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Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZEW/500/26-4/20 13/MP

Pan
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości

w wystąpieniu z 28 zerwca 2013 roku zwróciłem się do Pana Ministra w sprawie dotyczącej

zatarcia skazania za przestępstwa popełniane na szkodę małoletnich. W odpowiedzi z 30 lipca 2013

roku (znak: DPK-I-072-9/13/5) Pan Minister Jerzy Kozdroń — Sekretarz Stanu w Ministerstwie

Sprawiedliwości — podkreślił, że aktualny stan prawny w zakresie wyłączenia zatarcia skazania

zasługuje na aprobatę i, że nie należy mnożyć wyjątków w tym zakresie.

Jednak w kontekście szeroko aktualnie przedstawianej sprawy zatrudnienia

na stanowisku dyrektora szkoly osoby skazanej za posiadanie dziecięcej pornografii (wyrok uległ

zatarciu z uwagi na wymiar kary, tj. rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy

lata), ponownie przedstawiam swoje stanowisko, iż instytucja prawna, jaką jest zatarcie skazania,

powinna w szerszym zakresie gwarantować ochronę dzieciom.

W mojej ocenie zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, znajdującym się w różnego rodzaju

instytucjach opiekuńczych i oświatowych, wymaga, aby wyjątki od instytucji zatarcia skazania

obejmowały szerszy katalog przestępstw. Jednocześnie, należałoby rozważyć, czy wyłączenie

instytucji zatarcia skazania powinno dotyczyć tylko przypadku kary pozbawienia wolności bez

warunkowego zawieszenia (art. 106a kodeksu karnego) — czy nie należy uwzględnić także tzw.

wyroków łagodnych (z warunkowym zawieszeniem)? Pragnę tu zwrócić uwagę, iż w ww. odpowiedzi

słusznie podkreślono, że sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności często

wykazują trwałe zakłócenia czynności psychicznych, mogące stwarzać potencjalne zagrożenie dla

dzieci w przyszłości.

W związku z powyższym, mając na względzie potrzebę wzmocnienia ochrony praw dziecka,

działając na podstawie art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), ponownie proszę Pana Ministra

LLo analizę problemu.
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W odpowiedzi na kolejne pismo z dnia 16 września 2013 r., dotyczące zatarcia

skazania za przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich, uprzejmie informuję, co

następuje.

Regulacja art. 1 06a k.k. ma charakter wyjątkowy, a u jej podstaw leży ochrona

małoletnich przed czynami pedofilskimi, zwłaszcza w kontekście faktu, że sprawcy

tego typu przestępstw często wykazują trwałe zakłócenia czynności psychicznych,

mogące stwarzać potencjalnie zagrożenie dla małoletnich w przyszłości. Podtrzymać

należy wyrażony w poprzedniej korespondencji pogląd, że poza ewidentnymi

sytuacjami, takimi jak ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym, trudno

jest skonstruować uniwersalny katalog wartości, wymagających bezwzględnego

dożywotniego stygmatyzowania skazanych, którzy odbyli karę, a następnie

przestrzegali porządku prawnego. Znamienne, że zatarciu podlegają skazania za

wszystkie przestępstwa, nie wyłączając najcięższych, zagrożonych karą

dożywotniego pozbawienia wolności (np. zabójstwo).

Analizując jednak sygnały płynące do Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym

również pochodzące od Pana Rzecznika, czy z Ministerstwa Edukacji Narodowej,

sugerujące poszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego regulacji

art. 106a k.k., w resorcie podjęto analizy dotyczące koncepcji zmian tego

unormowania. W pracach nad tym zagadnieniem starano się też uwzględnić uwagi

krytyczne odnośnie do aktualnego stanu prawnego, sformułowane w doktrynie.

Podważano w nich nie tylko zgodność wyłączenia wskazanego w art. 106a k.k.
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w aktualnym brzmieniu z zasadą humanitaryzmu (art. 3 k.k.), ale również

nieracjonalność z punktu widzenia zasad polityki karnej, skoro — na podstawie

art. 107 1 i 3 k.k. — nawet skazanie na 25 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności

za najcięższe zbrodnie podlega działaniu instytucji zatarcia skazania

(por. np. M. Mozgawa (w:) Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Mozgawy, Kraków

2006, s.212).

W rezultacie podjętych prac postanowiono zatem przede wszystkim

zaproponować rozszerzenie zakresu przedmiotowego regulacji art. 106a k.k.,

zaliczając doń również wszystkie przestępstwa, w których treści pornograficzne

obejmują udział małoletniego, a nadto rozciągając go na ogół małoletnich (poprzez

rezygnację z cezury wieku 15 lat). Jeżeli chodzi natomiast o zakres podmiotowy tego

unormowania, to miałby on dotyczyć wszystkich skazanych za powyższe

przestępstwa, niezależnie od orzeczonych za nie sankcji. Z drugiej strony odstajiono

od koncepcji wyłączenia zatarcia skazania w ogóle, uznając że z punktu widzenia

zasady proporcjonalności zasadne będzie zrównanie okresu zatarcia skazania we

wszystkich tych wypadkach z najdłuższym przewidzianym w polskim prawie — za

zbrodnię zabójstwa — czyli 30 lat. Wydaje się zatem, że wersja ta jest propozycją

wyważoną, respektującą z jednej strony szeroką ochronę małoletnich przed

kontaktami z osobami skazanymi za przestępstwa pedofilskie, z drugiej zaś

dyrektywę proporcjonalności z punktu widzenia zasad polityki karnej.

Zmianę, o której mowa, opracowano w ramach przygotowywanego w resorcie

projektu nowelizacji części ogólnej Kodeksu karnego, będącego pokłosiem prac

Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, działającej przy Ministrze Sprawiedliwości,

obejmującego również propozycje modyfikacji kilku innych ustaw, w szczególności

Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego. Aktualnie

projekt ustawy znajduje się na etapie prac legislacyjnych w Ministerstwie, po

zakończeniu których niezwłocznie skierowany zostanie do uzgodnień

międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Ponownie podkreślić też wypada, że nie wydaje się zasadne utożsamianie

właściwej polityki kadrowej w oświacie i wychowaniu, polegającej na

niedopuszczeniu do kontaktów osób z zakłóceniami czynności psychicznych na tle

skłonności pedofilskich z małoletnimi, wyłącznie z kwestią stosowania wobec tych

osób prawnokarnej instytucji zatarcia skazania. Zagadnienia dotyczące

uniemożliwienia podejmowania pracy z dziećmi osobom mogącym potencjalnie
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w jakikolwiek sposób zagrażać ich dobru reguluje zasadniczo ustawa z dnia

26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,

z późn. zm.), a także inne akty, np. ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.). Unormowania

powyższe mają charakter administracyjnoprawny i stąd uprawnione jawi się

zapatrywanie, że na tej płaszczyźnie normatywnej należy oceniać podniesione

powyżej zagadnienie. To bowiem od prawidłowego określenia warunków, które

powinien spełnić kandydat do zawodu nauczycielskiego, zależy, czy do tego zawodu

będą trafiały takie osoby, które gwarantować będą właściwą pracę wychowawczą

z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowy sposób życia kandydata, w tym ewentualnie

popełnione przez niego czyny zabronione przez normy prawa lub sprzeczne

z zasadami etyki zawodowej, są komponentą oceny przestrzegania przez niego

podstawowych zasad moralnych, czego wymaga od osoby zajmującej stanowisko

nauczyciela art. 9 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.
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