzić dok-
trynalne spory na temat wartości kary, nie można jednak nie dostrzegać, że prawo
karne w Skandynawii samo sięga po metody umożliwiające zaspokojenie intere-
sów pokrzywdzonego i rezygnuje z retrybucji służącej demonstracji władzy. Tym
bardziej więc dawna identyfikacja odstraszenia z surową karą traci na znaczeniu
i wartości jako pozbawiona racji bytu269.

Törnudd polemizuje też z Nilsem Christie, który uważa, że większość spraw,
którymi zajmuje się proces karny, mogłaby rozstrzygać społeczność270. Nie
wszystkie, zdaniem Törnudda, społeczności lokalne chętne są do takich działań,
a niektóre mają skłonność do nazywania nawet błahostki zbrodnią. I wprawdzie
przykłady mediacji podawane przez Nilsa Christie są kuszące, lecz nie brak też

269P Törnudd, In Defense…, s. 11-21.
270N. Christie, Beyond Loneliness and Institutions, Norwegian University Press, Oslo 1989, s. 57-69.
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przykładów świadczących o tym, że lokalna, ludowa, plemienna sprawiedliwość
operuje metodami, których ze względu na ich okrucieństwo nie akceptujemy271.
W efekcie jednak zarówno Nils Christie dostrzega sytuacje, w których konieczne
jest zastosowanie procedur prawnokarnych, jak i Patrik Törnudd podkreśla zna-
czenie stosowania metod sprawiedliwości naprawczej w ramach prawa karnego.
Obaj adwersarze chcą zapewnić funkcjonalny i sprawiedliwy system wymiaru ka-
ry zarówno w sensie utylitarnym, jak i w sensie sprawiedliwości wyrównawczej
i proceduralnej. Chodzi nie o surowe kary, lecz o procedury, które zapewnią wy-
mierzenie sprawiedliwej kary272.

Zwolennicy zarówno odstraszenia, jak i reintegracji stoją na stanowisku, co
stanowi cechę charakterystyczną skandynawskiej polityki karnej, iż ze względu na
koszty społeczne konieczne jest wyznaczenie granic ingerencji i kontroli zachowań
za pomocą prawa karnego273.

Obecna jest i inna opcja, opowiadająca się za prewencją generalną. Jej przed-
stawicielem był m.in. Johannes Andenaes, norweski profesor prawa karnego.
Twierdził on, że nie jest prawdą, że kodeks karny i stosowane kary nie mają efek-
tu odstraszającego. Na podstawie tego, że ktoś popełnił przestępstwo, nie moż-
na bowiem twierdzić, że prewencja generalna w ogóle nie działa. Można jedynie
twierdzić, że nie zadziałała w danym przypadku.

Nie jest również tak - twierdzi Andenaes - że prewencja generalna nie jest po-
trzebna, ponieważ większość ludzi powstrzymują przed łamaniem prawa hamulce
moralne, a nie groźba kary. Według niego to twierdzenie jest w zasadzie popraw-
ne, ale nie uzasadnia wyciąganych z niego wniosków. Są tego trzy powody.

Po pierwsze, nawet jeśli większość ludzi kieruje się w postępowaniu norma-
mi moralnymi, to i tak są takie zakazy, które mają niewielki lub żaden związek
z moralnością, a muszą być przestrzegane, a ich łamanie karane.

Po drugie, nawet jeśli większość kieruje się moralnością, to jednak nie wszyscy.
Po trzecie, nawet jeśli zgodne z prawem postępowanie nie ma większego związ-

ku z istniejącymi zakazami karnoprawnymi, to i tak nie oznacza, że system praw-
nokarny nie odgrywa niezwykle wartościowej roli. Tam gdzie popełnione zostają
ciężkie przestępstwa, potrzebna jest odpowiednio surowa reakcja, w przeciwnym
razie liczba podobnych zachowań będzie wzrastać274.

Argumenty te są ważkie, choć napotykają kontrargumenty.
Andenaes, mówiąc o przypadkach nieskuteczności prewencji generalnej,

wskazuje na szacowane liczby przestępstw nieujawnionych i na przestępstwa, gdy
nie wykryto sprawców. Argument ten przemawia wprost na niekorzyść prewencji
generalnej, ilustrując tezę, że surowa kara nie ma sama przez się mocy spraw-
czej. Przestępstwa mimo to są popełniane. O niektórych nie wiemy. Przy innych
nie jesteśmy w stanie ustalić sprawcy.

Andenaes zauważa, że nie wszyscy kierują się zasadami moralnego postępowa-
nia i że w takich przypadkach tradycyjny, retrybutywny wymiar sprawiedliwości
jest dobrodziejstwem. Andenaes podaje tu przykład gwałtu. To też tylko pozornie
dobry przykład. Prawdą jest, że surowa kara jest wskaźnikiem miary społeczne-
go potępienia i wysoka kara za gwałt - nawet gdy nie powstrzymuje - jest istotną
informacją, że jest to czyn szczególnie surowo potępiany. Nie ma jednak bezpo-
średniego związku między wysoką karą a pewnością, że liczba gwałtów spadłaby
tylko dlatego, że prewencję indywidualną zastąpiono by retrybucją. Nieprzypad-
kowo liczba gwałtów w Skandynawii wzrosła, gdy społecznego znaczenia nabrał
status kobiet. Nie oznacza to, że kobiety częściej były gwałcone; one częściej miały

271P Törnudd, Nordic Neo-classicism, w: Values and Visions. Essays in Criminology and Crime Policy,
eds I. Anttila et al., National Research Institute of Legal Policy Publication, nr 138, Helsinki 1996, s.
88-90.
272Ibidem, s. 87-90.
273J. Knutsson, E. Kühlhorn, Changes in Social Values and Criminal Policy, „Studies on Crime and
Crime Prevention Biannual Review” 1996, vol. 5, no. 2, s. 219.
274J. Andenaes, The Choice of Sanction. A Scandinavian Perspective, w: Reform and Punishment. Es-
says on Criminal Sentencing, eds M. Tonry, F. E. Zimring, The University of Chicago Press, Chicago
1983, s. 5-20.
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odwagę o tym mówić i zgłaszać fakt gwałtu na policję. Trzeba było w tym celu wy-
rugować stereotyp obwiniania ofiary za dokonany na niej gwałt. W procesie tym
prawo karne ma zaledwie pomocniczą rolę. Nie ma też dobrych argumentów na
rzecz pozbawienia sprawców szansy zrozumienia i swojej winy, i krzywdy, którą
wyrządzili gwałtem, a to przemawia na rzecz indywidualizacji kary, a nie retrybu-
cji.

Andenaes sprzeciwia się stawianiu znaku równości między prewencją gene-
ralną i akceptacją brutalnych kar. To tak, jakby powiedzieć, że skoro prewencja
generalna ma sens, to zniesienie ćwiartowania i topienia przestępców było za-
równo logicznym, jak i penologicznym błędem. Andenaes przyznaje, że nigdy nie
było tak, aby polityka karna za wszelką cenę dążyła do zwalczania przestępczości.
Zawsze etyczne i społeczne względy decydowały o akceptacji danej kary. Prewen-
cja generalna nie musi być równoznaczna z surowością. Polityka kryminalna nie
jest równoznaczna tylko i wyłącznie ze zwalczaniem przestępczości. Konkretny
rodzaj kary może skutecznie odstraszać - i mimo to może być środkiem niewska-
zanym. Nawet gdybyśmy byli w stanie udowodnić, że obcinanie dłoni złodziejom
skutecznie powstrzymuje dokonywanie kradzieży, propozycja wprowadzenia ta-
kiej sankcji i tak nie znalazłaby dziś wielu zwolenników275. Andenaes konkluduje
więc - i trudno się z nim nie zgodzić - że wprawdzie prewencja generalna ma sens,
ale jeśli musiałaby się odwoływać do drastycznych środków, sens by utraciła.

Podobny pogląd reprezentuje Inkeri Anttila, zdecydowana zwolenniczka poli-
tyki karnej nastawionej na retrybucję i sprawiedliwą odpłatę. W Finlandii - stwier-
dza Anttila - liczba więźniów nie jest przypadkowa. Rozmiary populacji więzien-
nej to decyzja polityczna. Podejmując ją, trzeba pamiętać i o tym, że więźniowie
są w pewnym sensie kozłami ofiarnymi obowiązującego systemu. Cierpią za tych
wszystkich przestępców, którzy nigdy nie zostali wykryci lub postawieni w stan
oskarżenia. Poza tym idą do więzienia również za wszystkich tych, którzy nigdy
nie zostali przestępcami, ponieważ mieli lepsze warunki, lepsze wykształcenie,
czasami więcej szczęścia276.

Inkeri Anttila, pisząc powyższe, piastowała urząd Ministra Sprawiedliwości
Finlandii, jednocześnie jako profesor prawa wykładała na wyższej uczelni. Nie
zdejmowała odpowiedzialności z tych, którzy zostali skazani. Zmuszała, co charak-
terystyczne dla myśli skandynawskiej, do szerszego spojrzenia na człowieka, jego
czyny i społeczną reakcję jak na komplementarną całość. Najczęstszą reakcją na
naruszenie normy, również normy prawa karnego, jest brak reakcji. Świadomość
tego nie oznacza przyzwolenia na przestępczość. Oznacza zrozumienie złożoności
procesu kształtowania efektywnej polityki karnej, tak by integrowała społeczeń-
stwo i dobrze służyła przeciwdziałaniu przestępczości. W Skandynawii zarówno
zwolennicy prewencji generalnej i retrybucji, jak i resocjalizacji i prewencji indy-
widualnej zgodni są co do tego, że podejmowane i stosowane działania powinny
przede wszystkim zmierzać do minimalizowania szkód przestępczości.

4.5. Podsumowanie

Geert Hofstede, specjalista od zarządzania międzykulturowego, twierdzi, że kul-
tura, w której człowiek wyrasta i w której funkcjonują społeczeństwa, programu-
je umysł w tym sensie, że narzuca wybory oraz postrzeganie pewnych zjawisk
w określony sposób i wpływa na kultury organizacyjne. To ostatnie odnosi się rów-
nież do działań związanych z kontrolą przestępczości. To, co poprawne, normalne

275J. Andenaes, The General Preventive Effects of Punishment, w: The Criminal in Arms of the Law,
eds L. Radzinowicz, M. E. Wolfgang, Basic Books, Inc., Publishers, New York 1971, s. 78-79.
276I. Anttila, Control without Repression? w: Criminal Justice in Denmark. A Reader, ed. J. Vestergaard,
DIS, Copenhagen 1983, s. 115-119.
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lub nienormalne, zależy więc, jego zdaniem, od środowiska kulturowo-społeczne-
go, w którym działamy277. Specyfika skandynawskiego podejścia do polityki kar-
nej, zestawiona z przeciwstawnymi poglądami, pozwala na lepsze uwypuklenie
cech występujących w polityce karnej państw skandynawskich.

Na typowe oczekiwanie, iż surowa polityka karna pozwoli na redukcję prze-
stępczości, Skandynawowie reagują z rezerwą. Możliwa jest jednak postawa zde-
cydowanie przeciwna. Oto wybitny amerykański politolog James Q. Wilson w pra-
cy napisanej wspólnie z Richardem J. Herrensteinem Crime and Human Nature
zapewnia, iż „zachowanie człowieka zależy od konsekwencji; ludzie robią to, cze-
go konsekwencje postrzegają jako korzystniejsze od konsekwencji robienia cze-
goś innego. Kary wymierzane przez system sprawiedliwości to zasadnicza część
opowieści o tym, dlaczego dochodzi bądź nie dochodzi do przestępstw”278. Wilson
wierzy, iż kara jest najbardziej skutecznym środkiem powstrzymującym człowieka
przed zakazanym działaniem. Jest zdania, że liczy się zarówno wysokość kary, jak
i jej efektywne zastosowanie. Uważa, że im wyższa kara, tym większa pewność
zapewnienia spolegliwości i przestrzegania norm. Za zbędne uważa podstawowe
pytanie kryminologii o przyczyny łamania prawa i społeczne mechanizmy identy-
fikowania sprawców. Wilson stwierdza, iż „nie istnieją przyczyny leżące u podłoża
przestępstwa i że w związku z tym powinniśmy zaniechać prób odkrycia i usunię-
cia tak zwanych przyczyn i po prostu trwać przy uświęconym zwyczajem podejściu
do przestępstw, czyli karaniu i więzieniu ich sprawców”279.

Wilson wyszydza również pomysł community control - możliwości zapobiega-
nia przestępczości w drodze nie tyle sąsiedzkiej kontroli czy straży, ile raczej są-
siedzkich więzi. Podobnie odnosi się do koncepcji community policing -współpracy
policji z ludźmi żyjącymi w okolicy, którą policja patroluje. Wilson stwierdza, że
jedno i drugie pojęcie to sztuczne twory, istniejące w pracach naukowców, ale nie
w rzeczywistości. Tam gdzie pleni się przestępczość, tam nie ma żadnej społeczno-
ści i nie ma mowy o współpracy z policją. Na młodych, biednych i marginalizowa-
nych, którzy jego zdaniem odpowiadają za szerzącą się przestępczość, potrzeba
kar, a nie sloganów o community280.

Patrik Törnudd także wyraża przekonanie, iż polityka karna nie opiera się na
wynikach badań i tym, co zostało w nich udowodnione. Nie tylko z powodu igno-
rancji polityków, ale także dlatego, że zdaniem Törnudda tylko część z tego, co
stanowi podstawę sporów i dylematów polityki społecznej, da się rozstrzygnąć
w drodze badań naukowych. Törnudd wskazuje, że większość decyzji politycz-
nych, również tych, które dotyczą polityki karnej, operuje znacznym marginesem
niepewności. Wiele przemian w polityce karnej w Skandynawii dokonało się pod
wpływem wyników badań kryminologicznych281. Törnudd nie twierdzi, iż naukow-
cy nie mają wpływu. Pokazuje jedynie realne granice uwzględniania przez polity-
ków rekomendacji płynących z badań282.

Ciekawe jest, że Törnudd podobnie jak Wilson opowiada się za rezygnacją z po-
szukiwania przyczyn przestępczości. Törnudd nie neguje jednak ich istnienia i da-
leki jest od nerwowej, niecierpliwej pochwały karania i więzienia; podkreśla po
prostu, iż zwalczanie przestępczości nie jest tym, czym zajmuje się polityka kar-
na283.

Socjologia i filozofia prawa dostarczają bogatego materiału teoretycznego
i empirycznego wskazującego na złożoność omawianego problemu284. Wpływ pra-
277G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000, s. 37-60.
278J. Q, Wilson, R. Herrenstein, Crime and Human Nature, Touchstone, New York 1995; M. Ghiglieri,
Ciemna strona człowieka, CiS WAB, Warszawa 2001, s. 382.
279J. Q. Wilson, Thinking about Crime, Vintage Books, New York 1975, s. 132-133.
280Ibidem.
281B. Bjerke, Kultura a style…, s. 230-231; J. Gilligan, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną
epidemią, Media Rodzina, Poznań 2001, s. 100.
282P. Törnudd, In Defense…, s. 15.
283P. Törnudd, The Utility…, s. 23.
284A. Kojder, Godność i silu prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001;
Zagadnienia patologii społecznej, red. A. Podgórecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
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wa na postępowanie jednostki i całych grup jest niejednoznaczny. Korzystając
z dostępnej wiedzy, nietrudno jednak wskazać, że James Q. Wilson sam sobie prze-
czy. Zgodnie z jego twierdzeniem za przyczynę przestępstw można również przy-
jąć ilość bądź jakość wymierzanych kar. Wilson, starając się wyrwać z tradycyj-
nego kręgu zagadnień, którymi zajmuje się kryminologia, udowadnia niewygodną
dla siebie tezę o istnieniu przyczynowości przestępstwa.

Również w piśmiennictwie skandynawskim podkreśla się wagę odpowiedzial-
ności karnej, nie jest to jednak jednoznaczne z uznaniem kary za panaceum na
społeczne problemy. Zarysowują się tu dwa odrębne podejścia aksjologiczne wpły-
wające na sposób określania zadań polityki karnej285.

Sposób objaśniania źródeł patologii związany jest z istniejącą wizją społeczeń-
stwa i wyznawanymi wartościami. To z kolei przekłada się na treść polityki kar-
nej. Społeczeństwo Wilsona to tłum anonimowych, wyobcowanych i wzajemnie so-
bie obojętnych lub wręcz wrogich jednostek kontrolowanych za pomocą kar przez
nadzorującą władzę. Wilsonowskie prototypy to jednostki skrajnie egotyczne, po-
zbawione empatii, zainteresowane sobą, skupione na szukaniu bezpiecznych wy-
trychów do naruszenia obowiązującego prawa. Powstrzymać ich przed tym może
jedynie realna groźba surowych kar. Wybór akurat Wilsona jest tu nieprzypadko-
wy. Reprezentuje on bowiem nurt, który od końca lat siedemdziesiątych jest silnie
reprezentowany w Stanach Zjednoczonych i promieniuje na inne państwa. Wizja
ta zdaje się być lansowana w ostatnich latach również w Polsce.

W zderzeniu z obrazem ukształtowanym na gruncie amerykańskim jeszcze wy-
raźniej widać odrębność wizji dominującej na gruncie skandynawskim.

Duński socjolog prawa Beri Kutchinsky, któremu nieobce są poglądy amery-
kańskie, nie podziela tego sposobu widzenia i jest odmiennego zdania niż Wilson.
Pisze on: „istnieje powszechna zgoda, iż większość ludzi nie popełnia zbrodni lub
innych poważnych przestępstw nie dlatego, że czyny te są zakazane przez prawo,
lecz raczej z tego powodu, iż są one moralnie potępione”286. Także tym razem wy-
soki poziom legalizmu społecznego Skandynawowie skłonni są raczej przypisywać
poczuciu przyzwoitości niż lękowi przed sądem i karą.

Społeczeństwo Kutchinsky’ego to ludzie zjednoczeni w poczuciu wspólnoty
dziedzictwa kulturowego, współodpowiedzialności i jedności. Prawo odgrywa rolę
przewodnika i regulatora zachowań. Obawa przed społecznym napiętnowaniem,
która ma większą moc powstrzymującą przed naruszeniem prawa, świadczy o so-
lidarności społecznej, obcej w wizji Wilsona.

Obie wizje naszkicowane są mocną, nieco przerysowaną kreską. Pierwsza wy-
daje się zbyt brutalna, druga nieco wyidealizowana. Można krytykować amery-
kańską politykę karną, ale nie zmieni to faktu, że północni Amerykanie rozwinę-
li prosperujące społeczeństwo obywatelskie. Można podziwiać Skandynawów za
umiarkowanie w karaniu, ale nie zmieni to faktu, że i ich polityka karna daleka
jest od doskonałości287. Mamy tu do czynienia z zasadniczą, klasyczną różnicą

1976; K. Frieske, Socjologia prawa, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iris, Warszawa - Poznań 2001;
V Aubert, In Search of Law, Martin Robertson, Oxford 1983. A. Kojder stwierdza, iż „zdroworozsądko-
wy namysł oraz nagromadzone doświadczenie historyczne wskazują, iż prawo nie będzie skutecznym
narzędziem zmiany dysfunkcjonalnych zachowań zwyczajowych, jeśli zagrożeniem sankcji prawnych
objęte zostaną zachowania, które cieszą się znaczną aprobatą społeczną. (…) Sankcje prawne wtedy
zaś pełnią funkcje prewencyjne, jeśli wiedza jednostek o nieuchronności względnie możliwości zasto-
sowania tych sankcji, w przypadku zachowania antyprawnego, wpływa na ich postępowanie. Nie jest
jednak tak, iż moc odstraszająca i prewencyjna zależy bezpośrednio od ich surowości” - A. Kojder, Pra-
wo jako instrument kontroli zachowań zwyczajowych, w: Prawo w społeczeństwie, red. J. Kurczewski,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 320.
285M. Płatek, We Never Promised them a Rose Garden, w: Prisons 2000 an International Perspective
on the Current State and Future of Imprisonment, eds R. Matthews, P. Francis, McMillan, London
1996, s. 53-73.
286B. Kutchinsky, Knowledge and Attitude Regarding Law and Law-breaking, Washington 1972, cyt.
za: A. Kojder, Prawo jako…, s. 325.
287Różnica między Wilsonem a Kutchinskym przypomina spór, jaki przeszło 100 lat temu książę Piotr
Kropotkin wiódł z Thomasem H. Huxleyem. Ten pierwszy upierał się, że ludzi wiąże duch wzajem-
nej pomocy i kooperacji, Huxley zaś za Hobbsem wyznawał, że światem rządzi brutalna walka o byt.
Ludzka natura jest zasadniczo samolubna i da się ujarzmić tylko przez kulturę. Tu czytaj: surowe ka-
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w poglądach na wizję państwa i z dylematem demokratycznej teorii i praktyki: jak
pogodzić polityczny autorytet państwa z indywidualną niezależnością jednostki?

Poglądy Wilsona są w rzeczy samej konsekwencją amerykańskiej wizji pań-
stwa, jednostki i stosunków społecznych. Z tej perspektywy społeczeństwo jawi
się tu jako zbiorowość autonomicznych moralnie i intelektualnie niezależnych od
siebie jednostek. Polityka jest tu procesem generującym zjednoczenie, a prawo
. karne przymusowo dyscyplinuje288. Poglądy Wilsona współgrają z głośną kry-
minologiczną teorią kontroli Michela Gottfredsona i Travisa Hirschiego, w której
dowodzą oni, iż antyspołeczne tendencje wykazywane przez jednostkę są stałe
i pozostają niezmienne przez całe życie. Innymi słowy, człowiek się nie zmienia.
W efekcie przyjęta w ramach amerykańskiej polityki karnej zasada three strikes
and out, która usuwa uznaną za antyspołeczną jednostkę, skazując ją za trzecie
umyślne przestępstwo na karę dożywocia, nie tylko ma sens, ale jest wyjściem
optymalnym289.

Teoria Gottfredsona i Hirschiego nie znajduje w Skandynawii wielu zwolen-
ników. Jest też odmiennie interpretowana. To prawda, że człowiek raczej się nie
zmienia. Jest to szczególnie ważne w zarządzaniu, by pamiętać, iż lepiej wzmac-
niać mocne strony człowieka, niż na siłę próbować korygować jego błędy i po-
prawiać usterki290. Dlatego w zakładach karnych tak duży nacisk kładzie się na
pracę i szkolenie w kierunku, który pozwala raczej na wzmocnienie talentu. Po-
przez rozwijanie talentu dąży się do osłabienia tego, co uznajemy za antyspołecz-
ne. Skandynawowie dowodzą: umieszczenie w zakładzie karnym sprawi, że nega-
tywne zachowania wykazywane w młodości zostaną wzmocnione. Umieszczenie
młodego człowieka w więzieniu ma zdecydowanie wpływ negatywny. Minimalizo-
wanie zachowań patologicznych młodzieży wymaga unikania stosowania wobec
niej instytucji kameralnych. Reakcja na zachowanie antyspołeczne ma nie mniej-
sze znaczenie dla przyszłego zachowania niż postępowanie osoby poddanej osą-
dowi291.

Poglądy Kutchinsky’ego odzwierciedlają perspektywę, w której jednostka na-
leży do zorganizowanej wspólnoty kulturowej, mającej jako fundament wspólne
zasady moralne, wspólną tożsamość i wspólne rozumienie tego, co jest najlep-
sze dla wszystkich. Nie oznacza to, że społeczeństwa nordyckie są harmonijnymi
wspólnotami moralnymi, których członkowie kierują się wyłącznie dobrem ogó-
łu i nakazami obowiązujących norm. Poszukując jednak odpowiedzi na pytanie
współczesnych teorii politycznych, czym są owe związki moralne i interesy, które
łączą lub dzielą demokracje przedstawicielskie, oraz czym są owe różnice i kon-
flikty, które je dzielą, właściwe wydaje się wskazanie na politykę karną jako na
czynnik pozwalający opisać je właśnie w kategorii inkluzji i eksluzji społecznej292.

Nie bez znaczenia jest tu również różnica wynikająca z odmienności kultur
prawnych skandynawskiej i anglosaskiej. Gdy w pierwszej osądowi poddaje się
sprawcę, w tej drugiej osądowi poddany jest czyn na podstawie jego oceny w ko-
deksie karnym. To sprawia, że mimo sięgania w Skandynawii do amerykańskich
wzorów, skandynawskie i amerykańskie instytucje karne w praktyce zasadniczo
różnią się od siebie. Dzieje się tak pomimo stosowania podobnej filozofii i ana-

ry wymierzane w imię obowiązującego prawa. M. Ridley, O pochodzeniu cnoty, Wydawnictwo Rebis,
Poznań 2000, s. 14-15.
288J. P. Olsen, Autonomia jednostki, władza i instytucje, w: Nordycki model demokracji i państwa
dobrobytu, red. T. Steen, E. Hagvet, T. S. Bernt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 42.
289M. R. Gottfredson, T. Hirschi, A General Theory of Crime, Stanford University Press, Stanford 1999,
s. 265-275.
290M. Buckhingham, C. Coffman, Po pierwsze, zlani wszystkie zasady. Co najwięksi menadżerowie na
świecie robią inaczej, MTBiznes, Warszawa 2001, s. 69.
291L. E. Cohen, B. J. Vila, Self-control and Social Control: an Exposition of the Gottfredson - Hirs-
chi/Sampson - Laub Debate. „Studies on Crime and Crime Prevention Biannual Review” 1996, vol. 5,
no. 2, s. 125-150; N. Christie, Civilization of Conflicts, w: Crime and Crime Control in Scandinavia, cd.
N. Bishop, Scandinavian Council for Criminology, Stockholm 1980, s. 79-83.
292E. O. Wright, The Politics of Punishment. A Critical Analysis of Prisons in America, Harper, New
York 1973, s. 3-21 ; W. Osiatyński, Ewolucja amerykańskiej mydli społecznej i politycznej, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983, s. 341-365; J. P Olsen, Autonomia jednostki…, s. 42-45.
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logicznych terminów. Dobrze uchwycił to Andrew Von Hirsch, ukazując zasadni-
cze praktyczne różnice między skandynawskim a amerykańskim neoklasycyzmem
w prawie karnym. Pomimo że w obu przypadkach używa się tej samej nazwy, just
desert - sprawiedliwej odpłaty, skutki są dramatycznie różne. W Ameryce neokla-
sycyzm prowadzi do wydłużenia pobytu w zakładach karnych, w Skandynawii do
jego skrócenia. W Ameryce neoklasycyzm i sprawiedliwa kara kojarzy się z wy-
sokim wymiarem kar i odchodzeniem od swobody stosowania systemu parole -
warunkowego przedterminowego zwolnienia, w Skandynawii z zastrzeżeniem, że
nic poza tym, co się należy, nie powinno być brane pod uwagę przy wymierzaniu
kary. Nie można jej więc wydłużyć ze względu na proces terapii czy leczenia293.

Ma to swoje konkretne implikacje, na które również zwracają uwagę amery-
kańscy kryminolodzy. W przeciwieństwie do amerykańskich skandynawskie za-
kłady karne są liczebnie małe i dzięki temu można nimi efektywnie zarządzać.
Strażnicy i więźniowie znają się i pozostają w dobrych stosunkach międzyludzkich
w stopniu, który gwarantuje, iż więzienie zarówno dla więźniów, jak i dla straż-
ników jest miejscem bezpiecznym. Podobne warunki najczęściej nie są spełniane
w amerykańskich zakładach karnych294.

Od czasu gdy kara pozbawienia wolności i towarzyszące jej więzienia zadomo-
wiły się w polityce kryminalnej państw Europy i Ameryki Północnej jako podsta-
wowy środek karania, zmieniała się już tylko legitymacja uprawniająca ich stoso-
wanie. Jednocześnie przykład amerykański i amerykańskie rozwiązania rzutowały
niezwykle silnie na rozwiązania przyjmowane w Europie, w tym w krajach skan-
dynawskich. To więc, co uderza w skandynawskiej myśli penitencjarnej, to obok
jej niewątpliwej oryginalności również stałe śledzenie rozwoju myśli oraz praktyki
penologicznej i kryminologicznej dokonujących się w Ameryce Północnej. William
Selke podkreślał, że w krajach skandynawskich w odróżnieniu od Stanów Zjedno-
czonych świadomie czyni się starania przeciwstawienia się upolitycznieniu . pra-
wa karnego i zakładów karnych. Pozwala to traktować przestępstwo jako problem
społeczny a karę więzienia jako ostateczny, a nie podstawowy, środek reakcji spo-
łecznej.

Również w Crime and American Dream Stevena E Messnera i Richarda Rosen-
felda przedstawiony jest związek, jaki istnieje między podstawowymi wartościami
wyznawanymi w amerykańskim społeczeństwie a amerykańską przestępczością
i stylem reagowania na nią. Autorzy ci wskazali na cztery podstawowe cechy ame-
rykańskiej wizji człowieka i społeczeństwa.

Po pierwsze, liczy się sukces. Silna orientacja na sukces pozwala nie liczyć się
w celu jego osiągnięcia ani z kosztami, ani z metodami. Przykład Johna Kened-
dy’ego seniora, który przemytem i przekupstwem doszedł do majątku i doprowa-
dził syna do Białego Domu, jest aż nadto eksponowany.

Po drugie, liczy się indywidualizm, który w skrajnej postaci prowadzi do te-
go, że wszyscy inni dookoła postrzegani są jako konkurencja, co często utrudnia
działania w zespole i dla dobra grupy.

Trzecią cechą jest uniwersalizm, a więc wiara, że każdy, jeśli tylko zechce i bę-
dzie ciężko pracował, może osiągnąć sukces. Prowadzi to do przekonania, że ci,
którzy sukcesu nie osiągnęli, sami są sobie winni.

Wreszcie czwartą cechą jest miara sukcesu. Sukces mierzy się pieniędzmi, sta-
nem konta i posiadanym bogactwem. Fetyszyzm pieniądza usuwa inne, niemate-
rialne wartości na dalszy plan295.

Skandynawski zestaw podstawowych wartości kształtuje się zdecydowanie od-
miennie. Ważny jest egalitaryzm; płeć, zawód, wiek odgrywają mniejsze znaczenie

293A. Von Hirsch, „Neoclassicism”, Proportionality, and the Rationale for Punishment: Thoughts on
the Scandinavian Debate, „Crime and Delinquency” 1983, vol. 29. no. 1, s. 52-70.
294J. R. Snortum, K. Bødal, Conditions of Confinement within Security Prisons in Scandinavia and
California, „Crime and Deliquency” 1985, vol. 31, no. 4, s. 573-600.
295S. F. Messner, R. Rosenfeld, Crime and American Dream, Wadsworth Publishing Company, Belmont
California 1994, s. 68-72.
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niż w innych państwach296. Skandynawskie zamiłowanie do równości ma znacznie
dłuższą tradycję niż amerykańskie przywiązanie do indywidualizmu. Nie oznacza
to jednak braku indywidualizmu, ale ma on bardziej kolektywny charakter. Wyraża
się przywiązaniem do prywatności i jednocześnie wysokim poziomem altruizmu,
który zdaje się przewyższać altruizm amerykański. Ceni się skłonność do rozsąd-
ku, kompromisu, racjonalizm, praktyczność i skromność. Ważny jest dobrobyt, ale
pieniądz nie jest w Skandynawii wartością najwyższą. Dużo bardziej ceni się wolny
czas i życie rodzinne. Praca nie jest czymś najważniejszym w życiu i ludzie raczej
przedkładają krótszy czas pracy nad wyższe zarobki. Egalitaryzm sprawia, że du-
żą wagę przykłada się do prawa i jego przestrzegania. Skandynawowie chętnie
stosują się do reguł.

Szacunek do prawa nie oznacza, że w Skandynawii jest mniej przestępstw niż
gdzie indziej, a jedynie, że głównym czynnikiem powstrzymującym ludzi przed
złamaniem prawa nie jest surowość spodziewanej kary, lecz wyuczone normy kul-
turowe297. W tym sensie skandynawskie doświadczenie jest też dowodem na to,
co jest skutecznym środkiem oddziaływania na społeczeństwo. Szafowanie suro-
wością kar - tak powszechne w Stanach i pożądane w Polsce - nie prowadzi ani do
lepszej jakości życia, ani do obniżenia kosztów społecznych przestępczości.

Przykład Skandynawii pokazuje, że zapożyczanie od innych nie musi oznaczać
bezrefleksyjnego kopiowania. „Uświęcony zwyczaj karania” wraz z karą więzie-
nia, na którą powołuje się konserwatywny kryminolog amerykański James Q. Wil-
son, także w Skandynawii zajmuje niepoślednie miejsce wśród środków kontroli.
Karze tej jednak towarzyszy refleksja pozwalająca na krytyczny osąd jej jakości
i skuteczności.

296Geert Hofstede, uznawany autorytet na gruncie zarządzania międzykulturowego, przypomina, że
idea równości nie jest nowa. Lansuje ją zarówno chrześcijańska Biblia z jej pochwałą ubóstwa, jak i Ka-
rol Marks z ideą „dyktatury proletariatu”, ale wydaje się, że Skandynawowie są jednymi z nielicznych,
którym udało się ją osiągnąć. Patrz. G. Hofstede, Kultury i organizacje…, s. 62.
297B. Bjerke, Kultura a style…, s. 224 i n.
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ROZDZIAŁ 5. PRZESTĘPCZOŚĆ
I PRZESTĘPCY W SKANDYNAWII

5.1. Statystyka przestępczości
w Skandynawii na tle porównawczym

Polityka kryminalna, karna i penitencjarna przekłada się na zdarzenia, na staty-
stykę przestępczości i konkretne osoby, które są podmiotem oddziaływania sys-
temu karnego. Zanim przejdziemy do omówienia polityki penitencjarnej, warto
przyjrzeć się, co wiemy na temat tego, kim jest przeciętny skandynawski prze-
stępca? Jaki jest przeciętny skandynawski więzień? Jak objaśnia się motywy jego
działania? Jaka jest statystyczna skala przestępczości i jak interpretuje się zmiany
zachodzące w skali odnotowanych przestępstw? Co sprawia, że zdarzenia, w któ-
rych osoby te uczestniczą, nazywa się raczej przestępstwem, a nie nieszczęściem,
wypadkiem, problemem, chorobą, niedouczeniem? Jak oceniamy ich sytuację spo-
łeczno-ekonomiczną i prawną i dlaczego w ich przypadku sięga się po aparat zna-
czeniowy przypisany do prawa karnego?

Czy skazany na pozbawienie wolności traktowany jest jak każdy skandynawski
obywatel, czy uchodzi za obcego, wyrzutka, margines? Czy należy go karać, czy
raczej wychowywać; odrzucać czy integrować?

Odpowiedź na tak zadane pytania można próbować odczytać ze statystyk do-
tyczących bezpośrednio państw skandynawskich, ale i tych prezentujących je na
tle innych państw. Z tematyki i wyników badań empirycznych, ze sposobu reali-
zowania polityki karnej i penitencjarnej, z refleksji poświęconej tej problematyce,
ale też ze sposobu urządzenia i wykonania kary pozbawienia wolności.

Poziom odnotowanej przestępczości w Skandynawii jest porównywalny lub nie-
co niższy od tego, jaki występuje w innych państwach Europy. Ilustruje to poniższe
zestawienie (za: European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics -
2003, w: European Sourcebook, 2nd ed., NCRS/WODC, The Hague 2003).

Wskaźniki przestępczości w wybranych państwach na 100 000 mieszkańców

Austria 6 890,9

Czechy 3 811,0

Dania 9 447,3

Estonia 4 037,7

Finlandia 10 261,7

Francja 6 404,5

Niemcy 7 615,8

Węgry 4 445,0

Holandia 8 215,3

Norwegia 10 136,9

Polska 3 278,2

Szwecja 13 692,8

Anglia i Walia 9 817,3

Skandynawia w zasadzie nie wyróżnia się na tle innych państw europejskich.
Warto jednak zauważyć, że w statystykach dotyczących liczby odnotowanych prze-
stępstw w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców Szwecja wykazuje współczyn-
nik najwyższy. Za Szwecją plasuje się Nowa Zelandia, następnie Dania, Finlan-
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dia i Norwegia. Anglia i Walia, Kanada, Belgia, Szkocja i Niemcy mają niższe
wskaźniki niż państwa skandynawskie, a Polska znajduje się na jednym z ostatnich
miejsc298. Sytuacja niewiele się zmienia w 2000 roku. Znów najwyższy wskaźnik
przestępstw 13 692,8/100 000 ludności odnotowują statystyki policyjne w Szwe-
cji. Tuż za nią jest Finlandia ze wskaźnikiem 10 261,7/100 000 mieszkańców, Nor-
wegia ze wskaźnikiem 10 135,9 oraz Dania ze wskaźnikiem 9447 (dane te nie
obejmują przestępstw drogowych). Dopiero za nimi są Szkocja, Holandia, Niemcy
i Austria. Polska ze wskaźnikiem przestępstw 3278,2/100 000 ludności plasuje się
wśród państw o niskiej przestępczości.

Informacja o tym, że Szwecja jest państwem o największej w Europie liczbie
przestępstw na 100 000 mieszkańców, zawsze budzi zdziwienie. W przeciwień-
stwie jednak do wielu innych państw Szwecja odnotowuje wszystkie naruszenia
prawa, nie dzieląc ich na przestępstwa i występki, włącznie z wykroczeniami i na-
ruszeniem przepisów ruchu drogowego i/lub naruszeniem porządku publicznego.
Podobnie jest w Danii i Finlandii. Z kolei dane z Norwegii nie odnoszą się do chwili
zgłoszenia, lecz ujęte są po wstępnym rozpoznaniu sprawy. Dane z Danii nie obej-
mują przestępstw drogowych. Dane z Polski rejestrują statystykę przestępstw po
zakończeniu postępowania. W Polsce jak i w większości państw przestępstwa to
czyny zabronione ujęte w kodeksach karnych, z wyłączeniem wykroczeń drogo-
wych i/lub naruszeń porządku publicznego. Tak więc statystyki szwedzkie, fińskie
i duńskie również ze względu na sposób gromadzenia danych i ich zakres sprawia-
ją, że statystycznie to właśnie Szwecja, Finlandia oraz Dania przodują pod wzglę-
dem liczby popełnianych przestępstw299.

Skandynawowie długo posługiwali się wskaźnikiem przestępczości na 100 000
dorosłych mieszkańców. Podnosiło to znacznie te wskaźniki. Obliczanie wskaźni-
ka przy uwzględnieniu ogółu obywateli spowodowało istotny jego spadek. Róż-
nice te wynikają też z operowania różnymi statystykami. Skandynawowie posłu-
giwali się statystykami policyjnymi, zazwyczaj wyższymi od statystyk sądowych,
uwzględnianych przez inne państwa. Kolejnym czynnikiem jest rozbieżność mię-
dzy przestępczością rzeczywistą a ujawnioną. Przestępczość ujawniona to czyny
przestępne, o których powzięły wiadomość organa ścigania i które tak zostały oce-
nione przez prokuraturę i/lub sąd. W Skandynawii przestępczość zarejestrowana
jest stosunkowo wyższa niż np. w Polsce, ponieważ wyższa jest skłonność obywa-
teli do zgłaszania na policję zauważonych naruszeń prawa. Badania porównawcze
wskazują na wysoką tendencję do zachowań legalistycznych, w tym do zgłaszania
przestępstw przez społeczeństwo skandynawskie. Idzie to w parze z wysoką oceną
efektywności działań policji.

W świetle tych danych pozycja Szwecji w statystykach przestępczości może
być odczytana jako dowód na wysoki poziom legalizmu społecznego i pozytywnej
oceny organów ścigania w opinii publicznej. Polska ma zdecydowanie najwyższy
wskaźnik przestępstw niezgłoszonych, Szwecja zdecydowanie najniższy. W Pol-
sce prawie 2/3 ofiar nie zgłasza przestępstwa organom ścigania, w Skandynawii
proporcje są odwrotne. Wysoka niezgłaszalność przestępstw oznacza niską wiary-
godność danych policyjnych, a wysoka zgłaszalność - wysoką300.

Hanns Von Hofer porównywał przestępczość w latach 1950—1999 w Austrii,
Anglii i Walii, Francji oraz Holandii z przestępczością w Skandynawii. Wszędzie od-
notowano wyraźny spadek przestępczości w latach dziewięćdziesiątych i następ-

298A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce, t. 2, Oficyna Na-
ukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 1999, s. 142.
299A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce, t. 3, Oficyna Na-
ukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2003, s. 223.
300A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości…, t. 2, s. 154. W międzyna-
rodowych statystykach przestępczości Dania zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby włamań
do mieszkań na 100 000 ludności. Autorzy Atlasu przestępczości komentują to, pisząc, iż w porówna-
niu z Danią Polska znajduje się w grupie krajów o najmniejszym zagrożeniu włamaniem do mieszkań.
Wynika to jednak z faktu, że w Polsce informacje o blisko połowie włamań nie docierają do organów
ścigania. Niemal identyczny wskaźnik jak w Polsce występuje w Finlandii i Szwecji i tylko nieco wyższy
w Norwegii, co pozwala sądzić, że przestępstwo to jest w tych społeczeństwach rzeczywiście rzadkie.
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nie niewielki wzrost w latach 2000—2003. Ujmując rzecz statystycznie, w Skan-
dynawii, podobnie jak w badanych państwach, brak jest podstaw do twierdzenia,
iż mamy w Europie, w tym i w Skandynawii, do czynienia ze wzrostem i zale-
wem przestępczości301. Jednak operując wyłącznie danymi statystycznymi, Skan-
dynawia mogłaby się jawić jako najbardziej zagrożone przestępczością miejsce
w Europie. Analiza porównawcza pozwala dostrzec, że mamy tu do czynienia nie
tyle z zalewem przestępczości, ile ze skrupulatnością notowania ujawnionych na-
ruszeń. Im cięższe jest przestępstwo, tym większe jest prawdopodobieństwo, że
zostanie zgłoszone. Proste, łatwo rozpoznawalne przestępstwo (np. kradzież, po-
bicie przez obcego, włamanie, przekroczenie szybkości czy jazda pod wpływem
alkoholu etc.) będzie tam, w przeciwieństwie do innych państw, też zgłaszane sto-
sunkowo często. Zgłoszone będą też czyny, kiedy sprawca i pokrzywdzony są dla
siebie obcy. Im bliższy jest jednak związek między sprawcą i ofiarą, tym prawdo-
podobieństwo zgłoszenia przestępstwa będzie mniejsze302.

Są to kolejne dane potwierdzające, że związek między statystyką przestępczo-
ści a statystyką penitencjarną jest niewielki. Polityka penitencjarna jest tylko po-
średnio związana ze skalą przestępczości. Pośrednio bowiem powrotność do prze-
stępstwa w przypadku osób, które chociaż raz trafiły do więzienia, jest wyższa niż
wśród osób, które do więzienia nie trafiły303. Jak słusznie zauważał Donald Clem-
mer, więźniowie są tym, kim są w związku z tym, jacy byli w przeszłości i w efekcie
społecznego do nich nastawienia.

Tabela 1. Liczba uwięzionych w wybranych krajach w 2002 roku

Kraj
Uwięzieni

ogółem wskaźnik na 100 000 ludności

Austria 6 915 85,1

Czechy 21 206 207,0

Dania 3 150 58,9

Estonia 4 789 350,0

Finlandia 3 040 58,7

Francja 47 005 77,1

Niemcy 78 707 95,8

Węgry 17 119 171,0

301H. Von Hofer, Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalistik 1750—1982 Diagram, tabeller och
kontinentarer (Przestępstwo i kara w Szwecji. Statystyka historyczna 1750—1982, wykresy, tabele,
komentarz), SCB Statistiska Centralbyrån, Stockholm 1984, s. 187. Omawiając kwestię wzrostu czy
spadku przestępczości, autorzy Atlasu przestępczości wskazują, iż w porównywalnych latach 1995—
2000 przestępczość wzrosła w 20 krajach, w 9 zaś zmniejszyła się. Największy wzrost przestępstw
nastąpił w Słowenii, Irlandii Płn. oraz w krajach nadbałtyckich: Estonii, Litwie i Łotwie. Przestępczość
najszybciej obniżała się w Irlandii, Włoszech, Luksemburgu i Słowacji. Wzrost w Polsce był kilkakrotnie
większy niż w Czechach, ale mniejszy niż. w Słowenii czy krajach nadbałtyckich. Kraje skandynawskie
wykazały jedynie niewielki wzrost. Biorąc jednak pod uwagę sposób tworzenia statystyk, nie wydaje
się, aby Von Hofer popełnił błąd w ocenie sytuacji. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski,
Atlas przestępczości…, t. 3, s. 223.
302Crime and Criminal Policy in Sweden, Report nr 12, BRÅ, Stockholm 1984, s. 12.
303Może to wynikać z wcześniejszego pobytu w więzieniu lub być spowodowane za każdym razem taką
postawą osoby, która sprawia, że izolacja jest niezbędna. Więzienna przeszłość może rzutować i spra-
wiać, że będziemy doszukiwać się cech, których się spodziewamy. Policjant może być bardziej podejrz-
liwy, prokurator bardziej skłonny oskarżać, a sędzia bardziej skłonny ponownie skazać już uprzednio
karanego.
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Kraj
Uwięzieni

ogółem wskaźnik na 100 000 ludności

Holandia 15 246 95,4

Norwegia 2 666 59,2

Polska 80 004 207,0

Szwecja 6 089 68,5

Anglia i Walia 67 056 126,0

Źródło: A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, A. Marczewski, Atlas przestępczości, t. 3, Oficyna Naukowa,
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2003.

Jak widać, w Skandynawii przy poziomie przestępczości porównywalnym z in-
nymi państwami europejskimi jest proporcjonalnie mniej więźniów. Są rzadziej
skazywani na kary izolacyjne, a kary te są stosunkowo krótsze niż w innych pań-
stwach. Ponieważ kary są krótsze, mamy tendencję do niedostrzegania, że w ciągu
roku wiele osób skazuje się na kary izolacyjne, a więc korzystanie z kary izolacyj-
nej nie jest absolutnym wyjątkiem. Przeludnienie, które ostatnio daje o sobie znać
w zakładach karnych w Skandynawii, jest skutkiem nie tyle częstszych skazań na
karę izolacyjną, ile tendencji do wymierzania dłuższych wyroków, zwłaszcza za
przestępstwa związane z narkotykami. Tym razem też nie ma to związku ze wzro-
stem przestępczości.

Nils Christie zauważa: „Jest nas w Norwegii cztery i pół miliona. W 1955 ro-
ku ukazały się pierwsze policyjne statystyki przestępczości. Liczby były szokujące:
zgłoszonych zostało blisko 30 000 przypadków naruszenia prawa. W roku 2002 by-
ło ich już 320 000. Liczba osób powiązana z tymi przestępstwami wzrosła z 8000 do
30 000, liczba ukaranych wzrosła z 5000 do 20 000, a populacja więzienna w sto-
sunku do najniższej po II wojnie światowej wzrosła dwukrotnie. Czy to oznacza,
że przestępczość wzrosła? Nie wiem, i co ważniejsze: nigdy się nie dowiem”304.

WDogodnej ilości przestępstw ten sam autor opisuje różną reakcję na podobne
zdarzenie. Na szkolnym boisku pobili się w czasie przerwy uczniowie. Dwadzieścia
lat temu dyrektor szkoły wezwałby urwisów do swojego gabinetu, pouczył i to był-
by koniec sprawy. Dziś wzywa do szkoły policję i w jej ręce oddaje sprawę uczniów,
którzy dopuścili się przemocy. Wcześniej urwisy, dziś sprawcy przemocy305. „ Te
odmienne poglądy odzwierciedlają istotny wzrost zgłoszeń do policji «przemocy
młodzieży», przy czym przemocy niezbyt poważnego charakteru. Metody zgłoszeń
również uległy zmianie. Wizyty na policji zastąpione zostały przez telefony i fak-
sy”306. Do pewnego więc stopnia to, co znajduje się w statystyce, uzależnione jest
od zmian znaczeniowych przypisywanych zachowaniom i zmian instytucjonalnych
form kontroli, a przeciętnym przestępcą rzeczywiście okazuje się młokos z po-
dwórka, sąsiad i nieznajomy Stąd też Nils Christie nie uznaje za użyteczne, by
pytać o dynamikę rozwoju przestępczości. „Nie oznacza to, że statystyki przestęp-
czości nie są interesujące. Statystyki takie informują o zjawiskach postrzeganych
i rejestrowanych przez konkretne społeczeństwa jako przestępstwa, jak również
o tym, co spotyka tych, których postrzega się za głównych aktorów. Statystyki
przestępczości same w sobie są zjawiskiem społecznym”307. Nils Christie odma-
wia odpowiedzi na pytanie zarówno o to, ile jest przestępstw, jak i czy ich liczba
właściwie rośnie, czy maleje. To zależy, mówi, od punktu widzenia, od sposobu
mierzenia, od kodeksu karnego, sprawności policji, poziomu opieki społecznej,
stosunku do narkotyków i osób zaburzonych. Christiemu wtórują karniści, krymi-
nolodzy, socjolodzy i statystycy z całej Skandynawii. Statystyka przybliża nas do
skali problemu, ale to my definiujemy problem.

304N. Christie, A Suitable Amount of Crime, Routledge, London 2004, s. 1.
305N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004,
s. 19.
306Ibidem.
307Ibidem, s. 22.
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Christie polemizuje z Davidem Garlandem; w książce The Culture of Control
wskazuje na procesy, które według niego doprowadziły do wzrostu przestępczości.
Garland, zdaniem Christiego, tłumacząc źródła współczesnej punitywności, której
nie przewidzieli Foucault, Marks, Durkheim czy Elias, nadaje naukową wartość
zjawisku politycznemu. W efekcie stwarza wrażenie, jakoby odnotowany w sta-
tystyce wzrost przestępczości był zjawiskiem realnym308. Christie uznaje ten typ
rozumowania za niespójny.

Hanns Von Hofer podtrzymuje opinię Nilsa Christie. Stwierdza, że statystyki
niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistą skalę problemu. On sam jednak zde-
cydowanie widzi sens badania dynamiki przestępczości309. Dłuższe odcinki czasu
uwypuklają bowiem polityczne zależności między statystyką przestępczości, sta-
tystyką skazań i sytuacją społeczno-polityczną państwa. W tym kontekście stwier-
dza, że kraje skandynawskie wykazują daleko posunięte podobieństwa, jeśli cho-
dzi o skalę przestępczości, z wieloma państwami europejskimi, natomiast jeśli cho-
dzi o politykę karną i politykę penitencjarną, te podobieństwa w zasadzie ograni-
czają się do pozostałych państw skandynawskich310.

Hanns Von Hofer i Henrik Tham, badając dynamikę skazań za kradzież w Szwe-
cji w latach 1831—1998, stwierdzili, że wyniki analizy potwierdzają tezę Michela
Foucault, iż słaby rozwój gospodarczy i socjalny państwa powoduje większą skłon-
ność władzy do koncentrowania uwagi na przestępczości i skazaniach. Wynika to
z potrzeby odwrócenia uwagi od słabości rządzących i skupienia jej na innych, za-
stępczych problemach w sposób, który umożliwia demonstrację władzy i stwarza
pozory siły i wpływów. Dynamika skazań i statystyka przestępczości ujmowana
w długich okresach pozwala na wskazanie społecznych uwarunkowań tego proce-
su. Za przykład posłużyła analiza skazań za kradzież w Szwecji obejmująca blisko
200 lat. Autorzy wyróżnili trzy zasadnicze okresy.

W pierwszym okresie, w połowie XIX wieku, odnotowano zdecydowany wzrost
kar wymierzanych za kradzież. W drugim, do początku lat dwudziestych XX wieku,
kradzież na skali zachowań bezprawnych zajmowała niezbyt istotne miejsce. Ska-
zań było niewiele, a odnotowany poziom kradzieży pod koniec XIX wieku spadł.
W trzecim okresie, do roku 1998, nastąpił dziesięciokrotny wzrost skazań w po-
równaniu z rokiem 1920; szczyt przypadł na 1985 rok.

Zainteresowanie kradzieżą jest zrozumiale. To jedno z najbardziej typowych
naruszeń prawa. Przyczyn tego autorzy nie upatrują jednak w naturze człowie-
ka. Obserwując zjawiska społeczne towarzyszące zmianom, zwracają uwagę na
funkcjonalną rolę przestępstwa w utrzymaniu społeczno-politycznej stabilności.

Wzrost skazań i surowości wymierzanych kar w pierwszym okresie, związany
ze wzrostem występowania kradzieży, wiążą oni z ostatnim poważnym okresem
klęski nieurodzaju i głodu z lat 1866—1870311. Wzrost skazań nie jest, ich zda-

308D. Garland, The Culture of Control, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 139-165.
309H. Von Hofer, Brott och straff…; idem, Brott och straff i skandinavien. En överblick (Przestępczość
i kara w Skandynawii. Przekrój), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 2003, nr 3, s. 178-191. Ba-
danie przestępczości jest trudnym zadaniem; porównywanie statystyk bywa zadaniem karkołomnym.
Przygotowując raport dotyczący statystyki kryminalnej Szwecji za lata 1750—1982, Uanns Von Hofer
poświęcił gros czasu na znalezienie metody, która pozwalałaby na porównanie danych dotyczących
tego, co określano „zabójstwem” czy „kradzieżą” w roku 1750, z tym, co określano jako „zabójstwo”
czy „kradzież” w 1982 roku. Podobnie polski kryminolog i statystyk Jerzy Jasiński wiele lat wcześniej
również podkreślał, że statystyka pozwala zorientować się w rozmiarach danego zjawiska, ale równo-
cześnie poddaje się manipulacjom. Doświadczenie poucza, że przestępczość ujawniona podlega waha-
niom związanym z określoną sytuacją w zakresie ścigania, które w zależności od niekiedy politycznych
potrzeb wykazują większą lub mniejszą ilość danego typu przestępstw. J. Jasiński, Charakterystyka
przestępczości ujawnionej, w: Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce,
red. J. Jasiński, Ossolineum, Wrocław 1978. Związana jest również ze zmianami organizacyjnymi w apa-
racie wymiaru sprawiedliwości albo zmianami stanu prawnego. Wszystko to sprawia, że opieranie się
na danych, zwłaszcza z krótkiego okresu, może prowadzić do błędów w ocenie stanu przestępczości.
W dłuższym okresie zmianom natomiast ulegają i techniki zbierania danych, i zmiany w sposobie ich
oceny. J. Jasiński, Rozmiary i dynamika przestępczości, w: Zagadnienia nieprzystosowania…, s. 27-33.
310H. Von Hofer, Brott och straff…, s. 178-191.
311Wcześniej, od 1760 roku, w którym zezwolono na swobodną, niekontrolowaną produkcję alkoholu,
wzrost przestępczości był silnie związany z produkcją alkoholu i faktem, że część ludzi otrzymywała
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niem, konsekwencją wyłącznie tego, że ludzie wówczas więcej kradli. Znacznie
surowiej karano wtedy i inne naruszenia, co tłumaczą osłabieniem ekonomicznej,
a w związku z tym i politycznej władzy w państwie. Surowe kary miały stwarzać
pozory siły, jakiej państwo w gruncie rzeczy było pozbawione. Jednocześnie nie
można wykluczyć, że były też odzwierciedleniem poziomu potępienia dla zama-
chu na szczególnie cenne dobro, jakim w owym czasie była żywność.

Liczba odnotowanych kradzieży i skazań za kradzież spada pod koniec XIX
wieku i spadek ten utrzymuje się do roku 1920. W tym czasie, od 1871 roku aż po
lata sześćdziesiąte XX wieku, szwedzkie statystyki odnotowują stały spadek prze-
stępczości. Tham i Von Hofer główną tego przyczynę upatrują w fali emigracji,
jaka nastąpiła pod koniec XIX wieku. Tłumaczą to także wprowadzonym w latach
1855—1860 zakazem domowej produkcji alkoholu. Zmienił się też i wpłynął na ob-
raz całości sposób prowadzenia statystyk (1857 r.). Wzrost skazań za kradzież tuż
po zakończeniu I wojny światowej tłumaczą ciężkimi zimami, kolejnym nawrotem
głodu, rozwojem czarnego rynku i brakiem stabilizacji politycznej. W takiej sytu-
acji wzrost skazań ma raz jeszcze za zadanie imitować siłę osłabionego państwa.

Spadek skazań po roku 1920 przypisywany jest przede wszystkim efektom za-
kazu produkcji i sprzedaży alkoholu. Mniej było skazań, gdyż mniej było kradzie-
ży. Mniej było kradzieży, gdyż ludzie, mniej pijąc, rzadziej pod wpływem alkoho-
lu naruszali prawo, co w poprzednim okresie zdarzało się nagminnie. Na spadek
kradzieży wpływ mogło mieć również podniesienie się stopy życiowej, moderniza-
cja rolnictwa, początek industrializacji kraju i stabilizacja socjalna. Rozwój innych
form kontroli, zwłaszcza kontroli socjalnej, umożliwiał przedefiniowanie tego, co
wcześniej nazywano przestępstwem, w kategorie potrzeb i niedostatków.

Czym więc wytłumaczyć wzrost skazań, który następuje w trzecim okresie,
w latach osiemdziesiątych? Towarzyszy mu wzrost odnotowanych kradzieży, co
autorzy tłumaczą większą ilością dóbr, które nadają się do kradzieży312. To jed-
nak oznaczałoby, że liczba skazań oddaje obiektywny obraz sytuacji i pozbawio-
na jest drugiego dna, związanego z funkcjonalnym znaczeniem przestępstwa jako
instytucji społecznej. Wzrost kradzieży powoduje wzrost skazań za kradzież. Jak
jednak wyjaśnić fakt, że wzrost skazań za kradzież z okresu klęski głodu i nieuro-
dzaju powtarza się pod koniec XX wieku w państwie dobrobytu i opieki społecznej,
zwłaszcza że spora ich część to drobne kradzieże rzeczy ze sklepów, które w ra-
mach promocji mogłyby być nawet rozdane za darmo, i często są tak rozdawane.

Odnotowany wzrost skazań zbiega się w czasie z rozpoczętą w państwach skan-
dynawskich debatą o tym, czy rozbudowa państwa opiekuńczego czyni społeczeń-
stwo lepszym? Debata ta jest wywołana przez grupy skłonne przystać na zwięk-
szenie kumulacji kapitału w rękach nielicznych i odejście od dzielenia się z innymi
w ramach zasady uniwersalizmu. Zbiega się to też w czasie z procesem opisanym
przez Zygmunta Baumana jako kurczenie się wpływów państwa, które traci swoją
centralną pozycję i stara się odzyskać wrażenie sprawowanej władzy. Do tego do-
brze nadają się, ponieważ budzą strach, instytucje prawa karnego. Rozrost nawet
w Skandynawii instytucji karnych i pewne rozszerzenie kapitału instytucji peniten-

zapłatę za pracę w naturze, w wódce. W okresie głodu, gdy więcej produkowano ziemniaków (sadził
je nawet w swych ogrodach król norweski, by wspomagać ludność), ale gdy niewiele więcej było poza
ziemniakami, z ziemniaków produkowano też wódkę. Wódką z ziemniaków częściowo opłacano pracę.
Zwiększona produkcja ziemniaków pociągała za sobą zwiększoną produkcję wódki. Wkrótce jednak
zaczęto bić na alarm, gdyż zwrócono uwagę na związek między alkoholem, obniżeniem przeciętnego
wieku życia i wzrostem przestępczości. W 1860 roku zakazano niekontrolowanego pędzenia wódki. Na
początku XX wieku rozwinął się ruch abstynencki. Abstynencja stała się z czasem w Skandynawii (z
wyjątkiem Finlandii) nie tylko cnotą, ale wręcz najważniejszą sprawą. A jeszcze w 1818 roku szwedzki
pastor i kaznodzieja Carl Rabe występował w Parlamencie szwedzkim z płomienną obroną wódki jako
środka uwalniającego od stresu spracowanego, strudzonego człowieka. „Wódka przynależy do szwedz-
kiego klimatu - mówił - jest korzystna dla spracowanego człowieka, którego członki są zmęczone po
pracy; konieczna dla tych, którzy z powodu złego odżywiania kartoflami z solą muszą wytężać swoje
siły, aby dla żony i dzieci zapewnić ubogie utrzymanie. I dlaczego odmawiać tej pracującej klasie kilku
chwil wytchnienia”. T. Walat, No to skål! „Polityka” z 31 stycznia 2004, s. 54.
312H. Von Hofer, H. Tham, Theft in Sweden 1831—1998, „Journal of Scandinavian Studies in Crimi-
nology and Crime Prevention” 2000, vol. 1, s. 195-210.
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cjarnych pozwala wnioskować, iż jest to próba maskowania osłabienia wpływów
władzy państwowej313.

Jeśli uznać ten tok rozumowania, to wzrost skazań za kradzieże w Szwecji
w połowie lat osiemdziesiątych należałoby uznać za dowód na istnienie kryzysu,
jaki w owym czasie przeżywała Szwecja. Z tej perspektywy kradzież nie oznacza
jedynie rozluźnienia norm społecznych. Skazania za kradzież stają się wyrazem
funkcjonalnej demonstracji skuteczności administracji państwowej, zdolnej do zi-
dentyfikowania wielu niechcianych, nietolerowanych zachowań w celu ochrony
wizji władzy państwowej jako skutecznej i silnej. Przykład Szwecji i Finlandii po-
twierdza słuszność tego rozumowania. Lata dziewięćdziesiąte w Szwecji to czas
kryzysu. Przepowiadano wówczas klęskę szwedzkiego modelu i „trzeciej drogi”
pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem, która może zapewnić i bogactwo, i spra-
wiedliwy jego podział314. Szwecja wyszła z kryzysu, ale jest faktem, że w jego
trakcie wzrosła gwałtownie liczba skazań.

Szwedzki kryminolog Jerzy Sarnecki przestrzega, by oceniając przestępczość
w Skandynawii, nie popełniać tradycyjnego błędu, który polega na utożsamianiu
wzrostu przestępczości ze spadkiem dobrobytu. Dane na temat przestępczości
w Skandynawii wskazują, iż bieda i głód, nieobce w Skandynawii do lat pięćdzie-
siątych XX wieku, w niewielkim stopniu wpływały na statystyki przestępczości. Jej
wzrost notuje się od lat sześćdziesiątych, które odznaczają się wzrostem dobro-
bytu. Również alkohol, odpowiedzialny za generalny wzrost przestępczości, ujęty
w karby kontroli, przestał być głównym czynnikiem przestępczości.

Sarnecki wiąże wzrost aktywności związanej z identyfikowaniem zachowań ja-
ko przestępcze ze wzrostem zainteresowań prasy tematyką przestępczości. Za-
uważa, że przez długie lata bardzo niewielu dziennikarzy pisało o przestępstwach
i rzadko temat ten trafiał na pierwsze strony gazet. Były one zarezerwowane dla in-
nych tematów. W prasie zdecydowanie dominowała debata nad równością kobiet
i mężczyzn. Brak równości był przez dziesięciolecia po II wojnie światowej obsza-
rem polityki znacznie bardziej widocznym w sferze publicznej niż przestępczość.
Więcej dziennikarzy pisało i zajmowało się równym statusem kobiet niż przestęp-
czością. Również więcej dziennikarzy zajętych było tematyką konkretnych ofiar
przestępstw niż anonimową, statystyczną przestępczością. Przestępczość nie by-
ła „gorącym” tematem, nie miała szczególnego społecznego znaczenia. Zdaniem
Sarneckiego konstrukcja wyobrażenia przestępczości w Szwecji zaczyna się na
nowo w 1986 roku, co było bezpośrednio związane z kryzysem państwa. Spekta-
kularnym motywem zmian stało się zabójstwo Olofa Palme315.

Koncentracja uwagi i środków na jednym problemie z konieczności osłabia za-
interesowanie innymi formami kontroli. Ani instytucje, ani pracujący w nich ludzie
nie są w stanie utrzymywać spójnych systemów poznawczych i zgłębiać wszyst-
kiego, co jest dla nich interesujące. Stąd znaczenia nabiera koncentracja uwa-
gi. Uwaga skupiona na przestępczości skutkuje zmniejszeniem uwagi na sektorze
pomocy socjalnej. Nie miejsce tu na to, by śledzić zmiany w strukturze wydat-
ków budżetowych w Szwecji i stopnia, w jakim cięcia w sektorze społecznym spo-
wodowane były wyraźnym wzrostem wydatków na policję i inne organy ścigania
oraz utrzymania porządku społecznego. Trudno o przeprowadzenie prostej parale-
li między skupieniem uwagi i środków na zwalczanie przestępczości, bezpośrednio
spowodowane zabójstwem premiera Olofa Palme i zabójstwem szwedzkiej mini-
ster spraw zagranicznych Anny Lindh, dokonanym kilkanaście lat później, w ro-
ku 2003, przez szaleńca, który z powodu cięć budżetowych i braku funduszy na
opiekę psychiatryczną został za wcześnie wypuszczony i pomimo jego prośby nie
przyjęty z powrotem do zakładu leczniczego316. Bliskość, dostępność, normalność
313Ibidem.
314P. Cegielski, Szwedzki kac, „Gazeta Wyborcza” z 14-16 sierpnia 1998, s. 16.
315Wykład prof. Jerzego Sarneckiego na seminarium poświęconym trendom przestępczości w Szwecji
wygłoszony 16 października 2000 w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego.
316M. Ross, Ofiary ideologii, „Dziś” 2003, nr 11, s. 69. Sprawcy na dzień przed zabójstwem, pomimo że
sam się zgłosił, nie przyjęto do szpitala psychiatrycznego z tych samych - ekonomicznych - powodów.
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i skromny styl życia władzy jest w Skandynawii cechą społeczeństwa otwartego.
To nie brak funduszy na ochronę ministrów wydaje się tu istotny. Ważniejsze są
różnice w redystrybucji środków społecznych, większe na aparat ścigania niż na
cele socjalne. Zdaniem Thomasa Mathiesena jest to wynik stworzenia atmosfe-
ry strachu przed przestępczością, wywoływaną sztucznie przez środki masowego
przekazu. W tym również upatruje on bezpośrednią przyczynę wzrostu popula-
cji więziennej, jaki nastąpił w ostatnich latach w państwach skandynawskich (z
wyjątkiem Finlandii)317.

Na plan dalszy zeszły tematy społeczne, a dziennikarzy z tych działów skiero-
wano do działu kryminalnego. Wzrosła statystyka kradzieży i o tym zaczęto pisać,
ale mało kto zwracał uwagę na fakt, że zmieniła się polityka ubezpieczeń spo-
łecznych. Wcześniej szkoda wyrządzona przestępstwem wyrównywana była przez
ubezpieczenia na podstawie bezpośredniego zgłoszenia szkody do ubezpieczycie-
la; z czasem warunkiem odszkodowania było potwierdzenie zgłoszenia szkody na
policji. Tak więc, choć realny wzrost przestępstw przeciwko mieniu mógł być nie-
znaczny lub żaden, obraz wynikający ze statystyk w połączeniu ze skierowaniem
uwagi mediów na przestępstwa sprawiły, iż uzasadnione wydawało się twierdze-
nie o drastycznym wzroście przestępczości w Skandynawii.

W Skandynawii, podobnie jak w pozostałych państwach Europy Zachodniej,
po II wojnie światowej i w latach 1950—2000 odnotowano istotny wzrost prze-
stępczości. Skandynawscy badacze wskazują, że procesy te nie odbiegały od tych,
jakie obserwowano w innych państwach Europy. Nie do końca wiadomo, dlaczego
tak się stało. Demokratyzacja życia społecznego doprowadziła nie tyle do zwięk-
szenia się dostępu do dóbr, ile do wzrostu poczucia uprawnienia do domagania
się ich. Wzrost dóbr, migracje, imigracje, zanik kontroli, przemiany obyczajów,
wstrząs wywołany przeżyciami II wojny światowej i związana z nim społeczna
demoralizacja to tylko kilka z czynników, które uważa się za odpowiedzialne za
stan statystyk318. Hanns Von Hofer uważa, że ma to związek ze wzrostem wskaź-
nika wykrywalności przestępstw, a więc kwalifikowaniem czynów jako przestęp-
ne, i wzrostem długości orzekanych kar pozbawienia wolności. Nie ma to, jego
zdaniem, związku z rzeczywistym pojawieniem się nowych, niebezpiecznych zja-

Lekarz prowadzący dał do zrozumienia, że powodem zwolnienia była nieustanna presja władz na jak
największe oszczędności leczenia psychiatrycznego. Marek Ross, szwedzki publicysta polskiego po-
chodzenia, wskazuje na absurdalność sytuacji: „żyjemy w społeczeństwie tak bogatym, że w ramach
resocjalizacji gminy wysyłają młodocianych kryminalistów na rejsy jachtem po Morzu Śródziemnym
(autentyczne!) - obóz na jednym z tysięcy pięknych jezior szwedzkich byłby dla nich mało atrakcyjny.
Płacimy najwyższe na świecie podatki. Państwa jednak nie stać na ochronę własnych ministrów” - M.
Ross, Ofiary ideologii…, s. 71. Zabita minister spraw zagranicznych była jedną z najpopularniejszych
i najlepszych wśród szwedzkich polityków.
317T. Mathiesen, Driving Forces behind Prison Growth: The Mass Media, „Nordisk Tidsskrift for Kri-
minalvidenskab” 1996, nr 2, s. 133-143.
318Np. w Danii wśród skazanych na karę pozbawienia wolności w 1987 roku 38% skazano na podstawie
duńskiego kodeksu karnego, 48% na podstawie ustawy o ruchu drogowym, a 14% na podstawie innych,
specjalnych ustaw.

Zwykle karze pozbawienia wolności towarzyszy warunkowe przedterminowe zwolnienie. Stała Ko-
misja ds. Reformy Prawa Karnego dość często zmienia reguły dotyczące tego środka odpowiednio do
sytuacji społecznej i bieżącej polityki karnej.

Tymczasowo aresztowani to oddzielna, stosunkowo liczna kategoria w duńskiej rzeczywistości peni-
tencjarnej. Z reguły stanowią oni 25% całej populacji uwięzionych. Średnia dzienna w kolejnych latach
wynosiła: 1988 - 867 osób, 1989 - 787 osób. W latach 70. aresztowanych było ok. 1200—1300 dziennie.
Policja ma prawo zatrzymać osobę do wyjaśnienia bez nakazu aresztowania na okres do 24 godzin (an-
holdte). Sędzia może przedłużyć zatrzymanie do 72 godzin (opretholdt anholdelse). W 1989 roku na
787 zatrzymań sędzia przedłużył je zgodnie ze swymi uprawnieniami w 23 przypadkach. Sędzia ma pra-
wo wydać nakaz aresztowania (varetaegt) bądź zwolnić zatrzymanego. Większość zatrzymanych przez
policję zwalniana jest zazwyczaj przed upływem przewidzianych w przepisie 24 godzin. W trakcie za-
trzymania mogą oni przebywać w areszcie policyjnym. Zatrzymani przez sąd są zazwyczaj przenoszeni
do tymczasowych aresztów. Szczególnymi środkami znanymi w systemie duńskich środków karnych
jest sikring - środek zabezpieczający stosowany w stosunku do niebezpiecznych przestępców i forva-
ring - środek prewencyjny stosowany głównie do nałogowych alkoholików zniesiony reformą prawa
karnego w 1973 roku; forvaring orzekano na okres nieokreślony do 4 lat z możliwością przedłużenia
tego okresu na następne 4 lata.
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wisk319. Wzrosła ogólna liczba odnotowanych naruszeń prawa, ale długotermino-
we trendy, poparte danymi z lat 1850—1950, wskazują na spadek przestępstw
najpoważniejszych, takich jak np. zabójstwo. Co ciekawe, dotyczy to spadku za-
bójstw mężczyzn i dzieci, ale nie kobiet320. Nadal wzrasta liczba przestępstw z uży-
ciem przemocy, przestępstw seksualnych, w tym zgwałceń i przestępstw prze-
ciwko kobietom i dzieciom. Naukowcy i politycy wzrost ten upatrują w efektach
polityki równościowej. Spowodowała ona wzrost świadomości zjawisk wcześniej
obecnych, ale niedostrzeganych lub ignorowanych. Wzrosła też wraz ze wzrostem
społecznego potępienia dla przemocy wobec kobiet i dzieci skłonność ofiar do zgła-
szania doświadczanych napaści. Wcześniej zawstydzane i obwiniane, ofiary mia-
ły skłonność do brania na siebie winy za dokonane na ich szkodę przestępstwo.
Oskarżenie o gwałt nie tylko w XVIII, ale wciąż jeszcze na początku XX wieku było
hańbiące przede wszystkim dla pokrzywdzonej. To na nią spadało odium potępie-
nia za czyn, którego była ofiarą. Emancypacja kobiet spowodowała, że wzrosła
ich mobilność. Przenosząc się do miast, zdobyły samodzielność i swobodę poru-
szania się, co wcześniej było niemożliwe. Wyeliminowało to jednak ścisłą kontrolę
społeczną obecną w wioskach i małych miejscowościach, która stanowiła barierę
przed niektórymi typami przestępstw. Miejska anonimowość realnie zwiększała
zagrożenie kobiet ze strony nieznanych napastników. Tak więc wzrost odnoto-
wanej przemocy to efekt nie tylko zmian świadomości i mentalności, ale także
zwiększenia się rzeczywistego zagrożenia321. Z tego samego powodu - mobilności
i anonimowości zarówno kobiet, jak i mężczyzn - odnotowano wzrost przestępstw
przeciwko mieniu. Stabilizacja przestępstw przeciwko mieniu nastąpiła dopiero
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

Trendy dotyczące przestępczości wskazują od początku lat sześćdziesiątych
na wzrost zgłoszonych na policję przestępstw w czterech państwach skandynaw-
skich. W Szwecji wzrost ten wystąpił już na początku lat czterdziestych XX wieku.
Najniższy był wzrost przestępstw najpoważniejszych, w tym zabójstw. Te także nie
wzrosły w Finlandii, utrzymując się jednak na poziomie proporcjonalnie wyższym
niż w pozostałych państwach skandynawskich. Odnotowano poważniejszy wzrost
rozbojów, przestępstw wcześniej praktycznie nieznanych. Ich liczba w 1960 ro-
ku wynosiła 1200. Wzrost tych przestępstw tłumaczy się zwiększeniem populacji
społecznie zmarginalizowanych młodych mężczyzn, a współcześnie rozbojami po-
pełnianymi wśród nich.

Porównując z kolei przestępstwo najcięższe, jakim jest zabójstwo, Norwegia
wykazuje najniższy wskaźnik wśród 28 państw. Nieco większy, ale niższy niż Pol-
ska (wskaźnik 2,1 na 100 000), wykazują Dania i Szwecja, a jedynie Finlandia pla-
suje się tradycyjnie wśród państw o wysokim wskaźniku tuż po RPA, Rosji, USA
i Węgrzech322.

Współcześnie Skandynawia, podobnie jak większość państw w Europie i Stany
Zjednoczone, odnotowuje generalnie spadek ogólnej liczby przestępstw i lokalnie
niewielki wzrost zgłoszonych przestępstw.

Policyjne statystyki w latach 1995—2000 odnotowały w Danii spadek pozio-
mu przestępczości o 8%; wskaźnik przestępstw popełnionych na 100 000 miesz-
kańców wyniósł w 2000 roku 9447,3. W Finlandii przestępczość wzrosła w tym

319Porównanie zostaje dokonane na podstawie wyboru określonych typów przestępstw, których defi-
nicje prawne we wszystkich czterech państwach zdają się być do siebie zbliżone. Następnie pod wzglę-
dem możliwości dokonywania porównań analizowany jest sposób przygotowania i operowania danymi
statystycznymi w każdym z tych państw. Tak więc bada się pod względem możliwości porównywania
zarówno materiał prawny, jak i statystyczny, zaczynając jednak od metody, która za podstawę porów-
nań bierze podobieństwo w sposobie statystycznego dokumentowania materiału dotyczącego prze-
stępczości. Patrz H. Von Hofer, Nordic Criminal Statistics 1950—1980 (81), CSB Statistics Sweden,
Stockholm 1984, s. 2-3; S. Falck, H. Von Hofer, A. Storgaard, Nordic Criminal Statistics 1950—2000,
Report 2003:3 Department of Criminology Stockholm University, Stockholm 2003.
320M. Killias, The Opening and Closing of Breaches. A Theory on Crime Waves, Law Creation and
Crime Prevention, „European Journal of Criminology” 2006, vol. 3, s. 11-31.
321Ibidem, s. 15.
322H. Von Hofer, Brott och straff…, s. 178-191; A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas
przestępczości…, t. 3, s. 193.
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okresie o 5%; wskaźnik przestępstw popełnionych na 100 000 mieszkańców wy-
niósł w 2000 roku 10 261,7. W Norwegii przestępczość w badanym okresie wzro-
sła o 10%; wskaźnik przestępstw popełnionych na 100 000 mieszkańców wyniósł
w 2000 roku 10 136,9. W Szwecji przestępczość, podobnie jak w Finlandii, wzro-
sła o 5%; wskaźnik przestępstw popełnionych na 100 000 mieszkańców wyniósł
w 2000 roku 13 692,8323.

Najcięższe przestępstwa, takie jak zabójstwo, rozbój i gwałt, stanowią margi-
nes skandynawskiej przestępczości. W Szwecji w 1965 roku na 100 000 ludności
popełniano 1 zabójstwo; w 2000 liczba ta wzrosła do 1,2. W Danii dane te wy-
noszą 1,2 i 1,2; w Norwegii 1,0 i 1,1. Wyjątkiem jest tu jedynie Finlandia, która
tradycyjnie wykazuje wysoki poziom zabójstw, ale utrzymujących się w badanym
okresie na tym samym poziomie 3,4. To dużo w porównaniu z pozostałymi pań-
stwami skandynawskimi, które obok Austrii, Szwajcarii i Hiszpanii wykazują naj-
niższy wskaźnik zabójstw na poziomie nieprzekraczającym 1,2. Jednocześnie to
stosunkowo niewiele w porównaniu z wysokimi wskaźnikami państw zbliżonych
geograficznie do Skandynawii. W większości państw Europy Zachodniej współ-
czynnik zabójstw był stosunkowo niski i nie przekraczał 2. W grupie tej znalazły
się także Węgry i Słowenia. Najwyższe wskaźniki reprezentują państwa bałtyckie,
które odpowiednio w kolejnych okresach badawczych miały następujące wskaźni-
ki zabójstw dokonanych na 100 000 ludności: Estonia rok 1995 - 16,6, rok 2000
- 10,0; Litwa - 12,1 oraz 10,2; Łotwa - 7,3 i 6,2. Pomimo tendencji spadkowej we
wszystkich trzech państwach wskaźnik obrazuje istniejące tam problemy społecz-
no-polityczne. Polska roku 2003 ze współczynnikiem 2,5 jest również zaliczana do
państw o dość wysokim zagrożeniu zabójstwem324.

Nasilenie rozbojów i ich dynamika są najwyższe na Łotwie i w Polsce. Wysoką
dynamikę wzrostu wykazały Norwegia, Dania i Szwecja, najniższą Finlandia. Bio-
rąc pod uwagę liczbę popełnionych w latach 1995 i 2000 przestępstw na 100 000
ludności, w Norwegii odnotowano ich w roku 1995 - 21,7, w 2000 - 39,7. Roczne
tempo zmian w latach 1995—2000 wynosiło w Norwegii 12,8%. Najwięcej popeł-
niano rozbojów w Szwecji w roku 1995 - 65,1, w 2000 - 101,4. Roczne tempo zmian
w latach 1995—2000 wyniosło 9,3%. W Danii było ich odpowiednio w roku 1995
- 39,9,1, w 2000 - 59,3. Roczne tempo zmian w Danii w latach 1995—2000 wy-
niosło 8,7%. W Finlandii liczba rozbojów wynosiła w roku 1995 - 42,9,1, w 2000 -
50,3. Roczne tempo zmian w Skandynawii w latach 1995—2000 było w Finlandii
najniższe i wyniosło 3,2%325.

Do przestępstwa zgwałcenia w statystykach policyjnych zaliczono: wymuszo-
ne współżycie seksualne, gwałt małżeński, stosunek seksualny bez użycia prze-
mocy z osobą bezradną lub upośledzoną, stosunek seksualny i kazirodczy z osobą
nieletnią. W Szwecji na 100 000 ludności w roku 1995 i 2000 odnotowano odpo-
wiednio 19,3 i 22,8, a w Norwegii 8,5 i 12,4 spraw. Roczne tempo zmian w latach
1995—2000 było w Norwegii najwyższe - 7,8%. Tuż za Norwegią jest Finlandia ze
wzrostem 5,2%. W Finlandii odnotowano wskaźnik 8,7 i l1,2, a w Danii 8,4 i 9,3326.

323Dla porównania Polska odnotowała w latach 1995—2000 wzrost przestępstw o 30%. Wskaźnik prze-
stępstw popełnionych na 100 000 mieszkańców wyniósł w Polsce w 2000 roku 32 782. Warto zauważyć,
że jest to mniej niż w każdym z państw skandynawskich. Plasuje to Polskę na poziomie średniej, kra-
je skandynawskie zaś na poziomie powyżej średniej, gdy idzie o skalę odnotowanych popełnionych
przestępstw. European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2003, Police Statistics, w:
European Sourcebook, NCSR/WODC, The Hague 2003, s. 33.
324A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, At las przestępczości…, t. 3, s. 225.
325Ibidem, s. 227-228; Crime and Criminal Policy in Sweden, Report nr 12, BRÅ, Stockholm, 1984, s.
12.
326Statystyki wykazują niższe nasilenie gwałtów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w porów-
naniu z Europą Zachodnią, co - jak słusznie zauważają autorzy opracowania - może się wiązać nie
tyle z mniejszą liczbą tych przestępstw, ile z mniejszą skłonnością ofiar do ich zgłaszania. Dobrym te-
go przykładem jest Polska. Wśród 17 państw Polska z rocznym tempem wzrostu 1,9% znalazła się na
przedostatnim miejscu statystyki rocznego tempa zmian w dynamice zgwałceń w latach 1995—2000.
Ze względu na wnioskowy charakter ścigania przestępstwa zgwałcenia trudno w ogóle mówić w Polsce
o statystyce dotyczącej samego gwałtu. Jest to raczej statystyka dynamiki woli i gotowości ofiary do
podjęcia decyzji o ściganiu gwałtu. W Skandynawii wyrównanie pozycji kobiet i mężczyzn doprowadzi-
ło również do wprowadzenia szeregu działań mających na celu prewencję tego typu przestępstw. To
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Kraje skandynawskie plasują się wśród państw o średnim poziomie przestęp-
czości. W latach 1995—2000 odnotowano tam w zależności od państwa spadek
lub wzrost nieprzekraczający 10% najpoważniejszych przestępstw, takich jak za-
bójstwo, napaść, gwałt, rozbój, kradzież, kradzież z włamaniem. Wyjątkiem były
włamania do mieszkań, które w Norwegii spadły w tym okresie o ponad 50%.
W Finlandii rozboje i włamania do mieszkań spadły od 5 do 10%. Na takim samym
poziomie utrzymywały się kradzieże samochodów, natomiast zarówno w Danii, jak
i w Szwecji spadła przestępczość związana z przemytem narkotyków. Pomimo te-
go spadku Szwecja razem z Norwegią, Belgią i Szwajcarią znajdują się w grupie
państw o najwyższym odnotowanym poziomie przestępstw związanych z narkoty-
kami327. Nie musi to odzwierciedlać skali problemu, ale raczej przyjęty kierunek
polityki nastawionej na ściganie tego typu przestępstw. W liczbach ogólnych od-
notowaną przestępczość przedstawia tabela 2328.

Tabela 2. Liczba przestępstw ogółem oraz według ich rodzajów

Przestępstwa ogółem:

Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1950 109 117 b.d. 161 778 51 273 3 829 b.d. 3 342 1 954

1957 117 091 33 481 259 176 58 009 3 975 1 427 5 172 2 080

1960 126 367 38 584 276 314 65 201 4 106 1 599 5 365 2 254

1970 260 072 64 868 563 138 122 849 7 812 2 489 10 177 3 882

1980 408 177 119 042 760 911 178 105 11 745 4 290 13 564 5 880

1990 527 421 235 256 1 218 820 435 154 10 261 5 426 12 575 8 056

2000 504 231 330 071 1 214 968 385 797 9 448 6 440 12 106 7 454

Statystyki najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, napaść czy
gwałt, wskazują na znikomy udział tych przestępstw w ogólnej statystyce prze-
stępczości.

Zabójstwa

Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1957 b.d. 7 61 97 b.d. 0,3 1,22 3,48

1960 22 14 73 109 0,5 0,4 1,0 2,4

1970 26 6 64 100 0,5 0,2 1,2 1,2

1980 76 31 135 111 1,5 0,8 1,6 2,3

jeszcze bardziej może zniekształcać rzeczywisty obraz takich przestępstw, jeśli porównujemy Polskę
i Skandynawię. W Skandynawii przy wysokiej skłonności do zgłaszania przestępstwa zgwałcenia, choć
nie znajduje to bezpośredniego odzwierciedlenia w statystyce, rzadziej może dochodzić do zgwałcenia
ze względu na świadome jemu przeciwdziałanie. W Polsce przy praktycznym braku tego typu pro-
gramów i jednocześnie dalece nierównej pozycji ofiar, które często obwinia się za popełniony na ich
szkodę czyn, rzeczywista liczba tych przestępstw może wzrastać w stopniu wyższym, niż wykazują to
statystyki. A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości…, t. 3, s. 227-230.
327European Sourcebook…, s. 29.
328Statystyki za lata 1950—1980 - H. Von Hofer, Nordic Criminal Statistics…, CSB Statistics Swe-
den, Stockholm 1984. Statystyki za lata 1990—2000 (ogółem) - G. Barclay, C. Tavares, International
Comparisons of Criminal Justice Statistics 2002; http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/ hosb502.pdf.
Pozostałe statystyki przestępstw: S. Falck, H. Von Hofer, A. Storgaard, Nordic Criminal Statistics…,
Department of Criminology Stockholm University, Stockholm 2003. To, co jest ciekawe, to zmiana, ja-
ka nastąpiła w obliczaniu wskaźnika przestępstw popełnianych na 100 000. Wcześniej był on znacznie
wyższy, odnosił się bowiem tylko do populacji osób dorosłych. W statystyce z 2003 roku został zmienio-
ny i obliczony w stosunku do całej populacji, wskazując na znacznie niższy wskaźnik przestępczości
na 100 000 mieszkańców. Kolejna zmiana i niższe dane wynikły stąd, że w niektórych przypadkach
zmieniono statystyki i, rezygnując z danych ze statystyki policyjnej, uwzględniono statystykę skazań,
co również doprowadziło do obniżenia wskaźników i liczb przestępstw.
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Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1982 55 47 125 107 1,1 1,1 1,5 2,2

1990 58 42 121 145 1,1 1,0 1,4 2,9

2000 58 38 110 146 1,1 0,8 1,2 2,8

Pod względem liczby zabójstw, Finlandia wyróżnia się znacznie na tle państw
skandynawskich, co ma związek z najwyższym tam spożyciem alkoholu. Zmiany
w sposobie rejestrowania zabójstwa sprawiły, że statystyka zabójstw w Finlandii
była zaniżona (z tej kategorii wyłączono napaści ze skutkiem śmiertelnym - 1970
r.), a zawyżona w Szwecji (do zabójstw włączono napaści, w wyniku których ofiara
poniosła śmierć - 1975 r.). Generalnie jednak również to przestępstwo wykazuje
w ostatnich latach tendencję spadkową329.

Napaść

Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1957 1 694 I 822 8 570 5 253 38 52 116 121

1960 1 632 1 802 8 711 5 571 36 50 126 116

1970 2 401 3 092 18 385 11 230 49 229 229 246

1980 4 854 4 041 24 668 13 964 95 99 297 2924

1982 5 169 4 459 28 200 15 723 101 108 339 326

1990 7 698 7 842 40 690 20 654 150 185 475 414

2000 9 796 13 936 58 846 27 820 183 310 663 537

Gwałt

Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1957 b.d. 69 333 97 b.d. 3,0 6,7 3,5

1960 200 66 512 222 4,4 1,8 6,8 5,0

1970 215 109 692 325 4,4 2,8 8,6 7,1

1980 422 129 885 367 8,2 3,2 10,6 7,7

1982 396 136 941 370 7,7 3,3 11,3 17,7

1990 486 376 1410 381 9,5 8,9 16,5 7,6

2000 497 381 2024 579 9,3 8,5 22,8 11,2

Kradzież

Rok
Liczba Wskaźnik na 100 000 mieszkańców

Dania Norwegia Szwecja Finlandia Dania Norwegia Szwecja Finlandia

1956 87 192 17 610 172 445 21 483 1852 509 2357 502

1957 91 970 22 147 193 608 25 362 2049 634 2629 587

1960 103 430 26 796 203 675 31 020 2258 727 2723 700

1970 220 276 47 331 390 523 61 934 4469 1189 4855 1359

1980 340 891 95 011 514 130 108 963 6654 2325 6187 2280

1990 429 896 175 165 734 409 181 872 8364 4130 8581 3648

2000 413 471 189 405 694 875 219 800 7747 4217 7832 4247

329G. Barclay, C. Tavares, International Comparisons…, s. 10. Nie inaczej jest i w Polsce, gdzie w po-
równaniu nawet z rokiem 1996, gdy popełniono 873 zabójstwa, ich liczba zmniejszyła się w roku 2000
do 854, dając średnią 2,04 zabójstwa na 100 000 mieszkańców.
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W krajach skandynawskich jest proporcjonalnie mniej policji niż w innych eu-
ropejskich państwach - na 100 000 mieszkańców przypada mniej niż 200 policjan-
tów330. W omawianym okresie odnotowano w Skandynawii niewielki spadek wy-
krywalności przestępstw. Nie odbiega to od sytuacji w państwach, gdzie policji jest
znaczenie więcej. W Skandynawii, co wynika z badań nad ofiarami przestępstw,
odnotowuje się jedną z najwyższych w Europie tendencji do zgłaszania wszelkich
naruszeń prawa. Ocena pracy policji w związku ze sposobem reagowania na zgło-
szenie przestępstwa jest w Danii, Finlandii i Szwecji wyższa od przeciętnej euro-
pejskiej. Jednak ocena policji i zaufanie do niej jest w Finlandii i Szwecji niższe niż
przeciętne w Europie. W Finlandii i Szwecji zaufanie do policji jest jednak wyższe
od przeciętnego zaufania do policji w Danii331.

Reakcję karną najczęściej ogranicza się do kary grzywny. Wydaje się, że przy-
zwolenie społeczne i zgoda na kary nieizolacyjne to efekt stosowanej polityki kar-
nej, która wpływa na nastawienie społeczne aprobujące kary nieizolacyjne. Sto-
sowana polityka kontroli zachowań sprzecznych z prawem nie tylko narzuca czy
wdraża, ale w efekcie i przyzwyczaja do określonego sposobu myślenia i perspek-
tywy ujmowania zjawisk oraz ich oceny.

Międzynarodowe badania poziomu wiktymizacji pozwalają wskazać na zwią-
zek między uprawianą polityką kryminalną, karną i penitencjarną a nastawieniem
społecznym. Badania dotyczyły m.in. oceny tego, jak zdaniem pokrzywdzonych
powinien być potraktowany sprawca. Pytano, jaką karę powinien otrzymać dwu-
dziestojednoletni mężczyzna, który po raz drugi dokonał włamania i ukradł ko-
lorowy telewizor. Badani mieli do wyboru grzywnę, karę pozbawienia wolności
z zawieszeniem i bez zawieszenia lub inną karę. 16% fińskich respondentów wy-
brało karę pozbawienia wolności. Za taką samą karą optowało odpowiednio 18%
Norwegów, 20% Duńczyków i 26% Szwedów. Nie odbiega to zasadniczo od śred-
niej europejskiej, opowiadającej się za bezwzględną karą pozbawienia wolności.
Wyższy od przeciętnej poziom występował jedynie w Anglii i Walii, gdzie poziom
uwięzienia od lat wzrasta pomimo odnotowanego spadku przestępczości332, oraz,
co zaskakujące, w Holandii, która tradycyjnie miała jeden z najniższych poziomów
uwięzienia.

Ciekawe jest, że najmniej osób optujących za karą pozbawienia wolności było
w Finlandii, gdzie przez długi czas utrzymywał się wysoki poziom kar więzienia
w porównaniu z pozostałymi państwami skandynawskimi. Tam też przez długie
lata dyrektor więziennictwa niemal codziennie prowadził akcję edukacyjną spo-
łeczeństwa i polityków na rzecz zmiany polityki karnej i ograniczenia stosowania
kary pozbawienia wolności. Czy oznacza to, że Finowie są bardziej świadomi bez-
produktywności uwięzienia jako środka zwalczania przestępczości? Czy z kolei
Holendrzy ulegli zmianie polityki zastosowanej odgórnie i podzielili opinię władz,
czy jedynie nerwowo zareagowali na kulturowe problemy związane z imigracją
i imigrantami, które w ostatnim okresie wstrząsały ich krajem? Trudno o jedno-
znaczne odpowiedzi. Strach przed przestępczością znacznie bardziej zależy od
sposobu kreowania wizji przestępczości niż od rzeczywistego stanu zagrożenia.
Z pewnością jednak w przypadku Finlandii przyzwyczajenie do polityki unikania
stosowania kary pozbawienia wolności sprawiło, że spadło jej społeczne uzna-
nie333.

Von Hofer porównuje na przestrzeni 50 lat populację więzienną Finlandii,
Szwecji i Holandii. Kraje te są podobnie rozwinięte ekonomicznie i wykazują po-

330Dla porównania Polska znajduje się w grupie państw wraz z m.in. Mołdową, Rumunią, Turcją, Es-
tonią, Holandią, Anglią i Walią oraz Szkocją, gdzie jest 200-299 policjantów na 100 000 mieszkańców.
Najwięcej, ponad 500 policjantów na 100 000 mieszkańców jest w Rosji, Irlandii Płn., Gruzji, na Cyprze
i we Włoszech. Ibidem, s. 30.
331J. van Kesteren, P. Mayhew, P. Nieuwbeerta, Criminal Victimization in Seventeen Industrialized
Countries: Key Findings from the 2000 International Crime Victims Survey, NETH: Dutch Ministry of
Justice, The Hague 2000, s. 206.
332M. Kara, A. Upson, Crime in England and Wales: Quarterly Update to September 2005, Home Office
Statistical Bulletin, London 2006.
333European Sourcebook…
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dobne trendy przestępczości. Pomimo to ich populacja więzienna jest zdecydo-
wanie różna. Szwecja bez względu na liczbę przestępstw znajduje się wciąż na
tym samym niskim poziomie inkarceracji, Finlandia zdecydowanie obniżyła liczbę
więźniów w zakładach karnych, podczas gdy ta zdecydowanie wzrosła w Holandii.
Trzy państwa, podobna dynamika przestępczości, trzy różne strategie, gdy idzie
o liczbę uwięzionych. Czym to wytłumaczyć?

Von Hofer podkreśla, że trzymanie ludzi w więzieniach kosztuje. Koszty są za-
równo finansowe, jak i ludzkie. Chodzi więc nie tylko o ciekawość naukową, by
zrozumieć, co decyduje o tak różnych rozmiarach populacji więziennej przy tak
podobnych warunkach wyjściowych.

Holandia w ciągu 10 lat (1975—1984) z państwa negatywnie nastawionego
do kary więzienia przekształciła się w kraj promujący politykę uwięzienia. Co się
do tego przyczyniło? Kryzys ekonomiczny końca lat siedemdziesiątych połączony
z falami imigracji. Odnotowany w statystyce wzrost przestępstw, rosnący rozziew
między bogatymi a uboższymi, który pociągnął za sobą odwrót od tolerancji, spo-
wodował przyzwolenie na budowę nowych więzień. To spowodowało lawinowe ich
zapełnienie i zapotrzebowanie na nowe inwestycje w więzienia. Hasłem „porządek
i prawo” (law and order) zastąpiono hasło „tolerancja ponad wszystko”. Zarów-
no politycy, jak i media kładli nacisk na sprawną kontrolę przestępczości. Szło to
w parze z żądaniem zrobienia porządku z narkotykami. Zabrakło jednocześnie zor-
ganizowanej, politycznej opozycji do podejmowanych posunięć i alternatywnych
dla przyjętego scenariusza działań. Do presji z kraju dołączyła się presja z zagra-
nicy (Francja, Szwecja, Niemcy, Stany Zjednoczone), by wyeliminować narkotyki.
Wzrosła populacja więźniów w holenderskich więzieniach, problem narkotyków
pozostał.

W Szwecji już w końcu lat sześćdziesiątych zrezygnowano z planów budo-
wy nowych zakładów karnych. Nie nastąpił też spodziewany w tamtym okresie
wzrost populacji więziennej. Stało się tak za sprawą rozwoju zorganizowanego
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oddolnego ruchu na rzecz reform
penalnych - KRUM. KRUM skutecznie uświadomił, jak drogą, nieefektywną i szko-
dliwą formą karania są więzienia i to, że ich stosowanie powinno być ograniczone
do przypadków niezbędnych. KRUM skupiał nie tylko więźniów. W działania ru-
chu włączyli się funkcjonariusze, kuratorzy, społecznicy i pracownicy nauki334.
KRUM miał w swym gronie również wypływowych polityków i skutecznie przeko-
nywał polityków zarówno z prawicy czy centrum, jak i lewicy oraz administrację
odpowiedzialną za wykonanie kar i zarządzanie systemem penitencjarnym. Szło to
w parze z przywiązaniem do wypełniania litery prawa i przestrzeganiem reguł wo-
bec wszystkich obywateli, nie wyłączając skazanych. Rozwój kar alternatywnych
w stosunku do kary więzienia pozwolił dodatkowo utrzymać poziom inkarceracji
w zasadzie bez zmian w ciągu ostatnich 50 lat335.

Spadek, jaki nastąpił w Finlandii, również nie ma związku z liczbą przestępstw,
które podobnie jak w Szwecji i Holandii wykazywały podobną dynamikę wzrostu.
Depenalizacja niektórych zachowań, stosowanie przede wszystkim kary grzyw-
ny i kar zastępczych, rozszerzenie zakresu stosowania kar w zawieszeniu i wpro-
wadzenie kary prac społecznych, przy jednoczesnej niskiej imigracji i odmowie
uznania narkotyków za główny problem - to wszystko miało zdecydowany wpływ
na obniżenie populacji więziennej. Jednakże podstawowe znaczenie miało to, że
Finlandia zdecydowanie chciała dołączyć do pozostałych państw skandynawskich
i w tym celu prowadzono długoletnią, świadomą politykę kryminalną i karną, któ-
rej celem było co najmniej zrównanie wskaźnika pozbawionych wolności z pozio-
mem pozostałych państw skandynawskich336.

334Szerzej patrz M. Porowski, Kamień i chleb, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993, s. 180-
-186.
335H. Von Hofer, Prison Populations as Political Construct: the Case of Finland, Holland and Sweden,
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 30.
336T. Lappi-Seppälä, The Fall of the Finish Prison Population, „Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention” 2000, vol. 1, s. 27-40.
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Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1989 i 2000 pozwalają stwierdzić,
że poziom wiktymizacji jest niższy w Finlandii i Norwegii niż w Danii oraz prze-
ciętnie jest nieco niższy niż w innych państwach europejskich (tzn. Austrii, Bel-
gii, Anglii i Walii, Francji, zachodnich Niemczech, Włoszech, Holandii, Hiszpa-
nii/Katalonii i Szwajcarii). Szwecja ma poziom wiktymizacji najbardziej zbliżony
do pozostałych państw europejskich. Badania przedstawione w tabeli 3 były pro-
wadzone w latach 1989, 1992, 1996 i 2000 w ramach ICVS (International Crime
Victim Survey - Międzynarodowe badania wiktymizacji)337. Von Hofer zaznacza, że
uzyskane wyniki są zbieżne z badaniami przeprowadzonymi w latach siedemdzie-
siątych. Uzyskane wówczas wyniki z Danii były zbliżone do wyników szwedzkich.
Nie tylko więc poziom przestępczości, ale i poziom wiktymizacji był w państwach
skandynawskich zasadniczo zbliżony.

Tabela 3. Wskaźnik wiktymizacji w Dani, Finlandii, Norwegii i Szwecji w porównaniu z państwami Unii
Europejskiej

Rodzaj przestępstwa
Dania
2000

Finlandia
1998—2000

Norwegia
1989

Szwecja

1992—2000

EUR9
1989—2000

Kradzież samochodu 1,1 0,5 1,1 1,4 1,1

Kradzież z
samochodu

3,4 2,9 2,8 4,7 4,8

Zniszczenie
samochodu

3,8 4,4 4,6 4,6 7,5

Kradzież motocykla 0,7 0,2 0,3 0,5 0,6

Kradzież roweru 6,7 4,5 2,8 7,7 3,4

Włamanie 3,1 0,5 0,8 1,5 1,8

Usiłowanie włamania 1,5 0,7 0,4 0,9 1,8

Rozbój 0,7 0,7 0,5 0,6 1,0

Kradzież własności
prywatnej

4,2 3,6 3,2 4,9 4,1

Seksualne incydenty 2,5 2,6 2,2 2,1 2,2

Obraza i groźba 3,6 3,9 3,0 3,7 2,7

Wszystkie 11 typów
przestępstw

23,0 18,8 16,4 23,4 22,7

Liczba wypełnionych
ankiet

3007 8327 1009 4707 44 396

Procent uzyskanych
odpowiedzi

66% 82% 71% 72% . 50%

We wszystkich państwach skandynawskich dużo było kradzieży rowerów, za to
odnotowano niewiele przypadków wandalizmu i niszczenia samochodów.

Niewysoki był również wskaźnik włamań. Wyższy wskaźnik takich prze-
stępstw, jak obraza, napaść, przestępstwa z użyciem przemocy, konsekwentnie
jest tłumaczony wyższym stopniem wrażliwości Skandynawów, którzy są skłon-
ni reagować i zgłaszać to, co wcześniej nazwaliby nieznaczącym incydentem,
sprzeczką, drobną „rozróbą”.

Respondenci, pytani, czy obawiają się włamania, wykazywali we wszystkich
państwach skandynawskich niski poziom strachu, porównywalny do tego, który
odnotowano w innych państwach Europy Zachodniej. Wykazywali podobnie wy-
soki poziom poczucia bezpieczeństwa i brak obaw o napaść po zmierzchu poza
domem. Pytani, czy zainstalowali w domu specjalne urządzenia ochronne i antyw-
łamaniowe, szczególnie Duńczycy i Finowie zaprzeczali, nie widząc ich potrzeby.

Wyniki badań prowadzonych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych poświę-
cone statystykom zejść śmiertelnych wskazują na to, że liczba zabójstw w Danii,
337J. van Kesteren, P. Mayhew, R Nieuwbeerta, Criminal Victimization…, s. 187, Appendix 4, Ta-
ble 1. Euro9: Austria, Belgia, Anglia, Walia, Francja, zachodnie Niemcy, Wiochy, Holandia, Hiszpa-
nia/Katalonia, Szwajcaria.
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Norwegii i Szwecji nie odbiega od poziomu odnotowanego w Europie Zachodniej
i wynosi ok. 1,1/100 000 mieszkańców. Jedynie w Finlandii poziom zabójstw jest
wyższy od przeciętnej i wynosi 2,7/100 000, choć i tu wykazuje tendencję spad-
kową338. Taki wskaźnik odnotowano również w badaniach prowadzonych jeszcze
w latach trzydziestych XX wieku339. Jednocześnie od początku lat osiemdziesią-
tych obserwuje się w Skandynawii spadek liczby zabójstw, których wyraźny wcze-
śniejszy wzrost nastąpił po II wojnie światowej.

Narkotyki to problem w Skandynawii niezwykle nagłośniony, ale statystycz-
nie niemający tu większego znaczenia niż w pozostałych państwach europejskich.
W badaniach z 2003 roku, przeprowadzonych wśród osób w wieku od 15 do 34
lat, wykazano, że po marihuanę, amfetaminę, ekstazy i kokainę rzadziej sięga się
w Finlandii i Szwecji, a częściej w Norwegii i Danii. Niemniej w porównaniu z in-
nymi państwami europejskimi problem ten jest mniejszy w Skandynawii. W 2002
roku 18% obywateli Unii Europejskiej odpowiedziało, że osobiście od czasu do
czasu stykało się z problemami związanymi z narkotykami w miejscu swojego za-
mieszkania. W Skandynawii odpowiednio było to 8% w Danii i 14-15% w Finlandii
i Szwecji340.

Nie jest więc uzasadnione upatrywanie w narkotykach jednego z głównych źró-
deł problemów związanych z przestępczością. Potwierdza to tezę przedstawioną
przez Nilsa Christie, iż w dużej mierze sami decydujemy o tym, co zostanie na-
zwane problemem. Statystycznie w wielu państwach odnotowano wzrost nasile-
nia przestępstw związanych z narkotykami, ale jest on stosunkowo najniższy wła-
śnie w Szwecji i Danii (odpowiednio na poziomie rocznego tempa zmian w latach
1995—2000: Szwecja - 2,5%, Dania - 2,7%), wyższy w Finlandii - 8,0% i najwyższy
w Norwegii - 12,9%341. Dane statystyczne nie uzasadniają atmosfery społecznej
paniki i podejmowanych drastycznych środków karnych. Nieprawdą jest, że to
dzięki wysokim karom problem zmniejszył się, utrzymał na niskim poziomie lub
nie zwiększył. Przestępczość związana z narkotykami bowiem rośnie, a na spadek
zachowań prowadzących do uzależnienia znacznie większy wpływ mają działania
socjalne i edukacyjne niezwiązane z prawem karnym. Brak dostępu do narkoty-
ków i oferta innych pozytywnych działań kompensujących ich atrakcyjność zdają
się mieć lepsze efekty niż surowe kary342.

W latach dziewięćdziesiątych szerzej zajęto się też zjawiskiem przestępczo-
ści zorganizowanej, która na początku identyfikowana była raczej z gangami zło-
dziei samochodów niż z przestępczością „białych kołnierzyków”. Dopiero w ostat-
nim okresie zwraca się uwagę na możliwe formy przestępczości zorganizowanej,
wynikającej z wzrastającej międzynarodowej kooperacji w ramach Unii Europej-
skiej343.

Lars Wesfelt w 2001 roku opublikował badania porównujące trendy przestęp-
czości w państwach skandynawskich z tymi, które występują w Austrii, Anglii i Wa-
lii, Francji, w zachodnich Niemczech i Holandii. We wszystkich tych państwach
pomimo lokalnych różnic nastąpił wzrost odnotowanych przestępstw. Podobień-
stwa wskaźników przestępstw kradzieży i napaści w państwach skandynawskich
i porównywanych państwach europejskich są wręcz zaskakujące. Zarówno dyna-
mika przestępstw kradzieży, jak i napaści z użyciem przemocy kształtowała się
we wszystkich państwach podobnie. Znajduje to również potwierdzenie w prowa-

338European Sourcebook…, s. 37.
339T Lappi-Seppälä, Homicide in Finland - Trends and Patterns in Historical and Comparative Per-
spective, Publication nr 181, Helsinki: National Research Institute of Legal Policy, Helsinki 2001.
340H. Von Hofer, Crime and Reactions to Crime in Scandinavia, „Journal of Scandinavian Studies in
Criminology and Crime Prevention” 2004, vol. 5, s. 151.
341Uwzględnionej w Atlasie przestępczości - patrz A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski,
Atlas przestępczości…, t. 3.
342N. Bejerot, Drug Abuse and Drug Policy. An Epidemiological and Methodological Study of Drug
Abuse of Intravenous Type in the Stockholm Police Arrest Population 1965—1970 in Relation to Chan-
ges in Drug Policy, Munksgaard, Copenhagen 1975.
343J. Bay, Da organiseret kriminalitet blev indfort til Danmark (Gdy przestępczość zorganizowaną
importowano do Danii), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 1998, vol. 85, nr 3-4, s. 175-201.
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dzonych w latach dziewięćdziesiątych badaniach poziomu wiktymizacji. Oznacza-
łoby to, że nie tylko w Skandynawii, ale również w zachodniej Europie zmieniała
się częściowo praktyka odnośnie do zgłaszania przestępstw, a także percepcja te-
go, co ludzie skłonni byli postrzegać jako zachowania budzące groźbę i będące
przejawem przemocy. Być może wskazuje to na generalny wzrost skłonności do
zgłaszania zachowań ocenianych jako brutalne. Może być również dowodem na
wzrost zaufania do policji, ale może też wskazywać na rozluźnienie stosunków są-
siedzkich i poszukiwanie formalnych dróg rozwiązywania problemów.

Kategorią wymagającą odrębnego komentarza są przestępstwa popełniane
przez ludzi młodych. W ostatnich 15 latach w całej Europie został odnotowany ich
wzrost. Są to przede wszystkim przestępstwa przeciwko mieniu. Związek wzro-
stu liczby przestępstw kradzieży popełnianych przez młodych w supermarketach
z gwałtownym wzrostem sieci tego typu sklepów był dostrzegany już wcześniej.
Nils Christie wręcz mówił o stwarzaniu pokusy osobom, które nie mają jeszcze z ra-
cji wieku wykształconych i zinternalizowanych wartości poszanowania cudzej wła-
sności. Wskazuje też na to, że nastawione jedynie na zysk centra ograniczają za-
trudnienie widocznej ochrony, jeszcze bardziej zwiększając pokusę, a tym samym
ryzyko kradzieży344. Anette Storgaard, badając trendy przestępczości w Skandy-
nawii, i Felipe Estrada, analizując to zjawisko w skali europejskiej, wskazują zgod-
nie, że początkowy w latach osiemdziesiątych wzrost i od końca lat dziewięćdzie-
siątych notowany znaczny spadek wskazują, że poza niżem demograficznym, który
w sposób naturalny obniża wskaźniki przestępczości, to co naprawdę daje wyniki,
to polityka społeczna nastawiona na programy i działania, których efektem są lep-
sze relacje w szkole oraz między rodzicami i dziećmi. Te ostatnie mogą sprzyjać
spadkowi poziomu wiktymizacji dzieci w środowisku rodzinnym. Dotyczy to nie
tylko lepszego traktowania samych dzieci, ale i lepszych relacji między rodzicami
i partnerami. Mniej przemocy między dorosłymi w rodzinie to również lepsze sto-
sunki dziecka ze środowiskiem rodzinnym i pozarodzinnym. Nie poprawiają ich
natomiast i pozostają bez wpływu na ich wyższą jakość tak surowsza polityka kar-
na, jak i wysokie kary345.

Reasumując, odnotowana przestępczość nie wyróżnia szczególnie Skandyna-
wii na tle innych państw. Ani struktura, ani liczba popełnianych przestępstw nie
mogą uzasadnić specyficznej skandynawskiej polityki penitencjarnej i stosunku do
kary pozbawienia wolności.

5.2. Miejsce kary pozbawienia wolności
wśród stosowanych sankcji

W Skandynawii na karę pozbawienia wolności najczęściej skazuje się w Finlan-
dii, choć jednocześnie właśnie tam jest najniższy wskaźnik osób przebywających
w więzieniu. Być może jest to efekt polityki kryminalnej i karnej stojącej na gruncie
odpłaty, wskutek czego rozmaitość sankcji w Finlandii, zwłaszcza w porównaniu
z pozostałymi państwami skandynawskimi, jest uboga. Miejsce kary więzienia za-
jęły tam zasadniczo kary grzywny, ale filozofia równej odpłaty pozostała. W efekcie
przy podobnej skali przestępstw najwięcej skazanych na 100 000 osób jest w Fin-
landii.

Liczba skazanych na 100 000 mieszkańców w roku 2000 wynosiła w: Da-
nii - 770, Finlandii - 1400, Norwegii - 545, Szwecji - 570.

344N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004.
345A. Storgaard, Juvenile Justice in Scandinavia, „Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention” 2004, vol. 5, s. 188-204; F. Estrada, The Transformation of Politics of Crime in High Crime
Societies, „European Journal of Criminology” 2004, vol. 1, s. 419-443.
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W Finlandii, przy poziomie legalizmu równie wysokim jak w pozostałych pań-
stwach skandynawskich, w przeciwieństwie do pozostałych państw skandynaw-
skich obowiązuje zasada legalizmu, a nie oportunizmu. Może to skutkować więk-
szą liczbą spraw, które trafiają do sądu. W Finlandii, w porównaniu z pozostałymi
państwami skandynawskimi, wyższa jest również statystyka wykrywalności prze-
stępstw. Finlandia przoduje wśród państw skandynawskich, jeśli chodzi o procent
orzekanych grzywien. 81 % skazanych otrzymuje karę grzywny. W Danii, Norwegii
i Szwecji wynosi to odpowiednio 51,54 i 42%. Inne sankcje niż kara pozbawienia
wolności stosowane są najczęściej w Szwecji i wynoszą 44%, w Danii 30%, w Nor-
wegii 21% i 9% w Finlandii. Grzywny są sankcją, po którą sięga się najczęściej.
Jeśli chodzi o kary pozbawienia wolności bez zawieszenia, te najczęściej wymie-
rzane są w Danii, najrzadziej w Szwecji. Kary te są dłuższe w Szwecji i Finlandii,
krótsze w Danii, a najkrótsze w Norwegii346. Norwegia w 1981 roku zniosła karę
dożywotniego więzienia. Szwecja już na początku lat osiemdziesiątych w zasadzie
odeszła od zamiany niezapłaconej kary grzywny na karę pozbawienia wolności.
Również w Szwecji od połowy lat dziewięćdziesiątych wprowadzono elektronicz-
ny monitoring jako alternatywę przy niektórych kategoriach przestępstw dla kar
pozbawienia wolności do 3 miesięcy. W 1998 roku karę w ten sposób odbywa-
ło 4000 skazanych, z których mniej niż 200 naruszyło warunki jej stosowania347.
Podobne metody wprowadzone są w Finlandii i Danii, a ich ewentualne użycie
dyskutowane jest w Norwegii.

Największe zmiany nastąpiły w więziennictwie fińskim. Z rozrośniętego i prze-
ludnionego, system więziennictwa fińskiego przeobraził się w system nowocześnie
zarządzany, z dobrze wykształconą kadrą i niską populacją więzienną.

Dania, Norwegia i Szwecja od lat pięćdziesiątych mają mniej więcej ten sam
poziom inkarceracji. W Finlandii w tym czasie nastąpił wyraźny spadek liczby
uwięzionych. W ostatnim okresie we wszystkich państwach skandynawskich wzra-
stają liczby uwięzionych, nadal jednak Skandynawia, zwłaszcza w porównaniu
z Holandią, pozostaje wzorem wstrzemięźliwej polityki penitencjarnej348.

Populacja więzienna w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji miała pod koniec
lat dziewięćdziesiątych XX wieku wskaźnik poniżej 65 uwięzionych na 100 000
mieszkańców. Współcześnie wskaźnik ten nawet w Finlandii przekroczył już 70,
co świadczy o wzroście populacji więziennej. Przekonanie, że kara więzienia szko-
dzi i powinna być stosowana jak najrzadziej, jest nadal dewizą skandynawskiego
więziennictwa, ale coraz trudniejszą do utrzymania.

346H. Von Hofer, Crime and…, s. 157.
347Kriminalvårdens Officiela Statistik (Oficjalna statystyka szwedzka), KOS, Norrköping 1999.
348Dane statystyczne zarówno Rady Europy, jak i europejska statystyka kryminalna wskazują na niski
poziom uwięzienia.
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Liczba uwięzionych na 100 000 mieszkańców w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji Źródło: N. Christie,
Changes in Penal Values, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, no. 2.

W przeciwieństwie do innych krajów europejskich więziennictwo skandynaw-
skie do niedawna nie znało przeludnienia. Nie ma tam żadnych szczególnych
ustaw regulujących tę kwestię. Zasadą jest, że skazani odbywają karę zazwy-
czaj w pojedynczych celach. Zasady te są przestrzegane. Jednakże w zakładach
o szczególnym stopniu zabezpieczenia w Szwecji już od dłuższego czasu występu-
ją kłopoty z przeludnieniem, co zmusza do umieszczania w celach jednoosobowych
dodatkowego skazanego.

Reguły międzynarodowe, zwłaszcza ERW-2006 przewidują, że skazani powin-
ni być umieszczani w porze nocnej w pojedynczych celach - Skandynawia czyni
istotne starania, aby utrzymać ten standard. Wewnętrzne przepisy regulują liczbę
metrów kwadratowych na jednego skazanego zgodnie z wymogami określonymi
w 2 Generalnym Raporcie CPT z 13 kwietnia 1992, który w pkt. 4 ustalił zasadę, że
powierzchnia przypadająca na jedną izolowaną osobę powinna wynosić minimum
7 m2 (min. 2 m szerokości i min. 2,5 m wysokości), niezależnie od tego czy cho-
dzi o areszt policyjny, więzienny, czy odbywanie kary pozbawienia wolności349.
Dbałość przykłada się również do przestrzegania norm gwarantujących wydajną
pracę funkcjonariuszy. Tu jednak trzeba zaznaczyć, że w zakładach o najwyższym
stopniu zabezpieczenia, w których priorytetem jest ochrona zarówno skazanych,
jak i służby więziennej, warunki są gorsze niż w miejscach, w których w pełni
realizuje się zadania określone w ERW-2006.

W trosce o codzienne dobre wykonywanie służby przestrzega się prawa. Nie
ma tu innej magicznej formuły. Obowiązuje szacunek dla godności człowieka i pra-
wa.

Więzienia z zasady są niewielkie. Uznaje się, że zakład na 50 osób jest odpo-
wiedni do prowadzenia pracy penitencjarnej i efektywnego zarządzania zakładem
i zespołem, ale większość zakładów jest przeznaczona na więcej osób, od 60 do 100
skazanych. Jest charakterystyczne, że zakłady duże, przeznaczone na 300 osób,
dotknięte dodatkowo przeludnieniem, również w Skandynawii doświadczają pro-
blemów charakterystycznych dla przeludnionych miejsc izolacji w innych krajach
na świecie. Więzienia otwarte, w których zabezpieczenia ograniczone są do mini-

3492nd General Report on CPT’s Activities Covering the Period 1 January to 31 December 1991.
CPT/Inf (92)3. Publication date: 13 April 1992.
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mum, stanowią od 20% zakładów w Szwecji do 60% zakładów karnych w Danii.
Stąd w Skandynawii odnotowuje się spory procent ucieczek z zakładów karnych.
Ucieczka więźnia nie powoduje utraty stanowiska przez naczelnika. W Skandy-
nawii uważa się, że niebezpieczne jest to więzienie, z którego według skazanych
nie można uciec. Jednak i tu należy pamiętać, że zakłady o najwyższym stopniu za-
bezpieczenia nastawione są przede wszystkim na uniemożliwienie skazanym ucie-
czek. Spektakularne ucieczki z zakładów o najwyższym stopniu zabezpieczenia
w Szwecji raz jeszcze udowodniły, iż przygotowanie kadry, przestrzeganie ERW-
-2006 i dbałość o jakość wykonywania kary zgodnie z zasadami normalizacji lepiej
służy bezpieczeństwu niż dodatkowe kamery i koncentracja na odpersonalizowa-
nej kontroli350. Do wyboru mianowanych dyrektorów przykłada się dużą wagę.
Dyrektor piastuje swoje stanowisko zazwyczaj do emerytury. Niejednokrotnie od-
działuje swoją osobowością na kształt prowadzonej placówki.

Nieletni w zakładach karnych stanowią rzadkość, natomiast wzrasta liczba
uwięzionych kobiet, choć nadal stanowią w czterech państwach skandynawskich
ok. 4% wszystkich uwięzionych351.

Zróżnicowana jest populacja obcokrajowców. Najmniej, 6%, jest ich w Finlan-
dii (2002 r.), najwięcej, blisko 26%, w Szwecji (2006 r.). Wśród obcokrajowców
najwięcej jest osób z innych państw skandynawskich, a następnie z krajów nad-
bałtyckich i Polski. W zakładach karnych coraz więcej jest też osób z państw afry-
kańskich i azjatyckich. Odrębna kultura, religia, inna mentalność - to wszystko
stanowi nowe wyzwanie dla pracy penitencjarnej.

Średni czas spędzany w więzieniu jest najkrótszy w Norwegii - ok. 3 miesiące,
a najdłuższy jest w Finlandii - ok. 7 miesięcy. Skazanych na karę dożywotniego
więzienia w końcu roku 2003 było 17 w Danii, 100 w Szwecji i 123 w Finlandii.
Norwegia zniosła karę dożywotniego więzienia. Populacja uwięzionych była więc
w Skandynawii, z wyjątkiem Finlandii, przez ostatnie 50 lat raczej stała. Ilustruje
to tabela 4.

Tabela 4. Wskaźnik uwięzionych na 100 000 mieszkańców w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji w la-
tach 1995—2005

Kraj
Rok

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dania 67 62 66 65 69 64 66 68 72 b.d. 77

Finlandia 59 58 54 50 50 52 60 66 69 66 b.d.

Norwegia 60 60 58 56 57 57 62 63 64 65 68

Szwecja 70 67 59 60 61 63 65 68 72 81 b.d.

Holandia 73 83 83 83 85 84 95 b.d. b.d. 123 127

Anglia i Walia 98 106 118 125 123 124 127 b.d. b.d. 141 140

Polska 171 148 149 153 142 169 183 b.d. b.d. 210 220

Rosja 627 688 714 687 692 726 638 b.d. b.d. 587 574

Źródło: European Sourcebook, NCRS/WODC, The Hague 2003; dane za rok 2003 -
www.prisonstudies.org

Przedstawione dane potwierdzają, że Skandynawia, zbliżona poziomem prze-
stępczości do innych państw europejskich, wyróżnia się swoją polityką karną i pe-
nitencjarną. Nadal niski pomimo odnotowanego wzrostu wskaźnik pozbawionych
wolności oraz konsekwentna realizacja polityki inkluzji i solidarności społecznej
odnoszą się również do grup naruszających prawo. W Skandynawii świadomie dba
się o utrzymywanie populacji więziennej w niskiej skali (tab. 5).

350L. Alvarez, Escape Lead Sweden to Rethink Liberal Prison System, „NY Times” z 19 marca 2005.
351European Sourcehook…, s. 198.
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Tabela 5. Średnia liczba osób odbywających karę pozbawienia wolności i przebywających w aresztach
w latach 2001—2005

Typ osadzenia Rok Dania Finlandia Norwegia Szwecja

Areszt tymczasowy 2001 821 457 599 1 191

2002 973 478 660 11 335

2003 1060 492 622 1 400

2004 1089 473 624 1 474

2005 b.d. 519 b.d. b.d.

Zakłady karne 2001 2498 2529 2048 4 453

2002 2498 2529 2048 4 453

2003 2694 2888 2062 4 687

2004 2799 3023 2346 5 442

2005 b.d. 3190 3167 b.d.

Inni osadzeni 2001 136 149 124 64

Typ osadzenia Rok Dania Finlandia Norwegia Szwecja

2002 122 190 128 75

2003 111 198 134 86

2004 94 81 121 104

2005 b.d. 179 b.d. b.d.

RAZEM 2001 3455 3135 2771 5708

2002 3621 3433 2850 6097

2003 3865 3578 2964 6535

2004 3982 3577 3091 7020

2005 b.d. 3888 b.d. b.d.

Wskaźnik skazanych na 100 000 osób powyżej
15 roku życia

2001 57 59 57 61

2002 58 64 57 64

2003 62 67 61 69

2004 64 70 64 74

2005 b.d. 74 b.d. b.d.

Wskaźnik osadzonych na 100 000 osób
powyżej 15 roku życia

2001 81 74 77 79

2002 83 81 79 84

2003 88 84 81 89

2004 91 83 84 95

2005 b.d. 90 b.d. b.d.

Źródło: The Statistics of Prison Administration and Probation Administration of Finland in 2005, The
Criminal Sections
Agency, Helsinki 2006, s. 6. Fińskie statystyki tymczasowo aresztowanych nie obejmują przetrzymy-
wanych
w aresztach policyjnych.
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5.3. Statystyczny obraz skandynawskiego
więźnia

Kim są skazani na karę pozbawienia wolności, którzy trafiają do skandynawskich
zakładów karnych? Nie każdy, kto naruszył prawo, odpowiada, ale czy każdy je
narusza? Czy przestępcy to grupa szczególna?

Pionierskie badania przeprowadzane w Skandynawii nad kondycją życiową
osób skazanych i pozbawionych wolności nie pozostawiają wątpliwości, że być
może i inne osoby łamią przepisy, ale te, które trafiają w tryby wymiary sprawie-
dliwości, żyją w rzeczywistości, która niekorzystnie odbiega od przeciętnej w tak
istotnych obszarach życia, jak warunki wychowania w dzieciństwie, poziom wy-
kształcenia, zatrudnienie, stan zdrowia, sytuacja finansowa, warunki mieszkanio-
we, środowisko i relacje społeczne. Problemy te są szczególnie widoczne, gdy po-
równuje się je z innymi obszarami dotyczącymi uczestnictwa w życiu społecznym
i korzystania z dostępnych w społeczeństwie możliwości352.

Identyfikowanie, dostrzeganie i nieuciekanie od problemów jest z pewnością
istotnym czynnikiem pozwalającym stawić czoła problemom i świadomie sobie
z nimi radzić. Postawie takiej sprzyja realizowana polityka karna, której zadaniem
- jak była o tym mowa - nie jest likwidowanie przestępczości, ale dążenie do mini-
malizowania szkody.

Skandynawska literatura przedmiotu wielokrotnie podkreślała fakt, iż w Skan-
dynawii populacja więzienna jest zdumiewająco homogeniczna353. W skandynaw-
skich więzieniach osadzeni są ludzie stosunkowo młodzi, ubodzy, źle wykształceni,
bez oparcia w rodzinie czy grupie społecznej. Bez względu na zmiany w dynamice
przestępstw obraz trafiających do więzienia nie ulega znaczącej zmianie. Wyraź-
na jest przewaga mężczyzn, a wśród nich nadreprezentacja ludzi z upośledzonych
warstw społecznych. Wzrost populacji kobiet w ostatnim okresie wziął się nie ty-
le ze wzrostu popełnianych przestępstw, ile z uświadomienia, że sędziowie mniej
niechętnie decydują się na karę izolacji, gdy podsądna jest kobietą. Często ska-
zanymi są imigranci lub osoby wywodzące się z mniejszości etnicznych i narodo-
wych. Przeważają osoby, które w konflikt z prawem weszły, popełniając przestęp-
stwa przeciwko mieniu. W Skandynawii są to również ci, którzy naruszyli przepisy
ustawy antynarkotykowej354.

Powyższy, przeciętny, typowy obraz skazanego nie wyróżnia Skandynawii na
tle innych państw. W Skandynawii postanowiono jednak zbadać, czy rzeczywiście
ludzie trafiający do więzienia są biedniejsi, gorzej wykształceni i gorzej społecznie
sytuowani niż reszta społeczeństwa. To, że widać to „gołym okiem”, nie jest dowo-
dem wystarczającym. Czas spędzony w więzieniu obniża szansę na zwykłe życie
i legalne dochody. Najczęściej co najmniej utrudnia, jeśli nie uniemożliwia rozwój
tak zawodowy, jak i osobisty, może więc to jest przyczyną, dla której więźniowie
postrzegani są w powyżej opisany sposób? Może nie są tak dobierani, może jest
to raczej skutek, a nie przyczyna uwięzienia?

Torbjørn Skardhamar w Norwegii, Anders Nilsson w Szwecji, Britta Kyvsgaard
w Danii, Hanns Von Hofer w Finlandii - wszyscy oni niezależnie od siebie przepro-
wadzili badania warunków życiowych osób, które trafiają do więzienia. Badania
takie prowadzone są regularnie od początku lat siedemdziesiątych. Niezmiennie

352B. Kyvsgaard, Social Polarization and the Incapacitation of Offenders, w: Beware of Punishment. On
the Utility and Futility of Criminal Law, „Scandinavian Studies in Criminology” 1995, no. 14, s. 123-146;
T. Skardhamar, Inmates’ Social Background and Living Conditions, „Journal of Scandinavian Studies
in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 39-56; A. Nilsson, Living Conditions, Social
Exclusion and Recidivism among Prison Inmates, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 57-83.
353N. Christie, Reaksjonenes vikniger (Skutki sankcji), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab”
1961, nr 3, s. 28—48; 1. Mathiesen, Prison on Trial, Sage, London 1990.
354Patrz np. Szwecja: Narcotics Drugs Act 1968:64, w: Crime Trends in Sweden 1988, ed. L. Dolmén,
Report 1990:4 National Council for Crime Prevention, Stockholm 1990, s. 14.
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potwierdzają fakt, iż więźniowie rzeczywiście mają zdecydowanie gorsze warunki
socjalne i mniejsze życiowe szanse niż reszta populacji355.

Skardhamar, przygotowując badania, oparł się na teorii kontroli sformułowa-
nej przez Hirscha. Zamiast pytać, dlaczego ludzie popełniają przestępstwa, spytał,
dlaczego ich nie popełniają. Hirsch twierdzi, że dzieje się tak z powodu internaliza-
cji norm kontroli i jednocześnie obecności form kontroli zewnętrznej. Większość,
naruszając prawo, ryzykuje utratę czegoś, co jest dla nich ważne - stylu życia, po-
zycji społecznej, pracy, domu, pieniędzy. Dlatego też - jak twierdzi Hirsch - najczę-
ściej skłonni do naruszania prawa są ci, którzy nie mają nic do stracenia. Ryzyko
naruszenia prawa rośnie, gdy brak więzi konwencjonalnych związanych z zajmo-
waną pozycją społeczną idzie w parze z luźnymi więzami społecznymi, rodzinnymi
czy przyjacielskimi.

Poglądy Hirscha można jednak przedstawić, ujmując je z perspektywy analizy
krytycznej Michela Foucault, że istnieje większe ryzyko bycia postrzeganym jako
sprawca i oskarżanym o naruszenie prawa, jeśli należy się do grupy, która jest
biedna i pozbawiona zaplecza wpływowych znajomych.

Przy rozpatrywaniu sytuacji skazanych na karę więzienia w kontekście ich wa-
runków ekonomicznych, możliwości edukacji, stanu zdrowia i dostępu do pracy
okazywało się, że mieli oni zdecydowanie gorsze warunki niż pozostali. Skardha-
mar objął badaniami grupę 247 więźniów przebywających w 2000 roku w zakła-
dach karnych wschodniego okręgu więziennictwa w Norwegii, w zakładach kar-
nych od Gjovik (zakład na 22 skazanych) po Oslo (zakład na 263 skazanych). Biorą-
cy udział w badaniu byli skazani w większości za drobne przestępstwa przeciwko
mieniu zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Wielu z nich odbywało rów-
nież kary za przestępstwa popełnione w związku z używaniem narkotyków.

Badania ujawniły, że 1/3 badanych dostawała się pod opiekę państwowych in-
stytucji opiekuńczych jeszcze przed ukończeniem 16 roku życia. Powodem tego
były niekorzystne warunki domowe. Zwykle uznaje się tak, gdy rodzice wykazują
zaburzenia psychiczne lub nadużywają narkotyków czy alkoholu.

W Danii przeprowadzono badania na skazanych za gwałt, urodzonych w 1966
roku i wychowanych w Danii. Wśród 43 406 chłopców urodzonych w tym roku
ok. 2000 skazano przed ukończeniem 27 roku życia za popełnienie przestępstwa,
z tego 96 skazano za gwałt. Czynnikiem statystycznie istotnym okazały się choroba
psychiczna rodziców i niskie kwalifikacje zawodowe ojców sprawców gwałtu. Nie
miał natomiast znaczenia ani rozwód czy separacja rodziców, ani doświadczane
w dzieciństwie fizyczne karcenie, ani uzależnienie od narkotyków356. Okazało się,
że żaden z tradycyjnie wskazywanych jako kryminogenne czynników nie wpłynął
na zachowanie sprawców.

Większość badanych przez Skardhamara ukończyła tylko obowiązkową naukę
szkolną, nie posiadała żadnych kwalifikacji zawodowych i miała spore trudności
w znalezieniu jakiejkolwiek pracy. Wielu badanych nadużywało narkotyków i mia-
ło problemy ze zdrowiem. Pytani o grupę przyjaciół, ludzi bliskich, nie byli pew-
ni, czy mogą podawać kolegę, z którym wspólnie „organizują” narkotyki. Rzadko
wskazywali na rodziców czy rodzeństwo. Zasadniczo byli więc pozbawieni więzi
zarówno rodzinnych, jak i przyjacielskich. Nie umieli także gospodarować powie-
rzonymi im pieniędzmi ani organizować sobie wolnego czasu.

Skardhamar, Nilsson i Kyvsgaard wykazali, że kumulacja problemów w porów-
naniu z populacją ludzi wolnych jest zdecydowanie wyższa wśród osadzonych. Ty-
pową dla więźniów sytuacją jest spiętrzenie problemów i niedostatków. W popula-

355T. Skardhamar, Inmates Social…, s. 39-56; A. Nilsson, Living Conditions…, s. 57-83; B. Kyvsgaard,
Life on the Bottom. The Living Conditions of Law-breakers, w: Scandinavian Criminal Policy and Crimi-
nology 1986—1990, ed. N. Bishop, Scandinavian Research Council for Criminology, Stockholm 1990;
H. Von Hofer, Prison Populations as Political Constructs: the Case of Finland, Holland and Sweden,
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 21-38.
356M. N. Cristoffersen, K. Soothill, F. Brian, Who is Most at Risk of Becoming a Convicted Rapist? The
Likelihood of a Rape Conviction among the 1966 Birth Cohort in Denmark, „Journal of Scandi- navian
Studies in Criminology and Crime Prevention” 2005, vol. 16, no. 1, s. 39-56.
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cji ludzi wolnych problemy się zdarzają, ale znacznie rzadziej są tak nawarstwione
i rozległe jak w przypadku więźniów.

W momencie zwolnienia ci, którzy mają pracę, mają zazwyczaj też mieszkanie
i pieniądze. Dotyczy to jednak tylko ok. 20% tej grupy. Po zwolnieniu - jak wykazu-
je Nilsson - większość skonfrontowana zostaje ponownie z problemami, które już
uprzednio doprowadziły i często ponownie prowadzą do kolejnego ich uwięzienia.

Skardhamar w swoim artykule powraca do zadanego tu pytania: jaka jest rela-
cja między złymi warunkami życiowymi i przestępczością? Czy jest tak - jak twier-
dzi Hirsch - że ponieważ większość spośród więźniów ma niewiele do stracenia,
więc angażuje się w nielegalne działania?

Skardhamar zauważa, że doktryna państwa opiekuńczego uznaje prawo jed-
nostki do warunków życiowych umożliwiających samodzielną decyzję o swoim lo-
sie. Zasada uniwersalizmu oznacza, że jest to również prawo bogatych obywateli
do warunków nie gorszych, niż mają pozostali. Warunki życiowe decydują o struk-
turze dostępnych możliwości. Nie są jednak same przez się bezpośrednią przyczy-
ną czegokolwiek, nawet jeśli czynią jedne wybory bardziej możliwe niż inne. Stąd
zdaniem Skardhamara uwagę powinno się skupić nie na możliwościach - jak chce
Hirsch - lecz raczej na ograniczeniach. Czyli pytanie powinno dotyczyć ograniczeń
spowodowanych warunkami, którymi dysponują trafiający do więzienia. Skardha-
mar wykazuje, że właśnie owe warunki są podstawową przeszkodą do popełnie-
nia większości poważnych przestępstw, a nie odwrotnie. Biedni i bezdomni nie
mają szans na popełnienie przestępstw charakterystycznych dla „białych kołnie-
rzyków”, ponieważ nie mają warunków do ich popełnienia. Bogaci, którzy odnieśli
sukces, rzadko popełniają rozboje i drobne kradzieże, ale nie dlatego, że warunki
życiowe im na to nie pozwalają.

Wiele możliwości dostępnych jest dla wszystkich, ale wiele z nich dla wielu jest
bez znaczenia. Życie na ulicy i pod mostem ma znaczenie tylko dla tych, którzy
nie mają dachu nad głową. Więźniowie należą do grupy, w której brak wsparcia
społecznego idzie w parze, dosłownie, z brakiem swojego miejsca. Zdaniem Skar-
dhamara pytanie o życiowe perspektywy, jakie stawia się w kontekście więźniów,
nie powinno ograniczać się jedynie do kwestii zapobiegania powrotowi do prze-
stępstwa. Rzecz dotyczy bowiem dystrybucji dóbr w społeczeństwie. Życie bez po-
pełniania przestępstw, w niezmienionych, tak samo ubogich warunkach, nie jest
dobrą alternatywą. Ważniejsze więc jest, jego zdaniem, by dążyć do podnoszenia
standardów życia i gwarancji płatnej pracy. To bowiem w efekcie może prowadzić
do zapobiegania pospolitym przestępstwom. Kwestią odrębną wówczas staje się
zapobieganie korupcji i przestępczości „białych kołnierzyków”.

Badania dotyczące warunków, jakimi dysponują osoby trafiające do więzie-
nia, zwracają uwagę na polityczny wymiar więzienia. Dobrze wyjaśniają, dlaczego
rozmiar populacji więziennej ma niewiele wspólnego z liczbą popełnionych prze-
stępstw. Najdobitniej wyraża to Hanns Von Hofer, mówiąc wprost, że liczba po-
pulacji więziennej to nic innego jak polityczny twór. To, skąd rekrutują się więź-
niowie, również nie jest dziełem przypadku - w dużej mierze rekrutują się z grup
społecznie upośledzonych. Tak więc o ile przeciętny przestępca nie różni się od
przeciętnego obywatela, o tyle przeciętnego więźnia charakteryzuje kumulacja
problemów, sprawiająca, że jego sytuacja społeczna jest przeciętnie dużo trud-
niejsza niż osób, które do więzienia nie trafiają. Ta ważna refleksja wskazuje na
to, że pomimo wiedzy i wysokiego stanu świadomości co do wybiórczości działa-
nia prawa karnego prewencja generalna, nawet jeśli oficjalnie będąca w cieniu,
w praktyce ma wpływ na kształt i wykonanie prawa. Być może więc to co wyróż-
nia Skandynawię, to obecna tam tego świadomość, która może mieć wpływ na
politykę karną i penitencjarną państw skandynawskich.
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ROZDZIAŁ 6. POLITYKA
PENITENCJARNA PAŃSTW
SKANDYNAWSKICH - EWOLUCJA
ZADAŃ I CELÓW KARY
POZBAWIENIA WOLNOŚCI

6.1. Polityka penitencjarna państw
skandynawskich - wprowadzenie

Sposób wykonania kary pozbawienia wolności zależy nie tylko od kultury prawnej,
poziomu praworządności i przepisów regulujących wykonanie kary pozbawienia
wolności. To, jak realizowane są ujęte w normy prawa zadania, zależy także od wy-
obrażenia celu wykonania kary, związanej często z pierwotnym celem architektury
miejsca, w którym wykonywana jest kara, od przygotowania kadry penitencjarnej,
od relacji panujących między pilnowanymi i pilnującymi oraz wyznaczonego dy-
stansu społecznego między światem ludzi wolnych a tych pozbawionych wolności.
Zależy od misji, z którą podejmuje się codzienne, rutynowe czynności towarzyszą-
ce tej karze, od wiedzy i przekonań na temat tego, co może, a co nie może być
osiągnięte w ramach wykonania kary izolacyjnej.

Zgodnie z przyjętym w tej pracy za Emilem Rappaportem rozróżnieniem po-
lityka penitencjarna wskazuje motywacje legitymujące wykonanie nowoczesnych
środków polityki karnej. Wynika z określonej polityki kryminalnej i karnej. W tym
rozdziale będzie mowa o tym, jak w Skandynawii zmieniały się racje uzasadniające
wymierzanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności. Oscylowały na osi wiary
i zwątpienia, że można człowieka w więzieniu wychować, „poprawić”. Przeplatały
się z interesami politycznymi, podlegały przemianom wskutek zdobywanej wie-
dzy na temat ograniczeń, które wynikają zarówno z ludzkiej natury, jak i z natury
samej instytucji więzienia. Rozdział ten prezentuje przemiany polityki peniten-
cjarnej w Skandynawii na tle dyskursu i zmian, jakie zachodziły w więziennictwie
także poza nią. Stara się uchwycić to, co dla Skandynawii odrębne i specyficzne.
Prezentuje rozwój polityki penitencjarnej od klasycznej retrybucji, przez pozyty-
wistyczną ideę terapii i resocjalizacji, neoklasyczną zasadę sprawiedliwej odpłaty
po neopozytywistyczną, współcześnie obowiązującą zasadę normalizacji.

W Skandynawii obok starych, potężnych, ponurych gmachów więziennych,
obecnych w każdej stolicy, można jak w Danii znaleźć się w więzieniu zamknię-
tym, które nie jest otoczone żadnym murem. Więźniowie na zewnątrz poruszają
się zawsze w towarzystwie strażnika, ale gość z zewnątrz może stosunkowo swo-
bodnie wejść do budynku. Nie można natomiast wejść na teren przeznaczony dla
więźniów otwartego zakładu karnego, bo chociaż też pozbawiony muru, to więź-
niowie gości sobie nie życzą i administracja zakładu to respektuje. Można trafić
do więzienia zamkniętego z wysokim murem, którego jednak, jak w Ringe (Dania),
zakładzie wybudowanym na wzgórzu, nie widać z okien, aby od pierwszego dnia
odbywania kary przygotowywać więźnia do wolności. W tym samym celu w wię-
zieniu można zrezygnować z centralnej kuchni na rzecz sklepu, w którym skazani
sami robią zakupy, a później przygotowują sobie posiłki. Są, jak w Finlandii, obok
starych zakładów więzienia „ruchome”, jak Tillberga, mieszczące się w zwykłych
barakach, przenoszonych w zależności od miejsca pracy więźniów. Więźniowie za-
rabiają według stawek obowiązujących na wolności. Jak każdy na wolności płacą
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podatki. Od ludzi na wolności różni ich to, że są pozbawieni wolności nie mogą pić
alkoholu i uciekać, czyli oddalać się po pracy bez zezwolenia, i muszą nocować
w służących za więzienie robotniczych barakach.

W Sanefjord, w niewielkim zakładzie karnym dla kobiet w Norwegii, można
spotkać więźniarki, które wianuszkiem obsiadają jedynego pilnującego ich straż-
nika, doradzając mu, jak ma rozwiązać konflikty rodzinne.

W zakładzie karnym Björk, który mieści się na przedmieściach Sztokholmu,
w ogóle trudno zorientować się, że jest się w więzieniu. Zakład, pomyślany jako
przygotowanie do wolności, położony jest w ładnej willi na terenie niewielkiego
parku. Nowi więźniowie przyjmowani są po uprzednim zaakceptowaniu kandyda-
tów przez tych, którzy już odbywają tu karę. Przebywający tam więźniowie w cią-
gu dnia pracują na wolności, każdy gdzie indziej. Sami dojeżdżają do pracy, sami
wracają. Tymczasem Hall, zakład o najwyższym stopniu zabezpieczenia pod Sztok-
holmem, poziomem przeludnienia oraz jawną wrogością skazanych do służby wię-
ziennej i niechęcią tych ostatnich do skazanych niepokojąco przypomina zakłady
karne w Stanach Zjednoczonych.

W Skandynawii można spotkać obok nowoczesnego zakładu karnego Ila (Nor-
wegia), przeznaczonego dla długoterminowych więźniów skazanych za najcięższe
przestępstwa, odbywających karę jak prawie wszyscy w jednoosobowych celach,
zakład karny pomyślany jak fabryka - Kumla (Szwecja), pochodzący z tego krót-
kiego czasu, gdy planowano przerobić więzienia w miejsca, w których czas odby-
wania kary miałby być wykorzystany do produkcji. Podobny zakład można spotkać
też w Norwegii. Ullersmo, zakład karny przygotowany na 140 skazanych, wybudo-
wany został na wzór szwedzkiego zakładu Kurnia. Zakład o szczególnym stopniu
zabezpieczenia, otoczony wysokim murem, połączony wewnętrznymi korytarzami,
które umożliwiają poruszanie się między pawilonami bez potrzeby wychodzenia na
zewnątrz, pomyślany był jako miejsce, gdzie reedukacja połączona będzie z pro-
dukcją. Obok Longelandsfortet (Dania), oddziału zewnętrznego zakładu karnego
w Søbysøgård, otwartego tylko po to, by rozładować przeludnienie i kolejki czeka-
jących na odbycie kary głównie za jazdę pod wpływem alkoholu, ciężki zakład dla
osób z odchyleniami od normy psychicznej jak w Herstedvester (Dania), w którym
obok sprawców najcięższych przestępstw seksualnych (a w którym w przeszłości
dokonywano chirurgicznych kastracji jako metody na zapobieganie powrotowi do
przestępstwa) przebywają również skazani na karę pozbawienia wolności Gren-
landczycy i mieszkańcy Wysp Owczych skazani na długoterminowe kary pozba-
wienia wolności. Tylko niektórzy z nich odbywają karę za zabójstwo.

Mury budynków, w których wykonuje się w czterech państwach skandynaw-
skich karę pozbawienia wolności, są świadectwem zmieniających się w ciągu
ostatnich 200 lat koncepcji co do celu wykonania kary pozbawienia wolności.

6.2. Więzienie - soczewka procesów
społecznych: władza, empatia
i resocjalizacja

Stwierdzenie, że więzienie i sposób traktowania więźniów jak w soczewce odbija
poziom rozwoju danego społeczeństwa, brzmi już dziś jak truizm. Karze pozbawie-
nia wolności przypisywano zróżnicowane cele, które zawsze skierowane były na
oddziaływanie na skazanego. Jednocześnie więzienie - miejsce, w którym cele te
były realizowane - ukazywało: stan siły władzy, stopień wrażliwości i solidarności
społecznej oraz poziom ucywilizowania stosunków społecznych; było też wyrazem
przekonań na temat sposobów i możliwości korygowania zachowań ludzkich.
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6.2.1. Więzienie jako instrument sprawowania władzy

Więzienie jest instytucją od zarania towarzyszącą rozwojowi społecznemu, ale je-
go nowoczesny rozwój kształtuje się w ciągu ostatnich trzech stuleci. Michel Fo-
ucault narodziny współczesnego systemu penitencjarnego tłumaczy mechanizma-
mi władzy i przede wszystkim władzy. Władza umocniona na tyle, że nie musi na-
ocznie demonstrować swej siły, może odwołać się do ludzkiej wyobraźni, usuwając
nieposłusznego z pola widzenia i odgradzając go od kontaktu ze społeczeństwem.
Uwalnia to władzę od potrzeby demonstrowania swej przewagi nad podwładnymi
i pozwala zapanować nad ich umysłami. Odtąd władca panowaniem swym obej-
muje również umysły podwładnych, mają oni bowiem wiedzę o istnieniu więzienia
i nic nie wiedzą o tym, co dzieje się za jego murami357.

Foucault koncentrował się wokół istoty władzy i funkcjonalności instytucji spo-
łecznych. Zadał pytanie, czy może istnieć instytucja społeczna, która jest nieefek-
tywna?

D. Katz i R. L. Kahn, opisując społeczną psychologię organizacji, podkreśla-
li, że organizacje, które są przestarzałe, nieefektywne, stają się zbyteczne i są
w procesie społecznym stale i konsekwentnie eliminowane lub wymieniane na no-
we358. Nieefektywne są te, które nie osiągają celów, dla jakich zostały powołane.
Oficjalnie twierdzi się, że więzienie, którego podstawowym, oficjalnym celem jest
przeciwdziałanie przestępczości, nie spełnia swego celu, o czym świadczy wysoki
poziom recydywy bez względu na warunki odbywania kary. Dlaczego więc po-
mysły abolicjonistów przebijają się z takim trudem? Dlaczego pomimo deklara-
cji szwedzkiego Ministra Sprawiedliwości, że do 1995 roku powinni być w stanie
zrezygnować z ich stosowania, więzienia mają się doskonale nie tylko w Szwecji?
Nawet tam w początkach XXI wieku stosowane są częściej niż w końcu wieku XX?

Specjaliści od organizacji społecznych nie wykluczają istnienia instytucji silą
inercji. Coś jest, choć nie działa lub prawie nie działa, gdyż zapomniane przez
wszystkich, tkwi w układzie społecznym jak w rupieciarni na strychu. Taki był los
np. duńskiego hefte - łagodniejszej kary więzienia. Wprowadzona w 1930 roku do
kodeksu karnego, miała być formą uwięzienia mniej stygmatyzującą niż zwykłe
uwięzienie. Rzecz w tym, że dawno o tym zapomniano. Finezyjne rozróżnienia na
formy mniej lub bardziej stygmatyzujące utraciły swój sens, gdy stało się jasne,
że bez względu na nazwę negatywne efekty uwięzienia są takie same. Instytucja
przez lata istniejąca głównie na papierze, została zniesiona dopiero w lipcu 2001
roku, choć swój sens utraciła znacznie wcześniej i od dawna wyszła z użycia359.

Z pewnością jednak powyższe nie odnosi się do samej instytucji więzienia. Nie
osiąga oficjalnie przypisanych celów, i mimo to istnieje. Kluczem do tej zagadki,
na który wskazał Foucault, jest rozróżnienie celów oficjalnych i tych, które choć
nienazwane, są rzeczywiście realizowane360. Skoro byt instytucji uzależniony jest
od jej społecznej przydatności i skoro cele oficjalne jak poprawa i zmniejszenie
przestępczości nie są spełniane, a mimo to instytucja istnieje i rola jej wzrasta, to
oznacza, że spełnia ona w rzeczywistości inne niż deklarowane cele361.

357M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Spacja Aletheia, Warszawa 1993.
358D. Katz, R. L. Kahn, Społeczna psychologia organizacji. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1979, s. 62.
359L. B. Langsted, P. Garde, V Greve, Criminal Law, Denmark, DJ0F Publishing, Copenhagen 2004, s.
100.
360R. R. Sullivan, The Birth of Prison: Discipline or Punish? „Journal of Criminal Justice” 1996, vol.
24, no. 5, s. 449-458. Foucault, co też tu ważne, choć wywarł ogromny wpływ na rozwój krytycznej
analizy więziennictwa, praktycznie nie zajmował się istotą kary, zajmowała go instytucja, jakby te dwa
elementy - wymierzona przez sąd kara i miejsce jej wykonania - niewiele miały z sobą wspólnego.
361M. Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Éditions Gallimard, Paris 1975. W Polsce
tłumaczenie ukazało się po raz pierwszy w roku 1993. Foucault udowodnił, iż nie ma braku konse-
kwencji w tym, że choć sama idea więzienia jest krytykowana, to więzienia bywają przeludnione. I nie
jest nielogiczne, że dzieje się tak pomimo realnie istniejących alternatyw dla kary pozbawienia wolno-
ści. Foucault dowodzi, iż tylko pozornie mamy tu do czynienia z paradoksem. Więzienia od początku
pełniły i nadal pełnią wyznaczone im zadania. Rzecz jedynie w tym, że są one różne od zadań oficjalnie
deklarowanych.
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Penalizacja więzienna fabrykuje - i stąd zapewne jej długowieczność - trwa-
ły, wyodrębniony i pożyteczny illegalizm. Zamknięty obieg przestępczości nie jest
produktem ubocznym więzienia, które, karząc, nie jest zdolne dokonać korekcji;
jest bezpośrednim skutkiem penalizacji. Jednak po co i w jaki sposób więzienie ma
uczestniczyć w fabrykowaniu przestępczości, skoro jego zadaniem jest ją zwal-
czać? Na tak postawione przez siebie pytanie Foucault ujawnia zalety płynące
z reprodukcji przestępczości, wymienione już wyżej.

Można więc przestępczość kontrolować (namierzając jednostki, penetrując
grupy, organizując donosicielstwo). Można ją też bezpośrednio eksploatować,
również w celu uzasadnienia władzy panujących362. Foucault zwracał uwagę na
fakt, iż więzienia stanowią przejaw manifestacji władzy państwowej w formie naj-
bardziej niepohamowanej i odkrytej, uzasadnionej siłą moralną363. Przestępczość,
ten okiełznany illegalizm, staje się wsparciem illegalizmu grup panujących. Wię-
zienie jest także instrumentem dla legalizmu, który powstaje w związku ze spra-
wowaniem władzy. Polityczne wykorzystywanie przestępców - jako szpiclów, infor-
matorów, prowokatorów - to jedno; samo uzasadnienie dla systemu policyjnego,
kontroli państwa i władzy pozbawienia wolności - to drugie364. Obok tego instytu-
cja ta służy do izolowania osób niebezpiecznych ze względu na popełniane czyny
kryminalne, uzasadniając swój byt i niejako maskując cele polityczne.

Foucault wskazuje i na to, że rola więzienia w państwie jest uzależniona od
panującego w nim reżimu politycznego. Innymi słowy, w różnych systemach poli-
tycznych grupy sprawujące władzę w różnym stopniu czerpią swą siłę z instytucji
kary pozbawienia wolności. W systemach zbliżonych do modelu demokratycznego
utrzymywanie władzy opierającej się na karze pozbawienia wolności jest poważnie
ograniczone. W systemach zaś zbliżonych do modelu totalitarnego władza często
czerpie swą siłę z zastraszenia, jakie daje kara więzienia365.

Zadania te, choć niezwerbalizowane w przepisach prawa, stanowią treść kary pozbawienia wolno-
ści. Istotą kary pozbawienia wolności nie jest bowiem ani resocjalizacja, ani prewencja, lecz: klasyfi-
kacja, dzielenie więźniów na kategorie, które mają przydawać sens działającym instytucjom; admini-
strowanie, zarządzanie istniejącymi jednostkami penitencjarnymi, by stwarzać wrażenie skuteczności
w rozwiązywaniu istotnych problemów; utrzymywanie w społeczeństwie stanu konfliktu, a samo spo-
łeczeństwo w stanie niepewności; eksploatowanie przestępczości przez chociażby wykorzystanie jej
siły roboczej lub dla usunięcia z rynku nadmiaru wolnej siły roboczej, dla której nie ma zatrudnienia;
zwykła izolacja ludzi uznanych za niebezpiecznych lub z określonych powodów niewygodnych.

Powyższe pozwala więc na stwierdzenie, z czym zgadzają się nawet radykalni abolicjoniści, iż wię-
zienie jest miejscem, które pozwala na izolację szczególnie niebezpiecznych jednostek. W każdym spo-
łeczeństwie są ludzie, których izolacja jest niezbędna. Kwestią sporną staje się nie sama izolacja, lecz
jej rozmiar. Przy przekroczeniu granic niezbędności zastosowana izolacja, zamiast tamować, zaczy-
na sama produkować dewiację. W tym sensie więzienie nie tylko nie ogranicza przestępczości, lecz
jest w stanie ją produkować. Foucault nie był jednak zainteresowany poruszonym tu kryminologicz-
nym aspektem zastosowania kary więzienia. Fascynował go aspekt czysto administracyjny, związany
z zarządzaniem, dyscypliną i władzą. M. Foucault, Nadzorować…, s. 327-334.
362Ibidem, s. 336-337.
363M. Foucault, Power/Knowledge. Prison Talk, w: Power/Knowledge. Selected Interviews and Other
Writings, T he Harvester Press, Brighton 1980, s. 37-54.
364M. Foucault, Nadzorować…, s. 336-338. Autor podaje przykład kontroli nad prostytucją, przemy-
tem broni czy alkoholu w krajach objętych zakazem prostytucji, prohibicją albo w ostatnim czasie
narkotyków. Pokazuje, jak charakterystyczne było ustanowienie w XIX wieku policyjnej i zdrowotnej
kontroli nad prostytucją. Prostytutki regularnie zmuszane do pobytu w więzieniach, organizacja na
wielką skalę domów publicznych, drobiazgowa hierarchia podtrzymywana w środowisku trudniącym
się nierządem - wszystko to pozwalało skanalizować i przejąć olbrzymie zyski płynące z. zapotrzebo-
wania na rozkosz seksualną, którą coraz bardziej natarczywa codzienna moralistyka spychała w sferę
cienia. Tb naturalnie wpływało na wzrost jej ceny. Przy ustalaniu ceny za przyjemność z zakazanych
rozkoszy i przy podziale zysku środowisko przestępcze szło ręka w rękę z interesownym purytanizmem.
365Pogląd ten wymaga rozwinięcia. O ile bowiem sprawdza się to z naszą wizją państwa totalitarnego,
gdy mamy na uwadze Chiny czy komunistyczną Rosję, o tyle od razu natykamy się na problem, gdy
spojrzymy na Stany Zjednoczone. Według statystyk światowych to właśnie Stany Zjednoczone mają naj-
liczniejszą populację więźniów. Zgodnie z tą terminologią więc powinny być zaliczone raczej do państw
totalitarnych, a nie demokratycznych. Przyzwyczajeni patrzeć na Stany jak na kolebkę współczesnej
demokracji i konstytucjonalizmu, stajemy przed problemem. Najłatwiej z niego wybrnąć, uznając je
za przypadek szczególny. Jednak radziłabym pokusić się o przyznanie, że jeśli teza Foucaulta jest za-
sadna, to powinna również mieć zastosowanie do Stanów. Wówczas po pominięciu specyfiki historii
i kultury musimy przyznać, że dzisiejsze Stany Zjednoczone zaczynają przypominać model demokracji
ateńskiej. Była to demokracja doskonała, tyle że dla wybranych. W Atenach wszyscy byli równi, tyle że
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Foucault zmusił zarówno naukowców, jak i praktyków do rozróżnienia dekla-
ratywnej treści przepisu i rzeczywistości, do skonfrontowania interesów deklaro-
wanych w przepisach i realizowanych w praktyce. Sprawił, że w badaniach rze-
czywistości społecznej nie możemy już ograniczać się do tego, co wystawione na
widok publiczny w przepisie lub oficjalnej mowie366. Pod wpływem Foucaulta zmu-
szeni jesteśmy uwzględniać nie tylko to, co dzieje się na scenie, ale i to, co dzieje
się za kulisami teatru społecznego367. Jego „odkrycie”, jak większość genialnych
odkryć, wydaje się proste i oczywiste. Zmieniło ono radykalnie podejście do ka-
ry w krajach skandynawskich i było istotnym przyczynkiem do zmiany sposobu
postrzegania roli więzienia i sposobu wykonania kary. Zarówno odstraszenie, jak
i poprawę poddano krytycznej analizie tak empirycznej, jak i teoretycznej. O ile
szef więziennictwa szwedzkiego w latach trzydziestych XX wieku Viktor Almquist
nie miał wątpliwości, że dzięki małym, nieprzekraczającym 500 osób instytucjom
penitencjarnym państwa skandynawskie są w stanie za pomocą więzienia i re-
alizowanych programów resocjalizacyjnych utrzymywać przestępczość w ryzach
i pod kontrolą, o tyle Kåre Bødal, 30 lat później prowadząc w Norwegii placów-
ki penitencjarne dla młodocianych na podstawie ustaw z lat trzydziestych, kładąc
nacisk na wychowanie, nie miał wątpliwości, że to nie działa368. Wysoka, niemal
80-procentowa recydywa wraz z dylematem, by wymagany poziom kontroli po-
godzić z wymogami wychowawczo-humanitarnymi, nie dawały podstaw do wiary
w resocjalizacyjny efekt zakładów poprawczych dla młodocianych.

Bødal zasłynął z niekonwencjonalnych rozwiązań. Doszedł do wniosku, że Fo-
ucault ma rację, a prowadzona przez niego, Bødala, placówka nie spełnia oficjalnie
nałożonych na nią zadań, i w styczniu 1969 doprowadził do warunkowego zwol-
nienia 98 ze 100 swych podopiecznych369. W efekcie Inkeri Anttila, pisząc o zmie-
niających się trendach w polityce karnej i penitencjarnej, podkreśliła, że zmiana
polega na przywiązywaniu większej wagi do ducha ustawy i idei sprawiedliwości
niż do ideologii i sprawowanej władzy za pomocą więzienia. Resocjalizacja, która
pozwalała na wydłużanie pobytu w warunkach ograniczania wolności z powodu
młodego wieku czy uzależnienia, przestała być legitymowaną formą uzasadniania
kary370.

Foucault zadaje bardzo proste pytania. Jeśli celem kary pozbawienia wolności
jest przemiana osobowości i wychowanie skazanego, to czy wiemy, jak i w jakich
warunkach jest to osiągalne? Jeśli wiemy, to czy te warunki są spełnione, a metody
stosowane w trakcie wykonania kary? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to wówczas
rodzi się pytanie, czy stosując te metody i stwarzając określone warunki, osiągamy
spodziewane efekty? Jeśli tak, znaczy to, że kara pozbawienia wolności spełnia
oczekiwane rezultaty. Jeśli zaś nie zapewniamy ani warunków, ani narzędzi, ani

do kategorii „wszyscy” nie zaliczano kobiet, niewolników, ekwitów, ludzi młodych i biednych. Podobnie
amerykańska demokracja jest doskonała. Wszyscy są równi, tyle że do kategorii „wszyscy” nie zalicza
się szerokiego marginesu biednych, bezrobotnych, rdzennych mieszkańców Ameryki i sporych kręgów
emigrantów. Istotna różnica polega na zmianie funkcji więzienia. Ma ono nie tyle charakter karzący,
ile magazynujący. W 1995 roku oficjalnie przyznano, że więzienie staje się formą strukturalnej walki z.
bezrobociem. Ponieważ nie bardzo wiadomo, co robić z nadwyżką sity roboczej, więzienie staje się po
prostu jedną z instytucji, w których magazynuje się ludzi. Szerzej piszę o tym w artykule Nowa ustawa
o zapobieganiu przestępczości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, „Państwo i Prawo” 1995, nr 3, s.
64-71.
366M. Płatek, Ekonomiczne aspekty kary pozbawienia wolności, w: Wokół reformy więziennictwa, WiP,
Wrocław 1989, s. 41-48.
367Można podzielać poglądy Foucaulta na związek między władzą a przestępczością. Można też zgła-
szać do nich zastrzeżenia. Natomiast wszyscy są zgodni co do tego, że po nim nie sposób nie analizować
rzeczywistych funkcji instytucji, niezależnych niekiedy od oficjalnie deklarowanych.
368V Almquist, Scandinavian Prisons, w: Prisons of Tomorrow, ed. E. H Sutherland, T. Sellin. „The
Annals of the Academy of Political and Social Science”, Philadelphia 1931, s. 197-202; K. Bødal, Fra
arbeidsskole til ungdomsfengsel. Klientel og resultater (Od szkoły zawodowej po więzienie dla młodo-
cianych. Klientela i rezultaty). Universitetsforlaget, Oslo 1969, s. 217-222; I. Anttila, Pipers on Crime
Control, Research Institute of Legal Policy, Helsinki 1978, s. 59-70, 84-93.
369Dwóch nie zostało zwolnionych, ponieważ przebywało na leczeniu w zakładzie psychiatrycznym. K.
Bødal, Fra arbeidsskole…, s. 221.
370I. Anttila, Papers on Crime…, s. 59-70.
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środowiska, ani też nie uzyskujemy spodziewanych efektów i nadal kontynuujemy
to, co robiliśmy, wówczas oznacza to, że chodzi o inne niż deklarowane cele.

Dwa lata po pierwszym wydaniu Nadzorować i karać Miehela Foucault ukazał
się w 1979 roku artykuł Nilsa Christie Conflicts as Property (Konflikty jako wła-
sność). Wśród cytowanej w nim bibliografii brak pozycji Foucaulta Surveiller et
punir. Nie ma pewności, czy Christie znał już w tym czasie tę jego pracę. Pozo-
staje jednak faktem, że choć naświetlał nieco inny aspekt sprawy, doszedł do po-
dobnego wniosku. Konflikt został odebrany, „ukradziony” pokrzywdzonemu przez
państwo dla realizacji interesów władzy, nie dla ochrony czy dla dobra pokrzyw-
dzonego, którego zresztą nikt tu o zdanie nie pytał. Sądy nie są zorientowane na
ofiarę i jej potrzeby, a przecież przejęły, „skradły” konflikt, który do niej należał,
nazwały go przestępstwem. Realizując interesy inne niż te, które są ważne dla
pokrzywdzonego, nazwały cały proces wymiarem sprawiedliwości.

Konflikt sam w sobie nie jest, zdaniem Christiego, niczym złym. To sposób,
z jakim obchodzi się z nim władza, jest niewłaściwy. Wyeliminowano cały arsenał
możliwych rozwiązań, które mogłyby przynieść restytucję, dojście do porozumie-
nia, a w efekcie do większej społecznej harmonii. W tym celu jednak konflikty mu-
siałyby być rozstrzygane przez lokalną społeczność z uwzględnieniem interesów
pokrzywdzonego i bez udziału specjalistów obsługujących wymiar sprawiedliwo-
ści. Istotne było tu zwrócenie uwagi na rzeczywiste interesy realizowane przez
wymiar sprawiedliwości i na to, iż nie są one tożsame z interesami pokrzywdzo-
nego371.

Christie i Foucault niezależnie od siebie dochodzą do podobnych wniosków, iż
cele deklarowane i cele faktycznie realizowane nie są z sobą tożsame. Foucault
podkreśla interes władzy, Christie zwraca uwagę na brak realizacji interesów
pokrzywdzonego. Autorów różni podmiot ich zainteresowań. Foucaulta interesu-
je władza, Christie skupia uwagę na pokrzywdzonym i roli społeczności lokalnej
w rozwiązywaniu konfliktów społecznych. Ważne są konsekwencje tej odmienno-
ści. Foucault obnaża mechanizmy władzy. Christie wskazuje mechanizmy gwa-
rantujące harmonię społeczną. Mamy tu do czynienia z postawą typową w Skan-
dynawii. Uzyskana wiedza ma służyć zmianom, które umożliwią bądź realizację
celów deklarowanych, bądź zmianę deklarowanych celów na bardziej odpowiada-
jące potrzebom społecznym. Christie w swoich analizach dochodzi do podobnych
wniosków jak Foucault. Więzienie jest narzędziem sprawowania władzy. Im słab-
sza władza, tym silniejszą ma potrzebę odwoływania się i korzystania z symbolicz-
nej siły więzienia. Symbolicznej, gdyż służącej demonstracji władzy, ale bezsilnej,
gdy idzie o możliwość rozwiązywania społecznych problemów, jeśli oczekuje się,
że stosowanie kar będzie czynnikiem sprawczym zmian niepożądanych postaw.

6.2.2. Więzienie jako wyraz społecznej solidarności i empatii

Foucault miał rację - więzienie było władzy na rękę. Jednakże gdyby nadal w zmie-
nionych warunkach społecznych końca XVII i XVIII wieku władza wciąż potrzebo-
wała demonstrować swą siłę okrutnymi spektaklami publicznych egzekucji, jej ko-
niec, zdaniem holenderskiego historyka Pietera Spierenburga, byłby szybki i rów-
nie okrutny, czego chociażby doświadczyli przywódcy rewolucji francuskiej 1789
roku. Ci, którzy siali terror i nadużywali gilotyny, sami położyli pod nią głowy.
Michel Foucault, zajęty niemal anatomiczną analizą władzy, nie dostrzegł, zda-
niem historyka, narodzin społecznej empatii, współodczuwania, identyfikowania
się z losem nie tylko najbliższych, ale także nieznanych, znajdujących się w po-
dobnym położeniu.

Pieter Spierenburg nie sformułował expressis verbis tezy, że nawet gdyby ów-
czesnym władzom nie było na rękę zakładanie i popieranie idei domów poprawy

371N. Christie, Conflicts as Property, „The British Journal of Criminology” 1977, vol. 17, no. 1, s. 1-19.
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i tworzenie zakładów karnych naśladujących pomysły amerykańskich kwakrów
z XVIII wieku, i tak zostałyby do tego zmuszone. Przyszedł bowiem czas, gdy okrut-
ne spektakle przestały być dla gawiedzi namiastką teatru i rozrywki. Spierenburg
zauważa, że w Szwecji rezolucja królewska z 1725 roku stwierdza, by nie prze-
szkadzać księżom, którzy walczyli o duszę i starali się odwlec egzekucję, twier-
dząc, że dusza jest wciąż jeszcze niegotowa, ale nie godzić się na odwlekanie eg-
zekucji zbyt długo372, a w Niemczech i Holandii wciąż jeszcze w 1820 roku w dni,
gdy dokonywano publicznych egzekucji, zwane dniami sprawiedliwości, dzieci by-
ły zwalniane ze szkół, by uczestniczyć, ku przestrodze, w publicznych kaźniach,
a dziecięce książeczki opowiadały ku pouczeniu o egzekucjach i chłoście. Niemniej
coraz częściej, zwłaszcza gdy na szafot szli ci, którzy kwestionowali panujące po-
rządki, publiczność identyfikowała się z nimi. Trudno o ścisłe cezury czasowe.
Spierenburg mówi o krystalizowaniu się klasowej świadomości społecznej w Eu-
ropie w drugiej połowie XVIII wieku, ale już w 1670 roku widać oznaki oporu,
zaistniała bowiem potrzeba wprowadzenia w Amsterdamie zbrojnej ochrony wy-
miaru sprawiedliwości przed atakami niezadowolonego z wyroków tłumu sprze-
ciwiającego się egzekucji373. Nie inaczej rzecz się miała w Ameryce, gdzie idea
z końca XVIII wieku publicznych prac więźniów zakutych w kajdany i odzianych
w pasiaki zakończyła się niepowodzeniem. Więźniów trzeba było usunąć z widoku
publicznego, ponieważ zamiast służyć przykładem, który odstrasza, budzili litość,
a niechęć ludzi obracała się przeciwko strażnikom374.

Peter Nigel Walker historyczny czas, gdy budzi się społeczna świadomość i dają
o sobie znać początki niechęci do publicznych egzekucji, plasuje na okres jeszcze
wcześniejszy, od roku 1558, gdy w Anglii do władzy dochodzi królowa Elżbieta,
która nakazała, aby w każdym hrabstwie powstał co najmniej jeden ośrodek po-
prawczy dla młodocianych typu Bridwell, by w ten sposób ukrócić stosowanie kary
śmierci, po rok 1738, rok narodzin Josepha Ignaca Guillotina, którego wynalazek,
choć dziś może to brzmieć szokująco, miał za zadanie skrócić cierpienia i wpro-
wadzić humanitarny sposób wykonywania kary śmierci375.

Istotny jest sam fakt, że usunięcie z pola widzenia publicznego wykonywania
kar nie było podyktowane tylko wzmocnieniem władzy, ale wynikało z rozwoju
wrażliwości społecznej, która przestała tolerować i akceptować krwawe spekta-
kle władzy urządzane w imię sprawiedliwości376.

Tezę o wrażliwości społecznej podważa w ostatnim czasie Barbara Hudson
w swojej najnowszej książce poświęconej zagadnieniom penologii, stwierdzając,
iż nie ma dość dowodów na to, że w czasach gdy wykształcały się zakłady karne,
empatia, współczucie i wrażliwość społeczna były elementami decydującymi. Jej
zdaniem był to raczej okres poszukiwań - więzienie było więc jedną z podjętych
prób. Wiadomo było, że kara ma przede wszystkim przeciwdziałać przestępczości,
jednak jak to osiągnąć, stanowiło sporą niewiadomą377.

Z kolei Eva Österberg uważa, że to, co odróżnia tradycję skandynawską od
kontynentalnej Europy, to fakt, że czynnikiem jednoczącym ludzi wokół określo-
nego systemu wartości był nie tyle władca, ile obowiązujące na danym terenie pra-

372R Spierenburg, The Spec tacie of Suffering. Executions und the Evolution of Repression: from a Pre-
industrial Metropolis to the European Experience, Cambridge University Press, London 1984, s. 63.
373Ibidem, s. 100-109.
374N. Teeters, The Cradle of Penitentiary. The Walnut Street Jail at Philadelphia 1773—1835, Pennsy-
lvania Prison Society, Philadelphia 1955.
375P. N. Walker, Punishment. An Illustrated History, Arco Publishing Company, New York 1973, s. 63-
-84.
376P. Spierenburg, The Sociogenesis of Confinement and its Development in Early Modem Europe,
Erasmus Universiteit Rotterdam, Netherlands 1982. W tym kontekście mniej istotny jest dowód prze-
prowadzony przez Spierenburga, że współczesne więzienia to inwencja purytanów. Dowodził, że takie
domy stworzone za czasów Edwarda VI, kiedy to pierwszy powstał za namową arcybiskupa Ridleya
w pałacu Bridwell (stąd nazwa instytucji), który król przeznaczył na ten cel, rozwinęły się za czasów
katolickiej królowej Marii. Z argumentem Spierenburga można dyskutować, jako że królowa Elżbieta
w 1576 roku wydała zarządzenie, mocą którego w każdym angielskim hrabstwie był obowiązek two-
rzenia instytucji poprawczych tego typu.
377B. Hudson, Understanding Justice, Open University Press, Buckingham 2003, s. 111.
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wo. Przywołując teorię Johna Braithwaite’a o reintegrującej roli wstydu i zawsty-
dzenia czynu bez potępienia jednostki, Österberg uważa, że to właśnie sąd służył
w szwedzkim społeczeństwie głównie jako instrument nie tyle wspierający władzę,
ile rozwiązujący konflikty społeczne i tym samym scalający wspólnotę. Podobnie
było w Finlandii od wieków średnich po wiek XVII378. Późniejsza zmiana i wzrost
znaczenia więzienia mogły, jej zdaniem, wynikać z rzeczywistej zmiany struktury
przestępstw lub, co bardziej prawdopodobne, ze zmiany sposobu postrzegania za-
chowań, które zaczęto traktować jako zachowania skierowane przeciwko władzy
publicznej w związku ze wzrostem regulacji życia społecznego podporządkowane-
go państwu i kościołowi.

David Garland określa to jako zmianę wynikającą z odejścia od filozofii moral-
ności, nastawionej na rozstrzyganie konfliktów w kierunku systemu menedżer-
skiego zarządzania, kiedy zadaniem kryminologii było wskazanie, jak „leczyć”
przestępstwo, i tym samym lepiej kontrolować przestępczość. Z tego punktu wi-
dzenia wrażliwość miała niewielkie znaczenie dla rozwoju więzień, chodziło raczej
o sprawność działania379.

Do jakiego więc stopnia czynnik solidarności i empatii, o którym pisze Spie-
renburg, zaważył na rozwoju skandynawskich więzień? Nie ma na to pytanie jed-
noznacznej odpowiedzi. Kolejny rozdział tej pracy poświęcony jest naświetleniu
czynników, które mogły mieć wpływ na współczesny obraz skandynawskiego wię-
ziennictwa. Precyzyjne wskazanie na czynniki, które przeważyły, jest trudne. Wy-
daje się jednak, iż nie bez znaczenia było wybranie opcji odbywania kar w systemie
celkowym, kiedy to praca miała znaczenie przede wszystkim terapeutyczne i re-
socjalizujące. Nastawienie na zysk, często równoważny z wyzyskiem, nie znalazł
w Skandynawii warunków do rozwoju. Z jednej strony, w przeciwieństwie do An-
glii i Holandii, Skandynawowie nie mieli zamorskich kolonii i związanych z tym
wzorów pracy niewolnej. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do Rosji, skandy-
nawscy chłopi mieli status ludzi wolnych. Nie było więc wzorów wykorzystywania
pracy części społeczeństwa przez związanie ich z ziemią i utrzymywanie w statusie
niemal zrównanym ze statusem ludzi niewolnych.

6.2.3. Więzienie jako instrument cywilizowania stosunków
społecznych

Praktyki wykonywania kary więzienia w XVII, XVIII i XIX wieku, zasłonięte murami
przed bezpośrednim obserwatorem, również według współczesnych standardów
dalekie były od tego, co uważano za cywilizowane i humanitarne traktowanie.

Dążenie do cywilizowania wykonania kary jest drugim, obok politycznego zna-
czenia, czynnikiem towarzyszącym kolejnym przemianom uzasadnień wykonania
kary pozbawienia wolności. Aby pojawiła się potrzeba cywilizowanego sposobu
traktowania złoczyńców, konieczne jest pojawienie się współczucia. Jego poziom
musi odpowiadać poziomowi masy krytycznej zdolnej do wywołania zmiany spo-
łecznej. Niezgoda nie może więc przejawiać się w jednostkowych wystąpieniach,
ale musi mieć charakter na tyle powszechny, by wpłynąć na sposób myślenia, po-
strzegania i uznawania podejmowanych działań za normę lub z normą sprzecz-
nych.

Samo pojęcie cywilizowanego, humanitarnego i wolnego od okrucieństwa za-
chowania i postępowania jest kulturowo zrelatywizowane. Jak długo istnieje przy-
zwolenie na dany typ zachowań, tak długo dane zachowanie nie jest uznawane za
okrutne. To czasowy zegar kultury pokazuje, co jest, a co nie jest cywilizowane
i humanitarne. Zegar ten odmierza czas nierównomiernie. Współcześnie pewnym
378E. Österberg, Social Arena or Theatre of Power? The Courts, Crime and the Early Modem Sta-
te in Sweden, w: Theatres of Power. Social Control and Criminality in Historical Perspective, ed. H.
Pihlajamäki, Matthias Calonius Society, Jyväskylä 1991, s. 8-25.
379D. Garland, The Rationalization of Punishment in Sweden, w: Theatres of Power…, s. 104-108.
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stabilizatorem kulturowym wyrównującym wrażliwość jest uznanie decyzji sądów
i trybunałów ponadnarodowych, np. decyzje Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka. Czynnikiem takim są również międzynarodowe prawa, np. EKPCz okre-
ślająca warunki dopuszczające pozbawienie wolności i warunki ich wykonania,
a także reguły i standardy wypracowywane w ramach międzynarodowego dialogu
dotyczącego wykonania kar, w tym kary pozbawienia wolności. Ważnymi w tym za-
kresie dokumentami w Europie są Reguły Minimalne przyjęte przez ONZ w 1955
roku, a następnie nowelizowane, oraz Europejskie Reguły Więzienne. Najnowsze,
powszechnie obowiązujące jako zalecenia państwa należące do Rady Europy, są
z 11 stycznia 2006. W przypadku wykonania kary pozbawienia wolności proces
ten jest skomplikowany. Obok elementów prostych, widocznych, jak przeludnie-
nie, istnieje w trakcie wykonywania kary sfera powiązań międzyludzkich niepod-
dająca się prostej identyfikacji znaczeniowej, stwarzająca ukryte za parawanem
pojęć formy dominacji, podporządkowania i zniewolenia.

Przeludnienie jest elementem widocznym380. Jest dowodem na nieudolną poli-
tykę społeczną i prewencję idącą w parze z niskim poziomem solidarności społecz-
nej i instrumentalnym traktowaniem prawa. Współcześnie przeludnienie trakto-
wane jest jako element okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Jeśli
jednak przeludnienie nie jest celem samym w sobie, służącym do osiągnięcia in-
nych celów, pozostaje warunkiem technicznym, koniecznym do wypełnienia usta-
wowo przewidzianych celów kary381. Niepowodzenia początków idei reformator-
skich więziennictwa z 1773 roku, gdy rozpoczął działalność Walnut Street Jail w Fi-
ladelfii, upatrywano w tym, że dopuszczono do jego przeludnienia382. Dwieście
lat później sędziowie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych przyznawali,
że pojedynczym, najistotniejszym czynnikiem dotykającym systemu korekcyjne-
go, odpowiedzialnym za jego niepowodzenie, jest przeludnienie383. Współcześnie
w Europie i w grupie państw należących do Rady Europy przeludnienie zosta-
ło uznane za sprzeczne z acquis humanitaire, ukształtowane przy wykorzystaniu
EKPCz. Brak jest nadal podobnie powszechnego uznania tego w Stanach Zjedno-
czonych. W jednym z orzeczeń przewodniczący Sądu Najwyższego Stanów Zjed-
noczonych stwierdził, że nikt przecież nie obiecywał więźniom warunków i życia
usłanego różami384. Jednocześnie śledząc orzecznictwo do 8 poprawki Konstytucji
Stanów Zjednoczonych zakazujących stosowania kar nieludzkich i poniżających,
jeden z sędziów sądu apelacyjnego w sprawie Barnes v. Virgin Islands z 1976 roku
przyznał samokrytycznie: „my po prostu nie wiemy, co robić z osobami skazanymi
za popełnienie przestępstw, ani też nie wydaje się, że wiemy, dlaczego robimy to,
co robimy”.

Przeludnienie - problem wielu systemów penitencjarnych - było do niedawna
w Skandynawii niemal nieobecne. Powodem tego jest świadome działanie, aby do
przeludnienia nie dopuścić. Stanowi to dowód na to, że choć często występujące,
nie jest elementem nierozerwalnie związanym z wykonaniem kary. Skandynawo-
wie świadomie unikają przeludnienia jako jednego z niszczących elementów uwię-

380Z orzecznictwa ETPCz (zob. w szczególności Peers v. Grecja, nr 28524/95; Dougouz v. Grecja, nr
40907/98; Iorgov. v. Bulgaria, nr 40653/98; Van iler Ven v. Holandia, nr 50901/99; Kalashnikov v. Rosja,
nr 47095/99) wynika, że jako poniżające traktowanie kwalifikowany może być sam fakt przetrzymywa-
nia więźnia w przeludnionej celi, w niewłaściwych warunkach sanitarnych. Duże znaczenie ma przy
tym czas trwania takiego pobytu. W orzeczeniu Cenbauer v. Chorwacja, nr 73786/01 z 9 marca 2006,
ETPCz za poniżające traktowanie uznał przebywanie w celi, której powierzchnia na jednego skazane-
go była mniejsza niż 4 m2 (którą to normę gwarantowała chorwacka ustawa). Podobny wniosek płynie
z orzeczenia Melnik v. Ukraina, nr 72286/01 z 28 marca 2006, w którym powierzchnię 1-2,5 m2 na
osadzonego uznano za naruszenie art. 3 EKPCz.
381Pomysł, aby władza była zainteresowana przeludnieniem po to, by grać na emocjach publicznych,
strasząc przestępczością, uzasadniając konieczność zaostrzania kar i rozbudowy więziennictwa, wy-
daje się przewrotny i absurdalny, bo skierowany przeciwko całemu społeczeństwu.
382N. Teeters, The Cradle…, s. 27-28.
383A. Travisono, The American Prison: From the Beginning, The American Correction Association,
Laurel Ml) 1985, s. 151 in.
384Atiyeh Governor of Oregon, et al. v. Capps, et al., 449 US 1312/1981, s. 5-8. Patrz też M. Płatek,
We Never Promised them a Rose Garden, w: Prisons 2000 an International Perspective on the Current
State and Future of Imprisonment, eds R. Matthews, R Francis, McMillan, London 1996, s. 53-73.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 164



zienia. Jest to jedna z charakterystycznych cech skandynawskiej polityki peniten-
cjarnej. Uznanie, że przeludnienie uniemożliwia wypełnienie zobowiązań wynika-
jących z celów kary, czyni z utrzymania standardów zaludnienia zakładów karnych
warunek sine qua non adekwatnej polityki penitencjarnej385. Brak przeludnienia
to jednak zaledwie warunek techniczny, a nie cel sam w sobie. W Europie barie-
rą przed przeludnieniem są m.in. zalecenia Rady Europy. Najnowsze (ERW-2006)
wyraźnie podkreślają, iż władza nie może tłumaczyć złych warunków w więzie-
niu, ograniczających prawa człowieka więźniów, brakiem środków finansowych
(reguła 4 ERW-2006). Opracowuje się również zalecenia odnośnie do minimum
przestrzeni przeznaczonej na jednego więźnia. To minimum dla państw postso-
wieckich wynosi w Europie, w ramach państw Rady Europy, 4 m2. Jedna z reguł
zobowiązuje władze, aby krajowe ustawodawstwo zapewniało mechanizmy, by mi-
nimum wymagań nie zostało ograniczone wskutek przeludnienia więzień (reguła
18.4 ERW-2006). Standardy określone w zaleceniach powinny być treścią krajo-
wych przepisów wykonania kary (reguła 18.3 ERW-2006).

Nadal pozostaje problem związany z samą naturą uwięzienia. Istotą człowie-
czeństwa jest godność demonstrowana w swobodzie korzystania z wolnej woli.
Sytuacja człowieka uwięzionego jest tego antytezą. Identyfikacja z rolą więźnia
sprawia, że człowiek podporządkowany celom instytucji pozbawiony zostaje wol-
nej woli, a tym samym traci część swego człowieczeństwa. Stąd - na co uwagę
zwraca Nils Christie, a także polski penitencjarysta Michał Porowski - z etycz-
no-filozoficznego punktu widzenia humanitarne wykonanie kary może nastręczać
trudności386. Zawładnięcie wolą człowieka stawia jego człowieczeństwo pod zna-
kiem zapytania, a uczynienie jednostki niewolną kwestionuje legitymizację insty-
tucji działającej w imię prawa, sprawiedliwości i cywilizacji stosunków ludzkich.
Z tym dylematem związane są zmiany uzasadniające wykonanie kary.

Ilustracją cywilizowania procesu wykonania kary jest wysiłek międzynarodo-
wej społeczności w określeniu ram, w jakich proces ten powinien się odbywać.
Pierwsze przyjęte przez ONZ Reguły Minimalne oraz Europejskie Reguły Wię-
zienne są - co się często podkreśla - zaleceniem. Fakt jednak, iż nie mają mocy
prawnej, nie oznacza, że nie są wiążące. Wydaje się, iż wychodząc z założeń po-
wołania i istnienia organizacji, jaką jest Rada Europy, owo niezwiązanie dotyczy
jedynie formy, a nie treści. Zalecenia wydają się najbardziej zbliżone do tego, czym
w porządku prawnym Unii Europejskiej jest decyzja. Nie narzuca się państwom
członkowskim formy, w jakiej doprowadzi się do wdrożenia treści zawartych w do-
kumencie, natomiast w sposób zdecydowany, właśnie ze względu na aspekt cywi-
lizacyjny i uznanie wspólnych wartości, wymaga się przestrzegania treści zawar-
tych w dokumencie.

Już w trakcie prac nad ERW-2006 odpowiednie zmiany ustawodawcze zostały
przygotowane w krajach skandynawskich. W Finlandii w październiku 2006 wpro-
wadzono nową ustawę o więziennictwie, w pełni zgodną z zaleceniami ERW-2006.
Finowie liczą na to, że prawo będzie instrumentem, który wyeliminuje przeludnie-
nie, jakie po 2002 roku występuje w Finlandii. Zjawisko tłumaczy się zarówno neo-
liberalnymi tendencjami w polityce społecznej, która przekłada się na zaostrzenie
polityki karnej, jak i wpływami globalizacji obecnymi również w innych państwach
skandynawskich oraz dążeniem do unifikacji prawa i polityki karnej z państwa-
mi Unii Europejskiej, co w praktyce oznacza jej zaostrzenie, a także pojawieniem
się problemów z przestępczością związaną z handlem i przemytem narkotyków,
wcześniej w Finlandii niemal nieobecnych, a wraz z nimi pojawieniem się nowej

385Np. Danish Prison and Probation Service. Visions 1999—2003 (Program działania i reform systemu
więziennictwa i probacji na lata 1999—2003), Direktoratet for Kriminalforsorgen, København 1998.
Ulotka przedstawia zasady funkcjonowania i reform duńskiej służby więziennej, podkreślając dążenie
do efektywnego wykonania kary i związaną z tym potrzebę przestrzegania reguł i warunków odbywania
kary, które przeciwdziałają przeludnieniu.
386M. Porowski, Tortury więzienne, wykład wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Redukcja
przemocy w więzieniu i przygotowanie więźniów do wolności. Popowo, 27 listopada 2000, konspekt;
N. Chrsitie, Granice cierpienia. Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.
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kategorii groźnych sprawców przestępstw wymagających stosowania dłuższych
kar izolacyjnych.

Poza nową ustawą więzienną Finowie wprowadzili ustawę regulującą nadzór
nad warunkowym przedterminowym zwolnieniem, ustawę o tymczasowym aresz-
towaniu i odpowiednie do tego zmiany w kodeksie karnym w stosunku do wcze-
śniejszych zmian z 1991 i 2003 roku. Zmiany te biorą pod uwagę zalecenie, iż kara
więzienia musi być traktowana jako środek ostateczny, a wykonywana w sposób
jak najmniej odbiegający od warunków życia na wolności, przy czym nie można tłu-
maczyć warunków, które mogłyby naruszać prawa człowieka, złą sytuacją finan-
sową. Kara więzienia jest karą samą w sobie, nie może więc służyć do zadawania
dalszych cierpień (reguła 4, 5 ERW-2006).

Prace nad ERW-2006 inspirowały reformy systemu więziennictwa duńskiego,
podjęte w latach 1999—2003. Przyjęta tam inicjatywa kładła nacisk przede wszyst-
kim na podkreślenie roli służby więziennej i pracy funkcjonariuszy w realizacji za-
dań wynikających z uwięzienia. Stąd założenie, że duński system więziennictwa
i probacji musi być efektywnym i atrakcyjnym miejscem pracy. Wymaga to zmian
w sposobie zarządzania placówkami, w sposobie mierzenia efektów pracy w wię-
zieniu i w trakcie probacji, w przyjęciu nowej struktury organizacyjnej zarówno
służby więziennej, jak i więziennictwa, lepszej współpracy ze środowiskiem wol-
nościowym, podniesienia kwalifikacji pracowników więziennictwa i systemu pro-
bacji. Celem tych działań jak i uprzednio ma być redukcja przestępczości przez
zapewnienie skazanym sensownych i pożytecznych zajęć w trakcie wykonania ka-
ry w celu zmotywowania ich do odpowiedzialności za siebie i nabycia umiejętności
potrzebnych w społeczeństwie otwartym. Zadania się nie zmieniły, zostały wypeł-
nione nową treścią.

6.2.4. Spór o pierwotny cel kary - korzyści materialne czy po-
prawa sprawcy

Jaki cel przyświecał karze więzienia u jej zarania? Czy chodziło o resocjalizację,
czy też o wykorzystanie siły fizycznej i zdolności do pracy uwięzionych? Spór ten
w zasadzie trwa nadal. Rozgorzał pod koniec XVIII wieku i początkowo dotyczył
dylematu, co lepiej służy więźniom - skupienie religijne w pełnej izolacji i czas po-
święcony na czytanie Biblii oraz medytacje, jak to było w systemie filadelfijskim,
czy wspólna pożyteczna praca więźniów i izolacja jedynie w porze nocnej, jak przy-
jęto w systemie auburnskim. Skutki tego sporu mają w praktyce skandynawskiej
praktyczne, wymierne skutki. Spór dotyczył meritum, treści, którą miał być wypeł-
niony czas kary. W jego wyniku w Skandynawii przyjęła się zasada przebywania
więźniów w celach jednoosobowych oraz płynące z treści systemu auburnskiego
uznanie, że każdy więzień musi w trakcie odbywania kary mieć zapewnione po-
żyteczne zajęcie. To, co zainicjowane zostało zderzeniem się i ścieraniem dwóch
potężnych prądów w prawie karnym - klasycznej zasady prewencji generalnej i po-
zytywistycznego nurtu, kładącego nacisk na element celowości kary i względy
prewencji szczególnej - przyniosło współczesne skandynawskie rozwiązania okre-
ślające warunki techniczne i merytoryczne wykonania kary387. Spór między szkołą
klasyczną a pozytywistyczną miał istotny wpływ na treść kodeksu karnego i w kon-
sekwencji na katalog kar, środków karnych, a także na zakres penalizacji. Nie miał
jednak wpływu na zasadniczy cel wykonania kary pozbawienia wolności. Debata

387K. Sveri, Criminal Law anil Penal Sanctions, w: Criminal Violence in Scandinavia, „Scandinavian
Studies in Criminology” 1990, vol. 11, s. 11-29. Klasyczna szkoła prawa karnego stawiała przede
wszystkim na ochronę państwa. Dla szkoły pozytywistycznej kodeks był - jak to wyrażał Juliusz Makare-
wicz - swoistą magna charta libertatum; stawiał tamę dla dowolności zakazów władzy. Skandynawska
praktyka pokazuje, że możliwe jest czerpanie z doświadczeń każdego z tych systemów. Kodeks karny
informuje o katalogu zachowań zakazanych. Jest jednocześnie tamą dla dowolności władzy. Nic oprócz
tego, co zakazane pod groźbą kary, zakazane przez pełniących władzę być nie może.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 166



i spory z końca XVIII i początku XIX wieku toczyły się o to, który system wykonania
kary jest sensowniejszy: filadelfijski czy auburnski. Oba wszak skierowane były na
jeden i ten sam cel - na resocjalizację. Spierano się nie o to, czy resocjalizacja ma
sens, czy też nie, ale w jakim systemie będzie efektywniejsza.

W Ameryce wcześnie uznano wyższość systemu auburnskiego, w Skandyna-
wii Szwecja opowiedziała się za systemem filadelfijskim, uznając wyższość zasady
skupienia religijnego w jednoosobowych celach388, co przyniosło przyjęty w ca-
łej Skandynawii system odbywania kary w celach jednoosobowych. Dania nato-
miast przeciwna była systemowi izolacji i medytacji połączonej z czytaniem Bi-
blii. Frederik Bruun, szef więziennictwa duńskiego, w książce wydanej w 1867
roku, poświęconej związkom wykonania kary z pracą karną (Om fuldbyrdelse af
strafarbeide), wystąpił z ostrą krytyką odosobnienia. Zwrócił uwagę, że w więzie-
niach osadza się przeważnie ludzi biednych, pochodzących ze społecznych nizin
i w związku z tym niewykształconych, często nieumiejących pisać i czytać. Pozo-
stawienie ich sam na sam z Biblią, skazanie na bezczynność prowadzi wielu do
szaleństwa i jest zachowaniem nieludzkim. Skutki tego obserwował w zakładzie
karnym Vridsløselille (Dania) i zdecydowanie optował za zapewnieniem skazanym
na czas kary pożytecznego zajęcia389.

Dziewiętnastowieczne spory o wyższość jednej formy wykonania kary nad
drugą doprowadziły do przyjęcia technicznych warunków systemu filadelfijskie-
go i merytorycznych systemu auburnskiego. Skutkiem tego jest przyjęta również
w ERW-2006 zasada, że skazany w porze nocnej powinien przebywać w jednooso-
bowej celi i w trakcie odbywania kary mieć zapewnione pożyteczne zajęcie.

W Skandynawii liczbą cel mierzy się liczbę miejsc w zakładach karnych, a pró-
by umieszczania dwóch skazanych w jednej celi budzą zasadniczy opór. Przestrze-
ga się również zasady, że w trakcie kary skazany musi mieć zapewnione zajęcie.
Nie od razu jednak nauka i praca zyskały równy status. W Finlandii więźniowie
byli zobowiązani do pracy od 1889 roku, ale nauka nie była uważana za pracę.
W tym zakresie zmiana nastąpiła dopiero w roku 1972 i związana była z kolejną
przemianą filozofii wykonania kary.

Z czasem, w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku uznano, że przygotowa-
niu do życia w społeczeństwie lepiej służy stworzenie w więzieniu warunków jak
najbardziej zbliżonych do warunków wolnościowych. Bezpośrednim wyrazem tej
właśnie idei jest chociażby § 33.1 DUW: „Więzień, tak dalece, jak to możliwe, po-
winien mieć dostęp do kontaktów z innymi więźniami”390. Ten trend, zapoczątko-
wany wówczas w Skandynawii, przejęty został i w treści ERW- -2006 (reguła 5 -
„Życie w więzieniu powinno być maksymalnie zbliżone do pozytywnych aspektów
życia w społeczności ludzi wolnych”).

Spór o wyższość jednego z systemów dotyczył szkodliwych efektów bliskich
kontaktów między więźniami. Zmieniły się przepisy, uznano potrzebę kontaktów
społecznych osób uwięzionych również między sobą. Nie wszyscy to pochwalają.
Edukacyjne-wysiłki służby więziennej są, zdaniem J. Andenaesa, z konieczności
skazane na mierne efekty w porównaniu z negatywnym wpływem, jaki wywierają
na siebie więźniowie. Stąd postulat ograniczania kary pozbawienia wolności do
przypadków koniecznych. Andenaes, zwolennik kar retrybutywnych, był zdecydo-
wanym przeciwnikiem kar długoterminowych i kar nieokreślonych w czasie jako
zarówno niehumanitarnych, jak i nieefektywnych. Uważał, że humanitarna i od-
straszająca może być postulowana już w XIX wieku krótkoterminowa kara, której
towarzyszy ściśle nadzorowana praca391.

388R. Nilsson, The Swedish Prison System in Historical Perspective: a Story of Succcssful Failure?
„Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 1-20.
389P S. Smith, Isolation and Mental Illness in Vridsløselille 1859—1873, „Scandinavian Journal of
I listory” 2004, no. 29, s. 1-25.
390M. Frese Jensen, V Greve, G. Høyer, M. Spencer, The Danish Criminal Code & The Danish Correc-
tions Act, 3nd ed., DJØF Publishing, Copenhagen 2006, s. 92.
391J. Andenaes, Punishment and Deterrence, The University of Michigan Press, Ann Arhor 1974, s.
162-163.
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Tam jednak gdzie pojawia się praca, obecne jest również pytanie o koszt
i zysk. Foucault widział w więzieniu instrument demonstrowania władzy, który
jednocześnie- pozwalał od początków tej instytucji czerpać zyski nie tylko poli-
tyczne, ale i czysto ekonomiczne, płynące z pracy więźnia. Pożytek z żywego więź-
nia był znacznie wyższy niż jednorazowa korzyść ze skazańca poddanego publicz-
nej egzekucji. Przetrzymywany za murami, przez swoją społeczną nieobecność
był permanentnym dowodem potęgi i siły panującego. Zmuszany do niewolniczej
pracy, dodatkowo wzmacniał potęgę władcy. W Stanach Zjednoczonych od cza-
su decyzji Sądu Najwyższego z 1871 roku w sprawie Ruffin v. Commonwealth of
Virginia do 1960 uznawano, że więzień jest „niewolnikiem państwa”. „Nie tylko
utracił swoją wolność, ale także wszystkie swoje osobiste prawa poza tymi, który-
mi prawo w swoim humanitaryzmie go nagradza”. Był wykorzystywany do pracy
fizycznej. Towarzyszyło temu przekonanie o zbawiennym, poprawczym charakte-
rze pracy wykonywanej przez więźniów.

Teza o ekonomicznych celach wykonania kary została szeroko omówiona w kla-
sycznej już pracy Georga Rusche i Otto Kirchheimera z 1939 roku - Punishment
and Social Structure. Autorzy, nie kwestionując, że głównym celem kary jest
ochrona społeczeństwa, dowodzą, że choć ten argument brany jest pod uwagę
przy wymiarze kary, to jej wykonanie skupia się już wyłącznie na celach ekono-
micznych. Są zdania, że cele te przeważają, jeśli weźmie się pod uwagę strukturę
pochodzenia osób, które obejmowane są działaniami prawa karnego. Pozbawienie
wolności dotyczy w przeważającej części grup nieuprzywilejowanych ekonomicz-
nie i socjalnie. Myśl Georga Rusche i Otto Kirchheimera zostaje z czasem zwe-
ryfikowana i rozwinięta w pracy m.in. Dario Melossiego i Mas- simo Pavariniego
z 1977 roku pod znamiennym tytułem „Więzienie i fabryki”392. Praktyka zarówno
Stanów Zjednoczonych, jak i Związku Radzieckiego oraz państw od ZSRR zależ-
nych wskazuje na słuszność koncepcji wiążącej karę więzienia z polityką społecz-
ną, która w zależności od potrzeb wykorzystuje więzienia jako rezerwuar taniej lub
darmowej siły roboczej czy miejsce izolacji nadwyżki zbytecznej na rynku pracy
siły roboczej. W tym kontekście znów ciekawy jest przykład Skandynawii, gdzie
poza krótkim czasem eksperymentu zakładu karnego w Kumli (Szwecja), wybu-
dowanego i pomyślanego jako więzienie fabryka, bardzo szybko zrezygnowano
z pomysłu uprzemysławiania wykonania kary pozbawienia wolności. Zakład kar-
ny w 0starekor, początkowo pomyślany też jako więzienie fabryka, już w trakcie
budowy stracił ten charakter. Skandynawowie w swoim systemie penitencjarnym
nigdy nie zakładali, że więzienie może być instytucją przynoszącą korzyść mate-
rialną. Nie dopuszczono tam również prywatyzacji więziennictwa. Możliwe było
i jest realizowanie autorskich eksperymentów i programów terapeutycznych, ale
nie czerpanie zysków z wykonywania kary więzienia i przygotowania infrastruktu-
ry dla więziennictwa. Aby uchronić się przed ewentualnymi zakusami prywatyza-
cji, Konstytucja fińska w art. 124 wyraźnie stanowi, że podstawowe zadania władzy
publicznej mogą być wykonywane jedynie przez firmy państwowe. Co więcej, oka-
zuje się, że nawet pomysły rodem z Rosji w postaci obozów pracy zostały wykorzy-
stane w Finlandii do realizacji zadania, którego celem jest wdrożenie więźnia do
wypełniania obowiązków obywatelskich. Więźniowie zatrudnieni w obozach pra-
cy otrzymują stawki wolnościowe, płacą podatki i zobowiązani są do utrzymania
siebie oraz osób od nich zależnych. Skandynawia wolna jest więc od prawnego,
ale i moralno-etycznego dylematu wykorzystania więźnia jako taniej siły roboczej.
Można dyskutować, czy więźniów nie można byłoby postrzegać jako osób usunię-
tych z rynku pracy i w ten sposób pośrednio służących zwalczaniu bezrobocia.
Stosunkowo niska długość kar, liczenie się z kosztami jej wykonania i zwracanie
uwagi na koszty społeczne sprawia, że tego typu zabieg trudno uznać za próby
strukturalnego rozwiązania przez państwo problemów z zatrudnieniem. W Skan-
dynawii za szkodliwe uznaje się przedmiotowe traktowanie więźnia. Nie oznacza

392D. Melossi, M. Pavarini, The Prison and the Factory. Origins of the Penitentiary System, The Mac-
Millan Press Ltd., London 1981.
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to, że więźniowie nie spotykają się tam z przedmiotowym traktowaniem. Nie ozna-
cza to również, że świadomość szkodliwości wykorzystania więźniów jako taniej
lub niewolnej siły obca jest innym państwom. Na Kongresie Więziennictwa w Sta-
nach Zjednoczonych już w 1870 roku, na rok przed decyzją o uznaniu więźnia za
niewolnika państwa i przyjęciu przez Sąd Najwyższy polityki „niewtrącania się”
w sprawy dotyczące wykonania kary, przygotowano dwudziestodwupunktową De-
klarację Zasad Wykonania Kary. W punkcie pierwszym zapisano, że celem wyko-
nania kary jest poprawa, a nie mściwe zadawanie cierpień. Punkt dwunasty mówił
o zniesieniu w więziennictwie systemu kontraktowanej pracy. Całość nastawiona
była na przygotowanie skazanego do powrotu do życia w społeczeństwie. Europa
w owym czasie śledziła rozwiązania amerykańskie i w dużym stopniu kopiowała je
u siebie. Zbędne byłoby dowodzenie dwulicowości i społecznej hipokryzji twórców
pierwszych domów poprawy w Holandii, Anglii czy Danii. I idea o poprawczym
charakterze pracy więźniów, i idea widoczna raczej dzięki wymiernym finanso-
wym zyskom, nastawiona na wyzysk pracy więźniów, współwystępowały od końca
XVI wieku, towarzysząc rozwojowi współczesnych instytucji penitencjarnych393.

Odpowiednio do. rozwoju wiedzy, ale i do poziomu wrażliwości i obowiązują-
cych standardów cywilizacyjnych odmiennie formułuje się uzasadnienia wykona-
nia kary. Poglądy co do weryfikacji skuteczności kary pozbawienia wolności zmie-
niały się, poddawane na przestrzeni lat wpływom specjalistów od teologii, pra-
wa, medycyny, psychiatrii, psychologii, kryminologii, socjologii. Poprawa nabiera-
ła różnych znaczeń - od resocjalizacji po przystosowanie do warunków na wolności
i spolegliwości wobec prawa - ale nigdy nie zniknęła. Więźniów wykorzystywano
do pracy fizycznej, ale nawet wówczas mówiono o poprawie. Nie sposób, koncen-
trując się na treści przepisów odnoszących się do celów wykonania kary pozbawie-
nia wolności, ustalić, jaka jest treść wykonywanej kary i jaka jest jej skuteczność.
Oprócz omówionych w rozdziale 7 kryteriów skuteczności podejmowanych dzia-
łań uwzględnia się też wskaźnik powrotności do przestępstwa. Poziom recydywy
to najczęściej stosowane kryterium. Współcześnie, pod wpływem myśli skandy-
nawskiej jesteśmy świadomi, że jest świadectwem nie tylko efektów uwięzienia,
ale i poziomu przygotowania społeczeństwa na przyjęcie ludzi, którzy więzienie
opuszczają. Kara pozbawienia wolności i instytucja więzienia wpływa nie tylko na
zachowanie ukaranego, ale i na zachowanie społeczeństwa wobec skazanego na
karę pozbawienia wolności. Konsekwencje jej zastosowania są wynikiem społecz-
nych ocen, wyobrażeń i stereotypów skazanego i więzienia. Skazany, wykluczony
przez orzeczenie kary pozbawienia wolności, wraz z uwolnieniem nie przestaje być
wykluczony. Piętno i brzemię wyroku oraz miejsca, w którym przebywał, nie koń-
czy się wraz z opuszczeniem murów więzienia. Skandynawowie proponują więc
traktować recydywę również jako efekt społecznych skutków wykluczenia skaza-
nego. W przypadku skandynawskiej polityki penitencjarnej powrotność jest nie
tyle kryterium efektywności podejmowanych działań, ile kryterium skuteczności
zastosowanego środka: grzywny, probacji, kary więzienia.

Współcześnie w Danii, w zakładzie karnym w Herstedvester dla skazanych
z odchyleniami od normy psychicznej, w tym dla sprawców przestępstw seksu-
alnych, w którym rozwój terapii osiągnął swoje apogeum, a skuteczność mierzo-
no powrotnością do przestępstwa, stwierdzono, że powrotność jest co najmniej
w równym stopniu miernikiem aprobaty byłego więźnia przez społeczeństwo lu-
dzi wolnych, jak i jego umiejętności zaadaptowania się do warunków wolnościo-
wych394.

Skandynawskie podejście toruje drogę myśli, że aby uniknąć recydywy, w ta-
kim samym stopniu należy przygotować skazanego do powrotu do społeczeństwa,
jak i społeczeństwo do przyjęcia byłego więźnia. To zadanie nie mniej trudne, i też
spoczywa na służbie więziennej. Zgodnie z ERW-2006 to funkcjonariusze zobowią-

393G. Rusche, O. Kirchheimer, Punishment and Social Structure, Russell & Russell, New York 1939.
394J. Jepsen, New Perspectives on Prisoners’ Right and Prison Conditions, w: Imprisonment Today and
Tomorrow. International Perspectives on Prisoner’ Rights and Prison Conditions, eds D. van Zyl Smith,
F. Dünkel, Kluwer, Deventer - Boston 1991, s. 99-160.
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zani są do informowania społeczeństwa o sposobie i warunkach wykonania kary
pozbawienia wolności.

Skandynawowie są świadomi, że ze względu na społeczne wykluczenie powro-
ty do więzienia są stałą tendencją byłych więźniów. Aby tego uniknąć, karę izolacji
stosuje się jedynie wtedy, gdy inne środki nie wchodzą w grę. Wiadomo, że im dłu-
żej człowiek przebywa w więzieniu, tym większe ma szanse powrotu do niego. Nie
musi to wynikać bezpośrednio z warunków uwięzienia, w równym stopniu odpo-
wiada to zmianie relacji, jakie pod wpływem czasu zachodzą w społeczeństwie
otwartym. Ze względu jednak na negatywną korelację czasu i poziomu powrotno-
ści, w Skandynawii zaleca się, by stosownie miarkować długość izolacji.

6.3. Ewolucja zadań kary pozbawienia
wolności

W Skandynawii stosowanie kary pozbawienia wolności uzasadniano pierwotnie
retrybucją. Z czasem retrybucję zastąpiono leczeniem, rozumianym jako terapia
i resocjalizacja. Odchodząc od resocjalizacji, nie zrezygnowano z poprawy, lecz
z uznania, że człowiek, który został skazany na karę pozbawienia wolności, to
człowiek chory. Poprawa jako cel pozostała, nie mogła już jednak w systemie just
desert (sprawiedliwej odpłaty) być argumentem na rzecz kar nieokreślonych i sto-
sowania terapii, na które skazany nie wyrażał zgody. W społeczeństwie dobrobytu
skazany nie przestawał być obywatelem. W efekcie z czasem otworzyło to drogę do
powrotu dla elementów terapii. Nie oznacza przymusowej resocjalizacji, lecz moż-
liwość skorzystania z oferty pożytecznego wykorzystania pobytu w więzieniu395.
Proces ten przebiega na przestrzeni z górą 100 lat. To co dla niego najbardziej
charakterystyczne, to stały element chęci niesienia pomocy skazanemu, wyrażany
różnymi słowami i wyposażony w różne treści. Towarzyszy mu proces rezygnacji
ze złudzeń, że kara więzienia jest panaceum na problemy społeczne. Więzienie
istnieje, ponieważ nie potrafimy inaczej rozwiązywać problemów, jakie stwarza-
ją niektórzy członkowie wspólnoty. Więzienie istnieje również ze względu na jego
polityczny wymiar. Jednak cel ostatniej dekady - normalizacja - sprowadza się do
przekonania, że aby ograniczyć szkodliwe skutki uwięzienia, trzeba dbać o to, by
warunki były maksymalnie zbliżone do wolnościowych.

Skandynawska polityka penitencjarna przeszła drogę od retrybucji do norma-
lizacji. Każdy z etapów, co ciekawe, przyczynił się do powstania współczesnej spe-
cyfiki skandynawskich systemów penitencjarnych i chociażby z tego powodu za-
sługuje na uwagę.

6.3.1. Retrybucja

Od czasu gdy w 1791 roku wraz z więzieniem celkowym zbudowanym przez kwa-
krów na Walnut Street w Filadelfii kara pozbawienia wolności została wpisana do
katalogu kar państw Europy i Ameryki Północnej, zmieniały się cele i zadania, ja-
kie przed nią stawiano. Służąc za instrument sprawowania władzy, więzienie było
i jest miejscem, w którym wielu upatruje panaceum na przestępczość dzięki prze-
budowaniu postaw i reedukacji. To, że dziś nazywamy to innym terminem, nie
zmienia faktu, że kwestia poprawy i resocjalizacja nigdy nie przestały odgrywać

395N. Christie, Limits to Pain, Universitetsforlaget, Oslo 1981; T. Mathiesen, On Dangerous Research-
-. The Fate of a Study of Police in Norway, w: Crime Prevention and Intervention, Walter de Gruyter,
Berlin 1989, s. 273-286.
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znaczenia pomimo głośnej deklaracji z lat siedemdziesiątych, że to nie działa396.
Tak więc wykonanie kary więzienia nawet w czasie, gdy skandynawskie kodeksy
karne stały na gruncie retrybucji, miało za zadanie służyć celom poprawy. Zapo-
czątkowany jeszcze pod koniec XVI wieku w Holandii i we Włoszech, rozwinięty
pod koniec XVIII w Stanach Zjednoczonych, w pełni doszedł do głosu w wieku
XX właśnie pod wpływem praktyki zastosowanej w państwach skandynawskich (z
wyjątkiem Finlandii oraz Islandii).

Idea poprawy była już częścią składową takich instytucji, jak tuchthuis w Ho-
landii czy les hopitaux generaux we Francji397. Przejście od klasycznego modelu
do modelu pozytywistycznego spowodowane było rewolucją w poglądach wyraża-
nych w prawie karnym na przestępstwo i przestępcę. Klasyczne prawo karne wy-
chodziło z założenia, że działania człowieka oparte są na wolnej woli. Konsekwent-
nie więc skupiano zainteresowania na przestępstwie, które postrzegano jako prze-
jaw wolnej woli jednostki podejmującej zakazane działania, i uznawano w związku
z tym, że kara powinna być odpowiednio dopasowana do przestępstwa. Zanego-
wanie wolnej woli i uznanie, że gros działań podejmowanych przez człowieka jest
zdeterminowane przez towarzyszące im okoliczności, zrewolucjonizowało prawo
karne. Przesunęło punkt zainteresowania z przestępstwa na przestępcę i do niego,
stosując indywidualizację, dopasowuje karę398.

Skandynawowie wyrażali zdecydowany brak wiary w to, że kara kryminalna
jest właściwym środkiem tam, gdzie potrzeba informacji i wiedzy i gdzie w związku
z tym dla osiągnięcia skutku należałoby się odwołać do innych reakcji niż kara399.
Wprawdzie wysokie kary w postaci banicji, stosowane np. w Szwecji i Anglii za
kradzież, ograniczyły ten proceder i w wioskach szwedzkich przestępstwo to było
niemal nieznane, to jednak uznawano, iż prawo karne jest tylko jednym z czyn-
ników determinujących moralną atmosferę społeczeństwa i samą karą niewiele
można zdziałać, zwłaszcza gdy dąży się do wpojenia nie tyle idei zastraszenia,
ile idei obowiązku. Właściwa edukacja społeczna, odpowiednia opieka rodzinna,
system szkolenia, brak akceptacji przemocy, jak również skuteczna policja więcej
mogą zdziałać niż system kar. Świadomość istnienia prawa pozwala podtrzymy-
wać morale jednostki, zwłaszcza jeśli uświadamia jednostce jej rolę i związanie
z resztą grupy społecznej; natomiast prawo karne ma szansę oddziaływać tylko
na niewielką grupę obywateli. Zdaniem Kinberga antynomia systemu karnego po-
lega na tym, że gdzie istnieje zapotrzebowanie na kary, tam nie przynoszą one
pozytywnych efektów, a gdzie są efektywne - tam nie są potrzebne. Wybór między
prewencją generalną a indywidualną to również wyraz opinii, czy wszyscy obywa-
tele skłonni są do popełniania przestępstw, czy raczej w określonych warunkach
społecznych aktualni i potencjalni przestępcy stanowią niewielką grupę. Według
Kinberga gros obywateli zachowuje się zgodnie z normami prawa i moralności
niezależnie od celu, jaki przyświeca prawu karnemu. Dlatego też preferencja po-
winna przypaść prewencji indywidualnej400. Odstraszenie i retrybucja jako naj-
ważniejsza idea polityki karnej była zbyteczna wobec przeważającej grupy osób
zachowujących konformizm wobec prawa i przestrzegających ustalonych reguł.
Pozostawali więc ci niepewni i niezdecydowani co do moralnych i prawnych skut-
ków swych zachowań. Tych jednak należało leczyć. Od końca lat trzydziestych XX
wieku terapia była głównym celem wykonania kary w Norwegii, Szwecji i Danii.
396N. Christie, Granice cierpienia…, s. 11-31.
397U. Bondeson, Prisoners in Prison Societies, Transaction Publisher Oxford, New Brunshwick 1989,
s. 7.
398P Beirne, J. Messerschmidt, Criminology, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego 1991,
s. 295.
399O. Kinberg, Basic Problems of Criminology, Levin &. Munksgaard, Copenhagen 1935, s. 114; S.
Hurwitz, Det menneskelige ansvar (Odpowiedzialność jednostki), Gyldendals Uglebøger, København
1963, s. 102-107; A. Hägeström, Inquiries into the Nature of Law and Morals, Almquist &. Wiksell,
Uppsala 1953.
400O. Kinberg, Basic Problems…, s. 335-429; K. Schlyter, Straffbalk eller skyddshalk (Kodeks karny czy
kodeks ochrony społecznej), Nordiska Bokh, Stockholm 1946, s. 15; J. Andenaes, The Legal Framework,
w: Aspects of Social Control in Welfare States, cd. N. Christie, „Scandinavian Studies in Criminology”
1968, vol. 2, s. 11-15.
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6.3.2. Terapia i resocjalizacja

Skandynawowie stanowczo nie byli ani pierwsi, ani szczególnie odkrywczy, na-
stawiając system penitencjarny na terapię, mimo to identyfikacja systemu tera-
pii ze Skandynawią wydaje się zasadna. Złożyły się na to prace skandynawskich
kryminologów, którzy rozwinęli system resocjalizacyjny w Skandynawii. Gdy ob-
serwujemy rozwój badań kryminologicznych podejmowanych tam pod koniec XIX
i na początku XX wieku, widzimy wyraźnie, że w przeciwieństwie do zaintere-
sowań Amerykanów naukowcy skandynawscy, nie negując znaczenia czynników
społecznych, za bardziej wskazane uważali zajęcie się badaniami nad przyczyna-
mi zachowań dewiacyjnych tkwiących w jednostce. Odmiennie od szkoły włoskiej,
której twórca Cesare Lombroso i jego następcy tej miary co Ferri i Garofalo skłon-
ni byli upatrywać przyczyny przestępczości w budowie fizycznej sprawcy, skandy-
nawscy uczeni widzieli je w strukturze psychicznej człowieka, uznając zachowania
dewiacyjne za przejaw choroby, która wymaga leczenia401. Pierwsze prace i pod-
ręczniki z zakresu kryminologii, zwłaszcza w Ameryce, ale również w Europie,
podkreślały wagę czynników społeczno-ekonomicznych. W Skandynawii zdecydo-
wanie dominowało podejście, w którym studia kryminologiczne skupiały się na
aspektach psychobiologicznych402.

Olof Kinberg, jeden z najwybitniejszych kryminologów lat trzydziestych XX
wieku, na wstępie obszernego dzieła poświęconego podstawowym problemom
kryminologii stwierdza, iż przestępczości nie ma tylko tam, gdzie nie ma spo-
łeczeństwa, moralności i zasad postępowania403. Uważa on, że na przestęp-
stwo można patrzeć jak na: a) obiektywny fenomen społeczno-psychologiczny
z uwzględnieniem szczególnych, psychologicznych efektów, jakie wywiera ono na
ogół społeczeństwa; b) subiektywny fenomen psychologiczny, pozwalający wyja-
śnić przyczyny przestępczości z punktu widzenia introspektywnego; c) fenomen
prawny. Z tego punktu widzenia przestępstwa są określonymi czynami, zdefinio-
wanymi w kodeksie karnym danego kraju, które zgodnie z prawem poddane są
karze. Stąd też prawo ma raczej do czynienia z czynem, a nie z człowiekiem. Na
przestępstwo można również patrzeć jak na fenomen biologiczno-medyczno-psy-
chologiczno-społeczny. Wówczas najważniejszy jest akt woli jako przejaw określo-
nej decyzji psychologicznej podjętej w określonym środowisku społecznym, przy
czym Kinberg uznawał wyższość czynników psychobiologicznych nad społecznymi
i środowiskowymi404.

Z biologicznego punktu widzenia społeczeństwo jest, zdaniem Kinberga, two-
rem adaptacyjnym, wymagającym ochrony, jaką gwarantują normy prawne, skła-
niając jednostkę do ograniczenia roszczeń dla dobra ogółu. Przestępstwo jest to
przejaw niedostosowania społecznego, wyrażone w zachowaniach uznanych przez
prawo karne za przestępne. Indywidualne przyczyny przestępstwa są więc natury
psychosomatycznej o cechach zarówno biologicznych, jak i społecznych405.

W czynnikach psychologicznych głównych przyczyn przestępczości upatrywali
również inni wybitni przedstawiciele skandynawskiej kryminologii pierwszej po-
łowy XX wieku - Karl. O. Christiansen i Stephan Hurwitz406.

401O. Kinberg, Brottslighet och sinnessjnkdom (Przestępczość i choroba psychiczna), Beijer, Stoc-
kholm 1908, s. 124-165.
402Por. E. Sutherland, Principles in Criminology, J. B. Lippincott, Philadelphia 1939; O. Kinberg, Ba-
sic Problems…, Copenhagen 1935; K. Schlyter, Kriminologi (Kryminologia), Wahlström &. Widstrand,
Stockholm 1955; A. Quetelet, Research on Propensity for Crime at Different Ages, Hayez, Brussels
1931.
403O. Kinberg, Basic Problems…, s. 13.
404Ibidem, s. 15.
405Ibidem, s. 16.
406S. Hurwitz, Kriminologi (Kryminologia), Gads, København 1948, s. 16; C. Christiansen, Mandli-
ge Landssvigere i Danmark under Besættelsen. En kriminografisk og sociologisk oversigt over 5107
mand domt efter straffelorstillæggene af 1 06 1945 og 26 06 1946 (Męscy kolaboranci z Niemcami
w Danii podczas okupacji. Kryminolograficzne i socjologiczne studium dotyczące 5107 mężczyzn ska-
zanych zgodnie z poprawkami z 1 i 29 czerwca 1945 do kodeksu karnego), Gads, København 1950
(praca dotyczy kryminologicznych i socjologicznych studiów nad osobami, które w okresie 11 woj-
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Poświęcano uwagę psychologicznym i biologicznym źródłom przestępczości,
uznając, że w ten sposób można najlepiej pomóc sprawcy i najskuteczniej chronić
społeczeństwo przed przestępczością407. Sprawcę przestępstw uznawano za oso-
bę chorą, wykazującą odchylenia od normy psychicznej. Zrozumiałe więc było na
gruncie skandynawskim co najmniej sceptyczne nastawienie do prewencji gene-
ralnej i jej skutków w postaci odstraszania408. Kinberg pisał, że „chociaż zagro-
żenie karą ma wywoływać przymus psychologiczny, który uważany jest za ważny,
a przez wielu za najważniejszy czynnik psychologiczny powstrzymujący ludzi od
popełniania przestępstw, nie wystarczyłoby książki dla wyczerpania moralnych
i filozoficznych argumentów przemawiających przeciwko tej teorii”409.

Wymiar i rodzaj kary - jak sądzono - uwzględniał czyn i indywidualne potrzeby
sprawcy. W tym okresie istniała jeszcze wiara w to, że więzienie na podobieństwo
szpitala gwarantuje powrót do zdrowia. Zdrowie w tym przypadku oznaczało życie
bez naruszania prawa. Skuteczność leczenia miała się wyrażać brakiem recydywy.
Terapia jako środek zwalczania przestępczości w sposób naturalny skupiała uwagę
na sprawcy w trakcie zarówno orzekania środka karnego, jak i wykonania kary. Sąd
rozważał, które środki są w stanie lepiej pomóc sprawcy410. Idea sprawiedliwości
nie oznaczała traktowania wszystkich jednakowo, lecz indywidualnie, odpowiednio
do potrzeb. Indywidualne podejście nie oznaczało złagodzenia środków karnych.
Dobrane do osobowości sprawcy środki leczniczo-terapeutyczne miały w założeniu
także realizować cele prewencji generalnej.

Poglądów tych nie była w stanie zmienić opinia ówczesnego szefa więziennic-
twa Szwecji, który dla poparcia argumentów za prewencją generalną przytaczał
poglądy samych uwięzionych, stwierdzających, że w latach 1917 i 1918 w związ-
ku z sytuacją wywołaną wojną i ruchami rewolucyjnymi popełniali więcej prze-
stępstw, licząc na bezkarność. Zwolennicy prewencji indywidualnej uważali jed-
nak, że ci, którzy popadają w jawny i łatwy do wykrycia konflikt z prawem, są
pozbawieni przebiegłości, wykazują niską inteligencję i brak umiejętności właści-
wego osądzania własnych zachowań. Przekonani o istnieniu kategorii sprawców
przestępstw z nawyknienia, skandynawscy pozytywiści wyrażali wątpliwość, aby
tę grupę można skutecznie odstraszyć, wierzyli natomiast w możliwość leczenia
i indywidualizację penitencjarną.

Skoro celem kary pozbawienia wolności jest zapobieganie przestępczości i sko-
ro indywidualizacja kary i stosowana w jej ramach resocjalizacja mają temu służyć,
logiczny jest wymóg obowiązkowego poddania się środkom określanym mianem
terapii. W efekcie oznacza to, że więzień na podobieństwo chorego, a podobień-
stwo to zwiększał fakt, że określano go mianem pacjenta, nie miał wpływu na prze-
bieg procesu leczenia. Nie pytano go również, czy ma ochotę być leczony. Skoro
sąd orzekł, że jest chory, to społeczeństwo, szczególnie społeczeństwo dobrobytu,
miało obowiązek choremu pomóc w powrocie do zdrowia bez względu na to, jak
bolesnej i jak długotrwałej kuracji będzie musiał być poddany. W ramach takiego
podejścia mieści się również założenie, że w stosunku do określonych kategorii

ny światowej współpracowały w Danii z okupantem niemieckim. Ciekawe jest, że przyczynom natury
biopsychologicznej poświęca autor bardzo wiele miejsca); S. Hurwitz, Samfundets syn paa forbrydel-
se og forbryder før og nu (Poglądy społeczne na przestępczość i przestępców dawniej i współcześnie),
w: Forbrydelse og Samfund (Przestępczość i społeczeństwo), Martins Forlag, København 1937, s. 9-
-19; S. Hurwitz, K. O. Christiansen, Criminology, University Press, London 1983, s. 47-137, 295-379.
W podręczniku tym partie dotyczące biologicznego i psychologicznego podłoża przestępczości zostały
mocno rozbudowane, podczas gdy innym kwestiom, np. związanym z wpływem czynników ekonomicz-
nych, poświęca się znacznie mniej miejsca. B. Gerle, Kriminalbiologi (Kryminologia biologiczna), w:
Kryminologie och Kriminologisk Handbok (Podręcznik kryminologii i kryminalistyki), ed. K. Schlyter,
Wahlström &. Widstrand, Stockholm 1955, s. 94-163.
407T. Sellin, En historisk återblick (Ponowne spojrzenie na historię), w: Kriminologi (Kryminologia),
ed. K. Schlyter, Wahlström & Widstrand, Stockholm 1955, s. 21.
408Tak więc np. najstarsze prawo pisane Szwecji Västgöta z pierwszej połowy XIII wieku, obowiązujące
znacznie dłużej, niż wskazuje na to data pierwszej kodyfikacji, stanowi, że jeśli człowiek nienormal-
ny dopuści się zabójstwa, ma zapłacić 9 marek grzywny, podczas gdy odpowiedzialny za swoje czyny
musiał płacić 21 marek. O. Kinberg, Basic Problems…, s. 29.
409Ibidem, s. 106.
410K. Waaben, The Danish Criminal Code of April 15, 1930, Copenhagen, GEC GAD 1958, s. 10.
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więźniów środki te należy stosować przez czas, który jest z góry trudny do przewi-
dzenia. Uwieńczeniem pobytu i probierzem skuteczności realizowanych w zakła-
dzie środków był brak powrotności do przestępstwa. Termin „prizonizacja”, choć
książka Clemmera ukazała się już w 1940 roku, nie był wówczas jeszcze przy-
swojony, nie brano też pod uwagę opinii samych więźniów na temat stosowanych
wobec nich metod411.

6.3.3. Sprawiedliwa odpłata - just desert

W drugiej połowie XX wieku nastąpił odwrót od resocjalizacji i terapii na rzecz
just desert - sprawiedliwej odpłaty. W Skandynawii jest to początek procesu pro-
wadzącego do ograniczania roli kary pozbawienia wolności na rzecz kar nieizola-
cyjnych412 i prowadzi do skrócenia długości kar, w Stanach Zjednoczonych do ich
wydłużenia.

Gdy w Ameryce w początkach lat sześćdziesiątych w sprawie Trop v. Dulles
(1958 r.) Sąd Najwyższy orzekał, że biczowanie więźnia jest okrutną i niezwy-
kłą karą zabronioną przez 8 poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
w Skandynawii w tym czasie odbywało się w Strömsund (Szwecja) spotkanie, któ-
re doprowadziło do powstania organizacji na rzecz reform prawa karnego (KRUM,
KRIM, KROM)413. W rezultacie tego spotkania i podjętych prac zaczęto odchodzić
od przyjętych wcześniej metod terapii więźniów. Wcześniej również dostrzegano
wady wykonania kary. Przypisywano je stawianym celom. Wierzono, że wystar-
czy zmienić cel i metodę pracy, a założony efekt będzie możliwy do osiągnięcia.
W tym celu wprowadzono szereg zmian instytucjonalnych. W 1945 roku powstały
zakłady otwarte. Wprowadzono kary z zawieszeniem, umorzenie sprawy, uznanie
za standard przy wykonaniu kary warunkowego przedterminowego zwolnienia.
Sądzono, że tego typu działania są wystarczające. Spotkanie w Strömsund stało
się początkiem rezygnacji ze złudzeń na rzecz wiedzy o negatywnych skutkach
uwięzienia.

Tak więc w czasie gdy skandynawskie wzory „leczenia” więźniów zyskiwały
w świecie coraz większą popularność, w samej Skandynawii zaczął się od nich od-
wrót. Zrezygnowano z przymusowego leczenia. Zwrócono uwagę na język, którym
się operuje, wyznaczając cele wykonania kary. Nastąpiła zmiana w postrzeganiu
przestępcy. Badano warunki powstania i metody przeciwdziałania prizonizacji.

6.3.4. Rezygnacja z kar nieoznaczonych i przymusu poprawy

Rezygnacja z przymusowego leczenia pod pretekstem resocjalizacji oznacza odej-
ście od eksperymentowania. Od dawna spotykało się to z krytyką. Stürup, wielo-
letni dyrektor zakładu karnego dla skazanych z odchyleniami od normy psychicz-
nej w Herstedvester (Dania), krytykował stosowane metody, cytując list więźnia,
który skarży się, iż w praktyce pozostawiony jest sam sobie. Chcąc wymusić za-
interesowanie kadry swoimi rzeczywistymi problemami i osobą, musiał udawać,
zmyślać dolegliwości i wymyślać różne problemy seksualne.

Odejście od resocjalizacji oznacza koniec kar nieoznaczonych dla młodocia-
nych i osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii. Oznacza koniec przymuso-

411D. Clemmer, The Prison Community, Christopher Publishing House, Boston 1940.
412F. R. Kellogg, From Retribution to „Desert”. The Evolution of Criminal Punishment, „Criminology”
1977, vol. 15, no. 2, s. 179-191; H. Thant, From Treatment to Just Deserts in a Changing Welfare
States, w: Beware of Punishment: On the Utility and Futility of Criminal Law, „Scandinavian Studies
in Criminology” 1995, vol. 14, s. 89-122.
413M. Płatek, Ruch abolicjonistyczny w Skandynawii - teraźniejszość czy wizja przyszłości, „Studia
luridica” 1991, vol. XX, s. 84.
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wego leczenia i przymusowej terapii. Oznacza także koniec uznania, że poprawa
jest obowiązkiem skazanego i wobec tego jest on zmuszony się poprawić. Oznacza
odejście od autorytaryzmu na rzecz trudnej, ale jednak współpracy służby wię-
ziennej ze skazanymi. Oznacza również dla skazanego kres niepewności swego
losu i uzależnienie od ludzi, którzy nawet jeśli mają dobre chęci, nie są wolni od
uprzedzeń i pomyłek. Oznacza likwidację większości kar nieokreślonych, środków
stosowanych bez zgody więźnia w imię jego dobra.

Semantyczny wymiar resocjalizacji
Na język, którym opisuje się zadania kary pozbawienia wolności, zwrócono

uwagę dopiero w początkach lat siedemdziesiątych. Trudno rozstrzygnąć, i może
nie to jest ważne, kto pierwszy dostrzegł niebezpieczeństwo kryjące się za słowa-
mi, którymi się posługujemy i które mogą zniekształcać rzeczywistość. Z czasem
zmieniały się nie tylko sposoby działań, ale i sposób ich formułowania. W Finlandii,
gdzie nigdy nie doszło do rozwoju idei resocjalizacji w stopniu charakterystycznym
dla Danii, Szwecji i Norwegii, pozostano przy nazwach określających rzeczy po
imieniu. Strażnik nie przekształcił się w opiekuna, a więzień w klienta. W Finlan-
dii kara służyła głównie sprawiedliwej odpłacie; nie było jej zadaniem upokarzać,
lekceważyć czy zaniedbywać więźnia, ale też nie stawiała sobie za cel leczenia.
W Finlandii więźniowie odbywali karę, w pozostałych państwach skandynawskich
poddawani byli leczeniu i terapii414.

Można dręczyć więźnia fizycznie pod pozorem leczenia i wykonywania zabie-
gów. Można poddawać go izolacji przez czas nieokreślony i wyznaczony jedynie
przez standardy zdrowia, które określa lekarz. Można dążyć do przebudowania
jego postaw technikami zbliżonymi do prania mózgu w imię porządku społeczne-
go i zasady, że działanie to dobrze służy społeczeństwu. Potrzeba było słowa, aby
kara straciła leczniczy czy terapeutyczny wymiar i odzyskała swój punitywny cha-
rakter. W tej dyskusji szczególnie zabrzmiał głos Nilsa Christie i stwierdzenie, że
kara to nic innego jak zadawanie cierpienia415.

Zmiana w postrzeganiu przestępcy
Cele przypisywane wykonaniu kary są wypadkową cywilizacyjnego kontekstu

społeczno-politycznego i konkretnych preferencji co do celów, jakie ma osiągnąć
kara’. Kara więzienia, dopóki po jej wykonaniu oczekujemy precyzyjnie nazwanej
„poprawy”, „wyleczenia” czy „indywidualnego odstraszenia”, dopóty kończy się
fiaskiem. Skandynawowie już w latach sześćdziesiątych XX wieku dostrzegli, że
więzienie jako instytucja nastawiona na łamanie woli jest instytucją z wbudowa-
nymi mechanizmami zniewolenia. Poprawa czy nawet leczenie z narkomanii lub
alkoholizmu wymaga woli, wysiłku, determinacji i aktywnej zgody oraz pracy nad
sobą. Przymus zniewala i eliminuje wysiłek konieczny do osiągnięcia pożądanych
efektów. Wiedząc o tym, można stosować metody działania, które pozwalają ogra-
niczać szkodliwe wpływy tej instytucji. W tym sensie zwrot ku sprawiedliwej odpła-
cie nie zmienił ani ducha przyświecającego wykonaniu kary pozbawienia wolności,
nastawionego na poprawę skazanego, ani podstawowego zestawu poglądów co do
wartości kary pozbawienia wolności. Przyznano, że wykonaniu kary od początku
towarzyszyła - zakamuflowana w naukowych terminach - przemoc. Odejściu od
ideologii leczenia towarzyszyła demistyfikacja i demitologizacja praktyk peniten-
cjarnych. Rozumiano jednocześnie, że wielu z tych, którzy wpływali na kolejne
kierunki reform i kreowali nowe uzasadnienia wykonania kary, działało w dobrej
wierze, wolni od cynizmu i hipokryzji, niewolni od ograniczeń, jakie narzuca kul-
tura i dany stan wiedzy.

Zmiany w ideologii terapii i resocjalizacji w Skandynawii nie nastąpiły pod
wpływem hasła Martinsona „nic nie działa” (nothing works). Źródłem zmian było
niezadowolenie ze sposobów prowadzenia działań, które były oparte na przymu-
sie i które uprzedmiotawiały skazanych. Badania eksperymentalne nie potwierdzi-

414P Friday, The Scandinavian Efforts to Balance Societal Response to Offenses and Offenders: Crime
Prevention and Social Control, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice”
1988, vol. 12, no. 1, s. 48-58.
415N. Christie, Granice cierpienia…, s. 15-23.
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ły radykalnej skuteczności stosowanych przymusowo środków i terapii w reduk-
cji przestępczości. Nie uzasadniały również szerszego ich stosowania. W konse-
kwencji od początków lat siedemdziesiątych w całej Skandynawii kolejne reformy
i zmiany prawa i praktyki szły w kierunku ograniczenia władz organów prawa
karnego do stosowania przymusowych środków terapii i ograniczania swobody
z powołaniem się na potrzeby terapii i resocjalizacji416.

Zmiana w sposobie postrzegania przestępcy wpłynęła na zmianę polityki ka-
rania i polityki penitencjarnej. Przyznano, iż zazwyczaj kary wymierza się nie tyle
najgroźniejszym, ile najmniej uprzywilejowanym sprawcom przestępstw. Stoso-
wanie surowych kar więzienia w stosunku do tej najliczniejszej grupy skazanych
byłoby nie tylko niecelowe, ale i niesprawiedliwe. W efekcie w Skandynawii na-
stawiono się na politykę stosowania kary pozbawienia wolności jako środka osta-
tecznego, operując zasadniczo karami nieizolacyjnymi417.

Wprowadzono do polityki karnej analizę kosztów finansowych i społecznych.
Analizowano różne strategie działania. Wcześniej obecny dylemat - karać czy reso-
cjalizować - został nie tyle wyeliminowany, ile wzbogacony o nową perspektywę.
Szacowano koszty konkretnej polityki społecznej. Rozszerzył się arsenał możli-
wych środków i sposobów oddziaływania. W kontrolowaniu przestępczości sku-
piono się przede wszystkim na zapobieganiu, również tym długofalowym, wyko-
rzystującym edukację i sprawny system polityki społecznej. Zaczął obowiązywać
slogan „dobra polityka społeczna jest najlepszą polityką karną”. W efekcie zrelaty-
wizowaniu uległa rola kary. Wcześniej była podstawowym środkiem polityki kar-
nej, w nowej neoklasycznej wersji stała się tylko jedną z wielu możliwych opcji418.
Nastąpiło przesunięcie uwagi z rehabilitacji penalnej w kierunku prewencji gene-
ralnej, jednak rozumianej inaczej niż dotychczas. Kara nie ma odstraszać innych
przed popełnieniem przestępstwa, ma wpływać - jak ujął to Johannes Andenaes -
poprzez ogół działań prawa karnego i systemu prawnego powstrzymująco419. Ka-
ra wymierzona sprawcy jest zaledwie nośnikiem wartości. Nie chodzi więc o prze-
strzeganie prawa ze strachu przed karą. System kar ma działać w granicach roz-
sądku i być skuteczny. Neopozytywizm z systemem sprawiedliwej odpłaty zmusza
do proporcjonalności i rozsądnej miary. Lappi-Seppälä szacuje, że dzięki tak po-
jętej polityce karnej i penitencjarnej co najmniej 40 000 Finów zamiast kary wię-
zienia otrzymało kary nieizolacyjne. Uniknięto tym samym 6500 lat pozbawienia
wolności. Zaoszczędzono około miliarda koron. Nie wpłynęło to na wzrost prze-
stępczości w Finlandii ani w pozostałych państwach skandynawskich420.

Finowie trend ten określili mianem normalizacji. W ich przypadku chodziło
o dopasowanie polityki karnej i penitencjarnej do standardów obowiązujących już
wcześniej w pozostałych państwach skandynawskich. Aby to osiągnąć, konieczne
było doprowadzenie do obniżenia populacji więziennej i eliminacji przeludnienia.

Duże znaczenie w powodzeniu tego przedsięwzięcia miała edukacja społeczna
i informowanie społeczeństwa o kosztach społecznych więzienia. Nie mniej ważna
była dostępna już wiedza o efektach prizonizacji i sposobach jej przeciwdziałania.

416M. Płatek, Teoria sprawiedliwości naprawczej, w: Sprawiedliwość naprawcza. Idea, teoria, prakty-
ka, red. M. Płatek, M. Fajst, Liber, Warszawa 2005, s. 86.
417N. Christie, Crime Control in Highly Industrialized Societies, „Quadernos” 1972, no. 1019, s. 51-
-63; R. J. Vader, Towards a Common-sense Approach in Crime Control, w: Crime Prevention, eds B.
Svensson, E. Kühlhorn, BRÅ, Stockholm 1982, s. 19-35.
418T. Lappi-Seppälä, Regulating Prison Population. Experience from a Long Term Policy in Fin-
land, wystąpienie na konferencji: Beyond Prisons, Kingston, Ontario 2002; http://www.csc-sccgc-
ca/text/forum/hprisons/speeches/19_eshtlm
419J. Andenaes, Punishment and Deterrence, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1974, s. 34.
420T. Lappi-Seppälä, Regulating the Prison…, s. 3. Autor podkreśla, że ten sposób myślenia jest typowy
nie tylko dla skandynawskiej myśli karnej i kryminologicznej. Podobne koncepcje spotykamy na gruncie
niemieckim, gdzie funkcjonuje koncepcja pozytywnej prewencji generalnej - Integrationspritvention,
jak i angielskiej teorii moral education i penal communication, które zawierają podobne komponenty.
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6.3.5.Warunki powstania i efekty uwięziennienia oraz sposoby
przeciwdziałania im

Praca Clemmera dała początek lepszego wglądu w sytuację i warunki towarzy-
szące uwięzieniu421. Clemmer proces prizonizacji porównywał do asymilacji. Asy-
milacja zakłada proces przyjmowania uprzednio obcej kultury pod wpływem wej-
ścia w krąg kontaktów z członkami uprzednio kulturowo obcej grupy. Zakłada, że
poddający się asymilacji zaczyna dzielić poglądy, odczucia, pamięć i tradycję gru-
py statycznej. Jest równie oczywiste, że nie ma zdecydowanych różnic w sensie
szerszej kultury między osobą, która wchodzi do więzienia, a tą, która już w nim
przebywa. Różnice dotyczą wartości, obyczajów, języka i codziennych zachowań
wynikających z charakteru instytucji i panujących relacji422. Więzienie jest świa-
tem samym w sobie, w którym więźniowie uczą się modyfikować swoje wartości
i zachowania tak, by do niego pasowały. Wraz z nowym językiem przyswajają no-
we znaczenia dla warunków i wartości, które wcześniej miały odmienne wartości
i wydawały się oczywiste. Człowiek „dorasta” i „wrasta” w więzienie423.

Praca Clemmera stała się przyczynkiem do lawinowo rosnącej liczby badań
i opracowań na temat sytuacji człowieka w więzieniu, w instytucji totalitarnej424.
Uzyskano wgląd w sytuację osoby uwięzionej i wiedzę, czym skutkuje izolacja.

W Skandynawii negatywne skutki uwięzienia wykazała Ulla Bondeson, dowo-
dząc na podstawie przeprowadzonych badań, że opisywany przez Clemmera pro-
ces uwięziennienia rozpoczyna się już po 2 tygodniach pobytu w zakładzie kar-
nym425.

Bondeson i Clemmer wskazali na szereg zarówno efektów prizonizacji, jak
i czynników przeciwdziałających adaptacji do warunków, kultury i norm więzien-
nych. Ich znajomość jest niezbędna, jeśli chce się im przeciwdziałać. Pobyt w wię-
zieniu - jak wskazywały badania - skutkuje wzrostem poziomu alienacji społecznej,
a to kolejnym uwięzieniem. Alienacja traktowana jest w efekcie zarówno jako sku-
tek, jak i przyczyna izolacji penitencjarnej426. Skazany wchodzi do więzienia, już
uprzednio będąc narażony na degradację związaną z aresztem, rozprawą, ska-
zaniem. W więzieniu musi się zmierzyć z kolejnymi doświadczeniami, z których
większość wzmacnia zdegradowanie z wielości do jednej, pogardzanej roli więź-
nia427.

Ujmując deprywacje więzienne w kategoriach hierarchii potrzeb Abrahama
Maslowa, w więzieniu spotykamy się z deprywacjami na każdym poziomie reali-
zacji potrzeb.

Hierarchia potrzeb skonstruowana przez A. Maslowa przedstawia się następu-
jąco:

1. Potrzeby fizjologiczne - pożywienie, woda, tlen, odpoczynek, spełnienie sek-
sualne, uwolnienie od napięcia.

2. Bezpieczeństwo - poczucie bezpieczeństwa, wygody, spokoju, wolność od
strachu.

421Problem ten jest również dobrze opisany w polskiej literaturze przedmiotu. Patrz W. Poznaniak,
Zaburzenia w uspołecznieniu u przestępców, UAM, Poznań 1982; M. Porowski, Kamień i chleb. Studium
z dziedziny polityki penitencjarnej, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1993.
422D. Clemmer, Observations on Imprisonment as a Source of Criminality, „Journal of Criminal Law
and Criminology” 1950, vol. 41, no. 3, s. 315.
423J. Irwin, D. R. Cressey, Thieves, Convicts and the Inmate Culture, „Social Problems” 1962, vol. 10,
no. 2, s. 142-155.
424T. Mathiesen, Prison on Trial, Sage, London 1989; G. Sykes, The Society of Captives. A Study of
a Maximum Security Prison, University Press New Jersey, Princetown 1971; S. Wheeler, Socialization
in Correctional Communities, „American Sociological Review” 1961, vol. 26, no. 5, s. 697-712; P. G.
Garabedian, Social Roles and Processes of Socialization in the Prison Community, „Social Problems”
1963, vol. 11, no. 2, s. 139-152.
425U. Bondeson, Prisoners in Prison…
426C. W. Thomas, Theoretical Perspectives on Alienation in the Prison Society: an Empirical Test, „The
Pacific Sociological Review” 1975, vol. 18, no. 4, s. 483-499.
427G. D. Walters, Changes in Criminal Thinking and Identity in Novice and Experienced Inmates. Pri-
sonization Revisited, „Criminal Justice and Behavior” 2004, vol. 30, no. 4, s. 399-421.
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3. Przynależność - potrzeby więzi, afiliacji, miłości i bycia kochanym.

4. Szacunek - potrzeby zaufania do siebie, poczucie własnej wartości i kompe-
tencji, szacunku do samego siebie i poważania ze strony innych.

5. Potrzeby poznawcze - potrzeby wiedzy, rozumienia, nowości.

6. Potrzeby estetyczne - potrzeby harmonii i piękna.

7. Samorealizacja - potrzeby spełnienia swego potencjału, posiadania sensow-
nych celów.

8. Transcendencja - duchowe potrzeby utożsamienia z kosmosem428.

Zdaniem Maslowa brak spełnienia potrzeb pierwotnych uniemożliwia zwró-
cenie się ku potrzebom wyższym, ponieważ dążenie do zrealizowania pierwot-
nych pochłania całą uwagę jednostki. Schemat Maslowa został tu przedstawiony
dla lepszego zrozumienia i uporządkowania deprywacji, które w więzieniu prowa-
dzą do procesu uwięziennienia. Pozwala też sprawdzić, jakie działania podejmuje
skandynawska służba więzienna i probacji w celu eliminowania szkodliwych efek-
tów uwięzienia.

Maslow, nazywając potrzeby, nie wspomniał o potrzebie władzy, dominacji lub
agresywności, ale także nie wspomina o takich zjawiskach, jak poniżenie, samo-
oskarżenie i upokorzenie, z którymi spotykamy się również w więziennej rzeczy-
wistości

Potrzeby fizjologiczne
Życie w więzieniu sprowadza się do rytmu wyznaczonego przez posiłki, które

w więzieniu nabierają szczególnego znaczenia. Pięć dni pod rząd podawana na
śniadania owsianka może być przyczyną strajku429. Woda, odpoczynek, spełnie-
nie seksualne i uwolnienie od napięcia to potrzeby z dużą trudnością spełniane
w izolacji od świata zewnętrznego i w stałej obecności współwięźniów. Michał
Porowski, pisząc o życiu w więzieniu, przyrównywał go do świata zwierzęcego -
i porównanie to nie było wprowadzone na prawach środka stylistycznego430. Wię-
zienie konfrontuje skazanego z szeregiem dodatkowych trudności, jak chociaż-
by kontakty heteroseksualne, wolność poruszania się, konieczność nauczenia się
i przystosowania do życia w zasadniczo wrogim, agresywnym środowisku. Musi
sobie poradzić z uczuciem niskiej samooceny, odrzucenia i izolacji431.

Potrzeby bezpieczeństwa
Wygoda, spokój, wolność od strachu - to również dobra trudne do spełnienia

w wieloosobowych celach, w sytuacji zależności od współwięźniów i funkcjonariu-
szy. „W sytuacji nadmiernej kontroli ze strony funkcjonariuszy więziennych oraz
niskiej pozycji społecznej i upośledzenia więźniów, podkultura wysoko ceni za-
chowania brutalne, bezwzględne i agresywne, ponieważ są one dobrym sposobem
podwyższania lub utrzymania własnej wartości oraz są też łatwym sposobem zdo-
bycia, potwierdzenia czy powiększenia własnej kontroli nad innymi ludźmi i nad
zachodzącymi zdarzeniami”432. Te funkcjonalne i adaptacyjne cechy sprawiają
jednak, że środowisko więzienne może być niebezpieczne i choć nastawione na
przywrócenie równowagi psychologicznej więźnia, może powodować niemożność
realizacji potrzeby bezpieczeństwa.

Przynależność
Potrzeba więzi, afiliacji, miłości i bycia kochanym może spełnić się w więzie-

niu najczęściej dzięki adaptacji do więziennej podkultury. Ograniczone kontakty
ze światem zewnętrznym, limitowane i cenzurowane listy i rozmowy telefoniczne,
428P. Zimbardo, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999, s. 444.
429D. A. Ward, Inmate Rights anil Prison Reform in Sweden and Denmark, „The Journal of Criminal
Law, Criminology, and Police Science” 1986, vol. 63, no. 2, s. 241.
430M. Porowski, Kamień i chief…, s. 248.
431T. Mathiesen, The Sociology of Prisons: Problems for Future Research, „The British Journal of So-
ciology” 1966, vol. 17, no. 4, s. 360-363.
432W. Poznaniak, Zaburzenia w uspołecznieniu…, s. 89.
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brak przepustek i atmosfera potępienia i odrzucenia zmuszają więźnia do szukania
zaspokojenia tych potrzeb w świecie więziennym i oderwania się, także psychicz-
nego, od świata zewnętrznego. „Izolacja więzienna ogranicza przypuszczalnie za-
kres obowiązywania powszechnie obowiązujących norm postępowania. Związane
jest to zarówno z fizycznym ograniczeniem stosunków interpersonalnych więźnia,
jak i stanem zagrożenia powodującym wytworzenie się (lub pogłębienie) dystan-
su psychologicznego między więźniem a innymi ludźmi oraz spostrzegania coraz
większej odmienności między sobą a resztą społeczeństwa. Dystans ten może być
i najczęściej jest powiększany przez funkcjonariuszy, którzy również nastawieni są
niemal wyłącznie na postrzeganie różnic między sobą a więźniami, różnic, według
których skazani są «inni», «obcy», «dalecy», «niebezpieczni», «gorsi» od nich”433.

Szacunek
Potrzeba zaufania do siebie i poczucia własnej wartości ma zazwyczaj szansę

zrealizować się w więzieniu, jeśli więzień zaakceptuje więzienną kulturę. Agresja,
dominacja, zaprzeczenie własnej winy, przeciwstawienie funkcjonariuszom i war-
tościom, które oni reprezentują - to najczęściej jedyna droga do zapewnienia sza-
cunku do samego siebie i szacunku innych; „racjonalizują to postępowanie właśnie
przez zaprzeczanie wartości przeciwnika, ku czemu znajdują równie przekonywa-
jące podstawy w codziennym doświadczeniu, w obserwacji realizowanej na ich
oczach i wobec nich przemocy. Widząc bezpośredniego sprawcę, nie wnikają w lo-
gikę instytucji, która z założenia ustawia ich na pozycjach wrogich i sama z siebie
generuje przemoc”434.

Deprywacje występują nie tylko na poziomie postaw, ale i codziennych potrzeb.
Więzień pozbawiony jest własnych rzeczy, prawa do indywidualnych preferencji
i decyzji, wielu praw obywatelskich. W efekcie jako jednostka więzień pozbawiony
zostaje swej tożsamości435.

Potrzeby poznawcze
Potrzeby wiedzy, rozumienia, równości nie są łatwe do zrealizowania w wa-

runkach więziennych. Chaos i brak jasnych zasad nie służą realizacji tej potrze-
by. Bezczynność, brak pracy i sensownych zajęć, trudność w dostępie do książek
i najczęściej obecność stale włączonego telewizora, co rozprasza i dekoncentru-
je, a także pozbawienie intymności i miejsca, gdzie można być samemu - to kilka
z elementów życia więziennego, które utrudniają realizację tych potrzeb.

Potrzeby estetyczne
Ciemne wąskie cele, przeludnione i przepełnione więziennymi przedmiotami

pierwszej potrzeby (talerz, kubek, sztućce, szklanka etc.). Brak prawa do indywi-
dualnego urządzenia celi. Ponure korytarze pomalowane na stalowo lub brązowo,
przeżarte kwaśnym zapachem potu, strachu i ludzkich odchodów. Konieczność za-
łatwiania potrzeb fizjologicznych w obecności współlokatorów w celi. Naruszanie
normatywu przestrzeni na osobę w przeludnionych więzieniach - to tylko niektóre
z cech, które zwiększają poziom deprywacji i sprzyjają prizonizacji.

Samorealizacja
Samorealizacja - zdaniem Maslowa - nie ma szans, dopóki nie jest osiągnięte

poczucie bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że w warunkach więziennych zdoby-
cie pozycji lidera więziennej podkultury sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. Może
więc jest i tak, że w sytuacjach skrajnych negatywne przejawy podkultury wię-
ziennej - postawa antyspołeczna, agresja, brutalność i bezwzględność postulowa-
na przez kodeks postępowania więźniów pozwalają im na potwierdzenie własnej
wartości i tożsamości oraz na przekonanie, że nie są bezwolnym obiektem cudzych
manipulacji, lecz sami kontrolują bieg wydarzeń436. Jak pisze o tym Porowski: „w
ten sposób wbrew interesom polityki penitencjarnej przez bramę zakładu karne-
go przeciska się utarty stereotyp przestępcy, nabierając jeszcze większej ostrości

433Ibidem, s. 88.
434M. Porowski, Kamień i chleb…, s. 249.
435B. A. Paterline, D. Petersen, Structural and Social Psychological Determinants of Prisonization,
„Journal of Criminal Justice” 1999, vol. 27, issue 5, s. 427-441.
436W. Poznaniak, Zaburzenia w uspołecznieniu…, s. 89.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 179



w obliczu realnego zagrożenia funkcjonariuszy oraz naturalnego oporu skazanych
przed zaakceptowaniem niechcianej roli formalnych celów instytucji. Faktycznie
za bramą więzienia jest już tylko wróg, jasno wytyczone pole walki oraz jej reguły
zawsze w dyscyplinarnej warstwie reżimu, zwyczaju więziennym i aktach samo-
obrony skazanych”437.

Transcendencja
Liczba skazanych doznających nawrócenia i poszukujących religijnej pociechy

świadczy o tym, że i duchowe potrzeby utożsamienia się z bytem wyższym i ko-
smosem odgrywają w więzieniu szczególną rolę. Często msza organizowana w ka-
plicy więziennej to tylko pretekst, by spotkać się z innymi więźniami. Gdy takich
pretekstów nie trzeba szukać, religia, duchowość zdają się być tym pozytywnym
czynnikiem, który umożliwia zachowanie człowieczeństwa. Potrzeba ta jest równie
ważna dla więźniów, jak i dla ludzi wolnych. Więźniowie ze względu na deprywację
mogą szczególnie jej poszukiwać.

Warunki regulujące poziom natężenia prizonizacji
Prizonizacja powstaje więc na skutek występowania wielu problemów, któ-

re wymagają kolektywnej reakcji. Raz zinstytucjonalizowana reakcja tworzy nor-
matywne ramy dla podkultury. Jest ona reprodukowana przez kolejne generacje
skazanych, zachęcanych/zmuszanych do jej przyjęcia, aby rozwiązywać problemy,
które nie mogą być efektywnie rozwiązane w pojedynkę438.

Natężenie objawów uwięziennienia - jak wynika z badań439 - uzależnione jest
od:

• organizacji instytucji więziennych;

• długości trwania izolacji więziennej;

• fazy, w której skazany znajduje się w danym momencie;

• interpersonalnych relacji ze współskazanymi;

• poziomu alienacji więźnia;

• społecznej roli adaptowanej w więzieniu;

• oceny przez więźnia swoich szans w życiu na wolności.

To co Clemmer określał jako uniwersalny efekt uwięziennienia, ujawnia się
w akceptacji poczucia niższości, norm i wewnętrznych, niepisanych reguł życia
więziennego, w pasywności, postawie roszczeniowej, negatywizmie i występowa-
niu przeciw funkcjonariuszom i porządkowi społecznemu obowiązującemu w spo-
łeczeństwie otwartym, w wyuczonej bezradności i wysokim poziomie konformi-
zmu.

Więzienie ze swoim językiem i systemem norm staje się światem samym w so-
bie, w którym wartości promowane w społeczeństwie nie mają zastosowania. Ska-
zany musi zmodyfikować swój system norm, wartości i zachowań oraz zaadapto-
wać się do reguł, które na wolności stawiają go na pozycji przegranej, ale w wię-
zieniu pozwalają przetrwać.

Nie oznacza to, że spójny subkulturowo świat więzienny jest światem bezkon-
fliktowym i solidarnym. Dezorientacja, chaos, zagubienie i konflikty są w więzie-
niu na porządku dziennym. Podobnie dzieje się w społeczeństwie otwartym, tyle
że w więzieniu są one intensywniejsze z braku technik i przestrzeni dla ich rozła-
dowania.

437M. Porowski, Kamień i chleb…, s. 250-251.
438R. G. Culbertson, The Effect of Institutionalization on the Delinquent Inmate’s Self-concept, „The
Journal of Criminal Law and Criminology” 1975, vol. 66, no. I, s. 92; R. G. Leger, Socialization Patterns
and Social Roles: a Replication, „The Journal of Criminal Law and Criminology” 1978, vol. 69, no. 4, s.
627-634.
439C. W. Thomas, S. C. Foster, Prisonization in the Inmate Counterculture, „Social Problems” 1972,
vol. 20, no. 2, s. 229-230.
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Paradoksem w tej sytuacji jest, iż tradycyjnie decyzje o zwolnieniu podejmuje
się na podstawie zachowania skazanego w warunkach więziennych. Dobry więzień
nie podejmuje samodzielnych decyzji, nie odpowiada za siebie, nie wykazuje się
prospołeczną inwencją, nonkonformizmem, odwagą osobistą i bezkompromisowo-
ścią. Ma niską samoocenę i nie poważa norm obowiązujących w społeczeństwie.
Cechy, które pozwalają odnieść sukces na wolności, w więzieniu - jak wynika z ba-
dań - grożą porażką, i na odwrót.

Czynniki utrudniające proces uwięziennienia
Czynniki, które przeciwdziałają poddaniu się prizonizacji, to:

• krótki wyrok (w warunkach skandynawskich „krótki wyrok” to wyrok od ty-
godnia do miesiąca; wyrok długoterminowy zaczyna się od 6 miesięcy);

• dojrzała, nierozchwiana osobowość, prawidłowo zsocjalizowana w okresie
poprzedzającym skazanie;

• podtrzymywanie pozytywnych relacji z osobami z wolności;

• brak integracji i wrośnięcia w więzienną parapierwotną grupę społeczną;

• odmowa ślepego posłuszeństwa dla dogmatów i niepisanych kodeksów pa-
nujących w życiu więziennym;

• szczęśliwy traf osadzenia razem ze skazanymi, którzy nie są liderami pod-
kultury i sami nie są zintegrowani z więzienną kulturą;

• powstrzymanie się od hazardu w więzieniu;

• odmowa homoseksualnego wykorzystania (nie chodzi tu o orientację sek-
sualną, która jest hetero-, homo- lub biseksualna, ale o nienaturalne wyko-
rzystanie słabszych więźniów do rozładowania napięcia seksualnego i zade-
monstrowania władzy, przewagi i pogardy przez więźniów, których pozycja
w hierarchii więziennej na to pozwala);

• dobrowolne i bezinteresowne zaangażowanie w pracę, terapię i zajęcia re-
kreacyjne440;

• neutralne nastawienie funkcjonariuszy.

Osoba dobrze zsocjalizowana, niechętna do zaakceptowania roli więźnia, mo-
że być postrzegana jako trudny więzień zarówno przez współwięźniów, jak i przez
funkcjonariuszy, chyba że realizowana polityka penitencjarna zmierza do elimi-
nacji negatywnych aspektów uwięzienia. To właśnie statuuje system normalizacji,
który przekłada się na krajowe ustawy więzienne w państwach skandynawskich.

6.3.6. W kierunku normalizacji

W więzieniach skandynawskich stworzone tam warunki mają przeciwdziałać
negatywnym skutkom uwięzienia. Przeznaczone na niewiele osób, wyposażone
w jednoosobowe cele, z dobrze przygotowaną, liczną kadrą, mają zapewniać po-
szanowanie prawa i eliminować opresyjność systemu. Mimo to również skandy-
nawskie więzienia reprodukują procesy opisane przez Clemmera i Erwina Goff-
mana w Asylums. Kultura więzienna, rytuały towarzyszące odbywaniu kary, zna-
czenie hierarchii, różnic statusu, obecność ról konfliktowych, nieformalne kody
rządzące porządkiem instytucji są obecne bez względu na infrastrukturę miejsca.

440L. Ackerson, The Prison Community. Review, „Social Forces” 1941, vol. 19, no. 3, s. 443.
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Są immanentnie związane z więziennym bytem, który przez to staje się społecz-
nym innobytem441.

Proces, który prowadził do wiedzy o społecznie szkodliwym wpływie pobytu
w izolacji i rozmijaniu się dobrych intencji z karceralną rzeczywistością, to wynik
nie tylko badań i prac naukowych, ale także konkretnych zmian, które wywalczyli
sami skazani442. Przyzwoite warunki odbywania kary - otrzymywanie listów bez
ograniczeń, ograniczenie cenzury, wizyty małżeńskie, przepustki, godziwe zarob-
ki za pracę - osiągnięto w drodze fali buntów, strajków, głodówek i akcji nieposłu-
szeństwa443.

David A. Ward porównał żądania wysunięte przez strajkujących w 1971 ro-
ku więźniów z więzienia w Österåker, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się
strajku głodowego na wiele innych zakładów, z tymi, jakie przedstawili skazani
strajkujący w tym samym roku w amerykańskim więzieniu Attica.

Szwedzcy więźniowie byli zaskoczeni niektórymi żądaniami Amerykanów. Ta-
kie kwestie, jak odpowiednie wyżywienie, dostęp do wody czy warunki lokalowe,
wolność religijna i dobra opieka zdrowotna od dawna już nie stanowiły w Skan-
dynawii problemu. Skazani przyznawali również, że administracja więzienna robi
wiele na rzecz „realistycznej i efektywnej” resocjalizacji, gdy idzie o dostęp do
kursów, terapii, edukacji, pracy. Już w latach siedemdziesiątych skazani mieli re-
prezentację prawną zagwarantowaną przez administrację penitencjarną i możli-
wość składania skarg na zachowanie kadry więziennej. Nikt w więzieniu nie nosił
broni, a skazani, decydując się na strajk, nie chcieli brać zakładników. Za udział
w strajku nie groziły im ani kary dyscyplinarne, zasadniczo rzadko stosowane, ani
tym bardziej dodatkowa sprawa karna, jak to było w Attice.

Więźniowie szwedzcy mieli poczucie bezpieczeństwa. Nikt nie przetrzymywał
ich w celach izolacyjnych, fizyczne napaści czy kary ze strony funkcjonariuszy były
nie do pomyślenia. Więźniowie, którzy zgodzili się na eksperyment zaproponowa-
ny przez Warda, by porównać żądania z Österåker z tymi z Attyki, przyznali, że
czuli zażenowanie, ponieważ nic z tego, co dotyczyło sytuacji w zakładach amery-
kańskich, nie miało przełożenia na ich sytuację w więzieniu szwedzkim, a jedno-
cześnie przyznawali szczerze, że nie postrzegają siebie jako „szczęśliwców”444.

Badanie Warda dobrze oddaje podstawowe cechy skandynawskiej polityki pe-
nitencjarnej. Skazani i funkcjonariusze mają, a w każdym razie mieli do czasu,
gdy pojawiło się przeludnienie, zapewnione poczucie bezpieczeństwa i przestrze-
gania ERW-2006 i Minimalnych Standardów ONZ z 1955 roku. Mają zagwaran-
towane zaspokojenie wszelkich podstawowych potrzeb materialnych na poziomie
dostępnym również obywatelom na wolności. Relacje między funkcjonariuszami
i skazanymi są w zasadzie poprawne, w większości nastawione na to, by utrzymać
spokój. Dbają o to obie strony.

Zażenowanie szwedzkich więźniów nie wydaje się zasadne. Ich protest nie od-
nosił się do potrzeb, które na skali stworzonej przez Abrahama Maslowa dotyczy-
ły fizjologii i bezpieczeństwa445. Dotyczył natomiast potrzeb wyższych - szacunku
i samorealizacji. Strajkujący z Österåker żądali:

1. Uznania związku więźniów (FFCO - Förenade Fångars Central Organisation
- Zjednoczonego Związku Więźniów) założonego w trakcie dorocznego spo-
tkania KRUM przez 8 reprezentantów więźniów.

441E. Goffman, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Pen-
guin Book, Middlesex 1982; O. Lindberg, Prison Cultures and Social Representations. The Case of
Hinseberg, a Women’s Prison in Sweden, „International Journal of Prisoner Health” 2005, no. 1-2, s.
143-161.
442T. Ericsson, Postwar Prison Reform in Sweden, „Annals in the American Academy of Political and
Social Science” 1954, vol. 293, s. 152-162.
443R. P. Weiss, Accountability and Prisons: Opening up a Closed World (recenzja z książki Accounta-
bility and Prisons: Opening up a Closed World, eds M. Maguir, J. Vagg, R. Morgan, Tavistock Publica-
tions, London - New York 1985), „The Journal of Criminal Law and Criminology” 1986, vol. 77, no. 4,
s. 1197—1200.
444D. A. Ward, Inmate Rights…, s. 240-255.
445R G. Zimbardo, Psychologia…, s. 444.
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2. Jasno sprecyzowanych praw więźniów, włącznie z prawem do kontaktu z me-
diami, z KRUM, z innymi organizacjami i osobami, a także swobody kontaktu
z innymi skazanymi; swobody poruszania się w obrębie oddziału lub zakładu,
prawem do wyrażenia opinii, gdy przygotowywane są nowe ustawy dotyczą-
ce skazanych, zrównania statusu więźniów uczących się i pracujących oraz
płac zgodnych z minimalnym obowiązującym wynagrodzeniem.

3. Zniesienia cenzury listów, rozmów telefonicznych; swobodnego dostępu do
płatnych aparatów telefonicznych.

4. Zliberalizowania przepisów dotyczących odwiedzin (jednakowa regulacja
odwiedzin we wszystkich typach zakładów, prawo do 6-godzinnych indywi-
dualnych odwiedzin w tygodniu, prawo do odbywania wizyty we własnej celi,
prawo do odwiedzin bez ograniczania osób, które są do tego uprawnione).

5. Rozszerzenia prawa do przepustek (przepustka była możliwa po odbyciu 1/8
kary - min. 4 tygodnie; skazani domagali się przepustki raz w miesiącu. Dla
skazanych nieuprawnionych do przepustek prawo do 48-godzinnych odwie-
dzin raz w miesiącu).

6. Niezwłocznego rozważenia nowelizacji przepisów regulujących przepustki.

7. Zrównania znaczenia pracy zarobkowej z innymi wykonywanymi użyteczny-
mi czynnościami. Prawa do udziału w bezpłatnym szkolnictwie podstawo-
wym dla wszystkich skazanych, bez potrzeby przebywania w oddzielnym,
wyodrębnionym w tym celu zakładzie karnym. Uznania udziału w sesjach
i treningach terapeutycznych za równoważne z pracą.

8. Podwyższenia standardów i warunków pracy dla psychologów zatrudnio-
nych w zakładzie.

9. Stworzenia nowego systemu bibliotecznego na podobieństwo istniejącego
w więzieniu Hall (swobodny dostęp do książek w bibliotece).

10. Zwiększenia udziału probacji w wykonywaniu sankcji. Przeznaczenie więk-
szych środków finansowych na system probacyjny.

11. Zniesienia restrykcji dla więźniów obcokrajowców.

12. Zrównania zasad wykonywania kary dla kobiet i mężczyzn.

13. Zniesienia obecnych form (1971 r.) wykonywania kar instytucjonalnych wo-
bec nieletnich i młodocianych.

14. Przyznania prawa do otrzymywania podarunków.

15. Zniesienia wszelkich form przymusowej izolacji446. Z czasem, gdy strajk roz-
przestrzenił się na inne zakłady, rozrosła się też lista stawianych żądań. Ska-
zani dodatkowo żądali, aby:

16. Gazety wydawane przez więźniów nie podlegały cenzurze.

17. Więźniowie mieli prawo wglądu do swoich akt i znali opinie funkcjonariuszy
na swój temat.

18. Telefony znajdowały się na każdym piętrze lub oddziale w zakładzie karnym.

19. Strażnicy i więźniowie nosili cywilne ubrania.

20. Skazani mieli zagwarantowane prawo do studiowania.

21. Geograficzna izolacja zakładów karnych dla kobiet była zniesiona.

22. Budowa nowych zakładów karnych była zakazana447.
446D. A. Ward, Inmate Rights…, s. 240-255.
447D. A. Ward, Sweden: The Middle Way to Prison Reform? w: Prison: Presem and Possible, ed. M. E.
Wolfgang, Lexington Books, Toronto 1979, s. 122.
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Fakt, że więźniowie w innych państwach nie mają zaspokojonych nawet pod-
stawowych potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa, nie oznacza, że skandynaw-
scy powinni zrezygnować z szacunku czy samorealizacji. Jest to jednak dobry przy-
kład skali, na której skandynawskie systemy penitencjarne wypadają tak dobrze.
W porównaniu z innymi systemami zaspokajają podstawowe potrzeby, które nie
są zaspokajane gdzie indziej. Jednocześnie postawione żądania ujawniały, że de-
prywacje charakterystyczne dla izolacji są obecne również w zakładach skandy-
nawskich.

Lektura pamiętników i publikowanych listów więźniów z zakładów karnych
w Skandynawii skłania do refleksji, że odczucia więźnia z Österåker, Ila czy Rin-
ge niewiele różnią się od tych, jakie ma skazany przebywający w Attyce czy na
Rakowieckiej w Warszawie. Więźniowie mówią o różnych warunkach odbywania
kary, ale o podobnym poczuciu poniżenia, niewiary w siebie, niemocy, opuszcze-
nia, osamotnienia, wstydu, uzależnienia. Goffman twierdzi, że taka jest właśnie
natura instytucji totalitarnej, która od wstępnego przeszukania i rytuału wejścia
w strój i rolę więźnia ograbia człowieka z szans na wysoką samoocenę i przyzwy-
czaja do sytuacji poniżenia. System skandynawski, w którym więzienia urządzone
są na sposób mający temu przeciwdziałać, też nie jest od tego wolny pomimo dba-
łości o dobre warunki pracy dla funkcjonariuszy i dobre warunki odbywania kary
dla więźniów. To zmniejsza trud uwięzienia i pracy w więzieniu, ale go nie usuwa.
Praca w więziennictwie postrzegana jest jako stresująca, ale godziwa ze względu
na zarobki i stabilność. Poczucia takiego jednak nie mają zatrudnieni w zakładach
o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Uważają, że praca jest trudna, niebezpiecz-
na i źle płatna448. Funkcjonariusze doznają niepokojów, frustracji, niezadowolenia
częściej niż uczucia szczęścia, nadziei i satysfakcji449. Praca w więzieniu jest wy-
czerpująca emocjonalnie i z pewnością, by pełnić ją przez dłuższy czas, funkcjo-
nariusze są narażeni na efekt zdystansowania się i uniewrażliwienia na problemy
skazanych. Dążenie do budowania społeczności więziennej, w której funkcjonariu-
sze i skazani pracują razem, nie jest niemożliwe, ale jest trudne. Doświadczenia
przygotowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Oulu (Finlandia) i pro-
wadzone tam w małych zakładach karnych dowiodły, że system uczenia się przez
pracę i wzajemną wymianę został oceniony pozytywnie i choć mniej entuzjastycz-
nie, ale również aprobująco przez skazanych450. Pozytywne rezultaty przyniósł też
dwuletni eksperyment mający na celu poprawienie komunikacji metodą krótko-
trwałej terapii nastawionej na rozwiązywanie konkretnych problemów w zakładzie
karnym Hageby (Szwecja), w którym przebywają skazani recydywiści, najczęściej
narkomani451.

Odd Lindberg badała w zakładzie karnym dla kobiet w Hinseberg (Szwecja)
zjawisko napastowania więźniów w więzieniu przez innych więźniów. Stwierdzi-
ła, że nie możną badać podkultury więźniów, pomijając podkulturę funkcjonariu-
szy oraz wpływ, jaki w środowisku więziennym mają one na siebie. W szwedz-
kiej zhierarchizowanej strukturze służby więziennej ci, którzy są na samym dole
hierarchii, jednocześnie wypełniają większość obowiązków związanych z ochroną,
nadzorem, ale także wsparciem skazanych. Pełnią również dla kilku więźniów rolę
osoby pierwszego kontaktu, która przez cały lub większość okresu pobytu w wię-
zieniu ma wspomagać skazanego w wypełnianiu planu odbywania kary i poma-
gać mu w sprawach wymagających pomocy. Funkcjonariusze przyznają, że takie
ustawienie służby, sensowne teoretycznie, jest trudne w codziennej rutynie. Jak

448R. Kalimo, Stress in Work. Conceptual Analysis and Study on Prison Personnel, „Scandinavian Jo-
urnal of Work, Environment & Health” 1980, vol. 6, supplement 3, s. 1-129.
449E. Crawley, Emotion and Performance. Prison Officers and the Presentation of Self in Prison, „Pu-
nishment and Society” 2004, no. 6, s. 411-427; E. Crawley, Doing Prison Work: The Public and Private
Lives of Prison Officers, Wilan Publishing, London 2001.
450M. Isohanni, R. Doini, K. Hannonen, II. Hakko, M. L. Karttunen, M. L. Melonen, The Organisation
of an Innovative Finnish Prison: Experiences of Staff and Prisoners, „Therapeutic Communities” 1994,
vol. 15, no. 4, s. 255-264.
451L. Lindforss, D. Magnusson, Solution - Focus Therapy in Prison, „Contemporary Family Therapy”
1997, no. 19 (1), s. 89-103.
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to ujęła jedna z badanych funkcjonariuszek: „Mamy tak wiele ról; przeszukuje-
my, jesteśmy strażniczkami, policjantkami, a w tym samym czasie zobowiązane
jesteśmy, by przyjaźnić się z więźniarkami i być z nimi w dobrych relacjach”452.

Lindberg wykazała, że zarówno podkultura więźniów, jak i podkultura skaza-
nych operuje kodem, który utrudnia, a niekiedy uniemożliwia realizację progra-
mów nastawionych na rehabilitację więźniów i kształtowanie partnerskich, przy-
jacielskich relacji między skazanymi i funkcjonariuszami. W obu kulturach wy-
stępują podobne mechanizmy, które konsolidują członków grupy i sprawiają, że
postrzegają oni drugą stronę jako stronę co najmniej przeciwną, a często gorszą
i wrogą. Rytuały przyjęcia do więzienia, podział na „my” i „oni”, konflikt ról, żar-
gon więzienny i infantylizacja życia w więzieniu, walka o status i pozycję w gru-
pie, opór przed zmianą i współpracą z drugą stroną, społeczne postrzeganie siebie
i innych „obcych” - to tylko niektóre z elementów wpływających na to, co stanowi
ukrytą esencję rzeczywistości więzienia, w którym, ujmując rzecz symbolicznie,
gdy już zadbamy o ciało, nadal na dręczenie wystawiamy duszę453. Oficjalny do-
kument głosi, że: „Więźniów traktuje się w sposób humanitarny, z poszanowaniem
ich godności osobistej i ze zrozumieniem szczególnych trudności związanych z po-
bytem w więzieniu. Więźniowie okazują uważanie wobec kadry więziennej i innych
więźniów. Przestrzegają regulaminu zakładu karnego i wypełniają polecenia funk-
cjonariuszy” (§ 9 ustawy o postępowaniu poprawczym w wersji z I kwietnia 1999
[SFS 1974:203]). Zarówno jednak wypowiedzi więźniarek („Funkcjonariusze uwa-
żają nas wszystkie za niebezpieczne kłamczuchy i narkomanki. Oni muszą okazać
nam więcej empatii, żebyśmy były postrzegane jak ludzie, a nie tylko jak krymi-
nalistki”), jak i funkcjonariuszy („Nigdy nie ufaj więźniowi. Więźniowie wszystko
widzą, wszystko wiedzą i zawsze o krok cię wyprzedzają”) uzmysławiają skalę pro-
blemów, od których nie jest wolny także system skandynawski.

Opisany przez Clemmera proces prizonizacji nie jest szczególny dla Stanów
Zjednoczonych, występuje i w innych systemach. Badania prowadzone w więzie-
niach tak różnych państw, jak Stany Zjednoczone, Meksyk, Anglia, Niemcy Za-
chodnie i Hiszpania, potwierdzają wyniki uzyskane w Szwecji454. Proces uwię-
ziennienia może mieć różne stopnie, ale nie omija nikogo, kto został osadzony
w więzieniu. Co więcej, zdaniem Clemmera przystosowanie się do społeczności
więziennej jest jednym z istotnych powodów trudności w przestrzeganiu norm
społeczeństwa wolnego i powrotu do przestępstwa455. To, co wyróżnia postawę
obecną w Skandynawii, to uznanie dla faktów i próba efektywnego, jak najmniej
szkodliwego działania.

Nils Christie, Donald Clemmer, Erving Goffman i Michał Porowski, by wspo-
mnieć tylko kilku, twierdzą, że instytucji w swej naturze ułomnej nie da się popra-
wić i jej poprawianie może być groźne. Rozwiązania skandynawskie nie świadczą
o próbie „poprawiania” więzienia. Mamy tu do czynienia nie tyle z doskonaleniem
i optymalizacją instytucji, ile z jej dekonstrukcją. Prowadzi to do wypracowania ta-
kiej rutyny pracy, która zmierza do wyeliminowania pozbawiania godności i stwa-
rzania warunków do budowy pozytywnego obrazu samego siebie zarówno u więź-
nia, jak i funkcjonariusza więziennego.

Żądania postawione przez skazanych z Österåker i zakładów, które przyłączy-
ły się do strajku, stały się podstawą krajowej debaty poświęconej właściwym for-
mom wykonania kar izolacyjnych. Tylko niektóre z zacytowanych nie weszły do
katalogu rutynowych zasad towarzyszących obecnie wykonaniu kary. Strajki mia-
ły przebieg spokojny. Administracja więzienna niemal natychmiast przygotowa-
ła instrukcję, w której zaproponowała sposób prowadzenia rozmów i negocjacji.
Najważniejsze dla wszystkich było również w trakcie strajku zachowanie porząd-

452Ibidem, s. 102.
453O. Lindberg, Prison Cultures…, s. 143-161.
454R. L. Awers, N. Hayder, W. Gruninger, Prisonization in Five Countries. Type of Prison and Inmate
Characteristics, „Criminology” 1977, vol. 14, no. 4, s. 527-554; D. Clemmer, The Prison Community…
455D. Clemmer, Observations on Imprisonment as a Source of Criminality, „Journal of Criminal Law
and Criminology” 1950, vol. 41, no. 3, s. 311-319.
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ku i bezpieczeństwa. Więźniowie z Österåker zostali potraktowani w dyskusji jak
partnerzy, których doświadczenie jest poważnie brane pod uwagę. Sukces więc,
jakim dziś szczyci się szwedzka służba więzienna, deklarując, że jest jedną z naj-
bardziej humanitarnych i efektywnych na świecie, jest w dużej mierze efektem
tego, co w latach siedemdziesiątych zdołali dla tego systemu wywalczyć sami ska-
zani.

Skandynawskie więzienia są miejscem odbywania kary, a nie miejscem, które
ma być urządzone tak, by zadawać karę. To w Skandynawii sformułowano regułę
102.2 ERW-2006, która stwierdza, że uwięzienie jest z powodu pozbawienia wol-
ności karą samą w sobie i dlatego reżim jej nie może zwiększać cierpień będących
immanentną częścią uwięzienia. ERW-2006 podkreślają destruktywny społecznie
i szkodliwy dla jednostki wpływ kar izolacyjnych456. W konsekwencji wszystkie
trzy polityki karne promują ograniczone stosowanie kary pozbawienia wolności
i wykonywanie jej w sposób możliwie najbardziej zbliżony do warunków wolno-
ściowych457.

Zbliżeniu wykonania kary pozbawienia wolności do warunków wolnościowych
służy instytucjonalne połączenie służby probacji ze służbą penitencjarną (w wa-
runkach gdy obie są służbami cywilnymi, wolnymi od paramilitarności), praktycz-
nie obligatoryjne warunkowe przedterminowe zwolnienie, nieobecność nagród
wśród środków w regulaminie wykonania kary oraz ścisła administracyjna współ-
praca administracji penitencjarnej z administracją lokalną.

Dostępne w terenie usługi edukacyjne i lecznicze, oferowane wspólnocie
mieszkańców przez lokalne gminy, dostępne są także dla skazanych z zakładów
karnych. Każdy region administracyjny dysponuje pełną ofertą penitencjarną - od
zakładu o najwyższym stopniu zabezpieczenia po zakłady otwarte i domy przej-
ściowe - aby skazany mógł odbywać karę jak najbliżej miejsca zamieszkania. Służ-
ba penitencjarna obejmuje strażników i wychowawców, pracowników odpowie-
dzialnych za warsztaty pracy więźniów, administrację, służbę zdrowia, edukację,
pracowników socjalnych i innych. W sumie na jednego więźnia przypada jeden
(lub więcej) pracownik służby penitencjarnej. Na przykład w Danii na ok. 4000
więźniów przypada ok. 4000 pracowników służby penitencjarnej.

Adaptacja więźnia do warunków więzienia następuje w każdych warunkach,
ale w Skandynawii pewną ochroną przed rozwojem postaw konformistycznych
i roszczeniowych jest niemal automatyczne warunkowe zwolnienie. Nie jest ono
dobrem przetargowym i skłania do orientacji ku przyszłości.

Regulamin więzienny nie przewiduje nagród, ogranicza się do kar. Nagrody,
które traktowane są przez więźniów w innych systemach jak punkty do przepu-
stek i warunkowego zwolnienia, mają - czego najczęściej sobie nie uświadamiamy
- efekt ubezwłasnowalniający, sprowadzający dorosłego więźnia z powrotem do
roli dziecka. Od dorosłych wymagamy, by zachowywali się zgodnie z obowiązu-
jącym regulaminem. Normalne, porządne zachowanie nie jest nagradzane. Wszy-
scy są do niego zobowiązani, więźniowie też. Nie ma powodu, by traktować ich
inaczej. Wymóg traktowania więźnia z godnością przemawia przeciwko formom
sprawowania kontroli nad człowiekiem za pomocą nagradzania za postawę, która
jest wymagana. To kolejna niezwykle ciekawa, dojrzała koncepcja, traktująca ska-
zanych z należną im godnością. Brak nagród nie jest problemem dla skazanych,
uwalnia ich od infantylizmu. Stwarza jednak wymóg przygotowania kadry do pra-
cy z ludźmi bez potrzeby odwoływania się do argumentów „kija i marchewki”.

456N. Bishop, U. Schneider, Improving the Implementation of the European Raies on Community Sanc-
tions and Measures: Introduction to a New Council of Europe Recommendation, „European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice” 2001, vol. 9/3, s. 180-192.
457B. Svensson, porównując skalę i jakość popełnianych w Szwecji przestępstw, stwierdził, że Szwe-
cja może ograniczyć populację więźniów do 3000. Anette Storgaard zwraca uwagę, że to, ilu będzie
więźniów w Danii, tylko w pewnym stopniu zależy od samej przestępczości. Reszta uzależniona jest
zarówno od obecności bądź braku alternatyw, jak i od sposobu stawiania problemów. B. Svensson, We
Can get with 3000 Prisoners, Sveriges Exportråd Spraktjänst, Stockholm 1979, s. 1-5; A. Storgaard,
Alternativer til frihedsstrajt (Alternatywa kar wolnościowych), Universitetsforlaget, Aarhus 1989, s.
225-236.
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Otwarcie bram więzienia, krótkie kary i wprowadzenie zasady, że edukacja
i ochrona zdrowia to zadanie lokalnej administracji, zmuszają do wzajemnych
częstszych kontaktów więźniów i ludzi z lokalnej społeczności. To wybija więź-
nia z więziennej codzienności, zmuszając go do konfrontacji ze światem zewnętrz-
nym i umiejętności poruszania się wśród wyznawanych wartości w społeczeństwie
otwartym. Takie ćwiczenia, „palcówki z wolności” też przeciwdziałają wrośnięciu
w więzienny świat. Kontakt skazanego ze społecznością lokalną chroni i ją przed
demonizacją osoby i wizerunku więźnia. Proces ten jest częścią tego, co określa
się jako proces normalizacji wykonania kary pozbawienia wolności.

6.3.7. Normalizacja wykonania kary pozbawienia wolności

Normalizacja jest pojęciem, które w Skandynawii odnosi się zarówno do wytycz-
nych polityki penitencjarnej, jak i do zasad wykonania kary pozbawienia wol-
ności. Chodzi o możliwie skuteczną eliminację negatywnych efektów uwięzienia
i w związku z tym o zbliżenie wykonania kary do warunków wolnościowych. Szcze-
gółowe przełożenie tych zasad na przepisy prawa penitencjarnego omówione zo-
staną w rozdziale poświęconym duńskiemu systemowi penitencjarnemu. Tu uka-
zane zostaną jedynie podstawowe jej pryncypia. Normalizacja oznacza spełnie-
nie określonych standardów, które muszą towarzyszyć wykonaniu kary. Zasady
te obowiązują w Skandynawii od przełomu XX i XXI wieku458. W większości we-
szły w skład przyjętych ERW-2006. Tym samym praktyka skandynawska stała się
nie tylko wzorem, ale i zaleceniem dla innych państw.

Normalizacja wymaga, aby warunki wykonania kary zbliżone były, jeśli to moż-
liwe, do warunków obowiązujących na wolności. Odpowiada to regule 5 ERW-
-2006. Warunek ten odnosi się do wszystkich aspektów codziennego życia w wię-
zieniu459.

Normalizacja oznacza, że więźniowie zachowują swoje prawa cywilne, m.in.
prawo do udziału w wyborach i przynależność do organizacji politycznych na za-
sadach takich jak pozostali obywatele, prawo do wypowiadania się werbalnie i na
piśmie zarówno w więzieniu, jak i publicznie przez dostępne media, prawo do
członkostwa w stowarzyszeniach, prawo do życia rodzinnego, prawo do zajmo-
wania się i decydowania o swojej własności, prawo do życia religijnego460.

Lista nie jest pełna. Przykłady tu podane służą podkreśleniu, że karą jest po-
zbawienie wolności i że ono nie może być wykorzystywane oraz nie służy kara-
niu. Samo w. sobie jest karą. Nie uzasadnia dodatkowych ograniczeń i zadawa-
nia dodatkowych cierpień. Z zasady normalizacji wypływa założenie, że służba
więzienna i sposób wykonania kary nie może przyczyniać więźniom dodatkowych
cierpień. Restrykcje nałożone na więźnia, pozbawienie niektórych praw cywilnych
uwięzionego mogą wynikać jedynie z konieczności zachowania więziennej dyscy-
pliny i bezpieczeństwa. Ani dyscyplina, ani bezpieczeństwo jednak nie może być
pretekstem do rozszerzania zakresu ograniczeń, z jakimi styka się uwięziony.

Więzienie sprzyja postawie roszczeniowej, wyuczonej bezradności i przystoso-
wania do warunków więziennych. Ogranicza samokrytycyzm, pozbawia poczucia
odpowiedzialności i uwrażliwienia na innych. Obniża samoocenę i wiarę w swoje
możliwości. Są to wszystko cechy szkodliwe w społeczeństwie otwartym, w któ-
rym konieczna jest samodzielność i odpowiedzialność. Normalizacja ma na celu
przeciwdziałanie powstawaniu i utrwalaniu takich postaw. Zasada normalizacji

458Przykładem są tu np. Dania z nową ustawą więzienną z marca 2005 i Finlandia z nową ustawą
więzienną z października 2006.
459Ubocznym skutkiem tego jest rozważany obecnie zakaz palenia w więzieniach. Zakazem mają być
objęci zarówno funkcjonariusze, jak i skazani. Z wypowiedzi Larsa Sylena, generalnego dyrektora wię-
ziennictwa w Szwecji dla gazety „Folkbladet” z 25 kwietnia 2006.
460A Programme of Principles for Prison and Probation Work in Denmark, Ministry of Justice, Depart-
ment of Prison and Probation, Copenhagen, February 1994.
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opiera się na kilku pryncypiach: otwartości, odpowiedzialności, bezpieczeństwie,
minimum interwencji i maksymalnego wykorzystania środków.

Zasada otwartości
Zasada otwartości oznacza dostęp do informacji na temat więzienia dla prasy

i szerokiej opinii publicznej. Oznacza też prawo więźnia do zachowania kontak-
tów ze światem zewnętrznym, a także prowadzenia korespondencji bez cenzury.
Kontrola korespondencji więźnia jest wyjątkiem i stosuje się ją w okolicznościach
szczególnych. Listy do członków Parlamentu, obrońcy, Rzecznika Praw Obywatel-
skich, sądu, ciał odwoławczych, międzynarodowych sądów etc. nie podlegają cen-
zurze. Więźniowie mają dostęp do radia, telewizji, gazet w swoich celach i poko-
jach przeznaczonych do wspólnego przebywania. Mają prawo do udziału w dysku-
sjach publicznych w prasie. Ograniczenia dotyczą jedynie więźniów wyrażających
ochotę na udział w programach dotyczących przestępstw, których się dopuścili.
Ma to na celu ochronę pokrzywdzonych. We wszystkich innych kwestiach nie ma
żadnych przeszkód i ograniczeń dla kontaktów więźniów z dziennikarzami.

Otwartość oznacza również podtrzymywanie kontaktów z rodziną. Więzień ma
odbywać karę jak najbliżej miejsca zamieszkania. Wizyty zasadniczo odbywają się
bez nadzoru, w oddzielnych pomieszczeniach lub w celi więźnia. Funkcjonariusze
kontrolują, aby osoby odwiedzające nie wnosiły na teren zakładu broni, alkoho-
lu, narkotyków. Poza tymi środkami bezpieczeństwa wizyty wolne są od wszelkiej
ingerencji ze strony służby więziennej. Również przepustki dla więźniów w celu
odwiedzin rodziny są zwykłą skandynawską praktyką. Na przykład w Danii więź-
niowie w więzieniach otwartych mogą korzystać raz na 3 tygodnie z przepustki od
piątku po południu do niedzieli wieczorem. Również ok. 1/3 więźniów w zakładach
zamkniętych korzysta regularnie z przepustek. Praktyka skandynawska pokazu-
je, że jest to dobra metoda ochrony więźnia przed odcięciem go od środowiska
na wolności. Praktyka ta napotyka trudności w zakładach karnych zamkniętych,
zwłaszcza w zakładach o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Kontrola ze wzglę-
du na przemyt alkoholu, narkotyków i innych zakazanych przedmiotów wymaga
środków szczególnych i jest niemal z góry skazana na porażkę. Narkotyki, a także
alkohol trafiają do więzienia.

Zasada otwartości wraz z zasadą maksymalizacji wykorzystania środków ozna-
cza dostęp więźniów do usług edukacyjnych, zdrowotnych dostępnych dla społecz-
ności lokalnej.

W latach siedemdziesiątych przeprowadzono eksperyment w otwartym zakła-
dzie karnym na północy Szwecji, w Ulriksfors. Szkolenia odbywały się tam zarów-
no dla skazanych, jak i dla bezrobotnych, którzy nie byli skazani. Uczestnictwo
skazanych i wolnych ludzi w szkoleniach przebiegało bez problemu. Kursy zor-
ganizowane przez lokalne biuro pracy obejmowały zarówno zajęcia teoretyczne,
jak i praktykę w zawodzie. Uczestnicy otrzymywali zapłatę. Więźniom potrąca-
no połowę wynagrodzenia na koszty pobytu i wyżywienia w zakładzie karnym.
W tym samym czasie w otwartym więzieniu Tillberga (Szwecja) przeprowadzo-
no eksperyment polegający na uczestniczeniu skazanych w pracach na zasadach
zbliżonych do pracowników wolnościowych. Wzięło w nim udział ok. 80 więźniów.
Pracowali dla firmy prywatnej przy wyrobie półfabrykatów domków letniskowych.
Z otrzymanych zarobków zatrzymywali dla siebie ¼. Płacili za pobyt i wyżywienie
w zakładzie karnym stawkę podobną do stawki przewidzianej dla innych pracow-
ników administracji. Pozostała suma składana była na ich koncie, stanowiąc re-
zerwę na czas opuszczenia zakładu karnego. Powrotność w warunkach zwykłego
odbywania kary przekroczyła w grupie kontrolnej skazanych odbywających ka-
rę w więzieniu 51%. W grupie uczestniczącej w eksperymencie wyniosła 38%.
Można dyskutować, czy ten poziom recydywy jest niewysoki. Z pewnością jednak
jakość odbywania kary i życia wyższa jest wśród więźniów zajętych pożyteczną
pracą w trakcie jej odbywania. Dobrze również służy zasadzie odpowiedzialności
za swoje czyny i zobowiązania.

Normalizacja w ramach otwartości, ale również bezpieczeństwa i maksyma-
lizacji wykorzystania dostępnych środków oznacza zewnętrzną inspekcję zakła-
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dów karnych. Dokonywana jest w ramach organizacji międzynarodowych, takich
jak Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT). Podobnie jak w innych
państwach należących do Rady Europy, również w Skandynawii ma on dostęp do
wszystkich miejsc izolacji. CPT bada je zarówno w kontekście ERW-2006, jak i pod
względem zgodności sposobu wykonania kary z konwencjami przyjętymi przez
państwa Rady Europy, dotyczącymi zapobiegania tortur, nieludzkiego i poniżają-
cego traktowania.

Istnieje również kontrola wewnętrzna, jaką w państwach skandynawskich
sprawują odpowiednio do tego wyznaczeni parlamentarni ombudsmani - Rzeczni-
cy Praw Obywatelskich. Najbardziej skuteczną i najmniej sformalizowaną i zbiu-
rokratyzowaną formą, w jakiej odbywa się ta kontrola, są częste kontakty mię-
dzy skazanymi i dziennikarzami. Sposób postępowania ze skazanymi jest również
przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych, które mają swobodny
dostęp do więzień. Jeśli władze więzienne nie potrafią przekonywająco odeprzeć
krytyki płynącej od więźnia lub ze strony organizacji pozarządowych, sprawa roz-
patrywana jest w Parlamencie, przed którym odpowiada Minister Sprawiedliwo-
ści. Praktyką we wszystkich państwach skandynawskich jest dobra komunikacja
między społeczeństwem otwartym i więziennictwem.

Zasada odpowiedzialności
Normalizacja oznacza wyrobienie postawy samodzielności i odpowiedzialno-

ści, a eliminację postawy roszczeniowej i wyuczonej bezradności. Nie jest to za-
danie łatwe. Warunki więzienne nie służą temu dobrze, a do więzienia często tra-
fiają osoby, którym na wolności brakowało wiary i szacunku dla samych siebie.
Brakowało im również umiejętności radzenia sobie ze swoimi sprawami. Misją
szwedzkiej służby więziennej jest bättre ut - „wychodzi lepszy”, chodzi więc o takie
działanie, które motywuje do samodzielności. Mottem służby duńskiej jest stwier-
dzenie, iż nie można wychować do wolności w niewoli, dlatego czas w więzieniu
ma być tym, który uczy podejmowania decyzji i brania za siebie odpowiedzial-
ności. Stąd programowe oddziaływanie, pomyślane jako wynik refleksji samego
więźnia. Funkcjonariusz może być pomocnikiem, przewodnikiem, ale nie może
zastąpić w tej pracy więźnia. Normalizacja więc to w dużej mierze kwestia posta-
wy także funkcjonariuszy461. Wymagane kompetencje więzień zdobywa w trakcie
odbywania kary w ramach dwóch jednoczesnych procesów, z których jeden na-
stawiony jest na przyswojenie norm, wartości i doświadczenia, drugi zaś na przy-
swojenie wiedzy i umiejętności. Tradycyjnie pobyt w więzieniu kojarzy się z nudą,
monotonią, często bezczynnością pogłębioną odcięciem od społeczeństwa. Zwykle
prowadzi do bierności, pasywności, niekiedy ociężałości umysłowej. Nie sprzyja
to motywacji do zmiany. Aby temu przeciwdziałać, więzienie musi dysponować
szeroką gamą ofert dających możliwość aktywnego odbywania kary. Kara wię-
zienia pozbawia wolności, ale nie ma skazywać na nudę, pasywność, wycofanie.
Praca, konkretne, pożyteczne zajęcia, nauka i aktywność w czasie wolnym od za-
jęć obowiązkowych są zorganizowane w sposób sprzyjający powstaniu aktywnego
środowiska koniecznego do rozwoju warunków umożliwiających podejmowanie
decyzji i branie za siebie odpowiedzialności. Stąd elementem tego procesu jest
także warunkowe przedterminowe zwolnienie. W Danii np. istnieje 8 koedukacyj-
nych ośrodków probacyjnych, do których trafiają warunkowo zwolnieni bez stałe-
go miejsca zamieszkania. Przebywają tam średnio od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie
często uczestniczą w leczeniu odwykowym, w terapii kontrolowania agresji czy za-
burzeń seksualnych. Zasadą i tu jest indywidualizacja, ale większość przechodzi
trening atrakcyjności społecznej, który ułatwia akceptację ze strony środowiska
wolnościowego. Ombudsman duński w raporcie z 2000 roku bardzo pozytywnie
ocenił działalność takich ośrodków. Jako pozytywne oceniono to, że skazani nie
przebywają w więzieniu, mają możliwość rozpoczęcia aktywnego, nowego życia.
Zwolniony otrzymuje fundusze na swoje utrzymanie, musi nauczyć się z nich ko-
rzystać i dbać o swoje potrzeby. Obowiązujące zakazy są znikome i ograniczają się

461J. Tolstrup, The Danish Prison Model, „Track Two CCR” 2002, vol. 11, no. 2, s. 4.
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do zakazu spożywania alkoholu, używania narkotyków i naruszania prawa. Pobyt
służy odbudowaniu więzi rodzinnych i społecznych. Przeciwdziałają narzuceniu
byłemu więźniowi piętna skazańca. Pobyt w ośrodku to dla warunkowo zwolnio-
nych trudne wyzwanie, ponieważ przychodzi im się zmierzyć z samodzielnością po
okresie ścisłej kontroli, do której byli przyzwyczajeni w więzieniu. Skandynawo-
wie podkreślają, iż są świadomi tego, że każde, nawet krótkie uwięzienie oducza
samodzielności i umiejętności życia na wolności462.

Zasada zachowania bezpieczeństwa
Normalizacja oznacza również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo zarówno ze-

wnętrzne, jak i wewnętrzne, chroniące tak społeczność otwartą, jak samych więź-
niów i funkcjonariuszy przed agresją oraz niebezpieczeństwem w więzieniu. Bez-
pieczeństwo zależy w dużym stopniu od przestrzegania prawa w więzieniu i przy-
gotowania kadry penitencjarnej.

W Skandynawii podkreśla się, że bezpieczeństwo w więzieniu nie zależy od
tworzenia fizycznych barier i nasycenia więzienia elektroniką. To są wszystko ele-
menty pasywnego bezpieczeństwa. Efektywne gwarancje bezpieczeństwa spełnio-
ne są wówczas, gdy działa (również obok bezpieczeństwa pasywnego) forma za-
bezpieczenia bezpośredniego. Wyraża się ona w dobrych kontaktach służby peni-
tencjarnej ze skazanymi. Kadra więzienna musi wiedzieć, co dzieje się z więźniem,
co dzieje się w więzieniu. Styl ten daleki jest od inicjowania służby operacyjnej ro-
dem ze Związku Radzieckiego, polegającej na pracy śledczej wydzielonego pionu,
który zajmuje się wykrywaniem ewentualnych przestępstw i zmuszaniem więź-
niów do donoszenia na współwięźniów. W ujęciu skandynawskim dobre rozpozna-
nie środowiska, w którym pracują funkcjonariusze, jest miarą jakości ich pracy,
w której praca z więźniem, praca z człowiekiem stanowi podstawę oceny wydaj-
ności pracy. Tak sprawowana funkcja nosi nazwę dynamicznego bezpieczeństwa
i zakłada stały kontakt wyznaczonych do tego pracowników z niewielką grupą ska-
zanych, co pozwala na rozpoznanie sytuacji i nastrojów.

Utrzymanie tych zasad wymaga determinacji i przekonania do stosowanej po-
lityki. Nie zawsze jest to proste. Więźniowie niejednokrotnie starają się przemycić
na teren więzienia narkotyki, telefony komórkowe i przedmioty zakazane. W 2004
roku przetoczyła się przez Szwecję burzliwa dyskusja, kiedy to społeczeństwo nie-
mal jednogłośnie opowiedziało się za zaostrzeniem reżimu odbywania kary po kil-
ku spektakularnych ucieczkach groźnych więźniów z więzienia o najwyższym stop-
niu zabezpieczenia w Hall, przeznaczonego dla sprawców groźnych przestępstw.
Żądano również dymisji ówczesnego ministra sprawiedliwości463. Minister nie
ustąpił, czterech uciekinierów wkrótce zatrzymano. Zwiększono natomiast środ-
ki kontroli zarówno w Kumli, skąd miała miejsce pierwsza ucieczka w styczniu
2004, jak i w Hall oraz Nortaelje, skąd również dokonano ucieczek. Wykazano, że
przyczyną ucieczek było przeludnienie. Blisko 5000 więźniów w Szwecji przebywa
w 43 zakładach o średnim stopniu zabezpieczenia i w 4 o maksymalnym stopniu
zabezpieczenia. Te ostatnie właśnie są przeludnione, i to jest główną przyczyną
braku bezpieczeństwa. Zwiększono pasywne środki bezpieczeństwa. Nie odstą-
piono od zasad, które przyświecają wykonaniu kary. Zwrócono również uwagę
na to, że najwięcej ucieczek zdarza się jednak z otwartych zakładów karnych. Nie
jest wskazane, aby więźniowie uciekali, ale też nie należy zapominać, że odbywają
w nich kary skazani, którzy nie należą do niebezpiecznych. Ucieczka z więzienia to
ryzyko, które należy podjąć, a więzień po zatrzymaniu w konsekwencji najczęściej
zostaje umieszczony w zakładzie zamkniętym. Do ucieczek nie należy dopuszczać,
nie można jednak całej uwagi w pracy z więźniem poświęcać na zapobieganie im,
prowadzi to bowiem do wynaturzenia procesu wykonania kary, który ma służyć
przywróceniu więźnia do społeczeństwa. Wymaga to budowania zaufania, które
w atmosferze ciągłej podejrzliwości jest niemożliwe.

462Danish Prison and Probation Service…, s. 83-84.
463L. Alvarez, Escapes Lead Sweden to Rethink Liberal Prison Policy, „New York Times” z 19 mar-
ca 2005; N. Larson, Swedish Prison System in Crisis after Rash of Jailbreaks, Agence France Press
Service, 8 sierpnia 2004.
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Zasada minimum interwencji i zasada optymalnego wykorzystania po-
siadanych zasobów

Współczesna zasada minimum interwencji oznacza korzystanie z siły i władzy
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Metody pokojowego rozwiązywania problemów
stawiane są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Zasada optymalnego wykorzy-
stania zasobów przede wszystkim zwraca uwagę na kadrę służby penitencjarnej
i probacyjnej, stanowiącej podstawową wartość, na której oparty jest system. Pro-
fesjonalne przygotowanie jest niezbędne, aby wcześniej wymienione zasady mogły
zostać zrealizowane. Służba więzienna jest w Skandynawii najważniejszą częścią
systemu więziennego i pochłania największą część więziennego budżetu.

Tradycyjnie większość systemów więziennych działała, opierając się na źle
przygotowanej, źle opłacanej służbie więziennej, czerpiącej ze swej pracy niewiel-
ką satysfakcję i posiadającej niski prestiż społeczny. Nastawienie na terapię w po-
czątku lat pięćdziesiątych w Szwecji, Danii i Norwegii prowadziło do zatrudnienia
w służbie więziennej wielu specjalistów z różnych powszechnie szanowanych za-
wodów - lekarzy, socjologów, psychoterapeutów. Im więcej było specjalistów, tym
bardziej zakład zyskiwał opinię postępowego. Finlandia była jedynym państwem,
w którym idea treatment dotarła dopiero w początkach lat siedemdziesiątych i ni-
gdy na dobre nie została przyjęta. Najtrudniej również było tam o społeczną prze-
budowę pozycji służby więziennej.

Strażnicy więzienni odczuwali, że ich rola została ograniczona do pilnowa-
nia, że specjaliści, od których zaroiło się na więziennych korytarzach, ograbili
ich z ról, które wcześniej pełnili - psychoterapeutów, spowiedników, pomocni-
ków więźniów464. Proces ten przekładał się na wzrost brutalnych zachowań wobec
więźniów.

Aby utrzymać właściwe relacje między więźniami i funkcjonariuszami, wpro-
wadzono unit management - zarządzanie w małych podzespołach tworzonych
w ramach jednostek penitencjarnych. W efekcie decyzje dotyczące codziennego
życia więźnia podejmowane są przez funkcjonariuszy pełniących służbę na oddzia-
le i znających więźniów. Mogą to być decyzje podejmowane też grupowo: straż-
nik, nauczyciel, przełożony z warsztatu pracy oraz przedstawiciel administracji
więziennej czuwający nad legalnością podejmowanych decyzji. System zapocząt-
kowany w Danii wprowadzano stopniowo w ciągu 20 lat w Szwecji i Norwegii,
a w końcu w Finlandii.

Przy zatrudnianiu do służby więziennej bierze się pod uwagę stosunek kandy-
data do ludzi skazanych465. Ludzie skłonni do gwałtownych i agresywnych zacho-
wań oraz wykazujący społeczne uprzedzenia nie są do niej dopuszczani. Kobiety
stanowią blisko 40% mundurowej służby więziennej w Skandynawii. Doświadcze-
nia ostatnich 30 lat wskazują, że bardzo dobrze sprawdzają się w służbie więzien-
nej.

W Skandynawii nie ma typowego dla Polski podziału na służbę penitencjarną
i ochronę. Funkcjonariusze są zobowiązani do wykonywania obu tych funkcji jed-
nocześnie. Zasadą jest, że każdy funkcjonariusz ma pod swoją opieką kilku skaza-
nych. Zadania, jakie przy tym wykonuje, są połączeniem obowiązków wychowaw-
cy, kuratora i pracownika socjalnego. Pracownicy socjalni i psycholodzy są nadal
zatrudniani w zakładach karnych, ale ich liczba jest niewielka, często pracują na
części etatu.

Norweska Akademia Funkcjonariuszy Więziennych jest najstarszą wśród szkół
tego typu w państwach skandynawskich. Swoją działalność rozpoczęła w 1937 ro-
ku. W początkowym okresie, aż do roku 1957 kursy odbywały się nieregularnie
i trwały od 4 do 6 tygodni. W 1957 roku kursy przedłużono do kilku miesięcy.
W 1959 roku przedłużono je do roku, a następnie w 1975 - do 2 lat.

W początkowym okresie przez pierwsze 9 dni uczestnicy przechodzili kurs
wstępny, który polegał na teoretycznym zapoznaniu się z systemem więziennym,
464W. Rentzman, Recruitment, Training and Use of Staff, Intervention on Council of Europe’ seminars
in Moscow, Budapest, Czechoslovakia, and Poland, 1998, maszynopis.
465Ibidem, s. 11.
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normami prawnymi obowiązującymi w więzieniu, z więzieniem i jego miejscem
w systemie prawa, zadaniami, które przed nim stoją, i zadaniami, które mają do
wypełnienia funkcjonariusze.

Następne 3 miesiące uczestnicy szkolenia spędzali, pracując w różnych zakła-
dach karnych pod opieką starszych funkcjonariuszy. Kolejne 3 miesiące spędzali
również w rozmaitych placówkach i na rozmaitych stanowiskach, zapoznając się
zarówno z praktyczną pracą na oddziale, jak i z pracą administracji więziennej,
a także ze zróżnicowanym charakterem pracy w zależności od rodzaju zakładu
i kategorii przebywających tam więźniów. Drugie półrocze poświęcone było za-
gadnieniom teoretycznym.

Dużą popularnością cieszą się prowadzone od 1961 roku kursy podnoszą-
ce kwalifikacje już zatrudnionych funkcjonariuszy. Początkowo kilkutygodniowe,
z czasem zostały przedłużone do 3 miesięcy.

Nabór do szkoły odbywa się co 2 lata. Przyjmuje się nie więcej niż 50 kandy-
datów. Chętnych jest zawsze znacznie więcej. Na przykład w 1984 roku z 5600
zgłoszeń wybrano tylko 46 kandydatów do pracy w więziennictwie. Przyjęcie do
szkoły nie gwarantuje automatycznie możliwości jej ukończenia i otrzymania pra-
cy w służbie.

Nauka rozpoczyna się od 100-godzinnego bloku określanego jako wstępny
kurs informacyjny. Ma on za zadanie dostarczyć studentom wszelkich koniecz-
nych informacji na temat reguł i przepisów normujących funkcjonowanie zakładu
karnego. Otrzymują w tym krótkim okresie niezbędne informacje wprowadzające
w środowisko ich przyszłej pracy oraz roli, jaką spełnia funkcjonariusz. Następnie
przez rok studenci pracują w jednym lub kilku zakładach karnych pod kierunkiem
wyznaczonego, doświadczonego funkcjonariusza - opiekuna. Najdalej po 4 miesią-
cach takiej praktyki następuje wstępna ocena przydatności kandydata do pracy
w służbie. Już na tym etapie niektórzy sami to stwierdzają bądź są oceniani jako
nienadający się do specyficznych warunków i wymogów pracy w więzieniu. Bar-
dzo istotnym warunkiem, na jaki zwraca się uwagę, jest umiejętność poprawnego,
kulturalnego, pozbawionego agresji układania sobie stosunków w pracy zarówno
z funkcjonariuszami, jak i więźniami. Zdolny i pracowity kandydat, którego postę-
powanie prowadziło do częstych zadrażnień i konfliktów, może liczyć się z tym,
że choć wysoko będą ocenione jego walory, to zostanie poproszony o poszukanie
innej, bardziej odpowiedniej dla siebie pracy.

W trakcie pierwszego roku nauki praktycznej wyznaczony do tego pracownik
prowadzi z kandydatem również zajęcia teoretyczne w wymiarze 150 godzin. Po-
święcone są nauczaniu przepisów i regulaminu więziennego.

Drugi rok nauki kandydaci spędzają na zgłębianiu zagadnień teoretycznych, na
które przeznaczone jest 1200 godzin. Zakłada się, że po roku praktyki kandydaci
orientują się już, na czym polega praca w więzieniu. By jednak mogli ją samo-
dzielnie wykonywać, muszą być wyposażeni w wiedzę z zakresu wielu dziedzin.
Szkolenie obejmuje 20 przedmiotów, wśród których istotną wagę przywiązuje się
do przedmiotów ułatwiających zrozumienie sytuacji i potrzeb więźnia. Wykładane
są m.in. takie przedmioty, jak prawo więzienne, prawo karne, psychologia, socjo-
logia, zasady pedagogiki, psychiatria, terapia środowiskowa. Szkoła stawia sobie
za zadanie wpojenie w kandydatów zasad praworządnego i humanitarnego dzia-
łania. Jej celem jest również uświadamianie kandydatom ich roli jako pełniących
służbę wobec społeczeństwa, a więc również wobec więźniów, którzy - choć od-
izolowani - nadal pozostają członkami społeczeństwa. Egzamin obejmuje 8 przed-
miotów; wśród obowiązkowych jest prawo karne, psychologia, psychiatria, praca
środowiskowa, zarządzanie w miejscu pracy, samoobrona, pierwsza pomoc466.

Pracownicy służby więziennej nie są uzbrojeni, mimo to do 1980 roku w ra-
mach szkolenia samoobrony przewidziane było kilka godzin na naukę posługiwa-
nia się bronią palną. Szkolenie to zostało zniesione w 1980 roku i obecnie może się
odbywać tylko na indywidualne życzenie w ramach godzin dodatkowych. W trak-

466The Norvegian Correctional Service, Kriminalomsorgens, Oslo 2002, s. 7.
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cie zajęć z samoobrony funkcjonariusze szkoleni są w judo i kendo. Poznają rów-
nież zasady i sposoby stosowania gazów łzawiących. Treningom towarzyszą wy-
kłady teoretyczne z socjologii agresji, których celem jest wyrobienie u przyszłych
funkcjonariuszy dyscypliny, opanowania agresji, powstrzymania się od przemocy
i umiejętności stosowania spokojnej, rzeczowej argumentacji słownej. Sztuka sa-
moobrony ma za zadanie wyłącznie służyć jako środek neutralizujący ewentualną
agresję więźnia467.

Na czele szkoły stoi dyrektor. Oprócz niego wśród kadry poza jego doradcą,
inspektorem ds. nauki i inspektorem ds. więziennych jest jeszcze 10 lektorów,
2 konsultantów i kilka osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Norweska Akademia Funkcjonariuszy Więziennych należy do grupy najlep-
szych światowych szkół tej branży. Głównym celem szkolenia jest przygotowa-
nie do umiejętności bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, jakich dostar-
czają warunki zakładu karnego. Możliwość realizacji tego zadania wynika przede
wszystkim stąd, że to właśnie dyrektor szkoły ma główny wpływ na to, kto zosta-
nie przyjęty do służby. Ta sytuacja, charakterystyczna również dla innych państw
skandynawskich, w skali europejskiej jest wyjątkiem468.

Czas szkolenia funkcjonariuszy zależy od kraju i funkcji, do której jest przygo-
towywany. W Danii szkolenie trwa 3 lata, z czego 7 miesięcy poświęcono na 5 kur-
sów w Ośrodku Szkolenia Kadry Więziennej, podczas gdy pozostałe to praca i tre-
ning praktyczny w różnych typach zakładów karnych469. Podobnie rzecz się ma
w Szwecji i Finlandii, gdzie dodatkowo łączy się kursy prowadzone w ośrodkach
szkolenia kadry penitencjarnej z regularnymi kursami prowadzonymi na uniwer-
sytetach470. Wśród przedmiotów duży nacisk kładzie się na praktyczną umiejęt-
ność mediacji i rozwiązywania problemów oraz powstrzymywania agresji i obrony
bez użycia przemocy.

W Centrum Szkoleniowym Służby Więziennej w Østerbro w Kopenhadze szko-
li się rocznie ok. 120 osób. Zajęcia prowadzone są także dla grupy 26 studentów
w dodatkowym centrum szkoleniowym w Fuenen. Centrum zatrudnia 20 szkole-
niowców na etacie i ok. 140 nauczycieli, instruktorów i lektorów. Zadania stawia-
ne przed służbą więzienną decydują o poszukiwanych kwalifikacjach. Służba za-
trudnia pracowników społecznych, nauczycieli więziennych, lekarzy, pielęgniarki,
pracowników administracji, osoby duchowne, szefów oddziałów (gdzie wymagane
jest wyższe wykształcenie prawnicze lub podobne wykształcenie uniwersyteckie),
pracowników zatrudnionych na oddziałach do pracy z więźniami, najczęściej mają-
cych wykształcenie na poziomie matury. Wiek wymagany przy przyjęciu do pracy
wynosi od 21 do 35 lat. Zwraca się uwagę na to, by przy przyjęciu na wszyst-
kie dostępne stanowiska nie dyskryminować kobiet i mniejszości etnicznych czy
narodowych. Orientacja seksualna, inna niż heteroseksualna, nie stanowi prze-
szkody w zatrudnieniu w pracy w służbie penitencjarnej. Proces doboru do pracy
w więziennictwie jest złożony. Obejmuje rozmowy wstępne, składanie wniosków,
pisemne egzaminy, na które składa się napisanie swojego życiorysu, test spraw-
dzający myślenie logiczne i test sprawdzający wiedzę aplikanta oraz prezentujący
jego postawy. Kolejnym etapem jest wywiad i spotkanie z komisją rekrutacyjną.
Program nauczania, podzielony na kilka etapów, obejmuje m.in. wiedzę z zakresu
psychologii społecznej, społeczeństwa i kultury, polityki społecznej, prawa kar-
nego, psychologii, systemu więziennictwa i probacji, administracji, nauki pisania

467Kurs pd KRUS, Grundnmoduler (Plan kursu dla słuchaczy szkoły dla funkcjonariuszy
więziennych w Norwegii), Kriminalomsorg KRUS, Oslo 2007, http://www.krus.no/no/Kurs-pa-
KRUS2/Grunnmoduler-G/; P. Isdal, Håndbok i studiegrupper om vold. KRUS Håndbok 1/2006 (Interak-
tywny podręcznik studiów nad przemocą. Podręcznik KRUS 1.2006), Kriminalomsorgens utdannins-
senter KRUS, Oslo 2006.
468P. Nacka, General Penal Policy and Prison Staff Training, Council of Europe, „Prison Information
Bulletin” 1988, no. 12, s. 4 (szkolenie funkcjonariuszy więziennych w Szwecji); B. McGurk, J. Fluger,
L. Neil, Selecting Prison Officers in Great Britain, „Prison Information Bulletin” 1986, no. 8, s. 10-11.
469Danish Prison and Probation…, s. 47-48.
470Kriminalvårdsutbildningen kriminalvårdsspecifik kurs Kursplan (Przykładowe kursy pracowników
więziennych w Szwecji), Krintinalvården, Norrköping 2002.
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raportów, wychowania fizycznego, nauki obsługi komputerów i angielskiego. Na-
uka obejmuje również umiejętność rozwiązywania konfliktów metodą negocjacji
i powstrzymania agresji471.

Podobnie jest w Szwecji. Funkcjonariusze, którzy mają bezpośredni kontakt
w codziennej pracy z więźniami, mogą się starać o przyjęcie do pracy po ukończe-
niu liceum. Dodatkowe szkolenie następuje na kursach dla funkcjonariuszy. Jest
faktem, że obecnie kandydaci przechodzą też kursy uniwersyteckie z zakresu psy-
chologii i psychologii społecznej bezpośrednio na uniwersytecie, ale nie można
tego traktować jak rzeczywistych studiów - kursy takie trwają bowiem 10 tygodni
i służą zorientowaniu funkcjonariuszy w złożoności funkcjonowania ludzkiej psy-
chiki i prawach rządzących relacjami międzyludzkimi. Znacznie mniej kadry ma
wykształcenie na poziomie licencjatu i właśnie ona zazwyczaj odpowiada za nad-
zór nad innymi funkcjonariuszami i organizację pracy ze skazanymi długotermi-
nowymi i przygotowanie programów terapeutycznych472. W efekcie więc zasada
normalizacji przywraca miejsce terapii i stanowi kontynuację charakterystycznej
dla Skandynawii staranności, aby nie nadużywać kary pozbawienia wolności.

Dotychczasowe rozważania polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej wska-
zały na proces, który towarzyszy względnej łagodności systemu penitencjarnego.
Przyczyny zarówno jego stabilności, jak i występujących podobieństw zdają się
jednak sięgać historycznie ukształtowanego stosunku do prawa i wzorów postę-
powania. Zagadnienie to będzie przedmiotem następnego rozdziału.

471Training of Staff in the Prison and Probation Service in Denmark, Ministry of Justice, Department
of Prisons and Probation, Copenhagen 2002, s. 9-20.
472O. Lindberg, Prison Cultures…, s. 160.
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ROZDZIAŁ 7.
HISTORYCZNO-OBYCZAJOWE
DETERMINANTY POLITYKI
KRYMINALNEJ, KARNEJ
I PENITENCJARNEJ
W SKANDYNAWII

7.1. Źródła specyfiki skandynawskiego
systemu penitencjarnego

Dotychczasowa analiza polityk kryminalnych i instytucji odpowiedzialnych za wy-
miar sprawiedliwości karnej udowodniła istnienie wspólnej linii rozwoju zarówno
w procesie tworzenia prawa karnego, jak i jego stosowania we wszystkich omawia-
nych państwach. Wyraźnie wykazała preferowanie rozwiązań, które mają na celu
ograniczenie kary pozbawienia wolności i dystans w stosunku do represyjnych
metod dostępnych w prawie karnym. Nadal nie dała jednak odpowiedzi, dlaczego
wybór taki jest właściwy państwom skandynawskim. Skąd bierze się przywiąza-
nie do umiarkowania, poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności. Rozdział ten
stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki zadecydowały o specyfice
i odrębności skandynawskiego systemu penitencjarnego?

Powszechnie przyjmuje się, że sposób traktowania przestępców jest wskaźni-
kiem poziomu kultury danego społeczeństwa. Patrząc przez ten pryzmat na Skan-
dynawię, skłonni jesteśmy uznać jej prymat i przyjąć za wzorzec do naśladowania,
pamiętając jednak, że Knut Sveri stwierdził już przed laty, że państwa skandynaw-
skie nie mają podstaw do dumy. Ich miejsce w czołówce światowej wynika przede
wszystkim stąd, że warunki więzienne w innych państwach są złe, a nie stąd, że
w Skandynawii są one szczególnie dobre.

Biorąc pod uwagę ograniczenia narzucone logiką przyjętego podejścia badaw-
czego, będziemy poszukiwać specyfiki skandynawskiego systemu penitencjarnego
w trzech płaszczyznach:

1. politycznej - by sięgnąć do korzeni instytucji więzienia oraz zrębów państwo-
wości i na tym tle ukazać krystalizowanie się skandynawskich systemów pe-
nitencjarnych;

2. obyczajowej - by spojrzeć na skandynawskie systemy penitencjarne z per-
spektywy panującej tam religii, przemian w dziedzinie edukacji, specyfiki
administracji państwowej i podziałów klasowych;

3. prawnej - by ukazać wpływ prądów dominujących w skandynawskiej filozofii
prawa na kształt prawa i praktyki penitencjarnej.
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7.2. Polityczny kontekst skandynawskich
systemów penitencjarnych

W tej części będziemy się starali uchwycić występujące w przeszłości państw skan-
dynawskich elementy, które mogły zaważyć na współczesnej treści wykonywania
kary pozbawienia wolności w tych krajach.

Poszukując wyjaśnień dla specyfiki tych systemów więziennych, musimy pa-
miętać i o tym, że państwa skandynawskie - nawet jeśli w przeszłości odsunięte
przez swoje położenie geograficzne na peryferie Europy - nie rozwijały się w próż-
ni, w izolacji od reszty świata. Przeciwnie - bogata literatura przedmiotu (doty-
cząca tak okresu współczesnego, jak i historii) dowodzi, że Skandynawowie przy
reformowaniu prawa karnego i praktyki penitencjarnej brali pod uwagę doświad-
czenia innych państw473.

7.2.1. Początki więziennictwa

Gdzie, w którym miejscu szukać początków tego, co współcześnie określamy mia-
nem uwięzienia? Większość autorów zbywa milczeniem kwestię rodowodu tej in-
stytucji. Traktują wczesne fazy ewolucji kary pozbawienia wolności jako prehisto-
rię, która nie ma nic wspólnego z nowożytnym więziennictwem. Tymczasem próba
umiejscowienia początków współczesnego więziennictwa w XVIII wieku, choć tak
niezwykle atrakcyjnie zaprezentowana przez Foucaulta474, skazana jest na poraż-
kę475. Nie wytrzymuje także krytyki wskazanie Stanów Zjednoczonych jako koleb-
ki nowoczesnego więziennictwa476. Dobrze udokumentowane badania pokazują,
że historia tej instytucji jest znacznie dłuższa477.

Ralph Pugh w świetnej pracy poświęconej historii więziennictwa w średnio-
wiecznej Anglii poddaje się już na pierwszej stronie. Przyznaje, że ze względu na
ilość dostępnych źródeł wygodnie jest omawiać rozwój więziennictwa w Anglii, po-
czynając od XIII wieku, choć zachowane dokumenty świadczą niezbicie o tym, że
kara więzienia była znana i stosowana znacznie wcześniej478. Już za rządów króla
Alfreda więzienie (carcer) pojawia się w zbiorze praw datowanym na rok 890 jako
w pełni ukształtowana kara479.

Przykładów na stosowanie więzienia jako kary samoistnej znajduje się w hi-
storii więcej i - co ciekawe - wydaje się, że dopiero z czasem więzienie zaczyna

473Jako przykład można wskazać chociażby następujące pozycje: T. Eriksson, Kriminalvård - idéer
och eksperiment (Opieka kryminalna - idea i eksperyment), Norstedt, Stockholm 1967, s. 154-160; U.
Bondeson, Fången i Fångsamhället (Więźniowie w społeczności więźniów), Norstedt, Malmö 1974; A.
Snare, Work, War: Prison, and Welfare: Control of the Laboring Poor in Sweden, Kriminalistik Instytut,
Copenhagen 1992.
474M. Foucault. Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris 1975.
475P. Spierenburg, The Sociogenesis of Confinement and its Development in Early Modern Europe,
Erasmus Universiteit, Rotterdam 1982; idem, The Spectacle of Suffering. Executions and the Evolution
of Repression: from a Preindustrial Metropolis to the European Experience, Cambridge University
Press, Cambridge 1984.
476N. K. Teeters, The Cradle of The Penitentiary. The Walnut Jail at Philadelphia 1773—1835, Penn-
sylvania Prison Society, Philadelphia 1955, s. 1-17.
477M. Porowski, Społeczne inicjatywy na rzecz więźniów, IPSiR Uniwersytet Warszawski, Warszawa
1991, s. 2-59; R Walker, Punishment. An Illustrated History, Arco, New York 1973; R. Morris, Prisons,
B. T. Batsord, London 1976; M. Wilson, The Crime of Punishment, Alden Press, London 1931, s. 39-89;
J.-G. Petit, Histoire îles Galres, Bagnes et Prisons XIIIe-XXe siècles. Introduction l’histoire pénale de la
France, Bibliotheque Historique Privat, Toulouse - Cedex 1991, s. 17-20.
478R. Pugh, Imprisonment in Medieval England, Cambridge University Press, Cambridge 1968, s. 1.
479Ciekawe jest nie tylko to, że 6w carcer występuje jako kara samoistna, ale też to, że według miar
współczesnych jest ona stosunkowo łagodna. Np. za niewywiązanie się z obowiązków groziła kara 40
dni więzienia (If a manfails in what he has pledged himself to perfonn he is to be imprisoned for forty
days). Por. R. Pugh, Imprisonment in Medieval…, s. 2.
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zmieniać swój charakter. Na skutek przewartościowania pierwotnych funkcji sta-
je się z miejsca odbywania kary - miejscem czasowego przetrzymania480.

Jest to teza przeciwna utrzymującemu się wśród penitencjarystów przeświad-
czeniu, że więzienie pełniło zrazu rolę środka zapobiegawczego i dopiero w końcu
XVI wieku zaczęto stosować je na szerszą skalę jako właściwą karę kryminalną481.

Spierenburg w pracy poświęconej socjogenezie uwięzienia stwierdza wręcz, iż
historia nie zna metryki tej kary i wątpliwe, czy można do niej dotrzeć drogą stric-
te historycznych badań źródłowych482. Z podobnym poglądem wystąpił znawca
przedmiotu Michał Porowski483. Porowski i Spierenburg uważają, że ludzie podle-
gali wykluczeniu z grupy poprzez uwięzienie od wiek wieków484 - nie wykluczone,
że już w epoce wspólnoty rodowo-plemiennej. I w tym sensie nic nowego pod słoń-
cem nie zdarzyło się w późniejszych czasach. Instytucja ta ewoluowała po prostu
wraz z całym porządkiem prawnym.

Dla naukowca drążącego korytarze przeszłości w nadziei, że dotrze do kamie-
nia węgielnego instytucji, która jest przedmiotem jego badań i fascynacji, jest to
prawda nieco smutna. Kiedy jednak zgodzimy się, że poszukiwanie absolutnego
początku więzienia nie ma większych szans, wtedy nasza uwaga kieruje się ku
wyjaśnieniu jakościowych przemian, jakie zachodziły i zachodzą w ramach kary
pozbawienia wolności485.

Jest faktem, że w XVI wieku w wielu miejscach Europy niemal jednocześnie
zaczęły się pojawiać instytucje, którym nadawano różne nazwy, ale których ogólnie
i oficjalnie wyznaczonym celem miała być poprawa osadzanych w nich osób. Ich
związki z karą więzienia były na tym etapie często płynne i niejasne. Można tam
było trafić zarówno za karę, jak i na wychowanie, jeśli np. tak zdecydowała rodzina.
Proces ten był jednak na tyle dynamiczny i rozległy, że upoważnia do rozważania
go w kategoriach socjogenezy. Norbert Elias określa tym pojęciem występowanie
pewnego zjawiska jednocześnie i niezależnie od siebie w wielu miejscach.

Trudno dziś przesądzać jednoznacznie, co leżało u podstaw holenderskich do-
mów poprawy, angielskich ośrodków typu Bridwell, niemieckich szpitali, francu-
skich domów opieki czy skandynawskich ośrodków typu tugthus i verkhus. Nie
rozstrzygniemy jednoznacznie, czy chodziło w nich przede wszystkim o poprawę
penitencjariuszy, czy o ekonomiczny zysk płynący z wykorzystywania ich siły ro-
boczej. Czy były świadomą polityką państwa, dążeniem do ściślejszego kontro-
lowania poddanych, czy sposobem na rozwiązanie problemów trapiących najza-
możniejszych obywateli. Istnieje jednak wiele dowodów świadczących o tym, że
pozbawienie wolności było stosowane już wtedy zarówno jako samoistna kara, jak
i kara wymierzana obok bądź łącznie z karami cielesnymi486.

480R. Pugh, Imprisonment in Medieval…, s. 26-47. Autor dostarcza licznych dowodów na to, że in-
stytucja więzienia była dobrze znana już w I w.n.e. właśnie jako miejsce odbywania kary. Jako zor-
ganizowane instytucje więzienia występowały prawdopodobnie tylko sporadyczne i były niejednolicie
rozmieszczone. Uważa również, że budynki służące do odbywania kary pozbawienia wolności i prze-
trzymywania sprawców, choć znacznie różniące się między sobą wielkością i charakterem, od XII,
a następnie w wieku XIV i XV znacznie liczniej występowały niż współcześnie (ibidem, s. 386).
481L. Rabinowicz, Podstawy nauki o więziennictwie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1933, s. 14 i później-
si autorzy wzorujący się na tej pracy: M. Czerwiec, Więzienioznawstwo. Zarys rozwoju więziennictwa,
Centralny Zarząd Więziennictwa MS, Warszawa 1958, s. 10-12; S. Walczak, Prawo penitencjarne. Za-
rys systemu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, s. 102; S. Lelental, Prawo karne
wykonawcze. Zarys wykładu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1983, s. 89.
482R Spierenburg, The Sociogenesis…, s. 1.
483M. Porowski, O kulturowej tożsamości więzień (rękopis udostępniony przez autora).
484R. Morris, Prisons, BTBatsord, London 1976, s. 5. Wskazuje ona na źródła świadczące o stosowaniu
kary więzienia za czasów Sumerów, 3000 łat p.n.e.
485W tym względzie doczekaliśmy się bardzo wielu istotnych opracowań. Tu pozwolę sobie wspomnieć
zaledwie o kilku, które oprócz już cytowanych odegrały istotną rolę przy przemyśleniach przedmio-
tu będącego tematem niniejszego opracowania: N. Christie, Granice cierpienia. Wiedza Powszechna,
Warszawa 1991; G. Rusche, O. Kirchheimer, Punishment and Social Structure, Russell &. Russell, New
York 1939, 1st ed. 1939; T. J. Sellin, Slavery and the Penal System, Elsevier, New York 1963; G. Rad-
bruch, Elegantiae Juris Criminalis, Basel Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel 1950; D. Garland,
Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory, The University of Chicago Press, Chicago
1990.
486P. Spierenburg, The Spectacle of Suffering…, s. 43-80.
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Fascynujący dyskurs, jaki toczy się od lat wokół prób ustalenia przyczyn leżą-
cych u podłoża współczesnego penitencjaryzmu, przyniósł wiele niezwykle intere-
sujących prac487. W ferworze toczącej się od dawna dyskusji zdajemy się jednak
nie zauważać, że „wielkie zamknięcie” i datowane na XVIII wiek „narodziny” wię-
zienia, o których pisze chociażby Foucault, oznacza - przynajmniej w równym, jeśli
nie w większym, stopniu - rozwój więzienia i przydawanie mu nowej racjonalizacji,
jak i odchodzenie od kar powszechnie wcześniej stosowanych, głównie cielesnych,
ale i pieniężnych. Toteż pod koniec XVIII wieku mieliśmy w Europie do czynienia ze
zdecydowanym kurczeniem się wachlarza dopuszczalnych kar. Zmiany w akcep-
towanych formach represji były - o czym wspominałam w poprzednim rozdziale -
odbiciem przemian politycznych i prawnych, a zarazem konsekwencją fundamen-
talnej zmiany wrażliwości społecznej488. W efekcie pociągnęło to za sobą wzrost
znaczenia kary więzienia. Trudno więc traktować te zmiany w kategoriach po-
stępu. Uświadomienie, że pojęcia rozwoju więziennictwa nie można utożsamiać
z postępem i humanizacją tej instytucji, jest niewątpliwą zasługą skandynawskiej
myśli kryminologicznej i prawnej. Trudno też nie przyznać racji Nilsowi Christie,
iż ze współczesnej perspektywy niełatwo mówić o postępie i humanizacji prawa
karnego w czasie, jako że dość trudno podać np. racjonalne argumenty dla ustaw,
które karę obcięcia ręki zamieniały na karę 10 lat więzienia489. Jest to też jeszcze
jeden argument przemawiający za celowością bliższego zajęcia się systemem pe-
nitencjarnym państw skandynawskich. W Skandynawii bowiem wyraźnie, uparcie
i od dawna z nieufnością podchodzono do możliwości przywracania ładu społecz-
nego za pomocą instytucji uwięzienia.

Niewiele jest materiałów dotyczących początków więziennictwa w Skandyna-
wii, ale na podstawie tych, które istnieją, można wnioskować, że pierwsze śre-
dniowieczne więzienia były tam miejscem prewencyjnego przetrzymywania osób
skazanych na ścięcie lub karę cielesną. Wydaje się, że współcześni nie traktowali
faktycznego pozbawienia wolności w wyniku takiego przetrzymywania jako kary.
Konflikty z zakresu prawa karnego rozwiązywano, posługując się najczęściej in-
stytucją finansowego odszkodowania. Historyk George Ives w swej znanej pracy
poświęconej historii kar i środków karania wskazuje, iż w średniowiecznej Europie
ludzie wolni wykupywali swoją winę, płacąc odszkodowanie. Dopiero gdy, niezdol-
ni do zapłaty, popadali w niewolę, skazywani byli na kary cielesne, śmierć cywilną
bądź na śmierć. Niewolnicy mogli być poddani chłoście, ale nawet wówczas nie
stosowano kary więzienia490. Pollock i Maitland, na których powołuje się Ives, cy-
487Zainteresowanych odsyłam przede wszystkim do lektury cytowanych już pozycji: G. Rusche, O.
Kirchheimer, Punishment…; P Spierenburg, The Spectacle of Suffering…, a także D. Garland, Punish-
ment…; M. Foucault, Surveiller et punir…; M. Porowski, Społeczne inicjatywy…, a poza tym również: E.
Goffman, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates, Penguin Book,
Middlesex 1982, I wyd. 1961 ; D. Melossi, M. Pavarini, The Prison and the Factory. Origins of the Peni-
tentiary System, The MacMillan Press Ltd., London 1981; D. Clemmer, The Prison Community, Holt,
Reinhart & Winston, New York 1940; R. Von Hippel, Die Korrektionelle Nachhaft, Freiburg Akademi-
sche Verlagsbuchhandlung von JCB, Mohr 1889. Lista ta nie rości pretensji do wyczerpującego spisu.
Podaję tylko kilka tytułów, które wydają się na tyle ważne dla omawianego tematu, by je tu przytoczyć.
Stanowią dobre wprowadzenie w problematykę źródeł współczesnego penitencjaryzmu. Wskazują na
argumenty świadczące o tym, że u podłoża rozwoju systemu więziennego leżały przemiany struktury
władzy, społecznej wrażliwości, ale i obyczajowości; istotne też były względy altruistyczne, chęć nie-
sienia pomocy i reedukacji sprawców przestępstw obok czysto utylitarnych, wiążących się z potrzebą
zabezpieczenia interesów ekonomicznych i rozwiązaniem problemów włóczęgostwa, bezrobocia i za-
gwarantowania bezpieczeństwa rosnącej w siłę klasie średniej.
488N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1980, s. 396-461; P Spierenburg, The Spectacle of Suffering…, s. 183-199.
489N. Christie, Changes in Penal Values, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, vol. 2, s. 161-
-163. Wiadomo również, że zdecydowane poparcie dla reform karnych już w XVII i XVIII wieku spo-
wodowane było pragmatyzmem - dążeniem do skutecznej ochrony dóbr. Surowe kary przyczyniały
skazanym wiele cierpień, które uważano za zbędne, skoro nie chroniły skutecznie własności. A. Snare,
Work, War…, s. 362-370.
490„Clearly, then, from the nature of early Saxon society, elaborate penal machinery had no place. The
freemen atoned for their transgressions with fines when possible, and by slavery, mutilation, outlawry,
or death when they could not pay. Cruelly as the slave might be flogged or slaughtered, there were no
prisons in the land even for them” - G. Ives, A History of Penal Methods: Criminals, Witches, Lunatics,
F. A. Stokes, New York 1914, s. 7.
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tują stare średniowieczne źródła, z których wynika, że współcześni uznawali za
bezsensowną karę pozbawienia wolności, która nie satysfakcjonuje żądzy zemsty,
utrzymuje więźnia w bezczynności i pociąga za sobą koszty jego utrzymania491.

W najstarszych źródłach prawa szwedzkiego pochodzących z XIII wieku (tzw.
Lanskaslagarna) nawet najpoważniejsze przestępstwa karane były grzywną. Po-
dobne znaczenie nadawało tej karze najstarsze ustawodawstwo duńskie (Jyskc Lov
z 1241 r.).

Znajdujemy jednak w starych źródłach wzmiankę o zaiste okrutnych karach,
przewidzianych przez władcę duńskiego w X wieku wobec tych, których nie stać
było na płacenie grzywny (bot) lub którym udowodniono niepoprawność i recydy-
wę. „Na drugi raz miast grzywny niech jego ręce bądź stopy bądź jedne i drugie
obcięte zostaną odpowiednio do popełnionego czynu, a jeśli i później większe jesz-
cze zło czynić będzie, niech odejmą mu wzrok lub nos, lub uszy albo niech odetną
górną wargę; albo niech go oskalpują (…) tak by ukarać, a duszę zachować”492.

Już jednak w wieku XII król duński umocnił swą władzę na tyle, by móc pozwolić
sobie na powrót do systemu, w którym dominowała kara grzywny493.

W Historii Szwecji Adama Kerstena mowa jest o tym, że w średniowiecznej
Szwecji „świadectwem ówczesnych obyczajów są kary za kradzież. Złodziei pięt-
nowano, sieczono rózgami, często wieszano na szubienicy. Za poważniejsze prze-
stępstwa groziło łamanie kołem czy inny rodzaj śmierci połączony z torturami.
Drobne wykroczenia karano grzywną. Niekiedy także sądy radzieckie nakazywa-
ły jako karę odbycie pielgrzymki do miejsca kultu”494. Były to kary powszechne
w Średniowieczu także w innych częściach Europy. Mityczne więc wiązanie uczci-
wości Szwedów z obcinaniem rąk należy odłożyć do lamusa. Źródła historyczne
nie wskazują, by Szwecja i pozostałe kraje skandynawskie wyróżniały się w tym
względzie. Ives już w 1914 roku pisał o tym, co wiele lat później dopiero rozwinął
Foucault, zwracając uwagę na związek między siłą władcy i surowością wymie-
rzanych kar. Szwedzki i duński przykład były ilustracją tego, że tam gdzie władcy
brakuje siły politycznej, kary zyskują na brutalności. Silny władca nie musi de-
monstrować swej władzy, on ją posiada. Trzeba przyznać, że to, co Foucault oddał
z największą finezją, jeszcze przed nim i przed Ivesem dobrze przedstawiali rów-
nież i Monteskiusz, i Beccaria495.

Historycy prawa wskazują, że niemal do XVII wieku uwięzienie spotykało je-
dynie sprawców drobnych przestępstw, którzy nie mieli pieniędzy na zapłacenie
grzywny496. S. Wieselgren, szef więziennictwa szwedzkiego pełniący swe funkcje
w ostatnich latach XIX wieku, wyraził opinię, że powstanie więzień należy uznać za
przejaw wzrostu wrażliwości społecznej497. Inni stoją na stanowisku, że przyczyną
rozwoju tej instytucji był stopniowy, ale zdecydowany proces interwencji państwa
w administrację i zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Z czasem więc i lochy

491F. Pollock, F. W. Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I, University Press,
Cambridge 1895, za: G. Ives, A History of Penal Methods…, s. 5.
492G. Ives, A History of Penal Methods…, s. 8-9.
493„About the tenth century, after the ending of the Danish troubles, and in the eleventh under the
Norman rule, the king was strong enough to extend his power and protection. In the twelfth the old
system of bot and wer, designed to compensate the injured and keep to peace among the fierce and
warlike race of freemen, began to give place to one under which the king exacted punishment and
tribute, which he administered and collected through itinerant judges, sheriffs, and other officers” - G.
Ives, A History of Penal Methods…, s. 9.
494A. Kersten, Historia Szwecji, Ossolineum, Wroclaw 1973, s. 97.
495Montesquieu, O duchu praw, t. 1, F. Hoesick, Warszawa 1972, s. 124-127; C. Beccaria, O przestęp-
stwach i karach, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959, s. 142-145.
496A. Snare, Work, War…, s. 71 i n.; F. Stuckenberg, Fængselsvatsenet i Danmark 1550—1741, en hi-
storisk skildring (Historyczny przegląd więziennictwa w Danii w latach 1550-1 741), GEC GAD, Køben-
havn 1893, s. 9.
497S. Wieselgren, Om fängsler ocli fångvård från alder tider till våra dagar. Ett bidrag till svensk
kulturhistoria (O więzieniach i opiece nad więźniami od czasów dawnych po współczesne. Przyczynek
do szwedzkiej historii prawa), Norstedts, Stockholm 1895.
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królewskich pałaców, i lochy w pałacach dostojników podległych królowi zaczęły
spełniać rolę więzień498.

U schyłku Średniowiecza można już wyróżnić cztery typy więźniów: 1) więź-
niowie polityczni, 2) aresztanci czekający na wyrok bądź na wykonanie wyroku, 3)
jeńcy wojenni, 4) więźniowie trzymani „o chlebie i wodzie”, którzy nie byli w sta-
nie zapłacić grzywny. Ta ostatnia forma może być zaliczona do kar cielesnych, tak
bowiem kwalifikował ją jeszcze szwedzki kodeks karny z 1734 roku499. Konsolida-
cja państw skandynawskich - z jednej strony Danii z Norwegią, z drugiej Finlan-
dii, która w XVI wieku była częścią Szwecji - zbiegła się w czasie z rozpoczęciem
wykorzystywania więzienia jako miejsca odbywania samoistnej kary pozbawienia
wolności.

Osiągnięta stabilizacja wewnętrzna pozwalała na bardziej zorganizowane for-
my wymiaru sprawiedliwości, niż miało to miejsce w poprzednich okresach. Nie
można wobec tego wykluczyć, że skoro wcześniej ludzi, nad którymi sprawowano
władzę, karano lochem, a od równych sobie najczęściej pobierano tytułem wyrów-
nania szkód grzywnę, to mogło być i tak, że nie korzystano z więzienia nie dlatego,
że nie dostrzegano uciążliwości tej kary, lecz dlatego że nie było odpowiednich
warunków do jej egzekwowania - tak społecznych, jak i materialnych. Przy takim
założeniu szersze korzystanie z kary więzienia byłoby przede wszystkim dowodem
na umacnianie się władzy państwowej w jej nowoczesnym rozumieniu. Za takim
tokiem rozumowania przemawia także kodyfikowanie prawa, budowa administra-
cji państwowej, dążenie do jedności pod berłem suwerennego władcy, który, spra-
wując władzę absolutną, uzyskiwał prawo karania poddanych500.

Do takiej interpretacji skłania również pojawiająca się tendencja do zwiększe-
nia kontroli państwa nad sferą życia publicznego oraz wykształcenie pojęcia i in-
stytucji więzień lokalnych. W 1646 roku odnotowano na terenie Szwecji istnienie
ok. 20 więzień lokalnych, w których przebywało ok. 200 aresztowanych za długi
i skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności501.

Mimo dowodów na stosunkowo szerokie korzystanie z instytucji więzienia
w Skandynawii już pod koniec XVI wieku, cały wiek XVII charakteryzuje szero-
kie stosowanie kar kaleczących. Uzasadnieniem dla nich była wiara w odstrasza-
jący efekt krwawej kaźni. Rzecz znamienna, że zarówno kary ciężkich robót, jak
i pobyt w lochu o „chlebie i wodzie” traktowano jako kary cielesne. Co więcej,
godząc odstraszające walory krwawej kaźni z prewencyjną racjonalizacją izolacji,
z czasem zaczęto łączyć uwięzienie z karami kaleczącymi. Wyroki były zazwyczaj
wynikiem dość arbitralnych decyzji sędziów, którzy dowolnie wymyślali kombina-
cje rodzajów i długości kar502. Nadal szerokie zastosowanie miała kara grzywny.
Była formą okazywania szacunku dla życia i wolności człowieka, jak również zasi-
lania królewskiego skarbca. Jednak już ok. 1630 roku powstał w Trondheim (Nor-

498J. Hagströmer, Svensk Straffratt (Szwedzkie prawo karne), Amquist & Wiksells Boktryckeri AB,
Uppsala 1901.
499E. Anners, Den europeiska rättens historia (Europejska historia prawa), t. 1, Awe & Gebers, Stoc-
kholm 1974, s. 180-189.
500Ten dystans między królem a resztą społeczeństwa jest szczególnie wyraźny właśnie w państwach
skandynawskich, gdzie występuje ostry kontrast między daleko posuniętą demokratyzacją wewnątrz
różnych grup społecznych a pozycją króla, który - choć też związany prawem - stał wyraźnie ponad
resztą.
501A. Snare, Work, War…, s 358. Źródło to nie wspomina o skazanych za inne przestępstwa kryminalne.
502E. Österberg, Social Arena or Theatre of Power? The Courts, Crime and the Early Modem State in
Sweden, w: Theatres of Power. Social Control and Criminality in Historical Perspective, ed. H. Pihlaja-
mäki, Matthias Calonius Society, Jyväskylä 1991, s. 11-22; M. T. Sjöberg, Civil and Criminal Cases in
Seventeenth Century Judicial Proceedings in Sweden, w: Theatre of Power…, 25-40; E Stuckenbetg,
Christian Den Fjerdes Tugt og børnehus 1605—1649 (Domy poprawy Christiana IV w latach 1605—
1649), „Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen” 1885, vol. VIII, s. 67-70; K. Bugge, Trondhjem Tugt-og
Verkhus 1639—1814 et bidrag til norsk fengselvesens historie (Dom poprawy i pracy w Trondheim.
Przyczynek do historii norweskiego systemu więziennego), „Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab”
1951, s. 243-260.
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wegia) pierwszy dom poprawy, w którym rozwijano i realizowano ideę poprawy
przez pracę503.

W wieku XVIII kontynuowano stosowanie kar cielesnych, mając na uwadze
ich dotychczasowe wartości: ukaranie winnego i odstraszenie pozostałych. Jedno-
cześnie coraz powszechniejsze staje się korzystanie z domów poprawy i zakładów
karnych. Środki te zaczynają wypierać kary cielesne. W Skandynawii kary te prze-
stały być niezbędne dla podkreślenia siły władcy; raziły też wzrastające poczucie
wrażliwości społecznej.

Według jedynej dostępnej obecnie statystyki więziennej, opartej na szwedz-
kich danych z 1848 roku, 2 lata wcześniej w więzieniach przebywało ok. 1148
osób. Reformy prawa przynosiły co prawda zmiany zmierzające do zastępowania
kary śmierci karą uwięzienia, ale ponieważ dotyczyły przestępstw najpoważniej-
szych, a tym samym rzadko popełnianych, nie wpływało to istotnie na statystyki
więzienne. Dopiero ustawy z początków XIX wieku, które zniosły kary cielesne
i wprowadziły w ich miejsce kary (często) długoletniego uwięzienia, doprowadziły
do faktycznego zadomowienia się kary pozbawienia wolności jako kary samoist-
nej.

Wzrost rangi kary pozbawienia wolności polega na tym, że zajęła miejsce kar
cielesnych, stała się karą najsurowszą. Zaczęto jej przypisywać zarówno cele re-
trybucyjne i prewencyjne, jak i wychowawcze.

Krystalizowanie się więziennictwa skandynawskiego na przykładzie
Szwecji i Danii

Szwedzkie więzienia przeszły długą drogę rozwoju. W Średniowieczu służy-
ły zasadniczo prewencyjnemu przetrzymywaniu osób oczekujących na ścięcie lub
wykonanie kary cielesnej.

Historycy prawa wskazują, iż niemal do XVII wieku uwięzienie spotykało je-
dynie sprawców drobnych przestępstw, którzy nie mieli pieniędzy na zapłacenie
kary grzywny504. Od początków XVII wieku twierdze ochronne były również wy-
korzystywane jako więzienia, a w 1619 roku pojawiły się pierwsze domy popra-
wy dla włóczęgów i sierot. W 1734 roku wciąż jeszcze 68 zakazanych czynów za-
grożonych było karą śmierci, co na ówczesną miarę złagodzono, wprowadzając
w 1807 roku kary cielesne. Zgoda na budowę pierwszego więzienia celkowego na
45 miejsc została zatwierdzona przez Parlament w roku 1841, a w 1855 kary cie-
lesne zostały zniesione. Następnie w 1864 roku kara śmierci została zamieniona
na karę dożywotniego więzienia za większość przestępstw, a ostatnią egzekucję
wykonano w Szwecji w 1910, znosząc karę śmierci całkowicie w 1921 roku505.

Z kolei historycy prawa duńskiego przyznają, że chociaż ślady instytucji izola-
cyjnych są znacznie wcześniejsze, sięgają jyske Lov z 1241 roku506, to o począt-
kach współczesnego więziennictwa w Danii można mówić dopiero od końca XV
wieku507. Więzienie jako samoistna kara stosowane było w Danii sporadycznie już
w wieku XVI508. Król Christian IV wprowadzał od 1600 roku domy poprawy na
wzór holenderskich spinhuis i tuithuis. Pierwszy taki zakład, dla mężczyzn, po-
wstał w Kopenhadze. Kolejny w 1619 roku w Bremerholm przygotowany był na
503M. Lie, Waissenhusstiftelsen i Trondheim gjennom 300 dr (Trzy wieki fundacji Weissenhus w Tron-
dheim), Trondheim 1935.
504A. Snare, Work, War, Prison…, s. 356-376.
505The Link to a Life Free of Crime, Kriminalvården - Swedish Ibison and Probation Service: About
Prison and Probation Service, The National Prison and Probation Administration, Norrköping 2002, s.
3.
506F. Stuckenberg, Fængselsvæsenet i Danmark 1550—1741, en historisk skildring (Historyczny prze-
gląd więziennictwa w Danii w latach 1550—1741), GEC GAD, København 1893, s. 9.
507S. Juul, Den Gamle Danske Strafferet og Dens Udvikling Indtil Slutningen af det 18 Århundrede
(Dawne duńskie prawo karne i jego rozwój do końca XIX w.), w: Kampen mod forbrydelsen (Walka
z przestępczością), t. I, eds L. Beckman, H. Petersem, E. Wienes, Forlag AS, København 1951, s. 237-
-295. Juul wspomina m.in. o karze polegającej na zakopywaniu żywcem w ziemi (borremosemande),
która to kara była stosowana w XIII w. C. Aude-Hamnsen, Fra Faengsel til Frihed Kriminalforsorg
i Danmark (Od więzienia do wolności. Kryminalna opieka społeczna w Danii), Det Danske Forlag, Ko-
benhavn 1952, s. 17-33, 55-56.
508K. Waaben, Criminal Law, w: Danish Law. A General Survey, eds H. Gammeltoft-I lansen et al.,
GADS Publishing House, Copenhagen 1982, s. 360.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 201



przyjęcie kobiet i dzieci. Wzorowane były na instytucjach otwartych w 1595 roku
w Amsterdamie i w 1552 w Londynie (Bridwell). Od początku miały służyć jako
miejsce przymusowej pracy, poprawy, ale i rozwoju przemysłu509.

Podstawę więziennictwu duńskiemu dały reformatoria zakładane na wzór an-
gielskich zakładów typu Bridwell. Upłynęło jednak sporo czasu, zanim rozwinęły
się zakłady centralne, których stan opisany przez Howarda w 1781 roku oceniany
był nawet przez współczesnych jako żałosny510.

Trudno powiedzieć, czy w związku z tym zakłady istniejące wcześniej były na
początku dużo lepsze, czy też gorsze. Niewiele w historii wskazuje na to, że upływ
czasu automatycznie generuje poprawę w stosunku do tego, co było. W historii
więziennictwa zwłaszcza to, co na początku miało służyć nawet światłym celom,
w krótkim czasie ma tendencję do wypaczenia i degeneracji.

Współczesne więziennictwo w Danii rozwinęło się pod koniec XVIII wieku. Re-
formatorskie prądy Odrodzenia dały o sobie znać rosnącym sprzeciwem wobec
stosowanych kar retrybucyjnych. Doszło do tego, że w 1789 roku Sąd Najwyższy
odmówił zgody na wydanie wyroku chłosty, uznając, iż ten rodzaj kary jest nie
tylko reliktem przeszłości, ale także budzi oburzenie i pozostaje w niezgodzie ze
współczesnym sposobem myślenia. W roku 1777 opublikowano pracę Johna Ho-
warda On State of Prison in England and Wales. Pod jego wpływem już w 1785
roku krytycznie oceniono warunki panujące w kopenhaskim areszcie. W 1789 ro-
ku orzeczenie Sądu Najwyższego spowodowało wydanie nowej ustawy regulującej
kary za kradzież. Cztery lata później zobowiązano lokalne administracje do popra-
wienia warunków odbywania kary pozbawienia wolności. W Danii prace Cesare
Beccarii i Anzelma Feuerbacha spotkały się z żywym przyjęciem. Rozumiano już
wtedy, że wyższa surowość kar nie jest gwarancją efektywności prawa karnego.
Przychylnie przyjęto pomysł odrzucenia religijnie zabarwionej retrybucji na rzecz
rozsądnie wyważonej prewencji generalnej, z naciskiem na prewencję indywidu-
alną wynikającą raczej z wiary w odstraszenie niż z przekonania o skuteczności
kary511. Warunki w więzieniach - jak je opisywał Howard, a po nim Elizabeth Fry
- były na tyle fatalne, że nie trzeba było nawet specjalistycznych badań, by dojść
do wniosku, że ludzie trzymani w niezmiernej ciasnocie, w brudzie, bez dostatecz-
nego dostępu do powietrza i światła nie mogą ani się poprawić, ani pokutować -
mogą za to niszczeć zarówno fizycznie, jak i moralnie512.

W trzecim wydaniu The State of Prison (1784 r.) John Howard zawarł swoje
spostrzeżenia z wizyty w Danii oraz uwagi dotyczące duńskich zakładów karnych,
szpitali i polityki mającej zapobiegać przestępstwom. Ze sposobu, w jaki to opi-
suje, czytelnik odnosi wrażenie, że pomimo wskazanych niedostatków dostrzegł
tam więcej elementów pozytywnych niż w innych odwiedzanych przez siebie miej-
scach. Poza więzieniem uwagę jego przyciągały rozmieszczone na ścianach cen-
tralnych budynków dobrze widoczne plakaty informujące o karach, jakie grożą za
naruszenie prawa. Można z nich było wyczytać, kiedy grozi chłosta, batożenie,
obcięcie ręki i za co płaci się głową. Howard zauważa jednocześnie, że w Danii
egzekucje są rzadkie. Zakazane jest również stosowanie tortur.

Opisując stan duńskich więzień, Howard podkreśla, że więźniowie w niektó-
rych miejscach mają możliwość pracy. Otrzymują wprawdzie za nią tylko niewiel-
kie wynagrodzenie, ale jest faktem, że i ich strażnicy otrzymują niewiele więcej.
Howard pisze pozytywnie o więzieniach, w których cele utrzymane są w miarę po-
rządnie (więzienie w Kopenhadze), ale pisze także o miejscach, które budzą odrazę
i przerażenie (szpitale, domy poprawy dla chłopców i dziewcząt typu spinhuis). To

509F. Stuckenberg, Fængselsvæsenet…, s. 45-103; idem, Christian Den Fjerdes…, s. 67-122.
510F. Stuckenberg, Fængselsvæsenet…, s. 21-201.
511S. Juul, Den dansker strafferets udvikling i tiden efter ca 1800 (Rozwój duńskiego prawa karnego
po 1800 r.), w: Kampen mod forbrydelsen (Walka z przestępczością), t. II, eds L. Beckman, H. Petersem,
E. Wienes, Forlag AS, København 1952, s. 14-18.
512M. Płatek, Elizabeth Fry - obecna i nieznana, w: Księga pamiątkowa ku czci prof. dr. hab. Zbignie-
wa Czeczota, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
Zakład Kryminalistyki, Warszawa 1996, s. 115-116.
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przy okazji zwiedzania właśnie tego miejsca wyznał, iż ohyda i nieprzyzwoitość
więzień przyprawiały go nieodmiennie o ból głowy513.

Najbardziej jednak dosadną ocenę duńskiego systemu więziennego otrzymu-
je czytelnik, gdy Howard porównuje warunki panujące w więzieniach duńskich
z tym, co zastał w więzieniach szwedzkich. Przyznaje, że w obejściach miesz-
kańców Szwecji jest znacznie czyściej niż w Danii. Rodziło to w nim nadzieję, że
i w szwedzkich więzieniach zastanie lepsze traktowanie więźniów niż w duńskich.
Srodze się jednak rozczarował. Stwierdził, że więzienia szwedzkie są równie ohyd-
ne, nieprzyzwoite i brudne jak te, które oglądał w Danii514.

Wiele lat później, w 1841 roku, duńskie więzienia odwiedziła Elizabeth Fry,
której rolę w pracy na rzecz reform więziennych śmiało można przyrównać do tej,
jaką odegrał jej rodak. Przyjmowana z honorami przez parę królewską, z troską
wskazywała na mizerię warunków panujących w więzieniach515. A przecież - co
warte podkreślenia - już po wizycie Howarda wzięto sobie do serca jego krytyczne
uwagi i dążono do zalecanych przez niego usprawnień516.

Opisane jako nikczemne już w 1785 roku, pomimo zmian przyjętych w prawie
niewiele uległy poprawie. Zmiany zmierzające do poprawy warunków w więzie-
niu posuwały się na tyle wolno, że jeszcze w połowie XIX wieku duński system
więzienny miał opinię zacofanego517.

Ustawą nie przebije się okien w murach - do tego potrzeba działania. Ich brak
tłumaczono złą sytuacją ekonomiczną. Rozpoczęto je dopiero po 1840 roku, mo-
dernizując system więziennictwa518. Duńczycy eksperymentowali. W 1853 roku
otwarto więzienie w Horsens, zbudowane na wzór więzienia w Auburn, z poje-
dynczymi celami na noc i miejscami do wspólnej pracy w dzień (współcześnie na
163 miejsca). Kilka lat później, w 1859 roku otwarto w Albertslund więzienie Vrid-
sløselille typu filadelfijskiego z izolacją w pojedynczych celach zarówno w dzień,
jak i w nocy (współcześnie na 249 miejsc). W 1895 roku otwarto panoptyczne,
czteropiętrowe na planie krzyża więzienie Vestre Fængsel w Kopenhadze (współ-
cześnie na 439 miejsc). Szukano wzorca i początkowa przebudowa i modernizacja
szła w kierunku wzorów filadelfijskich z panoptycznymi galeriami519.

Ørsted, który miał istotny wpływ na reformę prawa karnego, nie przywiązywał
większej wagi do reformy więziennictwa. Wzory amerykańskie uznawał za dobre
dla Ameryki i zbyteczne oraz zbyt kosztowne dla Danii. Koncentracja na prewencji
generalnej również sprzyjała ignorowaniu warunków odbywania kary520. Uległo
to zmianie dopiero pod rządami obowiązującego do dziś kodeksu karnego z 1930
roku521. W kodeksie tym następuje odejście od idei odstraszenia i odpłaty na rzecz

513J. Howard, State of Prison in England and Wales with Some Preliminary Observations, and on Ac-
count of Some Foreign Prisons and Hospitals, 3rd cd., William Eyres, Warrington 1784, s. 78 (The
offensiveness of the prison always gave me a head-ache).
514J. I Ioward, State of Prison…, s. 82.
515J. Rose, Elizabeth Fry, St. Martin’s Press, New York 1980, s. 191-193.
516J. Howard, State of Prison…, s. 19-44; S. Juul, Den dansker…, s. 19-20. Jest więc może tak, że
zmienia się ocena tego, co jest stosowne i zadowalające, a może jest i tak, że reformy więzienne z góry
skazane są na niepowodzenie ze względu na naturę i charakter instytucji, której dotyczą.
517P J. Jørgensen, Dansk retshistorie fra XVII (Duńska historia prawa od XVIII w.), Gads Forlag, Køben-
havn 1971, s. 505-532.
518K. Waaben, Criminal Law…, s. 353.
519Danish Prison and Probation Service, Direktoratet for Kriminalforsorgen, København 1998, s. 59-
-71.

Zewnętrzna architektura Vestre Fængsel jest na tyle interesująca, że stale powtarzają się propozycje,
aby całość przerobić na muzeum lub hotel. Pomimo dokonanej renowacji nadal uznaje się, że warunki
panujące wewnątrz budynku są dalekie od współczesnych standardów. Cele są małe, możliwość pracy
niewielka, a panujący w więzieniu hałas trudny do wytrzymania.
520J. Jepsen, New Perspectives on Prisoners’ Right and Prison Conditions, w. Imprisonment Today and
Tomorrow. International Perspectives on Prisoner’ Rights and Prison Conditions, eds D. van Zyl Smith,
F. Dünkel, Kluwer, Daventer - Boston 1991, s. 99-160.
521Karą zasadniczą nadal była kara pozbawienia wolności, ale system kar oparto na nowoczesnych
jak na owe czasy przesłankach, zakładających poprawę skazanego, czemu miały służyć progresywne
miary wykonania kary, jak instytucja zawieszenia kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Środki szczególne przewidziano dla sprawców, którzy zdaniem ustawodawcy zasługiwali na szczególne
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nowej filozofii resocjalizacji i terapii. Terapia była pomyślana jako środek leczenia
z przestępczości.

To z kolei uległo zmianie dopiero pod wpływem współczesnego neoklasycyzmu,
gdy w latach siedemdziesiątych XX wieku miarą sprawiedliwości stał się poziom
ochrony społeczeństwa przed przestępczością522. Zmiany, które nastąpiły w całej
Skandynawii na początku lat siedemdziesiątych, a w Danii w roku 1973 sprawiły,
że zlikwidowano większość środków opartych na idei leczenia i karach względnie
określonych. Dostrzeżono po raz kolejny wady systemu więziennego. Podkreślono-
nie tyle braki skuteczności leczenia, ile negatywne efekty uwięzienia powodujące
zniewolenie, brak aktywności, wykształcenie postawy roszczeniowej i wyuczonej
bezradności. Niemałe znaczenie miał również praktyczny koszt utrzymania wię-
zień i niechęć do ponoszenia dalszych, wyższych kosztów.

Znikome efekty terapii i wysoki poziom recydywy były potwierdzeniem gene-
ralnie negatywnych efektów uwięzienia. Prowadzone już wcześniej badania wy-
raźnie wskazywały na powiązanie problemów, z jakimi spotykają się byli więźnio-
wie, z ich wcześniejszym pobytem w więzieniu. W efekcie więc postawiono na kary
nieizolacyjne523. Tam gdzie izolacja nadal uznana jest za konieczną, zalecono, by
wykonywać ją w sposób jak najmniej szkodliwy. Rezygnacja z idei terapii i reso-
cjalizacji oznaczała zasadniczo rezygnację ze środków nieokreślonych. Oznaczała
odejście od przedłużania pobytu w izolacji w imię poprawy. Nie oznaczała jednak
zarzucenia idei stosowania terapii w trakcie odbywania kary. Różne formy tera-
pii zostały wprowadzone w latach dziewięćdziesiątych do praktyki penitencjarnej
jako środek zastępczy lub współwystępujący z karą izolacji524. Zespół zasad okre-
ślających sposób wykonania kary, ujęty wspólnym mianem normalizacji - maksy-
malnego zbliżenia warunków wykonania kary do warunków wolnościowych, kiedy
to osoba musi podejmować samodzielne decyzje i ponosić konsekwencje swoich
wyborów - stanowi podstawę regulacji sposobu wykonania kary pozbawienia wol-
ności w Danii525.

Zmiana, jaka nastąpiła w 1973 roku, najwyraźniej manifestuje się w powstaniu
jednej instytucji obejmującej swoim zakresem wykonanie kary i probację. Direk-
toratet for Kriminalforsorgen - Administracja Penitencjarna i Probacji powstała
w kwietniu 1973 z połączenia Duńskiego Stowarzyszenia Opieki Społecznej i De-
partamentu Więziennictwa w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od połowy XIX wieku istniały w Danii prywatne organizacje dobroczynne zaj-
mujące się skazanymi i działające na rzecz pomocy opuszczającym zakłady kar-
ne526. Od 1905 roku zaczęły również działać organizacje społeczne zajmujące
się wykonywaniem probacji. W 1951 roku organizacje te połączyły się, tworząc
jedną organizację społeczną: Duńskie Stowarzyszenie Opieki Społecznej. Stowa-
rzyszenie było prywatną organizacją społeczną dotowaną przez państwo, blisko
współpracującą z administracją więzienną. Zjednoczenie obu organizacji oznacza-

traktowanie. Zaliczono do nich młodocianych, osoby chore psychicznie, alkoholików oraz uporczywych
sprawców przestępstw.
522I. Anttila, Les nouvelles perspectives de la justice penales specialement dans les Pays Scandinaves,
„Archives de Politique Criminelle” 1983, nr 6, s. 217-227; eadem, Trends in Criminal Law, w: Criminal
Law in Action, ed. J. Van Dijk et ai., Gouda Quint, Arnhem 1986, s. 37-47; T. Eckoff, Justice and Social
Utility, w: Legal Essays, A Tribute to Frede Castberg, Oslo Universitetsforlaget, Oslo 1963, s. 74-94.
U Eckoffa znajdujemy tak charakterystyczne dla całego systemu skandynawskiego rozważania nad
istotą sprawiedliwości oraz współzależnością sprawiedliwości i użyteczności społecznej. A. Peczenik,
Kan juristeina tanka rationellt? (Czy prawnicy są zdolni do racjonalnego myślenia?), w: Rationalitet
i Rättssystemet (Racjonalność i system prawa), ed. U. Bondeson, Liber, Jurist- och Samhällsvetareför-
bundets Förlags AB, Stockholm 1979, s. 200-216.
523R Garde, Dansk Kriminalistforening 1899—1999 (Stulecie Duńskiego Stowarzyszenia Karnego
1899—1999), „Særnummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab” November 1999, s. 159-174.
524T. Lappi-Seppälä, linal Policy in Scandinavia, National Research Institute of Legal Policy - Finland,
Helsinki 2006 (draft), s. 23.
52511. Jørgensen, National Report, Denmark, materiały z seminarium zorganizowanego przez Council
of Europe: The Penitentiary Treatment. Actual Situation and Perspectives, Frascati, 22-25 września
1987, maszynopis.
526Szerzej na temat opieki społecznej w Danii patrz A. Kremplewski, R. Musidłowski, System opieki
społecznej oraz instytucje dla nieletnich w Danii, „Przegląd Więziennictwa” 1998, nr 18, s. 98-1 14.
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ło wchłonięcie przez Ministerstwo Sprawiedliwości całej struktury Stowarzysze-
nia wraz z działaczami, którzy zostali zatrudnieni w Departamencie Więziennictwa
i Probacji. Duńskie Stowarzyszenie Opieki Społecznej istnieje jednak nadal jako
organizacja prywatna, pozarządowa527. Departament Więziennictwa i Probacji:

• przygotowuje wywiady nt. sprawców przestępstw;

• nadzoruje skazanych na probację i inne kary nieizolacyjne wykonywane
w środowisku lokalnym;

• nadzoruje warunkowo zwolnionych;

• wykonuje kary pracy społecznej;

• wykonuje kary izolacyjne;

• współpracuje i zachęca lokalne służby socjalne do pomocy i współpracy
związanej z włączeniem skazanego po wyroku do społeczeństwa.

Jak widać, w praktyce wykonuje on gros środków karnych, a szeroka gama
uprawnień i zobowiązań ma służyć temu, by z lepszymi efektami stosować kary
nieizolacyjne. W praktyce z jednej strony często słyszy się narzekania personelu
zatrudnionego w służbie probacji, że większość funduszy kieruje się do służby pe-
nitencjarnej i w efekcie na dokonanym połączeniu cierpi służba probacji, a z dru-
giej strony przyznaje się, że takie połączenie pozwala na elastyczne i kompleksowe
ujęcie wykonania kary.

Skandynawskie dziedzictwo przeszłości
Wspólny bądź podobny był w Skandynawii system sprawiedliwości, co ma tu

dla nas istotne znaczenie. Podobieństwa te są wyraźne zwłaszcza w XII i XIII wie-
ku, kiedy po raz pierwszy zostały skodyfikowane normy prawa zwyczajowego. Sto-
pień ich jednolitości oraz fakt, że rozwijały się w oderwaniu od wpływów prawa
rzymskiego, sprawiają, iż historycy i socjolodzy prawa mówią o swoistych skandy-
nawskich kodyfikacjach prawa528.

To co w skandynawskim systemie karnym przyciąga uwagę i budzi najżywsze
zainteresowanie, to z jednej strony ich łagodność i umiarkowanie w karaniu, z dru-
giej zaś dobre w porównaniu z istniejącymi w świecie warunki odbywania kary.
Wprawdzie w ciągu ostatnich 15 lat da się zauważyć wyraźny wzrost tendencji do
zaostrzania kar, ale w tym samym czasie wzrosła również tendencja do zaostrza-
nia kar w innych państwach. W tym sensie tradycja, o której tu mowa, została
zachowana.

Wydaje się więc niezbędne, by ustalić, skąd się wzięła, aby prześledzić na
wstępie historyczne związki między tymi państwami, upoważniające do mówienia
o wspólnej przeszłości i wspólnym dorobku kulturowym529. Ograniczymy się tu

527Probation Services Systems in Europe - Denmark. Http:/Avww.kriminalforsoigen.dk/English/.
528J. A. Lauwerys, Scandinavian Democracy: Development of Democratie Thought and Institutions in
Denmark, Norvay and Sweden, The Danish Institute & al., Copenhagen 1958, s. 371-373.
529W latach czterdziestych XIX w. w krajach skandynawskich powstał ruch, który zyskał nazwę pan-
skandynawizmu. Najsilniej rozwinął się w Danii. Był to ruch na rzecz zjednoczenia Skandynawii, głów-
nie przez ujednolicenie prawa. Niekorzystna sytuacja polityczna sprawiła, że po odmowie Norwegii
i Szwecji wejścia w koalicję z Danią (1863 r.) praktycznie przestał on istnieć jako ruch polityczny.

Panskandynawizm, silny w Danii i Szwecji, wyrastał m.in. z obawy przed nasileniem się wpływów
niemiecko-pruskich w Danii i rosyjskich w Szwecji. Norweski brak entuzjazmu dla idei panskandyna-
wizmu da się łatwo wyjaśnić trwającą ponad 400 lat zależnością Norwegii od Danii.

Wydaje się jednak, ze idea jedności państw skandynawskich, acz nie doprowadziła do powstania jed-
nego organizmu państwowego, to jednak przyczyniła się znacznie do uświadomienia sobie wspólnej
historii i wspólnych interesów. Pomogła także w wykorzenieniu żali i nieporozumień minionych epok,
przynosząc w to miejsce silniejsze niż dawniej poczucie solidarności i pokrewieństwa. Stąd też, choć
upadła sama idea panskandynawizmu jako układu politycznego, ruch praktycznie doprowadził do da-
leko posuniętego ujednolicenia sfery polityki, prawa, nauki i życia społecznego w całej Skandynawii.

Powstało szereg propozycji ujednolicenia ustawodawstw w krajach skandynawskich. W 1875 roku
powstała skandynawska unia monetarna. Zakładane w tym okresie szkoły ludowe nastawione były na
wpajanie idei współpracy. Na rzecz tej idei działała również nieoficjalna organizacja pod nazwą: Stowa-
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jedynie do tych procesów, które - jak się zdaje - miały decydujący wpływ na kształ-
towanie specyficznej mentalności Skandynawów, a które jednocześnie rzutują na
współczesny skandynawski model więziennictwa.

7.2.2. Historyczne źródła równości i sprawiedliwości społecz-
nej w Skandynawii

Jest rzeczą naturalną, że w pewnych społeczeństwach określony rodzaj zachowa-
nia w różnym stopniu obowiązuje różne grupy społeczne. W zależności od przyna-
leżności do grupy istniały (i nadal istnieją) różne wymagania i oczekiwania co do
sposobu zachowania się jej członków. Postępowanie zgodne z wzorcami zachowa-
nia może spełniać rolę komunikatu przekazującego informację o pozycji społecz-
nej danego człowieka, szerzej zaś o przynależności do grupy, która była związana
tymi wzorcami530.

W niestabilnej pod względem społeczno-politycznym Skandynawii czasów wi-
kingów i pierwszych wieków chrześcijańskiego Średniowiecza przepływem wzo-
rów zachowania rządziła zasada „sprzężenia zwrotnego”. Jej istota polegała na
tym, ze niższe warstwy przejawiały tendencję do upodabniania się pod względem
swego postępowania do członków elit społecznych. To prowadziło do powstawania
w miarę jednolitych wzorów zachowania dla grup różnie usytuowanych w hierar-
chii społecznej531. Sprzyjał temu na tym etapie dziejów fakt izolacji społeczeństw
skandynawskich od ówczesnych centrów kulturotwórczych i samodzielny rozwój
na peryferiach średniowiecznej Europy. Owo oddalenie pozwalało na stworzenie
odrębnego systemu polityczno-prawnego, który wobec braku wpływów z konty-
nentalnej Europy charakteryzował się we wszystkich tych ośrodkach dużym stop-
niem jednolitości.

Wspomniany już legalizm, tak silnie cechujący od początku istnienia narody
skandynawskie, wkraczał w niemal wszystkie dziedziny życia codziennego. Prawo
było powszechnie znane, szanowane i przestrzegane. Przyczyniała się do tego za-
pewne równość statusu większości jednostek i grup związanych prawem532. Tym
też można tłumaczyć akceptację norm nawet wówczas, gdy dotyczyły obciążeń
i obowiązków.

rzyszenie Nordyckie (Foreningen Norden), która powstała na krótko przed I wojną światowa, działała
w 5 krajach skandynawskich i odegrała istotną rolę w promowaniu współpracy skandynawskiej.

Od 1907 roku datuje się działalność Północnej Unii Międzyparlamentarnej, która zajmuje się ustala-
niem ważnych problemów i kwestii do wspólnego rozważenia przez państwa skandynawskie. W okre-
sie I wojny światowej rządy tych państw rozpoczęły wzmożoną i ścisłą współpracę w celu przełamania
trudności związanych z blokadą. Pierwsze spotkanie premierów państw skandynawskich, które było
początkiem regularnych i częstych spotkań premierów i przedstawicieli różnych resortów w rządach
tych państw, odbyło się w Malino w grudniu 1914. W efekcie przed II wojną światową państwa skan-
dynawskie prowadziły daleko posuniętą współpracę i unifikację systemów na wszystkich polach życia
społecznego i politycznego.

Po II wojnie światowej kraje skandynawskie połączyło poczucie wspólnoty interesów i solidarności
regionalnej. Od tego czasu dominuje świadomość, że przetrwanie i rozwój może być zapewniony tylko
w ramach i dzięki ścisłej współpracy. Por. F. Wendt, Nordic Cooperation, w: Scandinavian Democracy,
ed. J. A. Lauwerys, The Danish Institute &. al., Copenhagen 1958, s. 370-388.
530A. Tuulse, Skandynawia romańska, Arkady, Warszawa 1970.
531Ibidem, s. 9.
532Wydaje się, że jedną z przyczyn, dla której poczucie równości dominowało wśród Skandynawów,
była pozycja kobiety w plemionach skandynawskich. Kobiety w kraju wikingów zajmowały wysoką po-
zycję społeczną w porównaniu z sytuacją kobiet w innych częściach Europy. Cieszyły się szacunkiem
mężczyzn i były im równe. Jako żony i matki wypełniały ważne zadania plemienne. Podobnie jak męż-
czyźni mogły sprawować władzę, posiadać ziemią, lasy, statki. Były niezależne od męża i miały prawo
do ochrony ze strony swej rodziny. Mogły same decydować o swojej własności. Miały również prawo
do rozwodu. Były wykształcone - znały poezję skaldów i pismo runiczne. To one właśnie przekazywały
obyczaje i tradycje, a także dbały o bezpieczeństwo i dostatek domu. Zmieniło się to na niekorzyść ko-
biet dopiero w chwili przyjęcia chrześcijaństwa, kiedy to kobiety zostały w akcie zawarcia małżeństwa
oddane „pod opiekę” i władzę męża. L. R. Nougier, Tak żyli ludzie w czasach Wikingów, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 1992, s. 32-33; H. F. Skram, Viking Society, wykłady z historii społeczeństw
skandynawskich, letni Semestr Historii i Prawa Skandynawskiego, Uniwersytet w Oslo 1990.
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Warto podkreślić, iż zadaniem prawodawcy było poszukiwanie w procesie le-
gislacyjnym wyważonego kompromisu między interesami jednostki i interesami
społeczności, co z kolei sprzyjało respektowaniu przyjętych rozstrzygnięć. Wyda-
je się, że szukając źródeł tej postawy, nie wystarczy sięgnąć do filozofii, historii
i praktyki ostatnich stuleci. Trzeba się tu odwołać do okresów dużo wcześniej-
szych. Chodzi mianowicie o schyłek XI wieku oraz przełom XI i XII533. Wtedy to po
zakończeniu wypraw wikingów i serii wieloletnich bratobójczych wojen plemien-
nych zamieszkujący te tereny Skandynawowie zmuszeni byli znaleźć inne metody
rozwiązywania problemów niż wzajemna rzeź534. Charakterystyczne jest, że przez
cały okres wypraw wikingów (IX-XI w.) plemiona te nie różnicowały się jeszcze na
Szwedów, Duńczyków i Norwegów, choć właśnie wtedy zakładano zręby trzech
przyszłych państw i trzech przyszłych narodów535.

Na ten okres przypada wzrost znaczenia tingu - prawzoru późniejszego Par-
lamentu536. Początkowo było to powszechne zebranie wolnych ludzi zamieszku-
jących określony teren, którzy pradawnym zwyczajem wspólnie ustalali wiążące
zasady postępowania.

Ting był organem średniowiecznej władzy i średniowiecznego wymiaru spra-
wiedliwości. Na nim zapadały decyzje. Tu ustalano obowiązujące zasady. Uma-
wiano się, że racje będzie przesądzać nie siła oręża, lecz siła ustanowionych praw,
których postanowiono przestrzegać. Ustalono reguły postępowania i konsekwen-
cje ich naruszenia, rozstrzygano spory i ferowano wyroki.

Historycy prawa w regułach sądu sprawowanego na tingach dopatrują się cech
typowych dla starogermańskiej procedury dochodzenia racji i sprawowania wy-
miaru sprawiedliwości. Nie znano tam instytucji świadków. Odwoływano się do
autorytetu gwarantów, którzy swoim honorem i przysięgą świadczyli o racjach
stron. Rzecz działa się wśród wolnych, niezależnych chłopów, co tu wymaga pod-
kreślenia, choć będziemy do tego jeszcze wracać537. Jest bowiem rzeczą znamien-
ną, że zręby państwowości narodów skandynawskich tworzy prawo stanowione
przez społeczność wolnych chłopów538.

Historycy nie są zgodni co do tego, czy to chłopi szwedzcy, czy też norwe-
scy mieli więcej swobody, acz zgodnie twierdzą, że chłopi duńscy utracili w toku
dziejów najwięcej ze swej niezależności539. Dla nas istotny jest fakt, że pozycji zaj-
mowanej przez skandynawskich chłopów nie da się przyrównać do tej, jaką grupa
ta posiadała na kontynencie europejskim czy w Anglii.

Słowo bonde (bönden w liczbie mnogiej) jest właściwie nieprzetłumaczalne,
szczególnie na język polski czy rosyjski, w których słowo „chłop” wywodzi się
etymologicznie od słowa niewolnik540. Musimy pamiętać, że zajmujemy się spo-

533Bardzo możliwe, że i XI wiek nie jest odpowiedni. W opracowaniach zwraca się bowiem uwagę na
fakt, że wikingowie, osiedlając się po podbojach w starych krajach zachodniej Europy wstrząsanych
waśniami i opanowanych przez anarchię, wnosili z sobą zmysł przedsiębiorczości i organizacji, a także
wielki respekt dla prawa i szacunek dla sprawiedliwości. Silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości
wikingów podkreślane jest jako jedna z ich najważniejszych cech. Por. L. R; Nougier, Tak żyli…, s. 38,
56.
534S. Kaland, The Vikings, Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Oslo 1982, s. 1-7; P H. Sawyer,
The Causes of The Viking Age; F. D. Logan, The Vikings in History; T. D. Kendrick, A History of The
Vikings - materiały w formie kserokopii dostarczone jako pomoce do wykładów II. F. Skram z historii
Skandynawii - Uniwersytet w Oslo, lipiec 1990.
535A. Kersten, Historia Szwecji…, 1973, s. 34-35.
536Parlament norweski nosi współcześnie nazwę Storting, co dosłownie znaczy „wielkie zgromadze-
nie”.
5371. Andersson, Early Democratic Tradition in Scandinavia, w: Scandinavian Democracy…, s. 69-92.
538H. Koht, Driving Forces in History, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass.
1964, s. 55-56.
539A. Schou twierdzi, że zdecydowanie największą swobodę mieli chłopi norwescy, co tłumaczy bra-
kiem silnej klasy wyższej. Podobnego zdania jest H. Koht. Z kolei I. Andersson podkreśla, że chłopi
szwedzcy mieli zawsze ogromne wpływy polityczne.

Por. A. Schou, Scandinavia and the World, w: Scandinavian Democracy…, s. 388-400; H. Koht, Driving
Forces…, s. 55; I. Andersson, Early Democratic…, s. 39-48.
540M. Zaremba, Tryumf wiejskiej wspólnoty, „Res Publica” 1989, nr 8, s. 15. Por. też. hasło „chłop” w:
A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 180. Na-
zwa bonde jest natomiast zbliżona do polskiego słowa „bandos”, którym w dawnym języku potocznym
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łeczeństwem, w którym chłopi oparli się feudalizacji i wywierali zawsze istotne
wpływy polityczne.

W Średniowieczu poza językiem i kulturą wspólna była w Skandynawii tra-
dycja samorządów, zakorzeniona w silnej i pewnej siebie społeczności wolnych
chłopów. Nabiera to szczególnej wagi w kontekście znikomego znaczenia szlach-
ty i arystokracji rodowej.

Maciej Zaremba w niezwykle ciekawym eseju socjologicznym o Szwecji pi-
sze wręcz o „smętnej” historii szwedzkiej szlachty. „Zdaniem historyków Stena
Lindrotha i Erika Lönnrotha, już w XV-wiecznej Szwecji trudno mówić o kulturze
szlacheckiej. Osłabiona ekonomicznie arystokracja nie była w stanie wykształcić
własnego stylu życia, układ polityczny zmuszał zaś króla, jak i szlachtę do gry na
warunkach chłopów”541.

Jeszcze wcześniej, w połowie XIV wieku wyginęła prawie cała norweska szlach-
ta i członkowie rodzin arystokratycznych, padając ofiarą dżumy, która rozszalała
się w Europie w 1348 roku i zagarnęła niemal połowę ówczesnej ludności Norwe-
gii oraz większość rodów szlacheckich. Przed zarazą, nazwaną „czarną śmiercią”,
w Norwegii było 300 rodów szlacheckich. Zarazę przetrwało zaledwie 60. Klęski
dopełnił intrygujący ewenement, który zaważył na społecznej i narodowościowej
strukturze państwa. W pozostałych przy życiu rodzinach na świat przychodziły
niemal wyłącznie córki. Zgodnie z od dawna obowiązującą tradycją przedstawi-
cielki wielkich rodów mogły poślubiać tylko równych sobie stanem. Wydawano
je więc za mąż za Szwedów i Duńczyków. W ten sposób rdzenne norweskie rody
szlacheckie praktycznie przestały istnieć. W XVI wieku mówi się tylko o dwóch
przedstawicielach szlachty norweskiej zasiadających w radzie zarządzającej spra-
wami państwa542.

Społeczeństwem chłopskim było również w zasadzie społeczeństwo fińskie
i duńskie, choć w Danii szlachta odgrywała stosunkowo istotną rolę już w XIII wie-
ku. Dzięki temu w Danii doszła do głosu i nabrała znaczenia swoista klasa urzędni-
ków państwowych. Podobną rolę zaczęli oni odgrywać w pozostałych państwach
skandynawskich. Nastąpiło to jednak dopiero w epoce absolutyzmu oświecone-
go543.

Szczególną rolę chłopstwa należy rozpatrywać na tle procesu wykształcania
się już w Średniowieczu państwowości opartej na prawie i instytucjach prawnych
w równym niemal stopniu wiążących wszystkie stany544.

Tak więc Norwegia od początków swej państwowości była przede wszystkim
krajem rolniczym, w którym właściciel ziemski (hauld) za z góry określoną, nie-
zmienną cenę dzierżawił ziemię chłopu (leilending)545. W przeciwieństwie do Da-
nii i Szwecji, gdzie właściciel ziemi w razie braku rąk do pracy mógł stosunkowo

określano (w przeciwieństwie do zależnego chłopa) sezonowego, wolnonajemnego robotnika rolnego,
wieśniaka, który zaciągał się do pracy w okolicach odległych od swego miejsca zamieszkania, a nawet
za granicą. Patrz W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1985, s. 74 (hasło: bandos).
541M. Zaremba, Tryumf wiejskiej…, s. 15. Czytelnika zainteresowanego związkami między pozycją
szlachty w społeczeństwie szwedzkim a współczesną mentalnością Szwedów i poglądami na prawo
odsyłam do opracowania tegoż autora, które jest niezwykle ciekawe i wyczerpująco przedstawia te
kwestie.
542J. Midgaard, A Brief History of Norway, Norli Tanum, Oslo 1982, s. 48-49. Nie oznacza to, że zaraza
nie dotknęła Szwecji czy Danii. Zginęło tam może nawet więcej ludzi niż w Norwegii, ponieważ gęściej
niż Norwegia byty zaludnione. Norwegia była jednak najuboższym krajem, jeśli chodzi o ziemię i znane
wówczas dobra mineralne, stąd też skutki zarazy najbardziej ją dotknęły. W tym kontekście ciekawa
jest opinia Kohta, który twierdzi, że szlachta norweska, jeśli nawet by nie wyginęła z powodu zarazy,
to i tak by się wynarodowiła, obawiając się, aby ich własność nie wpadła w ręce ludzi z innych klas,
którzy by mogli aspirować do szlachectwa. H. Koht, Driving Forces…, s. 27.
543E. Indgren, State Administration and Civil Service in Denmark, w: Scandinavian Democracy…, s.
66-171.
544I. Andersson, Early Democratic…, s. 77-79; H. Koht, Driving Forces…, s. 27, 55.
545H. F. Skram, The Development of the Farm, wykłady z historii Norwegii, lipiec 1990. Na podstawie
wypisów z: A. Hagen, Studier i jernalderens og samfunn; M. Olsen, Farms and Fanes of Ancient Norway;
B. Myhre, Agrarian Development, Settlement History, and Social Organization in Southwest Norway
in the Iron Age, w: New Directions in Scandinavian Archeology, eds K. Kristiansen, C. l’aludan-Miiller,
Gyldendal, København 1978.
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łatwo narzucić wyższe podatki lub zmusić chłopa pod groźbą utraty życia do cięż-
szej, dłużej trwającej lub wydajniejszej pracy, w Norwegii było to raczej niemożli-
we. Z pewnością pozostawało to w związku z przeświadczeniem, że metody legal-
ne lepiej służą osiągnięciu celu niż przemoc. Sprzyjało temu również geograficzne
ukształtowanie Norwegii, poprzecinanej pasmami górskimi i fiordami, które i dziś
jeszcze utrudniają dostęp do wielu dolin. Chłopi łatwo mogli bronić się ucieczką
przed zbytnimi obciążeniami. Toteż norweski właściciel ziemski w przeciwieństwie
do feudała ze Szwecji lub Danii, gdzie pościg był łatwy a prawdopodobieństwo
schwytania uciekiniera wysokie, miał niewielkie szanse na zorganizowanie i jesz-
cze mniejsze na powodzenie zbrojnej wyprawy przeciw zbiegom. Pozostawało więc
trzymanie się przyjętych reguł i postępowanie zgodne z ich treścią.

Nie oznacza to, że ten stan rzeczy musiał trwać niezmiennie. Oznacza nato-
miast, że zmiany mogły następować tylko w drodze tradycyjnej procedury, a więc
na tingu546.

Podobnie sytuacja kształtowała się w Danii i Szwecji. Władza pierwszych mo-
narchów Danii nie była zbyt silna. O najważniejszych sprawach w państwie stano-
wił na tingach lud. Tam sprawowano sądy i dokonywano wyboru władcy.

Pojęcie wierności i poddańczej zależności wobec króla było w Danii obce jesz-
cze w wieku XII, natomiast związanie prawem poddanych i władcy silnie zaznacza
się już w wieku XIII. W 1241 roku król za akceptacją możnych wydał zwód praw
jutlandzkich (Jyske Lov), który rozpoczyna się od stwierdzenia, że państwo bę-
dzie wznoszone na opoce prawa (med lov skal man land bygge)547. Konsekwentnie
uznano, że winni mu podlegać nie tylko poddani, ale i monarcha.

Zostawmy na boku kwestię faktycznego osłabienia władzy monarszej, osła-
bienia państwa wskutek podziałów i rozdrobnienia regionalnego oraz zmuszenia
władcy pod koniec XIII wieku do składania poręczenia zwanego Haandsfestning,
które przypomina polskie artykuły henrykowskie, znacznie krępujące władzę kró-
la. Nas interesuje tu bowiem fakt, iż jednym z postanowień tego poręczenia było
zobowiązanie się króla, że nie będzie nikogo więził bez wyroku sądowego, wyjąw-
szy wypadki schwytania sprawcy na gorącym uczynku.

Proces ten podobnie przebiegał w Szwecji. Historycy szwedzcy wiążą gene-
zę politycznego jednoczenia ziem szwedzkich z przeobrażeniami gospodarczymi
i społecznymi, które dokonały się w pierwszych wiekach naszej ery. Prowadziły
one powoli do zacieśniania się więzi lokalnych i powstawania większych jednostek
terytorialnych. Na okręg składało się kilka wsi (bygdeland). Kilka okręgów tworzy-
ło obszary plemienne (folkland)548. Początkowo granice nie były ściśle wyznaczo-
ne. Wraz z rozwojem hodowli, zwiększeniem się obszarów uprawnych i wzrostem
liczby ludności dochodziło do sporów o zajmowane tereny. Spory te już wówczas
rozwiązywano najczęściej w drodze pokojowej, choć zachowane ślady grodzisk
obronnych dowodzą, że uciekano się również do miecza549.

Do XII wieku Szwecja podzielona była na oddzielne prowincje, z których każ-
da posiadała własny system praw. W tym czasie nie istniały jeszcze zbiory praw
spisanych. Prawa opierały się na przekazywanej z pokolenia na pokolenie tradycji
ustnej. Były one poddawane wykładni i interpretacji lokalnych liderów, zwanych

546W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 10.
547Ibidem, s. 12; A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej. Polskie Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1976, s. 160.
548A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 31.
549I. Andersson, Dzieje Szwecji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967, s. 24. Charak-
terystyczne jest jednak, że w Skandynawii pojedynek jako forma rozwiązywania sporów i jako środek
dowodowy został zakazany już. w początkach XI wieku. Wniosek taki wysuwają historycy na tej pod-
stawie, iż w zbiorach prawa z XII i XIII wieku nie ma mowy o pojedynkach. Mogłoby to równie dobrze
świadczyć o tym, że dekryminalizacja ta była wynikiem przywrócenia pojedynku do łask. Nie ma jednak
dostępnych świadectw historycznych, które podtrzymywałyby taką hipotezę. R. Barlet, Trial by Fire
And Water. The Medical Judicial Ordeal, Clarendon Press, Oxford 1986, s. 105. Na temat pojedynku
w Skandynawii patrz również M. Ciklamini, The Old Icelandic Duel, „Scandinavian Studies” 1963, nr
35, s. 175-194; O. Bo, Holmanga and Einvigi. Scandinavian Forms of Duel, „Medevial Scandinavia”
1969, no. 2, s. 132-148.
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lagmanami, czyli znawcami prawa, szeryfami, i przekazywane do wiadomości na
tingach.

W okresie wczesnego Średniowiecza (od końca X do początku XIV w.) ście-
rały się wpływy instytucji rodowo-plemiennych z nowymi porządkami, jakie nio-
sło chrześcijaństwo i feudalizm. Pozycja władzy centralnej była stosunkowo słaba;
mocna była pozycja rodu i rodziny. Znajdowało to odzwierciedlenie w zalążkach
tworzącego się prawa karnego. Ojciec miał prawo karania członków rodziny i osób
należących do wspólnoty domowej. Ród ponosił odpowiedzialność za przestępstwa
członka rodziny niezależnie od indywidualnej odpowiedzialności sprawcy. Reakcją
na złamanie prawa była zemsta rodowa, którą z czasem zastąpiono karą pienięż-
ną proporcjonalną do ciężaru czynu. Zanikanie zemsty rodowej było związane ze
wzmocnieniem centralnej władzy państwowej. „Przemiany systemu karania na-
stępowały także pod wpływem ideologii Kościoła opartej na ideach pokuty i od-
kupienia. Z tymi ideami łatwiej dawała się pogodzić kara grzywny niż oparta na
zemście wróżda rodowa”550.

Przez długi okres tworzenia się państwowości szwedzkiej władza książąt ple-
miennych, wybieranych na tingach, ograniczała się głównie do spraw wojennych.
Historycy datują powstanie zjednoczonego królestwa Szwecji na koniec X wieku
i wiążą je z przyjęciem przez króla Eryka chrześcijaństwa (co zresztą nie prze-
szkodziło mu później wrócić do wiary przodków)551. Natomiast dokument zwany
pierwszą szwedzką Konstytucją wydano przy okazji elekcji Magnusa Erikssona
(1319 r.). Potwierdzał on przywileje kościoła i szlachty. Dla rozwoju państwowo-
ści szwedzkiej okres ten miał doniosłe znaczenie, ponieważ wiele ukształtowanych
wówczas form - zarówno w dziedzinie gospodarczej, jak i ustrojowej - przetrwa-
ło w prawie niezmienionej postaci do XVIII, a nawet do XIX stulecia. Specyficzny
przebieg feudalizmu w Szwecji istotnie zaważył na dalszych dziejach społeczeń-
stwa i państwa552. Niektórzy badacze uważają nawet, że w Szwecji nigdy nie było
w pełni rozwiniętego feudalizmu, zarówno jeśli chodzi o rozwiązania ustrojowe,
jak i ekonomiczno-społeczne.

Jest faktem, że w Szwecji tak jak w Norwegii nie doszło do zaniku licznej i sto-
sunkowo silnej grupy wolnych chłopów. Nie doszło też do rozbicia feudalnego,
choć występowały tam silne tendencje odśrodkowe553.

System administrowania państwem był podobny w całej Skandynawii. Pań-
stwa przyjęły za podstawę podziału terytorialnego dzielnice administracyjne, któ-
re z kolei dzieliły się na mniejsze okręgi. W Danii, południowej Szwecji i wschod-
niej Norwegii nosiły one nazwę harad, w środkowej Szwecji zaś - Svea- landzie -
hundare. Te z kolei dzieliły się na jeszcze mniejsze ośrodki związane z organizacją
wojskową, sądową i kościelną. Podział ten powstawał naturalnie w następstwie
rozpadu wspólnot rodowych.

550M. Filar i in., Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej, red. S. Frankowski, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1982, s. 328.
551Był to również pierwszy - jak wynika z przekazów źródłowych - król szwedzki, który znalazł żonę
na dworze polskim. Została nią córka Mieszka I, a siostra Bolesława Chrobrego. Źródła nazywają ją
Grunhildą, w sagach występuje jako Sigrida Storrada (Dumna). Prawdopodobnie jej właściwe imię
brzmiało - Świętosława. Jej losy były tak barwne, że stały się treścią wielu skandynawskich sag. Po-
ślubiła króla Eryka Zwycięskiego. Gdy mąż wkrótce zmarł, wokół królowej zaroiło się od zalotników.
Fakt, że co natrętniejszych kazała uśmiercać, sprawił, że zyskała przydomek - Storrada. Zakochała się
w końcu we władcy Norwegii Olafie Tryggvasonie. Gdy ten nie odwzajemnił jej uczucia, poślubiła króla
duńskiego Swena Widłobrodego i doprowadziła do koalicji wymierzonej przeciwko Olafowi. Doszło do
bitwy siedmiu królów, w której osamotniony Tryggvason zginął. Swenowi urodziła dwie córki i dwóch
synów. Z czasem jednak mąż wygnał ją do Polski. Do Danii powróciła dopiero po jego śmierci, wezwa-
na przez syna. Syn ów, Kanut Wielki, podbił Anglię i wiele wskazuje na to, że matka przebywała z nim
aż do śmierci (1014 r.). Tak to Piastówna stała się matką króla Szwecji, Norwegii, Danii i Anglii. Por.
A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 42.
552I. Andersson, Early Democratic…, s. 49; A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 49.
553Charakteryzowało się to zwłaszcza tym, że jeszcze długo po zjednoczeniu królestwa brak było więzi
między dzielnicami. Zachowywały one znaczną odrębność, samodzielność i niezależność od władzy
centralnej reprezentowanej przez monarchę.
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Każda dzielnica miała odrębne instytucje i prawa554. Przewodniczył im lang-
man. Niekoniecznie musiał on wywodzić się z najwyższych rodów. Funkcję tę mógł
spełniać i niejednokrotnie spełniał członek bogatego rodu wolnych chłopów. Mu-
siało to wpływać na układ stosunków społecznych, wzmacniając poczucie równo-
ści mimo istniejących różnic klasowych i majątkowych grupy. Prawa zostały spi-
sane dopiero w wiekach XIII i XIV

Langman sądził, kierując się własną wiedzą, czerpiąc wzory z precedensów.
Wśród kar wyraźnie preferowano grzywnę. Znano również karę oddania w nie-
wolę, a za najcięższe zbrodnie sprawca mógł być pozbawiony życia. Nadal istnia-
ła zemsta rodowa, choć starano się na tingach zapobiegać krwawym rozprawom
zwaśnionych rodów, z czasem całkowicie eliminując tę formę rozstrzygania spo-
rów555.

Charakterystyczny był proces intronizacji króla. Wyłonioną kandydaturę dys-
kutowano na poszczególnych tingach. Obrany król przyjmował przysięgę obec-
nych. Aby jednak zostać uznany w całym królestwie, musiał odbyć podróż po kra-
ju. Na kolejnych tingach obwoływano go królem, przysięgając posłuszeństwo. On
zaś przysięgał respektować miejscowe prawa.

Tradycja ta, tak charakterystyczna dla państw skandynawskich, nadawała pra-
wu szczególną rolę, otaczając je estymą. Wyniesiono je ponad wolę władcy i na
piedestał najwyższej racji. Wiązało nie tylko wszystkich obywateli, ale także kró-
la. Równą miarą oceniało króla i najlichszego z jego poddanych.

7.2.3. Służebna funkcja prawa

Podstawą, na której budowano państwowość krajów skandynawskich, było poczu-
cie równości, współzależności i respekt dla prawa. Ukształtowany przez wieki le-
galizm wpływa na kształt współczesnych stosunków społecznych. W Skandynawii
zinternalizowane normy prawa nie stanowią ornamentu - są faktycznie wykorzy-
stywanym narzędziem regulowania zachowań ludzkich w sądzie, na ulicy, w ro-
dzinie.

W doskonałym artykule poświęconym sądownictwu i przestępczości we wcze-
snym okresie kształtowania się państwowości szwedzkiej Eva Österberg zwraca
uwagę na instruktywne wartości islandzkich sag. Zadziwia w nich stopień nasą-
czenia fabuły wątkami prawnymi, zarówno w rozstrzyganiu sporów, jak i codzien-
nej aktywności człowieka. Argumenty natury emocjonalnej ustępują zwykle przed
argumentami natury prawnej. O postawach rycerzy, ich towarzyszy i żon decy-
duje zazwyczaj świadomość obowiązków i uprawnień556. Kreślą przeto obraz spo-
łeczeństwa utrzymywanego w jedności przez siłę prawa557. Ono buduje etos le-
gendarnych bohaterów, przesądza racje, zapewnia pomyślność i prestiż. Autorka
wiąże rodowód swoistej mentalności szwedzkiej z oddziaływaniem na psychikę
i zachowania wzorów utrwalonych w sagach islandzkich oraz - co dla nas szcze-
gólnie ważne - uznaje ten proces za właściwy wszystkim społeczeństwom skandy-
nawskim558.

Historyk norweski Halvdan Koht, badając dynamizmy rozwoju społecznego,
często odwołuje się do przykładów z historii państw skandynawskich. Zwraca uwa-
gę na fakt, że jeśli sięgniemy do najstarszych źródeł historii ludzi zamieszkują-
cych tereny współczesnej Norwegii, to z dużym prawdopodobieństwem możemy
stwierdzić, że społeczność i zręby tamtejszego państwa zbudowano na prawie,
554A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 49.
555I. Andersson, Early Democratic…, s. 49-55; A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 48-50; W. Maisel,
Archeologia prawna Europy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań, s. 19.
556Saga Rodu z Laxdalu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1973, s. 74-75.
557E. Österberg, Social Arena…, s. 8-9.
558Ibidem, s. 9. Jest to również dowód na to, że sami Skandynawowie, analizując rodzime instytucje,
wykraczają poza obecne granice swych państw i odwołują się do tradycji wspólnej wszystkim narodom
skandynawskim.
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zanim zaszczepiono tam chrześcijaństwo559. Co prawda, pierwsze norweskie pra-
wa zostały spisane dopiero po przyjęciu chrześcijaństwa, lecz ich źródła - pojęcie
i zasady wymiaru sprawiedliwości - są starsze niż tradycja chrześcijańska560.

Znaczenie prawa podkreśla XX-wieczne duńskie Jyske Lov. W tym okresie kró-
lestwo duńskie składało się z trzech różnych pod względem porządku prawnego
prowincji: Zelandii, Skanii i Jutlandii. Kodyfikacja pozwoliła na ujednolicenie pra-
wa. Odbijało ono stosunki dominujące w społeczeństwie rolniczym, opartym na
więzach rodowych. Struktury te podlegały z czasem dezintegracji wobec widocz-
nej walki króla, wspieranego przez kościół, o supremację władzy. Zbiór praw za-
czyna się od wielokrotnie i współcześnie cytowanych słów: „Społeczeństwo opiera
się na prawie”. Słowa te to esencja tradycji stosunków i prawa skandynawskiego.
Ściśle kanoniczne zabarwienie z naciskiem nadal na znaczenie prawa ma kolej-
ne epokowe stwierdzenie: „Żadne prawo nie jest tak dobre, by się nim kierować
jak prawdą, ale w razie wątpliwości, co jest prawdą - prawo winno o tym decydo-
wać”561.

Bez względu jednak na spory, jakie toczyły się między królem a możnymi roda-
mi, nie sposób przeceniać znaczenia deklaracji zawartej w Jyske Lov. Podstawą,
na której oparte jest społeczeństwo, jest prawo. To decyduje o samej treści przepi-
sów prawnych. Prawo ma być uczciwe, sprawiedliwe, zgodne ze zwyczajami kra-
ju, odpowiednie, pożyteczne i jasne, aby wszyscy mogli zrozumieć jego treść562.
Duńczycy już w XII wieku podkreślali, że prawo ma być tworzone w sposób, który
wszystkich traktuje równo i pozwala uniknąć szczególnych preferencji dla wybra-
nych grup. Nikt nie miał prawa wydawać sądów, które pozostawałyby w sprzecz-
ności z prawem uchwalonym przez króla i przyjętym przez społeczeństwo. Lud
był wprawdzie zobowiązany do okazywania posłuszeństwa królowi, lecz ten z ko-
lei był zobowiązany go chronić, zapewnić bezpieczeństwo i postępować zgodnie
z obowiązującym prawem.

Charakterystyczne jest również to, o czym zazwyczaj zapominamy, iż w owym
okresie w prawie karnym dominowały kary grzywny Również najcięższe zbrod-
nie można było odkupić odpowiednią grzywną. Prawo karne w okresie rozwoju
i konsolidacji społeczeństwa duńskiego nie jest zbiorem czynów określanych jako
przestępstwa. Jest zbiorem czynów niestosownych. Poszkodowany ma więc w sto-
sunku do złoczyńcy roszczenie o odszkodowanie w ramach procedury cywilnej.
Odszkodowanie opiewało na odpowiednią sumę pieniędzy do zapłacenia na rzecz
poszkodowanego563 Gorzej było, jeśli winny nie był w stanie płacić. Groziło mu
wtedy niewolnictwo, kary cielesne z karą śmierci włącznie564.

Zakorzenienie istoty społeczeństwa w prawie jest więc historycznym dziedzic-
twem, dorobkiem wypracowanym przez Skandynawów w toku ich dziejów. Istotną
cechą ich prawa natomiast jest to, że kieruje się nie tyle ideą i teorią, ile interesem
jednostki. Te dwa elementy idące w parze stanowią cechę specyficzną. Są bowiem
w Europie kraje, które mają długą tradycję posłuszeństwa dla zwierzchniej wła-
dzy i prawa, każdego prawa przez nią wydawanego. Są też kraje, które w imię
jednostki i przeciw teorii i idei wzniecały rewolucje odmieniające los także innych
narodów. Skandynawska kombinacja cech może być specyfiką Skandynawii. Nie
skazuje to jednak innych narodów na gotową porażkę krajowej polityki karnej.
Jest raczej wskazówką, jakie warunki sprzyjają racjonalnemu jej tworzeniu i wy-
pełnianiu.

559Nie bez znaczenia dla tego procesu była pozycja, jaką w społecznościach skandynawskich zajmowa-
ły kobiety. Do czasów przyjęcia chrześcijaństwa kobiety i mężczyźni byli sobie równi, dzieląc majątek
i władzę. Pokolenia dzieci i młodzieży wychowywane były w poczuciu równości wszystkich bez względu
na płeć. Z wykładów H. F. Skram, Uniwersytet w Oslo, lipiec 1990.
560H. Koht, Driving Forces…, s. 55.
561D. Tamm, A Survey of Danish Legal History, w: Danish Law. A General Survey, ed. H. Gammeltoft,
GCE, Copenhagen 1982, s. 22.
562Ibidem, s. 22.
563H. Maine, Ancient Laws, 1906, s. 379, za: G. Ives, A History of Penal Methods…, s. 3.
564D. Tamm, A Survey of Danish…, s. 22.
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Normy rodzą się z przekonań. Uczucia sprawiają, że jesteśmy im posłuszni i to
kształtuje nasze zachowania. Prawo skandynawskie zdaje się świadczyć o tym, że
przekonania znacznie częściej miały swe źródło w codziennej praktyce niż w na-
rzuconych, wyspekulowanych ideologiach.

Pojęcie państwa i społeczeństwa było w Skandynawii wieków średnich inte-
gralnie związane z prawem565. Szczególny prestiż prawa zaznacza się we współ-
czesnych analizach dotyczących okresu kształtowania się tych społeczeństw. Wy-
łania się z nich wizja państwa czerpiącego swą siłę z prawa, na którym się opiera.
Wymiar sprawiedliwości obywa się bez ekspertów. Fakt, że był sprawowany na fo-
rum wspólnoty przez działającego z jej mandatu sędziego (langmana), podkreślał
samorządność i szacunek ze strony władcy dla ustanowionych przez wspólnotę
praw. Głównym zadaniem sądu - co warte jest podkreślenia - było dążenie nie tyle
do wymierzenia kary, ile do rozwiązania konfliktu między jednostkami566. Miało
to wpływ nie tylko na kształtowanie się określonej tradycji, ale i na kształtowanie
określonej mentalności ludzi.

Wychowywani w klimacie poszanowania dla ustanawianych praw i szacunku
dla woli wszystkich wolnych uczestników tingu, przekazywali tę tradycję kolej-
nym pokoleniom. I choć daleko posuniętym uproszczeniem byłoby wskazywanie
na bezpośredni związek między skandynawską tradycją XI i prawem XXI wieku,
to uzasadnione wydaje się sięganie myślą w tak daleką przeszłość, gdy chcemy
zrozumieć swoisty fenomen skandynawskiej tolerancji, spolegliwości wobec pra-
wa i poczucia współodpowiedzialności za członków swej grupy. Wydaje się, że tak
kształtowana przez wieki postawa obywateli wobec prawa przyczyniła się do ufor-
mowania konkretnej mentalności. To także w efekcie również obecnie ma istotny
wpływ na kształt współczesnego więziennictwa skandynawskiego. Praworządność
jest gruntem, na którym rozwijały się skandynawskie stosunki społeczne.

Już za czasów Magnusa Haakonsona (Magnus V)567, który słusznie zyskał przy-
domek Prawodawca, ponieważ w miejsce istniejących czterech kodeksów wydał
jeden zbiór zasad prawnych (w czym znacznie wyprzedził władców państw Euro-
py kontynentalnej), podkreślano potrzebę humanitarnego traktowania sprawców
przestępstw. Kodeks był pod tym względem wzorowany na normach wcześniej wy-
pracowanych. Przestępstwo było w nim uznawane za akt skierowany przeciwko
społeczeństwu, natomiast przewidywane kary oddawały ugruntowaną już w prze-
szłości niechęć do ferowania surowych wyroków568. Litera starego prawa wzmoc-
niona została ideami chrześcijańskimi. Napominano, by uwzględniać okoliczności
łagodzące i pamiętać, że sprawiedliwość ma siostrę imieniem łaska.

Łaska, litość, miłosierdzie - to pojęcia wprowadzone przez chrześcijaństwo;
łagodność w orzekaniu kar - to dzieło skandynawskiej tradycji i roztropności.

W tym też okresie - o czym już wspominaliśmy - skandynawscy władcy zaczęli
budować pierwsze więzienia. Inicjatywa ta wiązana jest w literaturze z prawem
łaski. Często polegało ono na zastępowaniu kar okaleczających - zamknięciem
w więzieniu569. Więzienia są więc świadectwem okazywanej przestępcom łaski

565W przeciwieństwie do Europy kontynentalnej, gdzie prawo kształtowano w ramach już istniejącego
państwa, w Skandynawii było ono tym czynnikiem, który tworzył zręby przyszłych państw.
566H. Koht, Driving Forces…, s. 21.
567Władca Norwegii Magnus Haakonson (Magnus V, 1263—1280) był następcą Haakona Haakonsona
(Haakon IV, 1217—1263), za panowania którego Grenlandia i Islandia zostały na drodze pokojowego
traktatu przyłączone do Norwegii, w skład której wchodziła również w owym czasie znaczna część póź-
niejszej Szwecji. Magnus Prawodawca wydał pierwszą konstytucję, przyznającą znaczne prerogatywy
królowi i powołującą Radę Państwa, w skład której wchodzili przedstawiciele najznakomitszych rodów,
kleru i królewscy urzędnicy. W sytuacjach szczególnej wagi król był zobowiązany zwoływać Parlament,
w skład którego wchodzili szlachta i duchowieństwo. J. Midgaard, A Brief History…, s. 39-43.
568Ibidem, s. 42
569Warto tu rozprawić się z fałszywym przekonaniem, mocno ugruntowanym w świadomości Polaków,
że przysłowiowa praworządność skandynawska jest skutkiem stosowania „do niedawna” kar cielesnych
i dłuższego oraz częstszego niż w innych państwach korzystania z kary śmierci. Zastanawia, skąd wzięło
się to przekonanie prezentowane jeszcze i dziś zarówno w obiegowych opowieściach, jak i w wykładach
niektórych profesorów prawa karnego. Można tylko snuć przypuszczenia, że była to argumentacja
wygodna dla zwolenników surowego karania, którzy w ten sposób mogli odwoływać się do szwedzkiego
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królewskiej; tym samym potwierdzają tendencję do łagodzenia sankcji i powścią-
gliwość w wymiarze kary570.

7.3. Obyczajowy (społeczno-kulturowy)
aspekt rozwoju skandynawskich systemów
penitencjarnych

W pierwszym okresie istnienia społeczeństw skandynawskich brak silnych struk-
tur państwowych. W wieku XVIII, w okresie bujnego rozwoju więziennictwa mamy
natomiast do czynienia z rozrostem współczesnej państwowości wraz z jej rozbu-
dowanym, zbiurokratyzowanym i scentralizowanym systemem władzy, podobnym
do tego, jaki obserwujemy w Anglii czy Francji. Odmiennie jednak kształtuje się
skandynawska polityka kryminalna i penitencjarna. Jedną z przyczyn tego był za-
pewne ukształtowany w przeszłości skandynawski pragmatyzm.

Skandynawskie społeczeństwa, jeśli już nie skandynawskie rządy, wykazują
niezwykle silne przywiązanie do ciągłości i stabilności. Ich paternalistyczne i prag-
matyczne nastawienie nigdy nie wygasło. Tak system prawny, jak i system ekono-
miczny wykazuje tam zdumiewającą kontynuację nawet w zderzeniu z zachodzą-
cymi w świecie zmianami warunków produkcji i zasad ekonomii571. Wydaje się, że
złożyły się na to: swoiste miejsce i znaczenie religii w rozwoju tych społeczeństw,
model edukacji i rozwój aparatu administracyjnego, zdeterminowany strukturą
klasową społeczeństwa skandynawskiego.

W dalszych częściach pracy zajmuję się wpływem współczesnej ekonomii i pro-
gramu państw dobrobytu na współczesny stan więziennictwa skandynawskiego.
W tym rozdziale uwaga skupiona jest na tym, co doprowadziło do ukształtowa-
nia społeczeństw wysoce ceniących wolność jednostki, krytycznie nastawionych
do idei surowych kar, zdolnych do empatii i poczuwających się do odpowiedzial-
ności nawet za tych członków społeczeństwa, którzy naruszają przyjęty porządek
prawny.

Wydaje się, że przedstawienie w historycznej perspektywie swoistych prze-
mian w religii, edukacji i skandynawskiej administracji państwowej jest niezbęd-
ne dla właściwego zrozumienia relacji zachodzących między tymi, którzy spędzają
czas za murami więzienia, a tymi, którzy decydują o wysokości przewidzianej pra-
wem kary.

7.3.1. Protestantyzm

Na przestrzeni z górą czterech wieków mentalność społeczeństw skandynawskich
kształtowana była przez protestantyzm, ściślej zaś ten jego nurt, który odwoływał
się do teologii luterańskiej.

Richard Friedenthal, analizując w doskonałej biografii Lutra procesy prowa-
dzące do przyjęcia protestantyzmu na Półwyspie Skandynawskim, słusznie pod-
kreśla splątanie sfery polityki i sfery religii. Reformację w Szwecji poprzedzał
proces wyzwalania się spod hegemonii duńskiej. W Danii przyjęcie nowej formy
wiary było spowodowane zarówno dużą niechęcią do działalności biskupów, jak

przykładu, wskazując na pożytek płynący dla całego społeczeństwa ze stosowania kar, nawet jeśli są
barbarzyńskie.
570H. Koht, Driving Forces…, s. 55-56. Ostatecznie kary cielesne np. w Norwegii zostały zniesione
ustawą z 15 października 1815.
571G. Hecksher, The Welfare State and Beyond. Success and Problems in Scandinavia, University of
Minnesota Press, Minneapolis 1984, s. 21.
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i przekonaniami króla Christiana III. Król od dawna był wyznawcą doktryny Lu-
tra. Nakładał się na to klimat niepokojów i opozycji wobec postawy cesarza Karola
V (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, 1519—1556), który w swoje imperial-
ne plany włączył także Skandynawię572.

Początkowo łatwo popełnić błąd i upatrywać w protestantyzmie głównej przy-
czyny odrębności, jakie dają się zauważyć w podejściu Skandynawów do więź-
niów. Wraz ze studiami skandynawskich dziejów przychodzi zrozumienie, że pro-
testantyzm przyjął się w Skandynawii bez większych problemów właśnie dlatego,
że główne tezy dotyczące życia i uregulowania stosunków między ludźmi głoszo-
ne przez Lutra padły na podatny grunt. Były zbieżne z normami obowiązującymi
tam wcześniej. Nowa wiara została zaakceptowana, ponieważ w sposób naturalny
kontynuowała i rozwijała istniejące już idee i zasady.

W Danii, gdzie reformacja spowodowała w pierwszym okresie poważne po-
gorszenie sytuacji chłopów (których poddano sądownictwu szlachty) i mieszczan
(którym odebrano monopol handlowy na sprzedaż produktów rolnych dla szlachty
i króla), historycy podkreślają zastanawiająco szybkie i spokojne jej przeprowa-
dzenie573.

Reformacja przyjęła się również w Norwegii, gdzie luteranizm praktycznie nie
miał w ogóle zwolenników i gdzie próby narzucenia jej spotkały się początkowo
ze zbrojnym oporem. Nie można jednak zapominać, że skupieni wokół Olava En-
gelbriktsona - arcybiskupa z Nidaros (obecnie Trondheim) walczyli co najmniej
w równym stopniu o los kościoła katolickiego, jak i o niepodległość Norwegii. Na-
rzucony siłą luteranizm (1537 r.) bardzo szybko został zaakceptowany574. Histo-
rycy twierdzą, że złożyły się na to przyczyny polityczne i gospodarcze. W Norwegii
tuż przed reformacją nastąpił niezwykle bujny rozwój handlu, wzmocniona została
ekonomia. Postęp dawał się zauważyć w niemal każdej dziedzinie pomimo uzależ-
nienia od Danii575.

W Szwecji o przyjęciu reformacji bez większych starć zadecydowała, zdaniem
historyków, umiarkowana polityka króla i osłabienie pozycji kościoła katolickiego.
Doszło do niego w czasie wojen wyzwoleńczych spod duńskiej zależności576.

W Danii sam król opowiedział się zdecydowanie po stronie przemian. Istotny
wpływ miało też przenikanie do Danii żywiołu niemieckiego i otwartość na wpływy
kultury tego narodu. Historycy dowodzą, że w każdym z państw skandynawskich
zmiany zachodzące na fali reformacji odpowiadały mentalności ludzi, a głoszone
programy i zasady spotkały się z powszechnym poparciem577.

Kościół protestancki, korzystając z pomocy władz państwowych, narzucił lud-
ności nie tylko zasadę ścisłego przestrzegania wypoczynku świątecznego. Narzu-
cił również zasadę uczciwości w załatwianiu spraw materialnych i kontaktach mię-
dzyludzkich - cnoty zakorzenione w obyczajowości Skandynawów, nadal będące
w poważaniu i uznawane za skandynawską wizytówkę578.

Procesy, które kształtowały stosunki międzyludzkie w Skandynawii, zaważy-
ły na charakterystycznych dla niej rozwiązaniach penitencjarnych i choć zostały
wzmocnione przez przyjęcie luteranizmu, to rozpoczęły się znacznie wcześniej. Po-
gląd ten jest zbieżny z argumentacją Spierenburga, który przeczy tezie Radbrucha
o protestanckich korzeniach reform więziennych i przeciwstawia się opinii, jako-
by wszystko zaczęło się „od” i „dzięki” protestanckiej ideologii. Dowodzi, że ślady
nowych idei, które z czasem doprowadziły do powstania domów poprawy i reform
więziennych, a które dość niefrasobliwie przypisano potem protestanckiej doktry-
nie społecznej, są tam widoczne już znacznie wcześniej, w XIII wieku579.

572R. Friedenthal, Marcin Luter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 399.
573W. Czapliński, Dzieje Danii…, s. 42-46.
574J. Midgaard, A Brief History…, s. 51-52.
575Ibidem, s. 52-59.
576A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 146; I. Andersson, Dzieje Szwecji…, s. 107-1 14.
577A. Kersten, Historia Szwecji…, s. 146; W. Czapliński, Dzieje Danii…, s. 46.
578Ibidem, s. 59. Nie przez przypadek też w notowaniach Transparenty International państwa skandy-
nawskie zalicza się do wolnych (Dania) lub niemal wolnych od korupcji (Szwecja, Norwegia, Finlandia).
579R Spierenburg, The Sociogenesis…, s. 3-11.
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Reformacja pociągnęła za sobą równie widoczne skutki polityczne. Wiadomo,
że kościół katolicki, który zaczął odgrywać istotną rolę w Skandynawii już ok. 1150
roku, zapewniał państwu dopływ kadry urzędniczej. W ten sposób wrastał w struk-
tury władzy i kontrolował aparat administracji publicznej. Kościół ułatwiał również
stabilizację, której potrzebował zarówno król dla rozszerzania swych wpływów,
jak i sam kościół dla konsolidacji i umacniania swej pozycji. Kościół ponadto był
tą siłą, która szerzyła międzynarodową kulturę. Zakony były zwykle szkołami rol-
nictwa, medycyny, centrum zachodniej cywilizacji, miejscem schronienia i pracy
kronikarzy.

Reformacja sprzyjała umocnieniu władzy monarchy i siły państwa również
w drodze przejmowania rozlicznych dóbr kościelnych. Narastaniu paternalistycz-
nych cech władcy towarzyszył jednak w efekcie, przynajmniej na początku, zastój
kultury duchowej i nauki580.

Kościół był w Średniowieczu jednym z podstawowych bastionów kultury. Wraz
z jego upadkiem zniszczeniu uległy biblioteki klasztorne, przestały istnieć szkoły
przyklasztorne. Dwory zaś dość niezdarnie wchodziły w rolę mecenasów. Szlachta
i mieszczaństwo były bowiem zbyt biedne, a ponadto zajęte bardziej prowadze-
niem wojen i sporów wewnętrznych niż rozwijaniem kultury.

Istotny jest jednak fakt, że reformacja, która objęła niemal jednocześnie
wszystkie państwa skandynawskie, wszędzie przebiegała niemal bezboleśnie.
Również później (XVII w. i okres rewolucji francuskiej) były one wolne od rewo-
lucyjnych wstrząsów. Także i współcześnie, od ponad 100 lat w zasadzie państwa
te nie prowadziły na swoim terenie wojen. Wprawdzie w przeszłości brały udział
w walkach i walczyły między sobą, ale nie wpływało to na dekompozycję cech cha-
rakteryzujących te społeczeństwa, na rozbicie etosu narodowego i ukształtowanej
przez wieki obyczajowości.

W pracy poświęconej myśli i etyce purytańskiej Max Weber trafnie wydobył
te elementy, które w sposób istotny zaważyły na kierunku rozwoju społeczeństw
przenikniętych duchem protestanckiego purytanizmu. „Gdziekolwiek sięgała wła-
dza purytańskiego pojmowania życia, sprzyjała ona w każdym wypadku - i fakt ten
ma o wiele większe znaczenie niż samo sprzyjanie tworzeniu kapitału - tendencji
do mieszczańskiego, ekonomicznego i racjonalnego sposobu życia; była ona najpo-
ważniejszym, a przede wszystkim najbardziej konsekwentnym jej nosicielem”581.

Takie podejście sprzyjało pragmatycznym interpretacjom rzeczywistości i ra-
cjonalnemu, skutecznemu działaniu. Bliskie Skandynawom poczucie równości zo-
stało jedynie wzmocnione ideologią, która zakazywała wywyższania się, trakto-
wania innych gorzej niż siebie samego, sprzyjając tym samym silnej uniformizacji
stylu życia. Z niechęcią odnosiła się do prądów i poglądów krępujących rozwój
jednostki dla dobra grupy. Stwarzała natomiast dogodne pole dla działań refor-
matorskich.

Z tej tradycji, afirmującej racjonalne działanie, pracowitość, powściągliwość,
ascetyczny styl życia i pokorę, wyrasta również krytyczne nastawienie do rzeczy-
wistości i pragmatyzm, który rządzi skandynawską polityką penitencjarną. Moto-
rem działań i ciągłych przemian jest dążenie do rezygnacji z tego, co nie przynosi
spodziewanych efektów, i wprowadzenie tego, co w nowej sytuacji wydaje się sen-
sowne i rokuje pozytywnie582.
580Dobrą ilustracją tej sytuacji jest barwnie przedstawiona na tle wydarzeń epoki biografia szwedzkiej
królowej Krystyny. Komentując reformację, Stolpe przytacza za S. Lindrothem opinię, że reformacja
była „antyintelektualna”. Lindroth mówi o barbarzyństwie kroczącym w ślad za reformacją, najbar-
dziej widocznym w Szwecji, ale także na kontynencie. Erazm z Rotterdamu pisał, że „gdzie luteranizm
wchodzi, tam nauka wychodzi”.

Za Gustawa Wazy, gdy reformacja była w rozkwicie, szkoły zupełnie opustoszały, a Uniwersytet
w Uppsali został zamknięty. Otwarto go na nowo w 1593 roku, po reformach szkolnictwa niemieckie-
go Philippa Melanchtona, które przejęte zostały także w Szwecji. Patrz S. Stolpe, Królowa Krystyna,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988, s. 105.
581M. Weber, Asceza i duch kapitalizmu, w: Szkice z socjologii religii, Książka i Wiedza, Warszawa
1984, s. 103.
582M. Płatek, Wybrane problemy polityki kryminalnej państw skandynawskich, „Przestępczość na
Świecie” 1987, t. XX, s. 85-100.
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Również tendencje sprzyjające uniformizacji życia nie były obojętne dla podej-
mowania reform na gruncie penitencjarnym i dążenia współcześnie do zapewnie-
nia więźniom warunków zbliżonych do tych, w jakich żyje reszta społeczeństwa.

7.3.2. Edukacja

Protestantyzm przyczynił się w państwach, w których się zakorzenił, do silnego
rozwoju przemysłu, handlu i rolnictwa. Nie wolno jednak zapominać, że był po-
glądem par excellence religijnym, dotyczył wiary i kultu.

Nie miejsce tu na rozważania, do jakiego stopnia przyczynił się do krzewienia
tolerancji społecznej w państwach, które go przyjęły. Ograniczając się tylko do
Skandynawii, można bez ryzyka błędu stwierdzić, że luteranizm nie był jedyną
siłą wyzwalającą ducha tolerancji. Nowe formy wiary wprowadzane były wraz ze
stwierdzeniem, że nikt nie może być zmuszany do posłuchu dla Słowa Bożego; to,
co ma przynieść owoce, nie może być wymuszone583.

O tym, że duch tolerancji nieobcy był Skandynawii, nim zawitała tam reforma-
cja, świadczy fakt, że już w Średniowieczu objęto tam zorganizowaną pomocą so-
cjalną osoby niepełnosprawne i pozostające bez pracy. O opiece nad ubogimi trak-
towały m.in. najwcześniejsze prawa norweskie. Tak więc Gulatingsloven (począ-
tek X w.) określało obowiązki właściciela na rzecz zamieszkałych na użytkowanym
przez niego terenie ubogich, z obowiązkiem pochówku włącznie. W ogólnokrajo-
wych prawach z 1274 roku zawarto postanowienia, które można uznać za początki
opieki społecznej. Każdy norweski chłop miał obowiązek udzielenia noclegu, na-
karmienia jałmużnika, który zjawił się na terenie jego gospodarstwa, i okazania
mu pomocy w znalezieniu pracy lub dalszej pomocy u kolejnego gospodarza584.
Zdaniem A. Berezy-Jarocińskiego, znawcy dziejów Norwegii, tak wczesne uregu-
lowanie tych spraw wynikało z rzadkości zaludnienia tych ziem oraz warunków
geograficzno-klimatycznych, które powodowały, że pozostawienie człowieka wła-
snemu losowi groziło śmiercią. Równie ważną przyczyną jest charakterystyczna
dla Skandynawów solidarność międzyludzka, która była dodatkowym wytworem
epoki wikingów585.

Od XII wieku chłopi płacili dziesięciny kościelne. Uzyskiwane wartości dzie-
lone były na cztery części: dla biskupa, dla proboszcza, na utrzymanie kościoła
oraz na pomoc ubogim. O sposobach wydatkowania tej ostatniej decydowali sa-
mi parafianie. Już w wieku XIII w miastach zaczęły powstawać różnego rodzaju
instytucje powołane do opieki nad biednymi, w tym domy noclegowe i domy dla
chorych. W późniejszym okresie tworzono również specjalne magazyny; zbierano
w nich przedmioty, które można było przekazać potrzebującym za darmo586. Po-
moc była organizowana w ramach samorządów lokalnych. Fakt, że ów samorząd
był w Skandynawii szczególnie silny, przyczynił się do rozwoju cech, o których
tu mowa: tolerancji, poczucia równości i poczucia sprawiedliwości587. Są to ce-
chy, które - jak zgodnie podkreślają socjologowie - wraz z edukacją wpływają na
kształtowanie postaw wolnych od rygoryzmu588.

Reformacja wprowadzała nie tylko nowy obrządek, do którego najtrudniej było
się przyzwyczaić zwłaszcza ludności wiejskiej. Stwarzała też szanse rozwoju prze-

583I. Andersson, Dzieje Szwecji…, s. 111. Cytat pochodzi z tekstu O przyczynach, dla których msza
powinna być odprawiana w języku zrozumiałym dla prostych ludzi z 1531 roku. Jej autorem był wielki
reformator i pierwszy zwierzchnik kościoła szwedzkiego niezależny od Rzymu - mistrz Olaus Petri.
584A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991, s. 86.
585Ibidem, s. 86-87.
586Ibidem, s. 87.
587G. Hecksher, The Welfare State…, s. 22-23.
588A. Kojder, Godność i siła prawa. Szkice socjologicznoprawne, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001,
s. 410; A. Podgórecki, Społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów
1995, s. 99.
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mysłu i handlu. W dłuższej perspektywie oznaczała również rozwój edukacji po-
wszechnej. Ludzie mieli bowiem obowiązek słuchać i rozumieć Słowo Boże, a także
samodzielnie studiować Biblię. Kościół luterański, stając się instytucją państwo-
wą, musiał wypełniać zadania związane z tak określonymi potrzebami religijny-
mi społeczeństwa. Musiał nauczać religii, a więc odpowiadać również za oświatę
i informowanie wiernych o wszelkich postanowieniach i zarządzeniach władz589.
Takie nastawienie konsekwentnie realizowane musiało z czasem przyczynić się
do rozwoju powszechnej edukacji, która z kolei sprzyjała wzmacnianiu tolerancji
społecznej.

Protestantyzm, niosąc z sobą określone zasady postępowania i kanony religij-
ne, wprowadzał nie tylko msze w językach narodowych, ale również Biblię tłuma-
czoną na języki narodowe. Podstawowym zadaniem było udostępnienie katechi-
zmu Martina Lutra i Biblii wszystkim wiernym, a nie tylko księżom. Jednocześnie
rozumiano, że efekt takiego przedsięwzięcia jak przetłumaczenie Biblii, tekstów
liturgicznych oraz pieśni religijnych na szwedzki i duński nie przyniesie oczeki-
wanego rezultatu, jeżeli wśród ludzi panować będzie analfabetyzm. Na pastorów
spadł więc obowiązek umożliwienia ludziom swobodnego z nich korzystania. Ozna-
czało to konieczność wprowadzenia powszechnej nauki czytania i pisania. Ducho-
wieństwo zostało do tego zobowiązane prawem kościelnym, które w Szwecji wyda-
no w 1687 roku. Potrzeba było 150 lat, by zlikwidować tam analfabetyzm. Kiedy cel
ten osiągnięto, pierwotna, religijna inspiracja straciła nieco na znaczeniu. Mimo
to nadal do obowiązków parafii kościelnych spełnianych wobec państwa należało
kształcenie na poziomie nauczania podstawowego.

Szkolnictwo podstawowe, tak dobrze zorganizowane w Skandynawii, było for-
mą edukacji, która pojawiła się stosunkowo późno. Aczkolwiek od czasów Średnio-
wiecza przywiązywano do edukacji dużą wagę, to jednak do czasów reformacji
mamy do czynienia ze szkolnictwem elitarnym. Ciekawe jest i to, że powołaniu
uniwersytetów w XV wieku (Uppsala - 1477 r.; Kopenhaga - 1478 r.) przyświecały
przede wszystkim intencje pragmatyczne. W XV wieku synowie wielkich rodów
zaczęli wyjeżdżać na nauki przeważnie do Niemiec, Włoch i Francji. Uniwersytety
stworzono więc po to, by przyszli urzędnicy państwowi kształcili się na potrzeby
kraju na miejscu, a nie za granicą.

W Szwecji uniwersytet został powołany z inicjatywy arcybiskupa Jacoba Ulfs-
sona w Uppsali, stolicy metropolii, za zgodą i przy współudziale regenta Stena
Sture. W Danii król chciał, aby utworzony w stolicy uniwersytet stanowił prze-
ciwwagę zarówno dla władzy papieża w Rzymie, jak i miejscowego biskupa, który
swoją siedzibę miał w Lund, mieście należącym wtedy do Danii590.

Edukacja na poziomie licealnym rozwinęła się w wieku XVII. Jej celem było
przygotowanie młodych chłopców do studiów uniwersyteckich. Przez cały czas
inicjatywa krzewienia edukacji wychodziła od państwa oraz kościoła i pozostawa-
ła w ich rękach.

W Danii jeszcze w 1789 roku (zanim wybuchła rewolucja francuska) powołano
specjalną Komisję Królewską do zbadania poziomu nauczania w kraju,

W efekcie jej prac w 1814 roku wprowadzono ustawę o powszechnym naucza-
niu, która stanowiła, że do obowiązków państwa należy bezpłatna edukacja w za-
kresie nauczania podstawowego. Jednocześnie rodziców zobligowano do posyła-
nia dzieci do szkół pod groźbą wysokiej grzywny.

589A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów…, s. 85. Stąd też „od roku 1629 każdy duchowny musiał mieć
uniwersyteckie wykształcenie, a duńska rada państwa bardzo wnikliwie badała kwalifikacje kandyda-
tów na wakujące stanowiska kościelne. (…) Działalność oświatowa luterańskiego duchowieństwa miała
wielokierunkowy charakter. Na terenach wiejskich była ona ograniczona do nauki religii, pisania, czy-
tania i rachunków. Ale nauką zajmował się nie tylko przełożony parafii, lecz i jego pomocnicy, wikary,
kantor, organista. Ogólny rozwój gospodarczy i ożywienie działalności handlowej spowodowały na nor-
weskiej wsi znaczny wzrost zapotrzebowania na naukę czytania, pisania i rachowania; toteż siedziby
parafii stawały się rzeczywistymi ośrodkami realizacji potrzeb szkoleniowych tamtych czasów”.
590J. A. Lauwerys, Scandinavian Democracy…, s. 58-69; G. Heckscher, The Welfare State…, s. 23-24.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 218



W Szwecji podobną ustawę uchwalono w 1842 roku. Nakładała na wszystkie
dzieci w wieku od 7 do 13 lat obowiązek uczęszczania do pięcioletnich szkół pod-
stawowych591.

W Norwegii do szkół zakładanych przez luterańskie duchowieństwo na bazie
dawnych seminariów katolickich powstawały szkoły określane jako katedralne lub
łacińskie. Miały charakter szkolnictwa średniego i umożliwiały dalsze studia uni-
wersyteckie592. Szkoły tego typu dostępne były tylko dla chłopców. W roku 1869
Parlament norweski uchwalił nowe prawa dotyczące szkolnictwa średniego. W no-
wym typie szkół duży nacisk położono m.in. na nauczanie języka angielskiego jako
języka obcego oraz naukę zarówno współczesnego języka norweskiego, jak i sta-
ronorweskiego. Początkowo nowe szkoły były dostępne tylko dla chłopców, ale
w roku 1882 także dziewczęta uzyskały uprawnienia do zdawania egzaminu ma-
turalnego. Tworzono również państwowe, komunalne i prywatne szkoły specjalne
- dla niesłyszących, niewidomych i niedorozwiniętych593.

Nauka niezwiązana z organizacją kościelną powstała w miastach już w 1607
roku; na mocy zarządzenia władz miejskich powołano do życia szkolnictwo pod-
stawowe z nauką pisania, czytania i rachunków. Nie istniał jednak wówczas obo-
wiązek szkolny. Wydaje się, że pomimo źródeł, które informują, że korzystanie
z tych szkół nie było zbyt szerokie, było ono powszechniejsze niż w wielu innych
krajach594.

To właśnie w Skandynawii - najpierw w Danii, a następnie w pozostałych pań-
stwach - rozwinęła się sieć uniwersytetów ludowych, zwanych szkołami ludowymi
(folkehjskole)595. Dążono w nich przede wszystkim do wychowania światłych oby-
wateli w duchu demokracji. Jeszcze w XIX wieku większość mieszkańców Skan-
dynawii żyła na wsi. Stąd oświata wsi pasjonowała wielu działaczy liberalnych,
którzy widzieli w niej jeden z decydujących czynników włączenia ludzi w aktywne
życie społeczne596.

Istotny dla poruszanego tu tematu był też rozwijający się na początku XIX wie-
ku ruch społeczny zmierzający do przeciwdziałania alkoholizmowi597. Skandyna-
wia nie stanowi bowiem pod tym względem wyjątku. Zarówno w przeszłości, jak
i współcześnie duża liczba przestępstw dokonana zostaje w związku i pod wpły-
wem nadużywania alkoholu.

Różnie układały się losy państw skandynawskich. Tu uwaga została skoncen-
trowana tylko na wybranych wątkach historycznych, które należy traktować jako
tło pozwalające wyjaśnić swoisty stosunek Skandynawów do więźniów i proble-
mu przestępczości. Wydaje się, że racjonalizm działań, głęboko zakorzeniona to-
lerancja, stosunkowo wczesne objęcie całego społeczeństwa programem eduka-
cji szkolnej oraz umiejętność diagnozowania źródeł wielu problemów społecznych
(ruch społeczny przeciwko alkoholizmowi) są elementami, które rzutują na treść
ustaw karnych obowiązujących w państwach skandynawskich i praktykę peniten-

591Jest jednak faktem, że wobec niedostatecznych środków finansowych, braku budynków, a często
także z powodu oporu rodziców nie był on przez wiele lat w pełni realizowany.

Powstanie tych szkół na wsiach miało i inne skutki. Niskie pobory nauczycieli zmuszały ich do pra-
cy na roli i to sprawiało, że aktywnie uczestniczyli - jako rolnicy - w ruchu chłopskim, który odegrał
istotną rolę w umacnianiu demokratyzacji życia w społeczeństwie szwedzkim. T. Cieślak, Zarys historii
najnowszej krajów skandynawskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 37, 49.
592Nie było istotnych różnic między szkołami katedralnymi a łacińskimi, nazwa wynikała z rodzaju
ośrodka kościelnego, przy którym znajdowała się szkoła.
593T. Cieślak, Zarys historii…
594Ibidem, s. 86.
595W Norwegii pierwszy uniwersytet ludowy utworzono w 1864 roku i od początku zyskał dużą po-
pularność, dając możliwość kształcenia się znacznej części populacji. Powstawały bowiem szkoły dla
dorosłych, w których nie obowiązywał ani egzamin wstępny, ani egzaminy w trakcie pobierania nauki.
Uczono w nich głównie ojczystego języka, historii, rachunków i religii. Por. A. Bereza-Jarociński, Zarys
dziejów…, s. 178.
596T. Cieślak, Zarys historii…, s. 48, 77. Por. także L. Turos, Społeczno-wychowawcze funkcje duńskich
uniwersytetów ludowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983; T. Lindhekk, Education
in Norway, w: Norwegian Society, ed. N. Rogoff Ramsøy, Universitetsforlaget, Oslo 1974, s. 158-193.
597T. Cieślak, Zarys historii…, s. 38.
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cjarną, a które trzeba mieć na uwadze, omawiając współczesny model skandynaw-
skiego systemu penitencjarnego.

7.3.3. Administracja państwowa

Okres czterystu lat uzależnienia od Danii został nazwany w Norwegii „najdłuższą
nocą”. Ktoś, kto wyrastał w tradycji i historii narodowych zrywów wyzwoleńczych
własnego kraju, bez trudu zrozumie odczucia Norwegów. A jednak w mrokach
długotrwałej politycznej zależności, jakiej doświadczali Norwegowie, zachodziły
również procesy pozytywne, których trudno byłoby doszukiwać się w przeszłości
innych zniewolonych państw europejskich598. Wystarczy powiedzieć, że w momen-
cie odzyskiwania swej niepodległości Norwegia była najbardziej chłopska i najbar-
dziej demokratyczna ze wszystkich państw skandynawskich599.

W chwili gdy Dania utraciła Norwegię na rzecz Szwecji (1814 r.)600, Norwego-
wie sprzeciwili się próbie narzucenia sprzecznej z ich aspiracjami formy państwa.
Ciągle żywa idea niepodległości przejawiła się tym razem żądaniem uchwalenia
Konstytucji przed wyborem króla. Upominając się o to absolutne minimum „ogra-
niczonej suwerenności”, kierowano się niewątpliwie przykładem innych państw,
zwłaszcza Szwecji i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzmysławiał on Norwegom
znaczenie gwarancji podstaw ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich,
znaczenie reprezentacji parlamentarnej przed złożeniem władzy w ręce monar-
chy. Postulat ów był tym bardziej realny, uzasadniony i zrozumiały, gdyż Norwego-
wie dysponowali już w owym czasie grupą ludzi przygotowanych do administrowa-

598Praktycznie dopiero w XIX wieku Norwegia otrzymała pewien zakres autonomii. Zaniechanie neu-
tralności i przejście Danii do koalicji napoleońskiej (1807—1808) po zbombardowaniu Kopenhagi i za-
braniu statków przez Anglików zmusiło ją do reorganizacji zarządu prowincją norweską. Powołano
więc w 1807 roku w Christianit (Oslo) najwyższy sąd kryminalny. Wysiłki Norwegów idące w kierunku
rozwoju rodzimej inicjatywy naukowej, technicznej i handlowej (już w 1760 r. założono Towarzystwo
Naukowe w Trondheim, a w 1772 Towarzystwo Norweskie w Kopenhadze) uwieńczyła zgoda (1811
r.) króla duńskiego Fryderyka VI na powołanie uniwersytetu w Christianii (Oslo). W grudniu 1811, ze
względu na pogarszające się położenie polityczne Danii, wysłano do Norwegii następcę tronu księcia
Christiana Fryderyka. W tym samym roku zwołał on radę składającą się z wybitniejszych Norwegów
w celu omówienia spraw kraju, co było nawiązaniem do tradycji ustanowionej przez Magnusa Uaakon-
sona Prawodawcę (w XIII w.) i nie respektowanej od 1661 roku. Por. J. Midgaard, A Brief History…, s.
59-66; T. Cieślak, Zarys historii…, s. 19-21.
599To nie przypadek, że obok demokratyzmu wymienia się chłopskość jako cechę szczególnie charak-
terystyczną dla Norwegii. Miały na to z pewnością wpływ zmiany, jakie na przełomie XVIII i XIX wieku
zachodziły w norweskim społeczeństwie. Należy więc tu wspomnieć o działalności skromnego syna
chłopskiego, reformatora religijnego Hansa Nielsena Hauge. Wywarł on w XIX wieku istotny wpływ
na kształtowanie się poglądów Norwegów. Postulował, by chłopi w większym stopniu zajmowali się
samodzielnym czytaniem i kontemplacją Biblii. Ruch Haugego, który sam wędrował po kraju, gene-
rował poczucie solidarności chłopskiej. Uświadamiając im, że są odpowiedzialni za swój los, pomagał
w zakładaniu spółek handlowo-produkcyjnych. Przyczyniało się to do wzmocnienia roli samorządów lo-
kalnych. Hauge za swoją działalność był represjonowany. Bezpodstawnie oskarżony o włóczęgostwo,
otrzymał w 1804 roku wyrok 8 lat więzienia. Nie przerwało to jednak działalności organizacji chłop-
skich, które i w późniejszym okresie nawiązywały do idei głoszonych przez Hansa Nielsena Hauge.
Por. T. Cieślak, Zarys historii…, s. 19-21; H. Koht, Driving Forces…, s. 91-122.
600Jean Baptiste Bernadotte, marszałek napoleoński, syn skromnego adwokata z Pou, został osadzony
na tronie szwedzkim w 1810 roku jako Karol Jan i był gwarantem przymierza z Napoleonem. Dwa lata
później, realistycznie oceniając ówczesną sytuację międzynarodową oraz możliwości nowej ojczyzny,
Karol Jan ogłosił konieczność pozyskania Rosji dla przyłączenia Norwegii tytułem rekompensaty za
utraconą na rzecz Rosji Finlandię (traktat tylżycki - 1807 r.). Wystąpił przeciwko Danii, w owym czasie
sojusznikowi Napoleona. Szybko zmusił ją do kapitulacji i podpisania w Kilonii traktatu pokojowego (14
stycznia 1814), na mocy którego Dania odstępowała Szwecji Norwegię (z wyjątkiem Grenlandii, Wysp
Owczych i Islandii), a uzyskiwała od Szwecji posiadłości na Pomorzu Zaodrzańskim i wyspę Rugię.

Norwedzy sprzeciwili się podejmowaniu decyzji o ich losie bez uwzględnienia ich opinii. Akcja, która
początkowo miała na celu tylko wywarcie nacisku na króla duńskiego, by powrócił na tron norweski,
w efekcie doprowadziła do powstania norweskiej Konstytucji (17 maja 1814) i rozbudzenia dążeń nie-
podległościowych.

Por. J. Weibull, The Union with Norway, w; Sweden’s Development from Poverty to Affluence, 1750—
1970, ed. S. Koblik, University of Minnesota Press, Minneapolis 1975, s. 68-89; T. Cieślak, Zarys hi-
storii…, s. 21-23.
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nia państwem601. Rzadko wywodzili się oni spośród arystokratów, ponieważ wśród
tej nielicznej warstwy przeważały rodziny duńskie. Rola ta przypadła więc nielicz-
nym członkom znakomitych norweskich rodów i licznie reprezentowanej grupie
wykształconych urzędników państwowych602.

Przez lata zależności król był w dalekiej Kopenhadze, musiał więc znaleźć się
inny rozjemca i inny sposób na zarządzanie państwem. Sięgnięto do tradycji i kul-
tywowanych zwyczajów. Władza i jej wykonanie oparte zostały na prawie, a je-
go przestrzeganie powierzono urzędnikom, którzy zazwyczaj mieli wykształcenie
prawnicze. Początkowo pobierali nauki za granicą, później kształcili się w kraju.
Stało się to możliwe po utworzeniu ze zbiórek społecznych Uniwersytetu w Oslo
(1811 r.)603. Nie mając oparcia we własnym królu, oparli stosunki zarówno z wład-
cą w Kopenhadze, jak i między sobą na prawie. Dość niezwykłe z europejskiego
punktu widzenia, zjawisko to jest całkiem naturalne, jeśli uwzględnić dynamizm
rozwojowy społeczeństw skandynawskich604. Podobne procesy, choć z nieco in-
nych powodów, występowały w Danii, Szwecji, a także w Finlandii.

Dzięki szczególnej roli, jaką odgrywała w Danii szlachta, doszła do głosu i na-
brała znaczenia swoista klasa urzędników państwowych, właśnie z niej się począt-
kowo wywodząca. Podobną rolę zaczęli oni odgrywać w pozostałych państwach
skandynawskich. Nastąpiło to jednak dopiero w epoce absolutyzmu oświeconego.
Stanowią oni do dziś sferę dobrze wyszkolonych urzędników, pracujących w po-
czuciu misji pełnionej na rzecz państwa i jego obywateli605.

Szwecja XVIII i XIX wieku różni się od Europy brakiem arystokracji niezależnej
od Korony, dużą „drożnością” społeczeństwa oraz wcześnie ukształtowaną demo-
kracją chłopską. W XV wieku - o czym wspominaliśmy - trudno w ogóle mówić
o szlachcie, a w XVI i XVII wieku szlachta szwedzka jest nie tylko grupą nieliczną,
ale i mało znaczącą606.

W 1600 roku stan szlachecki w Szwecji liczył 411 dorosłych mężczyzn plus
ich rodziny na milion Szwedów. 95% ludności stanowili chłopi i ludność wiej-
ska. Do końca stulecia liczebność stanu rycerskiego wzrosła pięciokrotnie. Na-
stąpiło to w wyniku nobilitacji, która z reguły była uwieńczeniem kariery urzędni-
czej. Początkowo więc szlachta zasilała kadry urzędnicze. W wieku XVII przywilej
szlachecki obraca się w swoje przeciwieństwo; warstwa urzędnicza zaczyna zasi-
lać szlachtę607. Izba Rycerska, podobnie zresztą jak duchowieństwo, zmienia się
powoli w pierwszą korporację pracowników państwowych. W związku z wysoką
śmiertelnością świeżo nobilitowanych (służba wojenna), stan szlachecki cecho-
wała duża fluktuacja i to, że przeważali w nim urzędnicy608. Mamy tu do czynie-
nia ze społeczeństwem zaskakująco wolnym od barier stanowych, w którym jed-
nostka ma możliwość szybkiego i teoretycznie nieograniczonego awansu609. Nowa
szlachta, bardzo często uboga, parała się najróżniejszymi zajęciami, począwszy od

601U. Torgersen, Political Institutions, w: Norwegian Society, ed. N. Rogoff Ramsøy, Universitetsfor-
laget, Oslo 1974, s. 194-209; T. Cieślak, Polska - Skandynawia w XIX i XX wieku, Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 45-60.
602V. Aubert, Stratification, w: Norwegian Society…, s. 109.
603Przez długi okres (do 1946 r.) był to jedyny uniwersytet w Norwegii. Został utworzony na podsta-
wie zezwolenia wydanego przez duńsko-norweskiego króla Fryderyka VI i przez 128 lat nosił jego imię;
w 1939 toku nazwę zmieniono na Uniwersytet w Oslo. Uniwersytet miał początkowo cztery fakultety:
filozofii, prawa, medycyny oraz teologii. W roku 1860 fakultet filozofii został podzielony na dwa: histo-
ryczno-filozoficzny oraz matematyczno-przyrodniczy. Kobiety uzyskały prawo studiów w roku 1884.
Por. A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów…, s. 178-1 80.
604W tym samym czasie gdy dokonywał się polityczny przełom, w Norwegii bardzo rozwinął się handel,
przemysł budowy statków i okrętów, a także przemysł drzewny oraz kopalnie węgla i rud metali istotne
dla gospodarczego przetrwania państwa w momencie uzyskania niepodległości. J. Midgaard, A Brief
History…, s. 52-59.
605E. Lindgren, State Administration and Civil Service in Denmark, w: Scandinavian Democracy…, s.
166-171.
606S. Carlsson, Sweden in the 1760s, w: Sweden’s Development…, s. 18-19.
607M. Zaremba, Tryumf wiejskiej…, s. 16.
608Ibidem.
609Ibidem, s. 15-16; S. Carlsson, Sweden…, s. 17-35.
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pracy na roli (również w służbie chłopskich synów), po pracę w zawodach miesz-
czańskich związanych z handlem lub rzemiosłem.

Awans, możliwy dzięki karierze urzędniczej, sprzyjał usytuowaniu na szczy-
cie społecznej hierarchii wartości takich cech, jak „wierność i posłuszeństwo
zwierzchności” oraz zaufanie do władzy, którą wspierał autorytet kościoła zespo-
lonego z państwem610.

Podporządkowanie się władzy i prawom przez nią ustanowionym wzmacniał,
odwrotnie niż w Norwegii, brak dystansu między jednostką a zwierzchnością. Cho-
dzi tu zarówno o brak dystansu kulturowego, jak i przestrzennego. Szło to w parze
z głęboko zakorzenionym „antyindywidualizmem”, sprzeciwem wobec uprzywile-
jowaniu jednych kosztem drugich, z powszechnie akceptowaną etyką kompromi-
su, która nie pożąda sławy, ufa sprawiedliwości, a próby wywyższania się ośmie-
sza jako próżne i nierozsądne. Szło to w parze z przywiązaniem do uczciwości,
będącej w języku szwedzkim synonimem honoru. Wszystko to stanowi podstawę
etosu kadry urzędników państwowych, niezwykle przywiązanych do prawa i jego
przestrzegania w myśl zasady, że to, co wspólne, jest racją bytu tego, co indywi-
dualne611.

Sprawnie działające państwo, zdaniem Skandynawów, to państwo administro-
wane przez dobrze działającą, świadomą swej służebnej roli wobec społeczeństwa
kadrę wykwalifikowanych biuralistów. Była to często kariera niezwykle słabo płat-
na, ale zapewniająca wysoki prestiż.

W Danii nikomu nie przyszłoby do głowy żądać wyższych zarobków tylko z te-
go powodu, że ktoś uzyskał wyższe wykształcenie w państwowym i przez państwo
opłacanym uniwersytecie. Późniejsze podwyżki miały na celu zaledwie powstrzy-
manie odpływu wykwalifikowanej kadry do sektora prywatnego. W tym przypad-
ku priorytetem była też sprawna i fachowa obsługa aparatu administracyjnego
państwa, a pośrednio związana z tym chęć zapewnienia urzędnikom państwowym
(wśród nich sędziom i funkcjonariuszom więziennym) standardów życia nie gor-
szych, niż ma reszta społeczeństwa612.

Sytuacja Finlandii jest o tyle odmienna, że przez całe stulecia państwo to było
wcielone do Szwecji. Jeszcze w XVI wieku Finowie nie posiadali własnego języ-
ka pisanego613. Jednak w momencie utraty Finlandii przez Szwecję na rzecz Rosji
(1807 r.) istniała już wystarczająca kadra fińskich urzędników, którzy byli w sta-
nie nie tylko obsadzić urzędy państwowe, ale również odpowiedzialnie kierować
losami kraju w ramach przyznanej im przez cara Aleksandra I autonomii. Pomimo
nieco odmiennych losów od tych, które były udziałem pozostałych państw skandy-
nawskich, Finlandia w ostatnim stuleciu skutecznie dążyła do identyfikacji z po-
zostałymi państwami skandynawskimi614.

W efekcie więc wykształcone zostały w Skandynawii wzory postępowania, któ-
re promują służbę na rzecz społeczeństwa, rzetelne wykonywanie swych obowiąz-
ków, uczciwość, zamiłowanie do porządku i skłonność do unikania konfliktów; przy
sprawowaniu władzy zaś należy się kierować względami egalitaryzmu i solidary-
zmu społecznego.

610„Wystawiony w 1737 roku «Dandys szwedzki», pióra urzędnika królewskiego i świeżo upieczonego
hrabiego Gyllenborga, ukazuje wartości cenione przez młodą szlachtę urzędniczą: «Młodość dobrze
i ku pożytkowi Królestwa ułożona, dusza uczciwa, szczera i odważna, miłe i przyjazne obejście oraz
wierność i posłuszeństwo zwierzchności bardziej czynią szlachcica niż tysiąc dumnych tradycji»” - M.
Zaremba, Tryumf wiejskiej…, s. 16.
611Ibidem, s. 20-30; A. Zwaniecki, Udławić się szczęściem, „Res Publica” 1989, nr 8, s. 31-37; J. Kozie-
lecki, Szczęście po szwedzku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 15-32; J. Kubitsky,
Szwecja od środka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 84-111.
612E. Lindgren, State Administration…, s. 166-174; K. Andersen, Security under Law, w: Scandinavian
Democracy, ed. J. A. Lauwerys, The Danish Institute & al., Copenhagen 1958, s. 161-165.
613Od XVI wieku jednakże wykładano już Biblię i odprawiano msze w narodowym języku Finów. Fiński
nie był jedynym językiem niepisanym. Podobnie było z językiem serbołużyckim na terenie Łużyc czy
staropruskim na terenach zajętych przez Zakon Krzyżacki.
614M. Płatek, Finland - the Place on the Scale of Progress, niepublikowany maszynopis, s. 5-15 (wykład
na Wydziale Kryminologii Uniwersytetu w Oslo, 14 grudnia 1984).
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Urządzenie skandynawskiego systemu penitencjarnego, warunki zapewnione
więźniom i stosunki panujące między kadrą więzienną a więźniami, jak również
stosunek ludzi wolnych do więźniów są - jak się wydaje - w dużym stopniu konse-
kwencją procesu, który początek swój brał w odległej przeszłości. Stąd też to, co
postrzegane jest jako „wyjątkowo humanitarne”, „nadzwyczaj postępowe” i „nie-
zwykłe” przez penitencjarystów przybywających z innych obszarów kulturowych,
w Skandynawii jest zaledwie „normalne”, „naturalne” i zazwyczaj „wymagające
poprawy”.

Dotychczas staraliśmy się uchwycić związek między procesami zachodzącymi
w historii państw skandynawskich a współczesnym szacunkiem dla prawa i wolno-
ści człowieka, z jednej strony skłaniający większość do spolegliwości wobec norm,
z drugiej zaś promujący rozwagę i umiarkowanie w karaniu tych, którzy naruszyli
prawo. Przeprowadzona tu analiza byłaby niepełna, jeśli pominęlibyśmy skandy-
nawską współczesną myśl filozoficznoprawną; myśl, która sięga korzeniami do tra-
dycyjnych sposobów regulowania życia społecznego, a rozwijana obecnie w istot-
ny sposób rzutuje na treść prawa i stosunek do wprowadzanych w nim zmian. Przy
całym szacunku, jaki mają Skandynawowie dla prawa, nigdzie nie jest tak oczywi-
ste jak tam właśnie, że prawo jest dziełem człowieka i człowiekowi ma służyć. By
lepiej zrozumieć ten fenomen - fenomen, który pozwoli również pojąć zmiany za-
chodzące w skandynawskich więzieniach - należy zapoznać się z głównymi tezami
skandynawskiej filozofii prawa.

7.4. Prawno-akcjologiczny aspekt rozwoju
skandynawskich systemów
penitencjarnych

Aby zrozumieć skandynawską praktykę penitencjarną, należy zapoznać się z myślą
filozoficznoprawną, która ma istotny wpływ na stosunek do tworzenia i stosowania
prawa oraz do orzekania i wykonywania kary pozbawienia wolności w państwach
skandynawskich. Tego zdania są również sami Skandynawowie, utrzymując, iż nie
można poważnie rozważać problemów związanych z treścią kar obowiązujących
w danym systemie bez uwzględnienia kierunków filozofii prawa, w których są za-
korzenione615.

Można zaryzykować stwierdzenie, że kierunek zwany realizmem prawniczym,
który dominuje w skandynawskiej filozofii prawa, rozwinął się tam nieprzypad-
kowo. Wpływając istotnie na przekonanie, iż prawo stanowione może być wyko-
rzystywane jako instrument realizowania zamierzonych zmian społecznych, sam
zdaje się wynikać z wielowiekowej tradycji zakorzenienia życia społecznego w nor-
mach prawa616. Zasłynęła z niego zwłaszcza szkoła uppsalska, której twórcy pre-
zentują pozytywistyczne podejście do kwestii prawa natury, prawa stanowionego
i moralności617. Za sprawiedliwe uznano to, co jest użyteczne społecznie618, ale
jednocześnie studia nad ludzkim zachowaniem nie są studiami nad prawem619.

615N. Jareborg, Essays in Criminal Law, Justus Förlag, Uppsala 1988, s. 5.
616Hans Kelsen, austriacki teoretyk państwa i prawa, miał istotny wpływ na skandynawską myśl praw-
niczą, a poglądy jego były niezwykle bliskie specyficznej mentalności i tradycji skandynawskiej. Kelsen
byt przeciwnikiem wszelkich teorii prawa natury. Dążył do zbudowania czystej teorii prawa wolnej od
uwarunkowań etycznych, politycznych, socjologicznych i historycznych. Por. L. L. Fuller, The Mora-
lity of Law, Fawcett Publications, New York 1963, s. 124-125; R. Tokarczyk, Prawa wierne naturze,
Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1980, s. 142-146.
617S. Strömholn, H. H. Vogel, Le Réalisme Scandinave dans la philosophie du droit, Libraire Générale
De Droit et de Jurisprudence, Paris 1975, s. 62-70.
618H. Kelsen, What is the Reason for the Validity of Law, w: Grundprobleme des Internationalen Rechts,
Schimntelbusch &. Co, Bonn 1957, s. 257.
619Rozważając zagadnienie sprawiedliwości i równości wobec prawa, Kelsen stwierdzał, że wymóg
równego traktowania dotyczy osób równych z punktu widzenia istotnych cech, określonych przez nor-
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Przedstawiciele realizmu prawniczego nawiązują do myśli Kelsena. Uznają
wiążącą moc ustanowionego prawa i odrzucają istnienie racjonalnych, logicznych
związków między prawem i moralnością. Idą jednak dalej i w przeciwieństwie do
Kelsena uważają, że nie ma możliwości określenia naukowych podstaw mocy wią-
żącej prawa620.

Nawiązują więc do tych myśli Kelsena, które traktują o znaczeniu prawa stano-
wionego, krytykując jednocześnie wszelkie elementy metafizycznej i spekulatyw-
nej istoty legitymizacji prawa. U Kelsena prawo tworzy niejako samo siebie, po-
nieważ jego podstawą jest tylko i wyłącznie konstytucja. Kierunek realizmu praw-
niczego odrzuca to założenie i doszukuje się jego źródeł w realiach życia społecz-
nego621.

Skandynawowie zawsze uznawali zasadność związku między sprawiedliwością
a dobrem społecznym. Realizm prawniczy, przywiązujący wagę do tych elemen-
tów, miał szczególne szanse rozwoju właśnie w Skandynawii. Rozwinął się na po-
czątku XX wieku, a jego najwybitniejszymi przedstawicielami byli Axel Hägeström,
Vilhelm Lundstedt, Karl Olivecrona, Tore Strömberg i Alf Ross.

Hägeström, twórca szkoły uppsalskiej, zajął się krytyką pozytywizmu prawni-
czego, który w owym czasie był dominującym kierunkiem myśli filozoficzno- praw-
nej. Odrzucił metafizyczne rozróżnienia między rzeczą w sobie a rzeczą taką, jak
ją postrzegamy. Uznał, że metafizyka składa się ze słów, o których naturze me-
tafizycy nic nie wiedzą i które są skażone wewnętrzną sprzecznością. Zwalczał
metafizykę i pojęcia metafizyczne jako urojone, czyli pseudopojęcia, które naj-
częściej występują w dziedzinie prawa i moralności. Istnieje, jego zdaniem, tylko
jedna rzeczywistość składająca się z obiektów ulokowanych w konkretnym czasie
i przestrzeni. To co rzeczywiste, to człowiek, jako że istnieje on w określonym cza-
sie i zawsze zajmuje pewną pozycję w przestrzeni. Rzeczywiste są również procesy
umysłowe pośrednio związane z czasem i przestrzenią, jako że są doświadczane
przez ludzi zajmujących określone pozycje w czasie i przestrzeni.

Tak więc to co obiektywne, to jedynie czas i przestrzeń. To zaś, czego nie da się
w tych wymiarach umieścić - nie istnieje. Wartości też mogą istnieć tylko w kon-
kretnych przedmiotach.

Hägeström uważał, że tym, co mamy na myśli, kiedy mówimy o prawach, jest
pewna władza, która została wyniesiona ponad fakty życia społecznego. Zważyw-
szy, że apercepcja tej władzy jest również rzeczą niemożliwą, więc i ją Hägeström
nazywa mistyczną albo metafizyczną. Nie inaczej jest z poczuciem obowiązku. Jeśli
np. rozważyć istotę prawa własności, to trzeba przyznać, że jest to przede wszyst-
kim mistyczna władza nad duchem tkwiącym w danym przedmiocie. Całe prawo
rzymskie jest, jego zdaniem, przesiąknięte aktami magicznymi. Dają się one wytłu-
maczyć również w kategoriach psychologicznych. Normom prawnym towarzyszą
pewne wzruszenia, czyli uczucia. Wiara w posiadanie praw wyposaża w siłę. Poję-
cie obowiązku zaś kojarzy się z poczuciem przymusu podporządkowania się. Oba
te pojęcia doznają więc obiektywizacji w sferze uczuć622.

mę, którą stosujemy. Por. W. Sadurski, Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 92. W związku z tym równość wobec prawa nie jest
w istocie żadną zasadą równości, lecz logiczną konsekwencją abstrakcyjnego charakteru wszelkich
norm ogólnych. Por. W. Sadurski, Neoliberalny system wartości politycznych. Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1980, s. 260. Zasada równego traktowania jest więc następstwem ogólnego
charakteru norm i jest równoznaczna z postulatem działania racjonalnego, spójnego i konsekwentne-
go, który wymaga, byśmy postępowali jednakowo w jednakowych sytuacjach. Por. W. Sadurski, Teoria
sprawiedliwości…, s. 92.
620Kelsen dążył do stworzenia naukowej teorii „czystego” prawa, prawa wolnego od wszelkich poza-
prawnych wpływów (a więc m.in. etyki, moralności, zwyczaju) i faktów wziętych z zewnętrznej rze-
czywistości. Zmuszony w związku z tym do zredukowania punktu wyjścia swojej doktryny do normy
zasadniczej, nie ustrzegł się fikcji pewnego idealnego, metaforycznego minimum.
621T. Eckhoff, Justice and Social Utility, w: Legal Essays. A Tribute to Frede Castberg, Oslo Universi-
tetsforlagct, Oslo 1963, s. 74-94.
622K. Olivecrona, Najnowsze kierunki w dziedzinie teorii prawa w Szwecji, „Państwo i Prawo” 1958,
nr 8-9, s. 257-258. Na marginesie warto zauważyć, że istnieje tu uderzające podobieństwo koncepcji
Hägeströma i Petrażyckiego, choć zdaje się, że obaj uczeni nigdy się nie spotkali ani nie znali swo-
ich prac. Por. L. Petrażycki, O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Państwowe Wydawnictwo
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Analiza pojęć „prawo” i „obowiązek” stanowi rdzeń jego filozofii. Jeżeli więc
te pojęcia są tylko pseudopojęciami, to wynika stąd, że cały zbiór tradycyjnych
pojęć prawnych musi być z punktu widzenia naukowego niezadowalający. Dlate-
go odrzuca on założenie, iż prawo wyraża wolę państwa. Państwo bowiem jest co
najwyżej wytworem wyobraźni, niezdolne samo w sobie do posiadania woli623. Po-
zytywizm prawniczy przeciwstawiał prawu naturalnemu czy idealnemu prawo rze-
czywiste, pozytywne, które miało być wyrazem woli państwa bądź woli powszech-
nej.

Hägeström odrzucał takie pojęcia, jak wola państwa czy wola powszechna jako
pozbawione wszelkiej treści naukowej. Prawa i obowiązki nie dadzą się sprowa-
dzić do tego, że pewna władza posiada rzeczywistą, dostateczną siłę, by wymusić
poszanowanie swej woli. Są one zawsze związane z pewną cechą mistyczną, której
nie da się wyjaśnić za pomocą stosowania nagiej siły.

Pozytywiści zakładali, że prawo jest źródłem rzeczywistych praw i obowiąz-
ków. Musieli przeto z konieczności zakładać, że państwo ma prawo wydawania
nakazów. Oznacza to, że nakazowe uprawnienia państwa są uprzednie w stosunku
do samego państwa. Tym samym państwo przy tworzeniu prawa musi się odwo-
łać do prawa już uprzednio istniejącego, czyli prawo istniejące wcześniej (prawo
natury?) musi być z konieczności wstępnym warunkiem istnienia prawa pozytyw-
nego. Hägeström wykazał więc, że pozytywizm prawniczy przesiąknięty jest poję-
ciami prawa naturalnego, od którego się odcinał. Wykazywał również, że prawo
jest pojmowane jako pewna władza mistyczna. Ponieważ jednak władza mistyczna
jest niczym, więc i „prawo” jest tylko i wyłącznie słowem. Jest wyrazem, z którym
nie kojarzy się żadne znaczenie, pomimo że ludzie wyobrażają sobie, iż ono coś
oznacza.

W sytuacjach konfliktowych użyciu tego wyrazu towarzyszy poczucie siły. Stąd
też, usiłując uchwycić sens tego, co słowo to rzekomo oznacza, mówi się o władzy.
Przy czym funkcją wyrazu „prawo” nie jest wcale wyrażanie faktów.

Służy do wywierania wpływu na ludzkie umysły, uczucia i działania. Słowa
„to jest nasza własność” wpływają na nasze działania jak zielone światło ulicz-
ne; stwierdzenie zaś „to jest własność X” działa jak światło czerwone. Pierwsze
pozostawiają nam swobodę działań; drugie od działań powstrzymują.

Kłopot z wyrazem „prawo” polega na tym, że jest rzeczownikiem. Stwarza to
wrażenie istnienia. Rozumujemy tak, jak gdyby owo istnienie było skutkiem pew-
nych faktów i pociągało za sobą określone skutki. W rzeczywistości natomiast ist-
nieje tylko słowo - nic więcej. Odkrycie, że nie posiada ono zwykłej funkcji rze-
czownika polegającej na wyrażaniu jakiegoś istnienia, nie ujmuje mu ważności
społecznej. Spełnia ono bowiem istotne funkcje emocjonalne i behawiorystyczne.
Służy za sygnał, który w społeczeństwie wywołuje stosunkowo jednolite odzewy.
Jest więc całkowicie naturalne, że wyrazem tym posługuje się prawodawca, po-
nieważ celem, który sobie zakłada, nie jest opisywanie życia społecznego, lecz
kierowanie postępowaniem członków społeczeństwa624.

Wpływ myśli Hägeströma zmuszającej do realistycznej oceny prawa i jego
funkcji jest widoczny we wszystkim, co napisano na temat współczesnej filozofii
prawa w Szwecji i Danii. Znacznie mniej uwagi poświęcono mu w filozofii prawa
w Finlandii i Norwegii; tam jednak oddziaływanie szkoły, której był twórcą, daje
znać o sobie w praktyce, jak również w socjologii prawa i kryminologii625.

Naukowe, Warszawa 1985, s. 239-245. Zwraca na to uwagę również A. Kojder, podkreślając, że obaj
doszli do pod wieloma względami podobnych konkluzji niezależnie od siebie. Patrz A. Kojder, Prawo
jako instrument kontroli zachowań zwyczajowych, w: Prawo w społeczeństwie, red. J. Kurczewski,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 305.
623A. Hägeström, Iniquiries into the Nature of Law and Morals, Almquist & Wiksell, Uppsala 1953, s.
17 i n.
624Ibidem; K. Olivecrona, Najnowsze kierunki…, s. 266-267.
625V. Aubert, Some Social Functions of Legislation, w: Sociology of Law, ed. V Aubert, Penguin Modern
Sociology, Middlesex 1969, s. 116-126; T. S. Dahl, The State of Criminology in Norway: A Short Report,
w: Deviance and Control in Europe, eds H. Bianchi, M. Sintondi, I. Taylor, John Wiley and Sons, Inc.,
New York 1975, s. 77-85.
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Idee Hägeströma oddziałały na poglądy dwóch innych przedstawicieli tego kie-
runku - Vilhelma Lundstedta i Karla Olivecrony.

Przed laty V. Lundstedt ogłosił dzieło pod znamiennym i prowokującym tytu-
łem „Nienaukowy charakter nauk prawnych”. Atakował gwałtownie pojęcia praw
i obowiązków, twierdząc, że są to zabobony. Zdaniem Lundstedta, gdy mówimy
o uprawnieniach, to w rzeczywistości mamy do czynienia zaledwie z korzystną sy-
tuacją, która służy jakiejś osobie dzięki funkcjonowaniu mechanizmu prawnego.
Przeinaczamy fakty, gdy mówimy np., że państwo chroni własność. W rzeczywisto-
ści bowiem sytuacja, która zadowala tzw. właściciela, jest wynikiem regularnego
stosowania sankcji. Podobnie jest, gdy mówimy o obowiązku prawnym. Nie jest on
związany z dobrowolnym poczuwaniem się do spełniania świadczeń, lecz z przy-
musem wynikającym z postępowania egzekucyjnego.

Lundstedt odrzucał metodę tzw. jurysprudencji konceptualnej, czerpiącej
z wiary, że istnieje wyczerpujący system przepisów prawnych dopasowany do
wszelkich możliwych życiowych sytuacji. Uważał w związku z tym, że sędzia nie
powinien myśleć kategoriami praw i obowiązków, lecz kategoriami celów społecz-
nych. Za iluzję uważał przekonanie, że w każdej sprawie sędzia kieruje się prze-
słanką sprawiedliwości. Dowodził, że są to sentymenty obce w sprawach np. doty-
czących roszczeń o odszkodowanie. Tylko pozornie oparte są na poczuciu sprawie-
dliwości. Rzeczywistą bowiem podstawą prawa o odszkodowanie jest konieczność
nakłonienia ludzi do ostrożności w stosunku do własności i nietykalności osobistej.
Sędzia, orzekając w sprawie o odszkodowanie, powinien kierować się interesem
społecznym. Nie musi tu decydować wina poszkodowanego, lecz odpowiedź na
pytanie, jakim wymaganiom ma odpowiadać postępowanie pozwanego626.

Podobne jest rozumowanie Lundstedta, gdy chodzi o celowość orzekania kar.
Wymierzonej kary nie należy uzasadniać winą oskarżonego. Uznając, że czyny
ludzkie są zdeterminowane przyczynowo, odrzuca on wręcz samo pojęcie winy.
Nie można przeto uzasadniać kary tym, że jest ona odwetem za wyrządzone zło.
Nie oznacza to jednak rezygnacji z kary. Lundstedt był zwolennikiem ogranicza-
nia stosowania kar tylko tak dalece, jak dalece pozostaje to w zgodzie z interesami
społecznymi. Indywidualna kara rozpatrywana jednostkowo i w oderwaniu od po-
zostałych nie ma z punktu widzenia społecznego żadnego znaczenia. Pociąga za
sobą skutki społeczne tylko wtedy, gdy stanowi jedno z ogniw w długim łańcu-
chu kar wymierzanych w celu utrzymywania stanu poszanowania dla ustalonych
zasad postępowania. Prewencyjny efekt kar wyrasta z samego prawa i polega na
wyrobieniu przeświadczenia, że w przypadku naruszenia normy zostaną one wy-
mierzone. W ten sposób istniejące prawo karne kształtuje świadomość moralną
społeczeństwa. I tylko o tyle spełnia swe zadanie, o ile udaje mu się tego dokonać.

Również Karl Olivecrona uważał, że pozytywna teoria prawa jest teorią wolun-
tarystyczną. Zakłada, że prawo jest wyrazem woli - a przecież trudno jest wska-
zać konkretną osobę, której wolę prawo takie wyraża. Prawo, zdaniem Olivecrony,
nie ma mocy wiążącej, lecz jedynie wywołuje takie uczucie, iż jest wiążące. Wia-
ra w ową wiążącą moc jest wyrazem respektu dla prawa. I właśnie ów respekt
odgrywa istotną rolę społeczną627.

Dla Olivecrony „uprawnienia” i „obowiązki” to zaledwie słowa, które nie opisu-
ją żadnych faktów społecznych. Mimo to uznaje on sens stosowania w handlu, wy-
miarze sprawiedliwości, administracji państwowej takich pojęć, jak „prawo wią-
żące”, „uprawnienia”, „zobowiązania” etc., i podkreśla, że idea zawarta w tych
pojęciach jest społecznie korzystna. Wiara w nie ma funkcje dyrektywne i wpływa
na ludzkie zachowania628. Ma również funkcje informacyjne (zawiadamia o upraw-
nieniach i zobowiązaniach) oraz funkcje wiążące (przypisuje konkretne uprawnie-
nia do normy mówiącej ogólnie o prawach629).

626K. Olivecrona, Najnowsze kierunki…, s. 262-264.
627A. Peczenik, On Law and Reason, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989, s. 259-261.
628K. Olivecrona, Law as Fact, Stevens &. Sons, London 1971, s. 240-268.
629Ibidem, s. 253-254.
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Tak więc myśl Olivecrony wypełniła lukę między potocznymi poglądami praw-
ników a teoriami filozofii prawa. Prawnicy praktycy zostali wyraźnie zachęceni do
posługiwania się pojęciami „wiążących norm prawa” i „uprawnień” w sytuacjach,
gdy są one społecznie korzystne. I bez względu na frustracje, jakie podejście to
może powodować u dogmatyków, wytyczyło ono typowy dla Skandynawii kierunek
działania legislatorów i sędziów.

Strömberg, idąc za tokiem myśli Olivecrony, stwierdzał, że prawo jest sprawą
konwencji. Próby zweryfikowania twierdzeń zawartych w prawie i teoriach pra-
wa muszą prowadzić do wniosku, iż całość opiera się li tylko na powszechnym
przekonaniu, które określa on mianem „konwencji społecznej”630.

Normy prawa są na określonym terenie postrzegane jako obowiązujące. Wiara
w ich moc wiążącą ma charakter czysto metafizyczny, lecz mimo to tworzy warun-
ki efektywności prawa i jego zdolności do kierowania ludzkimi działaniami. Tak
więc, choć wynikają z konwencji, umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie ludzi
w społeczeństwie. Wiążące jest zatem to prawo, które jest społecznie użyteczne.

Poglądy najbardziej znanego przedstawiciela skandynawskiego realizmu Al-
fa Rossa również skłaniają do traktowania prawa jako narzędzia, które ma raczej
skutecznie służyć ludziom, niż ich sobie podporządkowywać631. Będąc twórcą pro-
jekcyjnej teorii wiążącej mocy prawa632, Ross rozważał zagadnienia rzeczywistego
istnienia norm. Uznawał on, podobnie jak i jego poprzednicy, iż pojęcia „zobowią-
zania” i „uprawnienia” mają zasadniczą wartość techniczną dla dążeń w kierunku
harmonizacji działań ludzi w społeczeństwie633.

Charakterystyczne dla przedstawicieli szkoły realizmu prawniczego było to, że
w swojej twórczości nie ograniczali się do zagadnień związanych wyłącznie z fi-
lozoficzną teorią prawa, lecz zajmowali się również zagadnieniami związanymi
z dogmatyką i praktyką prawną. W komparatystycznym artykule na temat prawa
skandynawskiego, prawa państw kontynentalnych i common law Ross uchwycił
istotne cechy skandynawskiej jurysdykcji i jurysprudencja634.

Prawo skandynawskie jest, jego zdaniem, dobrym przykładem tego, iż prawo
europejskie nie zostało w pełni poddane systematycznej kodyfikacji. Skandynawia
najwcześniej poddała swe prawa kodyfikacji i stare kodeksy z wieku XVII i XVIII
wciąż jeszcze są tam formalnie podstawą obowiązującego prawa.

Od dawna przestarzałe ustawy zastępowane są nowymi. Brak jest jednak jed-
nolitego systematycznego kodeksu typu francuskiego Code Civil. Istnieje nato-
miast szereg ustaw obejmujących wąski zakres materii. Pozwala to na ich częste
zmiany, odpowiednio do zachodzących przeobrażeń i potrzeb społecznych.

Wynikiem tego stanu rzeczy jest i to, że w Skandynawii (czego wyrazem jest
chociażby duńska ustawa i procedura karna) istnieje nadal sfera pozostawiona
całkowicie lub głównie prawotwórczej działalności sądów (np. odpowiedzialność
za szkodę, część prawa własności, część zobowiązań). Przy czym sędziowie wi-
dzą swe zadania raczej w ferowaniu sprawiedliwych wyroków niż w tworzeniu
ogólnych zasad prawa. Niekiedy wyraźnie zaznaczają, iż sprawę rozstrzygnięto
według ustalonych okoliczności, co wyklucza odwoływanie się do tych rozwiązań
w innych sprawach. Fakt, iż prawo skandynawskie nie zna systematycznej kodyfi-
kacji, sprawia, że ustawodawca jest na bieżąco odpowiedzialny za rozwój prawa.

630T. Strömberg, Inledning till den allmänna rättsläran (Wstęp do nauki prawa), Sudentlitteratur, Lund
1980, s. 39 i n.
631A. Ross, Om Rett og Retfrdighed. En Indfrelse i den analytiske retsfilosofi (O prawie i prawoznaw-
stwie), Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Denmark 1971, s. 449-472.
632Ross dokonywał rozróżnienia między naukowymi i nienaukowymi stwierdzeniami na temat wią-
żącej mocy prawa. Te pierwsze wyrażane są przez dogmatyków prawnych, te drugie przez sędziów
i innych praktyków. Projekcyjna teoria wiążącej mocy prawa, którą stworzył, odnosi się tylko do stwier-
dzeń naukowych na temat ważności prawa. Filozoficzną podstawą tej teorii jest założenie, iż naukowe
propozycje muszą posiadać weryfikowalne skutki w zachowaniach i odczuciach osób, które zmonopo-
lizowały użycie siły fizycznej w społeczeństwie. Por. A. Peczenik, On Law and Reason…, s. 262-264.
633A. Ross, Towards a Realistic Jurisprudence. A Criticism of the Dualism in Law, Einer Munksgaard,
Copenhagen 1946, s. 93-96, 175-211, 259-267.
634A. Ross, Prawo skandynawskie a prawo państw kontynentu i common law. Kilka ogólnych refleksji,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” Prace Prawnicze 1960, zesz. 7, s. 5-24.
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Ross podkreśla, iż ustawodawstwo jako stała metoda kształtowania prawa nigdzie
nie odgrywa większej roli niż w krajach skandynawskich. Ciągłość pracy nad re-
formą przejawia się w tym, że stale i regularnie szereg komisji pracuje na takim
czy innym odcinku zmian w obowiązującym prawie, a prawnicy nieodmiennie po-
święcają znaczną część swego czasu i sił pracom nad projektami ustaw635.

Rzutuje to również na podejście do kar i procesu karania. Związanie prawa
z rzeczywistością i użytecznością społeczną zmusza do odrzucenia metafizycznych
pojęć o absolutnej sprawiedliwości. Nakazuje także rozważne ujęcie celów kary.
Kara wydaje się być moralnym nakazem. Jednocześnie jedyne, co ma sens z punktu
widzenia społecznej użyteczności, to prewencja pozbawiona elementów retrybu-
cji636. Tak ujmowane poglądy nie mogły pozostać bez wpływu na model wykonania
kary pozbawienia wolności, zarówno gdy wprowadzano ideę terapii, jak i gdy już
od niej odchodzono.

Szkoła realizmu prawniczego uświadamia umowność naszych działań za-
mkniętych w określonej konwencji. Wyzwala tym samym z myślenia w katego-
riach nienaruszalnych zwyczajów i tradycji. Skłania to do poszukiwania lepszych
rozwiązań i sprzyja zmianom samego prawa w miarę zachodzących w społeczeń-
stwie przemian637. Jest to różnica, jaką łatwo można zauważyć w podejściu do pra-
wa, także prawa karnego, gdy porównuje się prawo karne Szwecji czy Danii np.
z prawem karnym Niemiec. Jest ona bardzo wyraźna pomimo istnienia wspólnych
źródeł i obfitego czerpania w Skandynawii z dogmatyki i wzorów prawa niemiec-
kiego638.

Poglądy na prawo karne i karę, jakie wykształciły się w ramach szkoły uppsal-
skiej, wskazują na sprzeczność między odpłatą a prewencją, które często stara
się określić jako jednoczesne cele kary. Podkreśla się wadliwość takiego ujęcia
i konieczność nastawienia wyłącznie na prewencję. Przedstawiciele tej szkoły są
zdania, że kara powinna wpływać na zmianę postaw i w tym celu powinna być
zgodna z wyznawanymi w społeczeństwie zasadami moralności i etyki. Karę na-
stawioną na odpłatę uznają za nieetyczną, nieskuteczną i przynoszącą poważne
i długotrwałe szkody społeczne639. Sankcje karne są bowiem zwykle elementem
symbolicznego porozumienia na temat porządku i nie prowadzą do bezpośred-
niego naprawienia szkody. Stosowane wychowawczo, zachowują także swój sens
symboliczny. Stosowane jako odwet - szkodzą. Kara bowiem rzadko jest meto-
dą uczenia wartości pozytywnych640. Z reguły apeluje do ludzkiej świadomości
i symbolicznego rozeznania rzeczy. Jest więc rodzajem języka, jest formą poro-
zumiewania się, uzupełniającą zwykle komunikację językową na temat zachowań
niepożądanych641.

Poglądy skandynawskich filozofów prawa odegrały istotną rolę w penitencja-
rystyce tych krajów, ponieważ stwarzały pierwszeństwo dla idei, które pozwalały
i pozwalają dostrzegać zarówno w sprawcy, jak i w ofierze ludzi potrzebujących
pomocy. Sprawiedliwości nakazywały i nakazują poszukiwać raczej w kontekście
społecznym niż rozbudowanych intelektualnie, oderwanych od życia ideologiach.
Konsekwencją tego podejścia jest przywiązywanie przez Skandynawów istotnego

635Ibidem, s. 11-16.
636A. Ross, On Guilt, Responsibility and Punishment, Stevens &. Sons, London 1975, s. 46, 60.
637Z prezentowanej tu koncepcji filozoficznej prawa bierze się krytyka takiego prawa, które uwzględ-
nia interesy władzy kosztem interesów reszty społeczeństwa. Nie powinno więc dziwić, że w okresie
gdy wpływy szkoły uppsalskiej były najsilniejsze, ustawodawca czynił wyraźne starania, aby stanowio-
ne prawo było racjonalnym i skutecznym narzędziem organizowania życia i rozwiązywania konfliktów
społecznych. A. Peczenik, On Law…, s. 258-266; A. Ross, Towards a Realistic…, s. 93-96.
638N. Jareborg, Essay in Criminal…, s. 14-17; C. Roxin, Nowe kierunki polityki kaniej, „Przegląd Pra-
wa Karnego” 1990, nr 4, s. 93-94; O. Kinberg, Basic Problems of Criminology, Levin & Munksgaard,
Copenhagen 1935, s. 106-109.
639A. Ross, On Guilt…, s. 60 i n.
640Warunki, jakie musi spełniać kara, by oddziaływać wychowawczo, dobrze przedstawił S. Mika, Sku-
teczność kar w wychowaniu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969, s. 258-264.
641Ciekawe jest to, że kwintesencję poglądów na karę przedstawicieli szkoły skandynawskiego reali-
zmu prawniczego można znaleźć w pracach rodzimego etyka. A. Grzegorczyk, Etyka w doświadczeniu
wewnętrznym, PAX, Warszawa 1989, s. 386-387.
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znaczenia do kwestii użyteczności społecznej prawa i proponowanych rozwiązań
legislacyjnych.

Wśród teoretyków prawa istnieje zgoda, gdy zastanawiają się nad tym, czy pra-
wo oparte jest na koncepcji sprawiedliwości według Kanta czy użyteczności spo-
łecznej, że na rozwój prawa w Skandynawii istotny wpływ miał XIX-wieczny utyli-
taryzm642. Skandynawowie zdecydowanie odrzucają absolutystyczne preferencje
Kanta, uznając, że nawet najbardziej finezyjne wywody na temat pojęcia „sprawie-
dliwość” nie mogą się przyczynić do szczęścia ogółu, jeśli nie będą uwzględniać
społecznej użyteczności. Mogą odgrywać istotną rolę na forum dyskusji nauko-
wej; próba sprowadzenia ich jednak do praktyki, która będzie abstrahować od
praktycznych skutków narzucania społeczeństwu pojęć metafizycznych bądź na-
syconych pustą ideologią, może tylko przyczynić się do szkody konkretnych ludzi
i całego społeczeństwa643.

Charakterystycznej dla Skandynawów ucieczce od dogmatyki towarzyszy dą-
żenie do zagwarantowania jednostce praw, które skutecznie pozwolą jej chronić
swoje interesy w stosunkach z władzą. Współcześnie dotyczy to również więźniów.
Oczywiście nie stało się to od razu. Wymagało czasu, starań i dojrzewania do prze-
łożenia na język praktyki penitencjarnej haseł o współodpowiedzialności i wspól-
nocie644. Nikt również zapewne nie zajrzał do podręczników twórców szkoły up-
psalskiej i nie wytyczył szlaków polityki penitencjarnej, tak by pasowała do wyzna-
czonych tam wzorów. To natomiast, czym się tu zajmujemy, wskazuje na pewną
atmosferę intelektualno-społeczną odpowiedzialną za określony sposób myślenia.
Złożyła się nań również myśl filozoficznoprawna, która właśnie z niej wyrosła.

Wpływ myśli filozoficznoprawnej szkoły uppsalskiej wyraża się w odejściu
Skandynawów od retoryki prawa. Umożliwia to realne spojrzenie na kwestię inter-
nalizacji norm prawa oraz na czas i warunki, jakie są ku temu niezbędne. W takim
układzie prawo pełni rolę służebną wobec społeczeństwa i - co więcej - jest tylko
jedną z form rozwiązywania konfliktów społecznych645. Rzutuje to w konsekwen-
cji nie tylko na wysokość orzekanych kar, ale także na sposób ich wykonywania.

7.5. Podsumowanie

Żadnemu z omówionych w tym rozdziale czynników nie można przypisać wyłącz-
nej mocy sprawczej odpowiedzialnej za taki, a nie inny, kształt skandynawskiej
polityki karnej i penitencjarnej. Jednocześnie jednak bez ich uwzględnienia to,
o czym mówimy w kolejnych rozdziałach, byłoby niepełne i prowadziło do błęd-
nych wniosków. Czy uwzględniłam wszystko, co było konieczne?

Świadomie pominęłam ekonomię nie tylko dlatego, że wykracza to poza ramy
tematyczne pracy, ale również dlatego - co mogę stwierdzić na podstawie skan-
dynawskiej statystyki przestępczości - że nie odgrywa ona w tym przypadku aż
tak istotnej roli. Statystyki skazań zmieniały się pod wpływem wojny i okresów
pijaństwa. Poza tym jednak były zadziwiająco jednakowo niskie zarówno w cza-
sie, gdy kraje skandynawskie były bardzo biedne, jak i wówczas gdy mieniły się

642T. Eckhoff, Justice and Social…, s. 75.
643Ibidem, s. 76-77; A. Peczenik, On Law…, s. 258-161.
644T. Mathiesen, The Defence of the Weak. A Sociological Study of a Norwegian Correctional Institu-
tion, Tavistock Publications, London 1965, s. 150-166; V Aubert, S. S. Messinger, The Criminal and the
Sick, „Inquiry” 1958, nr 1, s. 137-159; V. Aubert, The Structure of Legal Thinking, w: Legal Thinking.
Atribute to Frede Castberg, Oslo Universitetsforlaget, Oslo 1963, s. 47.
645P Stjernquist, How are Changes in Social Behavior Developed by Means of Legislation, w: Legal
Essays. Atribute to Frede Castberg, Oslo Universitetsforlaget, Oslo 1963, s. 167; J. Stone, Reasons
and Reasoning in judicial and juristic Arguments, w: Legal Essays. Atribute to Frede Castberg, Oslo
Universitetsforlaget, Oslo 1963, s. 170-198.
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opiekuńczymi państwami dobrobytu. Zmorą ekonomistów było znalezienie właści-
wej równowagi pomiędzy współpracą a rywalizacją. Kto wie, może gdyby Adam
Smith żył w Skandynawii, dzisiejsza ekonomia światowa a wraz z nią nasza rze-
czywistość wyglądałyby inaczej. Adam Smith rozumiał, że potrzeby ekonomiczne
jednostki łatwiej jest zaspokoić przez uwolnienie ambicji wszystkich jednostek niż
przez planowanie zaspokojenia tych potrzeb w przyszłości. Kraje skandynawskie
są jednak przykładem państw, w których dominuje poczucie współodpowiedzial-
ności, wynikające raczej z faktu zamieszkiwania tych samych terenów i posiadania
tych samych korzeni, a nie z faktu zajmowanej pozycji ekonomicznej.

Dla znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego w Skandynawii cena wolności
jest tak wysoka, okazało się niezbędne dotarcie w głąb skandynawskich dziejów,
gdzie rozpoczął się proces, który ukształtował podwaliny współczesnego więzien-
nictwa państw skandynawskich. Złożył się na to układ społeczny dogodny dla roz-
woju zasad równości i sprawiedliwości społecznej oraz uznania prawa za instan-
cję najwyższą i wiążącą646. Przyczyniło się do tego i wciągnięcie religii w służbę
społecznej edukacji. Im wyższy jest stopień oświaty w społeczeństwie, tym lep-
sze są warunki dla społecznej tolerancji i wzajemnego zrozumienia. Tym samym
i ten proces przyczyniał się do kształtowania postaw, które sprzyjały rozwijaniu
polityki penitencjarnej wolnej od tendencji do odcinania się od sprawcy naruszeń
ustalonych norm. Względnie niewielka populacja każdego z państw skandynaw-
skich dodatkowo pozwalała wzmacniać poczucie bycia jedną rodziną. To z kolei
ułatwiało dążenie do wzajemnego zrozumienia i lansowania modeli mediacji oraz
tradycję wzajemnego słuchania swoich racji.

Nastawienie na pragmatyzm, rzeczowość i fachowość nie tylko doprowadziło
do powstania specyficznej grupy urzędników, ale też po wielu latach zaowocowało
powstaniem na gruncie nauki - filozofii prawa - szkoły prawniczego realizmu. Przy-
czyniła się ona istotnie do wzmocnienia służebnej w stosunku do społeczeństwa
roli prawa. Jednocześnie szkoła ta przez zasianie licznych wątpliwości podważyła
przeświadczenie o omnipotencji prawa, zwłaszcza prawa karnego.

Uświadamiając brak bezspornej wiedzy na temat związku między tworzonym
prawem a zachowaniami społecznymi, uwrażliwiała na wątpliwą wartość orzeka-
nych kar, szczególnie tych surowych. Zmuszała do poszukiwania innych środków
niż te, którymi dysponuje tradycyjne prawo karne. Zwracając zaś uwagę na długą
drogę między uchwaleniem prawa a jego społeczną internalizacją, przyzwyczajała
do rozwagi, gdy w grę wchodziła sprawiedliwość i użyteczność społeczna647.

Świadomie więc nie zajmowałam się tu przemianami natury stricte ekonomicz-
nej. Wcześniej była mowa o wpływie ideologii państwa dobrobytu na skandynaw-
ską politykę karną i penitencjarną. Tu chciałam zgłębić to, co mało uchwytne. To,
co wyraża się w obopólnym szacunku więźnia i strażnika, w ładnie urządzonych
pojedynczych celach dla więźniów, w długości kar, które w porównaniu z innymi
państwami zyskują miano krótkich, i w codziennej praktyce penitencjarnej na-
stawionej na dobro jednostki. Wyszłam z założenia, że tych procesów nie da się
wyjaśnić, podając statystyczne relacje między liczbą więźniów i strażników, opisu-
jąc administrację i urządzenie skandynawskich więzień czy przytaczając strukturę
skazań, są one bowiem konsekwencją, a nie przyczyną, odmienności tego, co ma
miejsce w penitencjarystyce skandynawskiej. Wybrałam te czynniki, które ode-
grały decydującą rolę i zadecydowały o specyfice skandynawskich społeczeństw
i skandynawskiej penitencjarystyki.

Czy oznacza to, że inne państwa pozbawione podobnej historii nie są w sta-
nie osiągnąć poziomu istniejącego w systemie penitencjarnym państw skandy-
nawskich? Pełne naśladownictwo jest nie tylko niemożliwe, jest przede wszystkim
wielce niewskazane. Skandynawski system penitencjarny ma również wiele wad
i cech z punktu interesów społecznych niekorzystnych. Pod tym względem przypo-

646S. Steen, The Democratie Spirit in Nonvay, w: Scandinavian Democracy: Development of Democra-
tie Thought and Institutions in Denmark, Norway and Sweden, ed. J. A. Lauwerys, The Danish Institute
& al., Copenhagen 1958, s. 139-149.
647R Stjernquist, How are Changes…, s. 153-170.
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mina każdy inny system penitencjarny. Możemy więc mówić tu tylko o stopniu zła,
a Skandynawia może być wzorem owego „mniejszego zła”. Jego wyznacznikiem
jest stosunek do więźnia, do pokrzywdzonego i do funkcjonariusza. Ważny jest
poziom okazywanego szacunku i praktycznego respektowania praw. Ważna jest
codzienność, rutyna i przyjęty sposób odnoszenia się do siebie więźniów i straż-
ników. Ważne jest, jak na co dzień jest realizowana deklaracja o posiadaniu praw
obywatelskich przez każdą z tych grup i kultura codziennych relacji; uwaga, jaką
przyznaje się każdej z tych grup, i dbałość o jakość. W tym względzie znajomość
procesu i uwarunkowań społecznych, które umożliwiły jego wykształcenie, nawet
jeśli są odmienne od procesów zachodzących w społeczeństwie, w którym chciano
by czerpać ze skandynawskich wzorów, może tylko pozwolić na bardziej rzetelną
ocenę sytuacji i potrzeb, które z niej wynikają. Kierowała mną chęć zrozumienia
i dotarcia do źródeł tak swoistego stylu urządzenia i egzekwowania kary pozbawie-
nia wolności. Bynajmniej nie chodziło więc o dochodzenie do „przepisu” na skan-
dynawski system penitencjarny. Obecnie, mając nadzieję, że udało się uchwycić
te zjawiska i procesy, które są odpowiedzialne za specyfikę skandynawskiego sys-
temu penitencjarnego, możemy zająć się procesem przemian, jakie następowały
w polityce karnej i praktyce penitencjarnej poszczególnych państw skandynaw-
skich w XX wieku.
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ROZDZIAŁ 8. SZWEDZKI SYSTEM
PENITENCJARNY

8.1. Szwecja - penitencjarna Mekka

Rozdział ten, przybliżając szwedzki system penitencjarny, zmierza do pokazania
sposobów wykorzystywanych w Szwecji do realizacji misji, której głównym hasłem
jest bättre ut - wychodzi lepszy.

Szwecja zapewne słusznie szczyci się mianem państwa przodującego w wpro-
wadzaniu zmian. Wiele z rozwiązań tu przyjętych z czasem stało się skandynaw-
skim standardem. Wola polityczna, by ograniczyć stosowanie kar izolacyjnych,
rozwinąć probację i wykonywać kary w sposób humanitarny, demonstrowana
jest na wiele sposobów - od tworzenia nowych, małych zakładów karnych, przez
uwzględnianie postulatów samych więźniów nawet wówczas gdy były negocjowa-
ne w drodze pamiętnych strajków w 1971 roku w więzieniu Österåker, po współ-
cześnie dynamicznie wprowadzane formy probacji w postaci elektronicznego mo-
nitoringu. Nie znaczy to, że jest to system idealny. Nie ma pewności, czy dążenie
do stworzenia algorytmu działań niemal dla każdej czynności podejmowanej w za-
kładzie karnym jest wadą. Natomiast efektem co najmniej pośrednim jest poczucie
ścisłej kontroli odczuwanej zarówno przez skazanych, jak i funkcjonariuszy.

W Szwecji równie wysokie jak podatki jest zaufanie do systemu prawnego i wia-
ra w człowieka. Kraj ten prezentowany jest jako wzorzec państwa dobrobytu spo-
łecznego. Świadomie eliminuje się tam dyskryminację kobiet; 70% kobiet pracuje
zawodowo. Na lata 2006 i 2007 dla Szwecji przewiduje się najwyższe - obok Ir-
landii - tempo wzrostu wśród państw wysoko rozwiniętych. Kraj ten ma nadwyżkę
w budżecie (2,7% PKB) i na rachunku bieżącym (6,4%). W Szwecji przeznacza
się duże sumy na badania naukowe i edukację. Prowadzona polityka stawia na
eliminację społecznych nierówności i wyrównanie poziomu życia obywateli, rów-
nając w górę. Najmniejszy jest tu odsetek ludzi ubogich, ale to właśnie oni najczę-
ściej trafiają do więzienia. Transparentność władzy i życia publicznego sprawia,
że poważne, wolne od taniej sensacji dyskusje również na temat polityki karnej
i penitencjarnej są w Szwecji na porządku dziennym. Dzięki temu znacznie ła-
twiej uświadomić i przekonać Szwedów, że to, co często różni przestępców od
osób nieuznanych za przestępców, to nie różnice w mentalności i wyznawanych
wartościach, ale - jak wykazały badania katamnestyczne opisane przez Jerzego
Sarneckiego - różnice w statusie i położeniu społecznym648.

Cela w szwedzkim więzieniu jest jednoosobowa i ma minimum 6 m2. W celi
jest łóżko, szafa, stół, krzesło i półka na książki. Więzień dodatkowo może wnieść
nieco osobistych przedmiotów. Cele są zamknięte w porze nocnej od 20.00 do
6.30; śniadanie jest o 6.30, obiad o 12.00 i kolacja o 17.00. Od obiadu do czasu
zamknięcia celi więzień dysponuje czasem wolnym. Ma do dyspozycji salę gim-
nastyczną, stół do gry w bilard; może kontaktować się z innymi skazanymi na
oddziale. Wcześniej jednak, od śniadania do obiadu, ma obowiązek uczestniczyć
w użytecznych zajęciach i różnych programach. To może być praca, nauka, udział
w terapii i programach nastawionych na zwalczanie nałogu, kontrolowania agresji
etc. Wszystkie zajęcia pomyślane są tak, by dawały doświadczenie, wiedzę, umie-

648J. Sarnecki, Social anpassning och samhällsyn (Postawy i poglądy społecznie nieprzystosowanych),
Brottsförebyggande Rådet - BRÅ, Stockholm 1990.
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jętności, kontakty z ludźmi na wolności, po to, by przybliżyć szanse więźnia do
niepowrotu do więzienia649.

Szwedzkie więziennictwo, a także szwedzki system karny są najbardziej znane,
najczęściej opisywane650. To tu ściągają penitencjaryści z całego świata po wzory
i natchnienie dla reform. Szwecja narzuca ton, wyznacza kierunek. Tu wykuwa się
nowe, jak Kumla - zakład monstrum, gdzie podziemne korytarze pozwalają więź-
niom na samodzielne przemieszczanie się w zakładzie, ale pozbawiają go świeże-
go powietrza i wielu z nich już krótko po przybyciu do tego zakładu ma poważne
problemy ze zdrowiem. Ale Szwecja to także Tillberga, zakład o międzynarodowej
sławie. Podobnie jak Kumla, również Tillberga to więzienie fabryka, tyle że w prze-
ciwieństwie do Kumli, zakładu o maksymalnym stopniu zabezpieczenia, Tillberga
to otwarty zakład karny przewidziany na 120 więźniów, który jednak dla dobra
atmosfery pracy nie przyjmuje zazwyczaj więcej niż 80. Wizytującym przypomi-
na miejsce terapii przez pracę. Więźniowie zarabiają, pracując w tartaku, stawki
mają takie jak pracownicy wolnościowi. To tu w listopadzie 1972 rozpoczął się
eksperyment diametralnie zmieniający rolę pracy w więzieniu. Płacąc więźniom
stawki obowiązujące na wolności, symbolicznie zniesiono mury i różnice między
pracownikiem na wolności a pracującym więźniem. Zwolnieni od podatku, są zo-
bowiązani do ponoszenia kosztów swojego utrzymania. 25% zarobków przeznacza
się na koszty wyżywienia, środków higienicznych, transportu do rodziny na sobot-
nio-niedzielne przepustki i inne potrzeby. Pozostałe 75% to kapitał na okres po
zakończeniu kary651.

Kumla to zakład moloch na 435 miejsc, podzielony na dwudziestoosobowe
oddziały, w których więźniowie przebywają w jednoosobowych celach i pracują
w stworzonym przy więzieniu zakładzie produkcyjnym. Jego budowa rozpoczęła
się w 1962 roku według idei „najpierw zbudujemy fabrykę, a następnie dobuduje-
my więzienie”652. Protesty podniesione przez prasę i grupy zwolenników reform
penitencjarnych KRUM sprawiły, że budowa bliźniaczego zakładu - fabryki Öste-
råker została wstrzymana. Kumla i Österåker miały przede wszystkim zapobie-
gać ucieczkom, które były częste zwłaszcza ze starego i surowego Langholmen.
W swym zamierzeniu nastawione były nie na przystosowanie więźnia do wolno-
ści, ale skuteczne uwięzienie653. Praca nie służyła tu socjalizacji do życia na wol-
ności, była elementem adaptacji do życia w więzieniu. Badania przeprowadzone
współcześnie potwierdzają, że pomimo wysiłków więźniowie nisko oceniają pro-

649The Link to a Life Free of Crime, Kriminalvärden - Swedish Prison and Probation Service: About
Prison and Probation Service, The National Prison and Probation Administration, Norrköping 2002, s.
14-15.
650Podanie obszernej literatury przedmiotu zajęłoby tu zbyt wiele miejsca. Prace zwłaszcza w języku
polskim poświęcone szwedzkiemu systemowi karnemu i penitencjarnemu cytowałam we wcześniej-
szych rozdziałach. Tu więc ograniczę się do wybranych pozycji. Patrz D. A. Ward, Sweden: The Middle
Way to Prison Reform? w: Prison: Present and Possible, ed. M. E. Wolfgang, Lexington Books, Toronto
1979, s. 89-169; V. Almquist, Scandinavian Prisons, w: Prisons of Tomorrow, ed. E. H Sutherland, T.
Sellin, „The Annals of the Academy of Political and Social Science” Philadelphia’ 1931, s. 197-202;
M. S. Serrill, Profile/Sweden - Crime and Punishment in the Welfare State, „Corrections Magazine”
1977, vol. III, no. 2, s. 11-34; E. Kühlhorn, Crime Trends and Measures against Crime in Sweden.
Discussion paper A/CONF/87/9 Sweden, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and Treatment of Offenders, Caracas, sierpień 1980, s. 1-26; U. Bondeson, Fängen i Fångsamhället
(Więźniowie w społeczności więźniów), Norstedt, Malmö 1974; G. Marnell, Treatment of Long-term
Prisoners: the Swedish Approach, w: Confinement in Maximum Custody, eds D. A Ward, K. F. Schoen,
Lexington Books, Toronto 1981, s. 131-146; C. R. Dodge, A World without Prisons. Alternatives to In-
carceration throughout the World, Lexington Books, Toronto 1979, s. 191-2 12; A. Nelson, Crime and
Responses to Crime, w: An Introduction to Swedish Law, ed. S. Strömholm, Norstedts Förlag, Stoc-
kholm 1988; N. Bishop, Sweden, w: Imprisonment Today and Tomorrow International Perspectives on
Prisoners’ Rights and Prison Conditions, ed. D. van Zyl Smit, F. Dünkel, Kluwer, Deventer - Boston
1991, s. 599-631.
651J. R. Snortum, Sweden „Special” Prisons. Correctional Trends and Cultural Traditions, „Criminal
Justice and Behavior” 1976, vol. 3, no. 2, s. 151-168.
652S. G. Selinger, Toward a Realistic Reorganization of the Penitentiaries, „The Journal of Criminal
Law, Criminology, and Police Science” 1969, vol. 60, no. 1, s. 56.
653D. A. Ward, Inmate Rights and Prison Reform in Sweden and Denmark, „The Journal of Criminal
Law, Criminology, and Police Science” 1986, vol. 63, no. 2, s. 242.
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ces podejmowany w więzieniu w celu przygotowania skazanych do asymilacji na
wolności654.

Szwecja to także zakład karny Taby, jeden z wielu zakładów lokalnych, efekt
ogromnego przedsięwzięcia szwedzkiego Parlamentu i rządu, który w 1973 roku
w ramach szerokiej reformy wykonania kar przyjął ustawę o postępowaniu po-
prawczym (SFS 1974:203, znowelizowaną w roku 1999) i program dotyczący lo-
kalnych zakładów karnych. Ustawa zakłada, że wykonanie kary pozbawienia wol-
ności będzie odbywać się w ścisłej współpracy z lokalną administracją i instytucja-
mi, które już w trakcie odbywania kary umożliwią skazanemu przygotowanie do
zgodnego z obowiązującymi normami życia na wolności. W związku z tym podjęto
polityczną decyzję takiego zorganizowania wykonania kary, które pozwoli umie-
ścić skazanego blisko jego miejsca zamieszkania. Więzienia lokalne pomyślane by-
ły pierwotnie jako instytucje, w których skazany miał warunki do nawiązania kon-
taktów ze społecznym kuratorem, utrzymującym z nim kontakt przez cały okres
nadzoru przy warunkowym zwolnieniu, zawodowym kuratorem, urzędem opieki
społecznej i samodzielnie, jedynie z pomocą tych osób i instytucji zadbać o swo-
ją sytuację. Zazwyczaj w trakcie pobytu w lokalnym zakładzie skazany pracuje
lub uczy się poza zakładem. Instytucje te pomyślane zostały przede wszystkim dla
skazanych do roku, którzy stanowią w Szwecji zdecydowaną większość wszyst-
kich skazanych na karę pozbawienia wolności. Każdy zakład przeznaczony jest
na ok. 40 osób i aby zapewnić ich odpowiednią liczbę, szwedzki rząd podjął się
budowy ok. 25 nowych zakładów karnych na ok. 1000 miejsc, na co przeznaczo-
no 15 lat. Ze względu na konieczność zamknięcia wielu zakładów, które uznano
za przestarzałe i niezdatne do użytku, w 1979/80 roku podjęto kolejne zadanie
dalszej rozbudowy zakładów lokalnych o kolejnych 30 nowych instytucji. W lokal-
nym zakładzie Täby, którego budowa rozpoczęła się w 1982 roku, a działalność
zakładu w 1984, przeznaczonym na 40 skazanych, zatrudnionych jest 33 funkcjo-
nariuszy. Wygląd zakładu w niczym nie przypomina więzienia. Zakład wygląda
jak duży, mieszkalny dom z wieloma pojedynczymi pokojami, przestrzenią do pra-
cy, kilkoma dużymi pokojami do rekreacji, dużą, wygodną kuchnią. Połączony jest
z warsztatami, w których skazani mogą pracować, boiskiem sportowym, zaple-
czem gospodarczym, zapleczem biurowym, pokojami przyjęć skazanych i gości.
Jednoosobowe pokoje skazanych wyposażone są skromnie, ale gustownie; każdy
ma niewielką łazienkę z toaletą655. Reakcja na podobne warunki nie zawsze jest
pozytywna. Można i w Szwecji usłyszeć głosy protestu, że więźniowie mają kom-
fortowe, hotelowe warunki656. Władze szwedzkie tłumaczą wówczas, dlaczego -
jak już przed laty wyjaśniał Knut Sveri - nie można i nie opłaca się tworzyć miejsc
z założenia pomyślanych jako dostarczające cierpienia, skoro sama kara jest już
znaczną dolegliwością.

Obok nowoczesnych nie tylko w swej architekturze, ale i rozwiązaniach, jak
otwarty zakład karny Studiergarten, położony blisko Uniwersytetu w Uppsali,
i przeznaczony dla 20 skazanych, którzy czas kary chcą poświęcić nauce i stu-
diowaniu, i gdzie co rok trafia na 6-7 miesięcy od 40 do 50 skazanych, są i stare
zakłady. Jednym z nich jest Gavle, zakład o najwyższym stopniu zabezpieczenia,
zbudowany w 1840 roku, będący przez długi czas miejscem internowania osób
zakwalifikowanych do kategorii niebezpiecznych recydywistów.

W 1971 roku w Gavle zaczęto zapraszać skazanych do udziału w społeczności
terapeutycznej, w której proponuje się ergoterapię, terapię poprzez pracę. Prze-
bywa tam rocznie od 40 do 50 skazanych; spośród ok. 125, którzy aplikowali, pre-
ferowano mających miejsce zamieszkania w pobliżu. Pracy towarzyszyły liczne

654K. Berg, E. Wiktorsson, Frigivning fråm ansztalt. En studie om intagnas och personals uppfattning
o matt förhedas föt motet med samhällt (Zwolnienie z więzienia. Studium percepcji więźniów i funk-
cjonariuszy na temat poziomu przygotowania skazanego do wolności), esej, Uniwersytet Örebro 2005,
maszynopis.
655Täby Correctional Institution. Information, T he National Bard of Public Building and T he National
Prison and Probation Administration, Norrköping, b.d.w.
656Patrz Sweden, Information on Prison and Probation System, BRÅ, Stockholm 2005, s. 5.
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spotkania w lokalnej społeczności. Zakład oficjalnie należący do kategorii zakła-
dów zamkniętych dzięki efektywnemu lobbowaniu przez więźniów w trakcie spo-
tkań wypracował szereg reguł identycznych z tymi, które były charakterystyczne
dla zakładów otwartych657. Uznanie i poważne traktowanie opinii skazanych jest
wyznacznikiem specyfiki tego systemu.

Ktoś, kto ogląda nowoczesną, estetyczną architekturę zakładów karnych i ich
wygodne, przestronne, jasne wnętrza, tworzy sobie wyobrażenie, w którym nie ma
tego, co stanowi istotę uwięzienia: pełna kontrola i pełne podporządkowanie.

Tego się nie da zobaczyć, to nawet nie wynika bezpośrednio z obowiązują-
cych przepisów, ale w porównaniu z pozostałymi państwami skandynawskimi jest
w Szwecji może najbardziej wszechobecne. Odczuwalne jest nawet w domu przej-
ściowym Björka (Brzoza), kiedy to trudno się właściwie zorientować, w którym
miejscu zaczyna się teren zakładu karnego, bo do dużej, pięknej willi droga pro-
wadzi przez rozległy ogród w części oddany do publicznego użytku. Koeduka-
cyjny, przeznaczony na 14 osób, rozpoczął swoją działalność w 1918 roku jako
zakład otwarty dla młodocianych, bezrobotnych przestępców, poddanych proba-
cji. W 1943 roku został przekształcony w instytucję dla dorosłych. Zakład otrzy-
mał wykwalifikowaną kadrę i wyższy budżet. W 1968 roku został przeniesiony do
nowego, obecnego miejsca w Brommie, na obrzeżach Sztokholmu. Zmiany, jakie
przyniosła ustawa o postępowaniu poprawczym, sprawiły, że z zakładu tylko dla
mężczyzn stał się zakładem koedukacyjnym zarówno dla dorosłych, jak i młodo-
cianych sprawców, którzy odbywają tam ostatnie miesiące kary. Aby dostać się
do tego zakładu, więźniowie muszą pisać podania. O przyjęciu decyduje nie tylko
naczelnik, ale także cała wspólnota więźniów. Skazanego można zaprosić, by na
próbę pomieszkał i zobaczył, jak wygląda życie w zakładzie. Za pobyt w zakładzie
przez pierwszy miesiąc płaci za skazanego administracja, następnie płaci on za
siebie z zarobionych pieniędzy. Suma miesięcznych opłat nie jest wygórowana.
Większość skazanych pracuje w Sztokholmie, niektórzy biorą udział w rozmaitych
kursach. Poza pracą skazani obowiązani są uczestniczyć w programie, który jest
niezwykle intensywny i zróżnicowany. Ma przygotować ich do życia na wolności,
przez co rozumie się umiejętność nie tylko poszukiwania, wykonywania pracy czy
znalezienia i urządzenia mieszkania. Skazany musi być oczytany, zorientowany
w bieżących wydarzeniach kulturalnych, umieć się komunikować i rozumieć swo-
je reakcje. Do obowiązków należy udział od poniedziałku do piątku w wieczornych
spotkaniach, na których szczegółowej analizie poddaje się zachowanie skazanych
i ich wzajemne relacje. Dyskusje dotyczą nie tylko spraw związanych z zakładem
karnym. Skazani są również zobowiązani orientować się w bieżących problemach
społecznych i politycznych658. Odbywa się to w trakcie niekiedy wystawnych ko-
lacji, które przygotowują sami skazani. Kolacja jest o 18.00, z wyjątkiem środy,
kiedy jest o 17.00, ale wtedy skazani mają czas wolny do 23.30. Czas kolacji to
również czas obowiązkowego powrotu skazanych po pracy do zakładu. Niektórzy
kandydaci po krótkim pobycie w zakładzie - rezygnują. Zakład jest zorganizowany
na podobieństwo połączenia pracy, szkoły, uniwersytetu, intensywnego treningu
interpersonalnego i wojskowej musztry. Ciekawe, że skazanych nie odstrasza ilość
pracy, jaką muszą wykonać. Natomiast tu też skazani skarżą się na wszechobec-
ny nadzór i kontrolę - w zakładzie, który formalnie jest miejscem ze wszech miar
otwartym.

657J. R. Snortum, Sweden „Special”…, s. 152-154.
658Björka - a Pre-release Home, Biuletyn informacyjny z 19 lipca 1977.
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8.2. Misja szwedzkiej służby
penitencjarnej

Bättre ut - „wychodzi lepszy” oznacza, że podejmowane działania mają przynieść
efekt poprawy. Jak głosi wypracowana przez wszystkich funkcjonariuszy misja
szwedzkiej służby więziennej: „Naszą misją jest utrzymać i do 2010 roku wzmoc-
nić reputację jednej z najbardziej humanitarnych i efektywnych w świecie służb
więziennych”.

Szwecja zasadę tę wprowadziła w 2000 roku. Wiadomo już, że więzienie nie
przynosi spodziewanych efektów w postaci leczenia. Bättre ut nie jest wyzwaniem
typu „mimo wszystko mam nadzieję”. Wiedza o miejscu więzienia w społeczeń-
stwie i społecznym systemie kontroli chroni przed stawianiem przed więzieniem
nierealnych celów. Więzienie nie rozwiąże problemu przestępczości. Ta wiedza
pozwala na wysiłek, by nie szkodzić, i tym samym, przyczyniając się do minimali-
zowania szkód, przeciwdziałać przestępczości.

Zadaniem szwedzkiej służby penitencjarnej jest zapewnienie zaufania społe-
czeństwa do władzy. Jednocześnie zadaniem służby więziennej i probacyjnej jest
umożliwienie klientom systemu powrotu do życia na wolności w zgodzie z obo-
wiązującymi zasadami prawnymi. Celem służby jest powstrzymanie recydywy. Do
tego potrzeba zaangażowania i funkcjonariuszy, i ludzi w społeczeństwie wol-
nym. Więzień musi posiąść umiejętności, wiedzę, wartości i postawy, które umoż-
liwią mu życie na wolności zgodne z prawem. Służba Więziennictwa i Probacji ma
w związku z tym obowiązek dostarczyć społeczeństwu wiedzę, która wspomaga
postawy wzmacniające ten proces.

Szwedzki system penitencjarny ma reputację humanitarnego. Ma również re-
putację bezdyskusyjnego lidera w zakresie reform penitencjarnych659. Przewodzi
nie tylko innym państwom europejskim, ale również skandynawskim. Duński kry-
minolog Jurgen Jepsen zauważył, że Duńczycy zawsze wolą poczekać, poobser-
wować błędy robione przez Szwedów, niż robić własne, i na zebranym w Szwecji
doświadczeniu budować instytucje i reformy penitencjarne660.

Szwedzkie reformy penitencjarne zmierzają do ograniczenia procesu margina-
lizacji marginalizowanych. Służą temu zmiany przyjęte w kodeksie karnym, które
demistyfikują wagę drobnej kradzieży i przydają właściwą rangę przestępstwom
korporacji i tzw. białych kołnierzyków661. W procesie zaś wykonania kary już pod
koniec lat sześćdziesiątych wprowadzono zasady liberalizacji, normalizacji i de-
mokratyzacji wykonania kary.

Liberalizacja oznacza odejście od przymusowej terapii i zbliżenie warunków
pracy i wynagrodzenia więźniów do warunków obowiązujących na wolności662.

Normalizacja to więcej otwartych zakładów karnych, więcej kontaktów z lo-
kalną społecznością, przerwanie więziennej izolacji, więcej więźniów skierowa-
nych do nieizolacyjnych form wykonania kary oraz zasady wykonania kary zbieżne
z ERW-2006 i omówionymi w rozdziałach poświęconych Danii i Finlandii.

Liberalizacja odnosiła się gównie do sposobu organizacji i pracy służby wię-
ziennej. Oznaczała eliminację instytucji i rozwiązań służących wywieraniu presji

659E. Doleschal, Rate and Length of Imprisonment. How Does the United States Compare with the
Netherlands, Denmark, and Sweden? „Crime and Delinquency” 1971, vol. 23, no. 1, s. 54. D. A. Ward
cytuje listę artykułów w „New York Timesie”, w którym zamiast zwyczajowych negatywnych ocen w ru-
bryce poświęconej krytyce zakładów karnych Shame of the Prisons szwedzki system określony został
jako „fascynujący model”, a inny artykuł w tym samym piśmie przyrównał szwedzkie więzienia do ho-
teli. Trzeba więc przyznać, że nie zgłębiano istoty, lecz tylko obserwowano zewnętrzny, luksusowy
w porównaniu z amerykańskim stan szwedzkiego więziennictwa. Patrz D. A. Ward, Inmate Rights…, s.
249.
660J. Jepsen, Economy, Politics, and Changes in Legal Repression, w: 19:3 Nordiska Forskarseminariet
i Kriminologi, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologie, Stockholm 1977, s. 54.
661E. Doleschal, Rate and Length…, s. 54.
662S. Moren, L. Bagge, N. Bishop, Market Wages at Skogome Prison, a Follow-up Study, Report nr 29,
BRÅ, Stockholm 1978, s. 13.
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na skazanych, zniesienie katalogu nagród, wprowadzenie obligatoryjnego przed-
terminowego zwolnienia, eliminację cenzury listów, szerokie prawo do kontaktów
osobistych w formie wizyt i przepustek.

Był czas, gdy początkowo optujący za reformą systemu funkcjonariusze zgła-
szali zastrzeżenia, że reformy posuwają się za daleko663. Jest faktem, że wprowa-
dzane zmiany nie usunęły ścisłej kontroli, jaka panuje w szwedzkich zakładach
karnych.

8.3. Zakłady karne w Szwecji. Więzienia
i więźniowie

W grudniu 2003 w Szwecji było 60 zakładów karnych z 4520 miejscami, 28 aresz-
tów i 42 biura probacji. Z 4520 miejsc w zakładach karnych w 2004 roku 1223
miejsca przypadały na zakłady karne otwarte. Od 1 stycznia 2001 szwedzkie za-
kłady karne dzielą się na otwarte i zamknięte oraz oddziały. Oddziały mogą być
otwarte lub zamknięte. Oddziały zamknięte stanowią największą grupę w nowo
przyjętej klasyfikacji. Są to oddziały o różnym stopniu zabezpieczenia - od oddzia-
łów o najwyższym stopniu zabezpieczenia po oddziały ze średnim i niskim stop-
niem zabezpieczenia.

Skazani na karę pozbawienia wolności w Szwecji w latach 1995—2003

Źródło: Kriminalvård och Statistik - KOS), Kriminalvården, Norrköping 2005.

W Szwecji sądy co roku skazują ok. 70 000 osób. Liczba skazanych na karę
pozbawienia wolności, w 1994 roku wynosząca poniżej 14 000, w 2004 przekro-
czyła nieznacznie 11 000. Ten spadek tłumaczy się intensywnym wykorzystaniem
sankcji nieizolacyjnych, a w ostatnim okresie zwłaszcza nadzoru sprawowanego
w ramach monitoringu elektronicznego. Wprowadzony pierwotnie w roku 1994
jako eksperyment, w 1999 wszedł na stałe do katalogu sankcji karnych i jest regu-

663J. Jepsen, Economy, Politics…, s. 53-54.
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lowany ustawą o intensywnym nadzorze za pomocą elektronicznego monitoringu
(Act 1998:610).

Spadek liczby uwięzionych i tym razem ma niewiele wspólnego z przestęp-
czością. Przestępczość w latach 1974—2000 wzrosła o ponad 60%. Od 1990 roku
utrzymuje się na niemal jednakowym poziomie. Nieco spadła liczba przestępstw
przeciwko mieniu, stanowiąca niemal połowę wszystkich przestępstw, wzrosła zaś
liczba przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.

W 2004 roku w zakładach karnych przebywało średnio ponad 4700 osób, loku-
jąc system na granicy przeludnienia. Od lat trwają naciski, by do jednoosobowych
cel dokooptować dodatkową osobę. Spotyka się to ze zdecydowanym sprzeciwem
służby więziennej. Rozwiązanie takie jest sprzeczne z ERW-2006, dezorganizuje
pracę ze skazanymi, grozi obniżeniem standardów i naruszeniem człowieczych
praw więźniów.

Szwedzki kryminolog Henryk Tham obecne problemy przypisuje nie tyle prze-
stępczości, która i wcześniej, będąc wysoka, nie miała wpływu na politykę peni-
tencjarną, ile upolitycznieniu polityk karnych. Wini za to partie konserwatywne,
które do celów czysto politycznych w kampaniach wyborczych używają hasła pra-
wa i sprawiedliwości. Przyznaje, że przejmując rządy, partie socjaldemokratyczne
przyjmują w spadku retorykę wcześniej wykorzystywaną. Tham, cytując Nikolasa
Rose, stwierdza, że lansowane programy zwalczania przestępczości w mniejszym
stopniu dotyczą kontroli przestępczości, w większym woli wzmocnienia i rozsze-
rzenia sfery wpływów władzy664.

Poza skazanymi w zakładach karnych średnio ok. 1900 osób przebywa w aresz-
tach tymczasowych. W 2004 roku ta liczba wynosiła 2090, wśród nich 26%, tj. ok.
500 osób odbywało w areszcie karę pozbawienia wolności. Jest to wzrost o 40%
w porównaniu z rokiem 2003 i 150% w porównaniu z 1995. Roczny koszt więzien-
nictwa i probacji wynosi ponad 5270 mln koron665.

Wśród przyjętych w 2004 roku do zakładu karnego blisko połowa została ska-
zana albo za przestępstwa przeciwko mieniu (22%), albo za przestępstwa przeciw-
ko osobie (18%), z czego 12% to przestępstwa napaści. Do typowych należą także
skazani za przestępstwa związane z narkotykami (13%) i przestępstwa prowadze-
nia pojazdu pod wpływem środków odurzających (21%). 93% przyjętych do zakła-
du karnego to mężczyźni. Procent kobiet może się wydawać mały. Warto jednak
zauważyć, że również w Szwecji, podobnie jak w innych miejscach na świecie, jest
to najszybciej rosnąca grupa skazanych666. Populacja uwięzionych wzrosła w cią-
gu ostatnich 10 lat z 5 do 7%. Liczba kobiet w tym czasie wahała się od 500 do
775 rocznie.

Wśród sprawców najpoważniejszych przestępstw, takich jak gwałt, zabójstwo,
rozbój, napaść i przestępstwa przeciwko wierzycielom, udział mężczyzn wśród
skazanych wynosił w 2004 roku 97-100%, generalnie jednak co piąty trafia do
więzienia za przestępstwa przeciwko mieniu. Tyle samo trafia do więzienia za nar-
kotyki i przestępstwa związane z przemocą. Tylko co dwudziesty skazany jest za
przestępstwo o charakterze seksualnym. Skazani za zabójstwo tworzą bardzo nie-
wielki procent więziennej populacji667.

26,2% skazanych przebywających w zakładach karnych w Szwecji w 2005 ro-
ku to obcokrajowcy z ponad 70 krajów, przy czym najwięcej jest Finów i skaza-
nych z pozostałych państw skandynawskich. Dużą grupę stanowią również skazani
z państw nadbałtyckich668.

Co czwarty uwięziony to osoba bezdomna. Tylko co trzeci jest żonaty lub ma
stałego partnera. Co drugi, gdy trafił do więzienia, był bezrobotny, i tylko co

664H. Tham, Law and Order as a Leftist Project? „Punishment &. Society” 2001, vol. 3, no. 3, s. 409-
-426; N. Rose, Govemment and Control, „British Journal of Criminology” 2000, vol. 40, no. 2, s. 337.
665Statistical Data on the Prison and Probation Service, Kriminalvården, Norrköping 2006.
666P. Green, Sledgehammer: Womens Imprisonment at the Millennium, ed. P. Carlen, Macmillan, Lon-
don 1998, recenzja w: „The British Journal of Criminology” 2000, vol. 40, no. 3, s. 548-550.
667The Link to a Life…, s. 15.
668Ibidem, s. 3.
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czwarty miał stałą pracę. Co dziesiąty jest na rencie lub w trakcie jej przyznawa-
nia. Niemal co drugi jest uzależniony od narkotyków. Gdy dołączy się alkoholików,
okazuje się, że to problem dwóch na każdych trzech więźniów669.

Zważywszy młody wiek skazanych, renta świadczy o długim okresie uzależnie-
nia.

Większość skazanych przebywających w więzieniu to ludzie w średnim wie-
ku i młodzi. Z przyjętych do zakładów karnych w 2004 roku 38% znajdowało się
w grupie wiekowej od 40 lat wzwyż, 28% w grupie 30-39 lat i tyle samo w gru-
pie 21-29 lat. Osoby poniżej 20 roku życia stanowiły mniej niż 5%, co wiąże się
z konsekwentną polityką unikania izolacji jako szczególnie szkodliwej wobec osób
w tym przedziale wieku.

8.3.1. Od „wyludnić więzienia” do „wychodzi lepszy”

Na początku XIX wieku Szwecja aktywnie uczestniczyła w debatach, które mia-
ły za zadanie ustalić, czy lepszy jest auburnski, czy pensylwański system peni-
tencjarny. W owym czasie generalnie uznawano, że więzienie to dobre rozwiąza-
nie problemu redukcji przestępczości, prewencji generalnej i poprawy więźnia670.
W Szwecji zwyciężył model pensylwański, który pociągnął za sobą budowę cel-
kowych zakładów karnych i wprowadził do szwedzkiej praktyki odbywanie kary
w porze nocnej w indywidualnych, pojedynczych celach. Ten system pozostał do
dziś, ale rozczarowanie efektami systemu pensylwańskiego pojawiło się już na po-
czątku XX wieku. Więzienia nie reformowały i nie przeciwdziałały przestępczości.
Początkowa satysfakcja i nadzieje pokładane w systemie więziennym rozpierzchły
się. Przyniosło to znaczną redukcję wyroków. Średnia wysokość kar dla dorosłych
wynosiła 6 miesięcy, dla młodocianych 3 miesiące. Podstawową kwestią do roz-
wiązania stało się zapewnienie więźniom pracy, specjalistycznej opieki medycznej
i psychiatrycznej, programów terapeutycznych zwłaszcza dla młodych skazanych,
wsparcia, także finansowego, udzielanego skazanym wychodzącym na warunko-
we zwolnienie. Skala problemów sprawiła, że już w 1934 roku ówczesny minister
sprawiedliwości Karl J. Schlyter przygotował plan reform przy istotnym wsparciu
dyrektora generalnego, którą to funkcję od 1936 sprawował Hardy Paul Görans-
son. Motto reformy brzmiało „wyludnić więzienia”.

Schlyter i Göransson to niezwykłe osobowości. Pierwszy, przez lata piastują-
cy stanowisko Ministra Sprawiedliwości, był sędzią, przewodniczącym Sądu Ape-
lacyjnego, redaktorem naczelnym od chwili założenia w 1916 roku liczącego się
periodyku prawniczego „Svens Juristtidning” (Dziennik Prawny)671. Göransson od
roku 1936 kierował szwedzkim więziennictwem. Znał tę pracę. W więzieniach pra-
cował od 1915 roku. Był również nauczycielem i dyrektorem domu poprawczego
dla chłopców w Sztokholmie i dyrektorem instytucji resocjalizacyjnej dla alkoholi-
ków w Vennagarn. Przez cały czas publikował artykuły i na bieżąco śledził sytuację
więziennictwa w świecie. Był zwolennikiem resocjalizacji. Uważał jednak, że dłu-
goterminowe kary są ogromnym finansowym obciążeniem dla społeczeństwa i nie
służą resocjalizacji osadzonych672.

Przygotowany w 1934 roku plan zakładał, że więzienie ma być stosowane jako
środek ostateczny, a do resocjalizacji należy używać innych sankcji. Ważną czę-
ścią planu Schlytera była reforma orzekania grzywien, warunkowego zwolnienia,
warunkowego zawieszenia. Specjalne ustawy regulowały wykonanie kar wobec
669Ibidem, s. 7.
670T. Sellin, Correction in Historical Perspective, „Law and Contemporary Problems” 1958, vol. 23,
no. 4, s. 585-593.
671K. Schwerin, Review of Festskrijt Tillägnad Karl Schlyter, den 21 December 1949, Svensk Juristtid-
ning Stockholm, 1949 (recenzja Księgi pamiątkowej z okazji 70 urodzin Karla Schlytera), „The Journal
of Criminal Law, Criminology, and Police Science” 1952, vol. 42, no. 5, s. 659-660.
672H. Göransson, Treatment of Criminals and Other Asocial Individuals, „Annals of the American Aca-
demy of Political and Social Science” 1938, vol. 197, s. 120-133.
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młodocianych, osób z odchyleniami od normy psychicznej i groźnych przestępców
z nawyknienia. W efekcie już pod koniec lat trzydziestych XX wieku grzywny sta-
nowiły 90% wszystkich orzekanych sankcji. W 1944 roku prokuratorzy otrzymali
prawo do umarzania spraw wobec nieletnich sprawców przestępstw, gdy uzna-
li, że wystarczy interwencja organów pomocy społecznej zajmujących się dzieć-
mi. Warunkowe zawieszenie wprowadzone w 1939 roku jako prawo sędziów do
zawieszenia kary do jednego roku ciężkich prac i zwykłego uwięzienia do 2 lat,
a także wprowadzenie w 1943 roku, obok fakultatywnego, również obligatoryjne-
go warunkowego zwolnienia po odbyciu 2/3 kary (i min. 8 miesiącach uwięzienia)
również przyczyniało się do dalszego zmniejszania populacji skazanych. Reforma
Schlytera pozwoliła usunąć z zakładów karnych skazanych, wobec których orze-
kano krótkoterminowe kary pozbawienia wolności673. Pozostał problem więźniów
długoterminowych. Przyjęta w 1945 roku ustawa więzienna zakładała radykalne
polepszenie warunków odbywania kary. Stare więzienia uznano za przestarzałe
i nieodpowiadające potrzebom. Podział na zwykłe uwięzienie i ciężkie roboty tra-
cił na znaczeniu. Konieczność zagwarantowania więźniom pracy i zajęć rekreacyj-
nych wymagała jednak przemodelowania starych i konstrukcji nowych zakładów.
Przed podjęciem decyzji w tej sprawie ówczesny minister sprawiedliwości Herman
Zetterberg zwrócił się w 1950 roku do Parlamentu z prośbą o zgodę na przepro-
wadzenie badań empirycznych w więzieniu i ją otrzymał. Zetterberg stwierdził, że
gorące dyskusje na temat sposobu urządzenia więziennictwa prowadzone są bez
wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb populacji skazanych. Badania miały dać
odpowiedź na pytania: Kim są skazani przebywający w więzieniach? Dla ilu osób
powinno być przeznaczone więzienie, by efektywnie realizować rozpoznane po-
trzeby skazanych? Jak liczna i jaka kadra powinna być zatrudniona w więzieniu?
Od odpowiedzi na te pytania Zetterberg uzależnił sposób realizacji reformy. Pierw-
szym efektem planu reform był zakład karny Roxtuna dla młodocianych sprawców,
przeznaczony na 65 osób umieszczonych najwyżej po 8 w oddzielnych domkach,
wzorowany na doświadczeniach amerykańskich i nastawiony na intensywną indy-
widualną terapię, grupową terapię i aktywne przygotowanie skazanego do powro-
tu do społeczeństwa otwartego674

Lata sześćdziesiąte XX wieku oznaczały zerwanie z ideologią terapii, ale w ni-
czym nie zmieniły wcześniejszego nastawienia do izolacji. Zdecydowanie większą
wartość dostrzegano w różnych formach probacji, co w efekcie przyniosło ideę
normalizacji wykonania kary. Oznacza ona umożliwienie terapii w trakcie wyko-
nania kary, ale nie dopuszcza przedłużania z tego powodu izolacji. Odejście od idei
resocjalizacji na rzecz sprawiedliwej odpłaty również w Szwecji oznaczało dalsze
rozwijanie probacji675. Zrezygnowano z poszukiwań przyczyn przestępczości u in-
dywidualnych sprawców. Uznano, że problem jest bardziej złożony i ma szersze
podłoże społeczno-ekonomiczno-polityczne. Dał tu o sobie znać wyraźny wpływ
skandynawskiej szkoły realizmu prawniczego676. Liczyła się użyteczność. Niepo-
wodzenia teorii i empiryczna wiedza wskazująca na szkodliwe efekty uwięzienia
przemawiały za dążeniem do minimalizacji szkód.

Slogan „wychodzi lepszy”, czyli bättre ut, jest kontynuacją myśli wyrażonej
już w ustawie z 1945 roku. W 1974 roku, po odejściu od wcześniej stosowanych
metod terapii, przyjęto nową filozofię działania. Reforma systemu więziennictwa
i probacji przyniosła koncepcję minimum interwencji i nastawienie, aby czas spę-
dzony w więzieniu służył zdobyciu umiejętności pozwalających na życie zgodne

673T. Ericsson, Postwar Prison Reform in Sweden, „Annals in the American Academy of Political and
Social Science” 1954, vol. 293, s. 152-153.
674Ibidem, s. 157-162.
675R Friday, The Scandinavian Efforts to Balance Societal Response to Offenses and Offenders: Crime
Prevention and Social Control, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice”
1988, vol. 12, no. 1, s. 47-58.
676T. Eckoff, Justice and Social Utility, w: Legal Essays, A Tribute to Frede Castberg, Oslo Universi-
tetsforlaget, Oslo 1963, s. 74-92; N. Jareborg, Essays in Criminal Law, Justus Forlag, Uppsala 1988, s.
14-113.
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z prawem677. Być może nowe jest podkreślenie roli funkcjonariuszy, ale i to obec-
ne było już w 1945. Raczej więc brak tu nowości, a jest kontynuacja wsparta na
doświadczeniach systemu probacji.

8.4. Organizacja systemu korekcyjnego
w Szwecji

Działania poprawcze wobec przestępców stanowią komponent krajowego syste-
mu wymiaru sprawiedliwości. Celem polityk karnej, kryminalnej i penitencjarnej
również w Szwecji jest redukcja przestępczości oraz poprawa ochrony i bezpie-
czeństwa społeczeństwa. Za wykonanie sankcji karnych odpowiada podległa Mi-
nisterstwu Sprawiedliwości Służba Więziennictwa i Probacji (Kriminalvårdssty-
relsen). Sankcje przewidziane w kodeksie karnym to: grzywny, uwięzienie, skaza-
nie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem, probacja, pobyt
w zamkniętym ośrodku korekcyjnym dla sprawców, którzy popełnili przestępstwo
w wieku poniżej 18 lat.

Do jej kompetencji należy wykonanie:

• kar warunkowo zawieszonych z orzeczoną karą pracy na cele publiczne, któ-
ra oznacza wykonywanie na wolności pracy na cele publiczne bez dozoru;

• probacji polegającej na pozostawaniu na wolności pod nadzorem;

• probacji połączonej z pracą na cele społeczne (samhällstjänst), która ozna-
cza wykonywanie na wolności pracy na cele społeczne pod nadzorem;

• probacji połączonej z planem terapeutycznym, co oznacza udział w terapii
kontraktowej;

• kary pozbawienia wolności wykonywanej w dwóch postaciach: a) pozosta-
wanie na wolności pod ścisłym nadzorem sprawowanym za pomocą elektro-
nicznego monitoringu, b) odbywanie kary w zakładzie karnym.

Od 1 stycznia 1999 osoby, które w wieku od 15 do 17 lat popełniły przestęp-
stwo i wskazane są wobec nich środki izolacyjne, kierowane są do domu korekcyj-
nego, który jest poza administracyjną strukturą systemu więziennictwa i probacji.
Młodych ludzi między 18 a 21 rokiem życia zasadniczo nie skazuje się na kary izo-
lacyjne, chyba że przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności.

Służba Więziennictwa i Probacji zorganizowana jest hierarchicznie. Sprawuje
zarząd nad pięcioma regionalnymi biurami, a te z kolei nad znajdującymi się w ich
regionie zakładami karnymi, biurami probacji i aresztami, których w sumie jest
43678. Podlega im również regionalna służba transportu więziennego. Regionalne
zarządy to: KVM (służba lokalna) Luleå, KVM Uppsala, KVM Kumla, KVM Karls-
bad, KVM Kalmar. Te z kolei sprawują zarząd nad lokalnymi władzami więzień
i probacji. Rozdział pomyślany jest tak, by sprawna współpraca między jednostka-
mi w regionie umożliwiała efektywne rozmieszczenie skazanych zgodnie z opra-
cowanym planem wykonania kary. W każdym regionie są więc zarówno zakłady
otwarte, jak i zamknięte oddziały o różnym stopniu zabezpieczenia. Więzienia po-
dzielone są na cztery klasy w zależności od stopnia zabezpieczenia:

• klasa 1 - maksimum zabezpieczenia (zakłady o najwyższym stopniu zabez-
pieczenia przed wybiciem szyb i ucieczką);

677The Link to a Life…, s. 3.
678Information about Swedish Prison and Probation Service, Fact sheet, Ministry of Justice, Sweden
July 2004.
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• klasa 2 - średni stopień zabezpieczenia (zakłady bez zabezpieczeń przed wy-
biciem szyb; ucieczki z nich należą do rzadkości);

• klasa 3 - lokalne zakłady karne (niewielkie, o niskim stopniu zabezpieczenia,
zorganizowane tak, by przeciwdziałać nieplanowanym ucieczkom);

• klasa 4 - zakłady karne otwarte.

Służba Więziennictwa i Probacji sprawuje również administracyjną kontrolę
nad Krajową Radą ds. Warunkowego Zwolnienia i 30 Probacyjnymi Radami Wy-
konawczymi.

Szwedzka Służba Więziennictwa i Probacji zatrudnia ok. 7500 osób, z których
większość pracuje w zakładach karnych. 43% wszystkich zatrudnionych stanowią
kobiety. W więzieniach kobiety stanowią 25%, a w służbie probacji 71% wszystkich
zatrudnionych. Od kilku lat w więzieniach obowiązuje system osoby pierwszego
kontaktu. Jest to funkcjonariusz, który sprawuje bezpośrednią opiekę zazwyczaj
nad jednym do dwóch skazanych. Pomaga im przy opracowaniu planu wykonania
kary, planu i organizacji krótkoterminowych przepustek z zakładu karnego, w kon-
taktach z urzędami i w organizacji życia na wolności. Rozwiązanie to ma na celu
motywowanie skazanego dzięki bliskiemu kontaktowi i dobrej orientacji w jego sy-
tuacji. Jest to również istotne dla utrzymania bezpieczeństwa w zakładzie karnym
i podwyższenia jakości pracy funkcjonariuszy. Zatrudnieni w zakładzie karnym
w pierwszym roku pracy uczestniczą w szesnastotygodniowym kursie przygoto-
wawczym. Zatrudnieni w probacji uczestniczą w kursie siedmiotygodniowym679.

8.5. Ustawowa regulacja wykonania kary
więzienia w Szwecji

John Irwin był ostatnim, który zabrał głos na dorocznej konferencji Amerykańskie-
go Towarzystwa Kryminologicznego w Chicago w 2003 roku. Słuchał krytycznych
uwag swoich przedmówców, skierowanych pod adresem więzień w ogóle, a ame-
rykańskiego systemu penitencjarnego w szczególności. Skomentował to krótko,
„Mylicie się. Nic złego z tym systemem się nie dzieje, przeciwnie - działa dokładnie
tak, jak został zaprogramowany. Kiedy zrozumie się jego prawdziwy cel, trudno
wyjść z podziwu nad osiągniętym sukcesem”. John Irwin spędził wiele lat w amery-
kańskim więzieniu. Napatrzył się. Jego zdaniem najważniejsza jest praca. Ludzie
potrzebują pracy, ale dobre miejsca już dawno zostały zgarnięte przez tych ze
średnich i lepiej wyposażonych grup społecznych, a te, które dawniej dostępne
były dla zwykłych „roboli”, „wyparowały”, w zamian dając beznadzieję, bezrobo-
cie, ubóstwo, rozpacz, nałogi, przemoc i przestępczość680.

Nierówności społeczne, o których mówił amerykański więzień, są niemal nie-
obecne w szwedzkim społeczeństwie. W szwedzkim więzieniu jednak też najczę-
ściej spotyka się tych, którzy pochodzą z grup nieuprzywilejowanych. W prze-
ciwieństwie do amerykańskiego systemu szwedzkie więzienie to nie rezerwuar
zbędnej na rynku siły roboczej. Nikt nie jest dziś posyłany w Szwecji do więzie-
nia po to, by skorzystał z dostępnej tam terapii. Więzienie jest odpowiedzią na
popełnione przestępstwo. Terapia to skutek, nie przyczyna uwięzienia. Więzienie
spełnia zadania represyjne, odbiera wolność i prewencyjnie ma zapobiegać prze-
stępczości. Istota uwięzienia w Ameryce sprowadza się do odcięcia więźnia od

679Ibidem.
680C. Terry, Managing Prisoners as Problem Populations and the Evolving Nature of Imprisonment:
a Convict Perspective, „Critical Criminology” 2004, vol. 12, no. 1, s. 45.
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społeczeństwa, a uwięzienia szwedzkiego do niewykluczenia go ze społeczeństwa
także w trakcie kary. Jakie rozwiązania prawne mają temu służyć i to zapewnić?

Szwedzka ustawa więzienna (SFS 1974:203, dalej SFS; Lagom kriminalvård
i anstalt - ustawa o opiece karnej w zakładach karnych) obowiązuje od 1 lipca
1974 i była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia gruntowna nowelizacja pochodzi
z 1 kwietnia 1999. Licząca 64 paragrafy ustawa reguluje wykonanie kary wobec
skazanych na karę pozbawienia wolności i odbywających zastępczą karę pozba-
wienia wolności za niespłaconą grzywnę.

Cel wykonania kary określony jest w § 4 SFS. Stanowi on, że: „Postępowanie
ze skazanym ma służyć przystosowaniu więźnia do społeczeństwa i przeciwdziałać
negatywnym efektom pozbawienia wolności. Postępowanie to jest skierowane od
samego początku ku środkom, które przygotowują więźnia do życia na zewnątrz
więzienia, tak dalece, jak można to osiągnąć bez zaniedbania potrzeb ochrony spo-
łeczeństwa. Zwalniany z więzienia powinien być do tego na czas przygotowany”.

Pierwsza ustawa więzienna wydana w 1945 roku w rozdziale 4 § 1 stanowiła,
że: „Więzień powinien być traktowany stanowczo, z powagą i poważaniem dla nie-
go jako istoty ludzkiej. Więźnia zatrudnia się przy pracach dla niego odpowiednich
oraz gwarantuje mu się program, który promuje jego adaptację do życia w spo-
łeczeństwie. Na tyle, na ile to możliwe, przeciwdziała się szkodliwym wpływom
uwięzienia”681.

Co najmniej trzy elementy w najnowszej szwedzkiej regulacji nie są nowe:
wykonanie kary służy ochronie społeczeństwa, celem wykonania kary pozbawie-
nia wolności jest powrót skazanego do społeczeństwa, kara pozbawienia wolności
szkodzi.

8.5.1. Nieizolacyjne formy przeciwdziałania szkodliwości kar
izolacyjnych

Zostało już powiedziane, że szkodliwość kary pozbawienia wolności ograniczana
jest w Szwecji przede wszystkim przez eliminację jej stosowania wszędzie tam,
gdzie inwencja i istniejąca praktyka pozwalają. Kary z zawieszeniem stosowane
były od 1939 roku, probacja i obligatoryjne warunkowe zwolnienie od 1943, umo-
rzenie od 1944. Obecnie te instytucje występują w różnych kombinacjach. Wiado-
mo, że kary bez stosowania izolacji są równie mało skuteczne jak wykonanie kary
pozbawienia wolności. Powrotność do przestępstwa jest w przypadku środków bez
izolacji niewiele niższa od tej, jaka jest przy karach izolacyjnych.

Badania nad skutecznością, z punktu widzenia powrotności do przestępstwa,
środków probacyjnych prowadzone były już w latach sześćdziesiątych. Powrotność
w pierwszych 3 latach od wymierzenia kary wynosi 31%, a w ciągu 5 lat dalsze
37%.

Minister sprawiedliwości Sven Romanus w 1979 roku przedstawiał wyniki ba-
dań Rady Zapobiegania Przestępczości (BRÅ). Przyznał, że poziom recydywy jest
zbyt wysoki. Zastrzegł od razu, że jego uwagi nie są krytyką ani jakości pracy
funkcjonariuszy wykonujących probację, ani samej instytucji. Nie odwoływał się
nawet do faktu, że poziom recydywy w wyniku wykonania kary więzienia może być
wyższy682. W przypadku Szwecji zresztą nie sprawdziła się prawidłowość, która
wystąpiła w Danii, Norwegii oraz Finlandii, gdzie powrót do przestępstwa osób,
wobec których zastosowano środki probacyjne, był znacznie niższy.

681T. Ericsson, Postwar Prison…, s. 155.
682Dir 1979:35) (Sprawozdanie przedstawione na Radzie Ministrów 15 marca 1979 przez Svena Ro-
manusa, Ministra Sprawiedliwości Szwecji, z posiedzenia rządowego Komitetu ds. Probacji), maszyno-
pis, s. 5; (Dir 1979:34) (Sprawozdanie przedstawione na Radzie Ministrów 15 marca 1979 przez Svena
Romanusa, Ministra Sprawiedliwości Szwecji, z posiedzenia rządowego Komitetu ds. Wykonania Kary
Pozbawienia Wolności i Terapii w zakładach karnych), maszynopis, s. 5-11.
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W. Szwecji w latach 1990—1992 przeprowadzono eksperyment. Polegał on na
tym, że wobec części skazanych zakwalifikowanych do probacji zastosowano ją,
a wobec pozostałych, mimo kwalifikacji do probacji, karę więzienia. Wynik eks-
perymentu wykazał, że probacja w porównaniu z więzieniem ani nie prowadzi do
wzrostu, ani nie redukuje ryzyka powrotności do przestępstwa683.

Przed laty wykazano, że powrotność do przestępstwa, bez względu na to czy
kara odbywana jest w więzieniu otwartym, czy zamkniętym, jest taka sama. Uzna-
no to za asumpt do odbywania jej w warunkach wolnościowych, jako że tak jest
bardziej humanitarnie684.

Podobnie było w przypadku kar izolacyjnych i nieizolacyjnych. Uznano wyż-
szość tych ostatnich jako mniej szkodliwych. Ich zdecydowana przewaga nad karą
więzienia polega właśnie na tym, że dzięki ich zastosowaniu można wyeliminować
karę więzienia. W tym przypadku kwestia recydywy ma drugorzędne znaczenie.
Skoro i tak występuje, to lepiej, by przynosiła minimum możliwych szkód i jak
najmniej kosztowała.

Uzyskana wiedza empiryczna dowodzi, że przyczyny powrotności do prze-
stępstwa często związane są ze stanem psychicznym i zaburzeniami osobowości.
W przypadku sprawców przestępstw seksualnych i z użyciem przemocy wiedza na-
sza jest wciąż cząstkowa, niepewna i w fazie poszukiwań685. Dowody na to, że psy-
chopatyczne cechy sprzyjają powrotności, konfrontowane są z tymi, które tej hi-
potezy nie potwierdzają. Połączenie treningu kontroli agresji wraz z intensywnym
nadzorem to czynniki równie ważne, przy których uwzględnianie jedynie czynnika
psychopatii jest niewystarczające686. Wiadomo, że wcześniejsze skazania są waż-
nym wskaźnikiem negatywnej prognozy. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu
ma na to wpływ sam fakt odbywania kary, a jaki cechy osobowościowe i psychicz-
ne687. Wiadomo, że wiele przestępstw, także tych najpoważniejszych z użyciem
przemocy i seksualnych, ma związek z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, za-
burzeniami osobowości i z psychozami. Wiadomo również, że odpowiednia pomoc
medyczna i poprawa zdrowia fizycznego zwiększają szanse pozytywnej progno-
zy688.

Wiemy także, że w przypadku większości skazanych uzyskana w więzieniu wie-
dza, formalna edukacja i kwalifikacje zawodowe, jeśli po wyjściu na wolność nie
idą w parze ze znalezieniem zatrudnienia i mieszkania, przynoszą znikomy efekt,
gdy chodzi o przeciwdziałanie powrotności do przestępstwa689. Tu wyraźnie wi-
dać, że efekt uwięzienia jest co najmniej w równym stopniu zależny od rynku pra-
cy, efektywności sektora ochrony zdrowia i jakości polityki społecznej.

Tak więc stosowanie środków bez pozbawienia wolności, eliminacja bezro-
bocia, dobra opieka zdrowotna nastawiona w pierwszym rzędzie na prewencję,
a w związku z tym połączona z polityką socjalną i społeczną eliminującą ubóstwo
i wspierającą dostęp do edukacji i mieszkań - to podstawowe aspekty działań, któ-
re umożliwiają eliminację pierwotną (przez zastosowanie sankcji nieizolacyjnych)
i wtórną (przeciwdziałając powrotności do przestępstwa) szkodliwych skutków
więzienia.
683M.-L. Muiluvuori, Recidivism among People Sentenced to Community Service in Finland, „Journal
of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2001, vol. 2, no. 1, s. 73.
684P. Uusitalo, Recidivism after Release from Closed and Open Penal Institutions, „British Journal of
Criminology” 1972, no. 12. s. 21 1-226.
685Patrz m.in. M. Hildebrand, C. de Reiter, V. de Vogel, Psychopathy and Sexual Deviance in Treated
Rapists: Association with Sexual and Non-sexual Recidivism, „Sexual Abuse. A Journal of Research and
Treatment” 2004, vol. 16, no. 1, s. 1-24; G. J. D. Macpherson, Predicting Escalation in Sexually Violent
Recidivism: Use of the SVR - 20 and PCL:SV to Predict Outcome with Non-contact Recidivists and
Contact Recidivists, „The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology” 2003, vol. 14, no. 3, s. 615-627.
686A. Tengström, M. Grann, N. Långström, G. Kullgren, Psychopathy (PCL-R) as a Predictor of Violent
Recidivism among Criminal Offenders with Schizophrenia, „Law and Human Behavior” 2000, vol. 24,
no. 1, s. 45-58.
687M. Hildebrand, C. de Reiter, V de Vogel, Psychopathy and Sexual…, s. 17.
688N. Långstöm, G. Sjöstedt, M. Grann, Psychiatric Disorder and Recidivism in Sexual Offenders, „Se-
xual Abuse. A Journal of Research and Treatment” 2004, vol. 16, no. 2, s. 139-150.
689A. Nilsson, Living Conditions, Social Exclusion and Recidivism among Prison Inmates, „Journal of
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 81.
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Gdy kara pozbawienia wolności zostanie orzeczona, nadal coraz szersze możli-
wości zastosowania elektronicznego dozoru pozwalają na uniknięcie pobytu w in-
stytucji karceralnej. Wciąż jeszcze wiemy niewiele o skutkach elektronicznego
nadzoru oraz o tym, w jakim stopniu są zbliżone do skutków uwięzienia. Opinie
w tej sprawie oscylują między pełnym entuzjazmu uznaniem a kasandrycznymi
wizjami porażki690. Można jednak wstępnie założyć, że środek ten realizuje cel §
4 SFS.

8.5.2. Instytucjonalne metody eliminacji szkodliwych efektów
uwięzienia w systemie penitencjarnym

Cytowane w rozdziale 5 badania wskazują, że dwa światy - więźniów i funkcjona-
riuszy - istnieją również w Skandynawii. Opisywane relacje nie są tak drastyczne
jak te, o których piszą D. Clemmer, G. Sykes, M. Porowski czy W. Poznaniak. Mi-
mo to problem prizonizacji i negatywnych wpływów wykonania kary więzienia jest
również obecny w skandynawskich więzieniach. Ustawodawca i władze Szwecji są
tego świadome. Podejmowane działania mają na celu dążenie do zminimalizowa-
nia skutków prizonizacji.

Potrzeby fizjologiczne
Wyżywienie, woda, tlen to potrzeby, które szwedzki więzień ma w pełni za-

spokojone. W więzieniach - tak dalece, jak to możliwe - przestrzega się zasad
dietetycznych związanych nie tylko ze stanem zdrowia, ale i wyznawaną religią
osadzonych (§ 16 SFS).

W zakładach karnych otwartych skazani mogą sobie gotować. W zakładach
otwartych, w których zarabiają jak pracownicy wolnościowi, mają możliwość za-
kupu żywności z kantyny według swych potrzeb. Skazany ma natomiast zakaz spo-
żywania napojów alkoholowych i używania narkotyków (§ 23 SFS).

Spełnienie seksualne i uwolnienie od napięcia to sprawa indywidualna. Jednak
intymne wizyty partnerskie i przepustki, które wynikają z przepisów, a nie dobrej
woli funkcjonariusza, umożliwiają realizację podstawowych potrzeb i podtrzymują
kontakt ze społeczeństwem otwartym.

Bezpieczeństwo
Alienacja jest uważana za istotny czynnik prowadzący do szkodliwych skutków

uwięzienia i zagrożenia bezpieczeństwa. W ustawie więziennej jest szereg para-
grafów zmierzających do wyeliminowania lub złagodzenia alienacji i zapewnienia
bezpieczeństwa skazanych.

Organizacja służby więziennej
Jest to służba cywilna i jako taka połączona ze służbą probacji, z którą wyko-

nują wspólne zadania. Umożliwia to eliminację odizolowania więzienia od społe-
czeństwa wolnego.

Długość kar
Nastawienie na kary krótkoterminowe służy realizacji treści § 4 SFS.
Reguła wykonywania kary w zakładach karnych otwartych
Reguła ta przeciwdziała alienacji skazanego (§ 7 SFS).
Reguła wykonywania kary w zakładach karnych o niewielkiej liczbie

miejsc
W zakładach liczących średnio 50 osób z profesjonalną kadrą można prze-

ciwdziałać napięciom między funkcjonariuszami i więźniami. Trudniej pogardzać
i nienawidzić kogoś, z kim gra się w szachy i na co dzień rozmawia.

690K. R. Gable, R. S. Gable, Electronic Monitoring: Positive Intervention Strategies, „Federal Pro-
bation. A Journal of Correctional Philosophy and Practice” 2005, vol. 69, no. 1; http://www.us. Co-
urts.gov/fedprob/jun2005/intervention.html; B. Bloomfield, In the Right Place at the Right Time: Elec-
tronic Monitoring and Problems of Social Order/Disorder, „The Editorial Board of The Sociological
Review” 2001, s. 174-2001.
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Wymóg uwzględnienia przez funkcjonariuszy trudnej sytuacji więźnia
związanej z faktem pozbawienia wolności (§ 9 SFS)

Kara pozbawienia wolności jest sama w sobie dolegliwością. Uczula się funk-
cjonariuszy, aby traktując więźniów, mieli to na uwadze. Poczucie godności funk-
cjonariuszy nie musi być budowane na poniżaniu więźniów. Otrzymują dobrą pen-
sję, mają dobre warunki pracy i poczucie misji. To nie eliminuje trudności, które
tworzy sama instytucja, ale sprzyja realizacji § 4 SFS691.

Tradycja systemu celkowego
Zasada wykonania kary w celach jednoosobowych sięga XVIII wieku. Budowa-

ne wówczas zakłady celkowe przetrwały w regule, iż kary wykonuje się w celach
jednoosobowych. Niewiele zostało z dawnej ideologii, ale i tamta służyła bezpie-
czeństwu skazanych i poszanowaniu ich prywatności.

Ustawa więzienna i praktyka przywiązują dużą wagę do bezpieczeństwa więź-
niów692. Paragraf 8 SFS reguluje sytuacje, gdy skazany czuje się zagrożony, a §
22 SFS, gdy zagraża swoim zachowaniem innym skazanym. Zasada, że kara od-
bywana jest w porze nocnej w celach jednoosobowych, eliminuje zagrożenia ży-
cia, zdrowia, napaści i zgwałcenia. Nie eliminuje jednak tych zagrożeń w porze
dziennej, kiedy skazani przebywają razem. W zakładach przeludnionych, również
w Szwecji, dochodzi do napaści oraz zgwałceń.

Przynależność i szacunek, potrzeby poznawcze i samorealizacja
Szwedzkie przepisy tak planują przebieg procesu wykonania kary, by uwaga

zarówno funkcjonariuszy, jak i skazanych skierowana była ku życiu skazanego na
wolności.

Reguła utrzymania symbolicznej więzi z wolnością
Możliwość posiadania w celi własnych przedmiotów (§ 24 SFS), prawo do no-

szenia cywilnej odzieży, prawo do przebywania z innymi więźniami i prawo do
oddalenia się i przebywania osobno we własnej celi - to przykłady rozwiązań prze-
ciwdziałających depersonalizacji i wzmacnianiu więziennej podkultury. Podobne
funkcje spełnia możliwość samodzielnego przygotowania posiłków, prania swoich
rzeczy, utrzymywania kontaktów ze światem zewnętrznym w drodze korespon-
dencji (§ 25-28 SFS), rozmów telefonicznych (§ 30 SFS) i wizyt (§ 29 SFS).

Eliminacja katalogu nagród oraz obligatoryjne przedterminowe zwol-
nienie

Proces alienacji i adaptacji w więzieniu jest silnie skorelowany z dynamiką sto-
sunków władzy w więzieniu. Im więcej dyskrecjonalnej władzy mają funkcjonariu-
sze, a reguły, którymi się operuje, są niedookreślone, tym większe jest zagrożenie
procesem alienacji i konieczności adaptacji do podkultury więziennej. W Szwecji
podobnie jak w pozostałych państwach skandynawskich istnieje katalog kar, nie
ma zaś katalogu nagród.

Plan odbywania kary jako element realizacji potrzeb szacunku, poznaw-
czych i samorealizacji przeciwdziałających prizonizacji

Badania wykazały, że proces uwięziennienia ma różne okresy nasilenia. Najin-
tensywniejszy jest na początku i na końcu kary, gdy wizja utraconej lub zbliżającej
się wolności jest najsilniejsza, ale i przez nieobecność najdotkliwsza.

W szwedzkich więzieniach na początku pobytu więzień wraz z wyznaczonym
do kontaktu z nim funkcjonariuszem opracowuje plan wykonania kary (§ 5 SFS).
Uwzględnia on współpracę i kontakty więźnia z organami administracji lokalnej,

691Przepisy uwzględniają też interes pokrzywdzonego. Jeśli skazany odbywa karę pozbawienia wolno-
ści za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, pokojowi, wówczas organ wyko-
nujący orzeczenie ma obowiązek spytać, czy pokrzywdzony życzy sobie wiedzieć: w którym więzieniu
przebywa skazany; czy został przeniesiony do otwartego zakładu karnego; uzyskał krótkotrwałą prze-
pustkę z zakładu karnego; w trakcie odbywania kary uzyskał zezwolenie na dłuższe pozostawanie poza
zakładem (zgodnie z § 11, 14, 34, 37 lub 43 SFS); został zwolniony z zakładu karnego; uciekł z więzie-
nia; nie powrócił do zakładu z przepustki lub innego pobytu poza zakładem.

Pokrzywdzonemu, który wyraża takie życzenie, można odmówić informacji tylko wówczas, gdy wy-
magają tego względy ochrony lub zagraża to zdrowiu lub życiu skazanego (§ 35 SFS).
692Ustawa reguluje także zasady odbywania kary przez skazanych, którzy nie ukończyli 18 i 21 roku
życia (§ 8 SFS).
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urzędami, szkołami, ośrodkami zdrowia znajdującymi się w społeczeństwie otwar-
tym. Eliminuje to i przeciwdziała oderwaniu więźnia od społeczeństwa nawet wów-
czas, gdy odbywa karę w zakładzie zamkniętym. Asymilacja do podkultury zostaje
w ten sposób co najmniej ograniczona. Skazany zmuszony jest do orientowania
się na przyszłość.

Bliski kontakt z konkretnym funkcjonariuszem nie musi prowadzić do przyjaź-
ni czy nawet koleżeństwa, ale daje formę zażyłości, która pozwala na otwartość
i zwalania z obawy wciągnięcia w system donosicielstwa w zamian za nagrodę
przepustki czy dodatkowego widzenia. Nagradzanie w więzieniu zachowań, które
społeczeństwo otwarte potępia, rodzi cynizm, konformizm, adaptuje do więzienia,
a nie do wolności.

Dobre interpersonalne relacje między funkcjonariuszami i skazanymi oraz dba-
łość o poprawność stosunków między skazanymi to kolejne rozwiązania nastawio-
ne na eliminowanie negatywnych efektów uwięzienia (§ 10, 14, 17, 18 SFS).

Techniki sprzyjające pozytywnej samoocenie więźnia
Pozytywna ocena szans więźnia po wyjściu z więzienia jest wzmacniana na

kilka sposobów. Służy temu wspomniany plan wykonania kary, a także obowią-
zek zapewnienia przez zakład i podjęcia przez skazanego pracy, nauki lub udziału
w innej pożytecznej aktywności (§ 7a, 10, 11 SFS)693. W godzinach pracy skazany
może przebywać poza zakładem. Skazani pracują razem z osobami z wolności (§
11, 12 SFS). Pierwsza ustawa więzienna z 1916 roku wprowadzała wynagrodze-
nie za pracę. Był to bonus za dobre wyniki pracy. Podobne rozwiązanie przyjęła
ustawa więzienna z 1945 roku i powtórzyła ustawa więzienna z 1964. Zniosła je do-
piero ustawa z 1974 roku. W 1979 roku, prezentując prace Komitetu ds. wynagro-
dzenia skazanych, ówczesny minister sprawiedliwości Sven Romanus podkreślił
potrzebę wprowadzenia rynkowych płac w zakładach karnych. Skoro uwięzienie
poza pozbawieniem wolności nie powinno pozbawiać niczego więcej, to również
nie powinno pozbawiać zarobków694.

Prace Komitetu poprzedził, rozpoczęty w 1972 roku, eksperyment w otwar-
tym zakładzie karnym Tillberga i od 1976 w zamkniętym zakładzie Skogome.
W pierwszym zakładzie więźniowie pracowali przy produkcji prefabrykatów do-
mów z drewna i w warsztatach mechanicznych. Zarabiali takie stawki, jakie obo-
wiązują na wolności po potrąceniu podatku. Każdy więzień miał sporządzony plan
finansowy dotyczący wydatków i oszczędności. Był zobowiązany do odkładania
części zarobków na urlopy i okres warunkowego zwolnienia. Doradca finansowy
uczył ich, jak inwestować i efektywnie oszczędzać. Skazani musieli sami opłacać
swoje wyżywienie i spanie. Praktyka ta trwa nadal.

Skazani otrzymują wynagrodzenie za każdą godzinę aktywnie spędzonego cza-
su, niezależnie od charakteru zajęć. Zgodnie z treścią § 11 i 14 SFS priorytet mają
zajęcia organizowane poza zakładem karnym. Byli więźniowie nie korzystają z pre-
ferencji w urzędach zatrudnienia. Więźniowie w Szwecji objęci są powszechnym
systemem ubezpieczeń społecznych.

Umieszczenie skazanego poza zakładem w czasie odbywania kary
Skazanego w trakcie odbywania kary można umieścić poza więzieniem, jeśli

takie są wskazania. Często dotyczy to terapii w zakresie uzależnień, ale także pracy
czy podjęcia nauki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Krajowa Rada Probacji (§
34 w zw. z § 54 SFS). Rozwiązanie to może sprzyjać adaptacji do społeczeństwa
otwartego.

Obligatoryjne warunkowe zwolnienie

693Więźniowie mają obowiązek pracy, nauki lub udziału w użytecznych zajęciach, chyba że ze wzglę-
dów zdrowotnych nie są do tego zdolni (§ 12 SFS). Organizacja pracy skazanych jest zbliżona do tej,
jaka jest na wolności. Organizacją pracy kieruje przedsiębiorstwo działające w ramach szwedzkiego
systemu więziennego, poszukujące pracy dla więźniów na zewnątrz również w tym celu, aby nie tracili
kontaktu ze światem zewnętrznym.
694Dir 1979:104) The Committee on Market Wages for Prisoners, Decision at Cabinet Meeting on
August 30, 1979 report by The Minister of Justice, Mr Sven Romanus, maszynopis, s. 7.
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W Szwecji warunkowe zwolnienie nie jest uzależnione od tzw. dobrego za-
chowania więźnia. Warunkowe zwolnienie jest częścią wykonania kary odbywanej
w warunkach wolnościowych. Celem uwięzienia jest powrót skazanego do społe-
czeństwa. Obligatoryjne warunkowe zwolnienie eliminuje fakultatywność i zwią-
zane z tym uwikłanie skazanych w świat więzienny, po to by wydostać się na wol-
ność.

W warunkach szwedzkich więzień przed warunkowym zwolnieniem musi się
zatroszczyć o zdobycie na wolności pracy, mieszkania, kontynuowanie nauki. Nie
jest to proste, ale kieruje jego uwagę poza mury więzienia.

Szanse więźnia - co wykazały badania - zależą od tego, czy będzie w stanie
wykorzystać na wolności umiejętności zdobyte w więzieniu. Stąd troska o zapew-
nienie wychodzącemu pracy i godziwego miejsca zamieszkania. Jest to też kolejny
element procesu unikania negatywnych skutków uwięzienia (§ 16 SFS).

Aby ułatwić więźniom znalezienie pracy, Służba Więziennictwa i Probacyji po-
wołała w większości więzień terenowe rady ds. rynku i związków zawodowych
(NAFF). Rady te pośredniczą w kontaktach pomiędzy służbą więzienną, lokalnymi
przedsiębiorstwami prywatnymi i związkami zawodowymi. Programy zatrudnie-
nia muszą być dostosowane do wymogów rynku pracy oraz indywidualnych umie-
jętności i zainteresowań więźniów695.

Potrzeby estetyczne
Jednosobowe cele, prawo do indywidualnego, w miarę możliwości, ich urządze-

nia, prywatne ubrania - to wszystko służy zaspokojeniu potrzeb estetycznych. Nor-
malizacja oznacza, że więzienie: sam budynek, podobnie jak jego wnętrze, również
pod względem standardów estetycznych nie będzie odbiegać od innych instytucji,
takich jak szpital, szkoła, biuro czy internat.

Transcendencja
Więźniowie mają prawo do praktyk religijnych (§ 15 SFS) i do czasu wolnego,

który mogą poświęcić na rozwój, również duchowy (§ 7 SFS). Last but not least
- ustawa napisana jest językiem wolnym od dyskryminacji, skierowanym do więź-
niów i więźniarek, co dodatkowo uwrażliwia na odrębność potrzeb różnych grup
skazanych i pozwala na ich lepszą realizację, eliminując negatywne skutki uwię-
zienia. W więzieniach szwedzkich dużą grupę stanowią obcokrajowcy. Również
i wobec nich ma zastosowanie treść § 4 SFS696.

8.6. Przykłady konkretnych rozwiązań
penitencjarnych - elektroniczny
monitoring. Wirtualne więzienie
przyszłości

Korzenie elektronicznego monitoringu sięgają prac Ralpha Schwitzgebela z Scien-
ce Committee on Psychological Experimentation w Harvard University. W roku
1964 skonstruował on urządzenie radiowo-telemetryczne, pozwalające zlokalizo-
wać i śledzić na ekranie lot pocisków na odległość 400 m.

W początkach lat osiemdziesiątych XX wieku amerykański sędzia, najwidocz-
niej zainspirowany historią i postacią Spidermana lub Jamesa Bonda, przekonał
wytwórców do stworzenia wygodnej do noszenia przez sprawców przestępstw

695The Organization of Prison Industries, w: Correction in Sweden, T he National Prison and Probation
Administration, Norrköping 1980.
696P. L. Martens, Immigrants, Crime and Criminal Justice in Sweden, „Crime and Justice” 1997, vol.
21, s. 246-248.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 248



bransolety, pozwalającej na lokalizowanie skazanych. W 1983 roku zapadł pierw-
szy wyrok nakładający obowiązek noszenia elektronicznej bransolety697.

Elektroniczna bransoleta pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w czasie, gdy
wobec lawinowo wzrastającego w więzieniach przeludnienia wzrosło zapotrzebo-
wanie na dogodną alternatywę. W Szwecji pierwszy eksperyment w 1994 roku po-
przedziło wydanie ustawy 1994:451 o intensywnym nadzorze połączonym z elek-
troniczną kontrolą [Lag (1994:451) om intensivövervakning med. elektronisk kon-
troli] i debata.

Na korzyść elektronicznej kontroli przemawiały następujące argumenty:

• pozytywne doświadczenia amerykańskie;

• szkodliwe efekty więziennej izolacji i potrzeba ograniczenia stosowania kary
pozbawienia wolności;

• możliwość sprawnego kontrolowania skazanego i ograniczenia jego wolno-
ści;

• atrakcyjność środka jako alternatywy dla krótkich (do 3 miesięcy) kar po-
zbawienia wolności;

• planowane oszczędności finansowe;

• brak przekonania, by elektroniczny monitoring mógł zagrażać integralności
osoby w stopniu wyższym, niż czyni to kara więzienia.

Prawo zostało przyjęte. Eksperyment przeprowadzony w sześciu okręgach ob-
jął w 1997 roku cały kraj, a w 1999 wszedł na stałe do katalogu kar. W 2005 roku
rozszerzono możliwość zastosowania elektronicznego monitoringu do 6 miesięcy
- Lag (2005:42). Od 2001 roku rozszerzono możliwość stosowania tego typu nad-
zoru przy przedterminowym zwolnieniu (patrz rozdz. 3).

Ciekawym rozwiązaniem szwedzkim jest fakt, że instytucja ta jest w pełni do-
browolna. Jej zastosowanie jest uzależnione od zgody dorosłych osób, z którymi
skazany zamieszkuje. Korzystający z tej formy wykonania kary więzienia zobo-
wiązany jest do comiesięcznych wpłat na fundusz pomocy dla ofiar przestępstw.
Czas trwania nadzoru jest równy długości wymierzonej kary. Nie jest to areszt
domowy, lecz forma wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Skazany
jest więc zobowiązany pracować, uczyć się lub brać udział w pożytecznych aktyw-
ności ach. Podobnie jak w więzieniu ma zakaz spożywania alkoholu, nadużywania
narkotyków i obowiązek przeprowadzania wymaganych testów.

W 1998 roku Brottsfórebyggande Rådet (BRÅ - Szwedzka Rada Zapobiegania
Przestępczości) przeprowadziła badania dotyczące oceny dotychczasowego sto-
sowania elektronicznego monitoringu. Badaniami objęto 3930 skazanych, wobec
których wykonywano elektroniczny nadzór698.

Wśród osób, które lokalne rady probacji zakwalifikowały do elektronicznej kon-
troli:

• 53% skazano za naruszenie zakazu o prowadzeniu pojazdu w stanie wska-
zującym na użycie alkoholu;

• 21 % skazano za napaść fizyczną;

• 8% odpowiadało za kradzieże i inne przestępstwa przeciwko mieniu;

• co siódmy odbywał karę miesiąca lub poniżej;

• tylko niewiele ponad 10% odbywało karę powyżej 2 miesięcy;

697M. Black, R. G. Smith, Electronic Monitoring in the Criminal Justice System, „Trends &. Issues in
Crime and Criminal Justice” 2003, no. 254, s. 1.
698Intensive Supervision with Electronic Monitoring, Report nr 4, BRÅ, Stockholm 1999, s. 69-72.
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• ok. 2/3 wszystkich badanych prowadziło z partnerem wspólne gospodarstwo
domowe;

• 20% miało dzieci poniżej 18 roku życia;

• średni wiek monitorowanych wynosił 31-40 lat;

• ponad 2/3 to uprzednio karani i nieco mniej niż połowa odbywała uprzednio
kary pozbawienia wolności;

• spośród blisko 4000 przypadków tylko w ok. 200 elektroniczny nadzór za-
kończył się niepowodzeniem i musiał być przerwany przed czasem - przy-
czyną tego najczęściej było nadużywanie alkoholu;

• 90% badanych i 80% ich partnerów przyznało, że gdyby w przyszłości mieli
podobny wybór, ponownie zdecydowaliby się na dozór.

Charakterystyczne, że nie wszystkim partnerkom i partnerom odpowiadało to
w takim stopniu jak samym skazanym. Być może obecność niezapowiedzianych
kontroli była trudna do akceptacji. Ten rodzaj kary pozostawia skazanego na wol-
ności, ale rozciąga jej wykonanie niejako na pozostałych członków rodziny. Mimo
to nawet ci, którzy doświadczenie uznawali za „nieprzyjemne” (25% badanych),
woleli elektroniczny monitoring od pobytu w więzieniu. Większość badanych uzna-
ła, że elektroniczny nadzór jest mniej dolegliwy niż więzienie. Równie pozytywne
oceny zebrano od funkcjonariuszy nadzorujących.

Prawie 1/4 tych, którzy kwalifikowali się do elektronicznego nadzoru, nie sko-
rzystała z tej możliwości. Odmówiono ok. 15% tych, którzy prosili o elektroniczny
nadzór. W efekcie dozorem objęto blisko 4000 osób.

Badania dotyczące powrotności do przestępstwa po zastosowaniu elektronicz-
nego monitoringu wykonywane były w 1994 i 1995 roku. Wykazały, że elektronicz-
ny monitoring ani nie zapobiega, ani nie zwiększa przestępczości. Po 3 latach 26%
ponownie złamało prawo. W grupie kontrolnej odpowiednia powrotność wynosiła
28%.

Oszczędności z zastosowania tej formy wykonania kary przyniosły w 1997 ro-
ku, w zależności od metody kalkulacji, od 70 do 140 mln koron (ok. 8-16 mln dol.).
Do tych zysków doszły też obowiązkowe wpłaty przez objętych elektronicznym
nadzorem na fundusz pomocy dla ofiar przestępstw. Oblicza się, że 3800 spraw-
ców objętych w danym roku nadzorem to w ciągu roku oszczędność 390 miejsc
w więzieniu (należy pamiętać, że kary wynoszą 1-3 miesięcy), a pobyt więźnia
w więzieniu to koszt ok. 150-185 dol. dziennie.

W badaniach podniesiono również negatywne doświadczenia związane z elek-
tronicznym nadzorem. Sprawujący kontrolę wykonania kary uznali, że nadzór
w trakcie pracy (gdy urządzenie jest nieaktywne) bywa niedostateczny. Z kolei
sędziowie uznali, że nie jest dobrze, iż decyzja w sprawie zastosowania środka
należy nie do nich, ale do organu wykonującego karę. Jest to jednak o tyle lo-
giczne, że elektroniczny monitoring jest traktowany jako forma wykonania kary
pozbawienia wolności, a nie jako oddzielna, samodzielna kara.

Elektroniczny nadzór jest w Szwecji generalnie oceniany pozytywnie. Nie prze-
szkadza, że nie jest bardziej skuteczny od kary pozbawienia wolności. Wystarczy,
że jest oceniany jako mniej szkodliwy. Pozostałe państwa skandynawskie są mniej
skłonne, by z podobnym szwedzkiemu rozmachem wprowadzać ten środek.

Niewielki rozmiar aparatu elektronicznego, umieszczenie go na kostce u nogi,
pozwala go ukryć. Nie przypomina więc średniowiecznych kar piętnujących. Nie
ma też na celu piętna, lecz ograniczenie szkodliwości uwięzienia.

Elektroniczny monitoring izoluje dyskretnie. Czy to podnosi jego humanitarną
wartość? Hanns Von Hofer słusznie zauważa, że nie tak dawno z entuzjazmem
witano rozwiązania amerykańskich zakładów karnych w Auburn i Filadelfii. Miały
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skutecznie przeciwdziałać przestępczości i być humanitarne699. Tak się nie stało.
Być może tym razem będzie inaczej. Warto jednak zachować rozwagę.

Środki i metody kontroli stają się coraz bardziej finezyjne, wyszukane, wszech-
obecne i zminiaturyzowane. Nowe technologie podsłuchu, lokalizacji, śledzenia,
kontrolowania i identyfikacji już dawno prześcignęły pomysły Orwella z Roku
1984. Elektroniczny stróż na pastwiskach to przestarzała namiastka możliwości
kontrolowania przemieszczania się osób. W Sztokholmie ochronie prawa i porząd-
ku służy wiele kamer umieszczanych w najróżniejszych miejscach miasta - od me-
tra po korytarze domów. Naukowcy są już dziś w stanie wszczepiać miniaturowe
chipy śledzące każdą czynność człowieka. Systemy GPS, techniki badania DNA,
monitory, mikrofony, kamery umożliwiają kontrolowanie nie tylko przestępców,
ale także całych grup społecznych. Rodzi się nowy, drapieżny przemysł żądny zy-
sków, zainteresowany popytem. Pomysły kamer w toaletach, by przeciwdziałać
paleniu i braniu narkotyków przez młodzież, kamery w mieszkaniach, by kontrolo-
wać pracę niań, kamery umieszczone w walizce męża, pozwalające obserwować,
co robi wieczorem w hotelu. Komputery już od dawna w wielu czynnościach są
sprawniejsze od nas. Te możliwości rozbudzają ciekawość i rodzą podejrzliwość.
Możliwość śledzenia i wpływania na zachowanie człowieka za pomocą przemyśl-
nych systemów technologicznych rozrasta się. Dlatego też również do elektronicz-
nego monitoringu powinniśmy podchodzić z ostrożnością, by nie okazało się, że
więzienie stało się instytucją zbędną, ale nie dlatego, że rozwiązujemy konflik-
ty przy pomocy sprawiedliwości naprawczej, lecz w związku z tym, że każdy, na
wszelki wypadek, jest śledzony, monitorowany i podejrzewany. Więzienia stałyby
się wówczas zbędne, ponieważ to społeczeństwo stałoby się więzieniem.

8.7. Podsumowanie

Szwedzka polityka penitencjarna zmierza do eliminacji negatywnych aspektów
uwięzienia. Metodą jest ograniczanie deprywacji potrzeb człowieka, które narzuca
uwięziennienie. Niektóre rozwiązania - odejście od nagród, wprowadzenie obliga-
toryjnego przedterminowego zwolnienia - wymagają świadomej polityki peniten-
cjarnej. Większość pozostałych to wynik wypełniania treści ERW-2006. Obowiązu-
ją one wszystkie kraje członkowskie Rady Europy, z Polską włącznie.

699H. Von Hofer, Notes on Crime and Punishment in Sweden and Scandinawia, w: Annual Report for
1999 and Resource Material Series No. 57, UNAFEI Fuchu, Tokyo 2001, s. 31 1-312.
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ROZDZIAŁ 9. DUŃSKI SYSTEM
PENITENCJARNY

9.1. Dania - elastyczność i szacunek dla
prawa

O ile Szwecja stanowi przykład kraju drobiazgowo regulującego każdy aspekt wy-
konania kary, Finlandia przykład tego, ile dobrego może zdziałać zdecydowana
wola polityczna i jasna wizja postępowych reform systemu penitencjarnego, a Nor-
wegia przykład konsekwentnych wysiłków na rzecz alternatyw kary pozbawienia
wolności przy współistnieniu w penitencjarystyce trendów klasycznych i progre-
sywnych, o tyle Dania jest państwem, w którym nigdy praktycznie nie odstąpiono
od idei terapii, pragmatycznie adaptując ją do warunków i współczesnej wiedzy.
Danię w sposobie wykonania kar izolacyjnych charakteryzuje elastyczność, umiar-
kowanie, rozsądek, szacunek dla prawa i człowieka. Hans Jurgen Engbo, naczelnik
duńskiego więzienia Jyderup, zauważył - i to może uchodzić za dewizę duńskiego
więziennictwa - iż dobrze wiemy, że ludzie posyłani do więzienia nie stają się przez
to lepsi. Więzienie nie odstrasza i nie czyni z przestępców ludzi szanujących pra-
wo.

Dania, kraj Herstedvester i Ringe, dwóch zakładów karnych dla podobnej po-
pulacji więźniów i różnej filozofii wykonania kary. W Herstedvester kierowano się
ideą resocjalizacji, w Ringe chciano od resocjalizacji odstąpić. Z czasem w Her-
stedvester zrezygnowano z tego, co w terapii było szkodliwe, w Ringe, nawet jeśli
nie mamy do czynienia z resocjalizacją, to z pewnością z procesem, który chroni
przed wyuczoną bezradnością, tak często towarzyszącą wykonaniu kary pozba-
wienia wolności.

Duńczycy, podobnie jak reszta Skandynawii, mają świadomość tego, że wię-
zienia są kulturowym reliktem. Nie da się go usprawiedliwić aksjologicznie czy
cywilizacyjnie. Nie chodzi więc o doskonalenie niedoskonałego. Skandynawowie
przyznają, że wiedza o szkodliwych skutkach więzienia nie idzie w parze z po-
mysłowością, czym zastąpić izolację. Stąd starają się raczej ograniczyć rozmiar
stosowania tej kary i inwestują w kary nieizolacyjne. Nie powiodła się próba likwi-
dacji zakładów karnych zapowiadana w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku w Szwecji. Warunki urządzenia więzień i wykonania kary nie wynikają z prób
ulepszenia instytucji postrzeganej jako cywilizacyjnie złej, ale z faktu przyznania,
że obowiązujące w społeczeństwie standardy dotyczą wszystkich instytucji, rów-
nież tych, które - choć niedoskonałe - wciąż istnieją. Udaje się natomiast kształto-
wanie polityki penitencjarnej nastawionej na minimalizowanie negatywnych skut-
ków uwięzienia. Temu bezpośrednio służy połączenie administracji więziennictwa
i probacji.

W Danii urządzenie więzień jest wypadkową elastyczności w zarządzaniu insty-
tucjami, która pozwoliła, gdy taka była potrzeba, na stworzenie koedukacyjnych
zakładów karnych.

W miejscach osadzenia kobiet było dużo wolnych miejsc, których brakowało
w zakładach dla mężczyzn. Stworzono więc zakłady koedukacyjne, czego przy-
kładem jest zakład karny Horserød z niewielkim 14-osobowym oddziałem dla ro-
dziców z dziećmi poniżej 3 roku życia i dla małżeństw. Potrzeba chwili pomogła
również stworzyć otwarte zakłady karne. Po wojnie nie było czasu ani funduszy
na budowanie zakładów karnych, ale były koszary wojskowe, które przerobiono
na zakłady, a oszczędzając na budowie murów, stworzono zakłady otwarte, np.
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zakład karny Kragskovhede700. Dążenie do eliminacji negatywnych efektów uwię-
zienia - wyuczonej bezradności, nieumiejętności zadbania o swoje podstawowe
potrzeby, postawy roszczeniowej i braku treningu umiejętności obywatelskich -
motywowało budowniczych zamkniętego zakładu karnego w Ringe. Trzeba jed-
nak było mieć nie tylko pomysł, ale i polot, by zrezygnować z budowy centralnej
kuchni dla skazanych. Zamiast niej urządzono sklep. Skazani są zobowiązani sami
dokonywać zakupów i sami sobie gotować, sami o siebie zadbać. Głośne i czę-
sto kontrowersyjne metody leczenia skazanych w zakładzie karnym Herstedve-
ster i próby adaptacji wykonania kary z wykorzystaniem treningów kognitywnych
i szerokiej oferty edukacyjnej również w zakresie edukacji kulturowej przygotowa-
nej na potrzeby także specyficznej grupy skazanych, jaką są mieszkańcy Grenlan-
dii, zarówno w więzieniu Nuuk na Grenlandii (przeznaczonym na 56 miejsc), jak
i w specjalnym oddziale w Herstedvester przynoszą charakterystyczne dla duń-
skiej służby penitencjarnej rozwiązania. Są one nastawione na uzyskanie korzyści
w postaci rzeczywistej pomocy skazanym w prowadzeniu na wolności dobrego ja-
kościowo życia bez naruszania prawa.

Dania jest krajem etnicznie jednorodnym. Jest również krajem, który nadal
pomimo przeżywanych kryzysów społecznych i ekonomicznych może być trafnie
określany jako welfare state. Stosunkowo wysoka stabilność populacji, niewiel-
ka liczba ludności i fakt, że kraj zajmuje niewielką powierzchnię, czynią z Danii
idealne miejsce dla badań socjologicznych i kryminologicznych. Pierwsze oficjal-
ne statystyki pochodzą z 1828 roku, a pierwsze opublikowane dane dotyczą lat
1828—1831. W 1847 roku wydane zostały pierwsze zbiory Tabel Statystycznych,
zawierające szczegółowe dane dotyczące przestępczości (Statistik Tabelvaerk),
obejmujące lata 1832—1840. Od 1933 roku dane te są publikowane w Raportach
Statystycznych (Statistiske Meddelelser) będących bezpośrednią kontynuacją Ta-
bel701.

Współcześnie informacje na temat przestępstw można uzyskać w lokalnym re-
jestrze karnym i Centralnym Rejestrze Policji (Rigsregistraturen). Ten ostatni słu-
ży głównie policji i zawiera znacznie więcej informacji ponad te, które odnoszą
się do popełnianych przestępstw. Publikowane dane zawierają informacje pocho-
dzące z rejestrów lokalnych (dane dotyczące liczby i rodzaju popełnianych prze-
stępstw, rodzaju wymierzanych sankcji oraz statystyki więzienne). Statystyki do-
tyczą tylko dorosłych. Nie obejmują czynów popełnionych przez osoby, które nie
ukończyły 15 lat.

Dane statystyczne dotyczące przestępczości były zbierane i porównywane
w Danii od 1921 roku. Widać z nich wyraźnie, że do II wojny światowej liczba prze-
stępstw utrzymywała się mniej więcej na tym samym poziomie (w 1933 r. było 78
078 zanotowanych przestępstw, co daje 2138 przestępstw na 100 000 mieszkań-
ców; podobny wskaźnik występował również w 1939 r.). W okresie wojny zanoto-
wano ponad dwukrotny wzrost przestępczości, a po jej ukończeniu niemal natych-
miastowy jej spadek do poziomu nieco wyższego niż w końcu lat trzydziestych.
Ponowny wzrost przestępczości zanotowano w latach sześćdziesiątych. Tenden-
cje zwyżkowe utrzymywały się również w latach siedemdziesiątych (w 1972 r. po-
pełniono ogółem 301 142 przestępstwa, tj. 6052 na 100 000 ludności)702. Wzrost
przestępczości jest wyraźny. Należy jednak uwzględnić postępującą urbanizację,
wzrost populacji w Danii w porównaniu z okresem przedwojennym o ponad mi-
lion oraz silne zróżnicowanie przestępczości - od gwałtów i zabójstw, które stano-
wiły mniejszość czynów, po najczęściej popełniane przestępstwa przeciwko mie-
niu, przestępczość związaną z narkotykami i alkoholem703, a także zachowania

700Początkowo myślano o jego rozbudowie do 2220 miejsc, jednak szybko z tego zrezygnowano. Zakład
jest obecnie przeznaczony na 158 skazanych.
701S. Hurwitz, K. O. Christianscn, Criminology, University Press, London 1983, s. 30.
702Ibidem, s. 32.
703B. Kyvsgaard, Crime, Punishment, and Social Structure, w: Criminal Justice in Denmark, ed. J.
Vestergaard, Institute of Criminology and Penal Law, Copenhagen 1984, s. 6.
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nieprzystojne i naruszające porządek publiczny704. Nie bez znaczenia jest wzrost
udziału obcokrajowców w ogólnej statystyce przestępstw, ponieważ wielu z nich
zostaje skazanych na kary izolacyjne. Odnotowuje się też wzrost przestępczości
kobiet, co ma istotny wpływ na duńską praktykę penitencjarną705. W porówna-
niu ze Szwecją i Norwegią Dania zachowała znacznie łagodniejszą politykę prze-
stępstw związanych z narkotykami. Nie uznaje się tam za przestępstwo posiadania
niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek. Jednak wzrost przestępczości, któ-
ry siłą rzeczy musiał wpłynąć na wymierzane sankcje karne, miał tylko niewielki
wpływ na statystykę osób skazanych na karę pozbawienia wolności706.

9.2 Misja duńskiej służby penitencjarnej

Charakterystyczną cechą duńskiej praktyki wykonania kar była niewielka liczba
regulacji prawnych. Wykonanie kar było uregulowane jedynie ogólnie w kodeksie
karnym i ustawie o administracji wymiaru sprawiedliwości707. Podkreślano, że po-
zwala to na elastyczne wprowadzanie zmian oraz unikanie medialnego rozgłosu
i wykorzystania wykonania kary do celów politycznych. W istniejących warunkach
nawet wyrok pozbawienia wolności nie oznaczał, że skazany trafi do więzienia.
Wielokrotnie, zwłaszcza w stosunku do osób młodych, organy wykonawcze decy-
dowały, że w imię najlepiej pojętej prewencji i reedukacji okres kary odbywać on
będzie w domu pod kuratelą rodziców zobowiązanych do egzekwowania od skaza-
nego wywiązywania się z nałożonych obowiązków. Najczęściej należy do nich: pod-
jęcie lub kontynuacja nauki, pracy, leczenia lub terapii, przeproszenie pokrzyw-
dzonego i wyrównanie szkód wyrządzonych przestępstwem. Jednak w 1985 roku
lewicowo-socjalistyczna partia Ventresocialisterne przedłożyła wniosek o przygo-
towanie ustawy regulującej podstawowe kwestie wykonania kar, w tym kary po-
zbawienia wolności. Argumentem przemawiającym za ustawą była waga instytucji

704Do takich czynów w Skandynawii należało m.in. picie alkoholu w parkach, na ulicach i w innych
miejscach publicznych (poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi, np. restauracje czy piwiar-
nie).
705Warto tu wspomnieć nieco szerzej o czynniku, który zdaniem duńskich kryminologów jest odpo-
wiedzialny za obserwowany w tym kraju w ostatnich dziesięcioleciach wzrost przestępstw. Chodzi tu
o zmiany w tradycyjnej strukturze rodziny duńskiej. Po II wojnie światowej zmiany społeczno-ekono-
miczne sprawiły, że zmieniły się również funkcje spełniane przez rodzinę. Dzieci nie muszą już konty-
nuować profesji rodziców, nie muszą również wspierać finansowo rodziców, gdy ci przestają pracować.
Razem ze wzrostem dobrobytu w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rezerwowa armia siły ro-
boczej kobiet wkracza na rynek pracy. Wraz z obserwowaną już w połowie lat osiemdziesiątych recesją
można by się spodziewać, że kobiety z powrotem zajmą swoje tradycyjne miejsce w domach, lak się
jednak nie dzieje. Kobiety nawet z większą energią niż wcześniej starają się utrzymać na rynku pra-
cy, tym bardziej że spadają realne zarobki. Jedna osoba nie jest w stanie utrzymać rodziny. Zmiany,
jakie nastąpiły w łatach poprzednich, sprawiły, że kobiety skandynawskie nawet bardziej niż kobiety
w innych krajach dbają o swój rozwój zawodowy i niezależność od mężczyzn. Jednym z efektów te-
go procesu jest wzrost liczby rozwodów i matek samotnie wychowujących dzieci. Można to wyjaśnić
i tym, że kobiety przestają być ekonomicznie zależne od mężczyzn, a pomoc ekonomiczna i socjalna
świadczona przez państwo umożliwia samotne wychowywanie potomstwa. W efekcie prowadzi to do
zjawiska wzrostu przestępczości kobiet, która w okresach poprzednich należała do wyjątków (mniej
niż 1%), oraz do wzrostu zachowań przestępnych i dewiacyjnych młodzieży objętej znacznie luźniej-
szą kontrolą rodziny (a także sąsiadów i szkoły) niż we wcześniejszych latach; B. Kyvsgaard, Crime,
Punishment…, s. 6-7.
706Szczególną kategorią skazanych przebywających w duńskich zakładach karnych, najczęściej w za-
kładzie karnym Herstedvester, są naruszający prawo mieszkańcy Grenlandii. Istnieje też w Danii inna
szczególna kategoria więźniów, która budzi wiele żywych emocji. Są to obcokrajowcy starający się
o azyl bądź podający się za uciekinierów politycznych. Zgodnie z treścią międzynarodowych konwencji
nie powinni przebywać w zakładach karnych i fakt, że jest inaczej, budzi zwątpienie w humanitarność
duńskiego systemu prawa i rzuca cień na duński system penitencjarny. Krytyka, jaką wzbudził ten
system, sprawiła, że stworzono specjalny obóz dla uchodźców, których podania o azyl są w trakcie
rozpatrywania.
707The Administration of Justice Act Order No. 815 of September 30, 2003, Det Juridiske Fakultet -
Forskningsafdeling III, Københavns Universitet, København 2003.
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i wola, by Parlament w państwie prawa poczuwał się do odpowiedzialności za po-
dejmowane w tej sferze działania. Nie jest zadaniem ustawy ani zmiana polityki,
ani zmiana praktyki penitencjarnej. Chodziło o podkreślenie zobowiązania Parla-
mentu do czuwania nad sposobem realizacji istotnej sfery administracji państwa,
jaką jest wykonanie kar, w tym kary pozbawienia wolności.

Duńska ustawa wykonawcza (DUW), nad którą pracowano ponad 14 lat, zosta-
ła uchwalona przez Parlament w 1999 roku708, a weszła w życie 1 lipca 2001. Do
tego czasu znowelizowano wewnętrzne przepisy regulujące wykonanie kar tak, by
były zgodne z nową ustawą.

Ustawa stanowi ujednoliconą wersję przepisów już istniejących w postaci od-
dzielnych ustaw i rozporządzeń - dotyczy wykonania zarówno kary więzienia, jak
i grzywny, wyroku z zawieszeniem, prac na cele społeczne i wykonania środków
zabezpieczających (§ 1 DUW). Za wykonanie kar odpowiedzialny jest Departament
Więziennictwa i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości (§ 2 DUW). Podstawo-
wym zadaniem Służby Więziennictwa i Probacji jest wykonanie kary pozbawie-
nia wolności. Powinno się to odbywać z uwzględnieniem potrzeb w asystowaniu
lub wpłynięciu na osobę skazaną, aby wiodła życie zgodne z wymogami prawa (§
3 DUW). Odpowiednio przepisy § 86 regulującego kwestie warunkowego przed-
terminowego zwolnienia nakładają na Służbę Więziennictwa i Probacji obowiązek
kierowania i asysty zwalnianemu w znalezieniu pracy, rozwiązaniu problemów
socjalnych i osobistych, aby wzmocnić jego szanse na ułożenie życia na wolno-
ści zgodnie z prawem. Podkreśla się wręcz fundamentalną w tym względzie rolę
Służby Więziennictwa i Probacji odpowiedzialnej za skontaktowanie osoby zwal-
nianej z instytucjami, władzami, które zgodnie z odrębnymi przepisami zobowią-
zane są do okazania jej pomocy (§ 86 DUW). W tak określonych zadaniach służby
penitencjarnej i probacji ich połączenie oraz uznanie za podstawę wykonania kary
zasady normalizacji wyraża się w założeniu, że kara pozbawienia wolności powin-
na służyć resocjalizacji skazanego. Jest to już resocjalizacja pojęta inaczej niż na
początku XX wieku, nadal jednak podkreśla się efekt nastawiony na działania po-
zytywne i przywrócenie jednostki do dobrego jakościowo życia w społeczeństwie.
Jego osiągnięciu służy wyraźne określenie celów działania służby penitencjarnej
i probacji. Ich zadaniem jest działanie na rzecz zmniejszenia przestępczości przez
zagwarantowanie kontroli, bezpieczeństwa, wsparcia i motywacji, z poszanowa-
niem godności jednostki i praw człowieka. Mają obowiązek pracować tak, by sza-
nując społeczne poczucie sprawiedliwości, i to wyrażane przez pokrzywdzonych,
swoim zachowaniem i działaniami nie zwiększać ograniczeń nałożonych na prze-
stępcę ponad te, które zostały nałożone przez prawo709.

Za powołanie nowych zakładów karnych odpowiedzialny jest Minister Spra-
wiedliwości. Również w jego gestii jest wydawanie przepisów regulujących kwe-
stię odszkodowań dla więźniów za np. wypadki przy pracy.

9.3. Ustawowe zasady wykonania kary
pozbawienia wolności w Danii

Ustawa zawiera zasady odnośnie do wykonania kar, szczególną wagę przywiązu-
jąc do kary pozbawienia wolności. Określa, że zasadniczym celem wykonania kary
jest szacunek dla sprawiedliwości i potrzeba wpływania na osobę skazaną w spo-
sób, który ma być jej pomocny do zachowania zgodnego z prawem (§ 3 DUW).
Wykonanie kar nie może pociągać za sobą innych ograniczeń niż te, które są wy-

708M. Frese Jensen, V Greve, G. Høyer, M. Spencer, The Danish Criminal Code & The Danish Correc-
tions Act, 2nd cd., DJØF Publishing, Copenhagen 2003, s. 63
709A Programme of Principles for Prison and Probation Work in Denmark, Ministry of Justice, Depart-
ment of Prison and Probation, Copenhagen, February 1994, s. 2-9.
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raźnie przewidziane prawem (§ 4 DUW). W stosunku do osoby skazanej na karę
pozbawienia wolności obowiązuje od 1946 roku wyraźnie sformułowana zasada:
więzień zachowuje, jeżeli wyrok nie stanowi inaczej, prawa i obowiązki obywatel-
skie. Skazany nie może doznawać ograniczeń poza tymi, które są określone przez
prawo bądź wynikają z samego faktu uwięzienia. Zasada ta, choć nie jest w usta-
wie wyrażona expressis verbis, stanowi jej fundament. Zasada ta wyrażona jest
również w najnowszych ERW-2006 (reguła 2).

Zasada normalizacji
Zasadą regulującą wykonanie kary jest zasada normalizacji, a z niej wynika-

ją pozostałe. Normalizacja przejawia się w sposobie podejmowania decyzji co do
miejsca wykonania kary i jej przebiegu. Człowiek z wyrokiem nie przestaje być
obywatelem, który ma prawo decydować o sobie. Stąd też przepisy stanowią, że
plany dotyczące odbywania kary mają być omawiane ze skazanym. Więzienie nie
przestaje być przez to reliktem kulturowym, ale człowiek nie traci podmiotowo-
ści. To co w więzieniu sprawia, że człowiek zaczyna być traktowany jak paczka
przerzucana z miejsca na miejsce bez podania przyczyn, zostaje tu co najmniej
bardzo ograniczone. Organizacja więziennej infrastruktury ma do minimum wy-
eliminować sytuacje, w których człowiek traci kontrolę nad swoją rzeczywistością.
Wynika to nie tylko z poszanowania godności ludzkiej. Równie ważne wydaje się
dążenie do tego, by uniknąć sytuacji, w której skazany podda się i pozwoli, by to
administracja więzienna decydowała o nim i jego życiu. Koszt społeczny takiego
procesu jest wysoki i Duńczycy dobrze to rozumieją. Wymagając więc od więźnia
posłuszeństwa, ale wymagają jednocześnie aktywnego uczestnictwa w organizo-
waniu czasu odbywania kary. Zanim skazany rozpocznie odbywanie kary, otrzy-
muje wszelkie informacje i porady dotyczące swej sytuacji zawodowej i życiowej.

W celu realizacji tej zasady przeprowadzono w 1999 roku w duńskiej admini-
stracji penitencjarnej zmiany nastawione na daleko idącą decentralizację, dzięki
którym decyzje mogą być podejmowane już na poziomie lokalnym i dyrektor wię-
zienia oraz okręgu są w bliskim kontakcie i współpracy z lokalnymi agencjami
odpowiedzialnymi za sprawy związane z wykonaniem kary i zwolnieniem więźnia,
a także za sprawy socjalne.

W Danii jako w pierwszym z państw skandynawskich wprowadzono zasadę, że
jeśli więzień ma takie życzenie i warunki na to pozwalają, kara może być odbywa-
na z wyłączeniem kontaktów z płcią odmienną, z wyjątkiem godzin pracy. Oznacza
to, że taka sama praca powinna być dostępna w zakładach karnych dla skazanych
kobiet i mężczyzn. Regułą powinno być także wspólne odbywanie kary przez ska-
zanych obu płci. Koedukacyjne zakłady karne wzbudzały i nadal wzbudzają liczne
kontrowersje. Doświadczeni penitencjaryści twierdzą, że zakłady i oddziały ko-
edukacyjne służą w zasadzie tylko mężczyznom i nie tylko dlatego, że kobiet jest
zazwyczaj nieproporcjonalnie mniej, ale również dlatego, że kobiety często dbają
o zaspokojenie potrzeb współwięźniów nawet własnym kosztem. W efekcie sytu-
acja taka służy najczęściej podniesieniu samooceny więźniów i nie zmienia niskiej
samooceny więźniarek.

Zasada uwłasnowolnienia
Bezpośrednio z zasady normalizacji wynika zasada uwłasnowolnienia odpowie-

dzialności za siebie; podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia za nie kon-
sekwencji. Stanowi novum w stosunku do konwencjonalnej mądrości, niesprzy-
jającej organizowaniu życia w więzieniu w sposób, który od skazanego wymaga
zadbania o swoje sprawy - od wyżywienia, przez utrzymanie czystości pościeli
i ubrań, po radzenie sobie w urzędach, z rodziną, planowaniem własnej przyszło-
ści. Wyraźnie podkreśla się, iż nie jest misją więziennictwa uczynienie z więźniów
ludzi niezdolnych do zajmowania się swoimi sprawami (§ 43 DUW). Jednak wpro-
wadzenie w życie zasady, która na barki więźnia składa odpowiedzialność za jego
sprawy, wymaga stosownego zorganizowania kary pozbawienia wolności. Całość
ustawy wykonawczej w części dotyczącej kary pozbawienia wolności, choć wcze-
śniejsza od ERW-2006, odzwierciedla toczone już wówczas na forum Rady Europy
dyskusje idące w kierunku eliminowania negatywnych skutków uwięzienia.
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Zasada porządku i bezpieczeństwa
Wyraża się w dążeniu do wykonania kary w warunkach, które gwarantują bez-

pieczeństwo społeczeństwa, więźniów i funkcjonariuszy (§ 35, 43 DUW). Zasady te
pozwalają na wprowadzenie ograniczeń w swobodach skazanych - od korzystania
z posług religijnych, przez urządzenie celi, po możliwość dokonywania zakupów,
wstrzymania konkretnego listu, odmowy na konkretną wizytę (§ 55 DUW). Dużą
wagę przywiązuje się do ograniczenia używania narkotyków. Kary podejmowane
w ramach zasady bezpieczeństwa i porządku nie mają nic wspólnego z karami dys-
cyplinarnymi (§ 68 DUW). Więźniowie są zachęcani do dobrowolnego przestrzega-
nia zasad w zamian za dostęp do proponowanych w zakładach usług. Przykładem
tego są oddziały wolne od narkotyków; przebywający w nich dobrowolnie skazani
godzą się na testy na nieobecność narkotyków. Z zasady tej wynika również pra-
wo skazanego do wolności od mobbingu i przemocy tak fizycznej, jak i psychicznej
również ze strony innych więźniów (§ 22, 26 DUW).

Charakterystyczne dla polskiej rzeczywistości opisy „drugiego”, nieformalne-
go życia w więzieniu należą do rzadkości w naukowej literaturze skandynawskiej.
Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem występowania negatywnych przeja-
wów nieformalnych struktur. Pojedyncze cele, możliwość indywidualnej aranża-
cji wnętrza celi, male liczebnie zakłady karne, niewielkie oddziały, bezpośrednie,
codzienne kontakty funkcjonariuszy i więźniów - to elementy zmniejszające nega-
tywne efekty uwięzienia, ale nie eliminujące przejawów nieformalnych układów.
Samo zjawisko nieformalnych relacji w organizacji nie jest negatywne z definicji.
Tendencja do ich nawiązywania jest naturalnym elementem każdej struktury orga-
nizacyjnej. W więzieniu jednak budowa takich relacji opiera się na przeciwstawie-
niu grupie formalnej, jaką jest więzienie, i dążeniu do przejęcia faktycznej władzy
oraz realizacji własnych celów, niezgodnych z celami organizacji. W warunkach
więziennych jest często przeniesieniem podwójnym - niechęci zwalczających się
grup na wolności i niechęci do służby więziennej. Rozpoznanie sytuacji polega na
dobrej znajomości zarówno poszczególnych więźniów, jak i atmosfery na oddziale.
Istotna jest tu również odpowiednia alokacja więźniów, która ma na celu unika-
nie konfliktów na tle rywalizacji grup przeniesionych z wolności, a także na tle
rasowym i etnicznym. Przykłady konfliktów można śledzić w kolejnych raportach
Europejskiego Komitetu ds. Prewencji Przeciwko Torturom i Nieludzkiemu lub Po-
niżającemu Traktowaniu (CPT) i w odpowiedziach przygotowanych dla CPT przez
rząd duński. Dokumenty z lat 1996—2002 dobrze ilustrują problemy stwarzane
przez długoterminowych więźniów należących do grup tzw. gangów motorowych
(zwłaszcza „Anioły Piekła” i „Bandidos”), tworzących w niektórych zakładach kar-
nych klimat zastraszenia, przemocy i wykorzystywania więźniów nienależących
do grupy710.

Z jednej strony próby stworzenia dla członków gangów oddzielnych oddzia-
łów, z mniejszą liczbą osób, lepszymi warunkami odbywania kary, liczniejszą i do-
brze przygotowaną kadrą, dają tylko niewielkie efekty Uwaga CPT, iż może to być
spowodowane tym, że grupa ta klasyfikowana jest jako „silnie negatywna”, może
710Report to the Danish Government on the Visit to Denmark Carried out by the European Committee
for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT from 29 Sep-
tember to 9 October 1996, Council of Europe Strasbourg, 24 April 1997 CPT/lnf (97). Response of the
Danish Government to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhu-
man or Degrading Treatment or Punishment, CPT on the visit to Denmark from 2 to 8 December 1990,
Strasbourg, 21 March 1996 CPT/lnf (96) 14. Interim Report of the Danish Government in Response to
the Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treat-
ment or Punishment CPT on the Visit to Denmark from 29 September to 9 October 1996, CPT/lnf (97)
14, Strasbourg, 11 December 1997. Report to the Government of Denmark on the Visit to Denmark
Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Tre-
atment or Punishment, CPT from 28 January to 4 February 2002, CPT/lnf 9(2002) 18. Follow-up Report
of the Danish Government to the Report of the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment CPT on the Visit to Denmark from 29 September to
9 October 1996, Strasbourg, 28 April 1998 CPT/lnf (1998) 6. Report to the Government of Denmark
on the Visit to Denmark Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CPT from 28 January to 4 February 2002, CPT/Inf
9(2002) 18.
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być słuszna711. Nawet dobre warunki nie muszą niwelować efektu etykietowania
i identyfikacji z rolą przypisaną tak osobom zakwalifikowanym. Z drugiej strony
faktem jest, że osoby te pozostawione na oddziałach ogólnych przyczyniają się do
ich dezintegracji. Duńskie władze penitencjarne przyznają, że od połowy lat dzie-
więćdziesiątych mają do czynienia z przejawami agresji wśród więźniów. Współ-
cześnie znacznie więcej, niż 20 lat temu, więźniów należy do grupy agresywnych
napastników, wykazuje problemy psychiczne, jest skazanych za poważne prze-
stępstwa kryminalne z użyciem przemocy i - co nie mniej ważne - jest starszych
wiekiem712.

Więźniów, którzy wywierają presję na słabszych, izoluje się w oddzielnych od-
działach. Organizacja zajęć sportowych (tenis stołowy, badminton, siłownia), sys-
tem dwóch kluczy, który pozwala na posiadanie klucza do własnej celi i niewpusz-
czanie do celi niechcianych gości, czy szkolenie dla funkcjonariuszy z zarządzania
międzykulturowego to przykłady innych metod nastawionych na ochronę więź-
niów słabszych fizycznie lub dyskryminowanych ze względu na rasę czy kolor skó-
ry713.

Alokacji więźniów poświęca się wiele miejsca w pracach zespołów funkcjona-
riuszy w każdym zakładzie karnym. W Danii czyni się starania, aby więźniów nie-
wygodnych dla kadry penitencjarnej nie identyfikować jako „silnych”. To określe-
nie stosuje się jedynie w związku z relacjami między więźniami i mając na uwadze
bezpieczeństwo osadzonych.

Zasada proporcjonalności i łagodności
Zasady te dyktują przesłanki miejsca odbywania kary (§ 60.3, § 62-65 DUW).

Normalizacja uzasadnia odbywanie kar w zakładach półotwartych i otwartych.
Więźniowie odbywają kary w zakładach otwartych, w których nie ma ani murów,
ani krat, a bezpieczeństwo oparte jest na samodyscyplinie skazanych i dozorze
funkcjonariuszy. Podobna tendencja występuje w pozostałych państwach skandy-
nawskich. Doświadczenie wskazuje, że więzienie otwarte lepiej służy wdrożeniu
więźnia do warunków wolnościowych. Trudniej jest o praktykowanie zasad nor-
malizacji w zakładach zamkniętych714.

Zakład zamknięty to opcja, która wynika z długości wyroku lub charakteru
czynu (§ 22 DUW). Skazany umieszczony w zakładzie otwartym może zostać prze-
niesiony do zakładu zamkniętego, jeśli zachowuje się w sposób niedopuszczalny.

Stylistyka przepisów wskazuje, że dla podjęcia decyzji o przeniesieniu wystar-
czy samo przypuszczenie, że niestosowne zachowanie może nastąpić. Skazany mo-
że zostać przeniesiony do zakładu zamkniętego na własne życzenie, gdy wymaga
tego jego osobista lub rodzinna sytuacja. Skazany może zostać przeniesiony do za-
kładu karnego Herstedvester - zakładu dla skazanych wymagających •szczególnej
opieki medycznej, jeśli zachodzi taka potrzeba potwierdzona opinią medyczną.

W sytuacji, w której można wybrać jeden spośród otwartych bądź zamkniętych
lub jeden z lokalnych zakładów karnych, więzień ma być umieszczony tam, gdzie
chce. Życzenie więźnia, w szczególności odnoszące się do jego sytuacji rodzin-
nej, zawodowej, zatrudnienia i edukacji, powinno być również brane pod uwagę.
Wyjątki od tej reguły są ściśle określone w § 23 DUW. Pozostają one w związku z:

• krótkoterminową karą więzienia;

• koniecznością wykorzystania miejsc pozostających do dyspozycji w więzie-
niach;

711Report to the Government…, CPT/Inf 9(2002)18, s. 19.
712Nordic Prison Education. A Lifelong Learning Perspective, ed. T Langelid, Norden, Copenhagen
2005, s. 129.
713Interim report…, CPT/Inf(97), s. 19; Response of the Danish…, CPT/Inf(96), s. 41.
714Ibidem; Annual Report of the Finish Prison and Probation Services 2002, Criminal Sanctions Agen-
cy, Vammalan Kirjapaino Oy, Helsinki 2003; Information about Swedish Prison and Probation Service,
Fact Sheet, Ministry of Justice, Sweden July 2004; The Norwegian Correctional Service. Execution of
Sentence Care and Confinement of Convicts in Norway, Ministry of Justice, Oslo 2004.
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• chęcią ochrony więźnia przed atakami współwięźniów bądź zaoferowaniu
mu możliwości pobierania nauki czy wykonywania pracy bądź opieki me-
dycznej lub innej opieki specjalistycznej;

• ochroną więźnia przed atakami środowiska (bierze się tu pod uwagę wzbu-
rzenie ludzi w sprawach szczególnie drastycznych); przeniesienie więźnia
z zakładu zamkniętego do otwartego jest możliwe, gdy ustaną przyczyny,
które przemawiały za tym, by skazany odbywał karę w zakładzie karnym
zamkniętym (§ 24 DUW).

Z przeniesienia takiego powinno się zrezygnować na prośbę więźnia o pozosta-
wienie go w danym zakładzie lub gdy przemawiają za tym okoliczności szczególne
czy sytuacja rodzinna skazanego oraz gdy czas pozostały do zakończenia kary jest
krótki.

Przeniesienie więźnia z zakładu otwartego do zamkniętego może nastąpić, gdy
skazany:

• uciekł bądź usiłował dokonać ucieczki z zakładu;

• jest oskarżony o popełnienie przestępstwa zagrożonego wysoką karą bądź
dopuścił się poważnego wykroczenia dyscyplinarnego; gdy jednak z infor-
macji dotyczących skazanego wynika, że jego dalszy pobyt w zakładzie
otwartym nie przedstawia żadnego ryzyka, może on tam pozostać.

Z zasady i zgodnie z ERW-2006 przeniesienie więźnia następuje po przedysku-
towaniu z nim tej decyzji i tak dalece, jak to możliwe, przy uwzględnieniu jego woli
i życiowej sytuacji. W raportach CPT i sprawozdaniach Departamentu Więziennic-
twa i Probacji można znaleźć przykłady konfliktów między skazanymi a funkcjo-
nariuszami, przykłady niewłaściwego potraktowania więźnia, ale nie ma mowy
o dowolnym, kierowanym wewnętrznymi animozjami i rozgrywkami przenosze-
niu więźnia z miejsca na miejsce. Nie służyłoby to utrzymaniu dobrej atmosfery
na oddziale i dobrej jakościowo pracy funkcjonariuszy.

Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona może także zde-
cydować, że wykonanie wyroku lub jego części zostanie zawieszone, gdy:

• przemawia za tym osobista (nauka, zdrowie), rodzinna, zawodowa sytuacja
skazanego;

• wzgląd na przestrzeganie prawa nie przemawia przeciwko zawieszeniu wy-
konania kary. Jeżeli skazany w czasie przewidzianym ustawą zwróci się o za-
wieszenie jej wykonania, wykonanie kary zostaje wstrzymane do czasu wy-
dania w tej sprawie właściwej decyzji (§ 12 DUW).

Skazany rozpoczynający wykonanie kary zna datę zwolnienia po odbyciu ca-
łej kary oraz datę warunkowego przedterminowego zwolnienia, które zazwyczaj
następuje po odbyciu 2/3 kary zgodnie z § 38.1 d.k.k. (§ 14 DUW).

Zasada odbywania kary jak najbliżej miejsca zamieszkania
Skazany powinien odbywać karę jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania

(§ 23 DUW). Jeśli to możliwe, wszelkie sprawy związane tak z umieszczeniem, jak
i przeniesieniem więźnia powinno się konsultować z więźniem, uwzględniając je-
go zdanie i życzenia. Każdy ze skazanych otrzymuje estetycznie wydany i czytelny
wykaz zakładów karnych z opisem ich specyfiki co do miejsca, profilu zakładu, ist-
niejących w nich form proponowanej pracy, edukacji i zajęć, z jakich skazani mogą
korzystać. Wspólnie z urzędniczką, w atmosferze spokoju i życzliwości rozważa te
kolejne miejsca. Gdy skazany zdecyduje się na wybór miejsca, które np. mogło
być oddalone od miejsca zamieszkania jego bliskich, ale daje mu szansę pobie-
rania nauki lub wykonywania konkretnego zawodu, urzędniczka i osoba skazana
rozważają najlepszy termin do rozpoczęcia wykonywania wyroku.

Skazani są uprzedzani, że jeśli w okresie oczekiwania na rozpoczęcie kary po-
pełnią kolejne przestępstwo, szansa na uzyskanie miejsca w wybranym zakładzie
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będzie najpewniej niewielka. Jeśli natomiast z określonych powodów wskazane
będzie zarządzenie przerwy w karze, Minister Sprawiedliwości lub upoważniona
przez niego osoba może na to zezwolić.

Zasada przestrzegania prawa, poczucia sprawiedliwości i interesu ofia-
ry

Przerwa w karze wynika z zasady przestrzegania prawa. Wyrok sądu powi-
nien być wykonany jak najszybciej (§ 8 DUW) i w całości. Gdy jednak szczegól-
ne okoliczności rodzinne, zawodowe lub związane z pobieraną edukacją za tym
przemawiają, a wzgląd na przestrzeganie prawa nie uniemożliwia podjęcia takiej
decyzji (§ 71 DUW), przerwa może być udzielona. Przerwa udzielana jest na czas
określony i pod warunkiem, że skazany nie popełni w jej trakcie przestępstwa.

Zasadą, która ma istotny wpływ na kształtowanie kultury wykonania kary po-
zbawienia wolności, jest zasada poczucia sprawiedliwości. Zgodnie z § 59 DUW
skazany ma prawo udzielać wywiadów, występować w mediach, wyrażać zgodę
na umieszczanie swoich fotografii w mediach, jeżeli nie sprzeciwia się to wyraź-
nie zasadzie poczucia sprawiedliwości. Vagn Greve w komentarzu do ustawy wy-
konawczej zwraca uwagę, że zasada ta jest niezwykle delikatna i należy uważać,
aby nie wykorzystywać jej jako eufemizmu dla próby restrykcyjnej polityki peni-
tencjarnej.

Skazany ma prawo udzielać wywiadów do prasy. Minister Sprawiedliwości ze
swej strony ma prawo, mając na celu przeciwdziałanie oczywistemu rozmijaniu
się treści wypowiedzi z faktami, ustalić reguły ograniczające możliwość udziela-
nia wywiadów prasie. Jest to reguła wprowadzająca możliwość daleko posuniętej
cenzury, z której - na co wskazuje praktyka - raczej się nie korzysta. Minister
i jego przedstawiciele mogą zawsze przedstawić prasie swoją wersję i dowody.
Ograniczenia, które wprowadzano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,
w praktyce działały tylko przeciwko interesom reprezentowanym przez Minister-
stwo Sprawiedliwości, stwarzając wrażenie, iż system obłożony jest restrykcjami
naruszającymi prawa więźniów (§ 59 DUW).

Bardziej klarowna jest zasada interesu ofiary. Sposób wykonania kary i korzy-
stania przez więźnia z jego praw nie może naruszać bezpieczeństwa pokrzywdzo-
nego. Pokrzywdzony nie ma wpływu na sposób wykonania kary, ale dobrze pojęta
ochrona interesu ofiary może mieć wpływ na ograniczenia sprawcy co do kore-
spondencji, telefonów, publikacji i kontaktów z mediami (§ 55-59 DUW).

Zasada podporządkowania i prawa do informacji
Zasada ta (§ 32 DUW) nakazuje skazanemu postępować zgodnie z dyrektywami

i regulaminem wykonania kary. Traktuje też o prawach więźnia (§31.1 DUW). Po
przybyciu do zakładu więzień jest od razu informowany o przysługujących mu pra-
wach i spoczywających na nim obowiązkach (§ 31 DUW). Przedstawiciel zakładu
wspólnie z więźniem ustalają plan jego pobytu w placówce. Wytyczenie konkret-
nych celów pozwala więźniowi planować swoją przyszłość i ułatwia pracę funk-
cjonariuszom (§ 31 DUW). Plan pozwala skrystalizować zadania, jakie stoją przed
więźniem i funkcjonariuszami w trakcie pobytu więźnia w placówce. Dotyczy bar-
dzo konkretnie ujętych zadań i czasu, w jakim mają być wypełnione. Do zakładów
karnych w Danii - co podkreślają sami Duńczycy - podobnie jak i w innych pań-
stwach trafiają najczęściej ludzie, którzy potrzebują wsparcia, opieki, często mają
problemy z alkoholem, narkotykami715.

Więźniowi gwarantuje się swobodną możliwość kontaktu z innymi więźniami
(§ 32 DUW). Dzieje się to w systemie, w którym długo hołdowano zarówno fila-
delfijskiej zasadzie pełnej izolacji, jak i ausburnskiemu systemowi pełnej ciszy.
Obecnie podkreśla się, że stawianie barier w kontaktach jest nie tylko bezcelo-

715K. Nielsen, Resume af arresthusendersøgelsen forsorgsarbejdet blandt mandlige varetægstsfan-
ger og mandlige afsonere i 19 arresthuse (Streszczenie z badań przeprowadzonych w 19 aresztach
i miejscach izolacji), Forskningsrapport nr 2, Marts 1974, Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Krimi-
nalpolitisk forskningsgruppe, København 1974, s. 23-24. Zbadano 120 aresztantów i 165 osób podda-
nych bezterminowej izolacji. Większość była wcześniej karana, miała problemy z alkoholem, wymagała
stałej opieki i pomocy socjalnej.
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we, ale może być wręcz szkodliwe. Jeśli więzień sobie tego życzy, a warunki na to
pozwalają, kara powinna być odbywana w nieograniczonym kontakcie ze współ-
więźniami (poza izolacją w nocy). Przepisy pozwalają więźniom na wybór spośród
siebie, na każdym oddziale lub dla specyficznej grupy więźniów, rzecznika swoich
interesów, który reprezentuje więźniów w kontaktach z przedstawicielami admini-
stracji więziennej. Spotkanie wszystkich więźniów z naczelnikiem następuje tylko
wówczas, gdy skazani nie chcą wybrać rzecznika. Naczelnik zawsze może spo-
tkać się z więźniami, jeśli uzna to za wskazane. Więźniowie zawsze mogą odwołać
rzecznika, poprosić o spotkanie z naczelnikiem i dokonać wyboru nowego rzecz-
nika - może to być ta sama osoba co uprzednio - (§ 34 DUW). W praktyce nie ma
ograniczeń w kontaktach między naczelnikiem a więźniami.

Więźniowie mogą decydować lub współdecydować w większości spraw, które
ich dotyczą, z wyjątkiem - co zrozumiałe - kwestii dotyczących ochrony oraz indy-
widualnych bądź dyscyplinarnych spraw więźniów. Mają prawo do uczestniczenia
i otrzymywania posług religijnych i duchowych (§ 35 DUW), prawo do kontaktu
i rozmowy z duchownym. Skazanemu gwarantuje się także bezpłatną opiekę me-
dyczną (§ 45 DUW). Mają prawo do posiadania w celi swoich rzeczy - w tym mebli
oraz własnych pieniędzy (§ 36 DUW). Więźniowie mają również prawo do publi-
kowania swoich biuletynów lub gazet i zakład jest zobowiązany do udzielania im
koniecznej pomocy (§37 DUW). Naczelnik ma prawo wglądu do materiału przygo-
towanego do publikacji i do cenzury. Treści prezentowane w pismach nie mogą
osłabiać ochrony zakładu, bezpieczeństwa i porządku oraz naruszać dóbr osobi-
stych konkretnego więźnia.

Zakład karny ma obowiązek pomóc więźniowi w uporządkowaniu jego sytuacji
zawodowej, społecznej i osobistej. Ma to na celu stworzenie realnych szans dla
więźnia do prowadzenia na wolności życia wolnego od działalności przestępczej
i do zminimalizowania szkodliwych skutków uwięzienia.

Zakład karny ma także obowiązek skontaktować więźnia z osobami i instytucja-
mi, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązane są do okazania więź-
niom pomocy. Służba więzienna pełni tu aktywną rolę. Zrywa się tu z tradycyjnym
ujęciem roli funkcjonariusza więziennego, co pozwala w efekcie na kształtowanie
pozytywnych relacji między funkcjonariuszem a więźniem. Jest to ważne również
dla utrzymania kontaktu więźnia ze społeczeństwem otwartym. Poznanie więźnia
ułatwia decyzje w sprawach przepustek. Więzień może otrzymać przepustkę, je-
śli uzasadnia to cel uwzględniający racje humanitarne, edukacyjne, zawodowe lub
terapeutyczne. Przepustki udziela się, jeśli nie ma powodów do przypuszczenia, że
w trakcie przepustki skazany może popełnić nowe przestępstwo lub będzie starał
się uniknąć odbywania pozostałej części kary (§ 46 DU.W)716.

Każdy więzień ma również prawo przynajmniej raz w tygodniu do co najmniej
jednej jedno- lub, dwugodzinnej wizyty. W wielu zakładach reguła ta jest znacznie
rozszerzona. Wizyty są praktycznie dopuszczalne codziennie po pracy. Odwiedza-
jący musi uzyskać wcześniej zgodę naczelnika na składanie odwiedzin. Może być
także zobowiązany do poddania kontroli swej wierzchniej odzieży i rzeczy przy-
niesionych do więzienia (§ 51-53 DUW).

Więzień ma prawo przebywać w więzieniu ze swoim dzieckiem poniżej 3 roku
życia, jeśli nie uważa się, że byłoby to sprzeczne z interesami dziecka. Przepisy te
są neutralne ze względu na płeć więźnia. Zarówno matka, jak i ojciec może, gdy
sytuacja tego wymaga, w warunkach określonych prawem, przebywać w zakładzie
karnym z dzieckiem (§ 54 DUW).

716Udzielenie przepustki może być ograniczone warunkami. Przepustka może być udzielona w asyście
funkcjonariuszy. Skazany może zostać zobowiązany do spędzania nocy w trakcie przepustek w lokal-
nym areszcie w miejscowości, do której się udaje. Skazany może również być zobowiązany do zamel-
dowania się na posterunku policji lub w Departamencie Więziennictwa i Probacji. Udzielona więźniowi
zgoda na przepustkę może zostać odwołana, jeżeli w czasie trwania przepustki zostanie on oskarżony
o popełnienie nowego przestępstwa lub w inny sposób naruszy warunki będące podstawą jej wydania.
Decyzja może również zostać odwołana, gdy będą za tym przemawiały nowe informacje uzyskane na
temat więźnia (§ 48 DUW).
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Obcokrajowcy przebywający w duńskich więzieniach mają prawo, ale nie obo-
wiązek, do kontaktu i rozmów z przedstawicielami dyplomatycznymi lub konsu-
larnymi swego kraju.

Więzień ma prawo wysyłać i otrzymywać listy. Listy powinny podlegać cenzu-
rze tylko w szczególnych sytuacjach, gdy wymagają tego względy ochrony i bez-
pieczeństwa. Cenzura jest niedopuszczalna, gdy korespondencja skierowana jest
do/ód Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu Więziennictwa i Probacji, są-
dów, prokuratury, policji, ombudsmana, członków Parlamentu, Europejskiej Ko-
misji Praw Człowieka, adwokata (§ 56 DUW).

Więzień ma prawo do utrzymywania kontaktu drogą telefoniczną, również wte-
dy gdy kontakt listowy nie nastręcza trudności. W wyjątkowych sytuacjach można
uzależnić zgodę na rozmowę telefoniczną od zgody na nagrywanie jej treści lub
odbywania w obecności funkcjonariusza. W tych przypadkach osoba, z którą pro-
wadzona jest rozmowa, jest o tym uprzedzana (§ 57 DUW).

Skazani mają zagwarantowany dostęp do prasy, książek, radia i telewizji. Ob-
cokrajowcom gwarantuje się możliwie jak najszerszy dostęp do literatury i prasy
wydawanej w rodzinnym języku (§ 58 DUW). To ostatnie niekiedy nastręcza pewne
problemy, zwłaszcza że z czasem zwiększa się liczba obcokrajowców i pochodzą
oni z różnych stron świata.

Zasada prawa i obowiązku pracy
Obowiązek pracy oznacza, że zakład karny musi zorganizować skazanemu uży-

teczne zajęcie, a więzień musi je wykonywać. Położenie nacisku na to, że więzień
ma być zajęty, bez obowiązku dostarczenia zajęcia stwarza sytuację, w której obo-
wiązek sensownego zajęcia w trakcie odbywania kary staje się niekiedy hasłem
bez pokrycia. Przepisy ustawy wykonawczej nie określają - tak jak czynią to nowe
przepisy fińskie - expressis verbis obowiązku służby penitencjarnej do dostarcze-
nia skazanym zajęcia. Zasada ta wynika z istoty normalizacji i stwierdzenia w §
38 DUW, że Minister Sprawiedliwości może określić sytuacje, w których ogólna
zasada, iż każdy skazany musi uczestniczyć w pracy, edukacji lub innej pożytecz-
nej aktywności, może ulec zmianie w niektórych zakładach wobec pewnych grup
więźniów, ale i wtedy skazanemu należy zaoferować zajęcie (§ 38.2 DUW).

Każdy więzień ma prawo i obowiązek do pracy, nauki, szkolenia zawodowego
lub wykonywania konkretnych zajęć (§ 38 DUW). Praca w ujęciu skandynawskim
nie ma nic wspólnego z pracą więźniów, z jaką mieliśmy do czynienia w okresie
PRL, kiedy to więźniowie stanowili tanią siłę roboczą, a zakłady karne wyrabiały
z nadwyżką plany gospodarcze. Sensowne zajęcie jest elementem, który ma sprzy-
jać rozwojowi więźnia i skłonić go do pożytecznego spędzenia czasu. Więźnia nie
można zmusić do terapii i zmuszać nie należy, ale więzień ma obowiązek podpo-
rządkować się regułom wykonania kary, a te zakładają spędzanie czasu w sposób
sensowny. Stąd w całym systemie skandynawskim przez pracę rozumie się zarów-
no wykonywanie pracy w warsztatach pracy, pracy zorganizowanej na zewnętrz,
przy produkcji prowadzonej w zakładzie, jak i uczestnictwo w nauce szkolnej,
w kursach zawodowych. Za wykonywaną pracę skazany otrzymuje wynagrodze-
nie. Wynagrodzenie otrzymuje również więzień, któremu nie można zaoferować
pracy, który nie może wykonywać pracy z powodu choroby i który zwolniony jest
z obowiązku pracy. Więzień, który nie stawia się do pracy bez usprawiedliwienia,
otrzymuje tylko tyle, ile potrzebne jest do pokrycia jego potrzeb osobistych. Z jego
wynagrodzenia za pracę można dokonać stosownych potrąceń za każdy nieuspra-
wiedliwiony dzień nieobecności w pracy.

Wysokość stawek wyznacza Minister Sprawiedliwości (§ 42 DUW). Zakład kar-
ny jest również zobowiązany do zaoferowania więźniom zajęć w czasie wolnym od
pracy (§ 43 DUW). Skazany powinien przynajmniej godzinę w ciągu dnia przeby-
wać na powietrzu.

Zasada nadzoru nad wykonaniem kary pozbawienia wolności
Zasada odnosi się do sytuacji, gdy konieczne staje się użycie siły. Przygotowa-

nie kadry w Danii i innych państwach skandynawskich przewiduje umiejętność ra-
dzenia sobie w sytuacjach trudnych metodą powstrzymania. Polega ona na umie-
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jętności stosowania blokad przed fizycznym zamachem i psychologicznego rozła-
dowania agresji i strachu.

Użycie siły jest dopuszczalne w sytuacji przymusowej, aby uniknąć zagrożenia
gwałtu, powstrzymać przemoc, zapobiec zabójstwu, samobójstwu lub ucieczce,
lub aby wymusić podporządkowanie się prawu, gdy skazany umyślnie postępuje
niezgodnie z obowiązującymi zasadami (§ 62 DUW).

Użycie siły może polegać na wykręceniu i ściągnięciu rąk, nadgarstków,
pchnięciu, jak również użyciu pałki, gazu łzawiącego. Użycie siły powinno być sto-
sowane z jak największą ostrożnością, na jaką dozwalają okoliczności. Po użyciu
siły więźniowi należy zapewnić stosowną opiekę lekarską. Użycie siły jest niedo-
puszczalne, gdy przyczyna byłaby nieproporcjonalnie błaha w stosunku do uży-
tych środków i mogłoby to w efekcie doprowadzić do wywołania uczucia poniżenia
więźnia i niechęci wobec funkcjonariuszy więziennych (§ 62.3 DUW).

Takie ujęcie przepisów jest w równym stopniu podyktowane szacunkiem dla
osoby uwięzionej jak ochroną funkcjonariuszy. W atmosferze niechęci i nienawi-
ści w stosunku do funkcjonariuszy ich praca byłaby niewspółmiernie trudniejsza,
nawet jeśli mogliby posługiwać się na co dzień siłą, niż w warunkach gdy uży-
cie siły jest czymś wyjątkowym i zazwyczaj usprawiedliwionym w opinii zarówno
funkcjonariuszy, jak i więźniów. Przepisy przewidują w określonych sytuacjach
stosowanie kajdanków, umieszczenie w celi izolacyjnej oraz stosowanie kar dys-
cyplinarnych. Podstawą pracy funkcjonariuszy jest dążenie do utrzymania spokoju
i dobrej atmosfery, która pozwala na orientację w nastrojach i zarządzanie ludźmi
bez potrzeby odwoływania się do kar i przemocy (§ 64, 65, 67-74 DUW)717. Prze-
pisy nie przewidują nagród. Wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone i nie
powinno być ograniczane i przyznawane więźniom w formie nagród.

Skazani mają prawo składać skargi na działania kadry penitencjarnej i proba-
cji. Skargi rozpatruje Departament Więziennictwa i Probacji, a skargi na ten De-
partament - parlamentarny ombudsman. Zgodnie z ustawą z 1996 roku ombud-
sman dokonuje regularnych inspekcji więzień i przyjmuje indywidualne skargi
i wnioski skazanych. Skazani mogą również korzystać z odwołania do między-
narodowych organów kontrolujących przestrzeganie praw człowieka. Szczegól-
ne znaczenie w tym względzie ma Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Euro-
pejska Konwencja Praw Człowieka. Znaczenie mają również ERW-2006. Są one
wyraźnym impulsem do dostosowania codziennej praktyki do wymogów w nich
zawartych. Wpływ na sposób wykonania kary mają również raporty Europejskie-
go Komitetu Przeciwko Torturom i Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu
(CPT).

W świetle omówionych zasad normalizacji przedstawione procedury odwoław-
cze wydają się niewystarczające. W demokratycznym państwie prawa przyjęto, że

717Skazanego można czasowo umieścić w celi izolacyjnej. Według ustawy powodem może być: a) za-
pobieżenie ucieczce więźnia; b) powstrzymanie zachowań agresywnych bądź naruszających prawo;
c) wzgląd na bezpieczeństwo ogólne; d) powtarzające się agresywne zachowanie więźnia wobec in-
nych więźniów. Jeśli wystąpi taka potrzeba, skazanego można zakuć w kajdanki w celu powstrzymania
zachowań agresywnych, samouszkodzenia lub ucieczki (§ 65 DUW).

Z tych samych powodów można skazanego zamknąć w trzyczęściowym pasie. Izolacja powinna być
przerwana, gdy tylko ustaną przyczyny, dla których została zastosowana. Izolacja nie może trwać dłu-
żej niż tydzień. W wyjątkowych przypadkach pobyt w celi izolacyjnej stosowany jako kara dyscyplinar-
na może trwać do miesiąca. Jej zastosowanie wymaga zgody Departamentu Więziennictwa i Probacji.
Więzień może otrzymać karę dyscyplinarną wymierzoną przez naczelnika bądź osobę przez niego upo-
ważnioną, w sytuacji gdy udowodni się mu naruszenie obowiązującego regulaminu (§ 66 DUW).

Rodzaje kar dyscyplinarnych oscylują od najczęściej stosowanego ostrzeżenia i nagany, przez karę
grzywny po osadzenie w celi izolacyjnej. Tę ostatnią karę można wymierzyć tylko wtedy, gdy więzień:
a) próbował ucieczki z zakładu karnego; b) nie powrócił z własnej winy z przepustki; c) spożywał lub
przemycał na teren zakładu karnego narkotyki, alkohol lub inne środki pobudzające; d) przemycał na
teren zakładu karnego broń lub inne niebezpieczne przedmioty; e) jest odpowiedzialny za groźbę prze-
mocy lub napaść na współwięźnia lub funkcjonariusza; f) został ukarany za inne, groźne powtarzające
się wykroczenie dyscyplinarne.

Obowiązujące przepisy przewidują możliwość łączenia kar (np. grzywny i osadzenia w celi izolacyj-
nej), a także wymierzania łącznej kary dyscyplinarnej. Przepisy nie przewidują szczególnej kategorii
nagród (§ 67 DUW).
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skarga rozpatrywana jest przez niezależny organ, niezainteresowany bezpośred-
nio wynikiem sprawy. W naszej kulturze prawnej takim organem jest sąd. Ra-
port sporządzony przez CPT w 1996 roku podkreślał braki występujące zarówno
w przepisach dotyczących dostępu skazanych do pomocy prawnej, jak i w przepi-
sach regulujących kwestię skarg więźniów718. Nowa ustawa wykonawcza wycho-
dzi naprzeciw tym uwagom.

Rozdział 22 DUW w całości poświęcony jest zasadom rozpatrywania skarg
więźniów. Przewiduje prostą, niesformalizowaną procedurę odwołania się do są-
du, jeśli więzień nie jest usatysfakcjonowany ze sposobu rozpatrzenia jego skargi
przez centralną administrację więzień i probacji. W ciągu 4 tygodni od otrzyma-
nia decyzji więzień może się odwołać od niej do sądu. Zakres spraw jest szeroki.
Ograniczenia nie dotyczą spraw żywotnych dla więźnia (§112 DUW). Właściwy do
rozpatrzenia sprawy jest sąd pierwszej instancji, przed którym toczyła się sprawa
(§113 DUW). Sąd zasadniczo wydaje decyzję, opierając się na przedstawionych
w sprawie dokumentach, ale może zażądać procedury in personam. Orzeczenia
sądu pierwszej instancji mogą być zaskarżone do sądu drugiej instancji, chyba że
sąd drugiej instancji orzeka sprawę w pierwszej instancji. Wówczas zezwolenie
na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy może wydać specjalny zespół, któ-
ry ze względu na wagę sprawy może zadecydować o przesłaniu sprawy do Sądu
Najwyższego (§ 120, 121 DUW).

Co ciekawe, Vagn Greve stwierdza, że przedstawiciele więźniów byli przeciwni
wprowadzonej procedurze odwoławczej, co uzasadniali brakiem zaufania do są-
du, zwłaszcza do sądu orzekającego w sprawie. Więźniowie uważają, że sąd daje
im formalną ochronę, ale kosztem ochrony rzeczywistej, jaką stanowiły skargi do
ombudsmana, ograniczone faktem istnienia procedury sądowej. Sam Greve zdaje
się przychylać do poglądu więźniów, uważając, że wprowadzenie procedury są-
dowej pochłonie sporo środków i nie przyniesie znaczącej zmiany w stosunku do
działań podejmowanych wcześniej przez ombudsmana719.

Omówione tu przepisy ilustrują charakterystyczny dla Skandynawii sposób re-
gulacji wykonania kary pozbawienia wolności. Podobne zasady wykonania kary
występują także w Norwegii i Szwecji. Wyjątkiem znów będzie Finlandia, a to ze
względu na zdecydowane zmiany i wprowadzenie nowej ustawy penitencjarnej
w październiku 2006. Ustawa ta jest przygotowana tak, by w pełni realizować za-
równo ducha, jak i treść ERW-2006. O szczegółach, które odróżniają w tym wzglę-
dzie ustawę fińską od pozostałych ustaw skandynawskich, będzie mowa w rozdzia-
le poświęconym Finlandii.

9.4. Organizacja i zadania duńskiej Służby
Więziennictwa i Probacji

Duńska Służba Więziennictwa i Probacji podlega Ministrowi Sprawiedliwości.
W jej skład wchodzi Departament Więziennictwa i Probacji. W 2004 roku w jego
skład wchodziło 15 centralnych zakładów karnych i zakład karny w Kopenhadze,
41 lokalnych zakładów karnych (o 5 więcej w porównaniu z 1998 r.) i 23 lokalne
okręgi probacyjne, Ośrodek Szkolenia Kadry Więziennej, 7 hosteli - domów wol-
nościowych dla osób opuszczających zakłady karne.

Centralny zarząd nad więziennictwem i probacją sprawuje Departament Wię-
ziennictwa i Probacji, na czele którego stoi dyrektor generalny720.

718Report to the Danish…, Council of Europe Strasbourg, 24 April 1997 CPT/lnf (97), s. 45.
719M. Frese Jensen, V Greve, G. Høyer, M. Spencer, The Danish Criminal Code…, s. 72.
720Od lat funkcję tę piastuje William Rentzman, wybitny penitencjarysta, który wcześniej piastował
stanowisko wicedyrektora.
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Zakres odpowiedzialności dyrektora generalnego obejmuje wykonanie wszyst-
kich sankcji karnych i wykonywanie aresztu tymczasowego. Poza kompetencją De-
partamentu Więziennictwa i Probacji jest egzekucja decyzji dotyczących umiesz-
czenia w zakładach dla psychicznie chorych i wykonywania środków wobec dzieci
poniżej 15 roku życia. Do kompetencji należy natomiast odroczenie i zwolnienie
z egzekucji i zapłaty grzywny, nadzór nad karami z zawieszeniem, warunkowymi
zwolnieniami, skazanymi na prace na rzecz społeczności lokalnej lub na probację,
a także wykonanie lub zwolnienie z wykonania kary pozbawienia wolności. De-
partament ten jest również odpowiedzialny za egzekucję wyroków wydanych na
Grenlandii i Wyspach Owczych.

Przez wiele lat (1988—1996) pracowano nad wprowadzeniem strukturalnych
zmian, których celem było lepsze przygotowanie kadry do prowadzenia bezpo-
średniej pracy ze skazanymi. Zadania funkcjonariuszy obejmują zarówno obowiąz-
ki w zakresie ochrony i organizacji wolnego czasu, jak i pracę z indywidualnym
skazanym oraz organizację zajęć (praca, nauka etc.). Z tego powodu szkolenie ich
zawiera także wiedzę z zakresu psychologii społecznej, psychologii i pedagogiki.

W systemie tym pracuje ok. 4000 funkcjonariuszy; 40% kadry stanowią kobie-
ty, co zdecydowanie sprzyja realizacji zasady normalizacji. Większość funkcjona-
riuszek i funkcjonariuszy (ok. 3300) pracuje w centralnych i lokalnych zakładach
karnych. W lokalnych centrach probacji zatrudnionych jest 300 osób.

Mapa zakładów karnych w Danii
Źródło: Strona internetowa: http:/Avww.Kriminaforsorgen.dk/Top/html
Ponadto ok. 100 osób pracuje w hostelach należących do Departamentu Wię-

ziennictwa i Probacji721.
Z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości 60% pieniędzy otrzymuje policja, 16%

służba penitencjarna i probacji, 12% sądy i 12% administracja.
Budżet Departamentu Więziennictwa i Probacji podzielony jest następująco:

• więzienia stanowe - 60%,

• więzienia lokalne - 15%,

• probacja - 9%,

• Grenlandia - 2%,

• centrum szkolenia kadr - 2%,

• Departament Więziennictwa i Probacji - 4%,

• zatrudnienie więźniów - 8%.

721Danish Prison and Probation Service, Direktoratet for Kriminalforsorgen, København 1998, s. 44.
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Dzienne utrzymanie więźnia w zakładzie stanowym (centralnym) jest dwa razy
droższe niż w więzieniu otwartym lub lokalnym. W 1998 roku wynosiło odpowied-
nio 210, 100 i 100 dolarów722.

Skazany odbywa karę w centralnym lub lokalnym zakładzie karnym. Zakła-
dy centralne od lokalnych różnią się źródłem finansowania. Centralne zakłady
opłacane są z kasy państwowej, lokalne zaś z funduszy lokalnych. Stosownie do
obowiązujących przepisów skazany może być również umieszczony na okres ka-
ry w specjalnym zakładzie, ośrodku probacyjnym lub innym ośrodku działającym
poza Departamentem Więziennictwa i Probacji. Organy wykonawcze mają swo-
bodę podejmowania decyzji w sprawie skazanego. Dzieli to proces karny, wyrok
i wykonanie wyroku na dwa zdecydowanie oddzielne etapy. Pierwszy prowadzi
do społecznego zadośćuczynienia i wydania wyroku, drugi do wykonania wyroku,
ale również ma na względzie interes społeczny. Całość można przyrównać do te-
atralnej sceny. Do wyroku rzecz dzieje się na scenie w świetle reflektorów. Wraz
z wyrokiem zapada kurtyna, sprawiedliwości stało się zadość. Pozostaje ofiara,
skazany człowiek i wspólne oraz odmienne interesy obu aktorów, które organy
powołane do wykonania kary starają się zaspokoić.

Zazwyczaj ogłoszony wyrok pozbawienia wolności wykonywany jest w zakła-
dzie karnym. Jednakże w szczególnych przypadkach, gdy przeważa opinia, że wy-
konanie kary byłoby niecelowe bądź szkodliwe, organy wykonawcze mogą zdecy-
dować, że skazany spędzi wyrok poza zakładem karnym. Młodociany skazany na
pozbawienie wolności może zostać oddany pod nadzór rodziców. Nie ma w tym ani
sentymentalizmu, ani nierozwagi, ani też braku poszanowania dla prawa. Infor-
macja została przekazana zarówno społeczeństwu, jak i sprawcy. Sprawca został
przed sądem zawstydzony i potępiony za czyn, którego się dopuścił. Po wyroku

722Ibidem, s. 40-42.
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rzadko okazuje się zainteresowanie skazanemu. Nadzór natomiast jest zazwyczaj
połączony z obowiązkiem wynagrodzenia szkody.

9.5. Duńskie zakłady karne

W 16 centralnych i 41 lokalnych zakładach karnych jest w sumie 3960 miejsc (dane
na 5 października 2004). Zaludnienie zakładów kształtuje się na poziomie 90-95%.
Gdy w latach 2004 i 2005 zakładom groziło przeludnienie, otwarto zakład karny
Langelandsfortet, filię zakładu karnego w Søbysøgård w rejonie Langeland. Zakład
otwarto tylko na rok.

Populacja więzienna utrzymuje się na poziomie ok. 3500 osób, od 66/100 000
w 1992 roku do 70/100 000 w 2004. W 2005 roku ta liczba wzrosła do 5198 (17
października 2005), co daje wskaźnik 77/100 000. Obcokrajowcy stanowią 15,5%
osadzonych (28 lutego 2006). Tymczasowo aresztowani stanowią 1/4 wszystkich
osadzonych (25,1% - 17 października 2005). Kobiet w całej populacji osadzonych
jest ok. 200 (4,6% - 5 października 2004), a nieletnich poniżej 18 roku życia ok. 20
(0,6% - 5 października 2004)723.

Odpowiednio w podległej administracyjnie Danii Grenlandii cała populacja
więzienna wynosi 112 osób (4 października 2005), co daje wskaźnik 199 osób
na 100 000 mieszkańców (w roczniku z października 2005 „World Factbook Fi-
guers” podano, iż całość populacji Grenlandii wynosi 56 370 osób). Tymczasowo
aresztowani stanowią 8% (4 października 2005) osadzonych. Na terenie Grenlan-
dii znajduje się 5 jednostek penitencjarnych (2005 r.) - 4 zakłady karne i jeden
hostel oraz zakład otwarty dla młodych sprawców przestępstw. Przeznaczone są
na 113 osób i zaludnione na poziomie 99,1% (4 października 2005).

W Danii zakłady są przeznaczone średnio na 100 osób. Liczba więźniów w za-
kładach centralnych wynosi od 70 do 300, średnia to 140 przebywających w za-
kładzie.

Największym zakładem, przeznaczonym na 439 więźniów, jest zakład kar-
ny w Kopenhadze. Wśród pozostałych zakładów centralnych 9 to zakłady karne
otwarte na 1400 miejsc oraz 6 zakładów zamkniętych na ok. 800 miejsc. Wyrok
ponad 6 miesięcy uznawany jest w Danii za długoterminową karę pozbawienia
wolności. Najwięcej skazanych przebywa w zakładach centralnych (ok. 60% po-
pulacji uwięzionych). Niewielka grupa skazanych odbywa karę dożywocia lub ma
środek zabezpieczający orzeczony w związku z popełnieniem szczególnie groźne-
go czynu, zazwyczaj w warunkach recydywy (forvaring).

Zakłady lokalne również dzielą się na otwarte i zamknięte. Do zamkniętych
trafiają skazani na kary powyżej 5 lat pozbawienia wolności lub gdy skazany już
uprzednio odbywający karę pozbawienia wolności został zwolniony na wolność
z zakładu zamkniętego, ponieważ nie wystąpiły warunki umożliwiające przenie-
sienie go do zakładu otwartego. Jednak w tym przypadku skazany może również
odbywać karę w zakładzie karnym otwartym, jeśli sytuacja za tym przemawia.

Duńczycy starają się, aby liczebność zakładów karnych pozwalała na właściwy
zarząd, utrudniony, gdy w zakładzie przebywa wiele osób. Wyjątkiem więc są za-
kłady centralne przeznaczone na więcej niż 200 osób (Vestre Fængsel - 439 miejsc,
Vridsløselille - 249 miejsc). Zmniejszanie liczebności odbywa się w Danii przede
wszystkim metodą wewnętrznych remontów, które zwiększają przestrzeń użytko-
wą w celach i tym samym zmniejszają w zakładach liczbę miejsc. Można to łatwo
prześledzić, badając pojemność zakładów w ostatnich 20-30 latach.

723Prison Brief for Denmark, International Centre for Prison Studies, King’s College, University of
London, London 2006; http://www. kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/europe_records.php

W duńskich więzieniach w 1989 roku było 3746 miejsc wykorzystanych w 93%. W 1987 roku średnia
dzienna liczba więźniów wynosiła 2080 osób, w 1988—3343 osoby, w 1989—2034.
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Tendencja do zmniejszania pojemności zakładów i zwiększania powierzchni
cel jest bardzo wyraźna. Nadal zakłady zamknięte znacznie różnią się powierzch-
nią od otwartych. Zakłady otwarte są z zasady znacznie mniej liczne. Niektóre są
kilku- lub kilkunastoosobowe. Niewątpliwie duże znaczenie ma czas ich budowy
i pierwotne przeznaczenie. Stare zakłady zamknięte powstały jeszcze w minionym
wieku na podobieństwo fortec, najczęściej budowane były jako zakłady karne. Za-
kłady otwarte to w większości przejęte koszary, przygotowane do użytkowania ja-
ko zakłady karne. Zakłady zamknięte dysponują w sumie ok. 600 miejscami: Her-
stedvester (1935 r.) - 130 miejsc; Horsens (1853 r.) - 163, Nyborg (1913 r.) - 191
(w tym 46 - oddział lokalny przeznaczony dla członków gangów motorowych prze-
bywających w areszcie), Vridsløselille (1859 r.) - 249 (w tym 20 - oddział otwarty).
Miejscem szczególnym jest Ringe, zakład na 86 miejsc, ponieważ zakład ten po-
wstał już w XX wieku i również architektonicznie odpowiada, nowym założeniom
i zadaniom stawianym przed wykonaniem kary pozbawienia wolności.

Specjalne oddziały dla narkomanów istnieją m.in. w zakładzie Vridsløselille
i Nyborg. Skazani niebezpieczni, którzy uciekali lub usiłowali uciec z więzienia,
i obcokrajowcy umieszczani są w zakładzie karnym w Horsens. Kobiety przebywa-
ją w Horserød i Astrup koło Horsens. Poza tym istnieje specjalny zakład karny Her-
stedvester dla osób wymagających opieki psychiatrycznej z oddziałem dla kobiet
potrzebujących specjalistycznej terapii i z oddziałem dla Innuitów, mieszkańców
Grenlandii, skazanych za ciężkie przestępstwa.

Wiele duńskich zakładów karnych zbudowano w XIX wieku. Są nie tylko stare.
Zazwyczaj ofiarują skazanym bardzo ograniczone możliwości pracy, co kompen-
suje szeroka oferta szkoleniowa, terapeutyczna, edukacyjna i możliwość udziału
w niewielkich warsztatach pracy. Szczególną wagę przykłada się na kursach ko-
gnitywnych do rozwoju umiejętności obywatelskich i komunikacyjnych.

Wadą zamkniętych zakładów karnych jest to, że główna uwaga jest w nich
skoncentrowana na środkach bezpieczeństwa. Jest to zrozumiałe, jeśli dotyczy
zabezpieczenia zakładu karnego z zewnątrz. Wewnątrz wydaje się, że podsta-
wą ochrony jest postawa i profesjonalizm służby oraz przestrzeganie przepisów,
w tym przepisów niedopuszczających do przeludnienia. Typowe jest uznanie nar-
kotyków za główny problem w zakładach karnych zamkniętych. Nie oznacza to, że
w zakładach otwartych problem ten nie występuje, jednak ich dyrektorzy zawsze
mogą odesłać osobę łamiącą przepisy do zakładu zamkniętego. W zakładzie za-
mkniętym brak takiej sankcji sprawia, że narkotyki stają się podstawowym uspra-
wiedliwieniem działań kontrolnych. Próbą uniknięcia takiej pułapki jest tworzenie
oddziałów wolnych od narkotyków, w których skazani dobrowolnie godzą się na
częste, nieregularne kontrole na zawartość narkotyków w ich organizmie, głów-
nie przez badania moczu. Współcześnie coraz większym problemem jest wielona-
rodowość osadzonych oraz obecność sprawców agresywnych przestępstw, którzy
również w więzieniu zachowują się agresywnie. Ten problem próbuje się rozwią-
zać, nie tylko tworząc dla tej kategorii oddzielne oddziały, ale także przez szersze
wykorzystanie warsztatów kognitywnych i terapii kontrolowania agresji.

Do zakładów karnych trafia niewiele ponad 21 % skazanych w danym roku.
Wyroki najczęściej opiewają na grzywny (45%) albo na karę pozbawienia wolności
z zawieszeniem (25%).

Wśród skazanych na karę pozbawienia wolności ok. 36% odbywa karę w za-
kładach otwartych. Najczęściej są to kary krótkoterminowe. Około 21 % odbywa
karę w zakładach karnych zamkniętych. Zakład karny w Kopenhadze przyjmuje
15% osadzonych, a zakłady lokalne 28%724.

724Danish Prison and…, s. 16.
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9.6. Przykłady konkretnych rozwiązań
penitencjarnych w Danii

Niemal każdy zakład karny w Danii zasługuje na uwagę, ale celem tej pracy nie
jest ich szczegółowe opisywanie. Warto jednak poświęcić nieco uwagi otwartym
zakładom karnym, których doświadczenie jest dobrą ilustracją specyfiki skandy-
nawskich rozwiązań penitencjarnych i które dobrze obrazują rozwój i przemiany
zachodzące w skandynawskim systemie penitencjarnym. Poniżej przedstawiam
krótko działające w Danii zakłady otwarte ze szczególnym naciskiem na ofertę
aktywności dla skazanych.

Z zakładów zamkniętych omówię dwa: zakład karny Ringe i zakład karny Her-
stedvester. Oba są wizytówką penitencjarną Danii i symbolem przemian w duń-
skim więziennictwie.

9.6.1. Otwarte zakłady karne w Danii725

Zakłady otwarte są najbardziej interesującym elementem duńskiego krajobrazu
więziennego. Historia kilku z nich sięga końca II wojny światowej, kiedy to po-
wstały obozy internowania dla duńskich komunistów i członków ruchu oporu oraz
obozy dla trudnej młodzieży, powstające głównie w odpowiedzi na wzrost bezro-
bocia, które w okresie wojny dotknęło przede wszystkim ludzi młodych.

Tuż po wojnie te typowe baraki z drewna, pomalowane czerwoną farbą na
wzór szwedzki służyły jako obozy internowania, tym razem dla kolaborantów, nie-
mieckich jeńców wojennych i uchodźców. Z czasem, gdy stopniowo się opróżniały,
zamieniono je na zakłady karne. Ponieważ nie było czasu i pieniędzy, by ogradzać
je murem - stworzono typ zakładów karnych otwartych. Początkowo wybrane spo-
śród nich pomyślane były jako zakłady karne dla kobiet. Wkrótce okazało się, że
brakuje miejsc dla mężczyzn, a kobiet skazanych na karę pozbawienia wolności
jest niewiele. Zaczęto więc razem umieszczać kobiety i mężczyzn, tworząc w ten
sposób zakłady koedukacyjne. Pragmatyzm połączony ze zdrowym rozsądkiem
i brakiem uprzedzeń był głównym motorem reform humanizujących duńskie prak-
tyki penitencjarne. Charakterystyczny dla tych zakładów jest fakt, że z czasem
kolejne remonty i renowacje prowadziły do zmniejszenia liczby miejsc dla więź-

725Oprócz zakładów karnych Departament Więziennictwa i Probacji dysponuje jeszcze 8 hostelami.
Przebywa w nich od kilku do kilkanastu osób. Mieszczą się w normalnych domach, są koedukacyjne.
Skazani odbywają w nich najczęściej końcówki kary i przygotowują się do samodzielności. Hostele
są wykorzystywane jako alternatywa dla więzienia dla młodocianych sprawców przestępstw z użyciem
przemocy, ale także za przestępstwa seksualne, zobowiązanych do leczenia i udziału w terapii. Znajdują
w nich również miejsce warunkowo zwalniani i osoby z wyrokami w zawieszeniu, którzy nie mają gdzie
mieszkać lub są zobowiązani do konkretnej aktywności: pracy, nauki etc. Zasadą jest indywidualne
podejście do każdego mieszkańca. Pracownicy hostelu starają się tak prowadzić pracę, by włączać
w wykonanie środków karnych najbliższych i rodziny. W hostelu zabronione jest spożywanie alkoholu,
narkotyków. Za naruszenie reguł grozi ustne ostrzeżenie, pisemne ostrzeżenie, wreszcie cofnięcie do
zakładu karnego. W hostelu skazani sami muszą się troszczyć o siebie. Otrzymują pieniądze za pracę,
a bezrobotni mają zasiłek socjalny w wysokości 30 koron dziennie (2001 r.).

Raport, jaki przedstawił w grudniu 2000 ombudsman, pozytywnie wypowiada się o tego typu pla-
cówkach. Jako dobre podkreśla się to, że skazani nie siedzą za murami, mają szansę samodzielnie
zadbać o zorganizowanie sobie życia na wolności, odbudowują siatkę powiązań i kontaktów społecz-
nych; hostele pozwalają na unikanie lub zmniejszanie piętna instytucji izolacyjnej, last but not least
- to, jak są potrzebne, ukazuje, że przebywający w nich skazani zarzucają, iż mają zbyt dużo swobo-
dy, co pokazuje, że pomimo starań trudno jest wzmacniać umiejętność samokontroli i samodzielności
w warunkach więziennych, nawet w warunkach więzienia otwartego. Każde więzienie oducza samo-
dzielności i umiejętności życia na wolności. Niekiedy ze względu na swoją przeszłość, bezdomność i al-
koholizm spotykają się z jawną niechęcią otoczenia. Hostel oferuje im specjalne treningi atrakcyjności
społecznej, które uczą, jak zachowywać się w różnych sytuacjach czy z innymi osobami. Z wywiadu
przeprowadzonego przez M. Płatek z M. Medsenem - kierownikiem jednego z 8 hosteli w Kopenhadze,
17 maja 2001.
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niów i zwiększenia oferty nauczania, pracy, zajęć, warsztatów i terapii. Inwestuje
się głównie w kadrę, programy, remonty. Wykorzystano dostępną infrastrukturę,
adaptując na potrzeby otwartych zakładów już istniejące miejsca.

Zakłady otwarte najczęściej ulokowane są z dala od większych miast i skupisk
ludzkich. Kragskovhede leży w północnej Jutlandii (od lipca 1945 - 158 miejsc);
oferuje edukację na wszystkich poziomach, także dla obcokrajowców, zawodowe
szkolenie dla murarzy i budowniczych oraz różne formy produkcji.

Møgelkaer we wschodniej Jutlandii (od listopada 1945 r., modernizacja w 1990
r. - 126 miejsc) oferuje edukację włącznie z edukacją na poziomie uniwersyteckim.
Skazani mają prawo do przepustek umożliwiających studiowanie i zdawanie eg-
zaminów. Na miejscu znajdują zatrudnienie w warsztatach metalurgicznych i spa-
walniczych.

Horserød w południowej Zelandii (od sierpnia 1945 r. - 221 miejsc), przezna-
czony dla kobiet i mężczyzn oferuje zajęcia w więzieniu (kuchnia, pralnia) oraz
warsztatach metalurgicznych. Tu również edukacja i treningi interpersonalne są
szeroko dostępne dla skazanych.

Renbæk w południowej Jutlandii (od stycznia 1946 - 110 miejsc) był jednym
z pierwszych, który wprowadził kursy i programy umiejętności kognitywnych. Kur-
sy te pomagają skazanym asertywnie i bez agresji rozwiązywać na wolności swoje
problemy. Obejmują również różnego typu terapię (dla alkoholików, narkomanów,
osób agresywnych). Więzienie oferuje zatrudnienie w gospodarstwie leśnym, rol-
nym i ogrodniczym. Oferta edukacyjna jest równie szeroka, co jest charaktery-
styczne dla skandynawskich zakładów karnych, jako że edukacja i samokształce-
nie są traktowane jak praca.

Jeden ze starszych zakładów w Sønder Omme w środkowo-południowej Ju-
tlandii (od 1933 r. - 173 miejsca)726 jako jeden z pierwszych oferował skazanym
kontrakt na przebywanie na oddziale terapeutycznym dla narkomanów; terapię
prowadzi się (podobnie jak w Polsce) metodą 12 kroków, opartą na modelu Min-
nesoty. Z kolei zakład karny Søbysøgård (od 1933 r. - 84 miejsca) był zakładem
dla młodocianych wzorowanym na angielskich zakładach bor- stalskich727.

Zakładem nastawionym na szkolenie młodocianych przestępców jest także
Kærshovedgård w zachodniej Jutlandii (od lipca 1943 r. - 153 miejsca). Służył
jako zakład dla osób nadużywających alkoholu, odbywających hefte. Kadra jest
dobrze przygotowana do prowadzenia zajęć terapeutycznych i kursów na temat
fizycznych, psychicznych i społecznych skutków nadużywania alkoholu i środków
narkotycznych.

Zabudowania w Nørre Snede w środkowej Jutlandii (od marca 1943 r. - 86
miejsc) również przejęte zostało przez więziennictwo po II wojnie światowej728.
Zakład prowadzi profesjonalne kursy komputerowe i nakłania skazanych do po-
dejmowania dalszej edukacji, również na zewnątrz. Stosunkowo nowe zakłady
otwarte w Gribskov (1984 r. - 64 miejsca) i Jyderup (marzec 1989) służą głównie
dla skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności. I tu sporo czasu
poświęca się na szkolenia i edukację. Jednocześnie zamknięto dwa stare zakłady
karne, w efekcie jedynie nieznacznie powiększając liczbę miejsc w więzieniach.
Wprowadzone zmiany umożliwiły skazanym umieszczonym w zakładzie w Kopen-
hadze na odbywanie kary bliżej ich miejsca zamieszkania729.

726Pierwotnie pomyślany byt jako dom pracy dla skazanych na czas względnie określony, zakwalifiko-
wanych do wykonywania ciężkiej, fizycznej pracy. Większość stanowili nałogowi alkoholicy, bezdomni
włóczędzy bez nawyku pracy. W 1973 roku, w związku z reformą prawa karnego znoszącą kary bezter-
minowe, więzienie przeznaczono dla więźniów odbywających kary w warunkach więzienia otwartego.
727Początkowo dla młodocianych, wobec których orzeczono środki nieokreślone w czasie, po refor-
mie z 1973 roku zamieniony został na zakład zwykły przeznaczony dla mieszanej populacji więźniów.
Pierwotny profil zakładu sprawił, że ośrodek nadal dysponuje wieloma różnymi rodzajami szkoleń dla
więźniów zarówno na terenie samego zakładu, jak i w pobliskim Odense.
728Przebywali tu skazani za odmowę wykonywania służby wojskowej (concious objector). Mieli za-
pewnione dobre warunki odbywania kary i cieszyli się jak najlepszą opinią. Chwalono ich pozytywny
wpływ na więźniów
729Danish Prison and…, s. 72 i n.
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Duńskie zakłady otwarte stanowią przykład efektywnego organizowania pracy
ze skazanymi, nastawionej na umożliwienie im lepszego ułożenia życia na wolno-
ści. Szeroka oferta edukacyjna nie idzie w parze z szeroką ofertą pracy. Tej jest
znacznie mniej i kadra penitencjarna musi stale ją organizować. Multidyscyplinar-
ność pracujących zespołów, koedukacyjna kadra i nacisk na samodzielność zakła-
dów i współpracę z lokalną władzą przypominają nieco początki rozwoju ideologii
terapii. Teraz jednak przyświeca temu inna myśl. Wcześniej sprawca traktowany
był jak osoba chora. Dzisiaj przestępczość postrzegana jest raczej jako problem
zdrowia publicznego. W zakładach karnych otwartych przeciwdziałanie oducza-
niu samodzielności jest łatwiejsze niż w zakładach karnych zamkniętych, stąd re-
alizowana duńska polityka penitencjarna sprzyja minimalizowaniu negatywnych
efektów uwięzienia.

9.6.2. Herstedvester - zamknięty zakład karny

Herstedvester jest owiane legendą i choć zmieniło się prawo oraz zmniejszyła licz-
ba przebywających tam osób, miejsce to nadal budzi zainteresowanie i emocje.
Dzieje się tak głównie za sprawą dwóch kategorii więźniów. Jedną z nich są Innu-
ici (nazywani niekiedy Eskimosami), drugą skazani z odchyleniami od normy psy-
chicznej, w tym wielokrotni gwałciciele i przestępcy seksualni, poddawani w Her-
stedvester terapii w trakcie odbywania kary. Współcześnie zakład, otwarty w 1935
roku, ma 130 miejsc i dodatkowo 15 miejsc szpitalnych. W zakładzie przebywa ok.
125 skazanych; 90 spośród nich odbywa wyroki poniżej 8 lat pozbawienia wolno-
ści (2001 r.). Mieści się tu specjalny oddział dla narkomanów, oddział dla kobiet
i odział dla Innuitów. Zakład zatrudnia 245 pracowników, w tym 6 psychiatrów,
5 psychologów, 6 pielęgniarek, 6 pracowników socjalnych i 152 funkcjonariuszy
(2001 r.). Utrzymanie jednego skazanego wynosi tu ok. 1650 koron dziennie (ok.
850 zł - 2001 r.). Największą część wydatków pochłaniają wynagrodzenia perso-
nelu.

Zakład przyjmuje osoby z całej Danii na obserwację psychiatryczną oraz w ce-
lach terapeutycznych. Dwa oddziały dla pacjentów psychiatrycznych na 18 miejsc
przyjmują osobników na granicy normy lub psychotycznych, którzy z różnych po-
wodów nie mogli zostać przyjęci do szpitala. Instytucja nadal słynie z terapii pro-
wadzonej wobec przestępców seksualnych.

Idea stworzenia specjalnego zakładu karnego dla skazanych psychopatów zro-
dziła się w 1912 roku. Kriminalistforening - organizacja skupiająca prawników,
kryminologów, penologów i psychiatrów opracowała plan stworzenia specjalnej
instytucji dla skazanych z odchyleniami od normy psychicznej. Miało to związek
z uregulowaniem w kodeksie z 1866 roku odpowiedzialności osób uznawanych
w świetle prawa za niepoczytalne.

Duński kodeks karny z 1866 roku opiera się na klasycznej szkole prawa kar-
nego. Poczytalny, który naruszył prawo, skazywany był na karę grzywny lub karę
więzienia. Surowość kary uzależniona była od stopnia szkodliwości czynu i krymi-
nalnej przeszłości sprawcy. Niepoczytalny, chory psychicznie lub opóźniony w roz-
woju nie podlegał karze. Zamiast tego był umieszczany w placówce specjalistycz-
nej. W efekcie jednak łagodniejsze sankcje spotykały osoby zaliczone do grupy
pośredniej między normą a jej brakiem. To osoby, które „ze względu na specjal-
ne warunki mogące wpłynąć na ich zachowanie bądź którym brakowało zdrowego
rozsądku spodziewanego u osób dorosłych”730. Tak określano lekko ograniczonych
umysłowo, neurotyków, degeneratów, alkoholików.

Na przełomie wieków podejście to się przeżyło. Duńscy oraz pozostali skan-
dynawscy kryminolodzy pod wpływem prac Międzynarodowego Stowarzyszenia
730V Greve, Abnormality. The Treatment of Mentally Deviant Offender in Scandinavia, w: Scandinavian
- Polish Work - Meeting on the Process of Criminal Justice System, Scandinavian Research Council for
Criminology, København 1981, s. 270.
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Prawa Karnego i wyników empirycznych badań kryminologicznych uwierzyli, że
z przestępstwa da się człowieka wyleczyć jak z grypy. Porównanie do grypy nie jest
tu przypadkowe. Musiało upłynąć sporo czasu, by znów zrozumiano, że z przestęp-
stwem w rzeczy samej jest podobnie jak z grypą. Leczona trwa tydzień, nieleczona
7 dni. Można natomiast łagodzić jej objawy.

Nowe podejście wprowadziło ideę terapii, a wraz z nią zmiany w kodeksach
karnych. Nowy kodeks karny z 1930 roku wprowadził jako podstawowy cel kary
resocjalizację więźniów. Nie zmienił się sposób uregulowania odpowiedzialności
osób poczytalnych. Zmiany objęły tylko grupę zaliczoną do kategorii pośredniej.

Odpowiednio do wiary w mariaż medycyny, psychiatrii, psychologii i sprawie-
dliwości wprowadzono wiele różnych środków. Psychopaci i dewianci seksualni
mogli być umieszczani na czas nieokreślony w zakładzie specjalistycznym lub na
czas określony w zakładzie karnym dla osób z odchyleniami od normy psychicznej.

Włóczędzy, pasożyci społeczni i nałogowi alkoholicy mogli zostać skazani na
pobyt w domu pracy na czas nieokreślony.

Niebezpieczni przestępcy zawodowi lub z nawyknienia mogli zostać osadzeni
w bezterminowym areszcie zabezpieczającym (forvaring).

Alkoholików można było poddać wolnościowej terapii antyalkoholowej lub
umieścić na czas względnie nieokreślony w miejscu odosobnienia dla alkoholików.

Przestępcy seksualni na mocy specjalnej ustawy z 1935 roku mogli zostać pod-
dani przymusowej kastracji.

Wiara w możliwość leczenia zachowań uznawanych za dewiacyjne i troska
o sprawcę uzasadniały umieszczenie osób na czas wymagany dla kuracji w spe-
cjalistycznej placówce. Kuracja wymaga w zależności od pacjenta indywidualnego
podejścia i czasu i jest niezbędna, by przywrócić sprawcę społeczeństwu, zapew-
niając mu dobrą jakość życia.

24 października 1924 na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości (K. K.
Steinke) pedofil recydywista po ukończeniu kary zamiast wyjść na wolność był
nadal przetrzymywany w zakładzie karnym jako niebezpieczny dla społeczeństwa.
Z braku odpowiedniego miejsca umieszczono go w szpitalu więziennym. Zarządze-
nie to wywołało burzliwą dyskusję Uzasadniano, że jest to bezprawne pozbawie-
nie jednostki wolności. W wyniku przeprowadzonej debaty zmieniono pierwotne
rozporządzenie. 11 kwietnia 1925 wprowadzono prawo przewidujące instytucję
internowania. Internowanie miało zastosowanie do szczególnie niebezpiecznych
przestępców wykazujących defekty w rozwoju o charakterze „bardziej stałym”.
Defekty te charakteryzowały stopień wysokiego ryzyka naruszania bezpieczeń-
stwa publicznego (rettssikkerheden). 25 grudnia 1925 otwarto tymczasowy ośro-
dek internowania. Były to trzy wynajęte pokoje w Sunholm, miejskim zakładzie dla
włóczęgów w Kopenhadze. Taka też była liczba internowanych. Czas i miejsce nie
były przypadkowe. Chodziło o zapewnienie więźniom spędzenia Świąt Bożego Na-
rodzenia, które w Danii obchodzi się 25 grudnia, w warunkach przyjemniejszych
niż więzienne.

15 kwietna 1930 wydano nowy kodeks karny. Artykuł 16 kodeksu karnego
z 1930 roku przewidywał, że nie podlega karze czyn popełniony przez osobę nieod-
powiedzialną ze względu na niepoczytalność lub orzeczoną chorobę psychiczną.
Artykuł 17 z kolei stanowił, iż od decyzji sądu podjętej na podstawie opinii lekar-
skiej zależy, czy sprawca, który w chwili popełnienia przestępstwa wykazywał per-
manentne cechy dysfunkcjonalności umysłowej lub seksualną anormalność, po-
niesie karę. Jeśli tak, może być umieszczony w specjalnie do tego przeznaczonym
zakładzie. Również sprawca, o którym była mowa w art. 16, mógł być umieszczony
w zakładzie psychiatrycznym lub specjalnej instytucji pod nadzorem gwarantują-
cym odpowiednią opiekę lub terapię.

I stycznia 1933 kodeks wszedł w życie. Dla więźniów objętych nowymi środ-
kami otwarto tymczasowy oddział w zakładzie karnym w Vridsløselille. Dwa la-
ta później, 30 marca 1935 otwarto nowo wybudowany zakład dla więźniów za-
liczonych do kategorii więźniów specjalnych - Herstedvester. Tego dnia pierwsi
więźniowie zostali tu przetransportowani z innych zakładów. Zakładem kierował
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Max Schmidt, wcześniej naczelnik pobliskiego zakładu karnego. Wspomagał go,
zatrudniony na pół etatu, psychiatra.

Herstedvester to zakład otoczony pięciometrowym murem. Położony na planie
prostokąta o wymiarach 250 na 120 m, składał się początkowo z dwóch dwupię-
trowych budynków. Każdy z nich mieścił 40 cel. W 1938 roku dobudowano jesz-
cze dwa budynki, z których każdy miał po 60 cel. Na terenie zakładu mieszczą
się warsztaty, hale, sale gimnastyczne, szpital. Z czasem wybudowano jeszcze je-
den budynek. Przebywają w nim więźniowie, którzy mają szczególnie dobrą opinię
i odbywają końcówkę kary.

11 maja 1935 w Danii wprowadzono sterylizację i kastrację (dopuszczała to
już ustawa z 1929 roku731). W zasadzie pomyślane były jako instytucje dobrowol-
ne. Można jednak było zastosować ją przymusowo - w razie uznania przestępcy
seksualnego za niebezpiecznego również w przyszłości, po opuszczeniu zakładu.
Kastracji zaprzestano w roku 1970. Duńczycy podkreślają, że nigdy nie stosowano
przymusowej sterylizacji. Do rozważenia pozostaje, czy te uznane za dobrowolne
rzeczywiście miały charakter przemyślanych i dobrowolnych decyzji, zwłaszcza
gdy od sterylizacji zależała decyzja o opuszczeniu zakładu karnego.

W 1938 roku w zakładzie karnym zatrudniony został na pełnym etacie psychia-
try dr Paul Reiter odpowiedzialny za terapię skazanych.

W 1940 roku wydano ustawę stanowiącą, iż zadaniem instytucji typu Her-
stedvester jest chronić społeczeństwo przed zagrożeniem dla prawa i porządku
społecznego (rettssikerheden), jaką stwarzaliby zatrzymani, gdyby przebywali na
wolności. W instytucji zaś odpowiednio prowadzącej indywidualną terapię przy-
gotowywani są do życia na wolności.

W 1942 roku dra Reitera zastąpił na stanowisku dyrektora zakładu Herstedve-
ster dr Georg Stürup. Rozpoczęła się nowa era zakładu. Stürup wkrótce po mia-
nowaniu zatrudnił w zakładzie nauczycieli. Psychiatrę Jana Sachsa zwolnił z wy-
konywania ogólnej praktyki lekarskiej i pozwolił mu skoncentrować się na pracy
psychiatrycznej.

W 1944 roku powstał oddział otwarty Herstedvester w Kastanieborg, a także
oddział dla kobiet. Rok później w związku z toczącą się wciąż wojną przetrans-
portowano oddział kobiecy z więzienia Vestre w Kopenhadze do Vridsløselille. Po
kapitulacji Niemców dowieziono tam mężczyzn. Miejsca w zakładzie były bowiem
potrzebne dla jeńców wojennych. Po kilku miesiącach więźniowie wrócili do Her-
stedvester. Otwarto też nowy oddział zewnętrzny, urządzony w jednym z dworków
na południowej Zelandii. Istniał do 1952 roku. Było to w czasach, gdy choć okres
zatrzymania był stosunkowo krótki, to liczba osób, którym zasądzono środek za-
bezpieczający, rosła. W efekcie rosła również liczba zatrudnionego personelu spe-
cjalistycznego.

W 1951 roku stworzono siostrzaną instytucję Herstedvester - Horsens. Dyrek-
torem został Jan Sachs. Jednocześnie kobiecy oddział przeniesiono z Herstedve-
ster do zakładu dla kobiet w Horserød. Wkrótce (1952 r.) zakład w Horsens stał się
zakładem niezależnym od Herstedvester. Nie będzie przesadą, jeśli stwierdzi się,
że istniała swoista konkurencja między zakładami. Niekiedy kierowano częściej
do jednego, innym razem do drugiego zakładu. Był to efekt swoistej reklamy pro-
wadzonych programów i skuteczności działań ich dyrektorów, którym udało się
przekonać prokuratorów i opinię społeczną o skuteczności terapii prowadzonych
w tych placówkach.

Sądy miały do dyspozycji wiele różnych środków, w tym możliwość orzeka-
nia środków specjalnych i specjalnej terapii w miejsce kary732. To z kolei dawało
731E. Schibbye, Lov nr 176 af Maj 1935 om angang til sterilisation og kastration med Kommentarer
og henrisninge (Ustawa o możliwości zastosowania sterylizacji i kastracji z komentarzem), GEC GADS
Forlag, København 1952.
732W 1912 roku zaproponowano, aby decyzji odnośnie do psychopatów, sprawców przestępstw nie
opierać wyłącznie na opinii biegłych psychiatrów. Prawo z 1925 roku stanowi, że sąd ma obowiązek
uwzględnić opinię lekarzy, ale ostateczna decyzja w sprawie należy do sądu, z wyjątkiem oskarżonych,
którzy wykazywali agresję i udowodniono im zabójstwo, gwałt, otrucie. Patrz E. Schibbye, Lov nr 176
af Maj…
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dyrektorom możliwość stwarzania autorskich zakładów karnych. Do czasu refor-
my prawa karnego z 1973 roku ideologia terapii pozostawiała szeroką autonomię
dyrektorom zakładów karnych. W zawodowym slangu nazywano ich więziennymi
królami ze względu na zakres posiadanej władzy733. Lokalna autonomia została
wykorzystana jako okazja do eksperymentowania i wprowadzania nowych form
terapii. Nie było to jednak jednoznaczne z uznaniem praw cywilnych więźniów.
Historia duńskiego więziennictwa to długi proces wywalczania poszczególnych
uprawnień i w ich trakcie internalizacja normy, że pozbawienie wolności nie jest
jednoznaczne z pozbawieniem praw cywilnych734.

W okresie rozkwitu idei resocjalizacji autonomia pozwalała zarówno na two-
rzenie autorskich programów terapii, jak i narzucanie autorytarnych reguł. Wyda-
je się, że Herstedvester pod rządami Stürupa charakteryzowało i jedno, i drugie.
Jego metody rozwijania środowiska terapeutycznego, praca w grupie i program
socjopsychologiczny wzbudzały międzynarodowe zainteresowanie. Skazani przyj-
mowani do zakładu wykazywali „antyspołeczne zachowania, niezależnie od swojej
woli i chęci”. Byli to skazani wykazujący wysoki poziom agresji w stosunkach z in-
nymi ludźmi, sprawcy gwałtów, napaści, podpaleń, zabójstw etc. Wyobcowani ze
środowiska, wykazywali trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zali-
czani byli do psychopatów i socjopatów735. Środki i metody stosowane w Herste-
dvester były (i nadal są) formą eksperymentu. Podobnie jest zresztą z metodami
stosowanymi w innych zakładach karnych. Przetrwanie i utrwalenie eksperymen-
tu nie jest uzależnione od czasu, ale od faktu, czy eksperyment się przyjmie. To zaś,
czy się przyjmie, nie zależy jedynie od jego skuteczności. Liczą się również kosz-
ty, także społeczne. Nie ma jednak pewności, do jakiego stopnia przeprowadzane
eksperymenty mogą przynieść nieodwracalne szkody dla osób im poddanych. Stąd
niezwykle ważna jest etyczna strona każdego z takich przedsięwzięć.

Przed 1933 rokiem przestępcy przysyłani do Herstedvester określani byli jako
częściowo nieodpowiedzialni i otrzymywali zazwyczaj krótsze wyroki w porówna-
niu ze sprawcami, którym przypisywano pełną odpowiedzialność. Choć przedsta-
wiali sobą zazwyczaj większą groźbę dla otoczenia, uznawano, że kara nie jest
w stanie wpłynąć na nich pozytywnie736. Do Herstedvester kierowani byli prze-
stępcy określani mianem „przestępców z nawyknienia”737. Koncepcja kierowa-
nia tej kategorii sprawców do instytucji typu Herstedvester była w latach trzy-
dziestych szeroko rozpowszechniona w ustawodawstwie europejskim. Początko-
wo skierowanie takie było fakultatywne, z czasem stosowano je obligatoryjnie.
Jednak o ile w Danii kierowano się dobrem skazanego, by nie przetrzymywać go
w specjalnym miejscu odosobnienia dłużej niż trzeba, o tyle np. w Niemczech zde-
cydowanie chodziło o zaostrzenie wymierzanych środków. Podobne rozwiązania
przyjęto również w Hiszpanii i Szwajcarii738. W Danii zastosowanie środka nie-
oznaczonego w czasie traktowano jako sytuację wyjątkową. Towarzysząca mu pro-
cedura miała stanowić barierę przed nadużyciami. Sędzia nie tylko musiał decy-

733Większość dyrektorów była i nadal jest z wykształcenia prawnikami. Kilku miało wykształcenie pe-
dagogiczne, teologiczne. Herstedvester natomiast miało przez długi czas dyrektorów będących z wy-
kształcenia psychiatrami.
734Szwedzkie prawo z 1864 roku stanowiło, że umieszczenie aresztowanego lub skazanego w oddziel-
nej celi ma na celu ochronę zdrowia skazanego i ochronę jego bezpieczeństwa przed innymi groźnymi
więźniami, jednak zarówno Mathiesen, Bondeson, jak i Nils Christie, opisując kolejne zmiany w regu-
laminach wykonania kary pozbawienia wolności w Danii, Norwegii i Szwecji, podkreślają zgodnie, że
proces wywalczania ustępstw na rzecz uznania cywilnych praw więźniów był długi i wymagał wielu
starań i mobilizacji społecznej.
735Osoby z psychozami i chorzy psychicznie nie byli przyjmowani do Herstedvester. Nie można jednak
było wykluczyć sytuacji, że psychozy mogły rozwinąć się w trakcie pobytu w zakładzie karnym.
736G. K. Stürup, Treating the Untreatable. Chronic Criminals at Herstedvester, The Johan Hopkins
Press, Baltimore 1968, s. 249-252.
737„Przestępca z nawyknienia to osoba, która postrzega zachowanie innych ludzi jako skierowane
przeciwko sobie i uważa, że zarówno zachowanie przyjazne, jak i nieprzyjazne wynika z tego, że inni
postrzegają go jako przestępcę. Reaguje odpowiednio, antycypując oczekiwania innych w stosunku do
siebie”. Definicja przestępcy z nawyknienia, jaką podał Stürup, dobrze wpisuje się w założenia teorii
labellingu i samosprawdzającego się proroctwa.
738N. Morris, The Habitual Criminal, Longmans, Green Co, London 1951, s. 194-195, 197-198.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 274



zję drobiazgowo uzasadnić. Nie mógł orzec środka zabezpieczającego bez opinii
lekarza. Ten musiał się wypowiedzieć, czy stan sprawcy i jego psychika skłania
do uznania, iż jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Opinia musiała wykazać, że
sprawca tak bardzo różni się od reszty społeczeństwa, iż uzasadnia to i wymaga
umieszczenia go w specjalnym zakładzie. Uzbrojony w opinię lekarską, sędzia nie
mógł orzec środka zabezpieczającego, dopóki sam nie był przekonany, że jest nie-
zbędny i inna kara nie może go zastąpić. Orzekając karę, sędzia nie określał ani
minimum, ani maksimum kary. O zwolnieniu nie decydował sędzia, ale komisja
w składzie: sędzia, psychiatra, dyrektor więzienia, pracownik społeczny i doświad-
czony ławnik. Ich zadaniem było rozważenie, czy występują podstawy do pozosta-
wienia sprawcy w zakładzie karnym. Zastanawiano się przeważnie, czy są jakieś
poważne powody, które mogłyby uzasadnić dalsze przebywanie skazanego w wię-
zieniu. Dane statystyczne z Danii, Szwecji i Finlandii wskazują, że w początkowym
okresie istnienia tej instytucji (1930—1939) korzystano z niej w każdym z tych kra-
jów nie częściej niż 50 razy w roku, średnio ok. 30 razy w roku (w Finlandii w 1937
r. zastosowano ją 51 razy). W tym samym czasie w Niemczech średnia wynosiła
ok. 1000 rocznie739.

Herstedvester, który wraz z zakładem karnym Horsens przygotowany był na
przyjmowanie skazanych na środek nieokreślony (forvaring), łączy terapię psy-
chiatryczną i medyczną ze szkoleniem i przygotowaniem zawodowym, nauką, sa-
mokształceniem i opieką społeczną. Od początku dążono tam do przygotowania
człowieka do samodzielnego i zgodnego z prawem życia na wolności. Elementem
terapii było warunkowe przedterminowe zwolnienie, dające możliwość kontroli
nad zwolnionym i zachowaniem kontaktu między przestępcą a funkcjonariuszem.
Warunkowe zwolnienie było testem samokontroli i odpowiedzialności za siebie
w warunkach wspomagania przez nadzór postępowania zwolnionego przez zakład
karny i prowadzącego więźnia funkcjonariusza740.

Doświadczenia swojej pracy opublikował Stürup w książce, która podobnie jak
i jej autor zyskała międzynarodowy rozgłos741. Zwraca uwagę symbol, który na po-
dobieństwo herbu przydał sobie Stürup jako dyrektor zakładu. Wygięte drzewo,
podparte z jednej strony przez wspornik, symbolizuje wsparcie, jakie Herstedve-
ster ma za zadanie dać więźniom. Równie ciekawe jest to, że bez względu na stan,
w jakim się znajdowali, dyrektor przyznał skazanym równorzędną rolę w rozwią-
zywaniu ich problemów. Zachęciła go do tego pamięć o trudnościach, jakie sam
napotykał, gdy 2 stycznia 1942 obejmował stanowisko naczelnika w Herstedve-
ster. Wspominał, iż żałował, że nic nie wiedział wtedy o tym, że Beniamin Rush
już 9 marca 1787 na spotkaniu z Benjaminem Franklinem domagał się bardziej
humanitarnego traktowania więźniów742.

W 1942 roku codzienne życie w więzieniach w Danii nadal oparte było na suro-
wych regułach systemu klasycznego. Więzień musiał, czekając na wizytę np. u le-
karza, stać twarzą do ściany, zachowując milczenie743. Kontakty zarówno między
więźniami, jak i między więźniami i funkcjonariuszami były w pełni sformalizo-
wane. Sytuacja w Herstedvester była nie mniej napięta niż w innych zakładach,
pomimo że w przeciwieństwie do pozostałych nie obowiązywał tam nakaz ciszy,
a dzięki istniejącym małym oddziałom możliwe było pozostawienie więźniom spo-
rej swobody. Jednocześnie jednak te właśnie warunki - życie w dużej bliskości
z innymi - wzmagały obawy jednych przed drugimi.

Pierwszą rzeczą, o którą zadbał Stürup, była właściwa komunikacja między
pracownikami. Codziennie odbywały się spotkania zespołu na służbie. Dyskuto-
wano bieżące problemy, dążono do rozładowania ewentualnych napięć tak na od-

739Ibidem, s. 219-221.
740K. Waaben, Criminal Law, w: Danish Law. A General Survey, eds H. Gammeltoft-Hansen et al., GADS
Publishing House, Copenhagen 1982, s. 14.
741G. K. Stürup, Treating the Untreatable…, s. 3.
742Ibidem, s. 22.
743Podobne zasady spotkałam kilka lat temu w rumuńskich zakładach karnych przeznaczonych do
wychowywania młodocianych, najczęściej sprawców kradzieży, nierzadko z głodu.
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dziale między więźniami, jak i między kadrą. Stürup nigdy wcześniej, zanim nie ob-
jął stanowiska naczelnika w Herstedvester, nie był w więzieniu. Nie przeszedł też
żadnego szkolenia, które miałoby go przygotować do takiej pracy. Był jednak prze-
konany, że skazanym umieszczonym w Herstedvester można skutecznie pomóc,
stosując terapię. Musiał do tego przekonać swoich współpracowników, którzy nie
podzielali jego poglądów. Koncepcja terapii wobec osób z zaburzeniami, swoista
dla każdego typu zaburzeń, została wypracowana przez zespół ludzi w trakcie
codziennych spotkań kadry. Klasyfikacja więźniów oparta była na idei łączenia
ich w grupy, które dawały więźniom wewnętrzny komfort i dobre samopoczucie.
Koncepcja terapii Stürupa wdrażana była jako program współpracy całego zinte-
growanego zespołu specjalistów z różnych dziedzin i samych więźniów. Jej celem
w dużej mierze miała być zmiana postaw i motywacji więźniów. Drogą do tego był
trudny, ale konieczny wymóg szacunku dla pacjenta. Nie było mowy o zmianie na
siłę i oddziaływaniach za pomocą chociażby psychicznego przymusu. Stürup był
przekonany, że terapia ma szansę, ponieważ większość wielokrotnych przestęp-
ców obawia się powrotu do przestępstwa. Stąd ważne było, aby terapeuci pomogli
uwierzyć skazanym, że są zdolni do prowadzenia normalnego życia. Wiara w moc
terapii nie brała jednak pod uwagę kontekstu i uwikłania społecznego, w którym
na wolności nie wszystko, a niekiedy niezwykle mało zależy od byłego skazanego.
Stereotypy i wzory reakcji na byłego więźnia najczęściej nie uwzględniają tego,
że przeszedł on terapię. Dobrze więc, że chociaż współcześnie ERW-2006 w re-
gule 90.1 nakładają na władze więzienne obowiązek stałego informowania opinii
publicznej o celach uwięzienia i pracy, jaką prowadzi się w więzieniu ze skazany-
mi. W Danii informacja taka dostępna jest już od lat i trzeba przyznać, że bardzo
dobrze służy popularyzacji i pozytywnemu przyjęciu probacji. Od początku dysku-
towano i często uwzględniano propozycje samych więźniów. Skazani w ciągu dnia
oprócz terapii uczestniczą w pracy lub w nauce. Są zatrudnieni w istniejących
na terenie zakładu warsztatach przy produkcji kopert, w drukarni, introligatorni,
szwalni, przedsiębiorstwie pomocniczym (prace przy składaniu części elektrycz-
nych, papierowych, plastikowych etc.), gospodarstwie rolnym. Więźniowie prowa-
dzą również bibliotekę, sprzątają zakład i wykonują inne drobne prace. Za pracę
i naukę podobnie jak w innych zakładach otrzymują wynagrodzenie. W efekcie
sposób życia i pracy w zakładzie wypracowany został wspólnymi siłami kadry,
osadzonych i dyrektora więzienia744.

Skazani, którzy trafiają do Herstedvester, są najczęściej w wieku od 19 do
39 lat i mają na swym koncie w 60% przestępstwa przeciwko mieniu, w 25-30%
przestępstwa seksualne, a w 10% inne przestępstwa agresywne, w tym podpale-
nia. Skazani za gwałt stanowią grupę szczególną ze względu na charakter czynu.
Z punktu widzenia terapii Stürup rozróżniał dwa typy zachowań: a) jednostkowe,
sytuacyjne przestępstwo seksualne, którego sprawcy, jego zdaniem, rokowali po-
zytywnie; b) zachowania wielokrotne, naruszające autonomię seksualną innych
osób. Tego typu zachowania, popełniane pomimo wcześniejszej negatywnej ich
oceny przez prawo (niezależnie od tego czy doprowadziło do skazania, czy nie), ro-
kują powrotem do podobnych zachowań nacechowanych przemocą także w przy-
szłości. Sprawcy pierwszego typu mogli być, zdaniem Stürupa, zakwalifikowani do
terapii wolnościowej745. W stosunku do pozostałych rokowania były negatywne.
Należało się liczyć z możliwością nawrotu zachowań zagrażających bezpieczeń-
stwu ludzi i naruszenia porządku prawnego.

Ten tok rozumowania w dużej mierze uzależniał efektywność działań podej-
mowanych w więzieniu od efektywności organów ścigania. Jeśli organy te były
wystarczająco sprawne, by ukrócić proceder na samym początku, rokowało to,
zdaniem Stürupa, pozytywnie. Pogląd taki pozostaje w zgodzie z konwencjonal-

744Z czasem metody działań charakterystyczne dla wyspecjalizowanych placówek (warsztaty i szkole-
nia w zakładach borstalskich dla młodocianych, terapia dla skazanych z uzależnieniami i odchyleniami
od normy psychicznej) zaczęły przenikać i funkcjonować także w zwykłych zakładach karnych.
745G. K. Stürup, Sex Offenses. The Scandinavian Experience in Law and Contemporary Problems,
Duke University Press, Durham NC 1960.
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ną wiedzą na temat uczenia się i desyntezacji, utraty wrażliwości, która prowadzi
do eskalacji przemocy. Zgodnie przyjmuje się, że najtrudniej popełnić pierwsze
przestępstwo lub dopuścić się pierwszego aktu przemocy - człowiek ma wówczas
najwięcej zahamowań. Po dokonaniu kilku takich aktów skala trudności znacznie
się zmniejsza746.

Założenie takie, choć niewątpliwie słuszne, nie uwzględnia jednak negatyw-
nych skutków, które pomimo terapii wywiera samo uwięzienie. Jednocześnie
Stürup, pracując z więźniami, był przekonany o swoich racjach. Jego zdaniem
doświadczenia skandynawskie wykazują, że większość przestępców seksualnych
odczuwa ogromną potrzebę terapii. Niektórzy z nich zdają się dokonywać swoich
czynów niemal wbrew sobie. Bliższy kontakt z nimi nie pozostawia jednak wąt-
pliwości, iż nie są oni w stanie spojrzeć na swój czyn z punktu widzenia zasad
etyki i moralności. Obleczeni w pancerz bezpieczeństwa, jedynie siebie postrze-
gają w roli ofiary. Program kastracyjny sprawców przestępstw w Danii nie był
tam ani innowacją, ani stosowany szeroko. Znany już wcześniej w praktyce nie-
mieckiej czy szwajcarskiej, w więzieniach tamtych państw był stosowany częściej
niż w Herstedvester. Ten z Herstedvester dzięki publikacjom Stürupa był jedynie
najgłośniejszy747.

Według koncepcji Stürupa o pozytywnym efekcie terapii można mówić wów-
czas, gdy skazany jest w stanie prowadzić życie według społecznie akceptowa-
nych reguł i powstrzymać się od popełniania czynów zakazanych przez prawo.
Realizował swój program w okresie, gdy wierzono, że terapia jest panaceum dla
zbrodni. Elementem niezbędnym w terapii był kontrolowany powrót do warun-
ków wolnościowych i samokontroli. W 1944 roku na potrzeby terapii utworzono
oddział otwarty w Kostanieborg. Zainteresowanie więźniów było ogromne. Nikt
z nich bowiem nie był zadowolony z życia w warunkach, które odcinały ich od
reszty społeczeństwa. Wszyscy chcieli być akceptowani, rzecz w tym, że ich próby
zdobycia akceptacji tak często kończyły się niepowodzeniem, że rezygnowali. Nie
byli świadomi tego, że ich podejście do problemów, z jakimi się spotykali, było
niewłaściwe. Stürup wierzył w terapię. Dbał także o to, by opieką objąć również
skazanych wychodzących na wolność748. W sąsiednim zakładzie karnym dla osób
z odchyleniami od normy psychicznej w Horsens w znacznie większym stopniu
stosowano środki farmakologiczne. Spory odnośnie do metody postępowania nie
zostały zakończone wraz ze zmianami prawa i ideologii wykonania kary w 1973
roku. Jeszcze wcześniej, w roku 1970 zaprzestano chirurgicznej kastracji.

Reforma z 1973 roku zakończyła ten okres. Rósł nacisk na skracanie pobytu
i izolację w ośrodkach zabezpieczenia społecznego. Był on bezpośrednio wynikiem
wzrostu świadomości społecznej i zwątpienia w słuszność stosowanych metod.

Krytyka zakładów specjalnych nie odbiegała w swej merytorycznej treści od
krytyki skierowanej pod adresem całego systemu. Za nieetyczne uznawano za-
mykanie ludzi za kradzież lub inne pospolite przestępstwa na czas nieokreślony
w zakładach dla psychopatów. Za nieracjonalne uważano podejmowanie decyzji
o zwolnieniu i wypuszczeniu człowieka na wolność na podstawie jego zachowania
i funkcjonowania w warunkach niewolnych, w zamknięciu. Wreszcie przyznano,
powtarzając za Nilsem Christie, że całe podejście jest z gruntu fałszywe, ponie-
waż tzw. terapeuci nie byli zdolni do prowadzenia terapii749. Sytuację niewiele
zmieniło wprowadzenie nowego nazewnictwa. W 1960 roku zakład zabezpieczają-
cy dla psychopatów (Psychopatsforsvaringanstalt) Herstedvester przemianowano
na zakład zabezpieczający (Forvaringsanstalt)750.

W początkach lat siedemdziesiątych duńska Komisja Prawa Karnego otrzymała
zadanie zbadania efektywności stosowanych środków terapeutycznych i kar nie-

746R. F. Baumeister, T F. Heatherton, D. M. Tice, Utrata kontroli, PARPA, Warszawa 2000, s. 287.
747G. K. Stürup, Treating the Untreatable…, s. 11-21.
748G. K. Stürup, Postępowanie z przestępcami wielokrotnymi, „Przegląd Penitencjarny” 1965, nr 1, s.
34.
749V. Greve, Abnormality. The Treatment…, s. 272.
750G. K. Stürup, Treating the Untreatahle…, s. 249-252.
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określonych. Badania te zostały przeprowadzone pod kierunkiem Karla O. Chri-
stiansena. Wykazały, że terapia psychiatryczna nie wpływa na zmniejszenie po-
wrotności do przestępstwa. W efekcie w 1973 roku większość środków specjal-
nych, z nieokreślonym lub jedynie względnie określonym czasem pobytu, stoso-
wanych jako terapia, zniesiono751. Przestały istnieć borstalskie zakłady dla mło-
docianych, zakłady pracy przymusowej, środki zabezpieczające wobec psychopa-
tów. Zachowano jedynie możliwość zatrzymania niebezpiecznych przestępców po-
wrotnych. W latach siedemdziesiątych ich liczba nie przekraczała w skali kraju 15
osób. Kryteria klasyfikacji do kategorii „niebezpiecznych” bez względu na poziom
poczytalności wymagały, aby jednocześnie:

• sprawca popełnił przestępstwo związane z przemocą (gwałt, rozbój); nie wy-
starczało samo popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu;

• natura uprzednio popełnianych przestępstw uzasadniała decyzję o uznaniu
sprawcy za niebezpiecznego i umieszczenie w specjalnym zakładzie zabez-
pieczającym;

• umieszczenie w zakładzie karnym nie stanowiło dostatecznego zabezpiecze-
nia sprawcy.

Wprowadzono zmiany w Herstedvester i Horsens - na naczelników w miejsce
psychiatrów wyznaczono prawników. Zamiast dobroczynnych, patriarchalnych,
terapeutycznie motywowanych decyzji nastawiono się na równość, formalność,
przewidywalność. Ludzie nie są wolni od popełniania pomyłek. Nie są też wolni
od uprzedzeń. Chciano zerwać z sytuacją, w której losy więźnia i funkcjonariuszy
zależałyby od manipulacji. Natomiast sama idea służby i pomocy więźniom pozo-
stała bez zmian.

Georg Stürup w 1982 roku został zastąpiony na stanowisku dyrektora przez
Larsa Nielsena (do 1984 r.), kolejnym dyrektorem został również prawnik, łan
Taylor. U podłoża zmian z 1973 roku leżało nie tylko przeświadczenie, że w imię
terapii i resocjalizacji dostarcza się skazanym cierpienia. Wielu funkcjonariuszy
służby więziennej nie było zadowolonych z ideologii terapii i szerokiego zakre-
su władzy naczelników. W 1973 roku dążono do zerwania z często szkodliwą dla
więźniów ideologią. Dążono jednak również do powrotu rządów twardej ręki, ro-
zumianej jako samodzielność funkcjonariuszy i ich prawo do współdecydowania
o sytuacji w więzieniu. Nowa generacja dyrektorów sprawiła, że odczuwało się ich
obecność. Zasada tolerancji w stosunku do więźniów doprowadziła do wykształ-
cenia postaw tolerancji wśród kadry, które generalnie nie uległy zmianie również
po 1973 roku. Funkcjonariusze stanowczo odmawiali spełniania roli odźwiernych,
do których sprowadzało ich nasycenie zakładów specjalistyczną kadrą psycholo-
gów i psychiatrów. Po 1973 roku funkcjonariusze w Herstedvester, a z czasem
i w innych zakładach, również w zakładzie karnym w Ringe, byli przygotowywani
zarówno do pełnienia funkcji ochronnych, jak i do prowadzenia zajęć terapeutycz-
nych.

Ustawa z 1973 roku zezwalała na stosowanie jedynie psychoterapii. Nowe
przepisy w 1989 roku dopuściły stosowanie kastracji farmakologicznej752. Kastra-
cja, także farmakologiczna, to zabieg głęboko ingerujący w życie jednostki. Osoby

751Uchwalone 13 czerwca 1973, zmiany weszły w życie 1 lipca 1973.
752Osobom poddającym się antyhormonalnej terapii podawany jest cyproteron (300 mg co 2 tygodnie)
i leuprorelin (11,5 mg co 3 miesiące). Wszystkie przypadki są dokładnie analizowane przez psychiatrę
i psychologa przez minimum rok przed podjęciem decyzji w sprawie terapii antyhormonalnej. Sprawca
jest informowany o jej efektach ubocznych (toksyczność wątroby i odwapnienie kości). Więzień pod-
pisuje pisemną zgodę na udział w terapii. Następnie sprawa trafia do rady prawno-medycznej, która
musi zatwierdzić udział w terapii. Badania przeprowadzone w okresie od stycznia 1989 do lutego 2000
na 36 więźniach wskazują, iż w czasie przyjmowania środków antyhormonalnych nie następował po-
wrót do przestępstw seksualnych. Po przerwaniu terapii wśród osób, które wyszły z zakładu pod koniec
kary, 2 popełniły gwałt, 5 inne przestępstwa (rozboje, włamania, handel narkotykami). Z wywiadu M.
Płatek z I. Taylorem, 21 maja 2001 w Herstedvester.
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poddane tej terapii mają patologiczne, perwersyjne życie seksualne, pozbawia-
jące ich dobrej jakości życia. Skazani w trakcie terapii wyraźnie podkreślają, że
nie czerpali radości z życia seksualnego. Leczenie jest dobrowolne, ale owa do-
browolność ma charakter o tyle ograniczony, że udział w leczeniu jest warunkiem
opuszczenia zakładu karnego. Większość uczestników to skazani na środek zabez-
pieczający - forvaring. Średni okres pobytu w ramach tego środka wynosi 5 lat, ale
w ostatnim okresie zaczyna się wydłużać do 8-9 lat753. Zakłada się, że odejście od
ideologii resocjalizacji kładzie kres eksperymentowaniu na więźniach, co zasadnie
spotykało się z krytyką754. Jest to jednak założenie, które może spowodować, że
umknie naszej uwadze fakt, iż więzienie, ten trwający już kilka wieków ekspery-
ment społeczny wciąż trwa i zmiana ideologii w niewielkim stopniu minimalizuje
jego negatywne skutki. Wydaje się, że prewencji lepiej służy wyraźna świadomość
tego, że nowe programy i nowe ideologie są nadal elementem więziennego eks-
perymentu.

W Herstedvester w 2001 roku przebywało na specjalnym oddziale ok. 13
mieszkańców Grenlandii. Oddzielny oddział służy temu, by w ramach kary mogli
kultywować własną kulturę i język. Przebywający na oddziale skazani odbywają
wyroki bezterminowe. Trafiają do Herstedvester w związku ze stanem psychicz-
nym lub/i popełnionym groźnym czynem, za które obowiązujący na Grenlandii ko-
deks środków zabezpieczających przewiduje umieszczenie w instytucji tego typu.
Pracują, uczą się, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. W 2001 roku przeby-
wało w Herstedvester 17 skazanych na środek zabezpieczający - forvaring, 8 na
dożywocie, 15 cudzoziemców, najczęściej emigrantów drugiej generacji. Rezygna-
cja z terapii pojętej w sposób rozumiany do 1973 roku oznacza uwolnienie więź-
niów od niepewności swego losu i uzależnienia od ludzi, którzy nawet jeśli mają
dobre chęci, nie są wolni od uprzedzeń i pomyłek. Oznacza likwidację kar nie-
określonych, środków stosowanych bez zgody więźnia w imię jego dobra. Jednak
dyrektor spytany współcześnie o największe sukcesy podkreśla to, że udaje mu
się prowadzić zakład zgodnie z wymogami prawa i jednocześnie prowadzić tera-
pię. Za sukces uważa fakt, że również w Herstedvester od 1989 roku skazani sami
przygotowują sobie posiłki. Sukcesem jest także udana współpraca między praw-
nikami i lekarzami, co było poprzedzone długim okresem napięcia między tymi
grupami zawodowymi. Pytany o największy problem, wskazuje na komisję ekono-
miczno-finansową, która zmusza zakład do zmiany struktury pracy, wydziela fun-
dusze i narzuca oszczędności. Tymczasem, przyznaje prawnik, dzisiejsze metody
terapii nawet poważnych sprawców przestępstw, choć są długotrwałe i niekie-
dy wymagają farmakologicznego wspomagania, przynoszą dobre efekty. Wnioski
wieloletniej pracy prowadzonej przez lekarzy psychiatrów w Danii pokrywają się
z tymi, jakie osiągają inni, m.in. James Gilligan z Centrum Badań nad Przemocą
Uniwersytetu Harvarda755. W Danii trwa ożywiona dyskusja na temat sposobów
postępowania z przestępcami seksualnymi. Istotne jest, by w jej trakcie nie dopu-
ścić do głosu populizmu i paniki. Sprawcy przebywający w Herstedvester dopu-
ścili się niejednokrotnie ohydnych czynów. Rzecz nie w tym, by ich usprawiedli-
wiać, ale by zrozumieć przyczyny, które do tego doprowadziły, po to, by dzięki do-
brej polityce społecznej starać się minimalizować wystąpienia podobnych czynów
w przyszłości. Sprawcy przebywający na oddziale dla przestępców seksualnych
w Herstedvester mają podobne biografie: poziom intelektualny w normie, defek-
ty osobowości w postaci braku empatii, niedowidzenie uczuć, brak opanowania
i komunikacja z otoczeniem za pomocą agresji. To wszystko jednak jest skutkiem

753Z wywiadu M. Płatek z H. Hansen, dyrektorką służb medycznych w zakładzie Herstedvester, 21
maja 2001.
754O krytyce pisał także Stürup, wskazując, że w praktyce więźniowie pozostawieni byli sami sobie.
Chcąc wymusić zainteresowanie kadry swoimi rzeczywistymi problemami, musieli udawać, wymyślać
różne problemy seksualne.
755J. Gilligan, Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, Media Rodzina, Poznań 2001; S.
Brown, Treating Sex Offenders, Willian Publishing Tavistock, Devon 2005; H. L. Lykke-Olesen, Treat-
ment off Dangerous Sexual Offenders in Denmark, „The Journal of Forensic Psychiatry” 1997, no. 8,
s. 195-199.
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poważnej traumy, najczęściej z dzieciństwa, w wyniku której, by przeżyć, musieli
odrzucić sferę emocjonalną i nauczyć się przestać czuć. Uznanie sprawców prze-
stępstw seksualnych za wcześniejsze ofiary przemocy nie umniejsza winy za ich
czyny, ale stanowi wskazówkę socjotechniczną. Trudno wskazać na bezpośredni
związek między przyzwoleniem na przemoc stosowaną wobec dzieci jako formę
„karcenia” rozumianego jako wychowanie i przestępstwem zgwałcenia popełnio-
nym przez to dziecko, gdy staje się osobą dorosłą. Duńczycy wyciągnęli jednak
wnioski i podobnie jak Szwedzi, Norwegowie czy Finowie wprowadzili zakaz wy-
chowywania dzieci łączącego się z fizycznym i psychicznym poniżaniem, biciem
i degradującym słowem. Taki zakaz skutkuje koniecznością wprowadzania kultury
komunikowania się między ludźmi, także między dorosłymi i dziećmi bez agresji
i z nastawieniem na zrozumienie. W długofalowej perspektywie sprzyja to spo-
łecznej solidarności i jest elementem prewencji, zapobiegania również poważnej
przestępczości.

9.6.3. Ringe - zamknięty zakład karny

Ringe, nowoczesny zamknięty zakład karny o maksymalnym stopniu zabezpiecze-
nia, otwarty w 1976 roku i przeznaczony na 86 miejsc, stanowi nowy rozdział w hi-
storii więziennictwa. Ze względu jednak na rozbudowany w nim system elektro-
nicznych zabezpieczeń, podkreśla się jego nowoczesność, ale to nie kamery i za-
instalowane na murach czujniki przeciwdziałające ucieczkom stanowią o jego wy-
jątkowości. Również niczym nowym w duńskich realiach penitencjarnych nie jest
fakt, że zakład jest koedukacyjny, że osoba lub partnerzy razem odbywający karę
mogą na warunkach przewidzianych prawem mieć z sobą w zakładzie dziecko. To
wszystko było znane w Danii i wcześniej. Nowość polega na tym, że od początku
gdy powstała idea zbudowania zakładu, wyznaczony na naczelnika Erik Andersen
zapewnił sobie wpływ na architekturę zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną.

Myślą przewodnią wszelkich działań było urzeczywistnienie idei normaliza-
cji. Chodziło o stworzenie w maksymalnie zabezpieczonym zakładzie takich wa-
runków, które nie pozbawią więźniów umiejętności społecznych i obywatelskich.
Stürup wierzył, że w więzieniu można dzięki terapii zresocjalizować więźnia; An-
dersen od początku prezentował postawę odmienną - jego zdaniem resocjaliza-
cja w warunkach więziennych nie jest możliwa, a pobyt w więzieniu szkodliwy.
Wszystko, o co można się pokusić, to uczynić to miejsce mniej szkodliwym756.

Na dowód tego proponuje uwzględnić blisko stuletnie statystyki mierzące efek-
ty wysiłków resocjalizacyjnych. Zdaniem Andersena, bez względu na to, co się ro-
biło i w co inwestowało, skutki w postaci recydywy były takie same757. Poprawy
jako takiej nie było więc w okresie ideologii terapii. Było to eksperymentowanie na
żywym organizmie, zdaniem Andersena, często nieetyczne. Jego podejście wolne
jest od założenia, że więzienie jest lub nie jest w stanie zresocjalizować człowieka.
Ocena w tym zakresie należy często od oceniającego, a dowód w postaci recydy-
wy już dawno nie wystarczy. Resocjalizacja w warunkach więziennych jest trudna
nie tylko dlatego, że są to warunki sztuczne, ale dodatkowo, że pobyt w więzieniu
jest zazwyczaj przykry, przygnębiający, deprymujący, pozbawia siły koniecznej
do wysiłku potrzebnego do zmiany. Stąd wszystko, co zdaniem Andersena można
zrobić, to wykonywać karę w warunkach więzienia półotwartego, a wobec tych,
którzy muszą przebywać w zakładzie zamkniętym, urządzić go w sposób najbar-
dziej zbliżony do warunków wolnościowych. Godząc się przyjąć funkcje naczelni-
ka w Ringe, wynegocjował od Departamentu Więziennictwa i Probacji, że będzie

756E. Andersen, Ringe: A New Maximum-Security Prison for Young Men and Women in Denmark, w:
Confinement in Maximum Custody, eds D. A. Ward. K. F. Schoen, Lexington Books, Toronto 1981, s.
159.
757Patrz także P S. Smith, Isolation and Mental Illness in Vridsløselille 1859—1873, „Scandinavian
Journal of History” 2004, no. 29, s. 1-25.
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miał całkowicie wolną rękę w urządzaniu zakładu. Jego celem było danie więźniom
maksymalnie dopuszczalnego w warunkach więziennych poziomu odpowiedzial-
ności za ich życie. I choć Andersen tego nie mówił, sam rozpoczął nowy więzienny
eksperyment.

Zakład karny Ringe wybudowano więc na wzgórzu, by z okien nie było widać
murów. Mury na zewnątrz obsadzono różami, więc z zewnątrz miejsce to nie przy-
pomina typowego zakładu karnego. System elektronicznych zabezpieczeń chroni
zakład przed opuszczeniem i wejściem na jego teren osób nieupoważnionych. Mo-
nitory podłączone do systemu najczęściej pozostają szare. Żaden funkcjonariusz
nie jest zobowiązany do siedzenia i ich obserwowania. W razie alarmu monitory
zapalają się, a światło pulsujące wskazuje dokładnie miejsce, gdzie wystąpiły pro-
blemy. Jeśli ktoś pojawia się nocą na korytarzu, alarm i światło sygnalizuje miejsce
ruchu. Wszędzie w zakładzie zainstalowane są czerwone przyciski alarmowe na
wypadek niespodziewanego zdarzenia. Okna w pokojach skazanych są z normal-
nego szkła. Nie ma w nich krat. Okien w pokojach nie da się jednak otworzyć.
W pomieszczeniach jest zamontowany system wentylacyjny zapewniający dostęp
świeżego powietrza. Szyby zabezpieczone przed stłuczeniem znajdują się jedynie
w celach izolacyjnych.

Oczekuje się od skazanych, że po wyjściu na wolność wrócą do normalnego
społeczeństwa. Tyle że to nie jest takie proste, ponieważ wraz z uwięzieniem od-
zwyczaja się człowieka od rutyny codziennych obowiązków. W Ringe więc raz
w tygodniu przychodzi miejscowy pracownik banku i wypłaca więźniom zarobione
przez nich pieniądze, za które dokonują zakupów w sklepie będącym w miejscu,
gdzie w pierwotnych planach miała być centralna kuchnia. Nie ma takiej kuchni.
Skazani muszą sami kupić wszystko, co chcą, z wyjątkiem alkoholu, i sami go-
tować. Muszą zadbać też o swoje ubranie i jego czystość. Sami odpowiadają za
swoje relacje społeczne. W zakładzie nie ma pracownika społecznego - Andersen
zdecydowanie nie chciał go.

Struktura zatrudnienia w Ringe również stanowiła novum. Zlikwidowano ty-
pową hierarchię funkcjonariuszy i usunięto element specjalizacji. Zamiast trady-
cyjnego podziału na strażników, wychowawców, instruktorów pracy utworzono
kategorię „standardowego funkcjonariusza”. Funkcjonariusze w Ringe są przygo-
towani do wykonywania wszystkich czynności - od prowadzenia rozmów z praco-
dawcą, przez zawiezienie skazanego do szpitala lub na wycieczkę do Kopenhagi,
pełnienie służby w nocy, po rozmowy i codzienne prace na oddziale ze skazany-
mi. Na początku zatrudniono 46 takich funkcjonariuszy, wśród których było 10
kobiet. Większość z nich ma wykształcenie zawodowe, są stolarzami. To ważne,
ponieważ są również instruktorami w stolarni, w której pracuje większość skaza-
nych. Nie udało się jednak na początku znaleźć kobiet biegłych w takiej pracy.
Kobiety miały inne przygotowanie, ale większość zarówno kobiet, jak i mężczyzn
zatrudnionych w Ringe nie miała doświadczeń w pracy z więźniami. To był ich
pierwszy zakład karny. Funkcjonariusze zwolnieni zostali z noszenia mundurów,
co dobrze wpłynęło na atmosferę w zakładzie, choć spotkało się z krytyką funk-
cjonariuszy z innych zakładów. Ich przeszkolenie zajęło 3 miesiące przed otwar-
ciem zakładu, następnie zostali posłani na normalny kurs, jaki przechodzą wszyscy
funkcjonariusze w Danii. To wystarczyło, by od tradycyjnie nastawionych do pracy
funkcjonariuszy nauczyli się, jak kara ma być wykonywana. To zmusiło Andersena
do przygotowania odrębnego kursu, który miał „oduczyć” funkcjonariuszy tego,
czego zdążyli się nauczyć.

Przeciwko pomysłowi stworzenia kategorii „standardowego funkcjonariusza”
wystąpiły związki zawodowe funkcjonariuszy. Opór był na tyle zdecydowany, że
z trudem udało się wynegocjować zgodę na dwuletni eksperyment. W tym czasie
zakład był otwarty i przewijało się przez niego wiele wizytacji, dziennikarzy, lu-
dzi ciekawych prowadzonego eksperymentu. Kadra przysyłana na zastępstwo nie
chciała trafiać do Ringe. Jednakże gdy zaczęli tam pracować, nie chcieli opusz-
czać zakładu. System się sprawdził. Atmosfera pracy była bardzo dobra, a więźnio-
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wie zmobilizowani do odpowiedzialnego zajmowania się sobą sprawiali, że praca
w tym więzieniu dawała satysfakcję.

Spróbowano jeszcze jednego eksperymentu. Całą kadrę podzielono na sześć
grup, co 2 tygodnie zmieniały się, jeśli chodzi o zakres wypełnianych obowiąz-
ków. Funkcjonariusze pracują ok. 225 dni w roku, pozostały czas mają wolny. Ci,
których praca wypadała rankiem i nocami, mieli niewielki kontakt ze skazanymi.
Wcześniejsze podziały na strażników, wychowawców i instruktorów prowadziły do
nieporozumień i często spięć między kadrą. Nowy podział zniwelował te nierów-
ności. Eksperyment się udał. Kadra miała bowiem poczucie rzeczywistej odpowie-
dzialności za sprawy zakładu. Skazani wymogli jednak, by funkcjonariusze współ-
pracujący z danym skazanym nie zmieniali się. Funkcjonariusz nie ma za zadanie
załatwiać spraw skazanego, ale ma obowiązek wspomagać go w razie potrzeby.
System zapoczątkowany w Ringe pod koniec lat siedemdziesiątych sukcesywnie
został przejęty do innych zakładów karnych w Danii.

W zakładzie w Ringe przebywa dziennie ok. 26 kobiet i ok. 50 mężczyzn. Są to
najczęściej osoby młode, średnio dwudziestopięcioletnie. Przebywają w zakładzie
5-8 lat, wiele z nich za poważne przestępstwa związane z handlem narkotykami.
Na początku w zakładzie było tylko ok. 10 kobiet i Andersen narzekał, że jest ich
za mało. Przebywały jedynie na dwóch z siedmiu oddziałów (6 ogólnych i jeden
terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od narkotyków). Oddziały są dwuna-
stoosobowe. Każdy skazany ma oddzielny pokój. Wspólnie na każdym oddziale
dzielą kuchnię, łazienki, świetlicę, pralnię.

W związku z koedukacyjnym charakterem zakładu stworzono specjalne reguły;
według nich:

• kobiety umieszczane są w warunkach podobnych do tych, w jakich przeby-
wały na wolności; na oddziale muszą być co najmniej dwie kobiety;

• kobiety z dziećmi powinny mieć do dyspozycji dwa pokoje obok siebie;

• na tym samym oddziale powinny być umieszczane kobiety w ciąży;

• kobiety więźniarki mają te same prawa i obowiązki co więźniowie;

• na oddziałach koedukacyjnych kadra zobowiązana jest do wsparcia i ochro-
ny osób słabszych; prostytucja, czerpanie korzyści z nierządu lub wszelkie
inne formy eksploatacji więźniów traktowane są jak przestępstwo i zgłasza-
ne organom ścigania;

• lekarz ma obowiązek udzielać konsultacji i pomagać więźniom w sprawach
dotyczących antykoncepcji;

• wszyscy więźniowie są poddawani profilaktycznym badaniom w celu wyklu-
czenia obecności chorób wenerycznych;

• ciąża traktowana jest na takich samych zasadach jak w społeczeństwie
otwartym;

• małżonkowie odbywający wspólnie karę są w porze nocnej traktowani jak
osoby niezamężne. Każdy jest oddzielnie zamknięty w swojej celi758.

Personel zakładu karnego w Ringe, w którym po raz pierwszy wprowadzono
oddziały koedukacyjne, jest zdania, że innowacja ta wnosi pozytywną, zdrową at-
mosferę w więzieniu. Eksperyment się przyjął, choć nadal budzi kontrowersje.
Więźniowie w ciągu dnia zobowiązani są pracować lub uczyć się. Skazani pracują
w fabryce mebli znajdującej się na terenie zakładu, w gospodarstwie pomocniczym
i w niewielkich warsztatach. Od 1996 roku w Ringe prowadzi się treningi umiejęt-
ności kognitywnych, które dają efekty już w trakcie odbywania kary, pozwalając
na lepszą komunikację między więźniami i między więźniami a personelem. Na
758E. Andersen, Ringe: A New Maximum-Security…, s. 164.
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terenie zakładu karnego jest dobrze wyposażona sala gimnastyczna. Pomysł był
taki, by zapraszać na wspólne imprezy sportowe społeczność lokalną, która jednak
przez wiele lat ze strachu odmawiała uczestnictwa w nich.

Andersena wielokrotnie atakowano, że głosząc niewiarę w resocjalizację, reali-
zuje program dokładnie służący tym celom. Wyjaśniał, że chodzi głównie o element
nieoznaczoności towarzyszący ideologii terapii, kiedy nie sąd, ale wola i poglądy
terapeuty decydują o czasie uwolnienia skazanego. Andersen podtrzymywał swój
pierwotny pogląd - nie miał większych złudzeń, że więzienie jest instytucją, która
może przynieść korzyści. Uważał jednak, że Ringe daje szanse na to, aby skaza-
ni wychodzili stamtąd mniej zgorzkniali, mniej niepewni swego, mniej zagubieni
w rzeczywistości, z jaką zderzają się po wyjściu na wolność.

9.7. Podsumowanie

Zmiany, które nastąpiły w Danii po 2001 roku, przyniosły zaostrzenie kar, co auto-
matycznie wpłynęło na wzrost więziennej populacji. Jest to efekt nie tyle wzrostu
przestępczości, ile wzrostu populizmu, alarmistycznych nastrojów mediów, które
zarabiają na sensacji. Są to zjawiska groźne, gdyż choć jak na razie nie zagroziły,
mogą - na co zwraca się uwagę - w dłuższym czasie zagrozić stabilności syste-
mu759. Pomimo wyraźnych nacisków na zwiększenie represyjności systemu kar-
nego i na bardziej surową reakcję na przestępczość udaje się w Danii zachować
umiarkowane podejście do kary. Żądania zwiększenia kar spowodowane były se-
rią ucieczek z zakładów karnych. Uznano je za zjawisko groźne, ponieważ rośnie
liczba więźniów odbywających długotrwałe kary więzienia za przemyt i handel
narkotykami oraz związana z tym zorganizowana działalność przestępcza. Suge-
rowano jednak raczej zwiększenie środków ostrożności niż surowości kar. W trak-
cie ucieczek nie dokonano nowych przestępstw, stąd zwyciężyły głosy, że lepsze
są od czasu do czasu ucieczki więźniów niż warunki w więzieniu, które niszczą
ludzką psychikę760.

Duńskie więziennictwo nadal jednak nosi miano humanitarnego, postępowe-
go i zrelaksowanego, co dobrze oddaje jego specyfikę. Pragmatyka i patrzenie
w przyszłość raczej niż koncentracja na karze - to cechy charakteryzujące admini-
stratorów duńskiego więziennictwa. Kierują się zdrowym rozsądkiem, odrzucając
represję i naiwną ideologię.

Inaczej postrzegają administrację więzienną sami więźniowie. Zarzucają jej
daleko posuniętą arbitralność w podejmowaniu decyzji, która pozostawia więź-
niów niemal bezbronnych i na łasce systemu761. Przychyla się do tego zdania część
administracji więziennej. Nowe przepisy dotyczące wykonania kary były więc na-
stawione na eliminację negatywnych przejawów wykonania kary. Fakt, że więzień
ma możliwość odwołania się w swojej sprawie do sądu, jest formą odpowiedzi na
stawiane zarzuty, które projektodawcy uznali za zasadne.

Duńczycy starają się realizować zasadę normalizacji. Skazany często pierw-
szy raz w życiu jest zmuszony dbać o swoje codzienne potrzeby. Od sprzątania
celi, prania swojej pościeli i odzieży, robienia zakupów i przygotowania własnych
posiłków do przygotowania planów na najbliższą przyszłość i realizowania ich.

759F. Balvig, When Law and Order Returned to Denmark, „Journal of Scandinavian Studios in Crimi-
nology and Crime Prevention” 2004, vol. 5, s. 167-187.
760H. H. Brydenholst, Crime Policy in Denmark How we Managed to Reduce the Prison Population,
„Crime and Delinquency” 1980, no. 26, s. 35-41; C. R. Dodge, A World without Prisons. Alternatives to
Incarceration throughout the World, Lexington Books, Toronto 1979, s. 101-115.
761J. Jepsen, New Perspectives on Prisoners’ Right and Prison Conditions, w: Imprisonment Today and
Tomorrow. International Perspectives on Prisoner’ Rights and Prison Conditions, eds D. van Zyl Smit,
F. Dünkel, Kluwer, Deventer - Boston 1991, s. 99-100.
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Duński system więzienny dąży do zapewnienia skazanym aktywnego spędze-
nia czasu. Więzienna monotonia codziennej rutyny niewiele miejsca pozostawia na
samodzielne decyzje. Nie tylko pozbawia to więźnia umiejętności podejmowania
decyzji we własnych sprawach, ale także wyrabia się w nim postawy roszczenio-
we. Z tego właśnie powodu środowisko więzienne jest dobrą pożywką dla kształ-
towania postaw charakterystycznych dla osób określanych mianem społecznych
pasożytów. Więzienna praktyka normalizacji w Danii stara się eliminować proces
wrastania w więzienie. Normalizacja ma na celu nie tylko interes skazanego, ale
także zwalczanie zjawiska szkodliwego dla całego społeczeństwa.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 284



ROZDZIAŁ 10. NORWESKI
SYSTEM PENITENCJARNY

10.1. Norwegia - penitencjarna zmiana
warty

Żaden system penitencjarny nie powstaje w społecznej próżni. Dziś norweskie wię-
zienia uznawane są za jedne z najbardziej humanitarnych, Norwegia zaś zaliczana
jest do państw, gdzie w pełni przestrzegane są prawa człowieka tak na wolności,
jak i w zakładach penitencjarnych. Jest to również kraj zaliczany do najbogatszych
państw Europy. Często te dwa fakty łączy się z sobą, tłumacząc warunki istnie-
jące w więzieniach bogactwem norweskiego państwa. Wniosek taki jest tu jed-
nak nietrafny. Dobrobyt ma bowiem wtórne znaczenie dla warunków panujących
w norweskich więzieniach. Warunki te, zdaniem samych Norwegów, choć ocenia-
ne pozytywnie na tle warunków panujących w innych państwach, wciąż pozosta-
wiają wiele do życzenia. W 2004 roku do zakładów karnych w Norwegii trafiło 11
017 osób, z tego 7358 skazanych na kary pozbawienia wolności. 3786 skierowa-
nych zostało na probację. W więzieniach średnia dzienna wyniosła 3091, z czego
2346 to skazani. W latach 2003 i 2004 liczba osadzonych nieco zmalała za sprawą
szerszego wykorzystania probacji. Za to zapadające wyroki zaczęły się wydłużać,
zwiększając tym samym więzienne statystyki762.

W rozdziale tym mowa będzie o specyfice norweskiego systemu penitencjar-
nego, o tym, co wyróżnia go spośród pozostałych omawianych systemów. Uchodzi
za najlepiej zorganizowany. Szczyci się dobrym przygotowaniem funkcjonariuszy
do pracy z więźniami i wysokim poziomem etyki zawodowej wykazywanym przez
nich w pracy. Wśród blisko pięćdziesięciu placówek penitencjarnych większość to
zakłady na kilka, najwyżej kilkadziesiąt miejsc, co nie zmienia faktu, że to w tych
kilku największych przebywa gros więźniów. Jest to konsekwencja neoklasyczne-
go ujęcia celów kary, uznanie kary izolacyjnej za ostateczność, a w konsekwen-
cji dysponowanie miejscami przede wszystkim w placówkach typu zamkniętego,
podczas gdy mate zakłady są najczęściej typu półotwartego lub otwartego. Wyko-
nywanie kary izolacyjnej jest przedmiotem nieustannej debaty publicznej. Niewąt-
pliwie długoletnia działalność kryminologów tej miary co Nils Christie czy Thomas
Mathiesen, a także innych, by wspomnieć tylko Heddę Giersten czy Sturlę Falck,
miała i ma istotny wpływ na transparentność i poziom dyskursu społecznego doty-
czącego celów i efektów uwięzienia. Norwegię wyróżnia wysiłek, by powstrzymać
rozrost więziennictwa. Nie jest to łatwe. Polityka w stosunku do przestępstw zwią-
zanych z narkotykami podobna jest w Norwegii do szwedzkiej, a to zdecydowanie
nie służy zachowaniu umiaru w polityce karnej.

Narkotyki to z pewnością problem poważny, nie zamierzam go lekceważyć.
Jednak surowość środków i metod ich wciąż nieskutecznego zwalczania tchnie
epoką polowania na czarownice i jak w przypadku tych ostatnich nietrudno do-
strzec, że są tylko narzędziem, a nie celem. Czy obecnie obserwujemy symbolicz-
ną zmianę warty. Na horyzoncie pojawił się nowy dogodny wróg - pedofil. Wciąż
liczba skazań za narkotyki przewyższa te za przestępstwa seksualne wobec dzieci.
Jednak już teraz można zauważyć, że poziom histerii, niewiedzy i wykorzystania

762R. Kristoffersen, Community Sanctions in Nonvay. Resuit, Challenges and Recommendations, w:
Community Sanctions: an Olympic Challenge? CEP, Lillehamer 2005, s. 2-3.

Monika Płotek Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle… 285



nowego zjawiska do roli dogodnego wroga również w Norwegii osłabia szanse na
profilaktykę i unikanie seksualnego wykorzystania dzieci763.

10.2. Misja norweskiej służby
penitencjarnej

Zadania ta zostały wyznaczone w ustawie karno-wykonawczej z 18 maja 2001 roku
(dalej NUW). Głównym zadaniem norweskiej służby penitencjarnej jest:

• wykonanie orzeczonych decyzji prokuratury i wyroków sądów;

• umożliwienie, aby skazany, wykazując własną inicjatywę, zmienił swoje kry-
minalne zachowanie (§ 2 NUW).

Sankcje wykonuje się w sposób, który satysfakcjonuje potrzeby bezpieczeń-
stwa. Treść § 2 NUW ma być wypełniona przez służbę penitencjarną środkami
dostępnymi w ustawie wykonawczej i Regulaminie (RWK) wydanym do ustawy wy-
konawczej na podstawie § 5 NUW, tak aby asystować skazanej osobie w przystoso-
waniu się do społeczeństwa. Służba penitencjarna podejmuje stosowne decyzje,
aby umożliwić skazanemu, by w efekcie samodzielnie podjętych decyzji uniknął
powrotu do przestępstwa (§ 3 NUW).

W norweskiej ustawie wprowadzono wyraźną dystynkcję ról i związanych z ni-
mi obowiązków. Poprawa więźnia nie jest zadaniem służby penitencjarnej, ale sa-
mej osoby uwięzionej, jeżeli ma wolę poprawy.

Podczas gdy szwedzka ustawa stoi na gruncie neopozytywistycznych celów
kary z naciskiem na terapię i resocjalizację, ustawa norweska preferuje neoklasy-
cyzm z elementami neopozytywizmu ujętego w ramy systemu progresywnego. Na
pierwszym miejscu zadaniem służby penitencjarnej jest przeciwdziałanie recydy-
wie, po to aby przywrócić społeczne zaufanie i spokój. Dopiero w tych ramach za-
pewnia satysfakcjonujące warunki więźniowi (§ 2 NUW). Nie stawia to więźnia na
podrzędnej pozycji, ale czyni społeczeństwo, a nie więźnia, punktem odniesienia
sposobu urządzenia wykonania kar. Nie zmusza więźnia do poprawy i nie wyma-
ga od służby penitencjarnej, aby go resocjalizowała. Szacunek dla osoby uwięzio-
nej polega na uznaniu jej prawa do dojrzałych decyzji. Nie zwalnia to skazanego
z obowiązku uczestnictwa w pracy, wykonywania prac na cele społeczne, udzia-
łu w kursach czy programach nastawionych na przeciwdziałanie powrotności do
przestępstwa. To są obowiązki skazanego. Mogą przyczynić się do zmiany posta-
wy więźnia, ale nie muszą. Zmiana bowiem wymaga aktywnej woli i pracy samej
osoby skazanej. Odejście od zasad traktowania przestępcy jak chorego a okresu
kary jako okresu terapii leczniczej nie oznacza rezygnacji z pomocy więźniom.

Służba więzienna ma obowiązek wspierać starania więźnia, ale to więzień mu-
si się starać. Neoklasycyzm w wydaniu norweskim jest niemal wzorcowy i płynie
z poszanowania praw człowieka i typowo norweskiej niechęci do narzucania dru-
giemu człowiekowi obcej woli czy obcych poglądów. Układ jest klarowny. Więzień
złamał prawo, za co ponosi karę egzekwowaną przez funkcjonariuszy, na których
sąd scedował obowiązek dopatrzenia, aby sprawiedliwości stało się zadość. Ponie-
waż prewencja wymaga zmiany postaw, a nie wyłącznie kary, warunki do zmiany
postaw są stworzone, ale to nie służba więzienna ma z nich korzystać, lecz wię-
zień, który w tym względzie musi podjąć decyzję. Innymi słowy - służba więzienna
pełni co najwyżej i aż rolę akuszerki, urodzić musi uwięziony.

763N. Heim, C. J. Hursch, Castration for Sex Offenders: Treatment or Punishment? A Review and
Critique of Recent European Literature, „Archives of Sexual Behavior” 1979, vol. 8, no. 3, s. 281-
283; R. Lieb, Social Policy and Sexual Offenders: Contrasting United States’ and European Policies,
„European Journal on Criminal Policy Research” 2000, no. 8, s. 430-433.
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Ślady systemu auburnskiego nadal dają się odczytać z przepisów, które na-
kazują wspólne przebywanie więźniów w ciągu dnia i izolację w pojedynczych
celach w nocy (§17 NUW). System progresywny został zaznaczony na początku
w przepisie stanowiącym, że wykonanie kary więzienia i innych sankcji powin-
no tak dalece, jak to możliwe, prowadzić do stopniowego przejścia od uwięzienia
do pełnej wolności (§ 3 NUW). Podkreślenie niewykluczania więźnia ze społeczeń-
stwa także w trakcie wykonania kary znajduje odzwierciedlenie w ostatnim zdaniu
§ 3 NUW, gwarantującym skazanemu prawo do uczestnictwa w czasie wolnym od
pracy w takich zajęciach, jak uprawianie hobby, sportów, różne rozrywki.

W § 3 NUW mowa jest o tym, że szczególną wagę przywiązuje się do prawa
dziecka do kontaktu z rodzicami w trakcie wykonania kary. Regulamin, rozwijając
tę myśl, zaznacza, iż dziecko ma prawo do wyrażenia swego zdania na temat bez-
pośrednio związany z nim i sytuacją uwięzienia rodzica (§ 1-3 RWK). To konkretny
przejaw treści odnoszącej się do obowiązku odzyskania zaufania społeczeństwa.
Dziecko nie jest tu przeciwstawione rodzicom. Jest jednak traktowane z należną
mu powagą, gdyż uznaje się, że skutki uwięzienia dotykają także dziecko, ale to
nie ono złamało prawo, a ochrona dziecka z pominięciem jego opinii byłaby za-
przeczeniem i ochrony, i szacunku należnego członkom społeczeństwa.

Poprzednio obowiązująca ustawa nakazywała postępować ze skazanymi ze sta-
nowczością i powagą. Postulowała rozwijanie w więźniach zdolności do przysto-
sowania się do społeczeństwa. Nakazywała w maksymalnym stopniu zapobiegać
szkodliwym oddziaływaniom pozbawienia wolności [§ 14 ustawy o więziennictwie
z 12 grudnia 1958 oraz wydane na jej podstawie przepisy (Lov om fengselvese-
net)]764. Przepisy z lat 2001 i 2002 zrezygnowały z tych elementów, które wyraźnie
należą do ideologii terapii, na rzecz czystej formy neoklasycyzmu. Neopozytywizm
wyraża się w konkretnych rozwiązaniach, które w sposób elastyczny umożliwiają
służbie penitencjarnej podejmowanie decyzji nieodbiegających w swej ostatecz-
nej, materialnej treści od tych, jakie podejmowane są np. w Szwecji. Nic tu jednak
nie znajdziemy z owego pochylania się nad skazanym, tak charakterystycznego
w Szwecji i obecnie przyjętego w Finlandii.

W Norwegii kara jest na pierwszym miejscu. W ostateczności mogą decydo-
wać względy bezpieczeństwa czy nawet organizacji wykonania kary. Gdy brak jest
warunków do umieszczenia osoby uprawnionej wysokością wyroku do odbywania
kary w zakładzie otwartym, umieszcza się ją w zakładzie zamkniętym, bo to za-
kład karny zamknięty jest regułą, a nie jak w Szwecji zakład otwarty. Nic w usta-
wie nie zobowiązuje funkcjonariuszy do uwzględnienia, na podobieństwo ustawy
szwedzkiej, trudnej sytuacji skazanego. Wymaga się od nich przede wszystkim do-
brego przygotowania na kursach w Norweskiej Akademii Więziennej (§2.2 RWK).
W efekcie otrzymujemy formację w codziennej pracy kierującą się zasadami, któ-
re dystans między funkcjonariuszem a więźniem czynią najmniej dotkliwym. Być
może decydują o tym egalitarne wzorce zachowań przeniesione z wolności do wię-
zienia. W norweskiej ustawie dostrzega się, że więzień nie musi wyznawać kon-
kretnej religii, ale to nie zmienia faktu, że ma potrzeby duchowe. Na równi więc
gwarantuje mu się prawo do kultywowania wyznawanej religii i filozofii życia (§
23 NUW). W ustawie nie mówi się o normalizacji, ale jednocześnie ustawa zale-
ca, by skazany mógł być jak najczęściej na powietrzu. Potrzeba bliskiego kontaktu
z przyrodą jest dla Norwegów ważna i zrozumiała. Nie należy więc tej możliwości
pozbawiać więźniów, izolacja jest wystarczającą dolegliwością. Podczas gdy w in-
nych systemach dostęp do komputera i poczty elektronicznej to rzecz trudna, nie
zawsze możliwa, norweskie przepisy regulują możliwość posiadania komputera
w celi i używania poczty elektronicznej (§ 3-20 RWK). Być może to zasługa trenin-
gu i kursów przekazujących nie tylko treść, ale i ducha ustawy, a być może działa
tu również typowo norweski dystans, zadowolenie i niechęć do komplikowania ży-
cia sobie i innym. Uwaga naczelnika zakładu z Ullersmo, że musi wierzyć w to, iż

764The Nonvegian Prison Act of 12 December 1958 no. 7 with Later Alterations, Central Prison Ad-
ministration, Oslo 1983.
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pomaga, gdyż inaczej jego praca nie miałaby sensu, nabiera tu nowego znaczenia.
Można ustawowo ograniczyć zadania i nawet misje służby penitencjarnej do czysto
neoklasycznej formy. Nie może to jednak przybrać treści prowadzącej do demo-
ralizacji i zniechęcenia grupy, której powierzono wykonanie kary. Zniweczyłoby
to bowiem jej cel. Przeciwdziałanie powrotowi do przestępstwa ma bowiem imma-
nentnie wpisane taicie postępowanie funkcjonariuszy, które ma na celu eliminację
negatywnych skutków uwięzienia, nawet jeśli się tego nie stwierdza expressis ver-
bis.

10.3. Rozwój instytucji izolacyjnych
w Norwegii

W 1978 roku opublikowany został rządowy Raport w sprawie polityki kryminal-
nej. Cele, jakie wówczas wytyczano, miały jasno określony kierunek - ograniczyć
rolę kar w procesie rozwiązywania konfliktów społecznych. „Rzadsze stosowanie
kary więzienia, większe nakłady na dozór stosowany przy warunkowym zawiesze-
niu i warunkowym zwolnieniu, rezygnacja z kary pozbawienia wolności za drobne
przestępstwa przeciwko mieniu i zastąpienie ich karą grzywny. Zmniejszenie mi-
nimalnego progu kary pozbawienia wolności z 21 do 7 dni. Podniesienie wieku
odpowiedzialności karnej z 14 do 15 lat. Zniesienie kary dożywocia. Wzmocnie-
nie pozycji ofiary i jej interesów w procesie karnym”765. Tak sformułowane zada-
nia wychodziły naprzeciw idei normalizacji i wcześniejszej nadziei, jakie wiązano
z resocjalizacją pojętą jako forma leczenia z przestępstwa.

Raport przygotowywany był przez ponad 3 lata. Pracom rządowym towarzyszy-
ła ożywiona dyskusja na łamach prasy. Zanim się ukazał, opublikowano na jego
temat ponad 1300 artykułów. Na 2 miesiące przed ukazaniem się w maju 1978
cztery największe gazety norweskie poświęciły dyskusji nad nim 150 m gazeto-
wych kolumn. Tak więc Raport przedstawiony przez rząd był dokładnie przedys-
kutowany na długo, zanim się ukazał. Czas przed jego ukazaniem wykorzystany
był również do pozyskania dla prezentowanych w nim idei punitywnie nastawionej
części społeczeństwa766.

137 lat wcześniej - w 1841 roku również sporządzono Raport o stanie norwe-
skiej polityki karnej767. Przynosił on wszechstronną krytykę istniejących instytucji
penalnych i zalecenie likwidacji starych zakładów karnych, które w owym czasie
mieściły się w fortecach i stworzonych do tego celu tzw. domach poprawy. I choć
ocena norweskiego więziennictwa była negatywna, daleko jeszcze było wtedy do
otwartej deklaracji, iż więzienia nie służą niczemu poza izolacją i odwetem przez
karę. Za wcześnie też było na refleksję, że zamykanie w jednym miejscu wielu zło-
czyńców po to, by ich poprawić, mija się z celem, ponieważ ludzie przejmują wzory
zachowania i postępowania od tych, z którymi przebywają. Zwracano wówczas je-
dynie uwagę na warunki socjalne więzień i miejsce ich położenia. Zaproponowano
budowę nowych zakładów, decydując się na przejęcie wzorów systemu celkowe-

765Om kriminalpolitikken (Parlamentarny raport dotyczący polityki karnej), St. meld. nr 104 (1977—
1978), Ministry of Justice, Oslo 1979.
766T. Mathiesen, The Future of Control System - the Case of Norway, w: The Power to Punish Con-
temporary Penalty and Social Analysis, ed. D. Garland, Heineman Educational Press, London 1983, s.
130-146.
767Już w 1820 roku norweski lekarz F. Holst udał się za granicę, by studiować obce systemy peni-
tencjarne. Miało to służyć zebraniu materiałów i doświadczeń dla zapewnienia powodzenia reformy
norweskiego więziennictwa. Potrzeba reformy wobec negatywnej oceny norweskiego więziennictwa
nie podlegała dyskusji. W 1823 roku F. Holst opublikował książkę Betragtninger over de nyere britiske
fængsler, især med. hensyn til nødvendigheden af en forbedring i fangepleien i Norge (Refleksje wo-
kół nowoczesnego więziennictwa brytyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem konieczności poprawy
opieki więziennej w Norwegii), Lehman, Christiania 1823. Patrz 0. Larsen, Frederik Holst og fengslene
(Fryderyk Holst i więzienia), „Tidsskrift-Norske Lægerforening” 2001, nr 30, s. 3556—3560.
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go z zakładu w Filadelfii. Zaplanowano wybudowanie 2100 miejsc, uznając, że to
powinno wystarczyć na potrzeby kraju. Na budowę nowych więzień przeznaczono
20 lat768.

Dwadzieścia lat później członek Komisji ds. Instytucji Karnych, polityk norwe-
ski Ludwig K. Daa poddał zdecydowanej krytyce metody stosowane w więzien-
nictwie. Szczególnie ostro zaatakował izolację jako karę brutalną i okrutną. Jego
wystąpienie wpisywało się w krytyczny nurt myślenia o karze pozbawienia wolno-
ści i o więziennictwie, obecny w Norwegii od dawna. Informacja o tym, co dzieje
się za murami więzienia, stosunkowo łatwo przenikała do społeczeństwa.

W Norwegii liczba uwięzionych rosła do 1843 roku, następnie spadała i ok.
1900 ukształtowała się na obecnym poziomie769; wskaźnik uwięzionych na 100
000 długo nie przekraczał 50 i wahał się od 44 do 48. W protestanckiej Norwegii
od dawna pojmowano, że nie należy inwestować w system karny, jako że nie służy
on rozwiązywaniu problemów społecznych. Karę więzienia uznawano nie tylko za
niehumanitarną, ale i zbyt kosztowną oraz generalnie nieskuteczną770.

Kary więzienia nie zdołała obronić żadna ze zmieniających się w ciągu kolej-
nych lat ideologia towarzysząca wykonaniu kary pozbawienia wolności. Prewencja
generalna, terapia połączona z resocjalizacją oraz sprawiedliwa odpłata - wszyst-
kie te idee okazały się jednakowo zawodne. W efekcie zdecydowano się na uzasad-
nienie, które - jak się zakłada - przynosi najmniej negatywnych efektów. W Norwe-
gii zapewne również za sprawą donośnego głosu nauki i siły oddziaływania kry-
minologów, m.in. Nilsa Christie i Thomasa Mathiesena, do instytucji uwięzienia
również współcześnie podchodzi się z należną jej ostrożnością. Stworzone przez
Michała Porowskiego ujęcie więzienia jako innobytu i kulturowego reliktu jest tam
dobrze rozumiane. I chociaż również tam współcześnie obserwuje się wzrost uwię-
zienia i próby używania polityki karnej do celów politycznych, to jednak Norwe-
gowie unikają zakłamania rzeczywistości, wiedzą, że szlachetne idee jak poprawa
i resocjalizacja rzadko realizowane są w warunkach więziennych, ponieważ te nie
najlepiej się do tego nadają. Więzienie więc organizowane jest tak, aby przyniosło
jak najmniej szkód.

Jednym ze skutków polityki nastawionej na zaostrzenie kursu polityki karnej
i penitencjarnej jest tocząca się już od lat dyskusja nad potrzebą zwiększenia licz-
by miejsc w zakładach karnych. Efektem tego był projekt stworzenia 160 nowych
miejsc w zakładach karnych typu zamkniętego. W Norwegii przez całe lata odma-
wiano zgody na budowę nowych zakładów karnych, wychodząc ze słusznego za-
łożenia, że nie tyle polepszy to warunki odbywania kary, ile zwiększy liczbę uwię-
zionych - czego nie chciano. Występując przeciwko rozbudowie bazy więziennej,
proponuje się rozbudowanie i położenie większego nacisku na system środków
probacyjnych wykonywanych w warunkach wolnościowych771.

10.4. Ustawowa regulacja wykonania kary
pozbawienia wolności w Norwegii

Wykonanie kary pozbawienia wolności w Norwegii regulowała pierwotnie ustawa
o więziennictwie z 12 grudnia 1958 oraz wydane na jej podstawie przepisy (Lov
om fengselvesenet)772. Zgodnie z ich treścią fachowe kierownictwo i nadzór nad

768T. Mathiesen, The Future of Control…, s. 133.
769N. Christie, Changes in Penal Valnes, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, vol. 2, s. 161-
-172.
770M. Płatek, Wybrane problemy polityki kryminalnej państw skandynawskich, „Przestępczość na
Świecie” 1987, t. XX, s. 85-100.
771K. Hageli, Frigang - en billig og konstruktiv soningsform (Zakłady otwarte, tani i konstruktywny
sposób wykonania kary), „Tidsskrift for Kriminalomsorg” 1985, nr 2, s. 65-68.
772The Norwegian Prison Act…
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więziennictwem sprawował Zarząd Więziennictwa (Fengselsstyret). Przepisy wy-
konawcze w sprawach przekazanych Zarządowi wydawał też król (czyli w praktyce
osoby przez niego upoważnione). Król lub Zarząd mogli zmieniać decyzje wydane
przez niższe, podporządkowane im organy. Ten podstawowy zrąb organizacyjny
w nowych przepisach nie uległ zmianie.

Nowa ustawa karno-wykonawcza, nr 21, przyjęta 18 maja 2001, zastąpiła obo-
wiązującą do tego czasu ustawę z 1958 roku. Na jej podstawie wydano regulamin
wykonania kar przyjęty 22 lutego 2002, który wszedł w życie 1 marca 2002. Treść
§ 3 NUW stanowi, iż kary mają być wykonywane z uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa skazanych i społeczeństwa.

Ustawa karno-wykonawcza składa się z 60 paragrafów umieszczonych w pięciu
rozdziałach. Rozdział 1 określa zakres ustawy i podstawowe zasady wykonania
kar. Ustawa dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności, sankcji specjalnych
(forvaring), tymczasowego aresztu oraz sankcji wykonywanej bez izolacji - kary
pracy na cele społeczne (§ 1 NUW).

Rozdział 2 reguluje administracyjną strukturę służby penitencjarnej (§ 5,
6 NUW). Stanowi, że administracyjne procedury obowiązujące w trakcie wyko-
nania kary są zbieżne z procedurami obowiązującymi w społeczeństwie otwartym
i zgodne z ustawą o administracji publicznej. Nieliczne wyjątki dotyczą: reprezen-
tacji skazanego, odstępstw od procedury wymagającej formy pisemnej, wglądu
do dokumentów, odstępstw od obowiązku uzasadnienia decyzji, jeśli narażałoby to
dobro pokrzywdzonego, zmian decyzji organu niższej rangi nawet po upływie prze-
pisanego czasu, obowiązku zachowania tajemnicy służbowej z wyjątkiem sytuacji,
gdy zagrażałoby to popełnieniem przestępstwa lub narażało dobro pokrzywdzo-
nego czy, w przypadku jego śmierci, dobro jego bliskich (§ 7 NUW).

Skazany nie ma pełnej swobody wyboru osoby, która go może reprezento-
wać w sprawach urzędowych. Nie może być reprezentowany przez osobę zatrud-
nioną w systemie penitencjarnym, przez więźnia lub innego osadzonego. Zasa-
dą jest podejmowanie decyzji na piśmie. W warunkach wykonania kary liczy się
przede wszystkim efektywność, która wymaga metod elastycznych i szybkich, a to
nie zawsze pozwala na pisemne komunikowanie decyzji. Decyzja powinna jasno
wskazywać merytoryczne podstawy jej podjęcia. Jeśli jednak zagraża to intere-
som pokrzywdzonego, ujawnianie wszystkich okoliczności i powodów decyzji jest
niewskazane.

Decyzja powinna podawać terminy apelacji i czasowych granic prawa jej zmia-
ny przez instancję nadrzędną. W warunkach wykonania wyroków ważniejsze od
tej procedury, której podstawą jest budowanie zaufania obywateli do decyzji ad-
ministracyjnych, jest bezpieczeństwo i przeciwdziałanie naruszaniu porządku jako
dobra wyższego, które również ma na uwadze budowanie zaufania obywateli do
władzy.

Zasada transparencji życia publicznego doznaje ograniczenia, gdy w grę wcho-
dzi wykonanie kar. W norweskich przepisach nie ma odwołania do prawa więźnia
do kontaktu z mediami, czego jednak w praktyce się nie ogranicza. Zasady wyra-
żonej w § 7 NUW nie należy odczytywać jako próby odcięcia skazanego od moż-
liwości informowania o swoim pobycie, ale jako obowiązek funkcjonariuszy po-
szanowania prywatności więźniów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy brak informacji
o tym, co robi, planuje lub mówi skazany, zagrażałby naruszeniu bezpieczeństwa
osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Przepis § 7 NUW w innym systemie penitencjarnym mógłby zagrażać jego pod-
stawom. Wyjątki dotyczą kwestii zasadniczych i mogłyby służyć za pretekst i uza-
sadniać pozamerytoryczną arbitralność decyzji podejmowanych przez administra-
cję.

Wytaczanie więźniom spraw karnych o obrazę funkcjonariusza publicznego na
podstawie treści prywatnych listów pisanych przez więźniów, cofnięcie przepustki
za negatywną uwagę rzuconą w celi pod adresem funkcjonariusza, przeniesienie
do innego zakładu, bo więzień pozwolił sobie na skargę - to wszystko dałoby się
uzasadnić § 7 NUW. Norweski funkcjonariusz tego typu myślenie i uwagi uzna-
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je z oburzeniem za perwersyjne. Ma rację, to zdecydowanie perwersja, a więc
przewrotne, wynaturzone traktowanie przepisów. Instytucje totalitarne jednak,
a do tych należy więzienie, stwarzają pokusę do podobnych wynaturzeń. Norwe-
ska ustawa w § 8 NUW określa wymogi dla osób zatrudnianych w służbie, pod-
kreślając prawo do wymagania od kandydatów do służby specjalnej wiedzy i nie-
poszlakowanej przeszłości. Kandydatów dobiera się, mając na uwadze ich dojrza-
łość, niechęć do agresji, tolerancję i otwarty stosunek do pracy z ludźmi. Czy to
wystarcza? Co z rutyną, wypaleniem zawodowym i skutkami w postaci wyczer-
pania emocjonalnego, negatywnego nastawienia do innych osób773? Zasady ety-
ki pracy funkcjonariusza więziennego zostały sporządzone w 10 punktach przez
Skandynawskie Stowarzyszenie Oficerów Więziennych. Wyznaczają one działania
skoncentrowane na człowieku: funkcjonariuszu i więźniu. Może więc zrozumie-
nie współzależności losu wraz z uczciwym stosunkiem do prawa i swoich zadań
stanowi tamę i sprawia, że § 7 NUW po prostu dostosowuje zasady prawa admi-
nistracyjnego do specyfiki wykonania kar.

Wyjątków jest więcej. Rozdział 3 NUW reguluje wykonanie kary więzienia

1. innych sankcji izolacyjnych. Zasadą jest skierowanie skazanego do zakładu
karnego zamkniętego (§ 11 NUW). Zasada ta jednak może ulec modyfikacji,
jeśli wymaga tego prawidłowe wykonanie kary. Zasadą więc w ramach wy-
jątku od zasady ogólnej jest rozważenie tego wówczas, gdy wyrok opiewa
na karę do

2. lat pozbawienia wolności. Gdy przemawiają za tym szczególne okoliczno-
ści, co oznacza w praktyce potrzebę podjęcia nauki, leczenia, terapii, pracy,
wówczas skazanego można umieścić w miejscu poza zakładem, gdzie bę-
dzie to możliwe (§ 12 NUW). Oczywiście znów decydujący jest wzgląd na
bezpieczeństwo pokrzywdzonego i porządek prawny. Decyzje w tym zakre-
sie podejmuje administracja penitencjarna. Nikt w Norwegii nie uważa tego
przepisu za korupcjogenny nie tylko z powodu kontroli sprawowanej nad po-
dejmowanymi decyzjami przez organ nadrzędny, ale z powodu nieetyczności
działania, które zagrażałoby społecznemu bezpieczeństwu.

Wykonanie kary poza zakładem karnym możliwe jest szerzej po odbyciu po-
łowy kary, gdy administracja penitencjarna może zadecydować, aby po połowie
wykonania kary w zakładzie skazany odbywał resztę poza zakładem, przestrzega-
jąc nałożonych na niego ograniczeń (§ 16 NUW). Skazany może być zobowiąza-
ny do podjęcia terapii, udziału w odpowiednim programie, zażywania zaleconych
środków medycznych (leczących z nałogów), mieszkania w wyznaczonym miejscu
(np. dom przejściowy), powstrzymania się od kontaktów z określonymi osobami.
Warunki mogą być zmieniane, znoszone.

Paragrafy 12 i 16 NUW służą prawidłowemu wykonaniu kary i wpisują się
w neoklasyczny model jej wykonania. Jeśli przeciwdziałanie przestępczości może
skuteczniej być zrealizowane poza więzieniem, należy z takiej możliwości skorzy-
stać. Podobnie możliwe jest wykonanie kary w szpitalu, jeśli zdrowie więźnia tego
wymaga, a leczenia nie można przeprowadzić w więziennej placówce (§ 13 NUW).

Również skazanemu na karę długoterminową można udzielać krótkotermino-
wych urlopów i przepustek wolnościowych (§ 33 NUW). Skazanego można zwolnić
tytułem próby. Ustawą z 1900 roku wprowadzono instytucję warunkowego przed-
terminowego zwolnienia. Przewidywała możliwość zwolnienia skazanego po od-
byciu ⅔ kary pozbawienia wolności (min. 4 miesiące). Ustawa o więziennictwie
recypowała ten przepis, przy czym w 1958 roku wprowadzono nowelę umożliwia-
jącą zwolnienie z więzienia po odbyciu połowy kary774.

773Joanna Korczyńska przedstawiała 25 maja 2006 w IPSiR UW referat na temat wypalenia zawodo-
wego funkcjonariuszy SW. Z jej badań wynika, że proces ten jest obecny w każdej pracy, a szczególnie
w pracy funkcjonariuszy więziennych. Badania były prowadzone na populacji polskich funkcjonariuszy.
774M. Płatek, Wybrane problemy polityki…, s. 86.
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System progresywny wyraża się w możliwości złagodzenia, wraz z jej upływem,
warunków odbywania kary. Wyraża się również w systemie kar i w braku katalogu
nagród.

Ustawa przewiduje obowiązek zapewnienia skazanym pracy, nauki i wypo-
czynku. Zapewnia więźniom opiekę lekarską, możliwość przyjmowania w zakła-
dzie karnym wizyt rodziny i bliskich. Skazanemu przysługuje prawo składania
skarg, próśb i wniosków do naczelnika więzienia, rady nadzorczej, Zarządu Wię-
ziennictwa oraz ombudsmana. Po wyczerpaniu drogi służbowej skazany może
skierować skargę do sądu. Może to być zarówno sąd krajowy, jak i w następnym
etapie Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze775.

Ustawa o więziennictwie nie przewiduje nagród. To co się więźniom należy, nie
może być racjonowane w zależności od ich zachowania. Za złamanie obowiązują-
cej dyscypliny przewiduje się odpowiednie sankcje dyscyplinarne. Katalog sankcji
przewidziany za naruszenie reguł obowiązujących więźnia w trakcie wykonania
kary jest następujący (§ 40 NUW, § 3-37 RWK):

• pisemne zwrócenie uwagi,

• utrata dniówki (maks. na 14 dni),

• utrata przywilejów (prawo do oglądania telewizji we własnym pokoju/celi,
prawo do osobistego komputera, praca bez nadzoru poza terenem zakładu
karnego, prawo do zakupu dodatkowych przedmiotów, prawo do uprawiania
hobby,

• odmowa udziału w zajęciach rekreacyjnych,

• utrata prawa do przepustki (nie może trwać dłużej niż 4 miesiące).

Utrata przywilejów może trwać nie dłużej niż 20 dni. Ten limit nie dotyczy
jednak pracy poza obrębem zakładu karnego.

W zakładzie można się odwołać również do zastosowania środków przymusu
w wyraźnie określonych sytuacjach. Ustawa podkreśla, że ich stosowanie jest osta-
tecznością. Wymaga konsultacji z lekarzem i stałej oceny sytuacji. Jest to możliwe
w celu:

• powstrzymania ataku i zranienia osoby,

• powstrzymania wiarygodnych gróźb zniszczenia mienia,

• powstrzymania poważnych rozruchów,

• powstrzymania ucieczki w trakcie transportu z/do więzienia (jeśli skazany
ucieknie z więzienia, ściganiem zajmuje się policja),

• powstrzymania nieupoważnionego wdarcia się na teren więzienia,

• zabezpieczenia wejścia do zabarykadowanego lub zamkniętego pokoju/ celi
(§ 38 NUW).

Jeśli istnieje taka konieczność, wobec skazanego można zastosować pasy za-
bezpieczające. O decyzji w tej sprawie, jeśli okres przebywania skazanego prze-
kroczył 24 godziny, musi być powiadomiona regionalna administracja więzienna.
Skazanego można również umieścić w celi zabezpieczającej. O decyzji o zasto-
sowaniu celi na okres przekraczający 3 doby musi być powiadomiona regionalna
administracja więzienna; po 6 dobach należy zawiadomić Centralną Administrację
Więzienną (§ 38 NUW).

Rozdział 4 NUW dotyczy aresztu i innych form izolacji. Traktuje o pracy, tera-
pii, nauce lub udziale w innych aktywnościach, do których, bez względu na powód

775W. Gellhorn, The Nonvegian Ombudsman, „Stanford Law Review” 1966, vol. 18, no. 3, s. 293-321.
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aresztowania, pozbawieni wolności są uprawnieni, w przeciwieństwie do skaza-
nych, którzy są do tego zobowiązani (§ 49 NUW). Aresztowani nie mogą odmówić,
nawet jeśli nie chcą pracować przy utrzymaniu czystości w areszcie lub innych
pracach gospodarczych.

Rozdział 5 NUW dotyczy wykonania kary na cele społeczne. Środek ten zgodnie
z art. 28a n.k.k. jest realizowany w postaci:

• prac na cele społeczne,

• udziału w programach,

• innych środków stosowanych dla zapobiegania przestępczości lub powrot-
ności do przestępstwa.

Dla każdego przypadku służba penitencjarna określa formę i rodzaj sankcji
wykonywanej w warunkach nieizolacji (§ 53 NUW). Zawsze natomiast poddany
tego typu sankcji ma obowiązek:

• stawiać się w miejscu i czasie wyznaczonym przez służbę penitencjarną (i
probacji);

• powstrzymać się od alkoholu i środków narkotycznych;

• dostarczać informacji na temat miejsca pobytu, środków utrzymania i innych
spraw związanych z wykonaniem wyroku;

• nie opuszczać Norwegii, chyba że uzyska na to zgodę służby penitencjarnej;

• nie ma prawa zagrażać bezpieczeństwu osób wykonujących karę;

• nie ma prawa negatywnie wpływać na środowisko (§ 54 NUW).

Uregulowania te, podobnie jak pozostałe, wiele szczegółów związanych z wy-
konaniem kary pozostawiają w gestii lokalnych władz więziennych. Sama ustawa
reguluje jedynie kwestie uznane za podstawowe, a w związku z tym obowiązują-
ce bez względu na rodzaj zakładu i reżim wykonania kary. „Negatywny wpływ na
środowisko” może być tak wieloznaczny, iż wydawać by się mogło, że pozostawia
skazanego na łasce funkcjonariusza. Tak się jednak nie dzieje.

Pomimo koncepcji neoklasycznej w Norwegii istnieje bardzo wysoka świado-
mość, że do zakładów karnych trafiają najczęściej osoby z najmniej uprzywilejo-
wanych kręgów społecznych776. Pomóc więc i nie szkodzić wydaje się być zasadą
dostrzeganą również przez międzynarodowe zespoły kontrolujące norweskie za-
kłady karne777.

10.5. Organizacja i zadania norweskiej
Służby Więziennictwa i Probacji

W Norwegii więziennictwo podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Również i tu
istnieje zintegrowana Służba Więziennictwa i Probacji. Departament Więziennic-
twa i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości jest nadrzędną władzą dla służb peni-
tencjarnych i probacyjnych. Spełnia funkcje sekretariatu dla rządu. Przygotowuje

776T Skardhamar, Inmates’ Social Background and Living Conditions, „Journal of Scandinavian Studies
in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 39-56.
777CPT Report to the Norwegian Government on the Visit to Norway Carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from
13 to 23 September 1999, CPT/inf (2000) 15, Strasbourg, 9 October 2000, s. 20-30.
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projekty ustaw, budżetu, wytyczne wykonania kar, współpracę z innymi minister-
stwami. Gdy rzecz dotyczy egzekwowania kary więzienia, Departament pełni funk-
cję Centralnej Administracji Penitencjarnej. Przeprowadzona w 2001 roku grun-
towna reforma systemu penitencjarnego przyniosła nową organizację struktury
administracyjnej i nowe przepisy wykonania kary. W dużej mierze są one zbieżne
z tymi, które obowiązują w Szwecji, Danii, a obecnie w Finlandii, tyle że fińska
ustawa weszła w życie dopiero w październiku 2006 i brała pod uwagę również
rozwiązania norweskie.

Administracja więziennictwa Norwegii zbudowana jest trójstopniowo. Na
szczeblu centralnym znajduje się Centralna Administracja Penitencjarna (KSV).
Na szczeblu pośrednim jest 6 regionalnych centrali. Na szczeblu lokalnym znaj-
duje się sieć lokalnych zakładów karnych i biur probacji.

Centralna Administracja Penitencjarna (Kriminalomsorgen - Służba Popraw-
cza) odpowiedzialna jest za administrowanie całością systemu. Dzieli się na sek-
cję odpowiedzialną za administrację systemu (personel: organizacja, finanse etc.)
i sekcję związaną z bezpośrednim wykonaniem kary więzienia. Ta ostatnia odpo-
wiada za przygotowanie ustaw i regulacji dotyczących wykonania kary, a także
za decyzje w sprawie więźniów i klientów systemu probacyjnego778. W 2005 roku
funkcję dyrektor generalnej pełniła Cristin Bolgen Bronebakk.

Centralnej Administracji Więziennictwa podlega Akademia Funkcjonariuszy
Więziennych (KRUS) i Służba Techniczno-Logistyczna (KITT). Akademia Funkcjo-
nariuszy Więziennych zajmuje się przygotowaniem i szkoleniem funkcjonariuszy
więziennych. W całym systemie zatrudnionych jest ok. 3000 funkcjonariuszy. Służ-
ba Techniczno-Logistyczna odpowiada za zabezpieczenie zakładów od strony urzą-
dzeń m.in. służących przeciwdziałaniu ucieczkom.

Regiony podzielone są zgodnie z geografią kraju na wschodni, północno-
-wschodni, południowy, południowo-zachodni, zachodni i północny. Regionom
podlegają znajdujące się tam więzienia, biura probacyjne i domy przejściowe dla
więźniów odbywających końcówkę kary.

W 2002 roku norweska Służba Więziennictwa i Probacji obejmowała 42 za-
kłady karne, 21 biur probacyjnych i 4 domy przejściowe. Służba penitencjarna
jest odpowiedzialna za wykonanie kar pozbawienia wolności i aresztu, ma chronić
społeczne bezpieczeństwo i umożliwić skazanemu, aby ten z własnej inicjatywy
zmienił swoje zachowanie.

Wykonanie kary odbywa się:

• w zakładach o wysokim stopniu zabezpieczenia (zakłady zamknięte);

• w zakładach o niskim stopniu zabezpieczenia (zakłady otwarte);

• poza więzieniem po odbyciu co najmniej połowy kary, jeśli przemawia za tym
cel wykonania kary, w celu terapii, uczestnictwa w programie (§ 15 NUW).

Więzieniem kieruje naczelnik mianowany przez króla.
Funkcjonariuszem służby więziennej może zostać obywatel norweski, który

ukończył 21 lat, jest zdrowy, nie nadużywa alkoholu i prowadzi nienaganny tryb
życia. Przed otrzymaniem nominacji musi ukończyć dwuletnią szkolę dla pracow-
ników więziennych oraz odbyć co najmniej rok stażu. Do pracy w więzieniu przyj-
mowani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Kobiety dopuszczono do pracy w więzieniach dla mężczyzn na początku lat sie-
demdziesiątych. W chwili podejmowania tej decyzji znaczenie miał jedynie fakt, że
w związku z niewielką liczbą uwięzionych kobiet w porównaniu z mężczyznami ko-
biety ubiegające się o pracę nie miały równych szans na jej otrzymanie. To co na
początku miało związek wyłącznie z procesem równouprawnienia, bardzo szyb-
ko okazało się istotnym, pozytywnym wpływem na stosunki panujące w zakładzie
karnym. Obecność kobiet w zakładach dla mężczyzn i obecność mężczyzn w za-
kładach dla kobiet sprawiła, że znacznie spadł poziom agresji i zapanowały lepsze
778The Norwegian Correctional Service, Kriminalomsorgens, Oslo 2002, s. 2.
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stosunki wśród więźniów, kadry i między kadrą a więźniami. Sytuacja zbliżona
do tej, jaka panuje w społeczeństwie otwartym, pozwoliła na rozładowanie napięć
i złagodzenie więziennych obyczajów779.

Przepisy ustawy nakazują, aby w każdym zakładzie karnym zatrudniony był du-
chowny (§ 20 NUW). Skazany ma również zagwarantowaną opiekę zatrudnionych
w zakładach karnych lekarzy, psychologów, instruktorów pracy i nauczycieli. Spo-
sób ich zatrudniania regulują odrębne przepisy, przy czym tradycyjnie nauczyciele
świadczą jedynie usługi nauczania w więzieniu, sami nie będąc funkcjonariusza-
mi. Podobnie kształtuje się sytuacja lekarzy, którzy mogą być zatrudnieni w wię-
zieniu przy zachowaniu statusu pracownika cywilnego. Na etatach więziennych
natomiast zatrudnieni są obok duchownego i socjologa również pedagodzy, pra-
cownicy socjalni, instruktorzy pracy, część pielęgniarek oraz specjalni pracownicy
socjalni, do których zadań należy pomoc skazanemu w zorganizowaniu sobie życia
po wyjściu na wolność.

Nominacja na naczelnika zakładu karnego praktycznie obowiązuje aż do eme-
rytury. Naczelnika można odwołać z jego funkcji jedynie wówczas, gdy popełnił
przestępstwo bądź w sposób rażący naruszył swoje obowiązki. Oczywiście ani
ucieczki więźniów, ani strajki nie uprawniają do negatywnej oceny pracy naczel-
nika. W Norwegii istnieje wiele zakładów, których indywidualny charakter jest
efektem wieloletniej pracy konkretnych naczelników.

Społeczna pozycja pracowników więziennictwa norweskiego przeszła zna-
mienną ewolucję. Stosunkowo niska w latach sześćdziesiątych, zaczęła wzrastać
w połowie lat siedemdziesiątych wraz ze zwiększeniem się zainteresowania spo-
łecznego sprawami więziennictwa i samych więźniów. Nie tylko społeczeństwo
zrozumiało, jak poważnym problemem są istniejące więzienia. Również sami funk-
cjonariusze zrozumieli wagę pracy, którą wykonują. Obecnie pozycja funkcjona-
riusza służby więziennej zajmuje wysokie miejsce na skali prestiżu zawodowego.
Nie jest to ewenement w skali krajów skandynawskich, pozostaje jednak nadal
zjawiskiem niezwykłym w porównaniu ze społecznym odbiorem zawodu funkcjo-
nariusza więziennego w większości państw na świecie, gdzie zawód ten, chociaż
uznawany za potrzebny, nie cieszy się ani sympatią, ani szacunkiem780.

Jednym z elementów tłumaczących ów prestiż są niewątpliwie wysokie zarobki
funkcjonariuszy, porównywalne z zarobkami dobrze zarabiających pracowników
uniwersyteckich. Byłoby jednak uproszczeniem sądzić, że prestiż, jakim się cieszą
funkcjonariusze, i ich dobre samopoczucie, a często wręcz duma z pełnionej funk-
cji bierze się tylko z zarobków. Składa się na to zespół elementów, które w efek-
cie sprawiają, że w przypadku norweskich funkcjonariuszy możemy rzeczywiście
i odpowiedzialnie mówić o pełnionej przez nich służbie na rzecz tak więźniów, jak
i całego społeczeństwa.

Więzienny system norweski ukazuje, że więzienie jako instytucja jest niezdolne
do zmiany człowieka na siłę i wbrew jego woli. Nawet system oferujący więźniom
przyzwoite warunki socjalne jest bezradny, jeśli postawi się przed nim zadanie
resocjalizacji. To co wyróżnia system norweski, a także pozostałych państw skan-
dynawskich, to fakt, że otwarcie i jako pierwszy przyznał się do owej niemocy.

Bliższe poznanie systemu norweskiego pozwala na stwierdzenie, że to, co po-
zytywnie wyróżnia ten system wśród innych, to nie tyle ciepła woda w kranach i te-
lewizory w pojedynczych celach, lecz właśnie zachowanie funkcjonariuszy i wza-
jemne relacje między funkcjonariuszami oraz funkcjonariuszami i więźniami. Są to
stosunki niezwykle bezpośrednie, podobne do tych, jakie występują na wolności,

779Opinie takie jednogłośnie wypowiadali funkcjonariusze obu płci zatrudnieni w Oslo Kretsfengsel,
jednym z największych i najbardziej ponurych zakładów karnych w Norwegii, w trakcie wywiadów
przeprowadzonych tam w 1984, 1987, 1989 i 1991 roku.
780J. O. Stutsman, The Prison Staff, w: Prisons of Tomorrow, eds. E. H. Sutherland, T. Sellin, „American
Academy of Political & Social Science” 1931, vol. 157, s. 62-71; M. K. Stohr, Staff Turnover in New
Generation Jails: An Investigation of its Causes and Prevention, „Journal of Criminal Justice” 1992,
vol. 20, s. 455-478; M. K. Stohr, L. Zupan, Street-level Bureaucrats and Service Provision in Jails: The
Failure of Officers to Identify the Needs of Inmates, „American Journal of Criminal Justice” 1992, vol.
XVI, no. 2, s. 74-95. ’
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wyrażające wzajemny szacunek, a zawsze wzajemną tolerancję oraz ścisłe prze-
strzeganie obowiązujących norm. Źródła takiej postawy zakorzenione są z pew-
nością w historycznie ukształtowanej legalistycznej postawie Norwegów, o której
pisaliśmy w rozdziale 7. Wypływa to również z ideologii oraz metod i programu
szkolenia funkcjonariuszy więziennych, a także obowiązującej na co dzień prag-
matyki pracy w więzieniu.

10.6. Norweska statystyka więzienna

W Norwegii do sądów trafia tylko niewielki procent spraw. Większość odsyłana
jest do innych agencji kontroli społecznej: do opieki społecznej czy służby zdro-
wia. Z tych, które trafiają do sądu, tylko w przypadkach przestępstw uznanych
za szczególnie groźne dla porządku prawnego zapadają wyroki skazujące na karę
pozbawienia wolności781.

Kara pozbawienia wolności uważana jest za karę szczególną, ostateczną. Więk-
szość skazanych otrzymuje kary nieizolacyjne. W sytuacji gdy wymierzana jest
kara pozbawienia wolności, w większości przypadków towarzyszy jej warunkowe
zawieszenie.

Dane statystyczne wskazują na fakt, że stosunkowo niewiele czynów ocenia-
nych jest w Norwegii jako poważne przestępstwa. Norwegia tradycyjnie ma naj-
niższą przestępczość w krajach skandynawskich i stosunkowo niską liczbę prze-
stępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Obserwowany wzrost przestępczości daje się
wytłumaczyć zarówno społeczno-ekonomicznymi zmianami zachodzącymi w spo-
łeczeństwie norweskim, jak i zmianami prawnej oceny określonych zjawisk oraz
zmianami w procedurze karnej782.

W Norwegii wzrostowi przestępczości z końca lat siedemdziesiątych towarzy-
szył znaczny spadek orzekania kar pozbawienia wolności. Z kolei gdy w 1984 roku
zanotowano znaczny spadek przestępczości, liczba skazań na karę pozbawienia
wolności i więźniów w zakładach karnych wzrosła783.

Liczba skazań na karę pozbawienia wolności ma stosunkowo niewielki wpływ
na liczbę osób przebywających w danym okresie w zakładach karnych. Więzie-
nia norweskie dysponują ok. 2000 miejsc. Czyni się starania, aby nie dopuścić
do przeludnienia zakładów. Wydłużają się bardzo krytykowane kolejki do więzień

781W 1984 roku wymierzono 146 300 sankcji karnych, z czego 13 200 w przypadkach przestępstw
i 131 100 w przypadkach wykroczeń. Ze 151 622 zanotowanych przez policję w 1984 roku przestępstw
ukaranych zostało zaledwie 13 200. W 103 288 przypadkach sprawca pozostał nieznany. W 12 775
przypadkach nie dostarczono wystarczających do skazania materiałów dowodowych. W 3439 przy-
padkach cofnięto oskarżenie. W 437 sprawach postępowanie umorzono z powodu choroby umysłowej,
innej poważnej choroby lub śmierci sprawcy. W 886 przypadkach postępowanie umorzono ze względu
na wiek sprawcy, który miał mniej niż 14 lat. W 23 604 przypadkach sprawę przekazano do rozpa-
trzenia przez sąd. W 3187 przypadkach orzeczono karę grzywny, którą może orzec organ ścigania,
policjant bądź prokurator (tzw. forelegg - jest to grzywna, którą można wymierzyć za zgodą karanego
do określonej wysokości, niższej od tej, którą ma prawo wymierzyć sąd). W 1232 przypadkach zasto-
sowano warunkowe umorzenie sprawy. W 1384 przypadkach sprawę przekazano Komitetowi Opieki
nad Dziećmi. W 1390 przypadkach odstąpiono od oskarżenia z innych przyczyn.

Nieznany sprawca jest powodem, dla którego wiele spraw pozostawionych jest bez rozpoznania. Naj-
częściej dotyczy to przestępstwa przeciwko mieniu. W 1984 roku ich liczba wynosiła 122 849, z czego
w 90 837 przypadkach sprawca pozostał nieznany.

Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zanotowano 16 219; sprawca pozostał nieznany w 8295 przy-
padkach. Przestępstw seksualnych zanotowano 936, w 238 sprawcy nie ustalono.

Innych przestępstw było 11 573, sprawcy nie ustalono w 3918 przypadkach.
782S. Falck, Kriminalitetsudviklingen 1950—1982 (Przemiany przestępczości 1950—1982), „Nordisk
Tidsskrift for Kriminalvidenskab” 1984, nr 2, s. 126-150; S. Hecksher, Drugs and the Criminal Justice
System, w: Scandinavian Criminal Policy and Criminology 1980—1985, ed. N. Bishop, Scandinavian
Research Council for Criminology, Copenhagen 1985, s. 73-89.
783Kriminalstatistikk, Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1981, s. 176; 1982, s. 156; 1983, s. 158; 1984, s. 144;
B. Kyvsgaard, Imprisonment in the Nordic Countries, w: Crime and Crime Control in Scandinavia, red.
N. Bishop, Scandinavian Research Council for Criminology, Stockholm, 1980, s. 53-59.
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i wydłuża się okres oczekiwania na odbycie kary784. Szuka się alternatywnych roz-
wiązań w postaci upowszechniania wprowadzonych po raz pierwszy w 1962 roku
zakładów o charakterze terapeutycznym, nastawionych na przyjmowanie skaza-
nych młodych wiekiem (20-30 lat), umożliwiających skazanym przebywanie blisko
ich miejsca zamieszkania (hybelhus)785.

Skazani i tymczasowo aresztowani przebywający w norweskich więzieniach
(na dzień 1 stycznia)

Rok Liczba Wskaź.nik na 100 000 ludności Rok Liczba Wskaźnik na 100 000 ludności

1950 1679 51 1990 2379 56

1955 1608 47 1995 2610 60

1960 1572 44 2000 2548 57

1965 1829 49 2001 2048 b.d.

1970 1692 44 2002 2048 b.d.

1975 1913 48 2003 2062 b.d.

1980 1797 44 2004 2346 b.d.

1985 2104 51 2005 3167 68

Jeśli uwzględni się również liczbę tymczasowo aresztowanych, powyższe dane
wzrosną o ok. 25%786.

W ostatnich latach na 100 000 mieszkańców powyżej 14 roku życia liczba prze-
bywających w zakładach karnych wynosi ok. 49 osób i wykazuje tendencję wzro-
stową w porównaniu z latami siedemdziesiątymi, kiedy to wynosiła ok. 45 osób.
Aresztowani stanowią ok. 25% wszystkich uwięzionych. Oznacza to spadek o ok.
10% w porównaniu z końcem lat siedemdziesiątych. Kobiety nie przekraczają za-
zwyczaj 5% ogółu przebywających w zakładach karnych. Rośnie natomiast pro-
cent więźniów cudzoziemców. Obecnie wynosi on ok. 7%.

Ponad 60% skazań na kary pozbawienia wolności bez zawieszenia to kary wy-
mierzane na okres od 14 do 90 dni; ok. 15% to kary wymierzone na okres od 91
dni do 5 miesięcy; kolejne 15% to wyroki na czas od 6 do 11 miesięcy kary pozba-
wienia wolności; ok. 8% to kary od jednego roku do 3 lat pozbawienia wolności
i wreszcie ok. 2% dotyczy kar powyżej 3 lat pozbawienia wolności.

Największa liczba skazań za wykroczenia dotyczy jazdy w stanie wskazującym
na użycie alkoholu; średnia długość skazania wynosi tu od 14 do 21 dni.

Średnia długość kary pozbawienia wolności, uwzględniając łącznie kary za
przestępstwa i wykroczenia, wynosi ok. 60-65 dni.

10.7. Norweskie zakłady karne

Chociaż liczba więźniów w Norwegii zazwyczaj nie przekracza 2500 osób (60/100
000), to ponad połowa z nich zamknięta jest zaledwie w pięciu dużych zakładach.
Największy z nich, przeznaczony na ponad 500 osób, położony w Oslo Kretsfeng-
sel, jest jednocześnie jednym z najstarszych zakładów karnych w Norwegii. Wybu-
dowany w XIX stuleciu i uznany za zabytek architektoniczny, skutecznie opierał
784M. Płatek, Wybrane problemy…, s. 93-95.
785B. Ege, Fengselslovutvalgets forslag til nytt sonongssystem (Więzienna ustawa o klasyfikacji, pro-
pozycja nowego sposobu wykonywania kary), „Tidsskrift for Kriminalomsorg” 1989, nr 1, s. 5-9; J. H.
Stebergløkken, Hybelhusene ved inngangen til 90-årene (Dom przejściowy/schronisko na przełomie
lat 90.), „Tidsskrift for Kriminalomsorg” 1987, nr 3, s. 7-10; R. Kolstad, Gjensyn med hybelhuset - 15
år etter (Dom przejściowy/schronisko po 15 latach), „T idsskrift for Kriminalom- sorg” 1987, nr 3, s.
12-16.
786Szczegółowe dane statystyczne zawarte są w cytowanym wyżej artykule, jak również w: M. Płatek,
Norweski system penitencjarny, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny” 1989, nr 14-15, s. 121-
-123.
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się modernizacji. I choć przeszedł kilka remontów, nadal pozostawia wiele do ży-
czenia pod względem panujących w nim warunków. Ze względu jednak na status
budowli zmiany są tam praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia. W ostatnich
latach zakład podzielono administracyjnie w ramach pięter na oddzielne zakłady
karne, starając się przynajmniej w ten sposób zmniejszyć panującą tam anonimo-
wość, spotęgowaną przez fakt, że zakład służy także jako areszt śledczy.

Zwraca również uwagę niewielka liczba zakładów otwartych. Miejsca w nich
stanowią zaledwie 13% ogólnej liczby miejsc, jakimi dysponują zakłady karne.
Można to tłumaczyć tym, że skoro karę pozbawienia wolności uważa się za wyjąt-
kową, więc skazywani są na nią jedynie najgroźniejsi przestępcy, którzy ze wzglę-
dów bezpieczeństwa powinni przebywać w zamknięciu. Twierdzenie to jednak nie
sprawdza się w konfrontacji z rzeczywistością. Nawet za drobne przestępstwa, je-
śli są związane z narkotykami, orzekane są kary długoterminowe. Tylko niewielka
grupa wśród tych skazanych ma szansę na przebywanie w zakładzie otwartym.

Wychodząc naprzeciw więźniom skazanym za przestępstwa związane z narko-
tykami, już od lat w zakładach zamkniętych tworzy się oddziały zwane „kontrakto-
wymi”. Przebywający w nich więźniowie podpisują kontrakt zobowiązujący ich do
powstrzymania się od używania narkotyków, do poddania się terapii, powstrzyma-
nia od próby ucieczek oraz wyrażają zgodę na badanie moczu na zawartość w nim
narkotyków. W zamian otrzymują znacznie lepsze warunki odbywania kary, więk-
szą swobodę, ciekawy program przewidujący również różne formy szkolenia oraz
prawo do częstszych kontaktów ze światem zewnętrznym.

Uwzględniając fakt, że skazani za przestępstwa związane z narkotykami stano-
wią podstawową populację więźniów w Norwegii, program tego typu prowadzony
w wielu zakładach karnych na oddziałach przeznaczonych zarówno dla mężczyzn,
jak i kobiet jest skuteczną formą łagodzenia negatywnych efektów uwięzienia.
Spotyka się on z pozytywną oceną zarówno wśród funkcjonariuszy więziennych,
jak i wśród więźniów787.

Pierwsze oddziały kontraktowe powstały w Szwecji (zakład karny w Óster-
åker) w 1978 roku, następnie w 1980 wprowadzone zostały w Danii (oddział w za-
kładzie karnym w Vridsløselille). Do Norwegii dotarły w 1982 roku. Po raz pierw-
szy wprowadzono je we wrześniu 1982 w Trondheim i Ullersmo788. Pomimo nie
zawsze pozytywnych efektów, jakich dostarczały pierwsze eksperymentalne od-
działy, z czasem otwierano następne. Od września 1986 swoją działalność roz-
począł oddział kontraktowy w zakładzie karnym w Hamar, przygotowany na 21
osób789, a w październiku 1986 otwarto oddział przygotowany dla 25 osób. Od-
dział taki powstał również w zakładzie karnym dla kobiet w Bredtveit (Oslo)790

i w innych zakładach.
Oddziały kontraktowe stały się niemal naturalnym elementem norweskiego

więziennictwa pomimo kontrowersji, które wśród więźniów nadal budzi koniecz-
ność oddawania moczu do analizy w obecności funkcjonariusza więziennego.

W zakładach karnych typu zamkniętego, zwłaszcza w jednostkach dużych, ist-
nieje zazwyczaj kilka oddziałów o zróżnicowanym reżimie. Wśród nich - zwykle
przeznaczony na kilka osób - oddział izolacyjny. Przeznaczony jest dla więźniów,
którzy swoim zachowaniem w sposób poważny zakłócają dyscyplinę i regulamin
więzienny. Można w nim również umieścić skazanego na jego prośbę. Zazwyczaj
787J. M. Aas, Kontraktavdelingen er og blir aldri noe ferdig produkt (Oddziały kontraktowe nie są
i nie będą gotowym produktem), „Tidsskrift for Kriminalomsorg” 1987, nr 4, s. 13; „Ronny”, Sani kom-
me fra helvete til himmelen ( To jak przejście z piekła do nieba. Wywiad z „Ronnym”), „Tidsskrift for
Kriminalomsorg” 1987, nr 4, s. 33-34.
788K. Bødal, Kontraktavdelinger- litt historikk (Oddziały kontraktowe - nieco historii), „Tidsskrift for
Kriminalomsorg” 1987, nr 4, s. 5. Oddział w Ullersmo działał krótko. Został zamknięty po 17 miesią-
cach, w lutym 1984. Znacznie lepsze wyniki zanotowano w Trondheim, gdzie wprowadzono szereg
programów dla więźniów oraz zajęć sportowych.
789K. Hestad, Kontraktfengslet i Hamar (Więzienie kontraktowe w Hamar), „Tidsskrift for Krimina-
lomsorg” 1987, nr 4, s. 14-18.
790G. Mogstar, Jenter på kontrakt. Intervju med 3 jenter på Bretveits kontraktavdeling (Dziewczyny na
oddziale kontraktowym. Wywiad z trzema osadzonymi na oddziale kontraktowym w zakładzie karnym
Bredtveit), „Tidsskrift for Kriminalomsorg” 1987, nr 4. s. 23-26.
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oddział ten wykorzystywany jest właśnie w celu uniknięcia eskalacji konfliktów
wśród więźniów.

Praktyczna różnica między oddziałem zwykłym a izolacyjnym polega na uboż-
szej skali aktywności pozostającej do wyboru więźnia w tym ostatnim oraz braku
wspólnych pomieszczeń (świetlicy, sali bilardowej, sali telewizyjnej etc.) dla ska-
zanych przebywających na tym oddziale. Istnieje natomiast zazwyczaj wspólna
kuchnia.

W typowym zakładzie karnym zamkniętym każdy oddział składa się z kilku-
nastu jednoosobowych cel (oddziały rzadko przygotowane są na więcej niż 16-20
skazanych). Tam gdzie na to pozwala architektura wnętrza, skazani mogą w ra-
mach istniejących przepisów urządzić sobie celę według własnego gustu.

Każdy oddział wyposażony jest w kuchnię, w której więźniowie mogą sobie
przygotowywać napoje i niewielkie posiłki. Na oddziale znajduje się sala telewi-
zyjna, świetlica, często pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, sala bilardowa, sala
do gry w ping-ponga (często wykorzystuje się do tego celu część korytarza). Przy
każdym oddziale znajduje się pokój dla funkcjonariuszy, w którym mogą wypocząć
również w trakcie wykonywania zajęć.

10.8. Przykłady konkretnych rozwiązań
programów penitencjarnych

10.8.1. Ullersmo - zamknięty zakład karny

Ullersmo to zakład zamknięty, o najwyższym stopniu zabezpieczenia, administra-
cyjnie podległy północno-wschodniemu regionowi administracji penitencjarnej.
Zbudowany w 1970 roku na wzór szwedzkiego zakładu karnego Kumla, prze-
znaczony jest na 140 skazanych, otoczony wysokim murem, połączony szeregiem
wewnętrznych korytarzy, tak że skazani właściwie mogliby nie wychodzić na ze-
wnątrz. I tu podobnie jak w Kumli skazany, który przebywał w więzieniu w latach
1986 i 1987, zamienił podziemne ściany w galerię sztuki. Zasadniczo jest to za-
kład przeznaczony dla skazanych za poważne przestępstwa i z długimi wyrokami,
ale wielu odsiaduje wyrok od 6 miesięcy do roku. Zakład zatrudnia ponad 100
funkcjonariuszy, prawie 80 z nich to służba ochrony. Zimą nierzadki jest widok
skazanych jeżdżących na nartach dookoła zakładu, oczywiście w obrębie jego mu-
rów. W Norwegii dopuszczalne są różne ograniczenia, ale narty? - to byłaby już
przesada. Poza tym Ullersmo to bardzo typowe, ciężkie więzienie. Cele otwarte są
od 7.00 do 21.00. W ciągu dnia skazani pracują lub się uczą. Mogą uzyskać przy-
gotowanie do zawodu metalurga, cieśli czy krawca. Cieśla przez lata cieszył się
powodzeniem. Norwedzy lubią drewniane meble i skazani mający ten zawód po-
trafią po wyjściu bez trudu znaleźć zatrudnienie. Po pracy więźniowie mają prawo
do korzystania z sali gimnastycznej pięć razy w tygodniu, z sauny - cztery razy w ty-
godniu. Raz w tygodniu, w niedzielę kościoły różnych wyznań od 14.00 do 17.00
odprawiają msze. Także raz w miesiącu jest kino; telewizja i radio są w celi na
co dzień. Zakład odwiedzają goście, od zespołów muzycznych, przez aktywistów
KROM, po grupy religijne. Zwłaszcza Salvation Army cieszy się wśród więźniów
powodzeniem - przynoszą ciastka i w trakcie spotkań podają dobrą kawę. Zakład
raz w miesiącu wizytuje specjalna komisja penitencjarna, w której 3-5-osobowym
składzie jest sędzia, lekarz, psychiatra. Komisje powinny być mieszane, tzn. w ich
składzie muszą być kobiety i mężczyźni. Jeśli więzień zachoruje, kieruje się go do
zakładowego szpitala. Szpital ma 10 miejsc (6 pojedynczych sal i jedną 4-osobo-
wą). Od czasu do czasu i tu zdarza się, że więźniowie podejmują strajk. Powodem
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jest monotonne, niesmaczne wyżywienie, czasami złe, w ich odczuciu, traktowa-
nie. Strajk polega na odmowie wyjścia do pracy. Każdy jest zamknięty w swojej
celi i strajkuje.

Ten opis nie oddaje prawdy o miejscu, które pomimo jasnych cel jest ponure.
Skazani piszą skargi na funkcjonariuszy i na warunki. Funkcjonariusz zapytany,
dlaczego po przeczytaniu listu, w którym skazany się na niego skarży, zwyczajnie
nie wyrzuci go do kosza, najpierw nie rozumiał, później odpowiedział - bo to nie-
zgodne z prawem. Zdarza się, że funkcjonariusz jest znużony atakami KROM-u.
Musi jednak przyznać, że specyficzny klimat produkuje specyficznych ludzi. Tu
władza nie ma prawa po prostu zawiesić działalności KROM-u. Legalnie, gdyby
były podstawy - można, ale nie ma podstaw. Można też się spierać, pisząc pole-
miczne artykuły w prasie. Ale to wszystko. Prawo wiąże i w końcu tak jest dobrze.
Dyrektor zakładu karnego zapytany, czy uważa, że zakład może zresocjalizować
przestępcę, odpowiada, że musi w to wierzyć. Gdyby nie wierzył, nie mógłby wy-
konywać pracy, wiedząc, że jedyne, czym się zajmuje, to karanie ludzi. Przyznał,
że do wykonywania tej pracy bardziej niż w innym zawodzie potrzebna jest pozy-
tywna motywacja. Pomaganie odrzuconym nie jest łatwe, gdyż trzeba iść pod prąd
nie tylko opinii społecznej, ale często i własnym przekonaniom, a to nie zawsze się
udaje.

W 1986 Espen Lund, student w Instytucie Kryminologii i Prawa Karnego na
Uniwersytecie w Oslo, przeprowadził badania wśród skazanych odbywających tu
karę. Z wypowiedzi więźniów wyłonił się znany obraz. Szarość, brak motywacji,
uwikłanie w konflikty z więźniami i zniechęcenie, gdyż o wszystko trzeba prosić
na piśmie, nawet w najprostszych sprawach. Samotność, odcięcie od świata, uza-
leżnienie, niepewność co do teraz i w przyszłości. To wszystko obecne jest w każ-
dym więzieniu. Zdarzały się też wypowiedzi, z których wynikało, że administracja
jest w potrzasku (bo w praktyce uzależniona jest od postawy skazanych), a opie-
ka zdrowotna jest nie gorsza od tej na wolności. Pobicia czy napaści ze strony
funkcjonariuszy lub gwałty ze strony współwięźniów w tym więzieniu nie zdarzały
się. Nie było to jednak dla więźniów powodem, by Ullersmo uznać za szczególnie
atrakcyjne. Dotkliwość uwięzienia była i bez tego wystarczająca791. W 2004 roku
Bodnar Dahl zadawał podobne pytania - o to jak wygląda dzień, co robi i jak się
czuje więzień odbywający tu karę. Odpowiedzi niewiele się różniły. Wprawdzie
teraz więzień ma plan wykonania kary, i to jest sensowne. Może się uczyć, ale mo-
notonia, upominanie się nawet o drobiazgi, otępiająca rzeczywistość i beznadzieja
są treścią mijających dni. To nie ma nic wspólnego z tym, jacy są funkcjonariusze,
są najczęściej w porządku, ale to nie osładza izolacji. Żeby tu przetrwać, trzeba
się dobrze wyuczyć słów z piosenki Janis Joplin - freedom’s just another word for
nothing left to loose792.

10.8.2. Kroksrud - otwarty zakład karny i kwestia narkotyków

Skazany, co do którego rokowania są pozytywne, może dostać się do Kroksrud,
otwartego zakładu dla 63 skazanych, filii zakładu Ullersmo. Regulamin wykona-
nia kary jest tu łagodniejszy. Skazany ma prawo do 18 dni przepustek w roku
i korzystania z sauny bez ograniczeń. Zamiast wysokiego muru jest tu zwyczajna
siatka, a wokół dużo zieleni i przestrzeni. Możliwości pracy i nauki są większe,
niektórzy skazani studiują na wyższych uczelniach, dojeżdżając na wykłady i se-
minaria. Drzwi od celi zamykane są o 23.00. Pozytywne rokowania zakładają, że
skazany nie popełni nowego przestępstwa i nie naruszy porządku obowiązującego

791E. Lund, Ullersmo - Undersøkelsen Mellomfangsoppgave kriminologi Institut for kriminologi og
strafferett Universiteti i Oslo (Ullersmo, stadium. Licencjat z kryminologii. Instytut Kryminologii i Pra-
wa Karnego), Oslo Universitet, Oslo 1986, maszynopis.
792B. Dahl, Nothing Left to Loose, „KROM Nytt” 2004, nr 1-2, s. 35-36.
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w więzieniu. Ponieważ w przeszłości skazani niekiedy łamali te zasady, wraz z wej-
ściem w życie ustawy karno-wykonawczej z 18 maja 2001 (NUW) taki transfer jest
dużo trudniejszy.

Zasadnicza różnica między Ullersmo a Kroksrud tkwi jednak w czym innym -
w definicji najpoważniejszego problemu w zakładzie. W Ullersmo tym problemem
są narkotyki, w Kroksrud przestarzałe maszyny w warsztatach, w których pracują
więźniowie. Ullersmo i Kroksrud to tylko przykłady. Ta prawidłowość powtarza się
we wszystkich zakładach. W otwartych zakładach problemy będą zróżnicowane,
ale nikt o narkotykach raczej nie wspomina. W zamkniętych zakładach karnych
mówi się tylko o nich. Na pytanie, dlaczego narkotyki są najpoważniejszym pro-
blemem - nie mówi się o tym, że szkodzą, ale że są nielegalne. Czy to oznacza,
że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w otwartych zakładach skazani re-
zygnują z narkotyków? Nie rezygnują. Jeśli więzień w otwartym zakładzie karnym
narusza reguły gry, odsyłany jest do zakładu zamkniętego. Naczelnik ma więc
prosty instrument kontroli. W zakładzie zamkniętym można odesłać skazanego do
celi lub na oddział izolacyjny, ale instrumentu tego nie warto nadużywać. Narko-
tyki pełnią więc funkcję dogodnego wroga. Pozwalają na co dzień podtrzymywać
i demonstrować władzę (obowiązek codziennego oddawania moczu do kontroli),
symbolicznie podkreślając i utrwalając zależność i podległość więźniów.

Twierdzę, że narkotyki wykorzystane są tu zasadniczo jako środek do celu, któ-
rym jest kontrola skazanych przebywających w więzieniu. Ich szkodliwość i fakt,
że mogą skazanym zaszkodzić, ma mniejsze znaczenie. Ogólnokrajowe badania
dotyczące środków medycznych przepisywanych skazanym w więzieniu, które za-
kończono w czerwcu 2003, wykazały, że więźniowie otrzymują więcej środków
psychotropowych, odurzających niż 25 lat temu. Również 25 lat wcześniej poziom
ich stosowania był wyższy niż w ogólnej populacji793. Przebadano 2617 skazanych.
48% nie zażywało medykamentów, 16% zażywało zarówno środki psychotropowe,
jak i somatyczne (17% tylko środki psychotropowe, 19% tylko środki somatyczne).
Środki psychotropowe były stosowane szerzej niż w populacji generalnej794.

Już dawno stwierdzono, że wiele osób trafia do zakładu karnego z powodu
uzależnień. Prawdą jest jednak i to, że wielu uzależnia się dopiero w zakładzie
karnym. Niektórzy są przymuszani sytuacją lub są pod presją współwięźniów; inni
z powodu narkotyków nazywanych lekami i podawanych regularnie w więzieniu
w tym samym celu i z podobnym lub identycznym skutkiem jak narkotyki zakaza-
ne. Otwarte zakłady jak Kroksrud dowodzą, że z narkotykami można sobie pora-
dzić, nie tylko uzmysławiając ich szkodliwość, ale przede wszystkim zastępując je
pozytywną treścią zawartą w dobrej pracy, zarobkach, perspektywach na lepszą
jakość życia.

10.9. Podsumowanie

Przez więzienia norweskie przewija się coraz więcej osób. Wiele z nich spędza
w nim długi czas. W porównaniu z początkiem lat osiemdziesiątych, gdy do wię-
zienia w ciągu roku trafiało ok. 10 000 osób, obecną sytuację można ocenić jako
kryzysową, ponieważ liczba osób trafiających do więzienia wynosi ponad 15 000
i wykazuje tendencję zwyżkową. Nie ma tu większego znaczenia fakt, że w porów-
naniu z danymi światowymi liczba ta jest wciąż niewielka, ponieważ jest to przede
wszystkim dowód na zmianę podejścia do kar izolacyjnych w tym kraju. Stanu tego
nie zmienia fakt, że recydywiści stanowią ok. 60% uwięzionych.
793C. Friestad, H. Skog, L. Inger, Mental Health Problems among Prison Inmates: the Effect of Welfare
Deficiencies, Drug Use and Self-efficacy, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime
Prevention” 2005, vol. 16, s. 188-191.
794E. Kjelsberg, P. Hartvig, Too Much or Too Little? Prescription Drug Use in a Nationwide Prison
Population, „International Journal of Prisoners Health” 2005, vol. 1, no. 1, s. 75-87.
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Kara więzienia, choć nieskuteczna jako resocjalizacja, nadaje się nieodmiennie
do sprawowania kontroli społecznej. Nie stoi to na przeszkodzie dążeniu, by kara
ta była jak najbardziej zbliżona do warunków życia w społeczeństwie otwartym.
Dobrze znane negatywne efekty uwięzienia pozwalają łatwo obliczyć koszty, ja-
kie społeczeństwo musi ponosić nie tylko w trakcie uwięzienia ludzi, lecz również
później, w okresie readaptacji ich do środowiska ludzi wolnych. Stąd w Norwegii
stosowanie kary pozbawienia wolności ma charakter kary wyjątkowej. Więźniowie
zachowują wszelkie prawa, które nie są sprzeczne z wykonywaniem kary, a sto-
sowane ograniczenia wynikają bezpośrednio z treści kary. Polityka karna zaleca
unikanie stosowania kar izolacyjnych w stosunku do pierwszy raz karanych i prze-
stępców młodocianych.

Ze zmian proponowanych w Raporcie z 1978 roku zrealizowano zalecenie do-
tyczące ustawowego zmniejszenia długości kar izolacyjnych. Dożywocie zastąpio-
no karą 21 lat pozbawienia wolności. Dolny próg kar izolacyjnych zmniejszono z 21
do 14 dni. Przyjęto ustawę o podniesieniu wieku odpowiedzialności karnej z 14 do
15 lat. Zawężono również zakres stosowania tymczasowego aresztowania.

Postępowe postulaty rządu zamieszczone w Raporcie nie znajdują jednak od-
bicia w realizowanej współcześnie polityce karnej. Podobnie jak w innych pań-
stwach europejskich, najczęściej skazywani są na karę więzienia ludzie młodzi,
często pierwszy raz karani, należący do uboższych warstw społeczeństwa. Wynika
to zarówno ze stosowania surowej represji wobec przestępstw związanych z nar-
kotykami, jak i ulegania tendencjom do zaostrzania represji karnej, jakie można
obecnie zaobserwować w wielu państwach.
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ROZDZIAŁ 11. FIŃSKI SYSTEM
PENITENCJARNY

11.1. Finlandia - miejsce na skali
przemian

Ten rozdział mógłby nosić tytuł - „Finlandia, czyli miejsce na skali przemian”. Fin-
landia z punktu widzenia penitencjarystyki i polityki karnej jest wśród państw
skandynawskich krajem najciekawszym i najważniejszym; jest bowiem najlepszym
przykładem, że tam gdzie jest wola polityczna, można osiągnąć zamierzony efekt
nawet wówczas, gdy nie idzie to w parze z tradycją prawną i kulturową. Przemia-
ny, jakie nastąpiły w Finlandii - zdecydowane zmniejszenie populacji więziennej
i rozumienie normalizacji w trakcie wykonania kary jako procesu, który służy po-
prawie skazanego - są dowodem na to, że procesy globalizacyjne nie są wystarcza-
jącym argumentem na zaostrzanie kar i pogarszanie warunków odbywania kary
pozbawienia wolności.

Finlandia jest ciekawym przykładem państwa, które miało dość pozostawania
w tyle za wszystkimi państwami skandynawskimi. Jest też kolejnym przykładem,
że wysokość populacji więziennej zależy nie od przestępczości, ale od prowadzonej
polityki karnej.

W Finlandii postawiono dwa pytania: Gdzie chcemy należeć? Ilu chcemy mieć
uwięzionych? Finlandia chciała należeć do Skandynawii i odpowiednio mieć skan-
dynawską politykę penitencjarną. W tym celu trzeba było uwolnić się od sowieckiej
tradycji i rosyjskich wpływów także w polityce karnej i penitencjarnej795.

Finlandia wyróżniała się na tle państw skandynawskich. Istniały tu stare, nie-
modernizowane zakłady karne. Funkcjonariusze na służbie nosili broń palną. Nie
do pomyślenia było, aby w zakładach karnych dla mężczyzn zatrudniać kobiety.
Myślenie o karze bliskie było wzorcom sowieckim, co przekładało się na wysoki
wskaźnik uwięzienia. W początkach lat pięćdziesiątych XX wieku był on cztero-
krotnie wyższy niż w pozostałych państwach skandynawskich. Jeszcze w 1982 ro-
ku w fińskich więzieniach przebywało 4700 więźniów, co dawało wskaźnik około
100 osób na 100 000 mieszkańców. W pozostałych państwach skandynawskich
wskaźnik ten wynosił odpowiednio: w Danii 69/100 000, w Szwecji 60/100 000
i w Norwegii 45/100 000. Średnia pobytu w więzieniu w tych państwach wynosi-
ła 3 miesiące, w Finlandii prawie 5 miesięcy796. Finlandia. była jedynym krajem
skandynawskim, w którym panowało przeludnienie w instytucjach zamkniętych;
w 1982 roku na 3404 miejsca przypadało 3632 więźniów - 7% przeludnienia. To
mało czy dużo? Nikt nie zadawał tego pytania. Problem dostrzegano w fakcie, że
w ogóle było przeludnienie.

Finlandia w sferze polityki karnej i penitencjarnej przeszła niezwykłą meta-
morfozę. Dziś przewodzi krajom skandynawskim pod względem skutecznej re-
dukcji poziomu uwięzienia. Na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy wskaźniki
uwięzienia w państwach europejskich zaczęły wzrastać, w Finlandii zaczęły znacz-
nie spadać i w 2001 roku kraj ten osiągnął najniższy wskaźnik uwięzienia wśród
państw Unii Europejskiej - 74/100 000 mieszkańców.

W tym samym czasie wskaźniki w pozostałych państwach skandynawskich wy-
nosiły odpowiednio: w Danii 81/100 000, w Szwecji 78/100 000 i 77/100 000 w Nor-
795N. Christie, Straffens geografi (Geografia penalna), „Nordisk T idsskrift for Kriminalvidenskab”
1997, nr 2, s. 91.
796Annual Report of the Finnish Prison and Probation Services 1982, Criminal Sanctions Agency,
Vammalan Kirjapaino Oy, Helsinki 1983, s. 66.
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wegii797. Zmiana ta miała niewiele wspólnego z poziomem przestępczości. Prze-
stępczość w Finlandii w ciągu ostatnich 20 lat nieznacznie wzrosła. Tłumaczy się to
wzrostem konsumpcji alkoholu, polityką przeciwdziałania alkoholizmowi, ale tak-
że otwarciem wschodnich granic i napływem ludności z republik byłego Związku
Radzieckiego. Ostatnio wpływ na to ma nie tyle wzrost konsumpcji narkotyków,
ile karanie za samo ich posiadanie. Poziom wykrywalności przestępstw w Finlan-
dii jest również stosunkowo wysoki. Wykrywana jest ponad połowa wszystkich
sprawców przestępstw i ponad 90% sprawców przestępstw z użyciem przemocy.
Nie chodzi tu więc o niemoc organów ścigania, niechętnych lub niezdolnych, by
ustalić i postawić w stan odpowiedzialności sprawców, lecz o świadomą politykę
kryminalną, zgodnie z którą więzienie traktowano jako ostateczność798. Dopie-
ro w ostatnich latach na tle procesów, jakie zachodzą w pozostałych państwach
skandynawskich, również w Finlandii doszło do nieznacznego wzrostu populacji
więziennej. Powrócił też problem przeludnienia, który teraz jest traktowany jak
niedopuszczalne naruszenie ERW-2006. Nie proponuje się dalszej rozbudowy wię-
ziennictwa. Zgodnie z zaleceniami Rady Europy kładzie się nacisk także na lepsze
wykorzystanie zróżnicowanych środków nadzoru, probacji i sankcji bez pozbawie-
nia wolności.

Z państwa o wyraźnie zapóźnionym systemie penitencjarnym Finlandia prze-
kształciła się w państwo, którego system nie tylko nie odbiega od pozostałych
państw skandynawskich, ale pod względem legislacji i rozwiązań praktycznych
stanowi wzór do naśladowania. Świadomie dążąc do zbliżenia polityki karnej do
pozostałych państw skandynawskich, pod koniec XX wieku skutecznie obniżyła
populację więzienną. Krytyka ideologii terapii pod koniec lat sześćdziesiątych, tak
charakterystyczna również dla pozostałych państw skandynawskich, w Finlandii
zbiegła się z krytyką przestarzałego, nastawionego na surową retrybucję kodeksu
karnego, którego stosowanie prowadziło do szerokiego wprowadzenia kar izola-
cyjnych. W efekcie ideologia terapii zastąpiona została polityką określaną jako
„ludzki neoklasycyzm”, który dobrze oddaje specyfikę skandynawskiego ujęcia
just desert, sprawiedliwego neoklasycyzmu, zalecającego odmierzać tylko tyle,
ile się należy, nie dodając nic w imię resocjalizacji i nie fałszując rzeczywistości
nazwami świadczącymi, że kara jest dla skazanego rodzajem kuracji799. Wartości
te zastąpiono zasadą proporcjonalności, określoności kar, równości i generalnym
odejściem od systemu represywnego. Uznano go za nieskuteczny przy zapobie-
ganiu przestępczości i szkodliwy ze względu na ponoszone koszty społeczne. Re-
forma prawa karnego, rozpoczęta w 1970 roku, przyniosła w 1976 zmianę m.in.
w nowym ujęciu znaczenia prewencji generalnej. Prewencja generalna nadal po-
została celem i podstawą stosowania prawa karnego (dział 1, rozdz. 6 § 1 f.k.k.).
Jednak efekt, do którego dążono, nie miał być osiągany przez wzbudzanie strachu,
lecz kształtowanie i wzmacnianie moralnego potępienia dla zachowań niezgod-
nych z prawem. Przy czym przyznawano, że pojęcie moralności, nawet wyposażo-
nej w przymiotnik „racjonalna”, może prowadzić do zderzenia zasad, które będą
pozostawać w konflikcie. Przyjęto więc zasadę dość mocno osadzoną w myśli skan-
dynawskiej, uznającą kryminalizację za ultima ratio, środek ostateczny, podobnie
jak karę pozbawienia wolności za ultima ratio stosowanych sankcji800. Jak podkre-
śla szwedzki karoista Nils Jareborg, taka postawa pozwala na prewencję i orien-
tację na przyszłość, a nie na przeszłość. Uznano więc, że nie jest zadaniem prawa

797The Statistics of Prison Administration and Probation Administration of Finland in 2001, The Cri-
minal Sanction Agency, Helsinki 2002, s. 9. Jeśli uwzględnić wskaźnik uwięzionych na 100 000 w sto-
sunku do osób powyżej 15 roku życia, uderza daleko posunięta jednolitość państw skandynawskich.
Wskaźnik ten wynosi odpowiednio w Finlandii 59, w Danii 58, w Norwegii 57 i w Szwecji 61.
798Większość sprawców (93% w 1991 r.) skazano na karę grzywny. Część otrzymała karę pozbawienia
wolności w zawieszeniu. Kar pozbawienia wolności bez zawieszenia wymierzono najmniej. M. Joutsen,
Criminal Justice System in Europe, Finland, HEUNI Ministry of Justice Finland, Helsinki 1995, s. 30-34.
799T. Lappi-Seppälä, The Principle of Proportionality in the Finnish Sentencing System, w: Flores juris
et legume. Festskrift tils Jareborg, eds P. Asp, C. E. Herliz, L. Holmqvist, lustus förlag, 2002.
800N. Jareborg, Criminalization as Last Resort (ultima ratio), „Ohio State Journal of Criminal Law”
2004, vol. 2, s. 520-522.
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karnego straszenie obywateli. Zadaniem tym jest natomiast uzyskanie akceptacji
katalogu zachowań niechcianych ujętego w kodeksie karnym. Postawiono więc na
internalizację norm w miejsce wcześniejszego mechanicznego, dyktowanego stra-
chem i osobą kontrolera powstrzymania się od zachowań zakazanych801. Nie było
tu miejsca na kontestację systemu klasycznego. Złagodzono go, wprowadzając in-
ny sposób myślenia o roli kary oraz alternatywy dla kary pozbawienia wolności.
Inny sposób myślenia przede wszystkim starano się wyrobić u sędziów. Od reform
1970 roku refleksja nad karą i zasadami wymiaru kary weszła na stałe do tematyki
ich seminariów802. W efekcie na wykresach obejmujących lata 1950—1990 widać
regularny spadek wysokości orzekanych kar i zdecydowane odchodzenie od kary
pozbawienia wolności. Możliwe są trzy podstawowe sposoby obniżenia populacji
więziennej:

1. zmiany w strukturze systemu karnego i sankcji alternatywnych wobec po-
zbawienia wolności;

2. zmiany wartości przypisywanej karze, a także rozmiaru oraz rodzaju sankcji
grożących za konkretne czyny;

3. zmiany polityki karnej i penitencjarnej odnośnie do wymierzania kary pozba-
wienia wolności i stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Oczywiście można tu stosować i inne metody, np. w 1967 roku skorzystano
z amnestii, skracając długość kar o 1/6. Dekryminalizacja zastosowana w 1969
roku wobec zjawiska spożywania alkoholu w miejscu publicznym obniżyła w prak-
tyce liczbę osób odbywających w więzieniu zastępczą karę grzywny803.

W ramach pierwszej grupy reform znacznie ograniczono środki zabezpiecza-
jące stosowane wobec chronicznych recydywistów, z których większość należała
do wielokrotnych sprawców przestępstw przeciwko mieniu. Od 1971 roku środek
ten mógł być zastosowany jedynie wobec przestępców niebezpiecznych. W ciągu
roku liczba skazanych, wobec których stosowano środek zabezpieczający, spadła
o 90%, z 206 do 24, i od tego czasu wynosi 10-20 osób. Z czasem znaczenie te-
go środka zmalało, ponieważ nikt nie jest przetrzymywany za dany czyn powyżej
ustawowego zagrożenia karą.

W ramach proponowanych alternatyw przesunięcie położenia nacisku z ka-
ry pozbawienia wolności na grzywnę znacznie obniżyło populację więzienną804.
Najskuteczniejszą alternatywą dla pozbawienia wolności okazało się w Finlandii
zawieszenie kary i wprowadzenie probacji w postaci intensywnego dozoru i kon-
kretnych zadań nakładanych na skazanego.

W 2006 roku wprowadzono również nowe przepisy dotyczące nadzoru nad wa-
runkowym przedterminowym zwolnieniem. W większości państw do sądów należy
wymiar kary i nakładanie obowiązków na skazanych. W Danii, Norwegii, Szwe-
cji i Finlandii to administracja wykonująca karę pozbawienia wolności i probację
może zadecydować o tym, że wykonanie tej kary, w pewnych sytuacjach i przy
określonych warunkach, takich jak wykonywanie prac na cele społeczne, pod-
danie się terapii czy w warunkach intensywnego nadzoru, będzie odbywać się
w środowisku wolnościowym805. Jest to logiczne, jako że kodeks karny stanowi,

801I. Anttila, Conservative anil Radical Criminal Policy in the Nordic Countries, „Scandinavian Studies
in Criminology” 1971, vol. 3, s. 9-21; T. Lappi-Seppälä, General Prevention: Hypotheses and Empirical
Evidence, w: Rapport fra Nordisk Samarbeitsråd for Kriminologi Nr 37 Forskerseminar, Arild, Sverige
1995.
802T. Lappi-Seppälä, Sanctions in Finland, The National Research Institute of Legal Policy, Helsinki
2004.
803T. Lappi-Seppälä, Regulating Prison Population. Experience from a Long Tenu Policy in Finland,
wystąpienie na konferencji: Beyond Prisons, Kingston, Ontario 2002; http://www.csc-sccgcca/text/ fo-
rum/bprisons/speeches/19_eshtlm
804I. Anttila, Control without Repression? w: Criminal Justice in Denmark. A Reader, ed. J. Vestergaard,
DIS, Copenhagen 1983, s. 115-119.
805Recommendation Rec(2000)22 of the Committee of Ministers to Member States on Improving the
Implementation of the European Rules on Community Sanctions and Measures, adopted by the Com-
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iż warunkowe przedterminowe zwolnienie jest w dalszym ciągu sposobem odby-
wania kary, tyle że w zmienionych warunkach806. W praktyce metoda ta pozwala
również na zmniejszenie liczby osób przebywających w zakładach karnych, tym
bardziej że zgodnie z zaleceniami ERW-2006 warunkowe przedterminowe zwol-
nienie nie jest traktowane w Finlandii jako wyjątek i nagroda za dobre zachowanie
w trakcie odbywania kary, ale jako integralna część kary pozbawienia wolności,
która umożliwia realizację zasady normalizacji wykonania kary. Warunkowe zwol-
nienie to część kary pozbawienia wolności odbywanej pod kontrolą w warunkach
wolnościowych, aby tym sposobem umożliwić skazanemu włączenie się w życie
w społeczeństwie otwartym.

W 1999 roku rząd fiński zapoczątkował krajowy program zapobiegania prze-
stępczości. Wzorując się na Szwecji, położono nacisk na lokalne działania i współ-
pracę na rzecz przeciwdziałania przestępczości. W dużej mierze działania te na-
stawione były na podnoszenie poziomu wiedzy na temat najlepszych praktyk za-
pobiegania przestępczości oraz działań skierowanych bezpośrednio na przeciw-
działanie nadużywaniu alkoholu i narkotyków wśród młodzieży, zwłaszcza wśród
grup wysokiego ryzyka, do których zaliczono m.in. dzieci emigrantów. Ocena efek-
tywności podjętych działań była podobna do tej, jaką uzyskano w Danii. Badania
przeprowadzone przez Brittę Kyvsgaard oraz badania przeprowadzone w Finlan-
dii przez Jukkę Savolainena nie potwierdziły zakładanych efektów podjętych dzia-
łań i były zgodne z efektami uzyskanymi również w Szwecji w trakcie ekspery-
mentu Sundsvall opisanego przez Eckerta Kühlhorna, zmierzającego do uzyska-
nia lepszej kontroli przestępczości za pomocą środków probacyjnych807. Wyraź-
nie stwierdzono, że nie przyniosły one oczekiwanego spadku przestępczości808.
Co ciekawe, dostrzeżono inne pozytywy. Zwiększyła się aktywność lokalna, pod-
kreślono, że odnotowano wiele przypadków pozytywnego rozstrzygania lokalnych
konfliktów i to uznano za wartość. W żadnym wypadku nie był to argument na
zmianę polityki karnej w kierunku jej zaostrzenia. Argumenty wysuwane przez
Kühlhorna, że takie podejście jest bardziej humanitarne, tańsze niż więzienie i po-
zwala na kontrolę sprawcy w społeczeństwie otwartym, wspierane były również
przez zwolenników retrybucji. Johannes Andenaes przyznawał, że na ironię za-
krawa dysputa na temat, co lepsze: krótsze czy dłuższe kary w czasie, gdy wiele
badań empirycznych wyraźnie wykazuje, że dłuższe pobyty w więzieniu nie prze-
ciwdziałają powrotności skuteczniej niż krótkotrwałe kary, a nawet krótkotrwały
pobyt jest szkodliwy ze względu na syndrom prizonizacji809.

Dążąc do ujednolicenia fińskiego ustawodawstwa z ERW-2006, z rekomenda-
cjami odnośnie do stosowania sankcji karnych bez pozbawienia wolności810 oraz
z przyjętymi przez Finlandię konwencjami chroniącymi prawa człowieka, wpro-
wadzono w październiku 2006 nowe prawo więzienne. Prawo to wprowadza sys-
tem progresywny, podkreślając potrzebę działań na rzecz wzmocnienia potencjału
skazanego do życia na wolności bez ponownego naruszania prawa; wyraźnie więc

mittee of Ministers of the Council of Europe on 29 November 2000 at the 731th Meeting of the Mini-
sters’ Deputies, s. 23.
806Patrz Act on the Amendment of the Penal Code, § 5 chapter 2c of the Finnish criminal code (Act on
the supervision of conditional release). Wszedł w życie w październiku 2006.
807E. Kühlhorn, Non-institutional Treatment. A Preliminary Evaluation of the Sundsvall Experiment,
T he National Council for Crime Prevention, Report 1, Stockholm 1975.
808J. Savolainen, Think Nationally, Act Locally : the Municipal-level Effects of the National Crime
Prevention Program in Finland, „European Journal on Criminal Policy and Research” 2005, no. 11, s.
175-191.
809J. Andenaes, The Future of Criminal Law, „Criminal Law Review” 1971, no. 3, s. 622.
810Patrz Recommendation No. R (92) 16 of the Committee of Ministers to Member States on the Eu-
ropean Rules on Community Sanctions and Measures, adopted by the Committee of Ministers of the
Council of European on 19 October 1992 at the 482nd Meeting of the Ministers’ Deputies, która w pre-
ambule wyraźnie podkreśla współczesną wiedzę o negatywnych efektach stosowania kary pozbawienia
wolności, a także Recommendation Rec(2000)22…
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jako cel wykonania kary pozbawienia wolności podkreśla się umożliwienie skaza-
nemu poprawy (§ 2 FUW)811.

W 1997 roku w więzieniach fińskich przebywało średnio 2974 więźniów.
W 1999 roku liczba ta spadła do 2743. Od 2002 roku obserwujemy niewielki wzrost
liczby skazanych. W 2002 było ich już 3433. Finlandia w zakresie polityki związa-
nej z narkotykami przejmuje wzory zwłaszcza Szwecji i Norwegii. Sześciokrotnie
od początku lat osiemdziesiątych wzrosła liczba skazanych za narkotyki. Stanowią
oni już ponad 20% populacji skazanych. Polityka karna, nadal określana mianem
humanitarnej i racjonalnej, ulega jednak pewnemu zaostrzeniu również z powodu
większej liczby skazanych za przestępstwa związane z przemocą.

Finowie przyznają, że coraz więcej osób w więzieniu określa się jako „groźne”,
„trudne” i „niebezpieczne”. Jednocześnie relatywnie mniejsze są środki przezna-
czone na system penitencjarny. W efekcie obserwuje się przyzwolenie na powolny
wzrost populacji skazanych przebywających w zakładach karnych, co jednak trak-
towane jest jako problem do rozwiązania zgodnie z zaleceniami Rady Europy, by
częściej i lepiej wykorzystywać sankcje bez pozbawienia wolności812.

Finlandia jest nie tylko dobrą ilustracją tezy, iż zmiany w polityce peniten-
cjarnej zależą przede wszystkim od woli politycznej - jest również niezwykłym
przykładem tego, jak można wykorzystać i przekształcić system rodem z gułagów
w instytucje służące realnej reintegracji skazanych ze społeczeństwem otwartym.
Jednocześnie jej przykład uczy, jak systemowo zabezpieczyć się przed tendencją
do wykorzystywania więziennictwa do celów bieżącej polityki. Finowie w Konsty-
tucji z 1999 roku zastrzegli w art. 124 zakaz prywatyzacji działań administracji
publicznej. Wyroki wydawane w imię państwa muszą więc być realizowane w ra-
mach zadań administracji publicznej. Dotyczy to zarówno budowy, jak i zarzą-
dzania zakładami karnymi. Jest też ostrzeżeniem, iż bez modyfikacji celów polity-
ki penitencjarnej nastawionej na identyfikację z określonymi wartościami system
może doświadczać uwstecznienia. Rozdział ten, przybliżając system penitencjarny
Finlandii, zmierza także do pokazania procesu świadomego kształtowania polityki
penitencjarnej państwa.

11.2. Rozwój instytucji izolacyjnych
w Finlandii. Brzemię historii - wpływ
szwedzkiej i rosyjskiej zależności na fińską
politykę karną

Finlandia była do niedawna jednym z najmłodszych państw na scenie europejskiej.
Do 1809 roku stanowiła integralną część Królestwa Szwecji i Finlandii, a od 1809
do niepodległości w roku 1917 przyłączona była do Rosji jako autonomiczne Wiel-
kie Księstwo. Finlandia miała również zagwarantowane oparcie swego systemu
prawnego na wzorach i ustawach rodem ze Szwecji. Dotyczyło to także sądownic-
twa, w którym podobnie jak w systemie szwedzkim silnie podkreślano sędziowską
niezawisłość. Zasada ta przetrwała pomimo intensywnych zamysłów w końcu XIX
wieku do jego zrusyfikowania813.

811Fińska ustawa o wykonaniu kar (397/1889) z późn. zm. W tej pracy posługuję się wersją, która
weszła w życie 1 października 2006 (767-788/2005), określoną jako FUW - fińska ustawa karno-wyko-
nawcza z października 2006.
812U. Mohell, T. Lappi-Seppälä, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections in Finland, w: Adult Cor-
rections: International Systems and Perspectives, ed. J. A. Winterdyk, Criminal Justice Press, Monsey
NY 2004, s. 95-129.
813E. Allardt, Political Systems, w: Social Structure and Change. Finland and Poland - Comparative
Perspective, eds E. Allardt, W Wesołowski, Polish Scientific Publisher, Warszawa 1980, s. 54-56.
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Kara więzienia, stosowana w zachodniej Europie już od XIX wieku, w Finlandii
znalazła szersze zastosowanie dopiero od 1870 roku za przestępstwa, za które
wcześniej karano śmiercią lub karami cielesnymi. Więzienia istniały również przed
1870 rokiem, ale najczęściej były używane jako areszt lub miejsce oczekiwania na
wykonanie kary. Szwedzki kodeks karny z 1 734 roku obowiązywał w Finlandii
niemal do końca XIX wieku.

Zgodnie z nim istniały dwie formy pozbawienia wolności. Surowsza, w postaci
przymusowych robót karnych, i łagodniejsza, rzadziej stosowana, w postaci izola-
cji w instytucji zamkniętej. Niezapłacone grzywny można było odpracować w for-
mie robót karnych. Prace nad nowym kodeksem karnym rozpoczęły się w 1863
roku, gdy Parlament po 50 latach wznowił obrady. Prace trwały, gdy w 1866 ro-
ku przyjęto dekret o wykonaniu kary pozbawienia wolności. Dekret opierał się na
klasycznej szkole prawa karnego i zasadzie retrybucji.

Celem kary było odstraszenie w formie prewencji zarówno indywidualnej, jak
i generalnej. Stąd karę pozbawienia wolności wykonywano nie tylko w formie
uwięzienia; znana była również forma przetrzymywania o chlebie i wodzie. Jed-
nocześnie skazany zobowiązany był do wykonywania ciężkich robót. Wraz z przy-
jęciem kodeksu karnego z 1894 roku zasada rehabilitacji skazanych zaczęła wpły-
wać na treść zarówno legislacji, jak i praktyki wykonania kary814.

Nowy XIX-wieczny fiński kodeks karny był stworzony na wzór szwedzkiego
kodeksu karnego, który z kolei powstał pod wpływem kodeksu niemieckiego.

System kar w Finlandii i fińska polityka karna różniły się znacznie od pozosta-
łych państw skandynawskich. Kary były zdecydowanie surowsze. Kara pozbawie-
nia wolności stosowana była częściej, jej wysokość w porównaniu z pozostałymi
państwami skandynawskimi była wyższa. Jedna z hipotez tłumacząca to zjawisko
zakładała, że przez długi okres polityka karna w Finlandii była kształtowana pod
wpływem rosyjskiej polityki karnej.

Brak jest jednak danych jednoznacznie świadczących o tym, że wyższy poziom
kar wymierzany w Finlandii można zasadnie przypisać podległości Rosji carskiej
i obowiązującej w niej polityce karnej w tym sensie, że był to odgórny przymus,
zalecenie polityki karnej. Nie można wykluczyć, że brało się to z naśladownictwa,
przyzwyczajenia i braku refleksji nad skutkami realizowanej polityki karnej. Bez
względu na wpływy polityczne, w Finlandii przyzwyczajono się do wyższych kar.
Nie raziły surowością aż do czasu, gdy zaczęto je porównywać z karami wymie-
rzanymi w Rosji i w pozostałych państwach skandynawskich.

Przez wiele lat działania mające na celu integrację Finlandii z innymi państwa-
mi europejskimi były utrudnione w związku z bliskością i subtelną zależnością od
ZSRR. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego Finlandia jako państwo neutral-
ne w 1989 roku stała się członkiem Rady Europy, a także paktu „Partnerstwo dla
Pokoju”. 1 stycznia 1995 została czternastym (przed Austrią i po Szwecji) człon-
kiem Unii Europejskiej. W 1998 roku Finlandia jako jedno z pierwszych państw
przystąpiła do Europejskiej Unii Monetarnej (EMU).

Nils Christie, analizując zmiany w polityce karnej państw skandynawskich,
zwracał uwagę na brak podstaw do jednoznacznego uznania, że mamy tu do czy-
nienia z postępem w ujęciu linearnym, kiedy to postęp rozumiany jest jako obniża-
nie zarówno progów, jak i wymierzanych wysokości kar. Zmiany te Christie tłuma-
czy poprawą warunków materialnych i socjalnych, które w efekcie przyczyniały się
do postrzegania pobytu w więzieniu jako coraz większego zła815. Jest to tok rozu-
mowania zgodny z analizą dokonaną przez historyka prawa Pietera Spierenburga,
który wskazywał na związek między zwiększeniem się szans przeżycia i wolno-
ścią od głodu w preindustrialnej Europie a rozwojem empatii społecznej816. Z tej
perspektywy zamieszczone przez Nilsa Christie statystyki, wskazujące na wyższy
niż w pozostałych państwach skandynawskich wskaźnik prizonizacji w Finlandii,

814U. Mohell, T. Lappi-Seppalii, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections…, s. 99.
815N. Christie, Changes in Penal Values, „Scandinavian Studies in Criminology” 1968, vol. 2, s. 167.
816R Spierenburg, The Broken Spell. A Cultural and Anthropological History of Preindustrial Europe,
Rutgers University Press, New Brunswick 1991, s. 192-221.
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da się zasadnie wytłumaczyć tym, iż historycznie kraj ten był dzielnicą, w której
zwłaszcza w porównaniu ze Szwecją warunki życia były znacznie uboższe i surow-
sze.

Skandynawia szczyci się swoimi statystykami; prowadzone od XVIII wieku, po-
zwalają na analizy obejmujące długie okresy. Widać z nich, że w latach 1840—
1850 we wszystkich państwach skandynawskich nastąpił nagły wzrost uwięzie-
nia. Finlandię od pozostałych krajów różni sposób rozwiązania nagłej nadwyżki
populacji więziennej.

Około 1918 roku wskaźnik osób pozbawionych wolności w Finlandii wzrósł ze
100 do 250/100 000, a następnie oscylował wokół 200/100 000. W tym samym cza-
sie w pozostałych państwach następował spadek wskaźnika uwięzionych poniżej
55/100 000817.

Warto zauważyć, że wzrost wskaźnika uwięzionych nastąpił w Finlandii w roku
1918, a więc już po odzyskaniu niepodległości. Czy można więc tłumaczyć to zja-
wisko wcześniejszym rozwojem sytuacji związanym z pozostawaniem w granicach
Rosji carskiej i wykorzystywaniem m.in. instytucji karnych nieznanych w pozosta-
łych krajach skandynawskich, a dostępnych w Rosji? Innymi słowy - czy można
zasadnie twierdzić, że w czasie gdy pozostałe państwa skandynawskie zmuszone
były do szukania dróg wyjścia na poziomie ideologii, polityki karnej i praktyki,
Finlandia mogła skorzystać z instytucji dobrze rozwiniętej w carskiej Rosji. Kon-
kretnie chodzi tu o instytucję zsyłki na Sybir.

11.2.1. Deportacje na Syberię w fińskim systemie karnym

Deportacja na Syberię obejmuje krótki okres w historii prawa karnego i prawa kar-
nego wykonawczego Finlandii. Są to zaledwie lata 1826—1888. Dotyczy ona 3236
osób zesłanych w tym czasie na Syberię. Wśród nich 880 to skazani na karę śmier-
ci, zamienioną przez cara w drodze łaski na dożywotnie ciężkie roboty w kopal-
niach, w tym 82 kobiety skazane na pracę w fabrykach. 1 193 skazanych na karę
pozbawienia wolności zostało zesłanych na Syberię na własne życzenie818. Podob-
nie było w przypadku 1163 osób skazanych za włóczęgostwo. Finowie podkreślają,
iż tego okresu nie należy traktować jako wyznacznika uzależnienia fińskiej polity-
ki karnej od wpływów rosyjskich. Nie zgadzają się również, aby na tej podstawie
można było tłumaczyć długoletnią specyfikę polityki karnej Finlandii, tym bardziej
że rzeczywisty wzrost populacji więziennej i odejście od typowej skandynawskiej
linii polityki karnej nastąpiło nie w okresie zależności od administracji carskiej,
ale właśnie dopiero po wyzwoleniu.

Zwracał na to uwagę Matti Joutsen, uważając, iż wszelkie paralele między poli-
tyką karną Finlandii i Rosji są nieuzasadnione819. Podobne stanowisko prezentuje
Nils Christie, tłumacząc, że występujące aż do roku 1918 podobieństwo statystyk
osób skazanych na karę pozbawienia wolności między Finlandią i pozostałymi kra-
jami skandynawskimi skłania do szukania innych przyczyn wyraźnej rozbieżności
w statystyce, jaka następuje po 1918 roku. Twierdzi też, iż naturalnym wytłuma-
czeniem tego zjawiska jest raczej wybuch krwawej wojny między Rosją i Finlandią
w grudniu 1917 roku, a po niej wojny domowej, wokół której spory praktycznie ni-
gdy nie ustały820. Wydarzenia te, zdaniem Christiego, dość dobrze tłumaczą ten-
dencję do surowego karania. W owym czasie w Finlandii otrzymywało się karę

817N. Christie, Changes in Penal…, s. 170.
818W. Hjelmann, Siberie - deportation tillkomsts använding i Finlands kriminelle rättsvård (Wprowa-
dzenie sankcji deportacji na Syberię do systemu karnego Finlandii), „Nordisk Tidsskrift for Fængsel-
svæsen og Praktisk Strafferett’’ 1893, nr 16, s. 199-212, cyt. za: N. Christie, Changes in Penal Values…,
s. 170-171.
819M. Joutsen, Continents on Monika Platek’s Paper: Finland, the Place on the Scale on the Progress,
1984, maszynopis, s. 2.
820N. Christie, A Suitable Amount of Crime, Routledge, London 2004, s. 33-35.
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3 lat za czyn karany w Norwegii karą pozbawienia wolności wynoszącą najwyżej
rok821.

Z tym argumentem polemizował Leif Lenke. Znacznie mniejszą wagę przywią-
zywał on do wojen i ich skutków jako odpowiedzialnych za różnice w polityce kry-
minalnej Finlandii i pozostałych państw skandynawskich po 1918 roku822. Wiele
innych krajów również uczestniczyło i doświadczało wojen, co nie miało jednak za-
sadniczego wpływu na ich politykę karną. Jego zdaniem największe znaczenie mia-
ły istotne różnice klasowe, większe niż w pozostałych państwach skandynawskich.
Istniała wyraźna przepaść między niezwykle wąską klasą wyższą a dominującą
w Finlandii stosunkowo ubogą klasą robotników wiejskich i miejskich823. Rozdź-
więk między nimi, brak wewnątrzgrupowej solidarności i tak charakterystycznej
dla pozostałych państw skandynawskich empatii i poczucia współodpowiedzial-
ności jest, zdaniem Leifa Lenke, podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za
nieumiarkowane szafowanie karą pozbawienia wolności.

Trudno kategorycznie decydować, który z tych argumentów jest słuszny,
zwłaszcza że wojna domowa i jej skutki do dziś są przedmiotem żywych dyskusji.
Finlandia, ukazywana na zewnątrz jako kraj rozległych jezior, lasów, saun i nie-
zrównanej gościnności, jest w rzeczywistości tym opisanym rajem jezior, lasów
i saun, ale jest i miejscem, gdzie nadal dają o sobie znać niezagojone rany okresu
wojny domowej. Uchwycił to dobrze Nils Christie, opisując subtelności związane
ze stosunkiem do języka szwedzkiego, szwedzkiej mniejszości w Finlandii i sto-
sunkiem do generała Mannerheima, uważanego niemal powszechnie za bohatera
narodowego, który wyparł z kraju Armię Czerwoną. Niemal powszechnie, ale nie
w Tammerfors, mieście, które zdecydowanie opowiadało się za władzą komuni-
stów. Tam nadal Mannerheima uważa się za zdrajcę i oprawcę, który w czasie
wojny domowej dokonywał rzezi na fińskiej ludności cywilnej824.

Skoro zdarzenia historyczne żyją, choćby niekiedy i uśpione, przez całe poko-
lenia, czy rzeczywiście zasadne jest twierdzenie, że stosowanie pewnych środków
karnych pozostaje bez wpływu na praktykę i cywilizacyjną kulturę wykonania ka-
ry? Takiemu twierdzeniu przeczy współczesna praktyka wykonania kar w Finlan-
dii, która wykorzystując właśnie wzory obozów pracy rodem z gułagu, wypraco-
wała system pozwalający już w trakcie wykonania kary pozbawienia wolności na
faktyczną integrację przez pracę skazanego ze społeczeństwem otwartym.

Zsyłka, deportacja - te słowa kojarzą się polskiemu czytelnikowi z masowymi
prześladowaniami zaborcy carskiego, które dotykały Polaków. W związku z od-
miennymi warunkami historycznymi i geopolitycznymi niełatwo wyobrazić sobie
sytuację, w której autonomiczne władze polskie wystąpiłyby do władz carskich
z petycją o umożliwienie zsyłania skazanych przez polski sąd Polaków na Syberię
na warunkach przewidzianych w rosyjskim kodeksie karnym. Finowie natomiast,
stojąc wobec problemu nagłego wzrostu przestępczości i w konsekwencji liczby
uwięzionych, zwrócili się z petycją do cara o możliwość skorzystania z instytucji
zesłania.

Odpowiedzialnością za nagły wzrost liczby przestępstw i liczby uwięzionych
obciąża się wzrost spożycia alkoholu i dokonywanych pod jego wpływem prze-
stępstw. Czynnik ten do niedawna uznawany był w Finlandii za podstawowy czyn-
nik kryminologiczny. W czasie gdy Szwecja, starając się uporać z problemem, or-
ganizowała specjalne ośrodki lecznicze dla alkoholików, Finlandia, będąc w po-
dobnej sytuacji co Szwecja, skorzystała z innego rozwiązania. Metodą na rozłado-
wanie przeludnienia stało się zesłanie.

Zsyłka nie była instytucją nieznaną w Finlandii. W czasie zależności od ad-
ministracji szwedzkiej ten rodzaj kar wymierzany był przestępcom politycznym.
Był to rodzaj banicji, którego nie łączono z uwięzieniem. Zdaniem Finów za zsyłką

821N. Christie, Changes in Penal…, s. 171.
822L. Lenke, Criminal Policy and Repression in Capitalistic Societies - the Scandinavian Case, „Scan-
dinavian Studies in Criminology” 1989, vol. 7, s. 6.
823Ibidem, s. 5-30.
824N. Christie, A Suitable Amount…, s. 33-34.
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przemawiały dodatkowo złe warunki panujące w więzieniach. Pomimo że problem
ten był podnoszony zarówno w okresie rządów króla Gustawa II (1771—1792), jak
i króla Gustawa IV (1792—1809), stan ówczesnych więzień był opłakany. Stąd też
fiński Parlament wielokrotnie apelował do władz carskich o możliwość skorzysta-
nia z instytucji zsyłki na Syberię. Car, zanim w 1826 roku wyraził na to zgodę, wie-
lokrotnie odrzucał te prośby. Ostatecznie o pozytywnej decyzji zadecydował raport
z więzień fińskich, opisujący wąskie, ciemne, wilgotne cele, stwarzające w efekcie
nieludzkie warunki do przetrzymywania w nich ludzi. Czy była to kwestia tylko dy-
plomacji, gdy w tym samym raporcie wskazywano, że fińskie więzienia i ich fatalny
stan są pozostałością zależności od Szwecji? Reforma zakładała urządzenie syste-
mu penitencjarnego na podobieństwo systemu rosyjskiego. 62 lata później, znów
na życzenie Finów, praktyka ta została zaprzestana. W 1888 roku car Aleksander
III zaakceptował prośbę władz fińskich, aby wobec fińskich skazanych zsyłkę na
Sybir zamienić na karę pozbawienia wolności odbywaną w więzieniach na terenie
Finlandii.

Jaka była przyczyna zmiany w podejściu do instytucji zsyłki? Czy w tym czasie
doprowadzono do poprawy warunków socjalnych w zakładach karnych Finlandii?
Czy rozbudowano system programów zgodnie z nurtem wskazującym na potrzebę
resocjalizacji więźniów? Nic nie wskazuje na to, aby decyzja o zaprzestaniu zsył-
ki była natury innej niż przede wszystkim ekonomiczna. Raimo Lahti podkreśla,
iż najczęściej powtarzanym argumentem było przekonanie, że lepiej wykorzystać
fińskich więźniów do osuszania fińskich bagien niż tracić ich na rzecz Rosjan, kie-
dy to byli wykorzystywani do osuszania bagien rosyjskich825.

W dyskusjach, jakie prowadziłam z kolegami z Finlandii, zwracali mi uwagę
na to, że nie można porównywać sytuacji Polski pod rosyjskim zaborem z sytuacją
Finlandii w roli Wielkiego Księstwa w ramach wielkiej Rosji. Podobnie nie moż-
na porównywać doświadczeń I i II wojny światowej Polski i Finlandii. Nie moż-
na w efekcie wyciągać wniosków, iż wpływ rosyjskiej mentalności, stosunku do
wolności i do ceny życia człowieka, który mógł znacznie oddziaływać zarówno na
ówczesną, jak i na współczesną politykę karną Polski, miał podobne szanse od-
działywania na fińską politykę i praktykę karną.

W Finlandii, podobnie jak w innych państwach na świecie, do więzienia trafia-
li przede wszystkim przestępcy pochodzący z niższych klas społecznych, nieusto-
sunkowani, bez wykształcenia, bez władzy i bez pieniędzy. Na skutek większych
różnic i mniejszej solidarności mogło trafiać ich tam więcej. W jakim stopniu przy-
czyniła się do tego obowiązująca przez 62 lata możliwość korzystania z kary zsyłki
na Sybir? Rzeczywiście trudno przypisywać tej karze zasadnicze znaczenie, tym
bardziej że zaprzestano jej stosowania jeszcze w okresie podległości Finlandii wo-
bec Rosji.

Doświadczenia zebrane w okresie stosowania zesłania zostały kilkadziesiąt lat
później wykorzystane przez Finów do zbudowania nowoczesnej sankcji karnej na-
stawionej na minimalizowanie kosztów społecznych i materialnych, jakie pocią-
ga za sobą wykonywanie kar pozbawienia wolności. Niewątpliwie jednak zesłanie
było skutecznym sposobem na rozładowanie przeludnienia więzień. Skoro było
skuteczne, zwalniało tym samym ustawodawcę od poszukiwań innych rozwiązań.
Wydaje się, że tym samym mogło się to przyczynić co najmniej pośrednio do tego,
że - co jest specyfiką Finlandii - nie rozwinął się tam terapeutyczny, resocjaliza-
cyjny nurt wykonania kary pozbawienia wolności.

825R. Lahti, Criminal Sanctions in Finland: a System in Transition, „Scandinavian Studies in Law”
1977, vol. 21, s. 123-127; A. Juntunen, Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja
karkotetut Siperiassa (Ssylka Finöw w Sibir iz awtonontnowo Kniażestwa Rossijskoj Imperii i ssylnyje
w Sibiri, rosyjskie streszczenie), Turku Yliopisto, Helsinki 1983.
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11.2.2. Przyczyny stosunkowej surowości fińskich kar

Matti Joutsen, fiński kryminolog i szef Europejskiego Instytutu Kontroli i Zapo-
biegania Przestępczości afiliowanego przy ONZ (HEUNI), zdecydowanie stał na
stanowisku, iż zsyłka na Sybir to krótki, marginalny i nieistotny szczegół w rozwo-
ju fińskiej myśli i praktyki karnej. Trudno jednak nie zgodzić się, iż skłonność do
wymierzania surowszych kar w okresie powojennym związana była z codzienno-
ścią w okresie wojny aktów mordów, grabieży, gwałtów. Rzecz jednak w tym, że
o ile w Danii czy Norwegii po krótkim okresie powojennego wzrostu statystyk pe-
nitencjarnych doprowadzono do znacznego spadku wskaźnika uwięzionych, o tyle
w Finlandii poziom ten wzrastał, a następnie długo pozostawał wysoki. Finowie
i tu użyliby zapewne podobnego argumentu, iż trudno porównywać doświadcze-
nia wojenne Finlandii z doświadczeniami Szwecji, Danii czy Norwegii. Działania
wojenne w tych państwach zaznaczyły się głównie ograniczeniem w dostępie do
żywności, a nie do rzeczywistego czy odczuwanego codziennego zagrożenia życia
i zdrowia. W Finlandii było inaczej.

Skala cierpienia ulega zmianie, gdy zabójstwa, gwałty i przemoc innego rodza-
ju stają się codziennością826. Finlandia doświadczała okrucieństw wojny z obcym
najeźdźcą oraz z wrogiem wewnętrznym. Wojna domowa i związane z nią osłabie-
nie władzy centralnej mogły sprzyjać surowemu systemowi prawa karnego. Słaba
władza - na co wielokrotnie wskazywał Michel Foucault - w sposób naturalny ma
tendencję do wspomagania się surowym prawem karnym.

Długotrwała opresja w niemal naturalny sposób przynosi w efekcie skłonność
do stosowania represji jako środka kontroli społecznej i utrzymania porządku rów-
nież w czasie pokoju. W Finlandii doświadczenia działań wojennych odcisnęły się
na pierwszym fińskim kodeksie karnym z 1889 roku, który wszedł w życie w 1894,
i wpływały także na prawo po roku 1918.

Problem w tym, iż trudno uznać system władzy fińskiej za szczególnie sła-
by. Wręcz przeciwnie - pomimo różnorodności w reprezentacji parlamentarnej,
od czasów Konstytucji przyjętej w Finlandii w 1919 roku system władzy w tym
kraju uznawany jest, poza okresem wojny domowej, za stabilny827. Bardziej więc
przemawiają argumenty przedstawiane w wynikach badań Steina Kuhle. Badał
on ewolucję ustawodawstwa dotyczącego czterech rodzajów ubezpieczeń społecz-
nych: od wypadków, na wypadek choroby, emerytalnych oraz na wypadek bezro-
bocia. Z analizy wynikało, iż Finlandia ma najsłabiej rozwinięte ustawodawstwo
i zabezpieczenie w tych czterech dziedzinach wśród wszystkich państw skandy-
nawskich828. Przyczyną tego może być zróżnicowanie społeczne, na które zwracał
uwagę Leif Lenke. Za takim tokiem rozumowania przemawia również analiza i ar-
gumenty dostarczone przez Mary G. Visher, która wskazuje, iż Finowie są wśród
Skandynawów najbardziej świadomi występujących barier i różnic klasowych. Ba-
riery te są też w Finlandii najbardziej wyczuwalne i widoczne, a stosunki pomię-
dzy robotnikami i grupą pracodawców są bardziej antagonistyczne niż w Danii czy
Szwecji829, ale nie mniej ostre niż w Norwegii. Jednak zasadnicza różnica między
sytuacją w Finlandii i w Norwegii leży u źródeł tych antagonizmów. W Norwegii
biorą się one nie tyle z rzeczywistych różnic, ile z konsekwentnego przydawania
pierwszeństwa wartościom demokratycznym i egalitarnym. W Finlandii ich źró-
dłem były rzeczywiste, widzialne bariery oddzielające od siebie różne grupy spo-
łeczne. Znajdowało to również odzwierciedlenie w populacji więziennej830.

826Nils Christie wspomina okres wojny jako zasadniczo, przy wszystkich trudach i niedogodnościach,
czas pokoju. Ani w jego rodzinie, ani w rodzinie jego przyjaciół na wojnie nikt nie ucierpiał. N. Christie,
A Suitable Amount…, s. 31-32.
827E. Allardt, Political Systems…, s. 54-70.
828S. Kuhle, The Beginnings of the Nordic Welfare States: Similarities and Differences, „Acta Socio-
logica, Supplement” 1978, s. 9-35.
829M. G. Visher, Perception of Class Conflict in Scandinavia, „Acta Sociologica” 1983, no. 26, s. 237-
-245.
830Christie tłumaczy różnice skali stosowania kary pozbawienia wolności w Finlandii i pozostałych
państwach skandynawskich skutkami brutalnych wojen, których doświadczała Finlandia. Leif Lenke
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Być może różnice te były przyczyną niskiej solidarności i przekonania, że ska-
zani zasługują na surową karę, ponieważ różnią się zasadniczo od reszty społe-
czeństwa. Kara w swoim zamyśle miała być surowa. Świadczy o tym treść regu-
lacji dotyczących ciężkich robót: „Ponieważ przymusowe roboty stanowią jeden
z najważniejszych elementów kary, należy zadbać, aby praca, jaką mają wykonać
więźniowie, nie przynosiła im zbytniej satysfakcji”831. Tak więc świadomie rozwija-
no formy pracy przymusowej, które w swym zamierzeniu miały być dla skazanych
uciążliwe. Rozwój ten przypada szczególnie na koniec XIX wieku, gdy generalnym
dyrektorem fińskiego więziennictwa był Alexis Gripenberg. Rozwinął warsztaty
stolarskie, szewskie, tkackie, stworzył szwalnie i przędzalnie. Wiele z tych prac
nadawało się do wykonywania w celach. Produkty w większości zasilały zapotrze-
bowanie armii. Do czasu, gdy wiek XX przyniósł rozwój komputerów i mikroelek-
troniki, zajęcia w fińskich więzieniach nie różniły się od tych, które oferowano
więźniom gdzie indziej. Zasadnicza zmiana nastąpiła w drugiej połowie XX wie-
ku wraz z wprowadzeniem zasady normalizacji. Wówczas zarówno warunki pracy
więźniów, jak i powierzane im zajęcia zbliżyły się do tych, jakie występują w spo-
łeczeństwie otwartym. Po II wojnie światowej część zakładów karnych zamienio-
no na obozy dla jeńców wojennych. W zmienionej sytuacji społecznej i politycznej
utworzony po wojnie Komitet ds. Reform Penitencjarnych miał przygotować grunt
pod reformę więziennictwa. Nie było to łatwe, gdyż w związku z obserwowanym
tuż po wojnie wzrostem przestępczości przeciwko mieniu populacja więzienna, za-
miast maleć, rosła i w roku 1946 wynosiła 9000. Zbiegło się to w czasie z potrzebą
odbudowy fińskiej ekonomii. Finowie otwarcie przyznają, że jednym z elementów
pomagających w osiągnięciu tego celu było stworzenie karnych obozów pracy,
których początek przypada na rok 1950. Więźniowie zatrudniani byli głównie przy
budowie autostrad i dróg wodnych. W okresie najbardziej wzmożonych prac ist-
niało 30 obozów. Większość z nich miała charakter okresowy - zamykano je wraz
z zakończeniem wyznaczonego odcinka prac. Zebrane doświadczenia pozwoliły
na stworzenie z czasem obozów pracy jako jednej z form wykonania kary pozba-
wienia wolności maksymalnie zbliżonej w ramach idei resocjalizacji do warunków
obowiązujących na wolności.

11.3. Zakłady karne w Finlandii. Więzienia
i więźniowie

Finlandia dysponuje zakładami karnymi zamkniętymi i otwartymi. Oprócz tego ist-
nieją sekcje otwarte zakładów zamkniętych i szpitale przy więzieniach, także dla
skazanych wymagających pomocy psychiatrycznej. Istnieje 16 (+2) zakładów za-
mkniętych, wliczając w to szpital i placówkę dla pacjentów psychiatrycznych, oraz
19 (+3) zakładów otwartych, wliczając w to również oddziały zewnętrzne, domy

przywiązuje większą wagę do różnic klasowych, które uważa za odpowiedzialne za brak wewnętrznej
solidarności grupowej. Wydaje się, że oba te czynniki mogą mieć wpływ na omawiane różnice. Mówi-
my o I i II wojnie światowej zarówno w Finlandii, jak i w Norwegii czy Danii. Jednak doświadczenia,
które kryją się za tymi słowami, są zdecydowanie różne w tych państwach. W Finlandii po 1918 roku
wskaźnik więźniów na 100 000 wzrósł ze 100 do 250, a następnie wynosił ok. 200/100 000 w czasie,
gdy w pozostałych państwach skandynawskich średnia przez wiele lat nie przekraczała 60 osób na
100 000. W takich warunkach bardzo trudno wskazać na jeden czynnik odpowiedzialny za podobny
stan rzeczy i za występujące różnice. Wydaje się, że zarówno Leif Lenke zgodziłby się z argumentacją
Nilsa Christie, iż różnice między Finlandią a pozostałymi państwami skandynawskimi polegają przede
wszystkim na różnicy w skali cierpienia, podobnie jak Christie uznałby argument o niższej solidarno-
ści społecznej ze względu na różnice społeczne między sądzącymi i osądzanymi. W tej sytuacji łatwiej
wskazać na cechę nieobecną w systemie penitencjarnym Finlandii jako na czynnik wyróżniający i mi-
mo różnic statystycznych zbliżający system fiński zdecydowanie raczej do systemów skandynawskich
niż do systemu rosyjskiego, a następnie sowieckiego.
831U. Mohell, T. Lappi-Seppälä, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections…, s. 100.
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przejściowe zakładów otwartych i szpitale więzienne. Zamknięte zakłady karne
przejęły zadania wcześniej rozdzielone na więzienia centralne i areszty; 9 spo-
śród nich pełni funkcję głównie tymczasowych aresztów. W pozostałych przeby-
wali skazani odbywający kary pozbawienia wolności i zastępcze kary pozbawienia
wolności za niespłaconą grzywnę. W zamkniętych zakładach karnych więźniowie
otrzymują wynagrodzenie za pracę, naukę lub uczestnictwo w innych pożytecz-
nych aktywności ach. Wynagrodzenie zwolnione jest od podatku.

Otwarte zakłady karne dzielą się na:

• otwarte zakłady karne (5 - Laukaa, Satakunta, Vilppula, Naarajärvi, Sulka-
va),

• otwarte oddziały więzienne (10 - Vanaja, Jokela, Käyrä, Turku, Kuopio, Yli-
tornio, Kestilä, Juuka, Riihimäki i Iskola),

• obozy pracy (4 - Helsinki, Suomenlinna, Ojoinen, Hamina).

Otwarte więzienia są odrębnymi, niezależnymi instytucjami. Oddziały otwarte
podporządkowane są administracyjnie zakładom zamkniętym. Karne obozy pracy
realizują konkretne zadania i prace, które są do wykonania. Więźniowie zatrudnia-
ni są przy restaurowaniu obiektów zabytkowych, pracują razem z konserwatora-
mi sztuki i pod ich kierunkiem. Obozy pracy realizują także zadania przy budowie
i konserwacji dróg (m.in. pasów startowych na lotniskach). Skazanych, których
ocenia się jako zdolnych do pracy i nieskłonnych do ucieczek, umieszcza się w za-
kładach otwartych. Więźniowie zawsze noszą tam własną odzież. Wszyscy poddani
są również rygorowi kontroli na nieobecność narkotyków i alkoholu w organizmie.
Skazani otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie, którym mogą dysponować. Wy-
nagrodzenie podlega opodatkowaniu i egzekucji komorniczej. Otrzymują je rów-
nież skazani uczący się i biorący udział w innych pożytecznych aktywnościach.
Także ich wynagrodzenie jest opodatkowane.

W 2004 roku w zamkniętych więzieniach przebywało średnio 805 skazanych,
w więzieniach i oddziałach otwartych - 603, a w obozach pracy - 202.

Największe placówki zamknięte mają maksymalnie 382 miejsca (więzienie Lo-
unais-Suome), najmniejsze 70 (Kuopio). Niewielkie oddziały szpitalne przewidzia-
ne na 23 chorych (oddział szpitalny zakładu Hämeenlinna) średnio zajmowały się
ok. 50 pacjentami dziennie. W szpitalu dla pacjentów psychiatrycznych przebywa-
ło w 2005 roku średnio 31 skazanych. Otwarte zakłady karne mają średnio od 30
do 60 miejsc. Największy przeznaczony jest dla 97 skazanych (więzienie Naara-
järvi)832.

Na dzień 31 grudnia 1999 w zakładach karnych przebywało średnio 2743 po-
zbawionych wolności (ok. 65/100 000 mieszkańców powyżej 15 roku życia), w tym
132 kobiety i 151 obcokrajowców. Aresztowanych było średnio 354, a 102 osoby
odbywały karę zastępczą pozbawienia wolności za niespłaconą grzywnę.

W roku 2000 średnia roczna liczba więźniów w Finlandii wynosiła 2855. W cią-
gu 2 lat liczba ta wzrosła do 3434. Wzrost populacji więziennej odnotowano we
wszystkich kategoriach zakładów karnych. Średnio w ciągu tego okresu wzrosła
o 233 liczba więźniów skazanych na karę pozbawienia wolności, o 21 przebywa-
jących w areszcie i o 41 skazanych na zastępczą karę pozbawienia wolności. Jak
wynika z oficjalnych danych fińskiej administracji więziennej, było to spowodo-
wane wzrostem osób uwięzionych za przestępstwa związane z narkotykami oraz
uwięzionych obcokrajowców. Te dwa fakty znajdują również odbicie we wzroście
osób osadzonych w tymczasowym areszcie.

Jeszcze w 1987 roku w fińskich więzieniach przebywało 4337 więźniów. Na
karę dożywocia skazano 31 osób (sami mężczyźni). Prewencyjne uwięzienie stoso-
wane wobec najgroźniejszych recydywistów dotyczyło 14 osób. Środek ten można

832Dane statystyczne na temat zakładów karnych Finlandii pochodzą ze strony internetowej fińskiej
Administracji Więzień i Probacji; http://www.vankeihoito.fi/16946.htm
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zastosować jedynie wobec osób, które uznawane są za zagrażające życiu i bezpie-
czeństwu innych i które w ciągu ostatnich 10 lat dodatkowo popełniły

Mapa zakładów karnych w Finlandii

Źródło: Strona internetowa: http://www.vankeihoito.fi/16946.htm

podobne przestępstwo do tego, za jakie przestępca był ponownie skazywa-
ny. Prewencyjne uwięzienie jest rekomendowane przez sąd pierwszej instancji na
wniosek prokuratora, lecz może być orzekane jedynie przez niezależny specjalny
sąd administracyjny - sąd więzienny833.

Dane z 1 maja 2002 ukazują, że najliczniejszą kategorię wśród osadzonych sta-
nowili skazani za przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy (34%). Tuż za
nimi są skazani za przestępstwa przeciwko mieniu (32%). Jednak najbardziej istot-
ny wzrost - sześciokrotny w stosunku do sytuacji z początku lat osiemdziesiątych
- wykazują sprawcy skazani za przestępstwa związane z narkotykami (18%). Dziś
jest to 1/5 uwięzionych. Kategoria ta jest istotna również ze względu na długość
wymierzanych w tych sprawach wyroków, często znacznie przewyższających kary
za inne czyny. Kategorią tradycyjnie znaczną są skazani za prowadzenie pojazdów
w stanie nietrzeźwości (11%). Pozostali sprawcy to 5% całej populacji więziennej
Finlandii834.

Pierwszy raz skazani stanowili w 2002 roku ok. 30% uwięzionych. Jedna pią-
ta przebywała w więzieniu ponad 8 razy. Ponad połowa (55%) w ciągu 5 lat od

833T. Aho, Life Imprisonment. Note from a European Survey. Finland. „The Bulletin of the European
Group for The Study of Deviance and Social Control” 1989—1990, no. 1, s. 30.
834Annual Report of the Finnish Prison and Probation Services 2002, Criminal Sanctions Agency,
Vammalan Kirjapaino Oy, Helsinki 2003, s. 15.
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zwolnienia trafiała z powrotem do więzienia. Wśród młodocianych powrotność jest
znacznie wyższa i osiąga 90%. Średnia pobytu w więzieniu wynosiła w 2002 roku
7,25 miesiąca. We wszystkich więzieniach przebywało mniej niż 500 więźniów ska-
zanych na kary długoterminowe. Średnia kara długoterminowa wynosiła w 2002
roku 7 lat i jeden miesiąc. Średnia pobytu w areszcie wynosiła w tym samym czasie
3 miesiące835.

W 2002 roku średnio dziennie w roku w zakładach karnych przebywało 128
(130 w 2001 r.) młodocianych więźniów w wieku poniżej 21 lat. Odbywali w więk-
szości karę za przestępstwa przeciwko mieniu. Byli wśród nich również skazani za
zabójstwa i przestępstwa związane z narkotykami. Kobiet było 204 (159 w 2001
r.), ponad ¼ to skazane za przestępstwa związane z narkotykami i mniej niż ¼ za
zabójstwa. Proporcjonalnie więcej kobiet niż mężczyzn odbywało wyrok za prze-
stępstwa przeciwko mieniu. W 2002 roku do 190 wzrosła liczba skazanych, którzy
znaleźli się w więzieniu za niespłaconą grzywnę (149 w 2001 r., wzrost o 28%
w 2002 r.). Oznacza to, że liczba więźniów odbywających zastępczą karę pozba-
wienia wolności znalazła się z powrotem na poziomie z połowy lat dziewięćdzie-
siątych. Średnia liczba przebywających w areszcie wynosiła 478 (457 w 2001 r.,
wzrost o 30% w 2002 r.). Dodatkowo średnio 173 osoby przebywały w aresztach
policyjnych. W sumie więc średnio w areszcie przebywało 651 osób. Obcokrajow-
ców było średnio 293 (248 w 2001 r.), co stanowi 8,5% wszystkich pozbawionych
wolności. Udział obcokrajowców wzrósł gwałtownie w ciągu ostatnich 2 lat. Na
każdych pięciu więźniów trzech jest z Estonii bądź Rosji, większość jest pozba-
wiona wolności za narkotyki. 74 więźniów odbywa karę dożywocia. Długość efek-
tywnego wykonywania tej kary wzrosła ostatnio w Finlandii z 12 do 14 lat836.

Ta wzrostowa tendencja nadal się utrzymuje, co otwarcie uważa się za pro-
blem wymagający rozwiązania, jako że w 2005 roku po raz pierwszy od wielu lat
odnotowano przeludnienie w zakładach karnych. Przeznaczone na 3576 miejsc,
musiały pomieścić 3888 więźniów. Utrzymuje się jednak nadal ta sama co w roku
2002 charakterystyka czynów i sprawców. Tabela 1 obrazuje, za jakie przestęp-
stwa najczęściej skazano w 2005 roku.

Tabela 1. Przestępstwa popełnione przez skazanych przebywających w zakładach karnych w Finlandii
(stan na dzień 31 maja 2005)

Rodzaj przestępstwa
Mężczyźni Kobiety Ogółem

liczba % liczba % liczba %

Rozbój 189 6,3 8 4,7 197 6,2

Kradzież 488 16,2 26 14,4 514 16,2

Inne przestępstwa przeciwko mieniu 143 4,8 10 5,9 153 4,8

Zabójstwo 545 18,1 45 26,6 590 18,6

Przestępstwa z użyciem przemocy 558 18,6 24 14,2 582 18,3

Przestępstwa seksualne 82 2,7 b.d. 0,0 82 2,6

Inne przestępstwa z k.k. 69 2,3 2 1,2 71 2,2

Jazda pod wpływem alkoholu 391 13,0 18 10,7 409 12,9

Narkotyki 476 15,8 36 21,3 512 16,1

Inne 63 2,1 - 0,0 63 2,0

RAZEM 3004 100,0 169 100,0 3173 100,0

Źródło: The Statistics of Prison Administration and Probation Administration of Finland in 2005, The
Criminal Sanctions
Agency, Helsinki 2006, s. 16.

Administracja podkreśla jednak, że więcej jest skazanych obcokrajowców, któ-
rzy uczestniczą w zorganizowanej przestępczości, cechują się brutalnością, są

835Ibidem, s. 16.
836Ibidem.
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uzależnieni od alkoholu i/lub narkotyków, a także wykazują braki w umiejętno-
ściach kognitywnych oraz wykształceniu ogólnym. Finlandia boryka się też z pro-
blemem zwiększonej liczby skazanych w okresie zimowym. To sygnalizuje raczej
problemy związane z niewydolnością polityki społecznej, ponieważ mamy tu do
czynienia najczęściej z bezdomnymi, którzy na okres zimowy poszukują innego
lokum niż dom opieki społecznej i często świadomie wybierają zakład karny, na-
ruszając prawo, by otrzymać wyrok, który pozwala im przezimować w więzieniu.

11.4. Organizacja i zadania fińskiej Służby
Więziennictwa i Probacji

Kara więzienia, zastępcza kara pozbawienia wolności za niespłaconą grzywnę oraz
pobyt w tymczasowym areszcie są wykonywane przez Departament Więziennictwa
i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Ma on pod swoim zarządem zarówno
więzienia zamknięte, jak i otwarte, więzienny szpital dla osób z odchyleniami od
normy psychicznej i Centrum Szkolenia Kadry Więziennej.

Zasadnicza zmiana nastąpiła 1 sierpnia 2001. Dotychczasowy Departament
Więziennictwa i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości został zlikwidowany
i zastąpiony przez Wydział Polityki Kryminalnej. Zadaniem jego jest nakreślenie
głównych kierunków polityki karnej i penitencjarnej. Reforma została przeprowa-
dzona w oparciu o nową ustawę o administracji wykonania wyroków przyjętą przez
Parlament w lutym 2001. Służba probacji odpowiada za wykonanie kary pracy na
cele społeczne i innych sankcji nieizolacyjnych. Odpowiedzialna jest za:

• nadzór nad warunkowo skazanymi młodymi przestępcami, osobami, które
w chwili popełnienia przestępstwa były w wieku od 15 do 20 lat;

• wykonanie kar wobec sprawców nieletnich między 15 a 17 rokiem, wobec
których orzeczenie kary grzywny byłoby zbyt łagodne a kary izolacyjnej zbyt
surowe, kary pracy na cele społeczne i nadzór nad warunkowo zwolnionymi.

W każdym z tych przypadków służba probacji odpowiedzialna jest za przygo-
towanie wywiadu i opinii na temat oskarżonego/skazanego. Z prośbą o wywiad
może się bowiem zwrócić także prokurator rozważający wystąpienie o wymierze-
nie kary pracy na cele społeczne lub innej sankcji nieizolacyjnej. Nadzór w trakcie
wykonania kary obejmuje opracowanie oceny ryzyka i potrzeb, jakie występują
w danej sytuacji życiowej skazanego. Wraz ze skazanym przygotowuje oraz nadzo-
ruje plan wykonania kary. W tak zorganizowanym systemie, charakterystycznym
dla wszystkich państw skandynawskich, kadra więzienna i probacyjna wyposażo-
na jest w istotną władzę decyzyjną co do warunków wykonania kary.

Na koniec 2002 roku w więziennictwie i systemie probacyjnym Finlandii za-
trudnione były 3203 osoby, w tym 873 kobiety. 98% pracowników to pracownicy
cywilni. Średnia wieku funkcjonariuszy wynosiła 43 lata. Najwięcej funkcjonariu-
szy było w przedziale wieku 45-54. Osoby bezpośrednio zatrudnione w pracy ze
skazanymi wykonują jednocześnie zadania strażników i wychowawców. Pracują
najczęściej w systemie trzyzmianowym. 68% pracowników służby probacji to pra-
cownicy społeczni lub instruktorzy, którzy nadzorują wykonanie kar nieizolacyj-
nych.
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Tabela 2. Pracownicy Departamentu Wykonania Wyroków (CSA), Służba Więzienna i Służba Probacji
(stan na dzień 31 grudnia 2005)

Służba Więzienna Służba Probacji CSA Ogółem

liczba % liczba % liczba % liczba %

Mężczyźni

Etat 1643 64 34 1741

Zlecenie 258 14 6 278

Razem 1901 67,3 78 24,5 40 36,0 2019 62,1

Kobiety

Etat 772 191 63 1026

Zlecenie 150 49 8 207

Razem 922 32,7 240 75,5 71 64,0 1233 37,9

RAZEM

Etat 2415 255 97 2767

Zlecenie 408 63 14 485

Razem 2823 100,0 318 100,0 111 100,0 3252 100,0

Źródło: Annual Report of the Finnish Prison and Probation Services 2002, Criminal Sanctions Agency,
Vammalan Kir-
japaino Oy, Helsinki 2003, s. 4-9.

Na wykonanie wyroków z budżetu państwa w 2005 roku przeznaczono 198,1
mln euro. 60% więziennych kosztów operacyjnych to koszty wynagrodzenia kadry.
Uwzględniając całość wydatków, utrzymanie jednego więźnia w zakładzie karnym
wynosiło w 2005 roku 45 500 euro. Około 74% probacyjnych kosztów operacyj-
nych to koszty wynagrodzenia kadry. Dochody z wykonania kary w 2005 roku wy-
niosły 18,1 mln euro. W większości dochód ten pochodzi ze sprzedaży produktów
wytworzonych przez skazanych837.

Tabela 3 ilustruje współczesny stan więziennictwa fińskiego: liczbę zakładów
karnych zamkniętych i otwartych, liczbę funkcjonariuszy zatrudnionych w każdym
z zakładów, liczbę miejsc przeznaczonych w ich ramach dla mężczyzn i kobiet,
rzeczywisty stopień zaludnienia oraz w nawiasach pierwotną pojemność zakła-
dów. Porównanie tych dwóch liczb ilustruje stopień przeludnienia, jaki występuje
w Finlandii.

837Annual Report of the Finnish Prison and Probation Services 2005, Criminal Sanctions Agency.
Vammalan Kirjapaino Oy, Helsinki 2006; http://www.rikosseuraamus.fi/16919.htm
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Tabela 3. Fińskie zamknięte i otwarte zakłady karne - liczba zatrudnionych funkcjonariuszy, populacja
więzienna (mężczyźni i kobiety) oraz poziom przeludnienia w 2005 roku

Zamknięte zakłady
karne

Liczba
funkcjonariuszy
(31 XII 2005)

Średnia populacja
skazanych

Średnie
zaludnienie
zakładu w rokumężczyźni kobiety ogółem

-Helsinki 231 333 (302) -
333
(302)

250

Hämeenlinna 147 87 (78)
123
(101)

210
(179)

191

Hämeenlinna - szpital 73 16 (18) 7(4) 23 (22) 70

Jokela 95 150 (121) -
150
(121)

122

Kerava 153 176 (172) -
176
(172)

155

Konnunsuo 144 255 (215) -
255
(215)

195

Kuopio 86 70 (70) - 70 (70) 52

Kylmäkoski 105 141(128) -
141
(128)

102

Lounais-Suome 301 404 (370) 12 (12)
416
(382)

330

Mikkeli 72 92 (97) - 92 (97) 65

Oulu 85 97(95) 10 (8)
107
(103)

89

Pelso 161 215 (207) 7(7)
223
(214)

189

Pyhäselkä 80 84 (81) 15 (17)
100
(98)

85

Riihimäki 186 205 (204) -
205
(204)

179

Sukeva 136 207 (191) -
207
(191)

172

Haasa 69 94 (88) 5(4) 99 (92) 65

Vantaa 175 208 (166) 18(15)
227
(181)

158

Vankimielisairaala -
szpital psychiatryczny

52 31

Ogółem 2352
2833
(2603)

198
(168)

3032
(2771)

2469

Otwarte zakłady karne

Laukaa 33 43(38) - 43 (38) 42

Naarajärvi 57 97 (88) - 97 (88) 95

Satakunta 147

Huittinen (oddział
szpitalny)

55 87 (77) - 87 (77)

Köyliö 48 70 (54) - 70 (54)

Sulkava 33 42 (39) - 42 (39) 36

Vilppula 37 52 (44) - 52 (44) 49
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Otwarte zakłady
karne

Liczba
funkcjonariuszy (31
XII 2005)

Średnia populacja skazanych Średnie
zaludnienie
zakładu w rokumężczyźni kobiety ogółem

Vanaja
26 (+oddział
zewnętrzny)

2(3) 40 (35) 42 (38) 40

JOV oddział
zewnętrzny

b.d. 15(13) - 15 (13) 14

KUV oddział
zewnętrzny

b.d. 17(13) - 17(13) 15

LSV oddział
zewnętrzny

b.d. 14 (14) - 14 (14) 14

Käyrä 31 43 (43) - 43 (43) 47

Ylitornio 18 28 (27) 3 (3) 31 (30) 32

Kestilä 33 40 (38) - 40 (38) 40

Juan
18 (+oddział

zewnętrzny)
37 (34) - 37 (34) 35

RIV oddział
zewnętrzny

2(6) - 2(6) 3

Iskola 12 35 (34) - 35 (34) 36

Helsinki obóz
pracy

22 68 (77) - 68 (77) 80

Suomenlinna
obóz pracy

24 63 (69) - 63 (69) 70

Ojoinen obóz
pracy

9 30 (28) - 30 (28) 29

Hamina obóz
pracy

15 29 (28) - 29 (28) 29

Ogółem 471 814 (767) 43 (38)
856
(805)

849

RAZEM 2823
3647
(3370)

241
(206)

3888
(3576)

3318

Źródło: The Statistics of Prison Administration…, s. 11.

Z tabeli 3 widać, iż Finlandia dysponuje dobrze przygotowaną infrastrukturą
zakładów otwartych, pozwalającą na elastyczne wykonywanie kary. Kadra w za-
leżności od potrzeb w danym zakładzie jest zatrudniana w sposób umożliwiający
rzeczywisty nadzór i pracę ze skazanymi. Biorąc pod uwagę jedynie średnią ska-
zanych przebywających w zakładach karnych, nie mamy tu do czynienia z prze-
ludnieniem. Jest ono widoczne, gdy bierze się pod uwagę dane z konkretnego,
zimowego miesiąca. Zakłady fińskie przeznaczone są dla niewielkiej liczby osób,
co ma ważne znaczenie dla jakości pracy ze skazanymi.

Struktura zakładów karnych to wynik planowej polityki, polegającej na dąże-
niu do zwiększania miejsc w zakładach karnych otwartych. Finlandia świadomie
dążyła do wyrównania w tym względzie poziomu z pozostałymi państwami skan-
dynawskimi. Proces ten ilustruje zestawienie liczby miejsc w otwartych i zamknię-
tych zakładach karnych na tle pozostałych państw skandynawskich. W przypadku
Finlandii i Norwegii dane dotyczące zakładów karnych obejmują także miejsca
w tymczasowych aresztach.
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Tabela 4. Średnia liczba miejsc i poziom zaludnienia w zakładach karnych otwartych i zamkniętych
w państwach skandynawskich w latach 2001—2005

Kraj Rok

Zakłady karne otwarte
Zakłady karne
zamknięte

Tymczasowy areszt

liczba
miejsc

liczba
skazań

%
liczba
miejsc

liczba
skazań

%
liczba
miejsc

liczba
skazań

%

Dania

2001 1236 1122 91 737 692 94 1590 1421 89

2002 1249 1188 95 740 688 93 1633 1559 95

2003 1310 1281 98 823 753 91 1641 1607 98

2004 1394 1331 96 840 788 94 1679 1648 98

2005 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Finlandia

2001 777 773 99 2384 2362 99 b.d. b.d. b.d.

2002 814 791 97 2460 2643 107 b.d. b.d. b.d.

2003 810 752 93 2485 2826 114 b.d. b.d. b.d.

2004 818 805 98 2509 2771 110 b.d. b.d. b.d.

2005 849 856 101 2469 3032 123 b.d. b.d. b.d.

Norwegia

2001 886 821 93 1924 1813 94 b.d. b.d. b.d.

2002 910 832 91 1962 1905 97 b.d. b.d. b.d.

2003 974 880 90 1997 1970 99 b.d. b.d. b.d.

2004 1022 932 91 2059 2045 99 b.d. b.d. b.d.

2005 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

Szwecja

2001 1155 981 85 3073 2911 95 1601 1507 94

2002 1167 1013 87 3178 3108 98 1681 1651 98

2003 1217 1223 100 3281 3237 99 1771 1762 99

2004 1357 1360 100 3262 2352 103 1931 1974 101

Źródło: The Statistics of Prison Administration…, a. 10.

Tabela 4 ukazuje, że Dania i Norwegia mają zdecydowanie najwięcej miejsc
w zakładach karnych otwartych i ich liczba sukcesywnie wzrasta. Jedynie w Szwe-
cji obserwujemy proces przeciwny. W ostatnim okresie wyraźnie spada tam liczba
miejsc w zakładach karnych otwartych na rzecz rozbudowy zakładów zamknię-
tych. Wzrasta też liczba miejsc w aresztach tymczasowych. Obserwowany wzrost
miejsc w zakładach karnych Norwegii i Finlandii odnosi się przede wszystkim do
wzrostu miejsc w aresztach tymczasowych

11.5. Misja fińskiej Służby Więziennictwa
i Probacji

Zadania wyznaczone zarówno więziennictwu, jak i służbie probacji są identycz-
ne z tymi, które zostały sformułowane dla tych służb w pozostałych państwach
skandynawskich. Zadania te można różnie realizować w zależności od przyjętych
kryteriów skuteczności. Dzisiejsza wiedza i droga, którą przeszli Finowie, skła-
nia ich ku uznaniu potrzeby przestrzegania zarówno litery, jak i ducha zaleceń
Rady Europy zawartych w ERW-2006838. Dzieje się tak pomimo podkreślanego
w piśmiennictwie i widocznego w statystyce wpływu nurtów neoklasycznych, cią-
żących ku szerszemu stosowaniu kar izolacyjnych.

Centralnymi wartościami wymienianymi wraz z misją fińskiej Służby Więzien-
nictwa i Probacji są prawość i poszanowanie ludzkiej godności. Charakterystycz-

838U. Mohell, T. Lappi-Seppälä, J. Laitinem, A. Kinnunen, Adult Corrections…, s. 123-125.
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ne, że to właśnie Finowie podkreślają, iż u podstaw ich działań leży wiedza na
temat ludzkiego potencjału do zmiany i dojrzałości. Nie ma tu mowy o dążeniu
na siłę do poprawiania jednostki; jest podkreślenie, że zmiana jest możliwa. To
wyznacza zasady, które są podstawą podejmowanych działań.

Służba Więziennictwa i Probacji ma więc za zadanie:

• chronić przestrzeganie podstawowych praw człowieka;

• traktować osadzonych w sposób humanitarny, obiektywnie i bez wyróżnień;

• przestrzegać litery i ducha prawa;

• wykonywać swoje zadania zawodowe w sposób, który pozwala na wspieranie
rozwoju osobowego skazanego.

Zasady te przyjęto w kraju, w którym przez całe dziesięciolecia odmawiano
wprowadzania metod resocjalizacji w formie intensywnych terapii, charaktery-
stycznych dla pozostałych państw skandynawskich. Warto zaznaczyć, że obecnie
postawa ta nie uległa zmianie i nie ma zgody na eksperymenty. W przeciwieństwie
jednak do czasu, gdy dominowała ideologia sprawiedliwej odpłaty, teraz służba
penitencjarna i probacji zdecydowanie ma za zadanie wspomagać więźnia w jego
staraniach o wykorzystanie czasu pozbawienia wolności na pozytywną zmianę.

11.6. Ustawowe zasady wykonania kary
pozbawienia wolności w Finlandii

Działanie służb wykonania kar więzienia, probacji i warunkowego zwolnienia re-
gulowała do października 2006 ustawa (1001/135), która weszła w życie 1 sierpnia
2001. Obecnie nowa ustawa wprowadziła zmiany prawa penitencjarnego. Admi-
nistracja wykonania kar spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Nowe biuro no-
si nazwę Departamentu Wykonania Kar i dzieli się na Zarząd Zakładów Karnych
i Probacji oraz Zarząd Postpenitencjarny.

W Finlandii istnieją dwa typy zakładów karnych - zakłady karne otwarte i za-
kłady karne zamknięte. Około 1/4 skazanych przebywa w zakładach otwartych,
oddziałach otwartych zamkniętych zakładów karnych, otwartych obozach pracy
oraz w centrach szkoleniowych. Regulamin zakładów karnych pozostawia ska-
zanym znaczną swobodę. Więźniowie w zakładach otwartych, zwłaszcza gdy są
zatrudnieni w obozach pracy lub pracują na zewnątrz, otrzymują za pracę pła-
cę porównywalną z płacą na wolności, płacą podatki, łożą na utrzymanie swoich
żon/mężów, dzieci i również płacą za swoje utrzymanie i pobyt w placówce peni-
tencjarnej.

Więzienia zamknięte dzielą się na więzienia centralne, lokalne oraz zakłady
karne dla młodocianych. Więzienia centralne przeznaczone są przede wszystkim
dla więźniów odbywających karę, podczas gdy więzienia lokalne pełnią zwykle rolę
tymczasowych aresztów dla osób oczekujących wyroku.

Więzienia dla młodocianych zostały wprowadzone ustawą dotyczącą przestęp-
czości młodocianych (1940/262). Przyjęta została w okresie wzrastających wpły-
wów nurtu indywidualizacji odpowiedzialności karnej, szczególnie wobec spraw-
ców młodocianych. Jeśli młodociany w momencie popełnienia przestępstwa nie
ukończył 21 roku życia, został skazany za jedno lub więcej przestępstw na karę po-
zbawienia wolności, specjalna Komisja Penitencjarna decyduje, czy ma odbywać
karę w zwykłym zakładzie, czy w zakładzie dla młodocianych. Ponieważ warunko-
we zwolnienie z zakładu dla młodocianych może nastąpić już po odbyciu 1/3 kary,
podczas gdy ze zwykłego zakładu po odbyciu połowy kary, preferuje się wobec
młodocianych zakład karny dla młodocianych.
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Osoby przebywające w areszcie nie są traktowane jak osoby skazane i ich wol-
ność może być ograniczona w stopniu wyznaczonym przez wymogi izolacji, bezpie-
czeństwa i zachowania porządku. W konsekwencji aresztowany nie ma obowiązku
podjęcia pracy, nauki i uczestniczenia w zajęciach organizowanych w więzieniu.

Fińskie prawo wymaga, aby warunki bytowe odbywania kary pozbawienia wol-
ności były maksymalnie zbliżone do warunków w społeczeństwie otwartym, a je-
dyną dolegliwością, jaką odczuwa skazany, było pozbawienie wolności. Nakładane
ograniczenia muszą być uzasadnione względami bezpieczeństwa i utrzymania po-
rządku w takim stopniu, by nie utrudniać powrotu skazanego do społeczeństwa.
Gros zasad nie odbiega w swej treści od tych, które zostały przedstawione przy
okazji omówienia wykonania kary w Szwecji, Norwegii, a zwłaszcza w Danii.

Stąd też zwrócimy tu uwagę jedynie na nowatorskie uregulowania obowiązują-
ce od października 2006 na skutek wprowadzenia nowej ustawy więziennej (FUW)
harmonizującej przepisy fińskie z wymogami EKPCz i ERW-2006.

Przyjęcie do zakładu karnego
Skazany jest pisemnie wzywany do stawiennictwa w zakładzie karnym. Nale-

ży mu umożliwić powiadomienie rodziny lub innej bliskiej osoby o przyjęciu do
więzienia. Dokładna data i czas przybycia muszą zostać odnotowane w księdze
rejestrów skazanych zgodnie z ustawą o przechowywaniu danych przy wykonywa-
niu kary (422/2002). Koszt podróży skazanego do zakładu karnego na terytorium
Finlandii pokrywa budżet państwa (rozdz. 4 § 2, 3 FUW).

Przyjęciu skazanego do zakładu towarzyszy przeszukanie przy świadku. Przy
przyjęciu wymagane jest dokładne sprawdzenie personaliów oraz spisanie wszyst-
kich posiadanych rzeczy. Możliwe jest również odnotowanie znaków szczególnych
(rozdz. 4 § 5 FUW).

Po przybyciu do więzienia więzień informowany jest o swoich prawach i obo-
wiązkach. W trakcie pobytu w oddziale przejściowym, po przyjęciu do zakładu
przygotowywany jest plan odbywania kary, który obejmuje okres kary, zwolnienia
i warunkowego przedterminowego zwolnienia. Plan obejmuje pobyt w więzieniu,
zajęcia, które w tym czasie ma wykonywać, probację z nadzorem, warunkowe
zwolnienie, a także przepustki z więzienia w trakcie odbywania kary. Towarzy-
szy mu plan dotyczący zwolnienia i nadzoru. Plan określa wymagania, jakim mu-
si sprostać skazany, by przestrzegać prawa na wolności. Szczegóły mogą zostać
zmienione i/lub dopracowane w miejscu osadzenia skazanego. Plan budowany jest
we współpracy ze skazanym. Planowaniu może towarzyszyć współpraca ze strony
służb probacyjnych, a za zgodą skazanego również władz lokalnego samorządu,
gdzie skazany mieszka lub przebywa, z prywatnymi organizacjami, placówkami
zdrowia, ze służbami socjalnymi, zatrudnienia, mieszkalnictwa etc. Plan dotyczy
także zabezpieczenia mienia skazanego w trakcie jego pobytu w więzieniu, kon-
taktu z bliskimi, możliwości kształcenia się, zdobywania i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i naukowych. Skazany, który nie ukończył 18 lat, umieszczany jest
oddzielnie od skazanych dorosłych (rozdz. 4 § 6, 7 FUW). Sporządzenie planu wy-
chodzi naprzeciw zasadzie przewidywalności zarówno co do oczekiwań, jak i moż-
liwości. Skazany ma jasność tego, co ma robić. Administracja zna kryteria, według
których może oceniać zachowanie skazanego. Od początku zaś całość nastawiona
jest na sensowne wykorzystanie czasu uwięzienia.

Brak jest wyraźnych wskazań, by pobyt ten służył wyrównaniu szkody pokrzyw-
dzonemu. Może to być część planu odbycia kary, ale przepis tego wyraźnie nie
przewiduje. Wyraźnie natomiast jest mowa, że warunkiem wstępnym umieszcze-
nia w zakładzie karnym otwartym jest powstrzymanie się od używania alkoholu
i narkotyków. Jeśli skazany ma pod opieką małe dziecko, może zostać przyjęty
z nim do zakładu. Płeć skazanej osoby nie ma tu znaczenia, chociaż najczęściej są
to matki.

Udział w użytecznych aktywnościach
Więźniowie mają obowiązek pracy, nauki lub uczestniczenia w innej aktyw-

ności zorganizowanej lub akceptowanej przez administrację. W 1999 roku 66%
więźniów uczestniczyło w różnych formach aktywności, w 2005 już 80%. Pozo-
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stałe 20% pozostaje bez zajęcia zarówno z powodu braku stosownej oferty, jak
i restrykcji wynikających z natury popełnionych czynów.

Przepisy nie mówią o obowiązku pracy, ale właśnie o obowiązku zapewnienia
skazanym sensownego zajęcia. Jest to nowość. Dotychczas tylko skazany miał obo-
wiązek zajmować się w ciągu dnia pracą, nauką lub inną pożyteczną działalnością.
Od października 2006 przepis wyraźnie stanowi, że skazanemu w godzinach pra-
cy należy zapewnić sensowne zajęcie (rozdz. 8 § 3 FUW). Celem uczestniczenia
w zajęciach jest dążenie do ułatwienia skazanemu prawidłowego funkcjonowa-
nia w społeczeństwie zarówno przez zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, jak
i zdolności do pracy i funkcjonowania w grupie (rozdz. 8 FUW). Tabela 5 ukazu-
je rodzaj zajęć edukacyjnych i liczbę skazanych uczestniczących w nich zgodnie
z rozdz. 8 FUW.

Tabela 5. Rodzaj zajęć edukacyjnych i liczba skazanych uczestniczących w nich w latach
2001—2005

Rodzaj edukacji
Liczba skazanych

2001 2002 2003 2004 2005

Nauczanie podstawowe 43 87 90 90 90

Szkoła zasadnicza 260 237 359 432 382

Liceum 130 166 141 147 148

Kursy kognitywne i rehabilitacyjne 345 352 168 166 143

Nauka zawodu 679 667 835 907 889

Studia uniwersyteckie 27 23 20 17 17

Inne formy nauczania 90 141 55 50 64

RAZEM 1547 1673 1668 1809 1733

Źródło: The Statistics of Prison Administration…, s. 18.

Nowe przepisy, zgodnie z regułą 26.2 ERW-2006 zobowiązujące kadrę wię-
zienną do zapewnienia więźniom różnych form aktywności, budzą jej sprzeciw.
Funkcjonariusze przyznają, że trudno jest pogodzić nawet niewielkie przeludnie-
nie z zadaniami płynącymi z prawa. Planuje się zorganizowanie wielu różnych za-
jęć ze skazanymi w drodze szerszej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Charakterystyczne, że funkcjonariusze domagają się raczej ścisłego przestrzega-
nia prawa i eliminacji przeludnienia niż ograniczenia praw skazanych do spędza-
nia czasu przy wykonywaniu pożytecznych zajęć839.

Zajęcia organizowane w ramach obozów pracy są najbliższe formie zalecanej
przez ERW-2006. Spełniają wymogi pożytecznego zajęcia i normalizacji (reguła
5 ERW-2006). Obozy pracy są przykładem niezwykłej transformacji obozów, które
swój początek miały w carskiej Rosji i pomyślane były jako forma maksymalnego
wykorzystania ludzkiej siły roboczej. Fiński przykład pokazuje transformację, któ-
ra dokonała się na skutek postawienia dobra i godności człowieka na pierwszym
miejscu. Nie są to więc te same instytucje. I jak już była o tym mowa przy omawia-
niu badań Paavo Uusitalo, choć ma to służyć zapobieganiu przestępczości, nawet
gdy to się nie udaje, prymat odnosi się do metod, które są bardziej humanitarne
i mniej niszczące840.

Kontakt ze światem zewnętrznym
ERW-2006 zalecają takie wykonanie kary, które umożliwi skazanemu utrzy-

manie kontaktu ze światem zewnętrznym. Według ERW-2006 mają temu służyć
odwiedziny rodziny, pisanie listów, otrzymywanie korespondencji, kontakty tele-
foniczne, przepustki, kontakty z mediami etc. Kontaktom więźnia ze światem ze-
wnętrznym poświęcone są rozdziały 12-14 FUW.

839W. Hoge, Finnish Prisons…, s. 18.
840P Uusitalo, Recidivism after Release from Closed and Open Penal Institutions, „British Journal of
Criminology” 1972, no. 12, s. 211-226.
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Więzień ma prawo do pisania listów. Listy badane są radioskopem na okolicz-
ność obecności nielegalnych przedmiotów. Nie bada się jednak ich treści (rozdz.
12 § 1 FUW). Jedynie w wyjątkowych, indywidualnych przypadkach listy wycho-
dzące lub przychodzące mogą być poddane kontroli ze względu na ich treść, gdy
wymaga tego przestrzeganie prawa lub zachowania porządku wewnętrznego albo
istnieje wyraźne podejrzenie, że treść listu może dotyczyć:

• popełnionego lub planowanego przestępstwa, za które najsurowsza przewi-
dziana kara wynosi co najmniej rok pozbawienia wolności;

• nielegalnego użycia narkotyków (rozdz. 12 § 2 FUW); w takiej sytuacji admi-
nistracja więzienia może zrobić kopię listu i zachować jako dowód w ewen-
tualnej sprawie.

Zniszczenie kopii odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi przetrzymy-
wania danych przy wykonywaniu kary (422/2002). Bez kontroli wysyłane i dostar-
czane są listy do organów nadzorczych krajowych i zagranicznych, jak również
listy do/od adwokata (rozdz. 12 § 3, 4 FUW).

Więźniowie mogą również na własny koszt korzystać z telefonów. Rozmowy
mogą być i są kontrolowane na oddziałach o najwyższym stopniu zabezpieczenia
(rozdz. 12 § 6-8 FUW). W szczególnych sytuacjach dopuszczalne jest również ko-
rzystanie z elektronicznych form łączności (rozdz. 12 § 9 FUW).

Zasadą jest jak najszersza możliwość korzystania z wizyt. Zapewnia się je
w czasie dogodnym dla bliskich, a więc po godzinach pracy oraz w sobotę i nie-
dzielę. Zasadą jest zgoda na częste wizyty, bez dozoru, z możliwością bliskiego
kontaktu z osobą odwiedzającą. Wyjątkiem od tej zasady są ograniczenia podyk-
towane koniecznością zachowania porządku w zakładzie karnym i przestrzegania
prawa (rozdz. 13 § 1-12 FUW). Nawet jednak w sytuacji gdy osoba bliska wyraź-
nie naruszyła reguły, wnosząc na teren zakładu zakazane przedmioty, wizyty jej
podobnie jak prawnika skazanego nie mogą zostać zabronione. Możliwe jest na-
tomiast udzielenie zgody na wizytę bez kontaktu osobistego. Zanim taki zakaz zo-
stanie wydany, zarówno osoba, wobec której są zastrzeżenia, jak i skazany muszą
być wysłuchani. Zakaz wydaje się w formie pisemnej z uzasadnieniem (rozdz. 13 §
6 FUW). Przepisy regulujące wykonanie kary wyraźnie stanowią prawo skazanego
do kontaktów z mediami. Może, jeśli sobie życzy, udzielać wywiadów, może, jeśli
wyrazi na to zgodę, być fotografowany (rozdz. 13 § 8 FUW). Ma także prawo do
kontaktu z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi. Nie odbywa się to jed-
nak automatycznie. O tym, czy powiadomi się placówkę, decyduje sam skazany.
Niekiedy, mając na względzie bezpieczeństwo własne lub osób bliskich, skazany
nie życzy sobie takich kontaktów (rozdz. 13 § 9 FUW).

Skazanemu można również na jego życzenie udzielić przepustki z zakładu kar-
nego. Celem przepustek jest podtrzymanie kontaktu ze społeczeństwem otwar-
tym i obniżenie negatywnych wpływów uwięzienia (rozdz. 13 § 1 FUW). Udziele-
nie przepustki jest możliwe po upływie 2/3 kary, jeżeli skazany przestrzega reguł
wykonania kary i wyraził zgodę na kontrolę na nieobecność w organizmie narko-
tyków lub inną stosowną kontrolę czy nadzór odpowiednio do jego stanu i planu
wykonania kary (rozdz. 14 § 2 FUW). Skazany odbywający karę dożywocia może
się ubiegać o przepustkę po upływie 12 lat. Skazany, który w chwili skazania na
karę dożywotniego więzienia nie ukończył 18 lat, może ubiegać się o przepustkę
po odbyciu 10 lat kary (rozdz. 14 § 3 FUW).

Z ważnych powodów przepustki mogą być udzielone również wcześniej. W sy-
tuacjach szczególnych skazany może uzyskać zgodę na przepustkę w towarzystwie
eskorty (rozdz. 14 § 6 FUW). W 1999 roku wydano 11 500 przepustek. Warunki
przepustki były przestrzegane w 92%.

Nadzór nad wykonaniem kary
Podobnie jak w przepisach pozostałych państw skandynawskich, fińska ustawa

wykonawcza nie przewiduje nagród, natomiast przewiduje kary dyscyplinarne. Tu
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także za zrozumiałe uznaje się, że dorosły człowiek postępuje zgodnie z ustalony-
mi zasadami i za dobre zachowanie nie otrzymuje nagród, tylko korzysta z prze-
widzianych praw (rozdz. 15 § 1-15 FUW). Nie do końca są to miary obiektywne
i wolne od dyskrecjonalnej woli dyrektora więzienia czy funkcjonariuszy. Dlate-
go też w większości decyzji ważnych dla więźnia wymagana jest forma pisemna.
W przepisach przyjęte jest również, że w większości przypadków skazany przed
podjęciem konkretnej decyzji musi zostać wysłuchany w sprawie. Warto podkre-
ślić, że forma takich rozmów wymaga równego traktowania obu stron, odbywa
się więc np. na siedząco, w nieformalnej atmosferze, gdzie racje skazanego bra-
ne są pod uwagę, tym bardziej że wydana decyzja musi być również uzasadniona
na piśmie. W przypadku gdy dyrektor więzienia wydaje decyzję o opóźnieniu wy-
puszczenia skazanego na warunkowe zwolnienie, skazany może odwołać się do
lokalnego sądu rejonowego (rozdz. 20 § 1-16 FUW). Decyzja o przedłużeniu po-
bytu skazanego w więzieniu jest wyjątkiem od reguły, która traktuje warunkowe
zwolnienie jak integralną część procedury wykonania kary pozbawienia wolności.
Zgodnie z ERW-2006 nowe przepisy gwarantują skazanemu możliwość ubiegania
się o pomoc prawną w prowadzeniu przed sądem jego spraw związanych z wyko-
naniem kary.

ERW-2006 są zaledwie zaleceniami, czyli aktem prawnym bez wiążącej mo-
cy i jedynie wskazującym kierunek, który powinien być nadany krajowej legislacji
i praktyce. Fakt, że tworząc nowe przepisy, Finlandia w pełni zastosowała się do
wymogów ERW-2006, jest dowodem na poziom praworządności w kraju i poważne
traktowanie swoich międzynarodowych zobowiązań w sferze polityki penitencjar-
nej.

11.7. Przykłady konkretnych rozwiązań
penitencjarnych w Finlandii

Centralne Więzienie w Helsinkach było przez długi czas ponurym świadectwem
warunków, jakie panowały w fińskich więzieniach jeszcze w drugiej połowie XX
wieku. Wybudowane w 1888 roku w miejscu wcześniejszego zakładu (z 1749 r.),
charakteryzowało się ciemnymi, wąskimi celami, mrocznymi korytarzami, prze-
nikliwym dźwiękiem długich ciężkich kluczy służących do zamykania cel, w któ-
rych z trudem mogła się pomieścić jedna osoba. Symbolicznie obrazowało wię-
ziennictwo fińskie i podejście do kary charakterystyczne do lat sześćdziesiątych
XX wieku. Przeznaczone na 462 miejsca, 40 miało zarezerwowane dla skazanych
z odchyleniami od normy psychicznej. Warunki odmienne od tych, które pano-
wały w zakładzie karnym w Turku przeznaczonym dla tego typu pacjentów, nie
sprzyjały powrotowi do zdrowia. Więźniowie i aresztanci większość czasu spędza-
li zamknięci w ciemnych celach. Nie było dla nich pracy, a funkcjonariusze, choć
uważali, że podstawowym problemem jest brak pracy, gotowi byli uznać, że pa-
nujące warunki dobrze oddają treść tego, czym powinna być kara. Nie ma proste-
go przełożenia architektury miejsca na sposób myślenia. Jednak trudno się było
oprzeć wrażeniu, że Centralne Więzienie w Helsinkach było również i od strony
mentalności kadry ostoją systemu penitencjarnego, którego Finowie zdecydowa-
nie chcieli się już pozbyć841. W 2002 roku oddano do użytku nowy areszt Vantaa,
który przejął zadania tymczasowego aresztu w Helsinkach. Budowa tego zakładu
trwała długo i do pewnego stopnia i budowa, i nowy zakład są znakiem proce-
su przemian. Instytucja ta spełnia wymogi nowoczesnego zabezpieczenia obiektu
i umożliwia wykonywanie zarówno aresztu, jak i kar izolacyjnych w sposób zgodny

841M. Płatek, Finland - the Place on the Scale of Progress, niepublikowany raport z wizyt w fińskich
zakładach karnych, Oslo University, Oslo 1984.
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z przyjętymi standardami. Oferta obejmuje zarówno pracę w warsztatach pracy,
jak i szkołę oraz miejsca rekreacji tak dla osadzonych, jak i dla kadry.

To co w fińskim systemie więziennym wydaje się szczególnie ciekawe, to prze-
miany w postawie funkcjonariuszy i organizacja otwartych zakładów karnych,
zwłaszcza obozów pracy. W Finlandii nie ma przyzwolenia na prywatyzację wię-
zień. Rząd długi czas rezerwowa, dla zakładów karnych wykonywanie prac, do
których zobowiązana była administracja publiczna, np. produkcję znaków drogo-
wych, samochodowych znaków rejestracyjnych. Ten aspekt również jest ważny,
umożliwia bowiem zabezpieczenie zajęcia dla skazanych, choć dziś o pracę ad-
ministracja zakładów karnych musi zabiegać podobnie jak w innych państwach.

11.7.1. Więzienie zamknięte Hämeenlinna, oddział zewnętrz-
ny Vanaja i obóz pracy Ojoinen

Zakład karny Hämeenlinna to wizytówka fińskiego systemu penitencjarnego. Jest
często prezentowany odwiedzającym Finlandię penitencjarystom. Wart jest przy-
bliżenia ze względu na programy realizowane zarówno w zakładzie zamkniętym,
jak i w oddziałach zewnętrznych zakładu.

Zakład jest położony ok. 100 km od Helsinek. Wybudowany w 1972 roku na
podstawie planów z 1964 roku. Miał to być zakład karny dla kobiet, przeznaczony
na 500 osób. Kolejne renowacje doprowadziły do zmniejszenia miejsc w zakładzie,
dzięki czemu możliwa jest lepsza realizacja zadań kary i wydajniejsza praca ka-
dry. Przy czym w samym zakładzie przewidziano pierwotnie 100 miejsc dla kobiet
i 150 dla mężczyzn. Pozostałe miejsca przeznaczone były na oddział zewnętrz-
ny Vanaja na 35 miejsc i obóz pracy Ojoinen na 60 miejsc. Dodatkowo zakładowi
podlega administracyjnie sanatorium dla skazanych z całej Finlandii oraz szpital
przywięzienny.

Zakład jest przeznaczony dla mężczyzn i kobiet; przebywają oni w oddzielnych
częściach zakładu, co uniemożliwia spotykanie się. Zakład ma również oddziały
dla tymczasowo aresztowanych. Jest głównym zakładem dla kobiet. Zakład prze-
widziany jest na 78 miejsc dla mężczyzn i 101 dla kobiet. Znajduje się tu specjalny,
wzorcowy oddział dla matek z dziećmi (możliwe jest również odbywanie tu kary
dla ojca z dzieckiem, jeśli byłaby taka potrzeba). To również wyróżnia Finlandię na
tle państw skandynawskich, jako że zarówno Norwegia, jak i Szwecja zasadniczo
nie przewidują możliwości odbywania kary pozbawienia wolności wraz z dziec-
kiem842. Kobieta może przebywać w zakładzie z dzieckiem do ukończenia przez
nie 2 roku życia. Możliwe jest jednak pozostawanie z dzieckiem również do ukoń-
czenia przez nie 4 roku życia, jeśli warunki pozwalają na odbywanie przez skazaną
kary w zakładzie otwartym Vanaja.

Warunki stworzone w zakładzie karnym osadzone kobiety i mężczyźni ocenia-
ją jako przyzwoite. Według nich reżim w więzieniu jest surowy, ale nie opresyjny.
Więźniowie uczestniczą w zajęciach. W więzieniu znajduje się pralnia, która obsłu-
guje cały system więzienny kraju. Skazani, głównie kobiety, zatrudnieni są także
w szwalni, przędzalni, warsztatach naprawczych i warsztatach naprawy obuwia.
Po pracy mają do swojej dyspozycji halę sportową, pokoje do wypoczynku, biblio-
tekę. O godzinie 22.00 skazani zamykani są w celach, wcześniej swobodnie mogą

842Podobne rozwiązanie jak w Szwecji i Norwegii przyjęto w Nowej Zelandii. Polska należy do państw
zezwalających na pobyt z matką dziecka do jego 3 roku życia. Do nich należą m.in. Chorwacja, Cypr,
Hongkong, Mołdowa, Hiszpania, Szwajcaria, Austria i Portugalia. Niemcy i Turcja zezwalają na pobyt
z matką dziecka do wieku rozpoczęcia szkoły podstawowej, podobnie jak Queensland w Australii, co
w praktyce oznacza, że mogą pozostawać w więzieniu do 7 roku życia, ponieważ jest to wiek rozpoczę-
cia nauki zarówno w Turcji, jak i w Australii. Słowacja, Słowenia i Węgry zezwalają na pobyt z matką
dziecka do ukończenia przez nic pierwszego roku życia. Litwa i Finlandia pozwalają na pobyt dziecka
do ukończenia 2 roku życia. Patrz B. Shaw, Women in Focus, „Corrections News” z 13 czerwca 2001.
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się poruszać po oddziale. Niemal każdy więzień ma w swojej celi telewizor i wideo.
Telewizor jest również w świetlicy w każdym oddziale; jest tam także miejsce do
przygotowywania posiłków.

Skazane zajmują jednoosobowe pokoje razem z dzieckiem. Oddział dla matek
z dziećmi znajduje się w odrębnej części zakładu i przypomina nieco połączenie sa-
natorium z przedszkolem. Możliwe jest dzielenie pokoju z drugą więźniarką, jeśli
obie sobie tego życzą. Oczywiście, jeśli administracja zakładu boryka się z prze-
ludnieniem, niekiedy staje się to koniecznością.

Warunki w zakładzie otwartym w Vanaja przygotowanym na 35 kobiet i 3 męż-
czyzn zdecydowanie odbiegają od więziennych. Dom jest wybudowany w układzie
tarasowym, usytuowany jest nad jeziorem. Skazani w ciągu dnia bez nadzoru uda-
ją się do pracy, do szkół i wyznaczonych im miejsc. Nie mogą się spóźnić na noc,
nie mogą używać alkoholu i narkotyków, ale poza tym korzystają z codziennych
fińskich przyjemności jak sauna, narty, tenis.

Obóz pracy nie jest ogrodzony podobnie jak zakład otwarty. Skazani mieszkają
w barakach, które niczym nie różnią się od wznoszonych na placach budowy. Sa-
mi muszą zadbać o swoje posiłki, mogą je sobie kupić w kantynie po przystępnej
cenie. Mają pełną swobodę po pracy aż do godzin wieczornych. Próba oddalenia
się lub w inny sposób złamania regulaminu grozi cofnięciem do zakładu karnego
zamkniętego.

Skazani zarówno w zakładzie zamkniętym, jak i otwartym poddawani są re-
gularnym testom na obecność alkoholu w moczu. Zdaniem funkcjonariuszy jest to
konieczne, by nie dopuścić do rozprzestrzeniania się specyficznej podkultury, jaką
stwarza obecność narkotyków. Towarzyszy jej proces prób zastraszania słabszych
więźniów, wywierania presji, przejmowania władzy przez więźniów. Odpowiedzią
na to jest restrykcyjna postawa służby więziennej, co stwarza niewskazaną at-
mosferę przemocy i nieufności. Aby temu zapobiec, stosuje się testy. Skazani są
również świadomi, że używając narkotyków, mają niewielkie szanse na przenie-
sienie do zakładu karnego otwartego, podobnie jak wcześniej nie mieli możliwości
otrzymania zamiast kary więzienia kary prac na cele społeczne.

Część skazanych z zakładu otwartego każdego dnia przebywa wiele kilome-
trów w drodze do pracy, szkoły, na uczelnię. W 2002 roku jako eksperyment uży-
to do nadzoru skazanych systemu radiolokacyjnego GSM. Skazane, opuszczając
zakład karny, otrzymywały telefon komórkowy, który pozwala na ustalenie miej-
sca ich pobytu. Wcześniej kontrola przebiegała na zasadzie losowego kontrolowa-
nia skazanego przez funkcjonariusza. Obecne rozwiązanie zdało egzamin. Finowie
wprowadzają ten system w pozostałych regionach w zakładach karnych otwartych
i obozach pracy.

Oddział otwarty Vanaja jest interesujący również ze względu na prowadzo-
ną tam rehabilitację skazanych kobiet. Przechodzą intensywną terapię dla narko-
manek, opartą na teoriach kognitywnych, współpracy i wsparciu grupy terapeu-
tycznej, ujęciu terapii w kontekst psychospołeczny, czyli pozwalający na uświado-
mienie i zrozumienie procesów wykluczenia, podkultury, efektów traumatycznych
przeżyć, potrzeby kreowania realistycznych celów i przygotowanie skazanych do
wyjścia na wolność. Jest to jedna z form dostępnych także w innych zakładach.
Riitta Granfelt od 1 sierpnia 2005 do 1 sierpnia 2006 przeprowadzała w zakładzie
badania. Celem ich była ocena terapii opartej na teorii kognitywno-behawioralnej
i zdobycie praktycznej wiedzy w celu podejmowania efektywniejszych działań nie
tylko terapeutycznych, ale i związanych z lepszym funkcjonowaniem skazanych po
wyjściu na wolność. Badania oparte były na obserwacji uczestniczącej, pogłębio-
nych wywiadach i dyskusjach z kadrą i skazanymi. Wnioski, jakie płyną z badań,
raz jeszcze potwierdzają, że również w Finlandii do więzień trafia najbiedniejsza,
najmniej zdrowa i najbardziej wykluczona część społeczeństwa. Uzyskane przez
Granfelt wyniki nie odbiegają od tych, jakie Eva Longato-Stadler, Lars von Knor-
ring i Jarmila Hallman uzyskali, badając w szwedzkich więzieniach dorosłych męż-
czyzn. Autorzy za zaskakujący uznali wysoki poziom zaburzeń osobowości i uza-
leżnień od alkoholu i narkotyków wśród populacji więziennej, stwierdzając zależ-
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ność między tymi faktami i zachowaniem przestępczym843. Na podobnie wysoki
poziom osób wykazujących zachorowalność na choroby psychiczne wśród aresz-
towanych wskazywały badania przeprowadzone w 13 krajach. Wynikało z nich,
że aż 71% osób osadzonych w duńskich aresztach wykazywało zaburzenia psy-
chiczne i uzależnienie od środków odurzających844. W Finlandii z badań przepro-
wadzonych przez Matti Joukamaa wynika, że 56% fińskich osadzonych zarówno
w aresztach, jak i w więzieniach wykazuje zaburzenia psychiczne845. Przy czym -
co nie zaskakuje - wśród fińskiej populacji znacznie mniej było narkomanów niż
uzależnionych od alkoholu846. Badania te robione były w 1984 roku. Sytuacja od
tego czasu, zdaniem administracji więziennej, uległa zmianie i w fińskich więzie-
niach jest teraz równie wielu uzależnionych od narkotyków. Charakterystyczne,
że toczona od lat w Finlandii debata na temat sensowności zamykania osób uza-
leżnionych w więzieniach wciąż nie została zdecydowanie rozstrzygnięta na ko-
rzyść terapii847. Alkohol nadal pozostaje problemem podstawowym także wśród
fińskich więźniów848. Z kolei prowadzone przez Kirsten Rasmussen, Odd Storsa-
eter i Stena Levandera w Norwegii badania, które miały na celu sprawdzenie,
czy w populacji osób osadzonych częstsze są zaburzenia osobowości i psycho-
patia, nie potwierdziły ani szwedzkich wyników, ani podobnych do szwedzkich
wyników amerykańskich. Badania te wskazały jednak na obecność nie tyle psy-
chicznych zaburzeń osobowości, ile dysfunkcji osobowości. Nie dziwiło to auto-
rów badań, którzy przyznali, że jest to związane z faktem, że aby w ogóle trafić do
więzienia w Norwegii, trzeba wykazać się znacznym poziomem antyspołecznego
zachowania i dewiacji849. Trudno więc jednoznacznie ustalić, czy narkotyki przy-
czyniły się do niskiego statusu, czy ich nadużywanie było tego skutkiem. Zarówno
jednak szwedzkie badania Andersa Nilssona, jak i norweskie Torbjørna Skardha-
mara potwierdzają, że do więzienia trafiają najczęściej osoby z najbiedniejszych,
najmniej uprzywilejowanych grup społeczeństwa i że społeczne wykluczenie ma
istotny związek z powrotnością do przestępczości850. Sytuacja w Finlandii wydaje
się podobna do opisywanej przez Nilssona w Szwecji i Skardhamara w Norwegii.
W Finlandii jest sporo miejsc przeznaczonych dla osób wychodzących z zakładów

843E. Longato-Stadler, L. von Knorring, ). Hallman, Mental and Personality Disorders as Well as Per-
sonality Traits in a Swedish Male Criminal Population, „Nordic Journal of Psychiatry” 2002, nr 56, s.
137-144.
844E. Blaauw, R. Roesch, A. Kerkhof, Mental Disorders in European Prison System Arrangements for
Mentally Disordered Prisoners in Prison Systems of 13 European Countries, „International Journal of
Law and Psychiatry” 2000, vol. 23, no. 5-6, s. 649-663.
845M. Joukamaa, Psychiatrie Morbidity among Finnish Prisoners with Special Reference to Socio-de-
mographic Factors: Results of the Health Survey of Finnish Prisoners. Wattu Project, „Forensic Science
International” 1995, no. 73, s. 85-91.
846K. Mäkelä, Changing Nature of Unrecorded Alcohol Consumption in Finland in the Postwar Period,
„Contemporary Drug Problems” Spring 1981, s. 103-144; idem, Level of Consumption and Social Con-
sequences of Drinking, „Research Advances in Alcohol and Drug Problems” 1978, vol. 4, s. 303-347;
P. Sulkunen, Drinking Bitterns and the Level of Alcohol Consumption: an International Overview, „Al-
cohol and Drug Problems” 1976, vol. 3, s. 223-281; S. Ahlström, Finnish Drinking Habits: a Review of
Research and Trends in Acute Effects of Heavy Drinking, w: Alcohol Related Problems, eds N. Krasner,
J. S. Madden, R. J. Walker, John Wiley &. Sons Ltd, New York 1984.
847K. Mäkelä, Criminalization and Punishment in the Prevention of Alcohol Problems, „Contempo-
rary Drug Problems” Fall 1978, s. 327-366; S. Ahlström, E. Österberg, Alcohol Consumption and its
Consequences in Finland, 1960—1980, „Contemporary Drug Problems” Summer 1981, s. 193-214.
848Warto tu zauważyć, że Finowie mają ciekawe doświadczenia. W 1972 roku na kilka tygodni skle-
py monopolowe z powodu strajku zaprzestały sprzedaży alkoholu. W tym czasie areszty za pijaństwo
zmniejszyły się o 20-25%, a w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu o 1015%. Co ciekawe, nie na-
stąpiła, czego się obawiano, masowa produkcja bimbru. Okazało się, że wraz z podażą spadł i popyt.
Wydaje się, że z tego doświadczenia nie wyciągnięto właściwych wniosków. Trudno ocenić, do jakie-
go stopnia zadecydowały tu interesy czerpiących zyski z przemysłu alkoholowego. Patrz K. Mäkelä,
Differential Effects of Restricting the Supply of Alcohol: Studies of a Strike in Finnish Liquor Stores,
„Journal of Drug Issues” Winter 1980, s. 131-144.
849K. Rasmussen, O. Storsteter, S. Levander, Personality Disorder, Psychopathy and Crime in a Nor-
wegian Prison Population, „International Journal of Law and Psychiatry” 1999, vol. 22, s. 91-97.
850T. Skardhamar, Inmates’ Social Background and Living Conditions, „Journal of Scandinavian Stu-
dies in Criminology and Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 39-56; A. Nilsson, Living Conditions, Social
Exclusion and Recidivism aniong Prison Inmates, „Journal of Scandinavian Studies in Criminology and
Crime Prevention” 2003, vol. 4, s. 57-83.
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karnych; są chętni do pracy z tymi, którzy są trzeźwi, zmotywowani, gotowi na wy-
zwania. Chętnych do pracy z narkomanami brakuje. Jednocześnie bez względu na
warunki, jakie tworzone są w więzieniu, poczucie beznadziei wydaje się towarzy-
szyć więźniom fińskim w nie mniejszym stopniu niż więźniom w innych zakładach
karnych w Skandynawii i na świecie. Oczywiście nie oznacza to, iż do więzienia
nie trafiają również groźni przestępcy, sprawcy poważnych naruszeń prawa851.

Służba Więziennictwa i Probacji ma więc przed sobą trudne zadanie wyposaże-
nia skazanych w trakcie odbywania kary w umiejętność przełamania i wydobycia
się z zaklętego kręgu, który prowadzi z powrotem do więzienia. Poczucie bezna-
dziei i niemocy temu nie służy. Przemiana wymaga woli, siły, wsparcia. Program
realizowany w Vanaja jest próbą, by to osiągnąć. Granfelt patrzy jednak na rze-
czywistość realistycznie. Trudno się dziwić, że ludzie na wolności chcą pracować
z osobami, na których można polegać. Realia dla skazanych są jednak niełatwe.
Relacje władzy w podkulturze więziennej związane z używaniem narkotyków, za-
sklepienie w więziennym świecie, nawet w zakładach otwartych, wcześniejsze nie-
powodzenia i poczucie przegranej - to wszystko sprawia, że trudności, jakie muszą
przezwyciężyć skazani, by sukces był możliwy, zwłaszcza dla uzależnionych i cier-
piących na zaburzenia psychiczne, są znaczne.

Jednakże podobnie jak wtedy, gdy okazało się, że obozy pracy nie przeciwdzia-
łają powrotowi do przestępczości w stopniu wyższym niż zakłady zamknięte, jak
i wtedy gdy okazało się, że programy przeciwdziałania przestępczości na poziomie
lokalnym nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, tak i teraz nikt nie proponuje
rezygnacji z prowadzonych terapii. Realne podejście do rzeczywistości wymaga
jedynie, by program zmieniać nie tylko pod względem liczby osób, które wycho-
dzą z nałogu i nie naruszają ponownie prawa. Problemy, z którymi mierzy się wię-
zienie, wynikają najczęściej z problemów istniejących w społeczeństwie. Nie ma
szans na rozwiązanie wszystkich, ale zwrócenie na nie uwagi może poprawić nie-
które sektory polityki społecznej i sprawić, że prowadzony dyskurs będzie bliższy
rzeczywistości. Jeśli ktoś zamierza zwalczyć alkoholizm czy narkomanię, niewiele
zdziała, podnosząc jedynie surowość kar, źródłem problemu są bowiem najczę-
ściej relacje międzyludzkie. Sukces mierzy się tu także stopniem, w jakim ofero-
wana terapia przyczynia się do humanitarnego wykonania kary z poszanowaniem
godności człowieka. I w tym sensie terapia ta również przyczynia się do podniesie-
nia poziomu cywilizacyjnego i realizowania zadań, jakie stawia przed sobą fińska
służba więzienna.

11.8. Podsumowanie

W Finlandii zanotowano ostatnio spadek przestępstw. W 2002 roku liczba prze-
stępstw zgłoszonych na policję wyniosła 737 000. Przestępstwa związane z narko-
tykami, których wzrost notowano przez ostatnie lata, również spadły o 7%. Wzro-
sły natomiast o 3% zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa związane z napa-
ścią i naruszeniem nietykalności cielesnej oraz o 2% przestępstwa prowadzenia
pojazdu w stanie nietrzeźwym.

Więzienia i system probacyjny, podobnie jak w Danii i Szwecji, również w Fin-
landii stanowi jedność. Celem systemu więziennego i systemu probacji jest dba-
łość o bezpieczeństwo społeczeństwa przez utrzymywanie zgodnego z prawem,
bezpiecznego systemu wykonywania kar. Celem tym jest także przyczynianie się
do obniżenia przestępczości powrotnej i przerywania cyklu społecznej ekskluzji,
często odpowiedzialnej za zjawisko recydywy.

851R. Granfelt, Drug Treatment for Female Prisoners - Vanaja Open Institution as a Case Study, ma-
szynopis 2006.
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Służba więzienna jest odpowiedzialna za wykonanie kar pozbawienia wolności
oraz zamienionych na pozbawienie wolności kar grzywny, a także za wykonywanie
aresztu. Służba probacyjna odpowiada za wykonanie kar probacyjnych i innych
kar bez pozbawienia wolności. Podstawową wartością realizowaną w pracy obu
służb jest sprawiedliwość i poszanowanie ludzkiej godności. Dodatkową przewod-
nią zasadą, jaką kierują się obie służby, jest uznanie, że człowiek jest w stanie się
zmieniać i rozwijać.

Nie jest bez znaczenia, czy służby odpowiedzialne za wykonanie kar mają jasno
określoną misję i świadomość zadań, jakie z niej wynikają. W przypadku Finlan-
dii Ministerstwo Sprawiedliwości w wydawanych przez siebie publikacjach jasno
określa wynikające z misji zadania. Zarówno służba penitencjarna, jak i proba-
cyjna zobowiązane są do wykonywania swoich zadań w sposób gwarantujący za-
bezpieczenie praw człowieka, traktowania skazanych humanitarnie, obiektywnie
i jednakowo zgodnie z prawem i zdrowym rozsądkiem, tak pracując, by zapewnić
skazanym osobisty rozwój i umiejętność życia w sposób zgodny z prawem.

Finlandia wyróżnia się wśród państw skandynawskich tym, iż w krótkim cza-
sie w sposób radykalny zmieniła swoją politykę kryminalną, karną i penitencjarną,
zmierzając do ujednolicenia ich w obrębie państw skandynawskich. Chcąc podsu-
mować cechy charakterystyczne, które złożyły się na ten proces, należy wskazać
na kilka charakterystycznych zjawisk.

W Finlandii była polityczna wola i zgoda na zmiany. Jak zauważył jeden
z najwybitniejszych fińskich kryminologów Patrik Törnudd, ci, którzy brali udział
w przygotowaniu reformy, byli zgodni co do tego, że fiński system penitencjar-
ny przynosił Finom wstyd, tym bardziej że reformy ani nie wymagały zbyt wielu
nakładów, ani nie groziły wzrostem przestępczości.

Reformy zostały przygotowane przez stosunkowo wąską grupę ekspertów.
Opierano się na nauce i doceniano zarówno wiedzę teoretyczną, jak i empiryczną.
Istniała też ścisła współpraca i porozumienie między naukowcami i politykami od-
powiedzialnymi za wymiar sprawiedliwości. Nie bez znaczenia zapewne było to,
że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Inkeri Anttila była jednocześnie
profesorem prawa karnego, dyrektorem Instytutu Badań i Polityki Prawnej oraz
ministrem sprawiedliwości.

Dużą rolę w procesie zmian odegrały media, które w sposób rzetelny, bez sen-
sacji, otwarcie informowały o złej sytuacji w więziennictwie. Fakt, że ówczesny
dyrektor generalny więziennictwa K. J. Lång domagał się przemian i ograniczenia
populacji więziennej, ukazując negatywne skutki, jakie niesie z sobą pozbawienie
wolności, miał duże znaczenie edukacyjne. Działo się to w czasie, gdy jeszcze nie
obowiązywała reguła 90.1 ERW-2006. Nie bez znaczenia była postawa sędziów
i ich odpowiednie przygotowanie, które umożliwiło współpracę w ograniczeniu
zarówno wysokości, jak i wielości kar izolacyjnych.

Dostrzeżono jednocześnie, że na tle innych państw europejskich Finlandia jest
państwem o niskim poziomie przestępczości. Długi czas podkreślano tam brak pro-
blemów z narkotykami. To pozwalało na przyjęcie wyważonej polityki karnej. Prze-
miany w systemie penitencjarnym łączyły się z przemianami społecznymi, dzięki
którym w ciągu ok. 20 lat, począwszy od lat sześćdziesiątych, Finlandia z pań-
stwa rolniczego przekształcała się w zurbanizowane, industrialne państwo opieki
społecznej.

Finlandia, która dążyła do upodobnienia się do pozostałych państw skandy-
nawskich, dziś staje przed wyzwaniem. Skandynawia, nadal słusznie traktowana
jako pewna jedność, w polityce penitencjarnej doświadcza procesów, które te pań-
stwa różnicują. Ciekawe jest to, że biorąc przykład ze Szwecji, Finlandia przygo-
towała nowoczesne ustawodawstwo i jednocześnie pomimo obserwowanych kry-
zysów związanych z przeludnieniem trzyma się wytyczonej polityki wykonywania
kar raczej w zakładach karnych otwartych. Pod tym względem Finlandia bliższa
jest Danii niż Szwecji.

Współczesne zmiany chętnie składa się na karb procesów globalizacyjnych. Ta-
pio Lappi-Seppälä, analizując procesy zachodzące w polityce karnej i penitencjar-
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nej Finlandii, dowodzi, że wzrost sankcji i liczby osób uwięzionych w Skandynawii
to wynik próby harmonizacji systemów w ramach europejskich wspólnot852. Do-
strzega, że towarzyszy temu przesadna wiara w efektywność systemu karnego,
a zwłaszcza kary pozbawienia wolności, nieznajdująca potwierdzenia w wiedzy
empirycznej, i zauważa też, że politycznej uwadze umknęły istotne zagadnienia
prewencji, znaczenia środków bez pozbawienia wolności oraz finansowych i spo-
łecznych kosztów polityki karnej operującej sankcjami izolacyjnymi. Efektem te-
go jest również w państwach skandynawskich wzrost skali zaludnienia zakładów
karnych. Procesy zachodzące w Finlandii zdają się zmierzać w tym samym kie-
runku ze szkodą dla wypracowanego dorobku fińskiej myśli i praktyki peniten-
cjarnej. To, czego zdają się nie dostrzegać sami Finowie, to miejsce Finlandii na
skali przemian. Wydaje się, że kraj ten nie powinien być dziś postrzegany jako pań-
stwo, które naśladuje, ściga i zbliża się do innych państw skandynawskich, ale jako
wzór dla nich. Lappi-Seppälä podkreśla proces uczenia się od innych systemów.
To ważny argument. Proces uczenia się i naśladownictwa obecny jest od począt-
ku kształtowania się współczesnych systemów penitencjarnych. Dochodzą do tego
dążenia obecne w Unii Europejskiej i szerszej wspólnocie państw europejskich do
ujednolicenia systemu karnego853. W ostatnim okresie zwłaszcza w Unii częste
są głosy podnoszące potrzebę ujednoliconej polityki karnej służącej efektywnemu
zwalczaniu groźnych przestępstw. Towarzyszy temu i inna tendencja, którą najle-
piej wyrażają ERW-2006 i europejskie Reguły stosowania sankcji bez pozbawienia
wolności [Rec(92) 16 i Rec(2000)22], Są one wyraźnym dowodem na to, jak wie-
le wspólnota europejska nauczyła się od państw skandynawskich, w tym również
od Finlandii. Wyraźne podkreślenie negatywnych skutków uwięzienia [Rec(92)16]
i przyjęcia jako podstawy zasad i idei normalizacji wskazują na przenikanie stan-
dardów skandynawskich do polityki karnej i penitencjarnej obowiązującej w pań-
stwach Rady Europy. Doświadczenia Finlandii najlepiej pokazują, jakie warunki
trzeba stworzyć, by lansowane wzorce stały się standardem i podstawą działania
systemu penitencjarnego.

852T. Lappi-Seppälä, Nordic Sanction Systems Fading the European Harmonisations? referat na kon-
ferencji: Sovereign Criminal Law Systems and Integration from Comparative Law Perspective, Mexico
City, 28 września - 1 października 2004, maszynopis.
853Ibidem.
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ROZDZIAŁ 12. SKANDYNAWSKA
LEKCJA

12.1. Penitencjarny system skandynawski
- jedność czy wielość systemów

W ciągu kilku ostatnich dekad systemy penitencjarne na całym świecie przecho-
dziły ogromne przeobrażenia. Zmieniały się uzasadnienia celów wymierzania i wy-
konywania kary pozbawienia wolności. Zmieniały się też role i zadania służby peni-
tencjarnej. Nastąpił, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, raptowny rozrost liczby
więźniów, gwałtownie zaczęło się rozwijać więziennictwo, w tym więziennictwo
prywatne854. W tym czasie zmieniały się na świecie systemy polityczne, co rów-
nież miało wpływ na urządzenie więzień i politykę penitencjarną, prowadząc naj-
częściej do upolitycznienia i systemu karnego, i więziennictwa na skalę wcześniej
niespotykaną. Na tym tle, choć w tej pracy opisuję rozwój i zmiany, skandynaw-
ski system penitencjarny wyróżnia stabilność i niewzruszona wiedza o zasadniczo
społecznie szkodliwym wpływie kary pozbawienia wolności.

Na wstępie tej pracy zostały postawione pytania, na które szukałam odpo-
wiedzi, analizując politykę kryminalną, karną i penitencjarną państw skandynaw-
skich. Sięgnęłam też do kulturowych korzeni, tam szukając wyjaśnienia cech, któ-
re wydają się charakterystyczne dla stosunków panujących w polityce karnej tych
państw, i poddałam opisowej analizie system penitencjarny w każdym z nich. Sys-
tem ten to skoordynowany układ elementów, zbiór tworzący pewną całość uwa-
runkowaną stałym, logicznym uporządkowaniem jego części składowych. System
penitencjarny państw skandynawskich zdecydowanie nie jest monolitem i dąży do
ujednolicenia zarówno swojego ustawodawstwa karnego, jak i praktyki peniten-
cjarnej. Mamy tu do czynienia z postawą otwartą na doświadczenia innych państw
i dążeniem do jednolitości w takim stopniu, by zapewnić równe standardy obywa-
telom swoich państw swobodnie przemieszczającym się w Skandynawii. Państwa
te nie planowały pełnej jedności. Korzystają one ze swoich doświadczeń, wzajem-
nie się od siebie ucząc. Kolejne zmiany w systemie karnym i penitencjarnym z cza-
sem przenikają do pozostałych państw, choć i tu obserwujemy różne rozwiązania
w ramach konkretnych ustaw i praktyk.

Kraje łączy wspólna tradycja historyczna, wzajemna zależność i długie okresy
współpracy. Pomimo wielu podobieństw historia ich nie była tożsama. Norwegia,
Dania i Finlandia były w XIV-XVI wieku jednym królestwem. Unia została zerwa-
na w 1521 roku, ale Norwegia nadal podlegała Danii, a w latach 1814—1905 była
zależna od Szwecji. Częścią Szwecji przed długi okres swojej historii była Finlan-
dia. Norwegia zdobyła niepodległość w 1809 roku, w tym samym czasie Finlandia
dostała się pod władzę rosyjskiego cara; niepodległość ogłosiła dopiero w 1917 ro-
ku. W czasie II wojny światowej Szwecja pozostawała neutralna, Dania i Norwegia
walczyły przeciwko Niemcom, Finowie zaś opowiedzieli się po stronie Niemców,
by walczyć o swoją niepodległość przeciwko sowieckiej Rosji.

System polityczny państw skandynawskich, choć zbliżony, zachowuje swoje
odrębności. Szwecja, Norwegia i Dania są monarchiami konstytucyjnymi, podczas
gdy Finlandia i Islandia są republikami. Dania, Norwegia i Szwecja należą do Unii
Europejskiej. Poza Unią znajdują się Norwegia i Islandia. Skandynawskie państwa
są państwami demokratycznymi, wielopartyjnymi. W latach 1930—1980 w różnym

854Ch. Riveland, Prison Management Trends, 1975—2025, „Crime and Justice” 1999, vol. 26, s. 163-
-203.
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tempie, ale konsekwentnie reformowały politykę kryminalną, karną i penitencjar-
ną w kierunku ograniczenia stosowania kar izolacyjnych i rozwoju probacji. Ostat-
nio z różną intensywnością wprowadzają elektroniczny monitoring.

Państwa skandynawskie to państwa dobrobytu - welfare state. Pomimo kryty-
ki i często głoszonego zmierzchu i upadku przyjętego modelu, system ten trwa,
rozwija się i, jak pokazuje przykład Finlandii, zapewnia wysoki poziom życia oby-
watelom. Na politykę karną i penitencjarną, choć zaostrzoną, wciąż wpływa to-
lerancja, poczucie wspólnoty, praworządność i poszanowanie wolności. Państwa
skandynawskie charakteryzują się nadal najniższymi nie tylko w Europie, ale i na
świecie wskaźnikami osób uwięzionych.

Stany Zjednoczone przodują tu ze wskaźnikiem 726/100 000, Rosja 550/100
000. Kraje bałtyckie mają wskaźnik 303/100 000, co wyraźnie świadczy o trudno-
ściach wyjścia z komunistycznej przeszłości. Podobnie jest w państwach Europy
Wschodniej i Centralnej, gdzie średnia wynosi 182/100 000, ale najwyższy w tej
grupie państw wykazuje Polska - 209/100 000. Nie oznacza to, że poziomem życia
zbliżyliśmy się do Stanów Zjednoczonych, ale że nadal bądź znów mamy problemy
podobne do tych, które można obserwować w postsowieckich państwach bałtyc-
kich. Zachodnia Europa ma średnią 109/100 000 i wykazuje spore zróżnicowanie.
Skandynawska średnia to 72/100 000.

W Skandynawii niski poziom uwięzienia idzie w parze z wysokim poziomem
dobrobytu, zadowolenia z jakości życia, poziomu edukacji i egalitaryzmu. Towa-
rzyszy temu najniższy w świecie poziom korupcji.

Państwa skandynawskie mają również podobny system prawny. I tym razem
nie można tu mówić o jedności, ale konkretne instytucje, jak powołana już w 1952
roku Rada Nordycka i działająca w latach 1960—1980 Nordycka Komisja Prawa
Karnego zdecydowanie wpłynęły na dobrą współpracę i dążenie do ujednolice-
nia wielu rozwiązań prawnych. Nie zmienia tego faktu nawet odrębność historii
i prawa Finlandii, jako że i ona włączyła się w proces zmierzający do ogranicze-
nia populacji więziennej, a w latach dziewięćdziesiątych przewodziła pozostałym
państwom, mając najniższe wskaźniki uwięzionych na 100 000 mieszkańców.

Do jakiego stopnia czynniki te, obok czynników historyczno-obyczajowych,
wpływają na stosunkową łagodność skandynawskich systemów penitencjarnych
i wysoką cenę wolności?

12.2. Fenomen skandynawskiej
stosunkowej łagodności systemu
penitencjarnego

Wielokrotnie w tej pracy wskazywałam na wolę polityczną, a równie często na
nastawienie społeczne, które przeciwne jest wydatkom na więzienia i na margina-
lizację grup społecznych. Matti Joutsen proponuje znaleźć odpowiedź na pytanie
o skandynawski fenomen, zastanawiając się, jakie warunki muszą być spełnione,
aby doszło do szerokiego wprowadzenia kar nieizolacyjnych. Uważa, że potrzeba
do tego politycznej woli, poparcia społecznego, odpowiedniej oferty sankcji bez
pozbawienia wolności w kodeksie karnym, środków i wsparcia praktyków. Ozna-
cza to, że nie wystarczy dysponować środkami finansowymi, konieczna jest wola
i infrastruktura. Nie zbuduje się infrastruktury bez woli, tak więc wola jest na
pierwszym miejscu.

Skąd taka wola u Skandynawów? Podnoszony często argument, że niski po-
ziom sankcji jest wynikiem skandynawskiego dobrobytu, nie jest argumentem wy-
starczającym. Skandynawia ma bowiem dużo łagodniejszy system niż państwa Eu-
ropy Wschodniej i Centralnej, ale także Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo-
nych. Sami Skandynawowie dostrzegają związek między dobrobytem i surowością
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lub łagodnością sankcji. Tapio Lappi-Seppälä powołuje się na badania Garlanda,
który analizuje związek między spadkiem dobrobytu w Stanach Zjednoczonych
i wzrostem surowości sankcji karnych. Deklaracja wojny z przestępczością jest
dużo prostsza niż wojny z niedostatkiem i ubóstwem855. Wymaga odmiennych na-
rzędzi. Ta pierwsza jest wygrana przez polityków, którzy rzucają hasła zaostrzenia
prawa karnego i sankcji karnych; ta druga wymaga zmian w polityce społecznej.

Proces ten jednak przebiega dwutorowo. Wzrost populacji więziennej w dłuż-
szym czasie prowadzi do zubożenia społeczeństwa, ponieważ ogranicza konkuren-
cję, kreatywność, aktywność, rozwój usług; hamuje także solidarność społeczną
i zwiększa populację osób dotkniętych doświadczeniem i kulturą więzienną. Stąd
więc, choć oczywiście może istnieć związek między rozsądnym, niechętnym eks-
pansji kar izolacyjnych systemem penitencjarnym i dobrobytem, nie jest to zwią-
zek ani prosty, ani jednoznaczny. Argument przytaczany w tej pracy przez auto-
rów skandynawskich, że Finlandia rozpoczęła proces reform, gdy włączyła się do
grupy skandynawskich państw dobrobytu, jest raczej argumentem na rzecz pier-
wotnej roli politycznej woli, by obniżyć skalę uwięzienia. Niska skala uwięzienia
może więc być elementem generującym dobrobyt. I choć także ten argument nie
jest jednoznaczny, należy pamiętać o niskich wskaźnikach inkarceracji w Norwe-
gii w okresie, gdy był to kraj biedny i nękany poważnym niedostatkiem. W ostat-
nich latach kraje skandynawskie również przechodziły załamania gospodarcze -
najwyraźniejsze w Szwecji i Finlandii, obecne także w Danii i Norwegii. W okresie
gdy do głosu dochodziły tendencje alarmistyczne, nastawione na upolitycznienie
polityk karnych, obserwowaliśmy jednoczesny wzrost problemów gospodarczych.
Ostatnie tendencje do poszukiwania alternatyw dla kary więzienia idą w parze
z niewielkim, ale jednak spadkiem przestępczości np. w Szwecji i powrotem do go-
spodarczej równowagi. Nie dysponuję tu wystarczającą wiedzą ekonomiczną, aby
udowodnić tezę, że wraz z upolitycznianiem polityki karnej stajemy wobec groź-
by kryzysu ekonomicznego, ale przykłady na świecie od Stanów Zjednoczonych
po Finlandię zdają się ją potwierdzać. Próba rozwiązania problemów społecznych
od narkotyków po narastające nierówności społeczne przynosi więcej szkody niż
pożytku856. Molochowatość amerykańskiego systemu penitencjarnego nadszarp-
nęła demokrację tego kraju, skutkując obozami w Quantanamo, ale nie poprawiła
ani społecznej solidarności, ani ekonomii. Zdecydowanej postawie przeciwnej roz-
budowaniu potencjału penitencjarnego zawdzięcza być może Skandynawia to, że
dojście tam do władzy w pewnym okresie partii prawicowo-konserwatywnych nie
doprowadziło do zasadniczej zmiany polityki karnej i penitencjarnej oraz w ni-
czym nie przypominało procesów w polityce karnej obecnej w Anglii i Walii czy
Stanach Zjednoczonych. Globalizacja i dążenie do unifikacji systemów penalnych
w ramach państw Unii Europejskiej nie jest wystarczającym argumentem na rzecz
obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu populacji więziennej w tych krajach.
Nie bogactwo więc, nie wyłącznie dobrobyt tłumaczy fenomen łagodności skan-
dynawskiego systemu penitencjarnego.

Argument wielokrotnie powtarzany w tej pracy o przywiązaniu do prawa, war-
tości demokratycznych, wysoka wartość przypisywana wolności i poczucie wspól-
noty rodzące solidarność i współodpowiedzialność są tymi czynnikami, które stoją
za promowaną polityką karną. Poczucie wspólnoty i solidarność to długa historia
oparcia władzy na demokratycznych zasadach i na prawie w połączeniu z pro-
mowaniem powszechnej edukacji. Doświadczenie Finlandii pokazuje, że proces
ten jednak może ulec przyspieszeniu. Finom dołączenie do pozostałych państw
skandynawskich zajęło niewiele ponad 10 lat, ale były to lata świadomych i kon-
sekwentnych działań. Nacisk był położony i na edukację, i na redukcję uwięzienia
oraz korzystania z kary pozbawienia wolności. Skandynawowie wiedzą, że kara
więzienia jest szkodliwa i kosztowna, wiedzą, że koszty społeczne najczęściej prze-

855D. Garland, The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford Uni-
versity Press, Oxford 2002.
856H. Tham, Law and Order as a Leftist Project? The Case of Sweden, „Punishment & Society” 2001,
vol. 3, no. 3, s. 409-426.
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wyższają korzyści. Tyle że wiedza ta nie jest wiedzą tajemną, jest dostępna także
innym państwom i zawsze kształtuje obowiązującą ich politykę karną i peniten-
cjarną.

12.3. Źródła stabilności systemu

Skąd bierze się stosunkowa stabilność systemu penitencjarnego państw skandy-
nawskich? To pytanie ma tym większy sens, że rozdział 3 poświęcony polityce kry-
minalnej dobrze ilustruje dynamiczny obraz przemian prawa karnego. Mówimy
o państwach, które oparte są na prawie mającym trwałe podstawy. Jednakże je-
go instytucje ulegają ciągłym zmianom. Wraz z rosnącą wiedzą i doświadczeniem
instytucje pojawiają się, znikają, ulegają transformacji. Przykładem tego były wie-
lokrotnie modyfikowane przepisy o warunkowym, przedterminowym zwolnieniu,
przepisy o odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alko-
holu. Zmiany takie wprowadzane są i w innych państwach. Same zmiany więc
niewiele tłumaczą i często mają skutek negatywny. Wprowadzają chaos i dezinte-
grują system prawny. To co wyróżnia państwa skandynawskie, to fakt, że zmiany
te były świadomie ukierunkowane na eliminowanie, ograniczanie kar izolacyjnych
na rzecz kar nieizolacyjnych. Owo dążenie jest zarówno charakterystyczną cechą
skandynawskiej polityki kryminalnej ostatnich dekad, jak i przyczyną stabilności
systemu.

Skandynawowie tłumaczą, iż mogą sobie pozwolić na te zmiany ze względu na
niski poziom strachu przed przestępczością, wysoki poziom zaufania do systemu
prawnego, wysoki poziom zaufania do ludzi, wysoki poziom życiowej satysfakcji
i wysoki poziom satysfakcji z życia w systemie demokratycznym. Innymi słowy,
twierdzą, że mają tak łagodny system karny, łagodny system penitencjarny i jed-
nocześnie system stabilny, ponieważ są zasadniczo zadowoleni z życia i czują się
szczęśliwi. To twierdzenie można odwrócić i zasugerować, że są zadowoleni z ży-
cia i mają niski poziom strachu ze względu na kształt istniejących tam polityk
karnych.

Tłumaczenie to brzmi, być może, szokująco, ale znajduje potwierdzenie w na-
stawieniu do problemów społecznych. Jako podstawową uznaje się zasadę, by nie
szkodzić. Istnieją również badania, które wskazują na związek między zaufaniem
do systemu prawnego i wskaźnikami uwięzienia. Okazuje się, że im wyższy jest po-
ziom tego zaufania, tym niższa jest skala uwięzienia. Na skali zaufania do systemu
prawnego najwyżej znajdują się kraje skandynawskie wraz ze Szwajcarią. Zbliżone
do nich są Austria i Holandia. W tych państwach również wskaźniki inkarceracji
są stosunkowo najniższe. W ostatnim okresie sytuacja ta zaczyna pogarszać się
w Holandii, co znajduje odbicie w zaostrzającej się polityce penitencjarnej tego
kraju.

W państwach skandynawskich nie ma potrzeby demonstrowania, że „coś się
robi” w sprawie przestępczości, gdyż zamiast tego jest sprawny system odszko-
dowań i pomocy specjalistycznej dla pokrzywdzonych. Nie ma też w tej sytuacji
potrzeby, by demonstrować „rozprawianie się” z przestępcami, można za to skupić
się na potrzebach związanych z minimalizowaniem ryzyka powrotności do prze-
stępstwa. Stąd jest tam przestrzeń dla poszukiwania rozwiązań w drodze badań,
eksperymentów, próbowania nowych sposobów.

Nie oznacza to, że poziom przestępczości w Skandynawii jest niski. W pracy
wskazywałam, że w Danii i Polsce jest on zbliżony. Nie poziom więc, lecz reakcja
na przestępczość jest tym, co zdecydowanie różni Polskę od Danii. Państwa skan-
dynawskie znajdują się w górnej granicy skali państw, których obywatele wyra-
żają zaufanie do systemu prawnego. Polska jest na końcu tej skali, wyprzedzając
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jedynie Grecję. Poglądy na przestępczość są więc silnie skorelowane z ogólnym
poczuciem bezpieczeństwa i zadowolenia z życia.

Skandynawowie nie muszą uciekać się do demonstrowania siły. Nie muszą
poszukiwać kozła ofiarnego w postaci sprawców przestępstw, na których moż-
na przerzucić odpowiedzialność za niepowodzenia, ponieważ generalnie czują się
usatysfakcjonowani. Mówimy o państwach, w których zdarzają się zabójstwa z nie
mniejszą częstotliwością niż w Polsce, o państwach borykających się z poważny-
mi problemami, takimi jak alkohol, narkotyki, przemoc w rodzinie. Problemy te
jednak można rozważać bez potrzeby uciekania się do poszukiwania magicznego
panaceum w postaci zaostrzonej odpowiedzialności karnej. Naukowcy dowiedli, że
strach przed czarami i jednocześnie wiara w czarną magię były najbardziej rozpo-
wszechnione w społeczeństwach, w których jednostki nie dysponowały społecznie
akceptowanymi środkami ochrony przed działaniem innych osób. Tam gdzie nie
było dobrze działającej policji i sądów, do których można się było zwrócić, gdy na-
ruszano prawa drugiej osoby, uciekano się do mocy nadprzyrodzonych i wierzono
w złe czary857. Przez analogię można zauważyć, że państwa skandynawskie dzięki
optymizmowi, pozytywnemu nastawieniu i satysfakcji z życia oraz dzięki zaufaniu
do człowieka uwolnione są od konieczności sztucznego dowodzenia swojej spraw-
ności w drodze zaostrzania kar wobec wybranych, najczęściej najsłabszych grup
społecznych.

Korelację między zaufaniem do Parlamentu a zadowoleniem ze stanu demokra-
cji ilustruje tabela 1. Tu również widać, że kraje skandynawskie wykazują najwyż-
szy poziom zadowolenia. To z pewnością wpływa na poziom identyfikacji z podej-
mowanymi przez Parlament i rząd działaniami oraz skłonności do ich pozytywnego
oceniania. To również może mieć istotny wpływ na otwartość na dialog i zgodę na
nowe rozwiązania. W takich warunkach ani rząd, ani Parlament nie są zmuszeni
do demonstrowania swej władzy. W tej pracy ukazywałam, że gdy rządzący czują
się słabi, wykazują tendencję do demonstrowania jej przez zaostrzanie zarówno
prawa karnego, jak i stosowanych kar.

Występuje też korelacja między zaufaniem do Parlamentu i wiarą w demokra-
cję. To skorelowane jest z poziomem satysfakcji z życia. Ilustrują to tabele 1-3. Wi-
dać w nich wyraźnie, że państwa skandynawskie znajdują się w czołówce państw,
w których pozytywne oceny są najwyższe.

857E. S. Carpenter, Witch-fear among the Aivilik Eskimos, „American Journal of Psychiatry” 1953, no.
110, s. 194-199.
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Tabela 1. Zaufanie do Parlamentu i satysfakcja z istniejącej demokracji w państwach UE i państwach
kandydujących w 2004 roku (w %)

Państwo
(a) Zaufanie do
Parlamentu

(b) Satysfakcja z
demokracji

Różnice
między

(a) i (b)

15 państw UE

Austria 52 68 16

Belgia 49 65 16

Dania 74 92 18

Finlandia 67 77 10

Francja 33 52 19

Niemcy 35 53 18

Wielka Brytania 36 61 25

Grecja 47 53 6

Irlandia 40 71 31

Włochy 35 43 8

Luksemburg 64 82 18

Holandia 53 71 18

Portugalia 40 41 1

Hiszpania 37 67 30

Szwecja 46 71 25

10 nowych państw UE

Cypr (grecki) 54 68 14

Republika
Czech

17 48 31

Estonia 41 44 3

Węgry 29 27 -2

Łotwa 27 43 16

Państwo
(a) Zaufanie do
Parlamentu

(b) Satysfakcja z
demokracji

Różnice
między

(a) i (b)

Litwa 15 23 8

Malta 38 48 10

Polska 8 29 21

Słowacja 23 26 3

Słowenia 39 56 17

Państwa kandydujące

Bułgaria 11 20 9

Chorwacja 20 21 I

Cypr (turecki) 57 55 -2

Rumunia 35 29 -6

Turcja 73 56 -17

Średnia dla 15 państw 39 56 17

Średnia dla nowych
państw

29 41 12

Średnia dla kandydatów 39 34 -5

Źródło: „Standard Eurobarometer” 2005, no. 63.

Zaufanie do Parlamentu przekłada się w państwach skandynawskich na zaufa-
nie do rządu, partii politycznych i na wiarę w człowieka.
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Tabela 2. Osoby wyrażające zaufanie do systemu prawnego, do rządu, Parlamentu i partii politycznych
w Europie w 2004 roku (w %)

Państwo
Zaufanie do
systemu prawnego

Zaufanie do
rządu

Zaufanie do
Parlamentu

Zaufanie do partii
politycznych

15 państw UE

Austria 74 49 52 31

Belgia 48 44 49 30

Dania 83 55 74 51

Finlandia 78 68 67 37

Francja 53 24 33 14

Niemcy 58 27 35 18

Grecja 53 40 47 23

Irlandia 52 40 40 24

Włochy 43 29 35 19

Luksemburg 65 68 64 46

Państwo
Zaufanie do
systemu prawnego

Zaufanie do
rządu

Zaufanie do
Parlamentu

Zaufanie do partii
politycznych

Holandia 65 40 53 35

Portugalia 41 33 40 19

Hiszpania 47 40 37 24

Szwecja 64 33 46 22

Wielka
Brytania

54 34 36 22

10 nowych państw UE

Cypr (grecki) 64 60 54 21

Republika
Czech

32 23 17 11

Estonia 49 44 41 17

Węgry 24 32 29 11

Łotwa 37 35 27 10

Litwa 30 25 15 10

Malta 45 40 38 29

Polska 23 11 8 5

Słowacja 27 22 23 11

Słowenia 34 40 39 23

Państwa kandydujące

Bułgaria 20 20 11 11

Chorwacja 24 22 20 11

Cypr
(turecki)

60 62 57 40

Rumunia 35 43 35 22

Turcja 69 76 73 28

Źródło: „Standard Eurobarometer” 2005, no. 63.

Tabela 3. Zaufanie do Parlamentu i wiara w człowieka w 2002 roku
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Państwo Zaufanie do Parlamentu (0-10) Państwo
Wiara w człowieka

(0-10)

Dania 6,2 Dania 7,0

Szwecja 5,9 Norwegia 6,6

Finlandia 5,8 Finlandia 6,5

Szwajcaria 5,8 Szwecja 6,1

Norwegia 5,7 Holandia 5,7

Luksemburg 5,7 Szwajcaria 5,6

Holandia 5,2 Irlandia 5,5

Austria 5,1 Luksemburg 5,2

Państwo
Zaufanie do Parlamentu
(0-10)

Państwo
Wiara w człowieka
(0-10)

Węgry 5,0 Austria 5,1

Belgia 5,0 Wielka Brytania 5,1

Włochy 4,8 Izrael 4,9

Grecja 4,8 Hiszpania 4,9

Hiszpania 4,8 Belgia 4,8

Wielka Brytania 4,7 Niemcy 4,7

Izrael 4,7 Włochy 4,5

Niemcy 4,5 Francja 4,5

Francja 4,5
Republika
Czech

4,3

Portugalia 4,4 Portugalia 4,2

Irlandia 4,4 Węgry 4,1

Słowenia 4,0 Słowenia 4,0

Republika
Czech

3,6 Polska 3,7

Polska 3,5 Grecja 3,6

Źródło: A. Kuovo, European Social Surveys in the Research of Social Capital, „FSD Bulletin” 2005, no.
I.

Państwa skandynawskie w porównaniu z innymi wykazują najwyższy opty-
mizm. Z tym idzie w parze wiara w człowieka. To z pewnością przyczynia się do
przekonania, że długotrwałe uwięzienie jest nie tylko niehumanitarne, ale najzwy-
czajniej zbędne. Wiara w człowieka, w to, czy jest on z natury dobry czy zły, to
właśnie kwestia wiary i nastawienia, a nie empirycznej wiedzy. Jednakże trzeba
pamiętać, że mechanizm samosprawdzającej się przepowiedni oraz reagowanie
w taki sposób, jakiego się od nas oczekuje, może również przyczyniać się do sa-
moodtwarzania pozytywnych nastawień.

Wiara w człowieka, strach i nastawienie punitywne są z sobą skorelowane. To
ciekawe, że tak łatwo zauważamy, że Polacy żądają wysokich kar, pomijając fakt,
iż świadczy to i o tym, że wykazujemy niski poziom wiary w drugiego człowieka
i mamy nie najwyższą satysfakcję z jakości życia. Być może brak wiedzy o tych
korelacjach pozwala rządzącym na uzasadnianie bez zażenowania, że domagamy
się surowych kar. Może warto uświadomić sobie, że jest to niemal jednoznaczne
z niskim poziomem zaufania do władz i sposobu uprawiania rządów.

Poziom zaufania jest także skorelowany ze spójnością społeczną i poziomem
kontroli nieformalnej. Zaufanie do ludzi jest wskaźnikiem społecznych więzi i spo-
łecznej solidarności. Badania The European Social Survey z 2002 roku potwierdzi-
ły, że mają one istotny wpływ na sposób postrzegania i rozwiązywania problemów
społecznych. Konkretny przestępca może się czuć odrzucony i w konkretnym przy-
padku poziom społecznego potępienia może być wysoki. Jednak w powszechnym
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odczuciu istnieje skłonność do poczuwania się do współodpowiedzialności i nie-
chęć przed odrzuceniem. W efekcie więc nawet zmiany w prawie będą miały nie-
wielki wpływ na praktykę w tym sensie, że nie będą automatycznie prowadzić do
zaostrzenia sankcji i długości kar. Społeczeństwa wyposażone w wysoki poziom
społecznego zaufania i wiary w człowieka są lepiej przygotowane do kolektywnego
stawiania czoła problemom. Przestępczość nie jest w nich postrzegana jako pro-
blem, z którym nie można sobie dać rady. Charakterystyczne w skandynawskim
systemie karnym i penitencjarnym jest to, że pomimo zmieniających się trendów
i ideologii przekonanie, że przyczyny przestępczości są znane i można nad nimi za-
panować, nie przeżyło się. Jednak ta wiara, nawet jeśli nie przynosi oczekiwanych
rezultatów w postaci obniżenia przestępczości, chroni przed wzrostem poziomu
strachu, utratą poczucia wspólnoty i ucieczką w zastępcze budowanie poczucia
bezpieczeństwa przez zaostrzanie sankcji karnych. Stabilność systemu wypływa
więc w dużej mierze z tego, co Skandynawowie określają mianem „kapitału spo-
łecznego”, a co przekłada się na istnienie więzi społecznych, poczucia wspólnoty,
wyznawania wspólnych wartości. To w dużym stopniu pozwala na internalizację
norm i tym samym przeciwdziała naruszaniu prawa. Przeszłość, kultura prawna
ma w tym procesie swój udział, nie wydaje się jednak, by kraje pozbawione po-
dobnej historii z definicji skazane były na niepowodzenie. Wiara w człowieka i za-
ufanie do Parlamentu i władzy oraz partii politycznych to kwestia sposobu zacho-
wania współczesnych. Tradycja i historia odgrywają tu rolę, lecz nie przesądzają
o poziomie strachu, wiary i zaufania. Przykładem tego jest w przeszłości Finlan-
dia, a współcześnie Estonia. Estonia jest zorientowana na przyszłość, ma poczucie
przynależności i ambicje, by dołączyć do państw skandynawskich.

12.4. Zmiany w populacji więziennej
w państwach skandynawskich od połowy
lat dziewięćdziesiątych XX wieku

W ostatniej dekadzie w państwach skandynawskich odnotowano wzrost osób prze-
bywających w zakładach karnych, a w Finlandii nawet przeludnienie. Skandyna-
wowie tłumaczą to przede wszystkim wpływami globalizacji i potrzebą unifikacji
swego prawa karnego z unijnymi standardami. Zaostrzenie to jest przede wszyst-
kim wynikiem stosowania dłuższych kar za przestępstwa związane z przemocą
i narkotykami. Gdy porównujemy w Szwecji liczbę skazanych na karę pozbawienia
wolności i przebywających w zakładach karnych w latach 1981—1988 i 1994—
2004, widzimy wyraźnie, że liczby skazanych na karę pozbawienia wolności nie
rosną, lecz maleją, co jest zgodne z przyjętą i realizowaną polityką karną. Alter-
natywny system kar jest wykorzystywany i tradycyjna, charakterystyczna niechęć
do stosowania kar izolacyjnych nie zmienia się, przynosząc z czasem obniżenie
bezwzględnej liczby skazanych na karę pozbawienia wolności. Ilustruje to tabela
4.
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Tabela 4. Liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności w Szwecji w latach 1981—1988 i 1994—
2004

Rok
Liczba skazanych na karę pozbawienia
wolności

Średnia liczba skazanych w zakładach
karnych

1981 13 298 3912

1982 13 798 4046

1983 15 168 3964

1984 14 647 3524

1985 15 535 3552

1986 14 188 3511

1987 14 980 3643

1988 16 098 3559

1994 14 198 b.d.

1995 13 644 b.d.

1996 12 123 b.d.

1997 9 112 b.d.

1998 9 497 b.d.

1999 9 300 b.d.

2000 9 178 b.d.

2001 9 317 b.d.

2002 10 173 b.d.

2003 10 721 b.d.

2004 11 343 4712

Źródło: Za lata 1981—1988 - N. Bishop, Sweden, w: Imprisonment Today and Tomorrow, ed. D. Van
Smit, F. Dunkel,
Kluwer, Boston 1991, s. 627. Za lata 1994—2004 - BRÅ, 2005.

Obecnie statystka nieznacznie drgnęła i nadal liczby osób skazanych na karę
pozbawienia wolności są mniejsze niż w latach osiemdziesiątych. Liczba skaza-
nych przebywających w zakładach karnych to w dużej mierze wynik decyzji po-
litycznej, w mniejszej zaś poziomu przestępczości. Wielokrotnie podkreślałam to,
jako że ten właśnie fakt bardzo wyraźnie wypływa z penitencjarnych doświadczeń
państw skandynawskich. W latach osiemdziesiątych szwedzki Minister Sprawie-
dliwości planował całkowite zniesienie więzień w ciągu 10 lat. Z tych radykal-
nych planów się wycofano. Przyznano, że jest grupa osób, którą należy izolować,
i nie są to jednocześnie osoby kwalifikujące się do osadzenia w zakładach psychia-
trycznych. Nie oznaczało to przypisania pozytywnych wartości izolacji więziennej,
a raczej przyznanie, że możemy starać się uczynić tę instytucję w miarę ludzką,
ale nie umiemy na tym etapie się jeszcze bez niej obyć. W tym kontekście dobrze
zrozumiale jest, dlaczego to właśnie w Szwecji z takim entuzjazmem skorzysta-
no z szerokiego zastosowania elektronicznego monitoringu. Argumenty Norwegii
czy Danii, że środek ten niekoniecznie mieści się w zachowaniach zgodnych z pra-
wem do prywatności, nie przekonuje Szwedów, dla których ważniejsze jest, że
w ten sposób mogą ograniczyć stosowanie kary izolacyjnej.

Tak więc współczesny wzrost poziomu uwięzienia w dużo większym stopniu niż
zmiana polityki karnej czy penitencjarnej związany jest z długością wymierzanych
wyroków. Nieliczni skazywani są na dłużej za czyny, za które inni otrzymują nadal
niższe wyroki. Czym tłumaczy się to zjawisko? Nie jest to przejaw kryzysu zaufania
do władzy, choć kryzysy takie bywają obecne.

W skandynawskiej polityce dominuje demokracja skierowana raczej na kon-
sensus, który bez względu na to, kto jest u władzy, dopuszcza wielość poglądów.
Przeciwstawieniem tego jest demokracja większościowa, według standardu „A te-
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raz my!”, której towarzyszy wymiana kadr i walka o stanowiska858. Skandynawski
system dobrze wykształconej służby cywilnej chroni te państwa przed nagłymi
zmianami. Problem więc leży gdzie indziej i Skandynawowie upatrują go głównie
w napływie emigrantów.

Kraje skandynawskie od dłuższego czasu mierzą się z problemami, które po
otwarciu granic dotknęły wiele państw. Przestępczość zorganizowana i duży na-
pływ obcokrajowców wydają się najlepiej tłumaczyć proces, który wyraża się dłuż-
szymi wyrokami i niekiedy także większą liczbą skazań na kary izolacyjne. Kum-
la - szwedzki zakład karny o najwyższym stopniu zabezpieczenia ma regulamin
więzienny wydany w 12 językach. Administracja zakładu wspomaga skazanych,
oferując im karty telefoniczne, gdy koszt ze względu na odległość przekracza kra-
jową taryfę. Weszła też w porozumienie z lokalnym kościołem, który za niewielka
opłatą (9,30 euro) oferuje noclegi przyjezdnym z zagranicy odwiedzającym ska-
zanych przebywających w Kurnii. W 2004 roku w Szwecji na karę pozbawienia
wolności skazano 11 343 osoby, o 24% więcej niż w roku 2000. Średnio w zakła-
dach karnych przebywało 4712 osób. Tak więc było to o 34% więcej niż w roku
2000. Kary wydłużyły się o 25%. Niewiele zmieniło się w tym czasie w strukturze
przestępczości: o 18% wzrosły przestępstwa przeciwko mieniu, o 17% - przestęp-
stwa związane z narkotykami, o 13% - jazda pod wpływem środków odurzających.
W tym samym czasie różnym formom probacji poddano w Szwecji 12 722 osoby,
wśród nich 6664 osoby rozpoczynające okres probacji polegającej na intensywnym
nadzorze (5887 obywateli Szwecji, 269 obywateli innych państw skandynawskich
i 508 obcokrajowców z 70 państw).

Warunkowe zwolnienie rozpoczęło 5705 osób (4699 to obywatele Szwecji,
311 obywatele innych państw skandynawskich i 695 obcokrajowców z ponad 70
państw859). Statystyki osób poddanych różnym formom probacji niewiele się zmie-
niły i w latach 1995—2004 wzrost tych osób był nieznaczny (z 12 632 do 12 722).
Tym bardziej ciekawe są dane dotyczące procentu, jaki w zakładach karnych sta-
nowią skazani obcokrajowcy. Z 11 343 skazanych przyjętych w 2004 roku do
zakładów karnych 8340 (74%) to obywatele Szwecji, 710 (6%) obywatele pozo-
stałych państw skandynawskich i 2293 (20%) obcokrajowcy. Nie licząc Finlandii,
najwięcej jest skazanych z Litwy, Czarnogóry, Chile, Bośni-Hercegowiny, Esto-
nii, Gambii, Rumunii. Mieszanka kultur i języków stanowi niewątpliwie kolejne
wyzwanie. Funkcjonariusze biorą udział w kursach i zajęciach z zakresu psycho-
logii interkulturowej, zróżnicowania i dialogu międzykulturowego (mångfald och
dialog)860. Szwedzka służba penitencjarna otwarcie mówi o problemach i o tym,
że nie jest w stanie sprawnie zapewnić odpowiedniego poziomu usług w więzie-
niu dla obcokrajowców. Warunki materialne mają te same, ale już praca, nauka,
przepustki to elementy, które stawiają ich w znacznie gorszej pozycji od reszty861.
W tym samym czasie poza krajem za przestępstwa popełnione za granicą skazuje
się rocznie ok. 1000 Szwedów. Na dzień 19 kwietnia 2006 w zakładach karnych
za granicą przebywało ich 225862. To ok. 10% populacji obcokrajowców znajdu-
jących się w szwedzkich zakładach karnych. Wydaje się, że ten fakt jest jednym
z czynników zarówno zwiększania się liczby osób skazanych w skandynawskich
zakładach karnych, jak i dłuższych kar. Sytuacja podobnie bowiem kształtuje się
także w Norwegii, Danii i Finlandii.

Skandynawia jest zasadniczo homogeniczna kulturowo i rasowo. I nie zmienia
tego różnorodność odcieni skóry na ulicach głównych miast. Skandynawskie po-
czucie wspólnoty i więzi może prowadzić do trudności w akceptacji imigrantów.

858Patrz T. Lappi-Seppälä, Penal Policy in Scandinavia, National Research Institute of Legal Policy -
Finland, Helsinki, maj 2006, maszynopis, s. 45-46.
859Prison and Probation Statistics, Kriminalvårdens Officiella Statistik, Kriminalvårdsstyrelsen, Nor-
rköping 2004.
860Prison, Probation and Ethnicity (Kriminalvård och etnicitet), Report no. 11, Swedish Prison and
Probation Administration, Norrköping 2005, s. 78-80.
861A. K. Johnson, Foreign Prisoners in European Penitentiary Institutions. National Report, Krimina-
lvärden, Norrköping 2006, s. 6-16.
862Ibidem, s. 17.
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Zdecydowanie nie jest to problem wyłącznie państw skandynawskich, ale jest to
problem również tych państw. Populacja więzienna jest tego najlepszym przykła-
dem. Reprezentacja obcokrajowców w więzieniach jest odpowiednio wyższa niż
proporcjonalna ich obecność w każdym ze społeczeństw863. Wobec obcych stosu-
je się odmienne normy, ponieważ mniej się ich rozumie i mniej z nimi identyfiku-
je. Do kategorii obcych zalicza się też uzależnionych od narkotyków czy alkoholu,
gdyż swoim zachowaniem i stylem bycia odstają od reszty. Narkomani i alkoholicy,
osoby z zaburzeniami osobowości i rozlicznymi kłopotami częściej trafiają do wię-
zienia. Nadal więc w Skandynawii więzienie pozostaje sankcją wyjątkową, częściej
jednak grożącą tym, którzy odbiegają od reszty swoim zachowaniem, wyglądem,
postawą.

Pomimo że rośnie wskaźnik uwięzionych, nie mamy do czynienia z istotną zmia-
ną polityki penitencjarnej. Odbija ona raczej procesy społeczne i trudności z włą-
czaniem imigrantów w główny nurt życia społecznego oraz radzeniem sobie z pro-
blemem alkoholowym i narkotykami w sposób może mniej spektakularny niż ten,
którego dostarcza karny system kontroli, ale za to bardziej skuteczny.

12.5. Skandynawskie przesłanie

Jakie wnioski płyną dla Polski z doświadczeń skandynawskich? Czy doświadczenia
te mogą mieć charakter uniwersalny? Czy warto je przenosić? A jeśli tak, to jakie
warunki muszą być spełnione, żeby można to było skutecznie zrobić?

Doświadczenia skandynawskich systemów penitencjarnych pokazują, że nie
wystarczy zdecydować się na reformę systemu. Trzeba następnie na co dzień dbać
o utrzymanie przeprowadzonych wcześniej zmian. Polska gruntownie zreformo-
wała system penitencjarny w 2001 roku. Dysponowaliśmy świetnie przygotowa-
ną kadrą i wiedzą, jak ma być wykonywana kara i czemu ma służyć. Zrezygno-
wano w Polsce z wcześniejszego rozumienia resocjalizacji i przestawiono się na
nowy, zbliżony do obowiązującego w państwach skandynawskich. Resocjalizacja
przestała być obowiązkiem skazanego. Obowiązkiem służby penitencjarnej było
stworzenie warunków sprzyjających poprawie więźniów. Ogromną zmianą stało
się zwracanie do skazanych w sposób przyjęty na wolności, per „pan”, „pani”, bez
zbędnej wyższości zabarwionej pogardą. Podobnie jest w Skandynawii. Nie ozna-
cza to jednak, że zasada normalizacji, która obowiązuje państwa skandynawskie
i Polskę na podstawie ERW-2006, jest u nas pojmowana na sposób skandynaw-
ski. Element wyższości i pogardy, mało przekonująco tłumaczony normami do-
brego wychowania, przeważa nadal w kontaktach funkcjonariuszy ze skazanymi.
Powstanie skazanego, gdy wchodzi funkcjonariusz lub gdy prowadzi z nim na sie-
dząco rozmowę, w niczym nie przypomina relacji między ludźmi na wolności. To
drobiazg, który jednak dobrze ilustruje, że w polskiej rzeczywistości rytuały degra-
dacji z roli człowieka do więźnia wpisane są w normy prawne regulujące porządek
wykonania kary. Nie są one nieobecne i w skandynawskiej praktyce. Wskazywa-
łam na subtelne sposoby sprawowania dominacji obecnej także tam. Różnica jest
więc nie tyle w kulturze osobistej funkcjonariuszy, ile w poziomie praworządności
i statusu funkcjonariuszy. Status ten w Skandynawii jest zdecydowanie wyższy,
choć wykształcenie i zawodowy trening mogą być niższe. Poziom statusu odzwier-
ciedla konsekwentne realizowanie wytyczonej misji, która zakłada zagwarantowa-
nie humanitarnych warunków wykonania kary dla więźniów. Wielokrotnie w tej
pracy powtarzałam, że liczba osób przebywających w zakładach karnych to decy-
zja polityczna. Skandynawia podobnie jak Polska ma niezależne sądownictwo i sę-
dziów niezależnie wymierzających wyroki. W Skandynawii podobnie jak w Polsce

863P L. Martens, Immigrants, Crime and Criminal Justice in Sweden, „Crime and Justice” 1997, vol.
21, s. 246-248.
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są zakusy, by wsadzać częściej, więcej i na dłużej. W Skandynawii służba więzien-
na jest partnerem. Jest obecna na forum publicznym i rządowym ze wskazaniem na
obowiązujące prawo i istniejące warunki. Przeludnienie to wyraz nie tylko lekce-
ważenia prawa i nieliczenia się z warunkami, w jakich muszą przebywać skazani.
To przede wszystkim wyraz lekceważenia pracy funkcjonariuszy i ich samych.

Badając skandynawskie systemy penitencjarne, poszukiwałam podstawy
prawnej, źródła, z którego by wynikało, że naczelnik zakładu może odmówić przy-
jęcia skazanych do zakładu karnego. Nie znalazłam takiej regulacji. Nie dlatego,
że szukałam źle. Regulacji takiej po prostu nie ma. Istnieje prawo, reguły, zasady,
te same zresztą, które obowiązują nas, bo Skandynawowie coraz częściej powo-
łują się na europejskie standardy zarówno wykonania kar pozbawienia wolności,
jak i kar bez pozbawienia wolności. Przede wszystkim więc przestrzega się pra-
wa i szanuje ludzką pracę. Służba więzienna jest tym ogniwem, które zarówno
wymusza przestrzeganie prawa, jak i samo jest zainteresowane w jego przestrze-
ganiu. Tak więc niskie wskaźniki uwięzienia to nie tylko decyzja polityczna na
szczeblu rządowym, to często decyzja na szczeblu rządowym wymuszona posta-
wą przedstawicieli służby więziennej, stanowczo sprzeciwiających się działaniom
grożącym przeludnieniem. Są i dodatkowe mechanizmy, które obok wypracowa-
nej misji wspomagają stabilność i odporność na przeludnienie. Naczelnicy są mia-
nowani i w zasadzie po mianowaniu nieusuwalni. Ucieczka więźnia, bunt więź-
niów, niepokoje - jeżeli nie świadczą o permanentnej niezdolności do zarządzania,
nie są wystarczającymi podstawami do zwolnienia funkcjonariusza. Wybór musi
być rozważny i odpowiedzialny, świadczy o poziomie centralnej administracji pro-
ponującej kandydatów na te stanowiska. Naczelnik dysponuje budżetem i może
planować dłuższe 2-3-letnie przedsięwzięcia. Pewna sytuacja finansowa i niezależ-
ność zarówno pomagają efektywnemu wykonywaniu pracy, jak i przeciwdziałają
przeludnieniu. Wydatki przeznaczone na kadrę i skazanych planuje się odpowied-
nio do przewidzianej wielkości i standardu zakładu karnego. Tu więc pośrednio
mamy do czynienia z regulacjami przeciwdziałającymi przeludnieniu.

Skandynawskie Służby Więziennictwa i Probacji mają znacznie większą nieza-
leżność i większy zakres obowiązków. Alokacja skazanych, przeniesienia do inne-
go zakładu lub poza zakład, decyzje w sprawie przepustek, a także do pewnego
stopnia warunkowego zwolnienia (które jednak zasadniczo następuje automatycz-
nie) plasuje ją w innej roli niż ta, którą ma polska służba więzienna. Skandynawia
praktycznie wolna jest od korupcji. Poważne nieprawidłowości w zachowaniach
funkcjonariuszy są bezkompromisowo ujawniane i wyciągane są konsekwencje.
Przypadki pobicia i molestowania skazanych są bardzo rzadkie. Charakterystycz-
ne, że ujawniane są przez innych funkcjonariuszy. Odpowiedzialność nie ogranicza
się w takich przypadkach do zwolnienia ze służby, prowadzone jest postępowa-
nie karne. Skandynawscy funkcjonariusze rozumieją, że ujawnienie i wyciągnię-
cie konsekwencji z tego typu naruszeń leży w ich interesie. Zakłady bezpieczne
dla skazanych są także bezpieczne dla funkcjonariuszy. Zakłady, w których panuje
dobra atmosfera, ułatwiają im pracę. Pokazywałam w tej pracy badania przepro-
wadzone w więzieniu dla kobiet Hinseberg (Szwecja) i Bretveit (Norwegia) oraz
mężczyzn Österåker (Szwecja) czy Vanaja (Finlandia), by przedstawiając syste-
my skandynawskie, nie stwarzać sztucznego świata z pleksiglasu. Skandynawskie
systemy penitencjarne nie są idealne nie tylko dlatego, że idealnych więzień nie
ma, ale dlatego że więzienie to instytucja nieidealna.

A jednak wiele elementów ze świata skandynawskiego sprawia, że więzień ma
tam większą szansę, by pozostać dorosły, nie ulec infantylizacji, którą narzuca
więzienie. Temu służy objęcie programowym odbywaniem kary wszystkich skaza-
nych i od początku zobowiązanie skazanego, by dbał o swój los i swoje sprawy.
Nie odbiera mu się możliwości i wiary, by samodzielnie zrobić to, co potrafi każdy
funkcjonariusz. Planowe wykonanie kary to nie tylko wypełnienie zobowiązań pły-
nących z ERW-2006, to także styl pracy, który nastawiony jest na przyszłość i po-
zwala nie rozpamiętywać przeszłości. Patrzeć na skazanego raczej jak na osobę,
która wychodzi z więzienia, niż osobę, która trafiła do więzienia, by tam „siedzieć”.
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Współpraca z systemem probacji i lokalną społecznością niemal samoistnie
zmusza do otwarcia więzienia. Pozwala na mniej drastyczne odcięcie więźnia od
środowiska wolnościowego i eliminuje możliwość narastania mitów na temat więź-
niów i więzienia. Więźniowie uczący się na kursach wieczorowych w szkołach
otwartych z osobami wolnymi lepiej niż wykład czy artykuł w prasie świadczą
o swoim najczęściej niewyróżnianiu i nieodróżnianiu od pozostałych. Wielu z nich
ma problemy z alkoholem, wielu z narkotykami, wielu stosowało przemoc wobec
członków swych rodzin, wielu coś ukradło. To uzasadnia ich pobyt i karę, ale nie
wyróżnia. Fakt, że inni też piją, narkotyzują się, biją i poniżają swoich bliskich, nie
jest argumentem przeciwko karze wymierzonej tym, którzy za to samo trafili do
więzienia. Jest jednak argumentem na to, że podobnych do tych, którzy trafili do
więzienia, jest wielu po tej drugiej, wolnej stronie.

Podobnie dobrym rozwiązaniem jest eliminacja z przepisów regulujących karę
pozbawienia wolności nagród za dobre zachowanie. Poważne wzajemne trakto-
wanie wymaga jasnych reguł, a te powinny również dotyczyć przepustek i warun-
kowego przedterminowego zwolnienia, widzeń, telefonów, listów - wszystkiego,
co powinno być dostępne nie w nagrodę, ale dlatego że nie stanowi istoty pozba-
wienia wolności. Zasada normalizacji zakłada szacunek i powagę wolne od pro-
tekcjonalnej postawy wyższości i możliwości oceniania i nagradzania skazanego
za to, że zachowuje się zgodnie z przepisami. Nie ulega przy tym wątpliwości, że
to, co oficjalnie ma służyć więźniom, np. zachęta do poprawy, w rzeczywistości
służy nie tyle skazanym, ile funkcjonariuszom. To funkcjonariusz potrzebuje „ki-
ja i marchewki”, by na dzień dzisiejszy w polskiej rzeczywistości penitencjarnej
wykonywać swe zadania.

Warto by było, czerpiąc z doświadczeń skandynawskich systemów penitencjar-
nych, przy przygotowywaniu polskich specjalistów zadbać o to, by przyszłych funk-
cjonariuszy wyposażyć w umiejętność dobrego komunikowania się, słuchania, mó-
wienia, rozumienia, negocjowania i mediowania oraz wyeliminować z przepisów
nagrody. Jest to co najmniej równoważne z dyplomem wyższej uczelni. Najkorzyst-
niej byłoby, gdyby program uczelni wyposażał studenta w wiedzę z tego zakresu.

Nie proponuję połączenia ról funkcjonariuszy ochrony i wychowawców. Tak
jest w skandynawskich zakładach karnych. Są one jednak mniejsze i dysponują
lepszymi warunkami pracy dla funkcjonariuszy, lecz mimo to zadań ochronnych
i wychowawczych - jak przyznają sami funkcjonariusze - nie da się łatwo pogodzić.
Zdecydowanie natomiast postulują, aby kadra wychowawcza nie była symbolicz-
na i sprowadzona do roli urzędników wypełniających papiery, ale by zgodnie ze
sprawowaną funkcją i tytułem pracowała ze skazanymi. W skandynawskich wię-
zieniach też istnieje podział na „my” i „oni”, podział nieobcy i więźniom, i funk-
cjonariuszom. Zapewne z racji miejsca i funkcji również skandynawscy funkcjona-
riusze mają przemożną władzę nad losem więźniów. Nie dotyczy to jednak takich
spraw, jak listy, widzenia, przepustki, praca, nauka, warunkowe zwolnienie etc.
Rzecz idzie o dostrzeżenie w więźniu człowieka, który poza czynem, jakiego się
dopuścił i za jaki został ukarany, pełni jak każdy z nas wiele innych ról. Więzienie
ogranicza tę perspektywę. Urządzenie więzień skandynawskich, skłaniające do
wielu nieformalnych, codziennych interakcji, z których część nastawiona jest na
planowanie przyszłego życia skazanych na wolności, w sposób naturalny redukuje
skłonność do wykorzystywania swojej pozycji. W Skandynawii skazani i funkcjo-
nariusze często robią wiele rzeczy razem i rola tych ostatnich nie ogranicza się do
nadzoru nad grupą. Funkcjonariusz skandynawski nie traci władzy, ma skłonność
do jej miarkowania dzięki kontroli nieformalnej i dobremu rozpoznaniu środowi-
ska, w którym pracuje. Mniej też od niego zależy w tym sensie, że skazany wie,
że wyjdzie na warunkowe zwolnienie i nie musi adaptować się do wymogów, któ-
re często mają charakter degradujący i niszczący system wartości obowiązujący
w społeczeństwie ludzi wolnych. Często wystarczy prośba, która zwalnia z obo-
wiązku powoływania się na przepis. Jest charakterystyczne, że konieczność za-
stosowania kary dyscyplinarnej jest postrzegana jak porażka, z której należy wy-
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ciągnąć wnioski, tak by w przyszłości nie było potrzeby odwoływania się do kar
dyscyplinarnych.

Reforma skandynawskiego systemu penitencjarnego, konsekwentnie realizo-
wana od początku lat siedemdziesiątych, polegała na tym, że wysłuchano wielu
postulatów więźniów. Praca, nauka i udział w innych użytecznych aktywnościach
został zrównany, gdy idzie o ich status. Wszystkie są tak samo ważne, wszystkie
podobnie wynagradzane. Nie ma bezpłatnej pracy więźniów. W Polsce w końcu
lat dziewięćdziesiątych udało się sprawić, by w pracującym więźniu dostrzec pra-
cownika. Aby system funkcjonował sprawnie i wymusił rozsądne myślenie o karze
więzienia, nie można pozwalać na bezpłatne zatrudnianie więźniów i ich bezczyn-
ność. Przepisy powinny przewidywać obowiązek wykonywania przez więźnia poży-
tecznego zajęcia i nakładać na służbę penitencjarną obowiązek jego zapewnienia.
Mechanizm taki, zakładając, że prawo jest przestrzegane i traktowane na serio,
wymusza reformy: od zmniejszenia populacji po nawiązanie współpracy z samo-
rządami lokalnymi.

W Polsce z przepisów wyrzuciliśmy obowiązek dostarczenia skazanemu po-
żytecznego zajęcia, zamiast walczyć o to, by gwarancje te spełnić. To bardziej
subtelna forma pogardy i prawnej perwersji, obracającej się jednak przeciwko
systemowi, który w warunkach przeludnienia skazany jest na porażkę, ponieważ
nie jest w stanie realizować nałożonych przez przepisy zadań. Niewątpliwie więc
to, co moglibyśmy i powinniśmy zrobić wzorem państw skandynawskich, to z całą
powagą potraktować ERW-2006 i dopasować do nich zarówno przepisy, jak i prak-
tykę. Przydałoby się również metodami podobnymi do tych, jakie przyjęto w Szwe-
cji, wypracować misję polskiego systemu penitencjarnego i być jej wiernym. Zro-
zumiałe jest, że misja ta musi być zgodna z wartościami wyrażonymi w polskiej
Konstytucji, prawami człowieka i ERW-2006.

Takie urządzenie systemu penitencjarnego, by posiadał cechy, które tu zostały
ocenione jako korzystne, nie jest niemożliwe. Skandynawowie nie stawiają przed
sobą zadań nierealnych. Nie twierdzą, że kara pozbawienia wolności może wyeli-
minować przestępczość. Przeciwnie, są świadomi, że dobry system penitencjarny
to taki, który jest nierozrośnięty i nastawiony na unikanie izolacji. Chcą zmniejszyć
recydywę i wiedzą, że powrotność ma niewiele wspólnego z długością odbywanej
kary - grozi zarówno po krótkim, jak i długim pobycie, tyle że krótki jest mniej nisz-
czący dla jednostki i mniej szkodliwy dla społeczeństwa. Dlatego preferują krótki.
Pobyt w zakładzie zamkniętym również nie jest lepszą gwarancją przeciwdziałania
powrotowi do przestępstwa niż pobyt w zakładzie otwartym, stąd preferują zakła-
dy otwarte, ponieważ te są bardziej humanitarne i znów mniej niszczące. Wiedzą,
że istnieje duża pokusa, by wykorzystać karę pozbawienia wolności i karny system
kontroli społecznej jako argument przetargowy w politycznej grze. Nie są od niej
wolni, ale dzięki społecznej debacie mechanizmy te i ich szkodliwe skutki są dość
dobrze znane.

Poszukując odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, dlaczego skandynawski sys-
tem penitencjarny jest tak łagodny i stabilny, odbyłam daleką podróż w głąb hi-
storii każdego z tych państw. Źródeł upatrywałam w początkach skandynawskie-
go parlamentaryzmu, w politycznych rozwiązaniach społecznych i gospodarczych.
Sądziłam, że odpowiedź kryje się w odmienności protestanckiego etosu pracy i wy-
znawanych wartości. Wydawało mi się, że jestem u celu, gdy zgłębiałam rozwój
edukacji w tych krajach i badałam sposób myślenia prawników reprezentujących
skandynawski realizm prawny. Poszukiwałam przyczyny w sposobie ujmowania
istoty polityki kryminalnej i karnej oraz w przemianach polityki penitencjarnej.
Są to wszystko elementy ważne, ale to, co wydaje się decydujące, to zaufanie do
prawa ze wszystkimi tego pozytywnymi konsekwencjami oraz wiara w człowieka.
Okazuje się więc, że już na początku drogi odpowiedź była pod ręką. W Skandyna-
wii pozytywne nastawienie jest wynikiem poczucia wspólnoty, współodpowiedzial-
ności, przywiązania do prawa i do jego przestrzegania. Przekłada się to na spo-
sób urządzenia systemów penitencjarnych. W pracy przedstawiłam proces, który
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w efekcie przynosi zadowolenie z życia, poczucie bezpieczeństwa i dobrą jakość
życia.

Nie musimy w Polsce kopiować skandynawskiego systemu penitencjarnego.
Mechaniczne przenoszenie instytucji nie jest wskazane. Ważne natomiast jest zro-
zumienie, w jaki sposób dochodzi się do skandynawskich osiągnięć. Skandynawski
system penitencjarny oceniany jest nadal jako najbardziej humanitarny i efektyw-
ny na świecie. Nie jest systemem niemożliwym do osiągnięcia również w Polsce.
Mamy podobną przestępczość, podobnie niewielką potrzebę szerokiego wykorzy-
stywania systemu więziennego. Mamy ambicje, by szerzej stosować kary nieizo-
lacyjne, i zbieramy w tym zakresie pozytywne doświadczenia. Mamy wciąż dosko-
nałą kadrę penitencjarną i profesjonalną kadrę kuratorów.

Mamy też jeden z najwyższych wskaźników uwięzienia w Europie, drastyczne
przeludnienie w więzieniach pomimo spadającej przestępczości i jednocześnie je-
den z najniższych w Europie wskaźników zaufania do prawa, władzy, Parlamentu
i partii politycznych. Niezwykle też niska jest nasza wiara w człowieka. Obiektyw-
nie, z ekonomicznego punktu widzenia żyje się nam dużo lepiej, ale zdajemy się nic
o tym nie wiedzieć, ponieważ żyjemy w strachu przed przestępczością i jesteśmy
nią straszeni. Dodatkowo wciąż mamy wysoki poziom korupcji i poczucie niskiej
jakości życia.

Więzienie jest nie tylko wizytówką społeczeństwa, więzienie społeczeństwo
również kształtuje. Być może ten proces musi być jednoczesny, z pewnością jed-
nak nie doczekamy się dobrobytu, zwlekając do jego wystąpienia ze zmianą po-
lityki karnej i penitencjarnej na zgodną z europejskimi standardami wyrażonymi
w ERW-2006. W skandynawskim systemie penitencjarnym nic nie dzieje się jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Za wszystkim stoi praca, poszanowanie
dla prawa i konsekwentne jego przestrzeganie oraz poszanowanie godności czło-
wieka. ERW-2006 też nie są taką różdżką. Promują jednak kulturę poszanowania
prawa, przestrzegania zarówno jego litery, jak i ducha oraz poszanowania godno-
ści człowieka, a na to nas stać również przez pamięć historii tak różnej od tej, jaką
doświadczali Skandynawowie.
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Summary
Scandinavian countries have the reputation of being the cradle of many mo-

dern penitentiary reforms. They attract the interest of international milieu of both
scientist and practitioners that deal with the execution of punishment and parti-
cularly with imprisonment. It is easy to describe a system, to state the number
of institutions, and staff, and to describe the nature of the programs. Yet it do-
es not explain the nature and the essence of the system. A simple description is
not enough to understand why it is the way it is. The Scandinavian countries are
characterized as core examples of welfare state with a collective desire for social
growth and evolution, tolerance, pluralism, respect for the law and interpersonal
respect. They are perceived as countries of collective individualism, care for chil-
dren, equal status of woman and man, and efforts to reintegrate those punished
by the criminal law.

The book is about the penitentiary system of Scandinavian countries within
the legal, criminal and penitentiary policy perspective. It is about the penitentia-
ry systems in Sweden, Denmark, Norway and Finland. Island is mentioned, but
not elaborated in the way the other countries are. The goal was not to simply pre-
sent the penitentiary system of each of the countries. It was rather to find out
the conditions and the processes behind its relative leniency and stability when
compared to Poland or other European countries. The book searches for what is
common and different among these countries and tries to answer the question -
is treating these penitentiary systems, as common Scandinavian ones, justified.
The goal was to understand the nature of these systems and to avoid creating
a new myth of the Scandinavian penitentiary paradise. Therefore the search for
the driving forces behind recent prison growth, also in Scandinavian countries, is
very much present in the analysis. Last but not least, it checks to what extent the
Scandinavian penitentiary experiences are of value for the Polish prison system.

The author was aware that neither the description of the system nor the conc-
lusions drawn from the study are entirely objective. Coming from Poland where
law, legal practice and culture is different, affect the way the author carried out
and evaluated the analysis. Comparative studies are from their very nature com-
plicated. They are oriented not on mere description but rather explanation of the
process that leads to certain social effects. They are complicated also because of
the lack of proper methodology for this kind of study. It required presenting the
penitentiary system within the scope of the roles criminal law plays within the
system of social control. Social control is often identified in Poland with criminal
law. It is just one of several tools to control social behavior. It can also be con-
trolled by civil, conciliatory, medical, educational and other measures. This study
demonstrates it.

Penitentiary policy is just a part of the criminal control system and Scandina-
vian practice proves that it is doesn’t necessarily have to be the prevailing one.
This work traces the mental, cultural, political and technical roots that helped
such development. It required building up a specific methodology which covers
criminal law, criminal policy as well as penitentiary policy within the axiological,
historical, legal and social context.

Nils Christie in one of his book warned the reader: “Det går ikke å forstå norsk
kriminalitet hvis man ikke også forstår det norske samfunnet” (It is impossible to
understand Norwegian criminality without understanding the Norwegian socie-
ty, Hvor tett et samfunn?, 1982, p. 9). This refers to other societies as well. Small
numbers of inmates, fairly rare problems with overcrowding (especially in the
past), well trained staff, esthetic milieu for both staff and inmates - this is the pic-
ture Scandinavian penitentiary is well known for. They are perceived as humane
in comparison with the rest of the world. For the Scandinavians, however, it is not
an argument. The appalling stage of penitentiary in many countries, should not
unable the elimination of problems present in the Scandinavian system. The ana-
lysis of the cultural and political mechanisms responsible for the present state of
the penitentiary systems were carefully conducted to avoid creating an image of
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a penitentiary paradise. The sense of collective conscious which was elaborated
by Durkheim is expressed not only in the law but also in the history and culture
of the countries. Therefore, those elements were also included in the analysis of
arguments, as they help to keep the reasonable seize of penitentiary and prevent
out-casting inmates. The same analysis were essential to comprehend what ma-
kes the system tremble and what increases the number of inmates and the level
of condemnation.

The book has 12 chapters. It starts with the presentation of the nature of the
book, it’s methodology and it’s structure. The four countries, as well as major
definitions, are introduced.

In Scandinavian countries the term “kriminalpolitik” includes the legislative
process of deciding which behaviors are to be punished, as well as the activity of
the criminal court and penitentiary practice. In Poland, there are three different
concepts introduced by Emil Rappaport. The distinction is between legal, criminal,
and penitentiary policy. This division is used in the book for it allowed to analyze
the historical and contemporary process of establishing the concept of crime and
punishment. Penitentiary policy depends also on such processes as changes in
the role and goals of punishment, development of new penal measures, as well as
criminalization and decriminalization.

There are several crucial observations described from the beginning of this
work. There is no relation between the number of crime and number of inmates.
Michel Foucault’s and Nils Christie’s analysis are used to support the political
dimension of the legal and criminal policy. Most people break the law, but just
special few are delegated to serve the prison system. Well elaborated in the work
of Vagn Greve, Britta Kyvsgaard, Thomas Mathiesen and others proves - what is
often neglected elsewhere - that most inmates came from troubled milieu and face
social, psychological and economical difficulties.

The understanding of the above phenomena is very specific for Scandinavia.
Studying the activity of Nordic institutions from the Nordic Council, via Scandi-
navian Research Council for Criminology up to KRUM trace the characteristics
of the welfare-state societies oriented on efficacy and humanity within a system
of sanctions. The Nordic cooperation on legislation, on prison-development etc
explains the similarities in development and practice. It also gives good reasons
to discuss the countries within the scope of one system.

While it is necessary to search back in history to see the development in Nor-
way, Denmark and in Sweden, the situation in Finland has a modern explanation.
The relation between politics, culture and punishment is most noticeable with the
Finnish example. It is especially interesting for Poland. There are many similari-
ties in the history and development of the two countries. Long dependence from
another country, and the shadow of communism that affected both administration
and social mentality. Brutal experiences of World War II and experience of tough,
rather inhumane penitentiary system still in the second half of the XXth century.
All this changed in Finland, and this process is easy to follow. Keeping people in
prison is costly - not only in financial, but also in humanitarian, terms. The trend
present in Finland proved the power of political will, when it comes to peniten-
tiary policy. The stunning decrease in the Finnish prison population is analyzed,
based on the work of Patrik Törnudd, Tapio Lappi-Seppälä, Hanns Von Hofer and
others. Technical measures are interesting, yet the most significant was the will
to join the rest of Scandinavian countries and not be identified with Soviet history
and policy.

Culture and politics rather than dynamic and structure of criminality have an
impact on criminal and penitentiary policy. The new “law and order” policy, the
harsh attitude towards drug addicts and immigrants are suddenly perceived as
major political problems in all four countries. This new phenomena however is not
a decline of the rehabilitative ideal. This strongly distinguishes Scandinavia from
other European countries and from the USA. The common goals set up for criminal
policy, the common activity within criminal justice, penitentiary and criminological
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study are themselves a sufficient reason to write about the Scandinavian prison
system. Yet, at the same time the particular solutions show different paths over
the last 50 years at least, in countries like Norway and Denmark, or Finland and
Sweden, in grasping the problem of drugs, immigration, morals and law.

The book brings a description of the development of criminal law in each of
the countries. It is an introduction to present their penitentiary system. It is prece-
ded by a history of the Scandinavian penitentiary system, sources of social justice
and equality present among Nordic societies as well moral, political and social
environment enhancing auxiliary and pragmatic role of law.

Protestantism, development of civil service, and general education patterns
together with legal Scandinavian philosophy is taken here into consideration. The
historical and social determinants play a vital role in shaping the nature of the
four elaborated systems. This part puts an emphasis on dealing with imprisonment
in the stage of harm awareness. On January 11,2006 the new Council of Europe
Recommendation on the European Prison Rules came into force. It was strongly
based on the concept of normalization introduced into Scandinavia some years
ago. The presentation of each country focuses on issues concerning the social and
psychological as well as financial costs of imprisonment. Scandinavian prisons are
far from being perfect, but stressing the harm prisons cause is a necessary step
in shaping the policy and practice which minimize it.

The relation between prison and probation is very interesting for Polish practi-
ce. Its presence is a necessary condition for the system to work. Civil, law abiding,
well trained, and well treated penitentiary and probation services, are a condition
sine qua non for combining prison and probation services. This would not work-out
well with the para-military penitentiary system - where overpopulation is a con-
stant issue and law is treated as technical term, a union between prison staff and
probation officers might bring more harm than help. This is one of the several
examples discussed as a limit when considering the possible replication of Scan-
dinavian patterns in Poland. The practice set up for conditional release, treating
the law seriously, and equal care for inmates and staff are evaluated as positive
examples and are strongly suggested to be followed.

The closing chapter is not simply a summary. The core issues of the relative
Scandinavian leniency, relative stability and recent changes in the penitentiary
practice are discussed within a comparative prospect of society self-perception.
The level of trust for the government, the level of happiness, and level of life qu-
ality are just a few examples used to present a broader platform to analyze the
effects that the organization of penitentiary system has on society. It is once more
proved that prison not only reflects the basic structure of a society, it also shapes
it. The Scandinavian countries went through specific evolution from retribution,
through treatment ideology, neo-classic just desert up to the neo-positivist attitu-
de with aims at treating imprisonment as the last resort. The process was strongly
determined by the concept of solidarity and common social responsibility. It mi-
ght not be that strong at present yet in Poland it should help reminding the ideas
practiced in early 80-ties, when the country faced prison reform. The Scandina-
vian analysis helps to understand how to reach positive changes and also how to
keep them. It is not easy, yet the understanding of the vogue relation between
criminality and imprisonment is an important component of that very process.

Translated Monika Platek
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