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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 marca 2013 r. (ZSR.422.8.2015.MMI),

w sprawie dokonywanej przez sądy oceny prawnokarnej zachowań polegających na

stosowaniu wobec małoletnich zabronionych prawem kar cielesnych, uprzejmie

przedstawiam co następuje.

W obowiązującym stanie prawnym, kwestie regulujące sposób wykonywania

władzy rodzicielskiej normują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym

w art. 961 k.r.o. wyraźnie określono zakaz stosowania kar cielesnych wobec

małoletnich przez osoby wykonujące władzę rodzicielską lub sprawujące opiekę lub

pieczę. Zakaz ten jest bezwzględny i ustawodawca normatywnie nie przewiduje

żadnych okoliczności wyłączających jego stosowanie.

Podawany w w/w piśmie przykład uzasadnienia orzeczenia jednego z sądów

jest natomiast kwestią praktyki orzeczniczej i dokonywanych w jej ramach

ewentualnych ocen prawnych na bazie ustaleń faktycznych poczynionych w

konkretnych sprawach, w tym także w oparciu o dogmatyczną, nie legislacyjną

konstrukcję „kontratypu karcenia”. Wydaje się, że tego rodzaju rozstrzygnięcia

winny podlegać ocenie w trybie kontroli instancyjnej oraz nadzorowi

judykacyjnemu Sądu Najwyższego, inicjatywa w tym zakresie przysługuje

oczywiście również Rzecznikowi Praw Dziecka (art. 521 2 k.p.k.).
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Ze swej strony Minister Sprawiedliwości zajął jednoznaczne stanowisko, w

kwesiii pozaustawowego „kontratypu karcenia”, wskazując, że „ustawa dnia 10

c.Zelwca 2010 r o Zmianie ustawy o prZeciwdjałaniu prZemo w rodzjnie oraz niektóch

innych ustaw (DZ. U. 10. 125.842) .zprowadiła niezwykle istotną rnianę do kodeksu

rodzinnego i opiekuńcego w postaci ZakaZu stosowania kar cielesnych prZeZ osoby wykonzejące

w/adę rodidelskq oraz prawzg”ąym opiekę lub pieczę nad małoletnim. Zmiana ta, acZkolwiek

nie Została wjposażona w beośrednią sankcję a jej Złamanie, powodzfe jednake fakycZne

uchylenie poakodeksowego kontratypu (wyłączenie odpowiedZialności karnej), polegające(go na

stosowa;ym doeychcZas odstępowaniu od ścigania osób, które ;p. naruszały niekalność cielesną

dZiecka, powołiejąc się na prawo do .prawowania władzy rodzicielskiej oraz cele wychowawcze

karcenia. Po wprowadeniu owej zmiany, prokurator nie może się powoływać na ów kontrayp i

odmawiać ścgania takich osób.”(zob. materiały dot. przeciwdziałaniu przemocy wobec

dzieci). Tego rodzaju stanowisko popierane jest również przez Komisję

Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

z uwagi na to, że kwestie związane z pozaustawowym „kontratypem

karcenia” dotyczą praktyki stosowania prawa, nie wymagają natomiast podjęcia

działań legislacyjnych, celowym wydaje się zasygnalizowanie tego problemu

kierownictwu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w celu ewentualnego

\ylączenia tego rodzaju zagadnień do harmonogramu szkoleń sędziów i

prokuratorów.
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