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Na podstawie art. 31 ustawyZ dnia 26 srycznia1984 r. Prawoprasowe(Dz. U.

z dnia 7 lutego 1984 r.) wnosze o zamieszczenie odpowiedzi Ministerstwa

Sprawiedliwosci na informacje jakie znalazly sie w tekstach pt.: "Bicie dzieci bedzie

zakazane, ale klapsy juz nie" oraz "Okrojony zakaz bicia dzieci", autorstwa Anny

Monkos, opublikowanych w "Dzienniku Polska, Europa, Swiat" z 5 stycznia

2009r.

Autorka w tekscie "Bicie dzieci bedzie zakazane, ale klapsy juz nie" pisze

"Nie wolno bic d~eci. Koniec, kropka - zapowiadal w mqjupremier Tusk. I obiecalcalkowiry

zakaz przemory wobec d~eci. Ale ta obietnica sie nie spelni. Po wecie Ministerstwa

Sprawiedliwosciprzepis zlagodzono. Z twarc!Jchslów: "zakazzge sie stosowaniakar cieles'!}ch,

zadawania cierpienpsychicZ'!}chi in'!}chform ponizania d~ecka", zostalo rylko: "zakaijge sie

stosowaniaform karcenia polegqjarych na zadawaniu cierpien.ft:rycZ'!}chlub psychicZ'!}ch,

naruszqjarych godnosc maloletniego".

W tekscie "Okrojony zakaz bicia dzieci", czytamy natomiast "Rzad uycofzgesie Z

prOjektu calkowitego zakazu bicia d~eci. Po protescieMinisterstwa Sprawiedliwosciproponzge

zakazac karcenia "polegqjacego na zadawaniu cierpien .ft:rycZ'!}ch lub psychicZ'!}ch,

naruszqjarychgodnoscmaloletniego"oraz" Teraz rzadproponzgerylko zakaz "stosowaniaform

karceniapolegajqCJchna zadawaniucierpienji:rycZt!Ychlubpsychicznych,naruszajqCJchgodnosc

maloletniego':
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Zacytowane fragmenty tekstów swiadcza o niezrozumieniu przez autorke

intencji Ministerstwa Sprawiedliwosci. Sugeruje ona w swoich tekstach, jakoby nasz

resort dazyl do ograniczenia zakazu stosowania przemocy wobec dzieci. Prawda

jest natomiast dokladnie odwrotna niz sugestie zamieszczone w tekstach. Kontakt

autorki ze sluzbami prasowymi resortu sprawiedliwosci przy przygotowywaniu

materialu z pewnoscia pozwolilby na unikniecie tego nieporozumienia. Taki

kontakt jednak nie nastapil.

W zwiazku z powyzszym prosze o opublikowanie odpowiedzi :Ministerstwa

Sprawiedliwosci nastepujacej tresci:

"Watpliwosci Ministerstwa Sprawiedliwosci dotyczace projektowanej

przez resort pracy ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie, dotycza

pojecia "kar cielesnych", rozumianego przez twórców jako obejmujace

wszystkie przypadki przemocy wobec dziecka. Naszym zdaniem nie kazdy z

takich przypadków moze byc potraktowany jako "kara". Praktyka organów

scigania wskazuje na czeste przypadki bicia dzieci bez powodu i bez

powiazania z naruszeniem przez dziecko jakichkolwiek norm zachowania

(czyli przemoc niezwiazana z wymierzaniem kary).

Dlatego tez Ministerstwo Sprawiedliwosci zaproponowalo takie

sformulowanie przepisu, które w niczym nie ograniczajac propozycji

pierwotnej, rozszerzaloby katalog czynów zabronionych o przypadki

przemocy fizycznej i psychicznej, które nie sa zwiazane z wymierzaniem

kary.

Dodatkowo w naszej propozycji znalazlo sie zastrzezenie, ze czyn taki

bedzie zabroniony tylko gdy naruszy godnosc maloletniego. Ma to na celu,

w naszej intencji, ograniczenie ewentualnych sporów w przypadku gdy

karcenie powodowane byloby oczywistym dobrem dziecka (np.

zapobiezeniem krzywdy dziecka)."


