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działając na podtawie lOa ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na

problematykę orzekania przez sądy środka karnego ujętego w art. 41 la kodeksu karnego.

Powołany przepis przewiduje, iż Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub

określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności.

związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na

zawsze w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności

seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

W mojej ocenie przepis ten gwarantuje ochronę przed sprawcami czynów przestępstw

seksualnych popełnianych na szkodę najmłodszych obywateli naszego kraju. Niestety,

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

wniosku, że sądy prowadzące postępowania w tego rodzaju sprawach zbyt rzadko

wykorzystują możliwości jakie daje fakultatywny środek karny.

Podkreślić należy, iż orzeczenie wspomnianego środka stanowi najlepszą

z możliwych gwarancji ochrony dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Prawomocnie

orzeczony zakaz trwa dożywotnio, a co za tym idzie nigdy nie nastąpi zatarcie skazania,

nawet w razie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jak również
upływu okresu próby orzeczonego wobec skazanego. Jeżeli bowiem orzeczono przedmiotowy



środek karny, zgodnie z treścią art. 107 6 i art. 76 2 kodeksu karnego zatarcie skazania nie

może nastąpić przed wykonaniem środka karnego, darowaiiiem kary albo przedawnieniem jej

xyykonama. Naruszenie orzeczonego zakazu zajmowania stanowiska. wykonywania zawodu

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

nad nimi stanowi przestępstwo stypizowane w art. 244 kodeksu karnego, co dodatkowo

chroni najmłodszych.

Dlatego też, mając na celu ochronę praw i dobra dziecka, zwracam się do Pana

Ministra o rozszerzenie tematyki szkoleń prowadzonych przez podległe Panu Ministerstwo

dla sędziów orzekających w wydziałach karnych, uwrażliwiające ich na tak ważką tematykę,

jaką jest bezpieczeństwo najmłodszych. Zwrócenie uwagi, iż wymieniony środek karny

w sposób pełny, wszechstronny i niezależny od innych czymiików chroni najmłodszych przed

sprawcami tak okrutnych i ciężkich przestępstw, także poprzez zagwarantowanie

pracodawcom możliwości skuteczniejszej weryfikacji osób ubiegających się o pracę

z dziećmi pod kątem ich predyspozycji i negatywnych przesłanek do podjęcia takiej pracy,

byłoby cenną wartością programów szkoleniowych.

Jednocześnie zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie możliwości

dokonania zmian legislacyjnych w dyspozycji art. 41 la kodeksu karnego, tak aby ten

środek karny stał się środkiem obligatoryjnym, w przypadku skazania sprawcy czynów

o charakterze seksualnym popełnionych na szkodę dzieci. W obowiązującym stanie prawnym

dopiero w warunkach ponownego skazania sprawcy wskazanych w art. 41 la kodeksu

karnego, sąd jest zobligowany do orzeczenia tego środka w myśl art. 41 lb kodeksu

karnego. Taka regulacja pozwała na sytuacje, w których przestępcy dopiero spotykają się

z odpowiednią reakcją prawnokarną, gdy ponownie krzywdzą kolejną ofiarę. Proponowana

przeze mnie zmiana uchroniłaby wiele dżieci przed sprawcami takich przestępstw.

Reasumując. rozszerzenie programu szkoleń sędziów o wskazaną wyżej tematykę jak

i wprowadzenie opisanych zmian legislacyjnych zabezpieczyłoby szeroko rozumiane prawa

dzieci „broniąc” najmłodszych przed kontaktem ze sprawcami czynów o charakterze

przestępstw seksualnych.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2013 r.(ZSP/500/16/2013/MM)

w sprawie praktyki orzekania środka karnego, określonego w art. 41 la k.k. oraz

potrzeby podjęcia prac legislacyjnych nad wprowadzeniem obligatoryjnego orzekania

tego środka, uprzejmie przedstawiam co następuje.

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace wewnątrzresortowe nad

obszerną nowelizacją prawa karnego materialnego, w tym także nad zmianami w

zakresie środków karnych. Jednakże co do zasady prowadzone prace nie przewidują

wprowadzenia obligatoryjnego środka karnego zakazu zajmowania wszelkich lub

określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo

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

opieką nad nimi w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności za

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej.

Natomiast przygotowywane zmiany zostały ukierunkowane w taki sposób, by

umożliwić orzeczenie również dożywotnio tego środka karnego już w przypadku

pierwszego skazania. Utrzymany natomiast został obligatoryjny nakaz dożywotniego

orzeczenia środka karnego, o którym mowa w art. 41 la k.k. w przypadku

ponownego skazania za tego rodzaju przestępstwa. Trzeba również podkreślić, że

przeformułowaniu ulega przedmiot ochrony w przypadku stosowania tego środka,

bowiem zostanie wyraźnie zaakcentowane, że będzie on stosowany w przypadku

skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, rozwojowi

psychoseksualnemu małoletnich lub obyczajności na szkodę małoletniego. Prace te
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nie zostały jednak zakończone, przewidywane jest przedstawienie projektu do

konsultacji społecznych na przełomie 2013 i 2014 roku.

Nadto uprzejmie informuję, że wystosowane zostało pismo do Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa Prokuratury, w którym zwrócono uwagę na potrzebę

przeprowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków karnych mających na celu

ochronę małoletnich.

Jednocześnie byłbym zobowiązany za udostępnienie Ministerstwu

Sprawiedliwości analiz dotyczących niedostatecznego stosowania środka karnego z

art. 41 la k.k., o których mowa w Pana piśmie, w celu ewentualnego wykorzystania

ich w dalszych pracach resortu.
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