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mając na celu ochronę praw i dobra dziecka, po zapoznaniu się z projektem z dnia

4 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy kodeks karny, zwracam się do Pana Ministra

o rezygnację z koncepcji wykreślenia z obecnie obowiązującego kodeksu karnego przepisu

art. 106a. Przedmiotowy przepis stanowi, iż nie podlegają zatarciu skazania na karę

pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwa

przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeśli pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat

15. Omawiany przepis dodany został przez art. I pkt 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

zmieniającej ustawę kodeks karny z dniem 26 września 2005 r. Przepis ten wyłącza spod

instytucji zatarcia skazania sprawców skazanych na bezwzględne kary pozbawienia wolności

za popełnienie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę

małoletnich poniżej 15 roku życia.

W mojej ocenie przepis art. 106a kodeksu karnego zape%ynia dzieciom skuteczniejszą

ochronę prawną. Podkreślić w tym miejscu należy, iż występowałem wcześniej do Pana

Ministra z prośbą o rozszerzenie dyspozycji art. 106a kodeksu karnego o sprawców, wobec

których orzeczono kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania,

jak również wnosiłem o rozszerzenie katalogu przestępstw wskazanych w powyższym

przepisie o przestępstwa przeciwko maloletnim popełnione z użyciem przemocy, co z pełną

odpowiedzialno ścią podtrzymuję.



Należy wskazać, iż omawiany przepis stoi na straży bezpieczeństwa dzieci zarówno

w naszym kraju, jak i na terenie całej Unii Europejskiej, gdyż zabezpiecza dzieci, tak aby

sprawca, który został skazany za wskazane wyżej przestępstwa nie miał możliwości podjęcia

pracy z dziećmi tak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i na terenie całej Unii

Europejskiej korzystając ze swobody przepływu pracowników. Z uwagi na powyższe

pracodawcy, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach muszą mieć prawo i możliwość

uzyskiwania informacji o wyrokach skazujących za przestępstwa przeciwko wolności

seksualnej i obyczajności, popełnione na szkodę dzieci.

Jednocześnie należy podnieść, iż dyspozycja art. 41 la kodeksu karnego przewiduje

co prawda możliwość orzeczenia przez sąd zakazu zajmowania wszelkich lub określonych

zawodów albo działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub

z opieką nad nimi, bezterminowo w razie skazania na karę pozbawienia wolności za

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,

jednakże jest to jedynie możliwość przewidziana przez ustawodawcę, który uznaniu sądu

pozostawił możliwość orzeczenia tak skonstruowanego środka karnego. Niestety,

z przykrością stwierdzam, że analiza prowadzonych przeze mnie spraw, prowadzi do

wniosku, że sądy prowadzące postępowania w tych sprawach zbyt rzadko orzekają ten

fakultatywny środek karny.

Reasumując, jedynie obowiązująca treść art. I 06a kodeksu karnego jest w stanie

zagwarantować i zabezpieczyć szeroko rozumiane prawa dzieci „broniąc” najmłodszych

przed kontaktem ze sprawcami czynów o charakterze przestępstw seksualnych.

W związku z powyższym, mając na celu wzmocnienie ochrony praw dziecka oraz

dostrzegając konieczność obrony istniejącego porządku prawnego jak również konieczność

wprowadzenia zmian w zakresie obecnie obowiązujących przepisów prawa karnego, działając

na podstawie 1 Oa ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr

6 poz. 69 z późn. zm.), stanowczo proszę o niewyrażanie zgody na obniżenie standardu

ochrony praw najmłodszych polskich obywateli.
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W odpowiedzi na kolejne pismo z dnia 14 października 2013 r., dotyczące

zatarcia skazania za przestępstwa popełnione na szkodę małoletnich, uprzejmie

informuję, że w całej rozciągłości podtrzymuję stanowisko wyrażone w skierowanym

do Pana Rzecznika piśmie z dnia 6 listopada 2014 r., DPK-l-072-9113.

Odwołując się do zaprezentowanej w tym piśmie argumentacji, chciałbym

ponownie dać wyraz przekonaniu, że przedstawione w projekcie nowe ujęcie treści

art. 106a k.k. stanowi propozycję 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.

Pozwolę sobie liczyć na to, że Pan Rzecznik podzieli ten pogląd i motywację

przytoczoną na jego poparcie.

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy

— Kodeks karny oraz niektóiych innych ustaw (w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.),

zawierający wskazaną regulację, został umieszczony na stronie internetowej

Ministerstwa Sprawiedliwości oraz znajduje się aktualnie w toku uzgodnień

międzyresortowych i konsultacji społecznych.

2
„PO

MINiSTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

PC)fl1;I\jE1ARz STANU

1 WLI o Ld11V U I dw kk I 1 OO ) \\ u „ iw t tJ 22 2 12 M W ww flb n\


	wyst_2013_10_14_ms
	Scan from a Xerox WorkCentre

