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I
SprawiedliwoĞü naprawcza (restorative justice) to, dokonując najogólniejszej charakterystyki, sposób podejĞcia do rozwiązywania konfliktów1. Rudymentarne wartoĞci bĊdące u jej podstaw w duĪym stopniu korespondują z postulatami nauki chrzeĞcijaĔskiej2. Są nimi przede wszystkim przebaczenie, pojednanie,
miáosierdzie, solidarnoĞü, poszanowanie godnoĞci osoby ludzkiej oraz uleczenie
miĊdzyludzkich relacji. IstotĊ sprawiedliwoĞci naprawczej dobrze wyraĪają sáowa J. Consedine’a, dla którego jest ona „filozofią, która karanie zastĊpuje pojednaniem, zemstĊ na sprawcach – pomocą dla ofiar, alienacjĊ i nieczuáoĞü – wspólnotą i zjednoczeniem, negatywizm i destrukcjĊ – naprawą, przebaczeniem i áaską”3. WzniosáoĞü i ambitnoĞü celów sprawiedliwoĞci naprawczej moĪe suponowaü czysto teoretyczny jej wymiar. DoĞwiadczenia jednak paĔstw, w których
1

Por. obszerny przegląd zagadnieĔ skorelowanych ze sprawiedliwoĞcią naprawczą zamieszczonych w raporcie Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych Wielkiej Brytanii; T.E. Marshall, Restorative Justice: An Overview, za: www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs/occ-resjus.pdf
2
Por. W.J. Burghardt, SprawiedliwoĞü. Globalna perspektywa, Kraków 2006, s. 75–83;
J. Zagórski (red.), Udziaá osób duchownych w realizacji sprawiedliwoĞci naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych. Materiaáy z konferencji naukowej, Warszawa, 18 lutego 2004 r., Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2004. Zob. teĪ oĞwiadczenie biskupów KoĞcioáa rzymskokatolickiego w Nowej Zelandii z dnia 30 sierpnia 1995 r. Creating New Hearts: Moving from
retributive to restorative justice, za: http://www.catholic.org.nz/statements/9508_hearts.php oraz
oĞwiadczenie Konferencji Biskupów Katolickich USA z dnia 15 listopada 2000 r., Responsibility,
Rehabilitation and Restoration: A Catholic Perspective on Crime and Criminal Justice, za:
http://www.usccb.org/sdwp/criminal.htmRestitution
3
J. Consedine, SprawiedliwoĞü naprawcza. Przywrócenie áadu spoáecznego, Warszawa 2004,
s. 12. Zob. teĪ Sprawiedliwsza sprawiedliwoĞü – rozmowa z Jimem Consedine’em [w:] W. OsiatyĔski, O zbrodniach i karach, PoznaĔ 2003, s. 159–177; J. Consedine, Restorative Justice: Healing the Effects of Crime, Lyttelton 1995.
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zaáoĪenia restorative justice choüby fragmentarycznie wprowadzono w Īycie
(np. Australia, Kanada, Nowa Zelandia, Republika Poáudniowej Afryki, Niemcy,
w pewnym zakresie takĪe Polska) obrazują, Īe nie jest to kontrfaktyczny i nieimplementowalny we wspóáczesnych realiach owoc czyichĞ wyidealizowanych
przemyĞleĔ, lecz efektywny w praktyce zbiór zasad niwelowania konfliktów
i ich skutków. SprawiedliwoĞü naprawcza jako przedmiot naukowej refleksji
stanowi koncepcją stosunkowo nową. Pierwsze uĪycie tego terminu przypisuje
siĊ R. Barnettowi w drugiej poáowie lat 70.4 Sam jednak model pokojowego,
dyskursywnego i konsensualnego rozwiązywania konfliktów znany jest znacznie
dáuĪej5. Tytuáem egzemplifikacji moĪna podaü praktyki spoáecznoĞci Maorysów
w Nowej Zelandii, Aborygenów w Australii, ludnoĞci wysp obszaru Oceanii (np.
wysp Samoa), Zulusów w RPA i innych plemion afrykaĔskich czy autochtonicznych spoáecznoĞci obu Ameryk.
Przedmiotem niniejszego opracowania bĊdzie podstawowe, a jednoczeĞnie
najbardziej powszechne rozumienie restorative justice odnoszone wyáącznie do
sprawiedliwoĞci karania za czyn przestĊpny i nawiązujące do postulatów czoáowych przedstawicieli kierunku, takich jak: J. Braithwaite, N. Christie, J. Consedine, M. Umbrait, M. Wright, H. Zehr6. BliĪsza analiza ich prac odzwierciedla
pluralizm pojmowania sprawiedliwoĞci naprawczej i eksponuje odmiennoĞci,
czĊsto daleko idące, w formuáowanych zasadach restorative justice. TreĞü artykuáu nie jest dokáadną deskrypcją tej czy innej konkretnej teorii, szczegóáową
prezentacją poszczególnych programów naprawczych wdraĪanych w róĪnych
paĔstwach, lecz aproksymacją swoistego ducha nurtu okreĞlanego jako sprawiedliwoĞü naprawcza. Celem autora bĊdzie zwiĊzáe ukazanie elementarnych,
a zarazem najczĊĞciej przywoáywanych zaáoĪeĔ kierunku, abstrahując od postulatów radykalnych, par excellence nierealnych, bez wartoĞci operacyjnej, a zarazem bĊdących w transparentnej opozycji wobec tradycyjnego modelu wymierzania kar kryminalnych. Poza zakresem opracowania znajduje siĊ sprawiedliwoĞü
naprawcza w rozumieniu wykraczającym poza „problematykĊ reakcji na czyn
przestĊpny i odnoszona do stosunków miĊdzynarodowych, konfliktów narodo4
R. Barnett, Restitution: A New Paradigm of Criminal Justice, „Ethics” 1977, vol. 87, nr 4,
s. 279–301.
5
O historii idei sprawiedliwoĞci naprawczej patrz np. M. Wright, Justice for Victims and Offenders: A Restorative Response to Crime, Filadelfia 1991.
6
Zob. J. Braithwaite, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge–Nowy York 1989, tenĪe, Restorative Justice and Responsive Regulation, Nowy York 2002; N. Christie, Granice cierpienia, Warszawa 1991, tenĪe, Dogodna iloĞü przestĊpstw, Warszawa 2004; M. Wright, Przywracając szacunek
sprawiedliwoĞci, Warszawa 2005; M. Umbrait, Victim meets offender: the impact of restorative justice
and mediation, Monsey 1994; H. Zehr, Retributive Justice, Restorative Justice, Elkhart 1985, tenĪe,
Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Scottdale 1990; H. Zehr, H. Mika, Fundamental concepts of Rastorative Justice, „Contemporary Justice Review” 1998, nr 1, s. 47–55.
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woĞciowych, rasowych, sporów pracowniczych, sąsiedzkich, rodzinnych, szkolnych czy do przypadków zinstytucjonalizowanego i programowego pogwaácania
praw poszczególnych grup spoáecznych przez rządy paĔstw totalitarnych i autorytarnych (sprawiedliwoĞü naprawcza sensu largo)7.

II
W kontekĞcie polityki karnej sprawiedliwoĞü naprawczą przedstawia siĊ jako wyrosáy z wiktymologii postulat ruchu abolicjonistycznego, stanowiący „alternatywĊ”8 wobec wspóáczeĞnie wciąĪ dominującego systemu sprawiedliwoĞci
retrybutywnej9. Retrybutywizm wedáug jego najbardziej radykalnych oponentów
sprowadza karĊ do zemsty, która poza zaspokojeniem Īądzy odwetu (okreĞlanej
neutralnie „odpáatą” lub pozytywnie „uczynieniem zadoĞü spoáecznemu poczuciu sprawiedliwoĞci”) nie moĪe niczemu pozytywnemu sáuĪyü, gdyĪ z symplistycznego zsumowania záa wyrządzonego przez sprawcĊ ofierze i záa wyrządzonemu jemu pod postacią kary nie powstaje dobro, a zakáadany tryumf prawa nad
bezprawiem jest wątpliwy. SprawiedliwoĞü retrybutywna ogniskuje swoje zainteresowanie przede wszystkim na mutualnych relacjach zachodzących pomiĊdzy
paĔstwem, reprezentowanym przez wáadze publiczne (w szczególnoĞci przez
organy Ğcigania i wymiaru sprawiedliwoĞci), a sprawcą czynu zabronionego.
Pozycja ofiary ulega zmarginalizowaniu, zawĊĪając siĊ do roli procesowej pokrzywdzonego w toku postĊpowania przygotowawczego czy pozycji Ğwiadka
w postĊpowaniu sądowym (osobowe Ĩródáo dowodowe). Osoba, której dobro
7
Por. np. P. Hutchison, H. Wray, What Is Restorative Justice?, New World Outlook, lipiec–
sierpieĔ 1999 r. Klasycznym przykáadem zastosowania postulatów sprawiedliwoĞci naprawczej na
tej páaszczyĨnie jest dziaáalnoĞü Komisji Prawdy i Pojednania w Republice Poáudniowej Afryki.
8
Tak przynajmniej w sposób chyba nazbyt krytyczny sprawiedliwoĞü naprawczą ujmuje
M. Królikowski. Wedáug niego, sprawiedliwoĞü naprawcza koncentruje siĊ na odpowiedniej relacji
pomiĊdzy naturą i ciĊĪarem wyrządzonej szkody a wysiákami sáuĪącymi jej wyrównaniu. Z kolei
sprawiedliwoĞü retrybutywna ogniskuje siĊ na proporcjonalnoĞci kary i przestĊpstwa, tzn. surowoĞü
kary jest determinowana ciĊĪarem przestĊpstwa; M. Królikowski, SprawiedliwoĞü karania w spoáeczeĔstwach liberalnych. Zasada proporcjonalnoĞci, Warszawa 2005, s. 48–66; tenĪe, SprawiedliwoĞü
retrybutywna wobec sprawiedliwoĞci naprawczej, „Ius et Lex” 2006, nr 1(IV), s. 107–130.
9
Zdaniem P.H. Robinsona, wáaĞciwszym okreĞleniem niĪ sprawiedliwoĞü naprawcza jest
zwrot „procedury/procesy naprawcze” (restorative processes). Procedury naprawcze mogą tak
sprzyjaü, jak i teĪ przeczyü czynieniu sprawiedliwoĞci, a zaleĪy to od ich zorganizowania. Przez
czynienie sprawiedliwoĞci rozumie „wymierzenie sprawcy takiej kary, na jaką zasáuguje – ani
surowszej, ani áagodniejszej – uwzglĊdniając wszystkie te czynniki, które my jako spoáeczeĔstwo
uwaĪamy za istotne w ocenie osobistego zawinienia”. WĞród tych czynników są takĪe te eksponowane przez procedury naprawcze, jak: prawdziwy Īal, publiczne uznanie wyrządzonych
krzywd, szczere przeprosiny; P.H. Robinson, The Virtues of Restorative Processes, the Vices of
„Restorative Justice”, „Utah Law Review” 2003, nr 1, s. 375–388.
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prawne naruszono, której losowy przypadek kauzalnie i wbrew jej woli zainicjowaá uruchomienie mechanizmów sprawiedliwoĞci retrybutywnej (procesu
karnego), zostaje pozbawiona moĪliwoĞci realnego wpáywu na przebieg zinstytucjonalizowanego postĊpowania koncentrującego siĊ nie na niej – ofierze przestĊpstwa – lecz na odpowiedzialnoĞci osoby oskarĪonego.
PostĊpowanie ukierunkowane na urzeczywistnienie sprawiedliwoĞci retrybutywnej antycypuje trzy pytania: „Jaką normĊ prawną naruszono?” „Kto to
uczyniá?”, „Jaką karĊ sprawca czynu zabronionego powinien ponieĞü?” Restorative justice pyta siĊ natomiast o to: „Komu staáa siĊ krzywda?”, „Kto jest za to
odpowiedzialny?” i „Jak krzywdĊ tĊ moĪna naprawiü?” Gáównym celem retrybutywizmu jest zapewniü porządek i bezpieczeĔstwo w paĔstwie rozumiane na
wzór imperatywu ordnung muss sein. SprawiedliwoĞü naprawcza postuluje zaĞ
prawdziwy pokój w relacjach interpersonalnych oraz w obrĊbie wspólnoty. Podczas gdy retrybutywiĞci uwaĪają, Īe wyáącznie poprzez ukaranie sprawcy karą
sensu stricto – zwáaszcza karą pozbawienia wolnoĞci – znosi siĊ dominacjĊ napastnika nad ofiarą, dominacjĊ bĊdącą swoistą spuĞcizną przestĊpstwa, to przedstawiciele drugiego modelu sprawiedliwoĞci ufają, Īe to podjĊte przez sprawcĊ
wysiáki zmierzające do naprawy wyrządzonego záa przywracają ofierze odpowiednią „moralną pozycjĊ”10.
Porównując sprawiedliwoĞü naprawczą i retrybutywną, dostrzec moĪna ambiwalentne ujmowanie istoty samego przestĊpstwa. O ile system sprawiedliwoĞci
naprawczej widzi w przestĊpstwie czyn wyrządzający szkodĊ lub krzywdĊ innej
konkretnej osobie i zakáócający miĊdzyludzkie relacje, to w klasycznym retrybutywizmie przestĊpstwo jest czynem przeciwko paĔstwu i jego normom. CzĊste
operowanie w kontekĞcie restorative justice terminem „konflikt”, „problem”, „káopot” zamiast expressis verbis wyrazem „przestĊpstwo”, nie ma na celu relatywizacji ujemnej oceny aktu przestĊpnego – ocena ta pozostaje niesporna – lecz zwrócenie uwagi na genezĊ, esencjĊ i nastĊpstwa kryminalnego zachowania. Nie naleĪy
w odmiennoĞciach konceptualnych doszukiwaü siĊ wiĊc postmodernistycznie antydogmatycznego zerwania z utrwalonym i niekwestionowanym przez zwolenników
sprawiedliwoĞci naprawczej sprzĊĪeniem przestĊpstwa ze záem.
Klasyczna sprawiedliwoĞü karna w zbyt maáym stopniu dostrzega w przestĊpstwie Ĩródáo uszczerbku (szkoda, krzywda) dla ofiary i wspólnoty lokalnej,
eksponując aspekt nieposáuszeĔstwa napastnika wobec woli organizacji politycznej, przejawiający siĊ w pogwaáceniu norm postĊpowania ustanowionych
lub uznanych przez organy wáadzy. W materializacji swego ius puniendi wáadza
publiczna zapomina o prawdziwym pokrzywdzonym, tj. konkretnej osobie ludzkiej i jej potrzebach. Zdaje siĊ uwaĪaü, Īe ofiara implicite scedowaáa na paĔstwo
10

E. Waldman, Healing Hearts or Righting Wrongs?: A Meditation on the Goals of „Restorative Justice”, „Hamline Journal of Public Law & Policy” 2004, nr 25, s. 360.
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prawo do dochodzenia sprawiedliwoĞci w jej imieniu. Skáania to nawet N. Christie do konstatacji, Īe paĔstwo „zawáaszcza” konflikt zrodzony przez przestĊpstwo i paternalistycznie zakáada, Īe wie lepiej, jak dla dobra osób zaangaĪowanych w ten konflikt doprowadziü do jego rozwiązania. WĞród zaĞ podstawowych
potrzeb ofiary moĪna wyróĪniü nie tylko oczekiwanie, iĪ sprawca poniesie dolegliwoĞü w postaci kary kryminalnej, lecz takĪe: uzyskanie informacji o przestĊpstwie, opowiedzenie swojej historii, uczestniczenie w i kontrolowanie do pewnego stopnia przebiegu postĊpowania karnego, restytucja faktyczna11 lub symboliczna. Retrybutywizm, patrząc na przestĊpstwo przez pryzmat naruszonych
norm prawnych, a nie interesów pokrzywdzonego, nie jest w stanie wiĊkszoĞci
tych uzasadnionych oczekiwaĔ zaspokoiü12. Typowy proces karny zostaá bowiem
nastawiony na „rozstrzygniĊcie” konfliktu, w sensie przyznania racji jednej bądĨ
drugiej stronie, a nie na jego „rozwiązanie”.

III
Celem sprawiedliwoĞci naprawczej jest doprowadzenie do pojednania,
zwáaszcza sprawcy z ofiarą jego penalizowanego czynu. PrzestĊpstwo zrodziáo
konflikt wymagający rozwiązania, niekoniecznie przy pomocy zinstytucjonalizowanego aparatu paĔstwowego, „sztywnych” i zgeneralizowanych sądowych
procedur. SprawiedliwoĞü naprawcza nie rezygnuje z jakichkolwiek „reguá gry”,
lecz swymi procedurami gwarantuje elastycznoĞü w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Odformalizowanie postĊpowania umoĪliwia uwzglĊdnienie
specyfiki partykularnych spraw, wziĊcie pod uwagĊ potrzeb tych, których konsekwencje przestĊpstwa najbardziej doĞwiadczyáy. Chroni to przed zrutynizowaniem wysiáków zmierzających do zaáagodzenia sporu, przed zdominowaniem
treĞci przez formĊ. ResponsywnoĞü poszczególnych programów sprawiedliwoĞci
naprawczej na rzeczywiste potrzeby ofiary, sprawcy i wspólnoty, indywidualne
podejĞcie do analizowanego problemu stanowi tĊ korzyĞü, która wedáug zwolenników restorative justice jest cenniejsza niĪ niewątpliwie poĞwiĊcana wartoĞü
równoĞci wobec prawa czy wartoĞü jednolitoĞci i spójnoĞci orzecznictwa. Znamionująca sprawiedliwoĞü formalną równoĞü, nakazująca jednakowo traktowaü
osoby zaliczone do tej samej kategorii istotnej, wyznaczona treĞcią ogólnie
11
W tym kontekĞcie pozytywnie naleĪy oceniü zamieszczony w polskim kodeksie karnym
Ğrodek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 46 k.k.) czy przewidzianą w art. 290
k.k. obligatoryjną nawiązkĊ na rzecz pokrzywdzonego (odrĊbną kategoriĊ Ğrodków karnych powiązanych z finansowym uszczupleniem dla sprawcy, których wszak bezpoĞrednim beneficjentem
nie jest pokrzywdzony, stanowią: przepadek – art. 44 k.k., nawiązka – art. 47 k.k., Ğwiadczenie
pieniĊĪne – art. 49 k.k).
12
E. Waldman, Healing…, s. 359.
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i abstrakcyjnie ujĊtych przepisów prawa ustĊpuje pierwszeĔstwa – zorientowanej
na specyfice konkretnego sporu – sprawiedliwoĞci naprawczej13. Wprowadzenie
trwaáego pokoju do interpersonalnych relacji czáonków danej wspólnoty wysuwa
siĊ na plan pierwszy, skoro celem jest „doprowadziü do przywrócenia bezpiecznej
spoáecznoĞci ofiar i sprawców, którym udaje siĊ rozwiązaü dzielący ich konflikt”14.
W powstaáy wskutek przestĊpstwa konflikt wáączono nie tylko ofiarĊ, ale
poĞrednio równieĪ spoáecznoĞü lokalną. Zatem i ta spoáecznoĞü jest zainteresowana, a przynajmniej byü powinna, w przywróceniu zgody, wáaĞciwych stosunków pomiĊdzy swymi czáonkami. Istotna rola wspólnoty wykazuje jednoczeĞnie
związek z przyjmowaną przez sprawiedliwoĞü naprawczą genezą samego przestĊpstwa. ħródeá czynu zabronionego upatruje siĊ bowiem takĪe w spoáecznych
warunkach i relacjach panujących we wspólnocie, w której wzrastaá sprawca.
BáĊdem byáoby jednak przypisywaü sprawiedliwoĞci naprawczej inklinacji do
czynienia z napastnika swoistej mimowolnej ofiary wáasnego Ğrodowiska i czasów. WrĊcz przeciwnie, sprawcĊ postrzega siĊ oczyma personalizmu jako konkretną racjonalną i odpowiedzialną za swe czyny osobĊ. Nie jest on anonimowym i bezradnym „wytworem” systemu, obiektywnie niezdolnym do pozostania
wiernym prawu i moralnoĞci.
Spoáeczny kontekst przestĊpstwa, zwáaszcza umiejscowienie Īycia sprawcy
w spoáeczno-ekonomicznych realiach danej wspólnoty nie oznacza usprawiedliwiania napastnika, relatywizowania záa jego czynu, lecz sáuĪy wszechstronnemu
wyjaĞnieniu i zrozumieniu początków caáego casusu. Obarczenie wspólnoty
caákowitą odpowiedzialnoĞcią za czyn swego czáonka byáoby przecieĪ zanegowaniem godnoĞci osoby sprawcy. GodnoĞü tĊ pogwaáca nie tylko sprzeczne
z Kantowskim imperatywem utylitarne potraktowanie osoby ludzkiej jako Ğrodka do celu, ale w równym stopniu komunitarystyczne zakáadanie, Īe spoáeczeĔstwo (wspólnota) jest wszystkim, a jednostka niczym. Rolą spoáecznoĞci lokalnej
nie jest uwolniü napastnika od odium odpowiedzialnoĞci, przejąü ją, ale wes13

Por. M.M. O'Hear, Is Restorative Justice Compatible with Sentencing Uniformity?, „Marquette Law Review” 2005, vol. 89, nr 2, s. 305–325. Autor, analizując zgodnoĞü sprawiedliwoĞci
naprawczej z zasadą jednolitoĞci orzecznictwa, dokonuje dystynkcji w rozumieniu wymogu jednolitoĞci. Rezygnuje ze zbyt ogólnego znaczenia tego terminu, zgodnie z którym naleĪy podobnie
orzekaü w sprawach przestĊpców znajdujących siĊ w podobnym poáoĪeniu i odpowiednio w zróĪnicowany sposób w odniesieniu do przestĊpców, których okolicznoĞci sprawy są odmienne.
W miejsce klasycznego pojmowania jednolitoĞci proponuje piĊü jej odmian: a) poprzedzająca
przestĊpstwo przewidywalnoĞü (pre-offense predictability), b) retrybutywna proporcjonalnoĞü
(retributive proportionality), c) wewnątrzsystemowa przewidywalnoĞü (in-system predictability),
d) celowe wyrokowanie (purposeful sentencing), e) antypodporządkowanie (anti-subjugation).
O’Hear dochodzi do wniosku, Īe model sprawiedliwoĞci naprawczej jest bardziej koherentny
z dynamicznymi znaczeniami jednolitoĞci (znaczenia „c-e”) niĪ ze statycznymi (znaczenia „a” i „b”).
14
T.E. Marshall, Restorative…, s. 5. Zob. N. Jackowska, SprawiedliwoĞü naprawcza drogą
do podmiotowoĞci obywateli, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 298–310.
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przeü go w jej poniesieniu. Wspólnota, solidaryzując siĊ z ofiarą, nie odrzuca
sprawcy, lecz pomaga obu stronom dla dobra wspólnego reaktywowaü stan równowagi, stan wzglĊdnie harmonijnej koegzystencji wszystkich swych czĊĞci
skáadowych. Spoáeczne determinanty przestĊpczoĞci czy uwarunkowania ujawnione na tle danego konfliktu są natomiast dla wspólnoty kierunkowskazem
zmian, jakie naleĪy poczyniü, wysiáków, które naleĪy podjąü, aby zminimalizowaü proprzestĊpcze oddziaáywanie tych faktorów w przyszáoĞci.
SprawiedliwoĞü naprawcza ma zatem „uleczyü”, „uzdrowiü” wszystkich,
którzy Ğwiadomie (sprawca) lub mimowolnie (ofiara, spoáecznoĞü lokalna) stali
siĊ stronami konfliktu. Dochodzi tym samym do poszerzenia, w porównaniu
z tradycyjnym procesem sądowym, krĊgu osób partycypujących w wypracowaniu rozstrzygniĊcia sporu. Dominującą pozycjĊ funkcjonariuszy publicznych
(sĊdzia, prokurator) przejmują bezpoĞredni uczestnicy konfliktu, a zatem takĪe
najbardziej osobiĞcie zainteresowani w jego rozwiązaniu.

IV
Za condicio sine qua non inicjacji mechanizmów systemu sprawiedliwoĞci naprawczej uchodzi zgoda pokrzywdzonego i sprawcy. Procedura ta jest nieadekwatna do tych przypadków, gdy napastnik nie przyznaje siĊ do winy, nie dostrzega
skali záa wyrządzonego ofierze, a nawet roĞci sobie przymiot ofiary niesprawiedliwej i wrogiej rzeczywistoĞci, w której przyszáo mu egzystowaü. Jedyną dopuszczalną wówczas procedurą pozostaje klasyczny proces karny. Z jednej bowiem
strony kwestionowanie zasadnoĞci zarzutów przez podejrzanego moĪe byü konsekwencją tego, Īe jest on osobą niewinną, a przez to prowadzenie mediacji pomiĊdzy nim a ofiarą byáoby bezprzedmiotowe. Z drugiej natomiast strony reakcją wobec niekonstruktywnej, niemal aroganckiej i lekcewaĪącej postawy rzeczywistego
napastnika nie moĪe byü wymagająca aktywnego zaangaĪowania sprawiedliwoĞü
naprawcza, lecz typowy retrybutywizm. Potwierdza to, Īe sprawiedliwoĞü naprawcza nie aspiruje i obiektywnie aspirowaü nie moĪe do pozycji alternatywnej polityki karnej zdolnej w caáoĞci zastąpiü klasyczny retrybutywizm15. Nie wdając siĊ
w zapewne obiektywnie nierozstrzygalny spór, czy czáowiek jest ze swej natury
istotą dobrą, czy teĪ mającą inklinacjĊ do záego, naleĪy skonstatowaü, Īe pewien
odsetek przestĊpców stanowią osoby, dla których wartoĞci tworzące aksjologiĊ
sprawiedliwoĞci naprawczej są tak odlegáe, iĪ Īywienie przekonania o moĪliwoĞci
15

Tak teĪ trafnie podkreĞla F. Ciepáy, dla którego zasadniczym báĊdem jest „chĊü wyeliminowania instytucji retrybutywnej kary kryminalnej z systemu prawnego i zastąpienie jej odszkodowaniem, a wiĊc chĊü uczynienia modelu naprawczego modelem funkcjonującym zamiast, a nie
obok modelu retrybutywnego”; F. Ciepáy, SprawiedliwoĞü naprawcza wobec przestĊpstwa [w:]
Mediacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 2009, s. 191.
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wdroĪenia takĪe w ich sprawach procedur restorative justice byáoby – jak ująá to
M. Królikowski – „romantycznym záudzeniem”.
SprawiedliwoĞü naprawcza odnosi siĊ wyáącznie do tych sytuacji, gdzie
sprawca wyraĨnie sygnalizuje gotowoĞü przyjĊcia na siebie odpowiedzialnoĞü za
penalizowany czyn, uznaje swoją winĊ, przejawia szczerą skruchĊ i Īal za spowodowane záo, które chciaáby naprawiü. Ze wzglĊdu jednak na brak moĪliwoĞci
kaĪdorazowo intersubiektywnie pewnej weryfikacji „szczeroĞci” skruchy, Īalu
i woli pojednania przejawionej przez sprawcĊ konieczne staje siĊ zachowanie
ostroĪnoĞci w kwalifikowaniu poszczególnych przypadków jako adekwatnych
lub nie do objĊcia ich programami sprawiedliwoĞci naprawczej. Ma to na celu
zminimalizowanie ryzyka skorzystania przez przestĊpcĊ z procedur restorative
justice tylko dla pragmatycznego unikniĊcia lub záagodzenia sankcji karnych.
PotencjalnoĞü ewentualnych pomyáek, której z resztą nie naleĪy hiperbolizowaü
i która towarzyszy takĪe tradycyjnemu procesowi karnemu, nie dyskredytuje
sprawiedliwoĞci naprawczej, lecz stymuluje potrzebĊ w peáni profesjonalnego,
w sensie aktywnego i odpowiedzialnego zaangaĪowania, podejĞcia do kaĪdej
analizowanej sprawy.
NiezbĊdną stypulacją zainicjowania programów sprawiedliwoĞci naprawczej
jest ĞwiadomoĞü sprawcy konsekwencji swych czynów i ciąĪącej na nim powinnoĞci uczynienia tego wszystkiego, co pozwoli ofierze uniknąü dalszej wiktymizacji, a jego samego uchroni przed stygmatyzacją i permanentnym piĊtnem aspoáecznej jednostki. KoniecznoĞü poniesienia odpowiedzialnoĞci nie wyklucza
wszak, jak juĪ zasygnalizowano, uwzglĊdnienia na korzyĞü napastnika heteronomicznych uwarunkowaĔ jego Īycia rodzinnego czy determinantów spoáeczno-ekonomicznych jego egzystencji, które mogáy pozostawaü w szerokim związku
przyczynowym z aktem przestĊpczym. O tym jednak, czy i w jakim stopniu te
okolicznoĞci zostaną uwzglĊdnione, decyduje takĪe sama ofiara w toku konsensualnego wypracowywania porozumienia koĔczącego konflikt.
Pojednawczej, koncyliacyjnej postawie ze strony napastnika musi16 towarzyszyü „pozytywne nastawienie” pokrzywdzonego, czyli nie Īądza zemsty,
rewanĪu, lecz otwartoĞü na odbudowĊ nadwątlonych czy zerwanych miĊdzyludzkich relacji. Od wyboru ofiary zaleĪy, czy satysfakcji bĊdzie siĊ szukaü
poprzez „vendettĊ” w procesie karnym – na którego przebieg ma wpáyw nieznaczny – poprzez oczekiwanie wymierzenia przez sąd najsurowszej prawem
przewidzianej kary, czy teĪ rozrachunek ze sprawcą i bolesną przeszáoĞcią
nastąpi w drodze dialogu i bilateralnej empatii. Pokrzywdzonego nie moĪna
jednak, co trzeba stanowczo podkreĞliü, zmusiü do przebaczenia i zapomnienia
o doĞwiadczonym záu. Nikt nie ma do tego pozytywnego, jak i moralnego pra16

Niekiedy, np. wzglĊdem sprawców nieletnich czy máodocianych, postĊpowanie naprawcze
jest w niektórych paĔstwach prowadzone nawet wbrew woli pokrzywdzonego.
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wa17. Przebaczenie dojrzewa w czasie, jest bardziej procesem psychoemocjonalnym niĪ prostym zadekretowaniem pojednania ad hoc. Niekiedy ofiara „okaleczona” traumatycznymi doĞwiadczeniami nie bĊdzie do koĔca swego Īycia gotowa
na przebaczenie, ale nie eliminuje to moĪliwoĞci wdroĪenia programów sprawiedliwoĞci naprawczej, lecz co najwyĪej zawĊĪa ich katalog. W sytuacji takiej nastĊpuje modyfikacja celu procedur naprawczych od pojednania do materialnej kompensacji uszczerbku wywoáanego przestĊpstwem. NiemoĪnoĞü przywrócenia stanu
poprzedniego w páaszczyĨnie emocjonalnej, której konsekwencją jest brak definitywnego rozwiązania konfliktu, nie wyklucza wszak jego záagodzenia.
PrzestrzeĔ dla sprawiedliwoĞci naprawczej pojawia siĊ zawsze wówczas, gdy
ofiara zreflektuje siĊ, Īe ukaranie sprawcy nie w peáni ją satysfakcjonuje, a przynajmniej sama kara nie wystarcza do ukojenia bólu i powrotu do stanu równowagi.
Potrzebna jest wiĊc ĞwiadomoĞü pokrzywdzonych, Īe „retrybutywizm nie potrafi
przywróciü tego, co stracili, odpowiedzieü na ich pytania, uwolniü od obaw, pomóc
im zrozumieü wáasną tragediĊ czy uleczyü ich rany”18. Restorative justice wymaga,
aby obu stronom konfliktu towarzyszyáo co najmniej mocne pragnienie katharsis
w duchu prawdy i wzajemnego zrozumienia. Przebaczenie aczkolwiek poĪądane,
bĊdąc bardziej imperatywem miáosierdzia niĪ sprawiedliwoĞci, nie stanowi kategorycznej przesáanki uruchomienia programów sprawiedliwoĞci naprawczej.

V
Jednym z najpopularniejszych narzĊdzi sprawiedliwoĞci naprawczej jest
mediacja pomiĊdzy ofiarą a sprawcą19. Odbywa siĊ ona z udziaáem odpowiednio
17

Por. literacką deskrypcjĊ problematyki przebaczania, np.: „I nie przebaczaj zaiste nie
w twojej mocy przebaczaü w imieniu tych, których zdradzono o Ğwicie”. Z. Herbert, Przesáanie
Pana Cogito [w:] tenĪe, Pan Cogito, Warszawa 1974.
18
M. Price, Personalizing Crime. Mediation Produces Restorative Justice for Victims and Offenders, „Dispute Resolution Magazine” 2001, za: http://www.vorp.com/articles/justice.html
19
MoĪna wskazaü kilka, odmiennych w szczegóáowych zaáoĪeniach, modeli mediacji
w sprawach karnych, np.: victim offender mediation (VOM), community mediation (CM), victim
offender reconnciliation programs (VORP). Zob. charakterystykĊ róĪnych programów sprawiedliwoĞci naprawczej opublikowaną przez Departament SprawiedliwoĞci USA, Multicultural Implications of
Restorative Justice: Potential Pitfalls and Dangers, za: www.ojp.usdoj.gov/ovc/publications/infores/
restorative_justice/96522multicultural/welcome.html; PostĊpowanie mediacyjne w sprawach karnych w Polsce reguluje przede wszystkim art. 23a Kodeksu postĊpowania karnego (DzU 1997, nr
89, poz. 555) oraz Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie
postĊpowania mediacyjnego w sprawach karnych (DzU nr 108, poz. 1020). Por. takĪe art. 53 § 3,
60 § 2 pkt 1, 66 § 3 k.k., rozdziaá 52 kodeksu postĊpowania karnego („PostĊpowanie w sprawach
z oskarĪenia prywatnego”, zwáaszcza art. 489 § 2, 492 § 2, 493 k.p.k.) oraz art. 618 § 1 pkt 8 i art.
619 § 2 k.p.k.
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przeszkolonego mediatora, choü mogącego dziaáaü spoáecznie. Niejednokrotnie
naleĪy on do pozarządowych organizacji spoáecznych czy religijnych, propagujących system restorative justice jako sposób rozwiązywania konfliktów. Mediator w przeciwieĔstwie do sĊdziego nie jest centralną postacią toczącej siĊ procedury. Peáni on rolĊ jedynie, a moĪe i aĪ, poĞrednika, moderatora uáatwiającego
dialog, bezpoĞrednią rozmowĊ stron sporu. Stoi na straĪy nielicznych reguá zapobiegających przerodzeniu siĊ mediacji w oralną bataliĊ tonizującą i petryfikującą konflikt. Ambitny cel mediacji nie dopuszcza dziaáaĔ per fas et nefas. Poszanowanie godnoĞci obu stron, a zwáaszcza ochrona ofiary przed ewentualną
rewiktymizacją wymaga pewnego, acz nieznacznego stopnia sformalizowania
przebiegu dyskursu. Niekiedy w mediacji partycypuje takĪe przedstawiciel wymiaru sprawiedliwoĞci, choü jego misja sprowadza siĊ najczĊĞciej do obserwacji,
wzglĊdnie nadzoru przebiegu procedury, a nie aktywnego w niej uczestnictwa.
Mediator musi byü osobą bezstronną, nie moĪe faworyzowaü tak ofiary, jak
i sprawcy. BezstronnoĞü nie jest jednak toĪsama z neutralnoĞcią wobec czynu
i jego nastĊpstw, dotyczy tylko stron konfliktu jako osób. Od mediatora oczekuje
siĊ wiĊc ĞwiadomoĞci tego, Īe zachowanie sprawcy stojące u podstaw mediacji
jest zachowaniem nagannym, przestĊpczym, implikującym ujemne konsekwencje dla ofiary i wspólnoty. Te okolicznoĞci caáej sprawy nie podlegają relatywizacji i wymagają zaaprobowania przez wszystkich uczestników mediacji, aby
mogáa ona finalnie zrodziü poĪądane rezultaty. Mediacja nie moĪe mieü miejsca,
jeĞli nie istnieje zgodny z prawdą konsensus odnoĞnie tego, Īe popeániono przestĊpstwo, a odpowiedzialnym za nie jest konkretna osoba20.
W przypadku przestĊpstwa zabójstwa (ewentualnie w zbiegu kumulatywnym ze zgwaáceniem)21, nieumyĞlnego spowodowania Ğmierci (zwáaszcza
w ramach przestĊpstw komunikacyjnych) uczestnikami mediacji obok sprawcy
są czáonkowie rodziny zamordowanego/zamordowanej czy osoby, która poniosáa
Ğmierü w wypadku. Miejsce ofiary sensu stricto zajmują bliscy zmaráego. Obiektywna niemoĪliwoĞü uleczenia relacji pomiĊdzy sprawcą a ofiarą nie ekskluduje
normalizacji stosunków napastnika z rodziną pokrzywdzonego.
W zaleĪnoĞci od przyjĊtego modelu krąg osób uczestniczących w systemie
sprawiedliwoĞci naprawczej jest zróĪnicowany. Obok mediatora, sprawcy, pokrzywdzonego (typowa mediacja) w postĊpowaniu mogą braü udziaá czáonkowie
20

O mediacji w kontekĞcie sprawiedliwoĞci naprawczej zob. M. Kruk, Mediacja miĊdzy pokrzywdzonym a sprawcą jako forma rozwiązywania konfliktu, „Archiwum Kryminologii”
2007/2008, t. XXIX–XXX, s. 836–851; J. Waluk, Mediacja jako forma sprawiedliwoĞci naprawczej, „Archiwum Kryminologii” 2007/2008, t. XXIX–XXX, s. 873–883; W. Zalewski, SprawiedliwoĞü naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, GdaĔsk 2006, s. 287–297. Zob.
teĪ róĪne numery kwartalnika „Mediator” wydawanego przez Polskie Centrum Mediacji.
21
Kwestią sporną nawet wĞród zwolenników restorative justice jest dopuszczalnoĞü procedur
naprawczych wobec sprawców zbrodni zabójstwa.
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rodziny obu stron (tzw. grupowe konferencje rodzinne), ich przyjaciele, sąsiedzi,
koledzy z pracy, Ğwiadkowie przestĊpnego zdarzenia czy wszyscy ci zainteresowani czáonkowie wspólnoty chcący wesprzeü ofiarĊ lub sprawcĊ (tzw. konferencje sprawiedliwoĞci naprawczej22). Ich informacje, ogląd powstaáego konfliktu
sáuĪą pozyskaniu moĪliwie kompleksowej wiedzy o konkretnym partykularnym
przypadku, potrzebnej do wypracowania moĪliwie najlepszego, najbardziej efektywnego rozwiązania, w sensie takiego porozumienia, które w subiektywnym
odczuciu stron maksymalnie zadowala i speánia oczekiwania zarówno ofiary, jak
i przestĊpcy. Czym szerszy krąg uczestników mediacji, tym wiĊksza odpowiedzialnoĞü samego mediatora za jej sprawny przebieg. PotencjalnoĞü problemów
organizacyjno-technicznych rekompensuje wieloaspektowoĞü i wielopáaszczyznowoĞü spojrzenia na sprawĊ. Dywergencje w postrzeganiu sprawy skorelowane z wieloĞcią uczestników postĊpowania nie mają wiĊc destrukcyjnego charakteru, nie prowadzą do relatywizacji obrazu konfliktu. WrĊcz przeciwnie, uáatwiają stronom (ofierze i napastnikowi) osiągniĊcie porozumienia bĊdącego racjonalną wypadkową poszczególnych propozycji i sugestii.
CzĊsto wáaĞciwą mediacjĊ poprzedzają wstĊpne spotkania mediatora z ofiarą, a nastĊpnie mediatora ze sprawcą. Celem tego jest przygotowanie obojga do
osobistej rozmowy, zapoznanie ich z wzajemnymi oczekiwaniami, roszczeniami
czy warunkami. W zaleĪnoĞci od stopnia skonfliktowania stron wynikáego z aktu
przestĊpnego czynnoĞci te mogą trwaü nawet kilkanaĞcie miesiĊcy. Są one jednak zasadne, ilekroü wáaĞciwa mediacja ma doprowadziü do zawarcia zadowalającego pokrzywdzonego i napastnika porozumienia. Niekiedy zadanie wypracowania konsensusu moĪliwego do zaaprobowania przez obie strony przejmuje
wprost na siebie mediator lub specjalna komisja skáadająca siĊ z uprzednio przeszkolonych osób. Jest to istotne w sytuacji, gdy strony konfliktu, zwáaszcza ofiara, pomimo zgodnej woli rozwiązania sporu nie są jeszcze gotowe na vis-a-vis
spotkanie, a zatem wówczas, gdy nie moĪna przeprowadziü bezpoĞredniej mediacji pomiĊdzy nimi.
Szczególnym programem sprawiedliwoĞci naprawczej są tzw. sentencing
circles (koáa, krĊgi orzecznicze). Procedura ta ma miejsce w ramach klasycznego
procesu karnego i dowodzi moĪliwoĞci kooperacji tradycyjnego modelu odpowiedzialnoĞci karnej z restorative justice. Dotyczy najczĊĞciej „powaĪnych”
przestĊpstw popeánianych tak przez nieletnich, jak i dorosáych, w których oskarĪeni przyznają siĊ do winy. W przeciwieĔstwie do innych programów sentencing
circles rzadko eliminują wymierzenie kary kryminalnej i odnotowanie skazują22

B. Hoffmann, Mediacje oĞwiatowe i konferencje sprawiedliwoĞci naprawczej w szkoáach –
wspóápraca z samorządami w ramach „Szkoáy bez Przemocy”, „Mediator” 2009, nr 3; R. WiĞniewska, Mediacja i konferencja sprawiedliwoĞci naprawczej oraz M. Grudziecka, J. KsiąĪek,
Mediacja i konferencja sprawiedliwoĞci naprawczej z nieletnim sprawcą czynu karalnego – dobrym
narzĊdziem w resocjalizacji nieletnich – gáĊboki kryzys, czy stracona szansa?, „Mediator” 2008, nr 2.
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cego wyroku w rejestrach karnych. Novum wobec tradycyjnego procesu jest
obecnoĞü na sali przedstawicieli wspólnoty (najczĊĞciej w liczbie od 15 do 50),
którzy nie są obserwatorami (publicznoĞcią), lecz aktywnymi uczestnikami procedury. Sesji przewodniczy albo przedstawiciel wspólnoty, albo sĊdzia. Nazwa
programu nawiązuje do elementu techniczno-organizacyjnego, tj. uczestnicy
postĊpowania zasiadają na krzesáach rozstawionych w okrĊgu, tworząc swoiste
koáo dyskusyjne. Zabieg ten sáuĪy uzyskaniu „przyjaznej atmosfery” uáatwiającej otwartoĞü na szczerą wymianĊ poglądów oraz záagodzeniu poczucia wyalienowania w zetkniĊciu ze zbiurokratyzowaną instytucją sądu i jej reguáami. Po
odczytaniu aktu oskarĪenia wraz z uzasadnieniem przez prokuratora oraz wypowiedzi obroĔcy nastĊpuje wspólna dyskusja zgromadzonych. MoĪliwoĞü zabrania gáosu przysáuguje równieĪ pokrzywdzonemu uprzednio poinformowanemu
o zasadach procedury i stanowisku oskarĪonego. Owocem dyskusji jest wstĊpny
zbiór zadaĔ dla oskarĪonego do realizacji. Ponowne zebranie odbywa siĊ po
kilku tygodniach czy miesiącach celem zweryfikowania zachowania sprawcy
i ewentualnego zmodyfikowania wyznaczonych powinnoĞci. Dopiero wówczas
sąd wydaje formalnie wyrok, wáączając do niego zalecenia koáa23.

VI
Elementarną zaletą sprawiedliwoĞci naprawczej jest to, Īe ofiara nie peáni
roli biernego obserwatora, jak w systemie sprawiedliwoĞci retrybutywnej, lecz
bierze czynny udziaá w wysiákach prowadzących do „uzdrowienia, uleczenia” jej
relacji ze sprawcą. Ma moĪliwoĞü zwrócenia uwagi na to, jak przestĊpstwo negatywnie wpáynĊáo na jej Īycie, jakie ujemne konsekwencje nastąpiáy dla niej
w wyniku bycia ofiarą czynu karalnego. Informuje sprawcĊ o uczuciach towarzyszących jej w chwili przestĊpstwa i obecnie (bezradnoĞü, gniew, obawa, osamotnienie, smutek, Īal, strach, Īądza rewanĪu). MoĪe zadaü pytania, na które
tylko sprawca zna odpowiedĨ: „Dlaczego mi to uczyniáeĞ?”, „Czym zawiniáem?”, „Czy mogáem siĊ tego ustrzec?”24 Obie strony próbują zrozumieü siĊ
nawzajem, spojrzeü na sprawĊ z perspektywy swego oponenta. Sprawca uĞwiadamia sobie wyrządzone záo, jego skutki dla ofiary. Ofiara natomiast dostrzega
motywy sprawcy, warunki rodzinne, ekonomiczne czy spoáeczne otoczenie,
w których on wzrastaá i byü moĪe które wpáynĊáy na podjĊcie decyzji o popeánieniu czynu zabronionego. Szczere Ğwiadectwa sprawcy i ofiary uáatwiają mutualną empatiĊ, pozwalają umieĞciü caáoksztaát konfliktu w wielopáaszczyzno23
Por. H. Lilles, Circle Sentencing: Part of the Restorative Justice Continuum, za:
http://www.iirp.org/library/mn02/mn02_lilles.html
24
Ibidem.
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wych rozwaĪaniach z pogranicza prawa, socjologii, psychologii. Celem procedury naprawczej jest z jednej strony odzyskanie psychicznej równowagi przez obie
strony (zwáaszcza przez pokrzywdzonego), z drugiej zaĞ eksploracja potrzeb
ofiary, sprawcy i wspólnoty oraz wypracowanie sposobów ich zaspokojenia.
Analiza rezultatów poszczególnych programów sprawiedliwoĞci naprawczej
potwierdza wyĪszy stopieĔ zadowolenia ofiar ze sposobu rozwiązania zaistniaáego konfliktu w porównaniu do stopnia satysfakcji osiąganego przez pokrzywdzonych w nastĊpstwie przeprowadzenia klasycznego procesu karnego25.
Przyznanie siĊ do winy przez sprawcĊ, wyraĪenie skruchy, gotowoĞci do naprawienia wyrządzonej szkody czy zadoĞüuczynienia za zadaną krzywdĊ w sposób ustalony wspólnie z ofiarą prowadzi do „normalizacji” stosunków z pokrzywdzonym, do przywrócenia stanu, w którym sprawca uchodziá za peánoprawnego uczestnika danej wspólnoty. Restytucja wzglĊdem ofiary, a nie retrybucja paĔstwa wzglĊdem sprawcy pozwala prawdziwie rozwiązaü zaistniaáy
konflikt, gdy chodzi o jego wymiar materialny26. Niejednokrotnie jednak naprawienie szkód materialnych nie jest tak istotne dla ofiary jak szczere „przepraszam” sprawcy niwelujące poczucie osamotnienia u ofiary i bĊdące wyrazem
solidaryzmu ze strony tego, który zapoczątkowaá bolesne doĞwiadczenia. Rozmowa, dialog umoĪliwiają stronom dzielenie siĊ swymi przeĪyciami i odczuciami, na co brak czasu i miejsca w toku klasycznego sądowego postĊpowania.

VII
RetrybutywiĞci, negując moĪliwoĞü rezygnacji z kary, podkreĞlają niewątpliwie istotną jej funkcjĊ komunikacyjną w postaci potĊpienia czynu zabronionego.
Tymczasem, jak powyĪej juĪ zasygnalizowano, sprawiedliwoĞü naprawcza nie
zaprzecza záu przestĊpstwa i równieĪ poddaje je transparentnej dezaprobacie. O ile
jednak retrybutywizm ogniskuje siĊ na zadaniu sprawcy bólu pod postacią kary,
dając tym samym podstawy do eskalacji spirali przemocy i petryfikując wzajemną
postawĊ wrogoĞci pomiĊdzy ofiarą i paĔstwem z jednej strony a sprawcą z drugiej,
to restorative justice, nie odrzucając kary, ujmuje ją w kategoriach ultima ratio.
Rozwiązanie konfliktu w ramach sprawiedliwoĞci naprawczej nie nastĊpuje
poprzez bierne ponoszenie przez sprawcĊ kary. Jego spoáeczna reintegracja moĪe
25
Np. R. Coates, A. Roberts, M. Umbreit, Cross-national impact of Restorative justice trough
mediation and dialogue, „ICCA Journal on Community Corrections” 1997, vol. 8, nr 2, s. 46–50.
26
Zob. W. Zalewski, Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative
justice [w:] Kompensacyjna funkcja prawa karnego. KsiĊga poĞwiĊcona pamiĊci Profesora Zbigniewa GostyĔskiego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2002, z. 2, s. 65–92;
M. Nieáaczna, Kompensata dla ofiar przestepǞ stw – prawo a praktyka: raport z monitoringu dziaáania
ustawy o paĔstwowej kompensacie dla ofiar niektórych przestepǞ stw umyĞlnych, Warszawa 2007.
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zaistnieü tylko poprzez partycypacjĊ w czynieniu dobra, tak dla ofiary, jak
i wspólnoty. Wyrządzonego záa nie niweluje ani nawet nie pomniejsza bezrefleksyjne doĞwiadczenie dolegliwoĞci kary kryminalnej. OdpowiedzialnoĞci sprawcy
powinna towarzyszyü szansa naprawienia szkód i krzywd wyrządzonych ofierze
i wspólnocie. DziĊki temu napastnik „spáaca swój dáug”, tak w oczach ofiary, jak
i wáasnych staje siĊ legitymowany, aby powiedzieü: „odpokutowaáem za zadane
záo”. Jak podkreĞlają sami sprawcy, niejednokrotnie bezpoĞrednia stycznoĞü
z ofiarą, rekonstrukcja przebiegu przestĊpstwa w obecnoĞci jej i wáasnej rodziny
oraz „stawienie czoáa” wyrządzonym konsekwencjom pociąga za sobą o wiele
wiĊcej trudu i wymaga postawy zaangaĪowania aniĪeli pasywne poniesienie kary
kryminalnej. Niezasadne jest w związku z tym podkreĞlanie rzekomo zbyt áagodnego i „naiwnego” podejĞcia do sprawcy w systemie sprawiedliwoĞci naprawczej, rodzącego wraĪenie faktycznej „bezkarnoĞci”, w sensie braku realnej
dolegliwoĞci dla napastnika.
Uleczenie interpersonalnych relacji osiąga siĊ nie poprzez definitywne potĊpienie sprawcy, poniĪenie go, lecz z poszanowaniem jego godnoĞci i czáowieczeĔstwa. Niekwestionowane záo czynu, którego dopuĞciá siĊ napastnik, nie determinuje doĪywotniej etykiety przestĊpcy dla sprawcy i trwaáego wyáączenia go
poza nawias wspólnoty. „Uzdrowieniu” napastnika sáuĪy nie jego stygmatyzacja,
lecz postulowane przez Braithwaite’a „reintegrujące zawstydzenie”. Zdaniem
Australijczyka, ludzi przed popeánieniem przestĊpstwa powstrzymują dwa czynniki: strach przed spoáecznym potĊpieniem i sumienie. DolegliwoĞci nakáadane
na sprawcĊ, a okreĞlone w porozumieniu wypracowanym przez jego rodzinĊ,
przyjacióá czy innych waĪnych dla niego osób, są bardziej efektywne od kar
wymierzanych przez organy wáadzy sądowniczej. Jak twierdzi, wstyd przed tymi, na których nam zaleĪy, jest gáównym motywem odstraszającym od popeániania przestĊpstw, poniewaĪ opinia krewnych, przyjacióá znaczy dla nas wiĊcej niĪ
stanowisko anonimowej wáadzy27. SprawiedliwoĞü naprawcza daje sprawcy
moĪliwoĞü dokonania przewartoĞciowania dotychczasowego Īycia, nowego
otwarcia w swej egzystencji. Przywrócenie napastnikowi statusu peánowartoĞciowego czáonka spoáeczeĔstwa nie dokonuje siĊ poprzez amnezjĊ, bezrefleksyjne puszczenie w niepamiĊü wyrządzonego záa. SprawiedliwoĞü naprawcza nie
neguje prawdy, którą jest fakt popeánienia przez konkretną osobĊ czynu zabronionego, wyrządzającego szkodĊ okreĞlonemu co do toĪsamoĞci czáowiekowi,
lecz jednoczeĞnie, patrząc prospektywnie, dąĪy do normalizacji stosunków pomiĊdzy ofiarą, sprawcą i spoáecznoĞcią, w której Īyją.
Zawarte w wyniku mediacji czy w ramach pozostaáych programów naprawczych porozumienie precyzuje dalsze dziaáania sprawcy celem potwierdzenia
27

E.F. McGarrell, Restorative Justice Conferences as an Early Response to Young Offenders,
„Juvenile Justice Bulletin” z sierpnia 2001 r., za: http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/187769.pdf
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i wzmocnienia pojednania, np. podjĊcie obowiązku szkolnego lub pracy, prace
spoáeczne na rzecz wspólnoty, powstrzymywanie siĊ od przebywania w okreĞlonych Ğrodowiskach czy miejscach, poddanie siĊ leczeniu odwykowemu, uczestniczenie w programach terapeutycznych, wypáacenie odszkodowania ofierze,
przywrócenie stanu poprzedniego. Porozumienie przedkáada siĊ organowi, przed
którym prowadzone jest postĊpowanie karne. Organ ten (sąd) moĪe uwzglĊdniü
caáoĞü lub czĊĞü rezultatów zastosowanych programów naprawczych, wydając
orzeczenie, np. poprzez uczynienie z postanowieĔ porozumienia warunków naáoĪonych Ğrodków probacyjnych (warunkowe umorzenie postĊpowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary), czy powoáując siĊ na nie przy nadzwyczajnym záagodzenia kary. W „drobnych” sprawach realizacja porozumienia moĪe
byü w ogóle podstawą do wycofania aktu oskarĪenia bądĨ warunkowego umorzenia postĊpowania. Nadzór nad wypeánianiem przez napastnika obowiązków
sprawują przedstawiciele kompetentnego podmiotu realizującego róĪne wspomniane powyĪej procedury restorative justice i/lub organ paĔstwowy (sąd, kurator sądowy). Stwierdzenie zarzucalnego niewykonania tych postanowieĔ przez
sprawcĊ prowadzi do – tak jak np. przy pogwaáceniu warunków orzeczonych
Ğrodków probacyjnych – ponownego uruchomienia postĊpowania karnego i zaostrzenia naáoĪonych na niego uprzednio dolegliwoĞci.
SprawiedliwoĞü naprawcza nie wyczerpuje siĊ zatem w doraĨnym usuniĊciu
skutków popeánionego przestĊpstwa (np. restytucja, odszkodowanie pieniĊĪne),
lecz posiada takĪe prewencyjny wymiar. PrewencjĊ urzeczywistnia siĊ nie przez
odstraszanie, tonizacjĊ przeĞwiadczenia przewagi paĔstwa nad przestĊpcą, lecz
przez pomoc udzieloną sprawcy do osiągniĊcia stanu samodyscypliny uáatwiającego Ğwiadomą i odpowiedzialną kontrolĊ wáasnych zachowaĔ. Reintegracja
sprawcy ze wspólnotą, wsparcie go w wypracowaniu permanentnej postawy
poszanowania drugiego czáowieka i jego dóbr prawnych jest odpowiednim Ğrodkiem resocjalizacji chroniącym przed recydywą28. Brak jednak jednoznacznych
statystyk dowodzących oddziaáywania zastosowanych programów sprawiedliwoĞci naprawczej na spadek wskaĨnika powrotu do przestĊpstwa. WieloprzyczynowoĞü zjawiska recydywy implikuje trudnoĞci w obiektywnej ocenie udziaáu poszczególnych czynników na zmniejszenie lub wzrost stopnia powtórnej
przestĊpczoĞci. Nawet przy uwzglĊdnieniu metodologicznych problemów dowodzenia relacji przyczynowo-skutkowych kolejne badania – wszak z naleĪytą
ostroĪnoĞcią – wskazują na korelacjĊ pomiĊdzy implementowanymi programami
restorative justice a spadkiem recydywy29.
28

Krytycznie do upatrywania wĞród celów sprawiedliwoĞci naprawczej zmniejszenia wskaĨnika powrotu do przestĊpczoĞci odnosi siĊ M. Páatek. Zob. M. Páatek, M. Fajst (red.), SprawiedliwoĞü naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005, s. 74–75.
29
L. Sherman, W.H. Strang, J.D. Woods, Recidivism patterns in the Canberra reintegrative
shaming experiment (RISE), Canberra 2000, za: http://www.aic.gov.au/rjustice/rise/recidivism/

125

W systemie sprawiedliwoĞci retrybutywnej kara jest postrzegana przez sprawcĊ jako eksternalnie narzucona mu dolegliwoĞü, na której rodzaj i wymiar nie posiada on Īadnego wpáywu. Postrzeganie kary za akt zemsty zadekretowanej przez
kompetentne organy wymiaru sprawiedliwoĞci nie sprzyja jej refleksyjnemu wykonaniu przez skazanego. Brak tu inklinacji sprawcy do przyjĊcia kary jako wspóáokreĞlanej przez niego samego „zasáuĪonej” dolegliwoĞci zdolnej do „uleczenia”
jego, jego relacji z ofiarą i wspólnotą oraz do usatysfakcjonowania pokrzywdzonego. Jak podają statystyki, skutecznoĞü wykonania obowiązków zamieszczonych
w zawartym porozumieniu przewyĪsza stopieĔ egzekwowalnoĞci rodzajowo odpowiednich kar kryminalnych (np. okreĞlona w porozumieniu kwota odszkodowania dla ofiary i zawarta w wyroku kara grzywny)30. Gáównym tego powodem jest
ujmowanie przez sprawcĊ dolegliwoĞci wymienionych w porozumieniu nie jako
aktu wyalienowanego od niego i wszechpotĊĪnego paĔstwa, lecz jako aktu konsensusu, w którego wygenerowaniu takĪe i on braá udziaá. Sprzyja to internalizacji
tych obowiązków przez napastnika, który wykonuje je nie pod wpáywem strachu
przed aparatem wáadzy, ĞwiadomoĞci jej nad nim przewagi, lecz dlatego, Īe w jego
przekonaniu jest to sáuszne autotelicznie, naleĪy tak postąpiü per se.

VIII
NajczĊĞciej programy sprawiedliwoĞci naprawczej stosuje siĊ wobec sprawców nieletnich31 i máodocianych, sprawców przestĊpstw popeánionych po raz
pierwszy przez daną osobĊ oraz sprawców wykroczeĔ i przestĊpstw „drobnych”.
Nie w peáni uksztaátowana osobowoĞü nieletnich przestĊpców, „przypadkowoĞü”
niektórych czynów zabronionych pozwala Īywiü nadziejĊ, Īe w wyniku zasto30

Wedáug przedstawicieli Victim-Offender Reconciliation Program w 95% spraw, w których
przeprowadzono mediacjĊ w USA, strony przyjĊáy pisemne porozumienie, a 90% tych porozumieĔ
wykonano w ciągu roku. Dla porównania wskaĨnik efektywnoĞci sądowych kar pieniĊĪnych wynosi jedynie 20–30%. Statystyki dowodzą takĪe, Īe sprawcy nieletni i máodociani uczestniczący
w mediacji popeániają mniej i mniej powaĪnych przestĊpstw aniĪeli ci, wobec których zastosowano klasyczne procedury retrybutywizmu; M. Price, Personalizing…, za: http://www.vorp.com/
articles/justice.html. Wedáug danych brytyjskiego Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych, wskaĨnik
realizacji postanowieĔ porozumieĔ zawartych w drodze mediacji wynosi od 70% do nawet 100%,
przy wskaĨniku od 40% do 60%, gdy chodzi o obowiązki odszkodowawcze naáoĪone w inny
sposób. T.E. Marshall, Restorative…, s. 18.
31
Por. W. Klaus, SprawiedliwoĞü naprawcza dla nieletnich w Polsce [w:] SprawiedliwoĞü
naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, red. M. Páatek, M. Fajst, Warszawa 2005, s. 171–198;
E. BieĔkowska, Mediacja w sprawach nieletnich, Warszawa 2009; B. Czarnecka-Dzialuk,
D. Wójcik, Mediacja w sprawach nieletnich w Ğwietle teorii i badaĔ, Warszawa 2001. Por. teĪ:
Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postĊpowania
mediacyjnego w sprawach nieletnich (DzU nr 56, poz. 591).
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sowanych powyĪszych Ğrodków dojdzie do rozwiązania konfliktu, a sprawca nie
dopuĞci siĊ ponownie czynu karalnego. Wypeánienie przez niego postanowieĔ
porozumienia umoĪliwia nie wzmiankowaü o nim w sądowych aktach sprawy,
wáaĞciwych rejestrach karnych i uniknąü jego stygmatyzacji piĊtnem przestĊpcy.
Pozwala mu to takĪe czuü siĊ wciąĪ peánowartoĞciowym uczestnikiem wspólnoty, gotowym Īyü w harmonii z normami prawnymi zarządzającymi bytowaniem
w tej spoáecznoĞci.
ZwaĪywszy na istotną pozycjĊ ofiary, system sprawiedliwoĞci naprawczej
tylko z rzadka znajduje zastosowanie do tzw. przestĊpstw bez ofiar, np. penalizowanego posiadania narkotyków. Nie dotyczy takĪe z reguáy odpowiedzialnoĞci
karnej podmiotów zbiorowych. Natomiast nie ma kategorycznych przeszkód,
które wykluczaáyby uwzglĊdnienie zaáoĪeĔ restorative justice wobec sprawców
najpowaĪniejszych przestĊpstw, gdzie sankcje wolnoĞciowe są niewystarczające
i tym samym z kary pozbawienia wolnoĞci nie moĪna zrezygnowaü. W przypadku tej kategorii czynów zabronionych uleczeniu interpersonalnych relacji towarzyszy koniecznoĞü poniesienia przez przestĊpcĊ typowej kary kryminalnej. Cum
grano salis naleĪy jednak odnieĞü siĊ do moĪliwoĞci objĊcia procedurami naprawczymi seryjnych zabójców (zwáaszcza psychopatów), multirecydywistów
powaĪnych przestĊpstw, czáonków zorganizowanych grup lub związków przestĊpczych oraz pedofilów32.
System sprawiedliwoĞci naprawczej jest takĪe systemem ekonomicznie
wydajnym, pozwalającym dokonaü istotnej redukcji kosztów związanych
z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwoĞci. Co prawda ekonomiczny
pragmatyzm i utylitaryzm skorelowany z restorative justice (bardziej na zasadzie konsekwencji niĪ stawianego celu) nie jest najwaĪniejszy, niemniej jednak stricte materialna strona sprawiedliwoĞci naprawczej moĪe byü równieĪ
choüby subsydiarnie przywoáywana w dyskusji nad poĪądanym modelem polityki karnej. Woluntarystyczne zaangaĪowanie poszczególnych organizacji
spoáecznych i samych mediatorów, ograniczenie liczby kar izolacyjnych, przyspieszenie procedur implikuje oszczĊdnoĞci, które moĪna przeznaczyü na
zwalczanie Ĩródeá przestĊpczoĞci (ubóstwo, brak edukacji, bezrobocie), a nie
wyáącznie ich nastĊpstw33. Koszty mediacji, aczkolwiek zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od charakteru przestĊpstwa, organizacji w mediacjĊ zaangaĪowanych,
32

K. GradoĔ postuluje wyáączyü spod programów sprawiedliwoĞci naprawczej sprawców
wszystkich przestĊpstw seksualnych oraz sprawców zabójstw; K. GradoĔ, Granice przebaczenia –
Spór o zakres stosowania sprawiedliwoĞci naprawczej [w:] SprawiedliwoĞü naprawcza. Idea.
Teoria. Praktyka, red. M. Páatek, M. Fajst, Warszawa 2005, s. 131–145.
33
Zdaniem S. Sun Beale, jednym z powodów opornej implementacji systemu sprawiedliwoĞci naprawczej w USA jest silna pozycja lobby związanego z tamtejszym systemem penitencjarnym. S. Sun Beale, Still Tough on Crime? Prospects for Restorative Justice in the United States,
„Utah Law Review” 2003, nr 1, s. 413–437.
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stosowanych programów, odpáatnoĞci za czynnoĞci mediatora lub jej braku są
niĪsze aniĪeli koszty procesu karnego34.

IX
Zwolennicy sprawiedliwoĞci naprawczej nie optują za caákowitą rezygnacją
z pryncypiów retrybutywizmu. Oba te systemy sprawiedliwoĞci karnej mają
wzglĊdem siebie charakter komplementarny, a nie wykluczający siĊ. SprawiedliwoĞü naprawcza nie odrzuca kary kryminalnej in genere, lecz ujmuje ją w kategoriach Ğrodka ostatecznego. JeĞli retrybutywizm upatruje w karze remedium na záo
zespolone z pogwaáceniem czynów spenalizowanych, to restorative justice postuluje unikaü kary kryminalnej, zwáaszcza kary pozbawienia wolnoĞci, bądĨ ograniczaü jej surowoĞü w stopniu, w jakim jest to tylko moĪliwe. Nie presuponuje to
wiĊc „wyrugowania” kary z porządku prawnego35. System sprawiedliwoĞci naprawczej znajduje zastosowanie nie tylko do przestĊpczoĞci nieletnich i tych przestĊpstw popeánianych przez dorosáych, których stopieĔ spoáecznej szkodliwoĞci nie
jest wysoki, ale takĪe wobec sprawców zbrodni. W sprawach tego typu bezwzglĊdna kara izolacyjna (kara pozbawienia wolnoĞci bez warunkowego jej zawieszenia, niekiedy nawet kara doĪywotniego pozbawienia wolnoĞci) nie neguje moĪliwoĞci uruchomienia Ğrodków restorative justice. Mediacja moĪe mieü wówczas
miejsce w zakáadzie karnym czy nawet dopiero po odbyciu kary przez sprawcĊ36.
Jak wyĪej zasygnalizowano, nie w kaĪdym przypadku czynu przestĊpnego
wáaĞciwą reakcją byáoby automatyczne wdraĪanie postulatów sprawiedliwoĞci
naprawczej z pominiĊciem klasycznego procesu karnego. MoĪliwoĞü ta, co jeszcze raz warto zaznaczyü, jest przede wszystkim warunkowana „odpowiednią”
postawą stron konfliktu, zwáaszcza zaĞ postawą sprawcy. SprawiedliwoĞü naprawcza i retrybutywna, jakkolwiek odmienne w swych zaáoĪeniach, mogą funkcjonowaü paralelnie, wzajemnie siĊ dopeániając, a nie ze sobą konkurując i deprecjonując jedna drugą37. Pytanie nie polega na tym, który rodzaj sprawiedliwo34

Wedáug niektórych szacunków, przeciĊtny koszt mediacji mieĞci siĊ w przedziale od 150
do 300 £, podczas gdy koszt procesu karnego wynosi nawet 2500 £. Inne analizy nie potwierdzają
jednak aĪ tak znacznej dysproporcji kosztów; T.E. Marshall, Restorative…, s. 19.
35
Przeciwnikiem zastąpienia kary kryminalnej cywilnoprawnymi Ğwiadczeniami odszkodowawczymi czy prawnym obowiązkiem restytucji jest np. H.J. Hirsch, choü dodaje, Īe naprawienie
szkody moĪe byü uwzglĊdniane przy wymiarze kary i stosowaniu Ğrodków probacyjnych; H.J.
Hirsch, Stanowisko pokrzywdzonego w systemie prawa karnego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
kwestii naprawienia szkody, „Przegląd Prawa Karnego” 1990, nr 4, s. 108.
36
Por. K. Winiarek, Mediacja po wyroku [w:] SprawiedliwoĞü naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, red. M. Páatek, M. Fajst, Warszawa 2005, s. 199–223.
37
Przykáadem moĪe byü koncepcja Norvala Morrisa ograniczonego retrybutywizmu, która
wedáug samego autora pozwala implementowaü takĪe programy sprawiedliwoĞci naprawczej.
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Ğci karnej naleĪy wybraü, gdyĪ nie są to alternatywy wyáączające siĊ, lecz sprowadza siĊ do tego, jak i w jakich proporcjach mogą byü one wspólnie podstawą
polityki karnej38. Tak wiĊc o ile teza o peánej koherentnoĞci sprawiedliwoĞci
naprawczej i retrybutywnej byáaby na pewno nieuprawnioną egzageracją, to teza
o moĪliwoĞci wykorzystania poszczególnych zasad obu tych koncepcji w ramach jednego systemu karania wydaje siĊ byü uzasadniona.
BliĪsza analiza istoty sprawiedliwoĞci naprawczej skáania do konkluzji, iĪ
jest to swoista hybryda wyrosáa z refleksyjnego i racjonalnego poáączenia sprawiedliwoĞci tout court i miáosierdzia39. JeĞli bowiem sprawiedliwoĞü zgodnie
z formuáą suum cuique nakazuje, aby przestĊpca poniósá dolegliwoĞü, która mu
siĊ „naleĪy” (tak pojmuje sprawiedliwoĞü w polityce karnej retrybutywizm), to
miáosierdzie zezwala na „uszczuplenie” wymiaru owej dolegliwoĞci. Trzeba nam
jednak pamiĊtaü, Īe wyrządzenie sprawcy záa w mniejszym niĪ naleĪnym wymiarze, a chyba tak trzeba interpretowaü postulaty restorative justice, ma swoje
granice, po przekroczeniu których sprawiedliwoĞü naprawcza nie tyle stanowi
aberracjĊ w kierunku miáosierdzia, co traci w ogóle przymiot sprawiedliwoĞci,
a jednoczeĞnie przeczy istocie miáosierdzia. Miáosierdzia nie wolno bowiem
utoĪsamiaü z pobáaĪliwoĞcią i naiwnoĞcią. Dlatego teĪ akceptowanym modelem
sprawiedliwoĞci naprawczej moĪe byü tylko ten, który jawi siĊ jako arystotelesowski záoty Ğrodek pomiĊdzy sprawiedliwoĞcią sensu stricto40 a miáosierdziem.
Czy jednak zaáoĪenie, Īe miáosierdzie tkwi w sprawiedliwoĞci naprawczej pozwala nam nadal widzieü w niej wspóáczesną koncepcjĊ sprawiedliwoĞci? Na tak
postawione pytanie trzeba udzieliü odpowiedzi pozytywnej, skoro jak utrzymywaá G.W. Leibniz, sprawiedliwoĞü to „miáosierdzie czáowieka mądrego”41, czy
jak wyraziĞciej ująá to Wincenty Kadáubek: „Nikt jednak nie jest miáosierny
prócz sprawiedliwego, nikt sprawiedliwy prócz miáosiernego, albowiem sprawiedliwoĞü bez miáosierdzia jest okrucieĔstwem, a miáosierdzie bez sprawiedliwoĞci gáupotą”42. SprawiedliwoĞü rozumiana w kategoriach restrykcyjnej zgodR.S. Frase, Limiting Retributivism: The Consensus Model of Criminal Punishment [w:] The Future
Of Imprisonment In The 21st Century, red. M. Tonry, Oxford–Nowy York 2004.
38
W kategoriach przeciwstawnych modeli zdaje siĊ przedstawiaü retrybutywizm i sprawiedliwoĞü naprawczą; A. Gaberle, Rozstajne drogi. Wymiar sprawiedliwoĞci miĊdzy retrybutywną a naprawczą reakcją na przestĊpstwo [w:] Prawo w XXI wieku. KsiĊga Pamiątkowa z okazji 50-lecia
Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. A. CzapliĔski, Warszawa 2006, s. 209–218.
39
Por. W. Dziedziak, G. MaroĔ, Z zagadnieĔ sprawiedliwoĞci, miáosierdzia i prawa, „Studia
Iuridica Lublinensia” 2009, t. XII, s. 101–119.
40
Czyli w rozumieniu Ulpiana i jego formuáy suum cuique zaszczepionym na grunt retrybutywizmu.
41
G.W. Leibniz, Political Writings, Codex Iuris Gentium, táum. P. Riley, Cambridge 1988,
s. 171.
42
Cyt. za: J. DomaĔski, SprawiedliwoĞü i miáosierdzie w systemie cnót politycznych Wincentego Kadáubka, „Teologia Polityczna 2003–2004”, nr 1, s. 161.
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noĞci z prawem, pojmowanym jako lex, nie wystarcza do uporządkowania stosunków spoáecznych. Co prawda, sprawiedliwoĞü retrybutywna wiernie podąĪając za literą ustaw karnych – ilekroü nie stanowią one „ustawowego bezprawia”43
– nie niesie z sobą zagroĪenia, które Jan Paweá II okreĞliá staroĪytną premią:
Summum ius summa iniuria44, to jednak inkorporowanie miáosierdzia do procedur sprawiedliwoĞci naprawczej, uzupeániającej klasyczny proces karny mogáoby przysporzyü korzyĞci caáemu wymiarowi sprawiedliwoĞci.

RESTORATIVE JUSTICE VERSUS RETRIBUTIVISM
IN CRIMINAL RESPONSIBILITY
S u mma r y
The paper presents main tenets of restorative justice theory in the area of criminal law. The
theory is focused not on authoritative but consensual solution of conflict induced by criminal act.
In opposition to retributivism, which concentrates on the offender, restorative justice apart from
the offender takes notice of the victim and local community. All three subjects (the victim, the
offender, local community) are parts of dispute. Their common engagement gives chance to find
comprehensive and final solution. The maximal aim of restorative justice is restoring the peace and
rapport into interpersonal relations which have been broken up in the aftermath of the offence. The
anticipated aim is accomplished through various procedures, mostly by means of mediation. On
the one side restorative justice demonstrates responsiveness to diverse participants’ expectations.
On the other, it avoids relativisation of crime’s evil. According to the given theory criminal punishment is ultima ratio reaction to the offence.
In author’s view restorative justice is located between justice in strict sense and mercy. This
theory stands aloof from extreme attitudes, that are both laxism and repressive rigorism. Admittedly restorative justice is not able to replace retributivism entirely, but can fruitfully supplement
it. Restorative justice reveals its usefulness in cases, where mechanism of typical criminal process
controlled by the state and public authorities is clearly malfunctioning. Optimal and desirable
model of criminal policy should rationally unite paradigms of two – at the first – sight alternative
and standing in opposition – title justice theories.

43
Zob. G. Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, „Süddeutsche Juristen-Zeitung” 1946, nr 1, s. 105–108.
44
Jan Paweá II, encyklika Dives in misericordia (O BoĪym miáosierdziu) z 30 listopada 1980 r.
Por. teĪ Z. Grocholewski, SprawiedliwoĞü a prawda i miáoĞü w nauczaniu Jana Pawáa II, „Palestra” 2003, nr 9–10; F. Ciepáy, Kara kryminalna i jej wykonanie w Ğwietle nauczania Jana Pawáa
II [w:] Instytucje prawa karnego na tle nauczania Jana Pawáa II, red. A. GrzeĞkowiak, Lublin
2006, s. 235–262; tenĪe, SprawiedliwoĞü karania a prawo áaski – uwagi krytyczne, „Przegląd
Prawno-Ekonomiczny” 2008, nr 3(4), s. 31–42. OcenĊ sprawiedliwoĞci retrybutywnej i naprawczej naleĪy ujmowaü w kategoriach mniej czy bardziej wáaĞciwego sposobu podejĞcia do konfliktu
wywoáanego przestĊpstwem aniĪeli w kategorii „bezprawia” jednego z tych dwóch modeli sprawiedliwoĞci karnej.
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