
Podobne alrcie były iednak - jak pamiętamy - prowadzone

iuź wielokrotnie'. Żadna nie przyniosła oczekiwanych fezutatow,
§tr ś*ietle tvch doświadczeń staje się oczywista Męlno.§c pr,owl,

a"o".ł w minionych latach polityki kryminalnej,.Uechowata 
'ą

-- i 
'*br.* doświadczeńom dotychcza_sowym nadal cechule _

nł.bokałutui ,k"t"."nose *yróua kar iw szczególności kary

3"?tŃńi" wolności) jako uniwersalnego panaceum na wszyst-

[# óffi;;J;;;i'paiologii - chŃganśtwa i kradzieży.mie,

il "#.ł;#;';l*rrr.irńoti"*i i marnotiawstwa w gospodarce"

il.;i, -;;a; 
kodęksu wykroczeń wskazują, że uwierzono

o"*Ót '* możriwość młaLczania prostytucji drogą stosowanra

saŃcji."*T;k" polityka przyniosła określone skutki; wzmożeniu ręre,
sii towarzvs w n^rurt^iąi^ fala przestępczości, I1ość osób skaza-

il#ffi;" :^i;';; ł;-r;;Ńł"'rodeii" przestępstwa na. każde

;ÓÓbófi;róló na"ós.i k ń (db cólow porównawczych.przy-

;;;;;; i;;;-;;,"r.-rPaSl wyrysi u.aas 1_ó67, po{,g3s 
_s!J 

nn,

w Czeóhosłowacji - 465, we Francji - 757, we Włoszech -ją5. L;czba więźniów obliczona dla tego samego _wskazfika
(r'óó oori j"r";łńńr;ięga w polsce. 332 osób, w Czechosłowacji

- 1,12. we Francii -it4, we §Ołoszech - 106, Tak więc na

k"żj;i Obó pł"Jt"rnich obywateli kraju więcej nź trzech prue,

bvwń stale w więzięniu. (\Wszystkie przytoczone tu wytrczefia";;r;;ń;.'L""rłv, oficjahyćh ro"-oikó, statystycznych), Są

; l## ; u-łja'niespotykane w .Europie, 
\Wskazują on9,. 

.zę
,r"r" .uri.- kar"nv i..i 'głęUot o anachroniĆzny i wymaga szyb]<iej

zmiani, §7ymaga zmiai nie tylko dlatego, że zaptzecza zasadom

homańitarvzmu, ale przede wszystkim z tej ptzyczyny_, ż 1est spo-

i;;;; ł;piriaur"i a nawe,t śzkodliwy. Rodzi on bowiem tto_

jakiego rcdzai, ujemne skutki.' P"o pierwsze 
'- 

popruez stałe przeludnienie więzień _unie-
."tjńii', i*' **.1ką'rri."ywistą reóc j aliz ac j ę skazany ch,..Zatło,

czenie naszych zakładów karnych nie tylko. niweczy, wszelklte ua-

biegi reedukacyjne wobec więźnióv, ale.uniemożIiwia nawet sku-

il;;ą i;;ńii ,. ,trorry administracji, Wynikiem., tego jest

swoisia ,,samorządność", której normy_ natzuc.^1ą ogofowl, §/lęz-

niów najgłęLiej wykolejeŃ przęstępcy. O panulących.w zalr.łao'acn

karnych'itbr,rŃ^óh świadcżyć może ilość samookaleczeń wśród

wieźniów. kt&a wyraża się'każdego roku tysiącami wypadków
i w ciągu'ostatnich czterech lat wzrosła.9 10.! %, §7 takiej sytua-

ai *i#enia staia się ogniskami demoralizacji, mimowolnymi pro-

ło..ni"*i jednóśtek s§aczonych psychic.znie i moralnie, pomna__i

żających i iak jń liczńe środowiska społecznego Targinesu,
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i{ d*gi; '- zasada stosowania zurowych sankcji pozbawie,


