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M axim a debetu r pu ero  reveren tia

P r a w n o k a r n a  p e r s p e k t y w a  k a r c e n ia  m a ł o l e t n ic h

Uwagi wprowadzające

Instytucja karcenia wychowawczego małoletnich występuje w doktrynie prawa karnego od 
wielu lat i przez większość autorów traktowana jest jako kontratyp pozaustawowy1 lub pozako
deksowy, wynikający ze szczególnych uprawnień2. Stosunkowo niedawno został także wyrażony 
pogląd, w myśl którego karcenie wychowawcze jest czynnością pierwotnie legalną3.

Omawiane zagadnienie budziło zainteresowanie doktryny prawa karnego głównie przed oraz 
krótko po roku 2010, kiedy rozważano czy, i w jaki sposób, obejmuje ono stosowanie kar cieles
nych. W piśmiennictwie i orzecznictwie dopuszczano wówczas, po spełnieniu określonych wa
runków (związku karcenia z konkretnym przewinieniem, istnienia celu wychowawczego karcenia, 
wyczerpania łagodniejszych środków oddziaływania na dziecko, zachowania umiarkowanej formy 
tej czynności), stosowania między innymi tego typu kar na przykład postaci „klapsów”4. Mniej 
publikacji ukazało się już później, bowiem w 2010 r. ustawodawca wprowadził w przepisie art. 
96' k.r.o. zakaz stosowania kar cielesnych wobec małoletnich, w związku z czym zmienił się za
kres dozwolonego karcenia małoletnich5. Od tej pory dozwolone karcenie nie obejmuje stosowania

1 Chociażby w  najnowszych podręcznikach do prawa karnego piszą tak: J. Giezek [w:] Prawo karne materialne. 
Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2015, s. 168; J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna. 
Warszawa 2015, s. 293-294; O. Sitarz [w:] Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa  red. T. Dukiet-Na- 
górska, Warszawa 2016, s. 182; M. Mozgawa [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, War
szawa 2016, s. 257, 294-297; L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 135-136.

2 Tak V. Konarska-Wrzosek i A. Marek, Prawo karne. Warszawa 2016, s. 179-180; R. Hałas [w:] Praw o karne, 
red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015, s. 134; L. Pohl, Praw o karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 
2013, s. 260-262.

3 1. Stachura, Karcenie wychowawcze i ryzyko sportowe. Próba analizy statusu normatywnego wybranych kon
tr atypów  pozaustawowych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, nr 2, 2007, s. 127-128 wraz z ode
słaniami.

4 R. Krajewski, K arcenie ja k o  okoliczność uchylająca bezprawność, „ Prokuratura i Prawo”, nr 7-8, 2006, 
s. 173; V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, op. cit., s. 180. Por. też wyrok Sądu N ajwyższego z 29 listopada 1979 r., 
I Kr 306/79, LEX 63968. V. Konarska-Wrzosek słusznie zwraca uwagę, że taki sposób karcenia nie był zakazany, 
a tym samym tolerowany przez państwo, którego ustawodawca uwzględniał fakt stosowania kar cielesnych przez 
rodziców jako jednej z metod w ychowawczych, Regulacje prawnokarne dotyczące fizycznego karcenia dzieci. 
„Dziecko krzywdzone” 2003, s. 2, dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/download/113/94 [dostęp: 
08.09.2017],

5 Ustawa z 25 lutego 1964 r. -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy, teks jedn., Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.; 
ustawa z 10 czerwca 2010 r. O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842.
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kar cielesnych6. Pomimo tego, jak słusznie zauważył R. Krajewski, instytucja karcenia małoletnich 
nadal znajduje się w polu zainteresowania kamistów, lecz w węższym zakresie7. Jest to w dalszym 
ciągu niezwykle ważne zagadnienie, ponieważ nie da się całkowicie wyeliminować metod wy
chowawczych, których zastosowanie w stosunku do małoletnich, powoduje realizację znamion 
niektórych typów czynów zabronionych8.

Istota oddziaływania wychowawczego

Choć słowo „karcić”, które niesie w sobie wyraźniejszy od kary element oddziaływania wy
chowawczego i tłumaczone może być jako „strofować”, można stosować do innych niż narusza
jących nietykalność cielesną metod, to dużo lepszym określeniem omawianego zagadnienia jest 
zaproponowane przez R. Krajewskiego „wychowawcze oddziaływanie”9. Zmiana ta jest uzasad
niona faktem, że oddziaływanie wychowawcze nie jest instytucją jednorodną, a w jego skład 
wchodzą stosowanie dyscypliny pozytywnej, dyscypliny negatywnej oraz korzystanie z metod 
prewencyjnych10. Wyróżnienie tychże form jest istotne ze względu na to, że niektóre zachowania 
rodziców powinny być oceniane jako legalne tylko wtedy, gdy są podejmowane w celu prewen
cyjnym. Kwestia ta zostanie omówiona w dalszej części artykułu.

Jako stosowanie dyscypliny negatywnej należy rozumieć działanie, które I. Andrejew nazwał 
reakcją zorganizowaną. Dziecko ponosi karę za swoje przewinienie w określonym z góry miejscu, 
czasie i w określony sposób11. Karcenie sensu stricto, czyli jak zdefiniował cytowany autor, to po
czynienie młodej osobie dolegliwości celem uświadomienia niewłaściwości jej postępowania 
i tym samym wywarcia wpływu na przyszłe zachowanie12. Przykład może stanowić zakaz wy
chodzenia na imprezy przez dwa kolejne weekendy jako kara za niewłaściwe zachowanie (doko
nane przewinienie).

Metodami prewencyjnymi będą środki podejmowane przez rodziców celem zapewnienia 
dziecku bezpieczeństwa, kierowania nim oraz należytego kształtowania postaw wymaganych 
w społeczeństwie (lecz nie w postaci kary za niewłaściwe zachowanie), jak na przykład zamknię
cie w pokoju celem uniemożliwienia pójścia na spotkanie sekty czy zmuszenie do zażycia lekar
stwa lub spożycia posiłku. S. Różycka-Jaroś wskazuje, że w dzisiejszym świecie dzieci i młodzież 
borykają się z problemem używek, świadczenia usług seksualnych za pieniądze, imprez z niedo-

6 Patrz np. M. Morawska, Zakaz stosowania kar cielesnych a  pozaustaw owy kontratyp karcenia wychowaw
czego, „Prokuratura i Prawo”, nr 10, 2012, s. 41; R. Krajewski, Kontratyp karcenia małoletnich p o  wprowadzeniu  
praw nego zakazu stosowania wobec nich kar cielesnych, „Palestra”, nr 1-2, 2012, s. 50; F. Ciepły, Problem legal
ności kryminalnej karcenia cielesnego małoletnich, z  perspektyw y zasad  wykładni historycznoprawnej [w:] Prawne  
aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 21. Niektórzy autorzy twierdzą, że wprowadzenie 
przepisu art. 96' k.r.o. nic nie zmieniło w  polskim prawie. -  por. J. Warylewski, O pinia o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu przem ocy w  rodzinie oraz niektórych innych ustaw, RL-0303-80/08, http://radaiegisla- 
cyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-17-listopada-2008-r-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu  
[dostęp: 08.09.2017]; L. Gardocki, Uwagi do poselsk iego projektu ustawy o zm ianie ustawy o przeciwdziałaniu  
przem ocy w  rodzinie oraz zm ianie niektórych innych ustaw, BSA  I -  21 -  84/08, http://ww2.senat.pl/k7/dok/ 
sejm /055/1789.pdf [dostęp: 08. 09. 2017], Zagadnienie to jest jednak poza obszarem badań niniejszej publikacji.

7 R. Krajewski, Kontratyp karcenia., op. cit., s. 53.
* Ustawa z 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks kamy, tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 1137 ze zm.
9 T. Bojarski, Zakres kontratypu karcenia małoletnich w  polskim praw ie karnym, [w:] Prawne aspekty karcenia 

małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 21; R. Krajewski, Kontratyp karcenia..., op. cit., s. 53. Pojęcie to 
przedstawia także I. Stachura, op. cit., s. 130. Popiera również J. Wojciechowski, W ychowawcze karcenie m ałolet
nich ja k o  kontratyp pozakodeksowy -  zarys wybranych problemów, „ Policja”, nr 3, 2013, s. 57.

101. Andrejew, Oceny praw ne karcenia nieletnich, Warszawa 1964, s. 18.
11 Ibidem.
12 Ibidem, s. 16.

http://radaiegisla-
http://ww2.senat.pl/k7/dok/
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zwolonymi substancjami, a rodzice mają wręcz obowiązek zapobieżenia temu zagrożeniu13. Trak
tuje jednak taką sytuację jako działanie w stanie wyższej konieczności, co jest błędem, gdyż za
mknięcie nastolatka w pokoju, aby ten nie mógł wyjść na dyskotekę, nie spełnia przesłanki 
działania w ramach tego kontratypu, ponieważ niebezpieczeństwo grożące małoletniemu nie jest 
bezpośrednie. Można natomiast przyjąć tutaj zaprezentowaną powyżej konstrukcję metody pre
wencyjnej, wchodzącej w skład oddziaływania wychowawczego, która nie wymaga bezpośred
niości niebezpieczeństwa czyhającego na dziecko.

Dyscyplina pozytywna jest według I. Andrejewa synonimem wychowania, przekazywania rad 
ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznego rozwoju dziecka i jego samokontroli, a także włas
nej karności14. Zadaniem sprawujących władzę rodzicielską jest najpierw tłumaczyć i wyjaśniać 
dziecku niewłaściwość jego zachowania lub wyrażać smutek bądź zawód, a dopiero potem korzystać 
z innych sposobów oddziaływania wychowawczego15. To miał na myśli T. Bojarski, pisząc, iż nie
wielkie odchylenia od ogólnie przyjętych i oczekiwanych od dziecka norm nie powinny skutkować 
wymierzem kary, lecz raczej pouczeniem16. Dyscyplina pozytywna może zostać także zastosowania 
zamiast metod prewencyjnych, na co zwraca uwagę S. Różycka-Jaros, sugerując, że na początku 
należy wytłumaczyć dziecku rodzaj grożącego niebezpieczeństwa oraz przedstawić sposób unik
nięcia tego typu zagrożenia na przyszłość17. W skład dyscypliny pozytywnej wchodzą również inne 
metody wychowawcze nienaruszające dóbr prawnych dziecka, takie jak np. nagradzanie, doradzanie, 
pomaganie, prezentowanie właściwych wzorców zachowań i postaw społecznych.

Oddziaływanie wychowawcze we wszystkich postaciach jest czynnością pierwotnie legalną18. 
W przypadku dyscypliny pozytywnej nie godzi ono w dobra prawne dziecka bądź w odniesieniu 
do dyscypliny negatywnej i metod prewencyjnych, przy zachowaniu pewnych warunków, nie na
rusza reguł postępowania z jego dobrami prawnymi, takimi jak wolność, własność, nietykalność 
cielesna czy prawo do tajemnicy korespondencji, a zatem nie trzeba sięgać po konstrukcję kon- 
tratypów, czyli wtórnej legalizacji19. Uprawnienie do oddziaływania wychowawczego wynika bo
wiem z norm Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących władzy rodzicielskiej i sposobów 
jej wykonywania (szczególnie art. 95 § 1, 2, 3; art. 96 § l i  art. 96' k.r.o.), a także osiągnięć pe
dagogiki oraz zwyczaju, które wpływają na reguły postępowania z dobrem prawnym -  prawidło
wym rozwojem małoletniego20.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mają prawo i obowiązek 
wykonywania pieczy nad osobą dziecka, czyli dbania o właściwy rozwój fizyczny i duchowy 
m.in. poprzez zapewnienie mu bezpieczeństwa, a także do jego wychowania (art. 95 § 1 k.r.o.). 
Dziecko, szczególnie małe, ze względu na swoją słabość i brak doświadczenia życiowego, musi 
być kierowane przez rodziców, a tym samym im posłuszne (art. 95 § 2 k.r.o. i art. 96 § 1 k.r.o.).

13 S. Różycka-Jaros, K arcenie dzieci -  czyn zabroniony czy okoliczność uchylająca bezprawność, Warszawa 
2012, s. 85.

141. Andrejew, op. cit., s. 19.
15 S. Różycka-Jaroś, Karcenie psychiczne dzieci w świetle obowiązujących regulacji prawnych, „ Studia Iuridica”, 

nr LV, 2012, s. 191.
16 T. Bojarski, op. cit., s. 23.
17 S. Różycka-Jaroś, K arcenie dzieci, op. cit., s. 86.
18 Tak wspomniana I. Stachura, op. cit, s. 127. Pogląd ten krytykuje np. R. Krajewski, Karcenie dzieci. Perspek

tyw a prawna. Warszawa 2010, s. 100-101.
19 A. Zoll, O  normie praw nej z  punktu widzenia praw a karnego, „Krakowskie Studia Prawnicze”, nr 23, s. 85; 

I. Stachura, op. cit., s. 172.
201. Stachura, op. cit., s. 128; A. Grześkowiak, [w:] Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, 

Warszawa 1986, s. 132; A. Gubiński, Karcenie i je g o  granice, „Prawo i życie”, nr 12,1960, s. 1; M. Kopeć, Zwyczaj 
ja k o  podstaw a wyłączenia bezprawności karcenia małoletnich, [w:] Praw ne aspekty karcenia małoletnich, red. 
F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 101.
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Obowiązkiem rodziców jest wszystko to czynić z poszanowaniem godności i praw dziecka, jak 
również bez sięgania po kary cielesne (art. 95 § 1 k.r.o. i art. 96' k.r.o.).

Nie jest jednak możliwe wychowanie (socjalizacja), czyli przygotowanie do życia w społeczeń
stwie oraz przekazanie mu wartości uznanych przez nich za właściwe, bez stosowania dyscypliny, 
a współczesna pedagogika dopuszcza tzw. karcenie pedagogiczne21. Jak wskazuje R. Krajewski, pe
dagodzy wykluczają jedynie stosowanie kar cielesnych oraz naruszających godność dziecka22. 
Dziecko musi bowiem, na co zwraca uwagę T. Bojarski, wykształcić w sobie potrzebę poszanowania 
norm kultury (będących jednymi z aspektów zasad współżycia społecznego) wobec innych ludzi, 
a zwłaszcza w stosunku do przełożonych, równieśników i członków rodziny23. Wykonywanie pieczy 
nad osobą dziecka wiąże się zaś z koniecznością zapewnienia mu bezpieczeństwa oraz pokierowania 
nim, co niekiedy wymaga podjęcia czynności mogącej odpowiadać określonym w przepisie kar
nym znamionom czynu zabronionego.

Obecnie, przede wszystkim zdobycze pedagogiki tworzą reguły postępowania z dobrami 
dziecka odnośnie do sposobów oddziaływania wychowawczego (rodzaju podejmowanej dyscy
pliny negatywnej oraz metod prewencyjnych). Należy pamiętać, że zwyczaj kształtujący ponadto 
ramy legalnego karcenia jest ograniczany przez pozostałe czynniki wpływające na nie, czyli przede 
wszystkim przepisy prawa (np. wprowadzenie art. 961 k.r.o. wyłączyło z niego całkowicie moż
liwość stosowania kar cielesnych) oraz przemiany społeczne czy kulturowe z nich wynikające24.

Przesłanki warunkujące powstanie relacji oddziaływania wychowawczego

Oddziaływać wychowawczo można wyłącznie na podmiot podlegający władzy rodzicielskiej, 
a zatem zgodnie z przepisem art. 92 k.r.o., na dziecko do momentu osiągnięcia przezeń pełnolet- 
ności (zasadniczo 18 lub 16 lat -  art. 10 k.c. w zw. z art. 10 § 1 k.r.o.), czyli wobec małoletniego25. 
Pogląd ten wynika z przyjęcia norm Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jako głównego źródła 
kształtującego reguły postępowania z dobrem w procesie wychowawczym. Niektórzy autorzy 
uważają inaczej, dopuszczając stosowanie dyscypliny negatywnej wobec dorosłych dzieci26. 
Trudno sobie jednak wyobrazić, aby rodzice mogli zakazać pełnoletniemu potomkowi wyjścia 
z domu czy przeglądali jego korespondencję. Bezspornie zatem, jak pisze R. Krajewski, prawo 
karcenia osoby ustaje z chwilą uzyskania przez nią pełnoletniości27.

Nie sposób wyznaczyć stałej, jednolitej dolnej granicy wieku, od którego można oddziaływać 
wychowawczo poprzez stosowanie dyscypliny negatywnej28. Z metod prewencyjnych rodzice 
winni korzystać od samego narodzenia dziecka ze względu na konieczność zapewnienia mu bez
pieczeństwa i kierowania jego postępowaniem, czego wprost wymaga przepis art. 96 § 1 k.r.o. 
Natomiast odnośnie do dyscypliny negatywnej konieczne jest, jak wskazuje J. Wojciechowski, 
aby dziecko miało możliwości zrozumienia i przeanalizowania swojego zachowania29. Trzeba do
stosować rodzaj stosowanego oddziaływania wychowawczego ad casum do wieku dziecka i stop
nia jego rozwoju, żeby mieć pewność, iż odbierze ono pozytywnie bodziec, skłaniający je do

21 Więcej na ten temat S. Różycka-Jaroś, op. cit., s. 34-35.
22 R. Krajewski, Karcenie dzieci., op. cit., s. 25-31.
23 T. Bojarski, op. cit., s. 23.
24 M. Kopeć, op. cit., s. 102. S. Różycka-Jaroś, op. cit., s. 80.
25 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny, tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.; A. Wolter, 

J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 163.
26 A. Gubiński, op. cit., s. 1 .1. Stachura, op. cit., s. 129.
27 R. Krajewski, Karcenie ja k o , op. cit., s. 172. S. Różycka-Jaroś, op. cit., s. 52.
28 J. W ojciechowski, op. cit., s. 58.
29 Ibidem.
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zmiany swojego zachowania (według J. Lachowskiego taką granicą jest wiek przynajmniej lat 
230). Odnośnie tej kwestii trzeba przyznać rację T. Bojarskiemu, który słusznie konstatuje, że 
wspomnianą zdolność powinni oceniać pedagodzy i psycholodzy, a nie prawnicy31.

Do oddziaływania wychowawczego uprawnieni są na mocy przepisu art. 93 k.r.o. przede 
wszystkim rodzice. Ponadto środki te może stosować wobec przysposobionego również przyspo
sabiający, gdyż na mocy normy z art. 121 § 1 k.r.o. przez przysposobienie powstaje między przy
sposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi32. Ostatnim 
podmiotem, któremu przysługuje to prawo jest opiekun, gdyż zgodnie z przepisem art. 155 § 2 
k.r.o. do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej33. 
W związku z tak pojmowanym źródłem oddziaływania wychowawczego, nie sposób uznać innych 
podmiotów -  dalszych członków rodziny34 czy przechodniów jako legitymowanych do jego sto
sowania (inaczej uważa np. A. Gubiński, który dopuszcza delegowanie tego prawa przez rodziców 
innym osobom -  krewnym czy niani; J. Wojciechowski zaś zezwala na to z powodu konieczności 
powierzania małoletnich pod opiekę innym członkom rodziny, gdy rodzice wyjeżdżają w celach 
zarobkowych za granicę)35.

Uprawnienie nauczycieli czy wychowawców do stosowania kar nie wynika z tak rozumia
nego oddziaływania wychowawczego, wywodzącego się z władzy rodzicielskiej, ale z przepisów 
wewnętrznych szkoły, a odpowiedzialność uczniów zbliżona jest do odpowiedzialności dyscypli
narnej, przy czym przesłanką deliktu jest np. zachowanie sprzeczne z postanowieniami statutu. 
Przykładowymi karami są upomnienie ustne wychowawcy udzielone indywidualnie lub na forum 
klasy (nie może nosić znamion zniewagi), nagana pisemna dyrektora szkoły w obecności rodziców 
ucznia czy odsunięcie od udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych36. Lżejszą formą skarcenia 
ucznia może być także prośba o zmianę miejsca w klasie, gdy przykładowo rozmawia on w trakcie 
lekcji z kolegą (prośba ta nie może być nacechowana przemocą czy groźbą -  niesłusznie lekką 
formę przymusu w tej sprawie, a także dopuszczenie nakazania pozostania po lekcjach, dozwala 
J. Wojciechowski37). Opisane czyny są również pierwotnie legalne, ponieważ nie naruszają ża
dnego z dóbr prawnych ucznia.

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe stosowania oddziaływania wychowawczego

Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe stosowania oddziaływania wychowawczego wyni
kają z jego istoty, a zatem kształtowane są przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
(wyłącznie odnośnie zakazu stosowania kar cielesnych lub kar naruszających godność małolet
niego) oraz osiągnięcia pedagogiki jak również panujący zwyczaj i różnią się w zależności od 
jego rodzajów. Dyscyplina pozytywna w ogóle nie godzi w dobra prawne dziecka, dlatego jej za
stosowanie powinno mieć pierwszeństwo przed sięganiem po dyscyplinę negatywną i metody 
prewencyjne.

W odniesieniu do dyscypliny negatywnej przyjmuje się, że powinna się ona odbywać wy
łącznie cum animo corrigendi, a zatem karcący ma działać w celu wpajania i egzekwowania wła-

30 T. Bojarski, op. cit., s. 24. S. Różycka-Jaroś, op. cit., s. 52. J. Lachowski, [w:] System praw a karnego. Nauka 
o przestępstwie. W yłączenie i ograniczenie odpow iedzialności karnej, T. 4, red. L. Paprzycki, Warszawa 2016, 
s. 526.

31 T. Bojarski, op. cit., s. 24.
32 J. Wojciechowski, op. cit., s. 59.
33 Ibidem.
34 Tak, ale bez uzasadnienia R. Krajewski, Karcenie jako , op. cit., s. 173.
35 A. Gubiński, op. cit., s. 1; J. Wojciechowski, op. cit., s. 59.
36 Przykładowy statut LO -  http://www.plater.edu.pl/index.php/statut, [dostęp: 10.03.2017].
37 J. Wojciechowski, op. cit., s. 59.

http://www.plater.edu.pl/index.php/statut
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ściwych zasad postępowania38. Zastosowany środek karcenia musi być powiązany z przewinie
niem dziecka i adekwatny względem tego czynu; nie może także naruszać jego godności39. Inaczej 
rzecz ujmując, kara winna być sprawiedliwa i dostosowana do wieku oraz osobowości dziecka40. 
W doktrynie podnosi się, że kary nie powinny przyjmować dziwnych form, tylko muszą być wy
konywane w sposób zwyczajowo przyjęty w społeczeństwie41. Wydaje się, że nie jest konieczne 
tworzenie takiego ograniczenia, biorąc pod uwagę, że żadna sankcja wobec małoletniego nie może 
naruszyć jego godności. Tego zakazuje norma art. 95 § 1 k.r.o.

Metody prewencyjne winny cechować się subsydiamością i proporcjonalnością. Oznacza to, 
że powinno się je podejmować w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa lub pokierowania 
nim tylko wtedy, gdy zawiodą inne służące temu sposoby. Ich dobór musi być odpowiedni, aby 
zastosowane środki były przydatne i konieczne do osiągnięcia celów założonych przez sprawują
cych władzę rodzicielską, a także jak najmniej uciążliwe dla małoletniego.

Formy legalnego oddziaływania wychowawczego odpowiadające określonym 
w przepisie karnym znamionom typów czynów zabronionych

Sprawujący władzę rodzicielską mają prawo w ramach legalnego oddziaływania wychowaw
czego stosować metody, które odpowiadają określonym w przepisie karnym znamionom typów czy
nów zabronionych, stanowiących zarówno przestępstwa, jak i wykroczenia42. Zakaz opuszczania 
domu wieczorem (także połączony z rzeczywistym zamknięciem w pokoju), mogący znaleźć za
stosowanie zarówno jako metoda prewencyjna, jak i forma dyscypliny negatywnej, wypełnia zna
miona występku pozbawienia wolności (art. 189 § 1 k.k.). Czyn ten będzie bezprawny w przypadku, 
w którym realne pozbawienie wolności dziecka potrwa dłużej niż kilka dni lub zostanie przeprowa
dzone w uwłaczających warunkach (np. w piwnicy) czy spowoduje niemożność zrealizowania przez 
małoletniego obowiązku szkolnego43. Zachowanie rodzica teoretycznie może też odpowiadać zna
mionom występku stalkingu (art. 190a k.k.), szczególnie wobec nastolatków, jeżeli będzie uporczy
wie naruszana ich prywatność, dajmy na to, poprzez prewencyjne wchodzenie do pokoju 
i kontrolowanie, co w danym momencie robią czy przez przeszukiwanie ich rzeczy.

Wyjątkowo można dopuścić siły fizycznej w celu zmuszenia dziecka (art. 191 § 1 k.k.), 
a także naruszyć jego nietykalność cielesną (art. 217 § 1 k.k.), ażeby zapewnić mu bezpieczeństwo 
lub pokierować nim (metoda prewencyjna) w sytuacji, w której grożące niebezpieczeństwo nie 
jest bezpośrednie, a pomimo tego wymagane jest działanie w celu przełamania jego bierności (za
niechania). Przykładem będzie wzięcie na ręce dziecka sprzed sklepu z zabawkami czy z placu 
zabaw, gdy ono tego nie chce, wyrywa się itp., jak również ciągnięcie go za rękę, jeżeli opiera się 
przed wejściem do szkoły albo przymusowe podanie lekarstwa/posiłku44.

Rodzic może także zakazać dziecku uczestnictwa w obrzędach sekt czy innych radykalnych 
ruchów religijnych (art. 194 k.k.)45. Taki rodzaj metody prewencyjnej również będzie pierwotnie

381. Andrejew, op. cit., s. 83. Tak też jest przyjęte w  opinio communis np. M. Morawska, op. cit., s. 32; J. Woj
ciechowski, op. cit., s. 58; T. Bojarski, op. cit., s. 22-23.

39 Tak np. M. Morawska, op. cit., s. 32; I. Stachura, op. cit., s. 130.
40 M. Wolicki, Zasadność i dopuszczalne form y karcenia małoletnich według wskazań psychologii wychowaw

czej, [w:] Prawne aspekty karcenia małoletnich, red. F. Ciepły, Warszawa 2011, s. 151.
41 Np. M. Morawska, op. cit., s. 33; J. Wojciechowski, op. cit., s. 60.
42 Ze względu na rozmiar i charakter niniejszej publikacji, prowadzone w tym podpunkcie rozważania muszą 

cechować się pewną ogólnikowością.
43 Nie oznacza to, że tylko czyny oddziałujących wychowawczo wypełniające znamiona typów kwalifikowanych 

pozbawienia wolności winny zostać uznane za nielegalne. Każdy przypadek należy badać indywidualnie.
44 T. Sokołowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 668.
45 O. Sitarz, Ochrona p ra w  dziecka w polskim  praw ie karnym na tle postanowień Konwencji o praw ach dziecka, 

Katowice 2004, s. 155.
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legalny, gdyż ma on na celu ochronę małoletniego przed niebezpieczeństwem grożącym jego roz
wojowi fizycznemu i psychicznemu.

Wyłącznie metodą prewencyjną będzie czyn polegający na odczytaniu korespondencji 
dziecka (art. 267 § 1 k.k.). Oddziaływanie wychowawcze może także polegać na usunięciu z kom
putera dziecka niewłaściwej dla jego rozwoju gry komputerowej czy innego programu (art. 268 
§ 1 k.k. oraz 268a § 1 k.k.).

Środkiem oddziaływania wychowawczego, stosowanym głównie jako metoda prewencyjna, 
ale także będącym reakcją na przewinienie małoletniego o znacznej wadze, będzie zabór pieniędzy 
dziecka (także samodzielnie zarobionych w przypadku nastolatka) lub innej rzeczy stanowiącej 
jego własność (art. 278 § 1 k.k. lub art. 119 § 1 k.w.). Sprawujący władzę rodzicielską może tak 
postąpić zwłaszcza w przypadku, w którym istnieje ryzyko wykorzystania tych przedmiotów 
w sposób szkodliwy dla dobra dziecka. Przykład niech stanowi stan faktyczny, w którym pracujący 
16-latek zarobione pieniądze wydaje na alkohol albo gdy małoletni używa podarowanego mu 
przez kogoś z rodziny telefonu komórkowego do kontaktu z niebezpiecznymi ludźmi lub korzysta 
z aparatu na lekcji, na co rodzicowi zwrócił uwagę nauczyciel. Jako środek dyscypliny negatywnej 
zachowanie to może zostać podjęte przykładowo w przypadku przyłapania dziecka na kradzieży 
czy zniszczeniu przezeń cennego mienia (zabranymi małoletniemu pieniędzmi rodzic może np. 
pokryć wyrządzoną szkodę).

Rodzic może także zniszczyć rzecz należącą do dziecka w ramach metody prewencyjnej (art. 
288 § 2 k.k. lub art. 124 § 1 k.w.), wcześniej zabierając ją przy użyciu przemocy (art. 280 § 1 
k.k.). Będzie to miało miejsce na przykład w momencie odebrania i zniszczenia przez matkę elek
tronicznego papierosa nastoletniego syna czy narkotyków, które znalazła w jego rzeczach. Doz
wolone będzie tym samym użycie przez sprawującego władzę rodzicielską przemocy w celu 
utrzymania się w posiadaniu rzeczy zabranej małoletniemu np. wspomnianych narkotyków, które 
nastolatek od razu próbuje odzyskać (art. 281 k.k.). Rodzic może również zabrać lub zniszczyć 
rzecz małoletniego, która nie przedstawia wartości materialnej (art. 126 § 1 k.w.). Przykładem 
niech będzie stan faktyczny, w którym ojciec niszczy zdjęcie byłego chłopaka córki, wywołujące 
złe wspomnienia i grożące popadnięciem w depresję. Ponadto jest on uprawniony do samowol
nego używania rzeczy ruchomej dziecka (art. 127 § 1 k.w.) np. zdejmując wbrew woli nastolatka 
jego ulubioną czapkę, gdy wchodzą razem do pomieszczenia zamkniętego.

Zachowania sprawujących władzę rodzicielską nieobjęte oddziaływaniem wycho
wawczym

Opisane poniżej zachowania sprawujących władzę rodzicielską nie mogą zostać objęte od
działywaniem wychowawczym z powodu naruszenia godności dziecka. Zabronione jest oczywi
ście znęcanie nad małoletnim (art. 207 § 1 k.k.), czyli powodowanie bólu fizycznego lub 
znacznych cierpień moralnych z zamiarem pokrzywdzenia46. Nie można także legalnie zniesławiać 
małoletniego (art. 212 k.k.). O. Sitarz zwraca uwagę, że przedmiotem czynności wykonawczej 
tego przestępstwa może być zasadniczo tylko osoba dorosła, jednakowoż nie jest wykluczone 
zniesławienie osoby niepełnoletniej47. Taka sytuacja jest możliwa dla przykładu wtedy, gdy pracuje 
ona jako młodociany na podstawie przepisu art. 191 § 1 Kodeksu pracy48. Absolutnie niedopusz
czalne jest znieważanie dziecka (art. 216 k.k.)49, które jako formę karcenia słownego dopuszczają

46 Cyt. za O. Sitarz, op. cit., s. 128-129.
47 Ibidem, s. 157.
48 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy, teks jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.
49 Tak też uważa S. Różycka-Jaroś, op. cit., s. 192.
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niektórzy autorzy50. Narusza ono jego godność, a ponadto nie posiada żadnej wartości wycho
wawczej -  wyłącznie poniża i powoduje cierpienie psychiczne. Całkowity zakaz stosowania kar 
cielesnych był w tym opracowaniu wspomniany wielokrotnie (art. 217 k.k. w zw. z art. 961 k.r.o.). 
Karę cielesną rozumieć można zgodnie z Uwagą ogólną nr 8 Komitetu Praw Dziecka z 2006 r. 
jako „(...) użycie siły fizycznej w celu wywołania w określonym, nawet niewielkim zakresie bólu 
lub dyskomfortu”, a zatem obejmując tym pojęciem również „klapsa”51. Tym bardziej niedopusz
czalne jest spowodowanie uszczerbku na zdrowiu małoletniego (art. 156 k.k. i art. 157 k.k.).

W związku z koniecznością poszanowania godności dziecka zabrania się używać wobec 
niego groźby bezprawnej, także w celu zmuszenia (art. 190 § 1 k.k. oraz art. 191 § 1 k.k.)52. Istnieją 
jednak autorzy, którzy dopuszczają takie zachowanie jako formy oddziaływania wychowaw
czego53.

Godność dziecka wymaga odnoszenia się do niego z szacunkiem, dlatego krzyczenie na ma
łoletniego nie jest objęte oddziaływaniem wychowawczym, może tym samym stanowić wykro
czenie zakłócenia spokoju lub porządku publicznego (art. 51 § 1 k.w.).

Do oddziaływania wychowawczego nie można oczywiście zaliczyć działania w stanie wy
ższej konieczności w momencie, gdy naruszamy któreś z dóbr dziecka, broniąc go przed bezpo
średnim niebezpieczeństwem (matka szarpie małego chłopca, powstrzymując go przed 
wbiegnięciem na ulicę) czy w obronie koniecznej (ojciec rozdziela siłą bijące się rodzeństwo). Te 
zachowania na podstawie kodeksowych kontratypów będą wtórnie legalne. Istnieje również moż
liwość wyłączenia winy rodzica, gdy ratuje on dobro, nieprzedstawiające wartości oczywiście 
wyższej od jednego z dóbr dziecka (ojciec wyszarpuje córeczce z ręki smartfona, który chciała 
wrzucić do wody).

Niespełnienie przesłanek oddziaływania wychowawczego

W przypadku niespełnienia przedstawionych przesłanek przedmiotowych i podmiotowych 
oddziaływania wychowawczego, a w szczególności jeżeli karcący będzie działał w innym zamiarze, 
może ponieść odpowiedzialność kamą za czyny zabronione, których znamiona wypełni, ponieważ 
jego zachowanie będzie bezprawne. Działanie sprawcy w celu wychowawczym lub prewencyjnym, 
przy zastosowaniu kary nieadekwatnej do czynu małoletniego czy użyciu środka niekoniecznego 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, będzie przekroczeniem granic dozwolonego oddziaływania wy
chowawczego, lecz wpłynie obniżająco na jego stopień winy właśnie ze względu na przyświecający 
mu cel. Tak samo ma się rzecz przy dokonaniu czynu zabronionego nieobjętego oddziaływaniem 
wychowawczym, jeżeli podjęto go w celu wychowawczym lub prewencyjnym np. danie „klapsa”. 
Oczywiście są pewne granice, po przekroczeniu których niedozwolone karcenie nie tylko nie wpły
nie na obniżenie stopnia winy sprawcy, ale go podwyższy, gdy dajmy na to, rodzic bije dziecko 
czy wielokrotnie znieważa je w wulgarny sposób, zamyka w ciemnej piwnicy na wiele godzin itp.

Prawo karne, cechujące się subsydiamością, powinno wkraczać, zwłaszcza w tak delikatne 
relacje jak stosunki rodzinne, tylko wówczas, gdy zawiodły inne metody ochrony poszczególnych

50 Np. I. Stachura, op. cit., s. 134; T. Bojarski, op. cit., s. 27; M. Morawska, op. cit., s. 33; J. Lachowski, op. cit.,
s. 527; J. W ojciechowski, op. cit., s. 57; R. Krajewski, op. cit., s. 52; A. Gubiński, op. cit., s. 7.

51 Cyt. za E. Trybulską-Skoczylas, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 
2014, s. 704.

52 O czyw iście mowa tu o groźbie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego czyli dla przykładu zwrotu: 
„Nie denerwuj mnie, bo dostaniesz klapsa” Nie wyczerpuje znamion typu z art. 190 § 1 k.k. „zagrożenie” podjęciem  
innych legalnych środków oddziaływania wychowawczego np. sformułowanie: „Jak nie będziesz się uczył, dosta
niesz szlaban na wychodzenie wieczorem z domu”.

33 Np. J. Lachowski, s. 526; R. Krajewski, K ontratyp karcenia, op. cit., s. 52; I. Stachura, op. cit., s. 134;
T. Bojarski, op. cit., s. 27, 22; M. Morawska, op. cit., s. 33; J. Wojciechowski, op. cit., s. 57.
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dóbr. Niektóre bezprawne czyny zabronione, popełnione przez rodziców nieoddziałujących wy
chowawczo względem dzieci, mogą nie stanowić przestępstwa z powodu znikomego stopnia spo
łecznej szkodliwości (lekkie „klapsy”54, nazwanie „draniem”55. Przypadki te trzeba oceniać jednak 
bardzo ostrożnie przez pryzmat kwantyfikatorów z art. 115 § 2 k.k., aby pogodzić należytą ochronę 
dzieci z poszanowaniem autonomii rodziny i jak najmniejszym ingerowaniem prawa karnego 
w jej relacje. Przepis art. 1 § 2 k.k. nie może stać się sposobem na obejście bezwzględnego zakazu 
stosowania kar cielesnych oraz metod wychowawczych naruszających godność małoletnich po
przez nagminne uznawanie przez sądy, iż „klapsy” czy inne, lekkie kary cielesne, jak targanie za 
ucho itp. nie przekraczają znikomości stopnia społecznej szkodliwości56.

Podsumowanie

Zachowanie rodziców lub opiekunów względem dzieci czy swoich podopiecznych rozumiane 
dotychczas przez doktrynę pod pojęciem “karcenia” stanowi jako dyscyplina negatywna część 
składową oddziaływania wychowawczego na małoletnich, posiadającego swe źródło w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym. Stosowanie dyscypliny negatywnej lub metod prewencyjnych przez 
sprawujących władzę rodzicielską (rodziców, przysposabiającego lub opiekunów) na małoletnich, 
podejmowane po uprzednim wyczerpaniu innych metod wpływu na dziecko, dokonywane w celu 
wychowawczym lub zapewnienia im bezpieczeństwa, uwzględniające ich dobro i nienaruszające 
godności oraz proporcjonalne do popełnionego przewinienia czy grożącego niebezpieczeństwa, 
jest zachowaniem pierwotnie legalnym. Niektóre zachowania podjęte przez rodziców lub opie
kunów przy spełnieniu wymienionych warunków, chociażby zgodne z opisem typów czynów za
bronionych, nie spełnią cechy bezprawności, a tym samym nie będą przestępstwem. Należy jednak 
pamiętać, że czyny naruszające godność dziecka, a zwłaszcza będące karami cielesnymi, zawsze 
będą sprzeczne z prawem.

W przypadku działania przez sprawców poza granicami oddziaływania wychowawczego, 
o ile nie wystąpi kontratyp (obrona konieczna lub stan wyższej konieczności), ich zachowanie ce
chuje się bezprawnością, ale nie zawsze musi stanowić przestępstwo ze względu na ewentualny 
brak karygodności lub winy. Jeżeli jednak czyn zabroniony popełniony przez karcącego będzie 
przestępstwem, niezwykle ostrożnie należy postępować w kwestii ukarania sprawcy. Wciąż ak
tualne są napisane ponad pół wieku temu słowa I. Andrejewa, które przytoczyć warto in extenso, 
iż „kara kryminalna jest lichym środkiem wyrabiania w człowieku delikatności. Skazując na nią 
jedno z rodziców trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że fakt skazania będzie ciążył na stosunkach 
rodzinnych zarówno w podejściu do skazanego dziecka, które jest mimowolną przyczyną skazania, 
jak i do innych dzieci -  uczuciem goryczy, czasem niechęci, czasem poczucia bezradności, bez- 
wartościowości. Z tymi uczuciami nie można być dobrym wychowawcą”57.

D i s c i p l i n i n g  m i n o r s  i n  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  c r i m i n a l  l a w

Summary

The paper deals the issue o f  d iscip lin ing minors in the p erspectivę.of crim inal law, including conditions for 
lawfulness o f  the application o f  disciplining measures. Furthermore, types o f  chastening minors are discussed. 
The author exam ines parents’ and guardians’ acts w hich would be unlawful, unless they were performed for

54 R. Krajewski, Kontratyp karcenia, op. cit., s. 53.
55 T. Bojarski, op. cit., s. 27; M. Morawska, op. cit., s. 43; J. Wojciechowski, op. cit., s. 61.
56 Tak już w 2003 r. sugerowała V. Konarska-Wrzosek, op. cit., s. 4.
571. Andrejew, op. cit., s. 117.
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educational purposes. The paper culm inates in d iscussing legal consequences o f  actions that go  beyond the 
scop e o f  measures that could be categorized as law ful d isciplining o f  children.

K eyw ords: d iscip lin ing o f  minors, criminal law, fam ily law, primary law  fulness.


