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  Niedawna wiadomość o przebiegu 
egzekucji w Oklahomie stała się pod-
stawą do wznowienia dyskusji nad ist-
niejącą w większości amerykańskich
stanów karą śmierci. Powiedzmy od 
razu, że jest to dyskusja dość niemra-
wa, z widocznym brakiem wiary zwo-
lenników zniesienia kary ostatecznej
w możliwość szybkich zmian obowią-
zującego systemu prawa.
 Skazanym był 38-letni Clayton Lo-
ckett, czarnoskóry mężczyzna, uzna-
ny winnym śmiertelnego zranienia 
z obrzyna dziewiętnastoletniej dziew-
czyny, która zaskoczyła Locketta i jego 
wspólników podczas rabunku domu, 
do którego się włamali. Rzecz miała 
miejsce w 1999 roku. Obrzydliwość 
zbrodni podkreślał dodatkowo fakt, 
że przestępcy zakopali swą ofiarę 
żywcem.
  Do wykonania wyroku przystąpio-
no 1 kwietnia o godzinie 18.23, uży-
wając niestosowanej wcześniej mie-
szanki trzech trucizn. Dziesięć minut 
po rozpoczęciu ich wstrzykiwania 
obecny przy egzekucji lekarz ogłosił, 
że skazaniec jest nieprzytomny. Jednak 
zamiast oczekiwanego teraz orzecze-
nia o śmierci zbrodniarza, trzy minuty 
później zaczął on powracać do życia 
– dyszął ciężko, rzucał się na łóżku, 
z zaciśniętymi zębami unosił głowę 
z poduszki; następowało pękanie żył. 
W celi śmierci opuszczono żaluzje, 
aby oglądającym przebieg egzekucji 
zaoszczędzić koszmarnego widoku. 
Odpowiedzialny za wykonanie wyro-
ku przeprowadził z telefonu komór-
kowego kilka rozmów ze zwierzch-
nikami, zanim – nie potrafiąc ocenić, 
czy wstrzyknięto wystarczającą daw-
kę trucizny – zdecydował się zarządzić 
przerwanie kaźni.  Ponad 40 minut 
po jej rozpoczęciu skazaniec zmarł na 
zawał serca.
  Gubernator Oklahomy zarządziła 
czternastodniowe odroczenie wyko-
nania wyroku śmierci na innym prze-
stępcy, Charlesie Warnerze, którego
egzekucja odbyć się miała dwie go-
dziny po egzekucji Locketta, oraz zo-
bowiązała wydział więziennictwa 
(Department of Corrections) do wy-
jaśnienia „co zaszło i dlaczego w cza-
sie wieczornej egzekucji”.
  Prezydent Obama, który w prze-
szłości opowiedział się za utrzyma-
niem kary śmierci w niektórych przy-
padkach, uznał, że przebieg egzekucji 

w Oklahomie był deeply disturbing 
i zapowiedział zainteresowanie się 
sprawą wykonywania wyroku śmierci 
w USA.
 Dwa miesiące wcześniej, również po 
zastosowaniu nie sprawdzonej mie-
szanki trucizn, w więzieniu w Ohio 
umierał przez 26 minut 53-letni Den-
nis McGuire, skazany za gwałt i mor-
derstwo dokonane w 1989 roku na 
22-letniej kobiecie w siódmym mie-
siącu ciąży.
  Oklahoma, Ohio i wszystkie pozo-
stałe stany, w których stosowana jest 
kara śmierci – od czasu, gdy kilka lat 
temu europejskie firmy wycofały się 
z dostawy trucizny do śmiertelnych 
zastrzyków – zmuszone są szukać na 
własną rękę nowych źródeł zaopatrze-
nia w potrzebne do przeprowadzenia 
egzekucji substancje, które, jak widać 
z opisanych wyżej przypadków ich 
zastosowania, znacznie ustępują jakoś-
cią tamtym, sprowadzanym ze Stare-
go Kontynentu, będącym wcześniej 
w użyciu. Przeciwnicy kary ostatecznej 
podnoszą w związku z tym argument 
okrucieństwa – zadawanego podczas 
egzekucji bólu i wydłużonego nieludz-
ko czasu umierania skazańca. Clayton 
Lockett i Charles Warner, którego 
stracenie odroczono na dwa tygodnie, 
od lat domagali się sądownie ujawnie-
nia, skąd pochodzą środki używane do 
egzekucji, co, jak to się potwierdziło 
długim umieraniem pierwszego z nich 
i powtórką drogi na miejsce kaźni dru-
giego, nie było dla nich bez znacze-
nia. Rodzina straconego w styczniu 
w Ohio Dennisa McGuire’a domaga 
się od władz 75 tysiecy dolarów od-
szkodowania za niezgodne z konsty-
tucją wykonanie kary śmierci przy 
użyciu tortur, skarżąc także producen-
ta leków, który dostarczył zabójczą 
miksturę.
 Zadawanie męki zbrodniarzom ma 
jednak niewielkie znaczenie dla ame-
rykańskiego społeczeństwa. Wyniki 
przeprowadzonego zaraz po egzeku-
cji w Oklahomie sondażu pokazują, 
że prawie trzy czwarte zwolenników 
kary śmierci (a 49 procent Ameryka-
nów w ogóle) opowiada się za jej u-
trzymaniem, nawet jeśli wykonanie 
wyroku wiąże się z dodatkowym cier-
pieniem skazańca. W sondzie inter-
netowego medium HuffPost wyglą-
da to nieco bardziej humanitarnie: 58 
procent opowiadających się za karą 

główną uważa, że wyrok powinien 
być wykonywany szybko i, na ile to 
możliwe, bezboleśnie – podczas gdy 
dla 31 procent ankietowanych nie ma 
to większego znaczenia. 
 Przeprowadzone dwa lata temu przez 
Instytut Gallupa badanie opinii pub-
licznej pokazało, że liczba zdecydo-
wanych zwolenników kary śmierci 
zmniejszyła się w ciągu dwudziestu lat 
(1992-2012) zaledwie o około 20 pro-
cent: większość Amerykanów (65%) 
– w tym 82 procent republikanów, 
66% posłów niezależnych i 53% de-
mokratów – wciąż uznaje słuszność 
kary ostatecznej dla osób skazanych 
za morderstwo.

  W Kanadzie ostatni wyrok śmierci 
wykonano w 1962 roku, zaś oficjalnie 
karę główną zniesiono w roku 1976, 
pozostawiając ją w prawie wojsko-
wym (tchórzostwo, dezercja, poddanie 
się bez walki, szpiegostwo). W latach
80., w związku ze sprawą skazanego 
na dożywotnie więzienie seryjnego 
mordercy Clifforda Olsona, nasiliły 
się głosy nawołujące do przywrócenia 
kary śmierci za zabójstwo. Przerażeni 
zbrodnią „bestii z Kolumbii Brytyj-
skiej” ludzie (Olson przyznał się do 
zamordowania jedenastu osób w wie-
ku od 9 do 18 lat) widzieli w karze 
głównej przede wszystkim środek od-
straszający, co nie znajdowało potwier-
dzenia w faktach – liczba morderstw 
po zniesieniu kary śmierci pozostała 
taka sama lub uległa zmniejszeniu. 
Ostatecznie, 30 czerwca 1987 r., parla-
ment zdecydował o nie przywracaniu 
kary ostateczej, ucinając praktycznie 
dyskusje na ten temat. Postanowie-
nie to łączyło się z wprowadzeniem 
do kodeksu karnego zapisu (art. 745) 
ustalającego, które przestępstwa pod-
legają karze dożywotniego więzienia 
(morderstwo pierwszego i drugiego 
stopnia, zdrada państwa) oraz warunki 
udzielania zwolnienia warunkowego, 
przewidujące również możliwość u-
biegania się o nie przed zasądzonym 
terminem (od 15 lat wzwyż) dla ska-
zanych rokujących szansę na porząd-
ne życie (faint hope clause). Najsu-
rowszy od 1962 wyrok zapadł w Ka-
nadzie we wrześniu ubiegłego roku
w sprawie 22-letniego Travisa Baum-
gartnera, strażnika furgonetki pancer-
nej, który zastrzelił troje swych współ-
pracowników i ciężko zranił czwarte-

go, dokonując rabunku na kampusie 
Uniwersytetu Alberty. Baumgartner 
skazany został (na podstawie uchwa-
lonego w roku 2011 aktu prawnego 
pozwalającego na zwiększenie kary 
w przypadku wielokrotnego morder-
stwa) na dożywocie bez możliwości 
zwolnienia warunkowego przez 40 lat.
  Według sondaży, za karą śmierci 
opowiada się w Kanadzie 63% spo-
łeczeństwa, a więc mniej więcej tyle 
samo co w USA. Praktycznie jednak 
głosy wskazujące na potrzebę kary o-
statecznej odzywają się zwykle w cza-
sie, kiedy dokonane zostają zabójstwa 
szczególnie drastyczne, seryjne (Clif- 
ford Olson, Paul Bernardo). Jej prze-
ciwnicy natomiast wskazują najczęś-
ciej na możliwość popełnienia omyłki 
sądowej. Sztandarowym przykładem 
jest tu wydany w 1959 roku wyrok 
śmierci na 14-letniego Stevena Mur-
raya Truscotta, uznanego winnym za-
bójstwa kolegi. Odroczenie egzekucji 
z grudnia 1959 do lutego następnego 
roku, pozwoliło na kolejną apelację 
od wyroku, w wyniku której karę 
śmierci zamieniono na dożywocie. W 
październiku 1969 r. Truscott – który 
wciąż utrzymywał, że jest niewinny 
– uzyskał warunkowe zwolnienie, a 
w roku 2007 sąd zapoznał się z blisko 
250 nowymi dowodami w jego spra-
wie i uznał, że wydany prawie pięć-
dziesiąt lat wcześniej wyrok był po-
myłką. W roku 2008 Steven Truscott 
otrzymał 6,5 miliona dolarów odszko-
dowania.
 Konkretne przykłady zbrodni i kary 
z lat ostatnich pokazują, że kanadyj-
skie społeczeństwo raczej nie ocze-
kuje i nie żąda zapłaty za popełnione 
przestępstwo na zasadzie „oko za 
oko, ząb za ząb”.  Ponad pół wieku, 
które upłynęło od ostatniej egzeku-
cji, zdołało prawdopodobnie utrwa-
lić w ludzkiej świadomości przekona-
nie o wystarczającej surowości kary 
więzienia. Być może to uzyskiwane 
w sondażach 63-procentowe poparcie 
dla kary śmierci ma jakiś związek ze 
stałym napływałem do tego kraju ludzi 
z innych kultur, w tym może szcze-
gólnie tych, przybywających z państw 
wysoce katolickich – np. z Filipin 
– gdzie odsetek zwolenników kary 
głównej jest z reguły wysoki.
  Po wyroku, wydanym 1 maja tego 
roku w Metro Vancouver (New West-
minster), skazującym mężczyznę, któ-
ry kierując samochodem po pijane-
mu zabił dwie kobiety, w tym matkę 

czworga małych dzieci, na siedem i 
pół roku więzienia (prokurator żądał 
od ośmiu do dziewięciu lat), mąż jed-
nej z ofiar i samotny ojciec czwórki 
dzieci stwierdził, że uznaje wymierzo-
ną karę za należytą, jako że od żadne-
go wyroku nie można oczekiwać, że 
zrekompensuje stratę bliskiej osoby 
albo że będzie symetryczną odpłatą za 
popełnione przestępstwo („the senten-
ce is not meant to compensate losses 
or exact revenge”). 
  Miesiąc wcześniej sąd w Kelowna, 
B.C. skazał 28-letniego Matthew Foe-
restera na karę dożywotniego więzie-
nia, bez prawa do warunkowego zwol-
nienia przez 25 lat, za śmiertelne pobi-
cie na tle seksualnym 18-letniej dziew-
czyny w halloweenowy wieczór 2011 
roku. Po ogłoszeniu decyzji matka za-
mordowanej powiedziała, że chociaż 
nic nie jest w stanie zwrócić jej córki, 
to przynajmniej odczuwa satysfakcję, 
że sprawiedliwości stało się zadość.
  Niezadowolenie osób bliskich ofiary 
przestępstwa z wysokości kary od-
zywa się zwykle jedynie wtedy, gdy 
oskarżony o morderstwo drugiego 
stopnia (bez premedytacji) lub o spo-
wodowanie trwałego kalectwa otrzy-
muje wyrok w zawieszeniu albo po-
zbawienia wolności na mniej niż rok.

  Dość osobliwym dla mnie przykła-
dem stanowiska wobec kary śmierci 
jest Polska. Jaki pogląd na oficjalne 
zniesienie kary ostatecznej w 1997 r. 
ma społeczeństwo – a przede wszyst-
kim, jak się na to zapatrują polscy 
politycy – pokazuje ostatnio sprawa 
Mariusza Trynkiewicza, skazanego 
za pedofilię i wielokrotne morderstwo 
na 25 lat więzienia, który był właśnie 
zakończył w tym roku odsiadywanie 
wyroku i wyszedł na wolność. Ale 
tylko na krótko, bowiem trzy tygodnie 
później skierowany został przez sąd do 
zamkniętego ośrodka w Gostyninie.
  To powtórne skazanie za tę samą 
zbrodnię stało się możliwe po uchwa-
leniu przez Sejm RP ustawy o bez-
terminowej izolacji niebezpiecznych 
przestępców. Ustawa została przyjęta 
i podpisana przez „wsłuchującego się 
w argumenty podkreślające koniecz-
ność zapewnienia bezpieczeństwa 
obywatelom” prezydenta Komorow-
skiego, mimo negatywnej opinii sej-
mowych ekspertów. Ich wątpliwości 
przedstawiła w „Gazecie Wyborczej” 
(23 października 2013) Ewa Siedlec-
ka:
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