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Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na wystąpienie z dnia 24 marca 2015 r., zawierające prośbę

o przeprowadzenie analizy w zakresie dokonywanej przez sądy prawnokarnej oceny

zachowań osób opiekujących się dziećmi i rozważenie potrzeby zmiany praktyki w tym

obszarze, pragnę na wstępie podziękować za zainteresowanie przedmiotową problematyką,

istotną dla zapewnienia prawidłowej ochrony i realizacji praw dziecka do nietykalności

cielesnej oraz wolności od poniżającego traktowania lub karania.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji prawnych mających

sprzyjać respektowaniu tych praw wynika z zobowiązań międzynarodowych, wśród których

wymienić należy, ratyfikowane przez Polskę - Międzynarodowy Pakt Praw Obyiyatelskich

i Politycznych (Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167, art.7) oraz Konwencję o Prawach Dziecka

przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

(Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526), zwanej dalej: Konwencją.

W systemie międzynarodowych aktów prawnych najbardziej istotne znaczenie

w kontekście kar cielesnych stosowanych wobec dzieci ma właśnie Konwencja, która

w przepisie art. 19 ust. 1 naklada na Państwa - Strony obowiązek podejmowania wszelkich

kroków w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej

dla ochrony dziecka pozostającego pod opieką rodzica (ów), opiekuna (ów) prawnego (ych)

lub innej osoby sprawującej nad nim opiekę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej

bądź psychicznej, krzywdy lub nadużyć, zaniedbania bądź niedbałego traktowania

lub wyzysku.



Tego rodzaju środki ochronne powinny zawierać, tam gdzie jest to właściwe,

skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych dla realizacji pomocy

dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również inne formy działań

prewencyjnych dla ustalania, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa,

postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego traktowania

dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe, ingerencji sądu (art. 19 ust. 2 Konwencji).

Wprowadzony do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.), zwanej dalej: K.r.o., ustawą z dnia 1 O czerwca

2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych

ustawy (Dz. U. Nr 125, poz. 842), art. 96”, obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2010 r., realizuje

powyższe zobowiązania międzynarodowe. Z treści przepisu art. 96” K.r.o. wynika,

że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad

małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Przedmiotowy przepis nie został wprawdzie opatrzony sankcją, to jednak jego

funkcjonowanie w systemie prawnym nie pozostaje „obojętne dla ingerencji sądu

opiekuńczego w obszar stosunków między osobami w nim wymienionymi a dziećmi.

Naruszenie bowiem przez adresatów - rodziców, opiekunów prawnych lub inne osoby

sprawujące pieczę nad dzieckiem sformułowanego w nim zakazu, można rozważać

w kontekście uzasadnionej ingerencji sądu rodzinnego w trybie przepisu art. 109 K.r.o.,

art. 111 li la K.r.o., czy też art. 168 K.r.o.

Sąd opiekuńczy może na podstawie przepisu art. 109 1 K.r.o. wydać każde

zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka. Sąd Najwyższy

podkreśla, że realizacja wyrażonej w art. 3 ust. 1 Konwencji zasady ochrony dobra dziecka,

oznaczającej, że „.we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych między

innymi przez sądy sprawą nadrzędną winno być najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”,

polega na konieczności przeprowadzenia wszechstronnego i wyczerpującego postępowania

dowodowego, poprzedzającego wydanie orzeczenia w przedmiocie władzy rodzicielskiej

(Grzegorz Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. PokrewieństMo i powinowactwo.

Komentarz do art. 61(7) - 144 („1), LEX 2014). Wymienione w przepisie art. 109 2 K.r.o.

zarządzenia mają charakter przykładowy, a wybór najwłaściwszego z nich należy

do kompetencji sądu opiekuńczego, który oceny w tym zakresie winien dokonać w oparciu

o zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy. Rzetelność i wnikliwość sądu



przy gromadzeniu, a następnie analizie dowodów stanowi gwarancję zastosowania

najwłaściwszej formy ingerencji w obszar stosunków między rodzicami a dziećmi.

Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących władzy rodzicielskiej przewidział

ustawodawca do sprawowania opieki. Stąd możliwość wydania niektórych spośród zarządzeń

przewidzianych w przepisie art. 109 K.r.o. w przypadku, jeżeli opiekun nie sprawuje

należycie opieki (art. 168 K.r.o.). Ich celem winna być zmiana sposobu jej sprawowania,

a na pewno wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolnych, niezbędnych

dla należytej ochrony dobra podopiecznego.

W kompetencjach sądu opiekuńczego pozostaje również stwierdzenie istnienia

w konkretnej sytuacji faktycznej przesłanek z przepisu art. 111 1 i la K.r.o.,

uzasadniających pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej.

Przepis art. 96” K.r.o. ma zatem charakter edukacyjny, ale należy podzielić opinię,

zgodnie z którą będzie on sprzyjał przeciwdziałaniu biciu dzieci traktowanemu jako

dozwolona i uniwersalna „metoda wychowawcza” (pismo Pierwszego Prezesa Sądu

Najwyższego z dnia 11 lipca 2008 r., BSA-I-021-84/08, skierowane do Kancelarii Sejmu,

www. sejm. goy.pl).

Gdyby celem regulacji z przepisu art. 96” K.r.o. było karanie za stosowanie kar

cielesnych, to do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zwanej dalej: K.k.

(Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) zostałby dodany przepis, który umożliwiałby

pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za tego pu czyny. Z perspektywy prawa karnego,

przepis ten w żaden sposób nie wpłynął na granice kontratypu karcenia, albowiem kontratyp

ten swoimi ramami nigdy nie obejmował szeroko pojętej przemocy w rodzinie, czy też

przestępstwa znęcania się, a w Kodeksie karnym nie ma przepisu, który nakładałby sankcje

karne za stosowanie kar cielesnych w stosunku do osób małoletnich.

W związku z powyższym w doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że nie każdy

przypadek klapsa danego dziecku przez rodziców lub opiekunów powinien wiązać się z ich

odpowiedzialnością karną za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 K.k.),

gdyż pozostawałoby to w sprzeczności z racjonalizmem prawa karnego, jak też naruszałoby

jego subsydiarny charakter, zupełnie niepotrzebnie wkraczając w relacje między rodzicami

a dziećmi. Jednakże podstawy uznania, że zachowanie takie nie jest przestępstwem,

upatrywać należy w odniesieniu do społecznej szkodliwości takich zachowań, która

zasadniczo nie jest wyższa niż znikoma, a w konsekwencji czyn rodziców lub opiekunów nie



stanowi przestępstwa z tego właśnie powodu (art. 1 2 K.k.), nie zaś dlatego, że ich

zachowanie mieści się w ramach kontratypu.

Wymaga podkreślenia, że ocena co do zasadności ingerencji w zakres władzy

rodzicielskiej lub opieki sprawowanej nad dzieckiem, niezależnie od przyczyny

ją uzasadniającej, jak również ocena prawnokarna co do zachowań osób opiekujących się

dziećmi, polegających na stosowaniu wobec nich zabronionych prawem kar cielesnych należy

do właściwości sądu orzekającego w danej sprawie. Weryfikacja tej oceny w trybie

kompetencji nadzorczych należących do kompetencji Ministra Sprawiedliwości nie jest

możliwa. Obszar wskazanej działalności sądów zastrzeżony jest do sfery orzeczniczej, która

wykracza poza zakres czynności nadzorczych (art. 9b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo

o ustroju sądów powszechnych, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.).

Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonywało zatem analizy w kontekście

zagadnienia podniesionego w wystąpieniu. Nie dysponuje też informacją statystyczną,

dotyczącą zakazu stosowania kar cielesnych, określonego w przepisie art. 961 K.r.o., która

stanowiłaby podstawę do wypracowania stanowiska co do kwestii podniesionych

w wystąpieniu.

Informacje zawarte w sprawozdaniach statystycznych posiadanych przez Ministerstwo

Sprawiedliwości, w tym dotyczące liczby osób osądzonych oraz skazanych w pierwszej

instancji - sądy rejonowe według klasyfikacji prawnej czynu oraz wymiaru kary

nie pozwalają na przeprowadzenie analizy pod kątem zdiagnozowania problematyki

poruszonej W niniejszym wystąpieniu.

Mając zatem na uwadze wagę problemu zwrócono się do Instytutu Wymiaru

Sprawiedliwości z prośbą o rozważenie zasadności dokonania analizy i oceny praktyki

sądowej co do funkcjonowania obecnych regulacji służących przeciwdziałaniu cielesnemu

karaniu dzieci.

Uwzględnienie przez Instytut przedmiotowej propozycji pozwoli na jej

wielopłaszczyznowe przeanalizowanie i wypracowanie na tej podstawie kompleksowych

wniosków.

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo skierowane do Instytutu Wymiaru

Sprawiedliwości.
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Wobec zasygnalizowania przez Pana Marka Michalaka — Rzecznika Praw Dziecka

w wystąpieniu z dnia 24 marca 2015 r., nr ZSR.422.8.2015.MMI, konieczności zmiany

praktyki w zakresie dokonywania przez sądy prawno — karnej oceny zachowań osób

opiekujących się dziećmi, polegających na stosowaniu zabronionych kar cielesnych, zwracam

się z uprzejmą prośbą o rozważenie zasadności dokonania analizy co do funkcjonowania

obecnych regulacji służących przeciwdziałaniu tego rodzaju zachowaniom.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje informacją statystyczną, dotyczącą

zakazu stosowania kar cielesnych, określonego w przepisie art. 96! ustawy z dnia 25 lutego

1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788, z późn. zm.), która

stanowiłaby podstawę do wypracowania stanowiska co do przedmiotowej kwestii.

Informacje statystyczne posiadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym

dotyczące liczby osób osądzonych oraz skazanych w pierwszej instancji — sądów rejonowych

według klasyfikacji prawnej czynu oraz wymiaru kary nie pozwalają na przeprowadzenie

analizy pod kątem zdiagnozowania problematyki poruszonej w wystąpieniu Rzecznika Praw

Dziecka.

Należy wskazać, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie prowadzono monitoringu

rozstrzygnięć sądów w sprawach dotyczących cielesnego karania dzieci przez osoby,

pod których władzą rodzicielską lub opieką one pozostają — w aspekcie pozostającym

w zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka — prawno — karnej oceny tych zachowań.



Nie uzasadniał tego przedmiot proponowanej analizy, jeżeli uwzględnić zakres nadzoru

administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów

powszechnych. Kwestie wskazane w wystąpieniu przez Rzecznika Praw Dziecka należą

do sfery działalności orzeczniczej sądów i jako takie pozostają poza obszarem kompetencji

nadzorczych Ministra Sprawiedliwości.

Pozostaję w przekonaniu, że uwzględnienie przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

w programie badań przedmiotowej problematyki pozwoli na jej wielopłaszczyznowe

przeanalizowanie i wypracowanie na tej podstawie kompleksowych wniosków, a tym samym

przyczyni się do stworzenia dobrych praktyk w sprawach dotyczących stosowania wobec

dzieci zabronionych kar cielesnych.

Uprzejmie w załączeniu przesyłam kopię wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka.
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