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m iotowych jak  i przedm iotow ych poszczególnego przestępczego działania. Nie da 
się ich przewidzieć a priori, albowiem  niesie je żywa treść rzeczywistości, z którą 
m ądry  i wysoce w ykw alifikow any sędzia i sąd zdolny będzie się uporać.

Uwagi te, jako dotyczące k ą ta  w idzenia spraw  z zakresu de lege ferenda  wobec 
insty tucji „pow rotu do przestępstw a”, odnoszę już te raz  do najbliższych i przy
szłych aktów  łaski i ustaw  am nestyjnych, które powniny objąć swoim dobrodziej
stw em  także skazanych na podstaw ie te j insty tucji — do czasu w yelim inow ania 
jej z ustaw odaw stw a karnego.

R EC B IM M J B

1.

K azim ierz P o s p i s z y l :  Psychopatia  — Istota, p rzyczyny  i sposoby 
resocjalizacji antysocjalnoici, W arszawa 1985, P aństw ow e W ydaw nic
two N aukow e, s. 301, nlb 2.

Problem  tzw. psychopatii jest ogromnie ważny z punktu  w idzenia społecznego 
i prawnego. W ystarczy stw ierdzić znany powszechnie fakt, że w ielu przestępstw  
szczególnie niebezpiecznych dopuszczają się ludzie o niepraw idłow ej osobowości, 
zw ani inaczej psychopatam i, socjopatam i czy też charaktereopatam i. Są to  osobnicy 
znajdujący się na tzw. pograniczu zdrow ia i choroby psychicznej. Z tych przyczyn 
problem  ten  n u rtu je  od daw na psychiatrów , psychologów, socjologów i p raw 
ników.

Jest on do chwili obecnej problem em  w pełni nie rozwiązanym . P raw o karne 
nie w ypracow ało dotychczas jednolitych metod w  zakresie oceny psychopatów  i ich 
karan ia. Z darza się często spotkać uzasadnienia wyroków sądów karnych, w k tó
rych sądy stw ierdzają, że psychopatia nie stanow i podstaw  do złagodzenia kary  
(nie mówiąc już naw et o złagodzeniu nadzw yczajnym  w rozum ieniu przepisu 
art. 25 § 2 k.k.). W innych w yrokach inne kom plety orzekające w yraża ją  pogląd 
odmienny i akcentują to, że psychopatia upośledza postępowanie danego osobnika, 
a jest przecież okolicznością przez niego nie zawinioną. Nawet orzecznictwo Sądu 
Najwyższego jest w  te j kw estii n ie jednolite . T rzeba rów nież pam iętać, że w  nauce 
psychiatrii pojęcie zdrowia psychicznego i choroby um ysłowej nie zostały w spo
sób jednoznaczny określone i granice tych pojęć są niew ątpliw ie niekiedy płynne.

Tak więc problem  ten  nastręcza sporo kłopotów, nie tylko przy tym  orzecz
nictw u psychiatrycznem u, lecz także i p rak tyce w ym iaru  sprawiedliwości. Dotyczy 
on  również problem atyki w ykonania k a r  pozbaw ienia wolności, (okazuje (się bowiem  
w  praktyce, że psychopaci po p ro stu  n ie  n ad a ją  się do  ziwykłych zakładów  k a t-  
nych i odbywanie przez nich orzeczonych k ar pozbawienia wolności powinno być 
połączone z określoną terapią. Z tych względów należy tw orzyć dla nich specjalne 
zakłady k arn e  lub przynajm niej specjalne oddziały w  zakładach karnych.

W polskiej lite ra tu rze  naukow ej jest niew iele p rac poświęconych w> całości p ro
blemowi tzw. ¡psychopatii. Od chw ili ukazania, się p racy  <ppof. d r a  m ed. Antoniego 
Kępińskiego pt. „Psychopatie” (W arszawa 1977, wyd. PZWL) oraz dr Jadw igi Ko- 
zarskiej-DW orskiej pt. „Psychopatia jako .problem krym inologiczny” (W arszawa 
1977, W ydawnictwo Prawnicze) upłynęło już przeszło osiem lat. Z tych  względów 
należy z uznaniem  pow itać ukazanie się p racy  m onograficznej K azim ierza Pospi- 
szyla pt. „Psychopatia — Istota, przyczyny i sposoby resocjalizacji antysocjal-
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ności”, w ydanej w  W arszawie w  1985 r. przez Państw ow e W ydawnictwo Naukowe 
w  nakładzie 10.000 egzem plarzy.

O m aw iana praca liczy 301, nlb 2 strony druku  i zawiera: w stęp i trzy  części 
zatytułowane: I. Isto ta oraz cechy znam ienne psychopatii, II. Poglądy na tem at 
uw arunkow ania psychopatii, III. K ierunki i sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych. 
Części te dzielą się na dziesięć rozdziałów. Ponadto praca zaw iera aneks dotyczący 
diagnozy psychopatii, bibliografię obejm ującą 178 pozycji ( w  tym  50 prac w  ję 
zyku polskim, a niem al wszystkie pozostałe w  języku angielskim), indeks rzeczowy 
i osobowy oraz spis treści. A utorem  pracy jest psycholog, który rozpatryw ał om a
w iane zagadnienia głównie pod kątem  swej specjalności, niem niej jednak  poruszył 
on szereg zagadnień n a tu ry  ogólnej, nie w yłączając problem atyki praw nej. Z tych 
przyczyn pracy  tej nie można pom inąć ze względu na potrzeby p rak tyk i w ym iaru  
sprawiedliwości.

We w stępie au tor słusznie stw ierdził, że te rm in  „psychopatia” został wyelim i
now any ze współczesnej klasyfikacji psychiatrycznej jako zbyt szeroki, i to  do tego 
stopnia, że „cechy psychopatyczne” można było przypisać każdem u człowiekowi. 
Z drugiej strony autor podkreślił, że term in  ów nadal funkcjonuje w yjątkow o do
brze w  w ypadku kategoryzacji różnych form  dew iacji zachowania się, a szczegól
nie defektów  w  ¡sferze rozw oju mloralnego eztowieka. P racę sw ą K. Pospiszyl za
adresow ał do psychologów, pracowników  służb więziennych, a przede w szystkim  do 
studentów.

A utor omówił szeroko ogromnie ważne problem y dotyczące charak terystyk i tzw. 
psychopatii oraz poglądy na jej etiologię. Ze względu n a  wagę poruszonych w  tej 
części pracy zagadnień, pragnę je przedstaw ić w  najw iększym  skrócie.

K. Pospiszyl stw ierdził, że pierw szym  naukow cem , k tó ry  w yodrębnił psychopatię 
od innych form  zaburzeń i anom alii psychicznych, był francuski psychiatra Filip 
Pinel, przedstaw iciel idei Oświecenia. W 1835 r. J. C. P richard  w prow adził pojęcie 
„zwyrodnienie m oralne” (morał insanity), a  dopiero niem iecki psychiatra  J. L. A. 
Koch w  1891 r. ukuł te rm in  „psychopatia”. Ja k  słusznie autor podkreślił, w  lite
ra tu rze  am erykańskiej egzystuje głównie te rm in  „socjopatia”, w prow adzony w  1930 
r. przez C. E. P artidge’a w  celu zaakcentow ania społecznego kontekstu reakcji 
psychopatycznych, ostatnio zaś pojaw ił się obowiązujący w  nazew nictw ie psy
chiatrycznym  term in  „osobowość an tysocjalna”. Ogólna charak terystyka jednostki 
ludzkiej w ykazującej tego / rodzaju  anom alie stw ierdza nieum iejętność naw iązy
w ania w łaściwych związków interpersonalnych oraz b rak  odpowiedniej organiza
cji i w ydajności pracy. To zachowanie antyspołeczne pojaw ia się z reguły na kilka 
la t przed piętnastym  rokiem  życia i w ystępuje bez przerw y aż do w ieku dojrzałego. 
W ielu autorów  jako nieodłączne cechy psychopatii podkreśla im pulsywność, nie kon
tro low aną agresję, nieum iejętność przew idyw ania, nieum iejętność „wglądu w  sie
bie”, b rak  poczucia w iny i w yrzutów  sumienia, niezdolność do w yciągania w nios
ków z uprzednich doświadczeń, błędy w  ocenie sytuacji społecznej, skłonności do 
neurotycznego kłam stw a, skłonności do alkoholu połączone z niezw ykłą w rażliw oś
cią n a  środki odurzające, tendencje do sam owyniszczania się itp. (s. 14 i n.). Oma
w iając typologie psychopatii, au to r odwołał się do przeglądu typologii opracowane
go przez T. Baliikiewicza. Ze sw ej strony  K. Pospiszyl podkreślił ¡dwa najw ażniejsze, 
jego zdaniem, elem enty osobowości psychopatycznych: 1) nieum iejętność naw iązy
w ania kontaktów  z innym i ludźm i n a  podstaw ie głębszych związków em ocjonal
nych oraz 2) tzw. deficyt lęku.

O kreślając „psychopatię” jako upośledzenie związków międzyludzkich, autor 
przytoczył określenie B. W olm ana (1966), k tóry  tw ierdził, że psychopata trak tu je  
cały św iat, wszystkich ludzi i przedm ioty jak  złodziej bank, który można okradać,
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bądź jak  pola naftow e przeznaczone do bezustannej eksploatacji. Osobnik tak i 
ocenia w szystkich ludzi pod kątem  ich przydatności przy osiągnięciu swoich celów. 
Je s t to  swoisty m akiaw elizm . Bardzo często cechą osobowości psychopatycznej 
jest niski poziom lęku, czy tzw. deficyt lęku, przez co jednostka ta k a  nie przysw aja 
sobie szybko i trw ale  „odruchów m oralnych”. W pewnych w arunkach, np. w ojen
nych, ta  cecha pow oduje nieustraszoność i może odegrać rolę pozytywną, jednakże 
w  w arunkach  pokojowych jest odw rotnie. N iektórzy autorzy akcentu ją też złe 
przystosowanie do w arunków  pokojowych nieustraszonych w  czasie w ojny żoł
nierzy. U psychopatów  w ystępuje specyficzna sprzeczność, gdyż w ykazują oni 
m niej niepokojów  wobec przyszłych w ydarzeń przy jednoczesnym wyższym napię
ciu w ew nętrznym , nieokreślonych zm artw ieniach i objaw ach sercowo-naczynio- 
wych. Zdaniem  au tora , nasilenie lęku somatycznego i mięśniowego powoduje im - 
pulsyw no-krym inalny typ  psychopatii (s. 32 i n.).

A nalizując dalszy obraz zachowania się psychopatycznego, au to r podkreślił i to, 
że psychopata nie jest człowiekiem „bezproblem owym ”. Isto ta  tego zjaw iska w  za
kresie przeżyć w ew nętrznych polega w łaśnie na zw ielokrotnieniu wszelkich prob
lemów i konfliktów  w ew nętrznych. Jedną ze s truk tu ralnych  właściwości psycho
patii jest n a r c y z m ,  k tóry  powoduje nie ty lko fascynację sobą, lecz także n ie
zwykłą w rażliw ość n a  w zględy innych. Z deficytem  lęku w iąże się  b rak  poczucia 
w iny lub jego poważne zm niejszenie. W ielkie rozczarowanie kom pensuje psycho
pata  nienaw iścią do innych ludzi i rozczulaniem  się nad sobą. Rozumie on w łasną 
krzywdę, ale nie rozum ie przyczyn, które ją  spowodowały, a k tóre tkw ią w  jego 
własnym  w adliw ym  stosunku do ludzi (s. 37). Mimo najczęściej nie obniżonego 
intelektu, z uporem  m aniaka działa n a  w łasną szkodę. Poczucie krzywdy powo
duje to ta lną  wrogość tego rodzaju  jednostek w  stosunku do innych.

Po tak  obszernym  scharakteryzow aniu  postępow ania tzw. psychopatów — autor 
omówił następnie różne teorie przyczyn psychopatii (antysocjalności). Na wstępie 
powołuje on zdanie H. Liptona, k tóry  tw ierdzi, że „wszyscy rodzim y się psy
chopatam i, tj. bez jakichkolw iek zachow ań naszych im pulsów”, z tym  jednak za
strzeżeniem, że niektórzy, nieliczni ludzie pozostają nadal w tym  „stanie p ier
w otnym ”, inni natom iast rozw ijają się prawidłowo. Przyczyn tego zjaw iska doszu
kiw ano się pierw otnie w  konstytucjonalnym  uw arunkow aniu, potem zaś w  czyn
nikach społecznych, a  dokładnie w  środow isku rodzinnym . Na rodzinne uw arunko
wanie cech psychopatycznych k ładą silny nacisk przede wszystkim  przedstaw iciele 
różnych szkół psychoanalitycznych. Są wśród nich dw a nurty , z których jeden 
za jądro  psychopatii uw aża narcyzm , drugi zaś — niedorozwój „superego”, przejaw  
najwyższej w arstw y  osobowości człowieka. A nalizując szczegółowo problem  n a r
cyzmu, au to r podkreślił, że im  m niej jest pracy nad  sobą, tym  w  większym 
stopniu zachowanie osobnika będzie zaw ierało elem enty brutalności, nie kontrolo
wanej agresji i podobnych składników , które z innego człowieka będą czynić przed
m iot służący do zaspokajan ia konkretnych, często n aw e t w ynaturzonych  potrzeb 
(s. 55).

W ujęciu psychoanalityków  „superego” jest najw ażniejszą w arstw ą osobowości, 
surowym cenzorem m oralnym , zwanym  „sum ieniem ”. Jest ono uw arunkow ane 
przez otoczenie i zaszczepione w  osobowości jako efekt oddziaływ ań wychowaw
czych. W edług A. A ichhorna (1935) przyczyn w ykolejenia należy dopatryw ać się 
w  niedorozwoju i przeroście „superego”. Ma to  miejsce w tedy, gdy dziecko bądź 
nie m a się z kim  identyfikow ać lub  byw a trak tow ane przez otoczenie wrogo, co 
w yzw ala w  dziecku podobne reakcje. B rak  możności dostosowania się w  pełni przez 
człowieka do „idealnego w izerunku” w yw ołuje poczucie w iny, a to  z kolei powoduje 
podświadomy przym us ukaran ia  (np. przez samobójstwo). Ten m echanizm  zdaniem
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A. A ichhorna może także wywołać naw et w ypadki ciężkich zbrodni. Zdanie L. N. 
Robina (1966) cechy osobowości antysocjalnej są spowodowane w adliw ym i wzoram i 
zachowania się rodziców i dlatego te  objawy nigdy nie w ystępują u dorosłych, 
którzy byli w ychow yw ani przez „norm alnych” rodziców. J. K ovel (1976) podkreślił 
również, że m odel współczesne j, m ałe j, jedno-pokoleniowej rodziny w  w iększym  s to p 
niu może w yzwalać cechy psychopatyczne aniżeli model rodziny dużej i wielopo
koleniowej, w której dziecko w  na tu ra lny  sposób uczy się przezw yciężania egois
tycznych pobudek. Poza licznie cytowanym i wypowiedziami różnych autorów  na 
om awiane tem aty  K. Piospiszyl w ym ienił ponadto  jako- przyczyny nas ilen ia  pa
tologicznych form  zachowań się człowieka także zmianę m entalności ludzkiej 
w różnych kulturach, zmianę „filozofii życia” polegającą na przejściu ludzi z ery 
produkcji do ery konsum pcji, wzrost narcyzm u na skutek upadku au to ry te tu  ro 
dzicielskiego i zaniku prestiżu ludzi starszych oraz negatyw ną postawę wobec s ta 
rości i lęk przed nią, a także zubożenie związków miłosnych pomiędzy kobietą 
a mężczyzną. Pomimo to ¡autor n ie  zaakceptował pesym istycznych teo rii tych auto
rów, którzy przew idują eskalację narcyzm u. W yraża on pogląd, że w zrost zain tere
sow ania terapią, rozwojem  osobowości, poznaniem  innego człowieka oraz znaczny 
w zrost wiedzy psychologicznej współczesnego człowieka po trafią przyczynić się do 
dalszego rozwoju i nie dopuścić do skarłow acenia w świecie.

Przechodząc do om ówienia teorii biologicznych uw arunkow ań antysocjalności, 
K. Pospiszyl omówił koncepcje C. Lom brosa i jego zwolenników, podkreślając przy 
tym, że zagadnienie konsty tucji fizycznej zaczęto schodzić w  tych badaniach  na 
drugi plan, natom iast obecnie kładzie się większy nacisk na uw arunkow ania gene
tyczne, właściwości neurologiczne i specyfikę reakcji psychofizycznych (s. 87). Autor 
stwderdził, że do  te j pory  n ie udało  się w ypracow ać tak ich  m etod, k tó re  by jed 
noznacznie w skazyw ały na genetyczne zdeterm inowanie psychopatii. B adania bio
logiczne dzielą się h a  trzy  grupy, tj. b adan ia  bliźniąt, dzieci adaptow anych i śle
dzenie w ystąpienia ¡liczby chromosom ów n a  zachowanie się ¡człowieka-. S p raw a  w pły
w u czynników genetycznych na zachowanie się ludzkie m a w  św ietle współczesnej 
wiedzy dużo luk i niejasności. Następnie autor wym ienił neurologiczne korelaty: 
nagłe w ybuchy nie kontrolow anej agresji, nieliczenie się ze skutkam i własnego 
postępowania, b rak  sam okrytycyzm u (anozognozja), bezwstydność i b rak  wyrzutów 
sumienia, niezdolność do bliskich związków uczuciowych z innym i ludźm i, brak po
czucia lęku i nieustraszoność, kłam stw o patologiczne, niew spółm ierną reakcję na 
alkohol oraz działanie na w łasną szkodę. D ając szeroki opis różnych teorii biolo
gicznych uw arunkow ań psychopatii, au tor zanegował „katastroficzne” teorie doty
czące czasów współczesnych. Jako  -antidotum na nasilenie in tensyw nych bodźców 
zmysłowych w czasach współczesnych i zw iązaną z tym  (rzekomą „psychopatyzację 
św iata” K. Pospiszyl zaproponował konieczność bardziej intensyw nej reakcji i w y
poczynku dla ludzi współczesnych (s. 116).

W dalszej części pracy autor omówił k ierunk i i sposoby oddziaływ ań resocjali
zacyjnych oraz podkreślił, że wielu autorów  uważa za podstaw ową cechę psycho
patii jej nieuleczalność. Pomimo to istn ieją liczne próby oddziaływ ań na tzw. 
psychopatów. Można je zgrupować w  trzech następujących działach: 1. terap ia 
indyw idualna, 2. te rap ia  .zbiorowa, 3. farm ako terap ia i inne m edyczne sposoby 
leczenia. Pierw sza z nich należy do najtrudniejszych. Lepsze rezu ltaty  daje terapia 
zbiorowa. K. Pospiszyl stw ierdził, że kom uny terapeutyczne nie zawsze i nie dla 
w szystkich stanow ią właściwą form ę oddziaływ ań psychokorekcyjnych, jednakże 
są one jak  dotychczas m etodam i najskuteczniejszym i (s. 180). W leczeniu farm ako
logicznym zastosowano barb itu rany , trankw ilizatory  i neuroleptyki, jednakże bardzo 
rzadko stanow ią one jedyną m etodę leczniczą i najczęściej s to su je  się je jako
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m etodę w spiera jącą psychoterapię. Z innych, n iew ątpliw ie bardziej radykalnych 
m etod leczniczych autor w ym ienił lobotomię, te rap ię  elektrow strząsow ą oraz k a 
strac ję . Ta osta tn ia jest głównie stosowana w odniesieniu do przestępców seksual
nych w  n iektórych k ra jach  (głównie w  k ra jach  skandynawistkich) n a  zasadach 
dobrowolności.

O statn im  tem atem  poruszonym  w  pracy jest problem  ogólnych praw idłow ości 
resocjalizacji tzw. psychopatów. Istn ie ją  dwie krańcowo przeciw staw ne koncepcje. 
P ierw sza z nich zakłada konieczność łagodnego, pełnego wyrozum iałości i „ciepłego” 
stosunku  do pacjenta, druga zaś akcentuje potrzebę surowego trak tow an ia tego 
rodza ju  osobowości. A utor nie przesądził o słuszności żadnej z tych koncepcji, pod
k reśla jąc  jedynie, że obie m ają  swoje uzasadnienia w  fak tach  empirycznych. Zacy
tow ał on również poglądy tych autorów , którzy podkreślają większą skuteczność 
drugiej metody.

K. Pospiszyl na zakończenie swej pracy wym ienił kilka zasad „popraw iania 
n iepopraw nych”. Są to: przechodzenie od narcyzm u do prom eteizm u, zasada moc
nych w rażeń, zasada przyw racania w iary w człowieka, otwarcie serca wobec in 
nego człowieka, zasada wyobraźni o innym człowieku i zasada um iejętności pozos
ta w a n ia  n a  m ałym . Pom inąłem  om awianie aneksu, który zaw iera wiadomości 
ściśle specjalistyczne o m etodach i technikach diagnozy tzw. psychopatii.

Recenzow ana praca stanow i niew ątpliw ie bardzo poważne źródło wiadomości 
o om aw ianym  zjaw isku, jego przyczynach i próbach terapeutycznych. To jest nie
w ątp liw ie główną zasługą autora, który zebrał duży m ateria ł naukow y oraz do
konał trafnego  uszeregowania, wyboru i prezentacji czytelnikom. Z drugiej strony 
nasu w ają  się na tle lek tu ry  pracy pewne uwagi krytyczne. Tak więc:

1. A utor niesłusznie adresuje pracę do zbyt wąskiego kręgu odbiorców, zapo
m inając  przy okazji, że problem atyką „psychopatii” jest również zainteresow any 
św iat prawniczy. Co p raw da wspom ina on o w ypadkach groźnych przestępstw  do
konanych przez tzw. psychopatów, ale problem atykę praw ną zjaw iska trak tu je  
m arginesowo.

2. Budzi również zastrzeżenia term inologia używ ana przez autora. Term in 
„psychopatia” nie tylko przestał być już od w ielu la t term inem  naukowym , lecz 
jest także term inem  nieostrym , a przede wszystkim  pejoratyw nym . Określenie 
„psychopata” w  języku codziennym stało się czymś wręcz obraźliwym. Stosowanie 
go siłą inercji lub przyzwyczajenia w pracach naukow ych w ydaje się być obecnie 
nieuzasadnione, tym  bardziej że n a  określenie tego rodzaju  anom alii w  dziedzinie 
psychiatrii używa się term inu  bardziej adekwatnego: „niepraw idłow a osobowość”.

3. W ydaje się również, że autor niesłusznie identyfikuje pojęcie tzw. psychopatii 
z pojęciem  „antysocjalności”. Ta ostatnia może przecież w ypływ ać z różnych źró
deł, a nie tylko z powodu om awianej anomalii.

4. W swoich obszernych rozważaniach K. Pospiszyl koncentru je się głównie na 
poglądach autorów  anglosaskich i jakkolw iek w ym ienia w  tekście poglądy naukow 
ców innych narodowości (francuskich, włoskich, niemieckich), to jednak  nie 
uw zględnia ich prac w  spisie bibliografii. Z polskich autorów  w  spisie tym  pominięto 
podstaw ow e dzieło prof. d ra  med. A. Kępińskiego pt. „Psychopatie”, co jest n ie
m iłym  niedopatrzeniem  au tora bądź wydawcy.

5. L ek tu ra  pracy nie jest spraw ą łatw ą. Szereg sprzecznych lub zazębiających się 
ze sobą poglądów różnych autorów  stanowi praw dziw y lab iryn t. Pogląd na wiele 
cytow anych stanow isk  różnych autorów  nie został przez K. Pospiszyla w yraźnie 
określony. Co p raw da trudno  jest wym agać od autora, aby jednoznacznie i bez
błędnie rozwiązał w  każdym w ypadku tę praw dziw ą „kw adraturę koła” z dzie
dziny psychiatrii, niem niej jednak czytelnik z pewnością byłby o w iele bardziej
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usatysfakcjonow any przez zapoznanie się z podsum owaniem  pracy przez autora. 
Tych wniosków końcowych, niestety, w  zakończeniu dzieła brak, co stw arza pozory, 
że dzieło nie zostało doprowadzone do końca.

Te zasadnicze, krytyczne uw agi nie p rzekreślają  dużych w artości poznawczych 
pracy, o których była m owa wyżej. Je j lek tu ra  może okazać się pożyteczną dla 
każdego p raw n ika-p rak tyka  w ym iaru  sprawiedliwości. P raca  może też stanow ić 
zachętę do dalszych (badań i ptrzemyśłeń fachowców z zak resu  psychiatrii O raz p sy 
chologii w  tej n iew ątpliw ie bardzo trudnej dziedzinie.

di* Juliusz L eszczyński

N A C Z E L N A  R A B A  Ą O W O K A C K A

UCHWAŁY NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Uchwała nr 2/XIV 
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 14 września 1986 r.

Naczelna R ada A dw okacka w yraża radość z powodu decyzji o zwolnieniu 
wszystkich więźniów politycznych w  trybie ustaw y z dnia 17 lipca 1986 r. o szcze
gólnym postępow aniu wobec spraw ców  niektórych przestępstw .

Decyzja ta , w ielkoduszna z punk tu  w idzenia zasad hum anitaryzm u i konieczna 
w  płaszczyźnie idei porozum ienia narodowego, przyczyni się niew ątpliw ie do sta 
bilizacji życia społecznego w  k ra ju  oraz do w zrostu au to ry te tu  Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej w  świecie.

A dw okatura, pow ołana z mocy ustaw y do w spółdziałania w  ochronie p raw  i wol
ności obywatelskich, w ita  również tę decyzję jako ak t zgodny ze społecznym od
czuciem sprawiedliwości.

O R Z E C Z N I C T W O  T R Y B U N A Ł U  K O N S T Y T U C Y J N E G O

ORZECZENIE
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 16 czerwca 1986 r.
U. 3/86 *

T rybunał K onstytucyjny w  składzie: 
Przewodniczący: sędzia TK K azi

m ierz Buchała; sędziowie: Andrzej K a
b a t (sprawozdawca), S tanisław  Paw ela

po rozpatrzeniu w  dniu 16 czerwca 
1986 r. na rozpraw ie, z udziałem  u- 
czestników postępow ania umocowa
nych przedstaw icieli: R ady Ministrów,

P rz e d ru k  z kopii zgodnej z o ryg inałem  (Red. Pal.).


