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W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 9 lipca 2014 r., w którym wskazując na

zaobserwowane przypadki umarzania przez prokuratorów postępowań

przygotowawczych prowadzonych w sprawach naruszenia nietykalności cielesnej

małoletniego lub spowodowania u niego obrażeń ciała o charakterze lekkim, w oparciu

o tzw. pozaustawowy kontratyp karcenia małoletnich i przekazując kopie dwóch

postanowień o umorzeniu w tego rodzaju sprawach, sygn. I Ds. 1079/13, Prokuratury

Rejonowej w Bolesławcu i sygn. Ds. 1825/12/Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie,

zwrócił się Pan o dokonanie analizy tego zagadnienia i rozważenia zmiany praktyki

prowadzenia postępowań, w których pokrzywdzonym jest małoletni, uprzejmie

informuję, że zleciłem Prokuratorowi Apelacyjnemu we Wrocławiu i Prokuratorowi

Apelacyjnemu w Białymstoku dokonanie kontroli zasadności przekazanych decyzji o

umorzeniu.

Na wstępie pragnę jednocześnie nadmienić, że istotnie dodany do Kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125,

poz. 842) art. 96,1 zakazujący stosowania rodzicom i opiekunom kar cielesnych wobec

dzieci, spowodował wykluczenie odwoływania się do kontratypu dozwolonego

karcenia małoletnich. Zatem wobec wprowadzonych w tym zakresie w prawie

rodzinnym zmian, brak jest aktualnie podstaw do obejmowania zakresem tego

kontratypu jakichkolwiek form karcenia cielesnego.
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Nadmieniam, że analizowane w podległych prokuraturach sprawy sygn. I Ds.

1079/13, Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu i sygn. Ds. 1825/12, Prokuratury

Rejonowej w Kętrzynie, pozostaną w zainteresowaniu Departamentu Postępowania

Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że w ramach działań mających na

celu poprawę jakości i efektywności prowadzonych w podległych mi jednostkach

postępowań przygotowawczych, w Prokuraturze Generalnej opracowano metodykę

prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przemocy w

rodzinie obejmującą także zagadnienia dotyczące małoletnich pokrzywdzonych

dotkniętych przemocą, którą wdrożono do bieżącej praktyki.

Ponadto prokuratorów obowiązują wydane przeze mnie w tym zakresie

wytyczne, które w dniu 21 kwietnia 2014 r. zostały zaktualizowane, sygn. PG VII G

02/14/14, z uwzględnieniem znowelizowanych zasad przesłuchania określonych

kategorii pokrzywdzonych i świadków.
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