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Pan

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości

J „L

w nawiązaniu do wystąpień z 25 maja 2010 r. (sygnatura ZSR/500/13!2010/AP)

oraz z 15 października 2012 r. (sygnatura ZSR/500!24!2012/DF) zwracam się ponownie

do Pana Ministra o udzielenie informacji dotyczącej postępu prac podjętych w celu ratyfikacji

Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywan jem seksualnym

/ niegodziwym traktowaniem i” celach seksualnych, sporządzonej w dniu 25 października

2007 r. w Lanzarote.

Mąjąc na uwadze okoliczność, że seksualne wykorzystywanie małoletnich nabiera

charakteru przestępczości zorganizowanej i powszechnej, zapobieganie temu zjawisku

wymaga szybkiego podjęcia działai zmierzających do jego wyeliminowania.

Pragnę przypomnieć, że założenia Konwencji oraz dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r, o zwalczaniu wykorzystywania

seksualnego dzieci i niegodziwego traktowania w celach seksualnych oraz uchylającej

decyzję ramową Rady 2004!68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335 z dnia 17/12/2011 r. s. 1-14)

wyznacząją kierunki narodowych działań oraz zakładają usprawnienie międzynarodowej

współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania

pornografii dziecięcej. Konieczne jest zatem jak nąj szybsze implementowanie postanowień

unijnych obejmuj ących przedmiotową problematykę.

W tym kontekście, działając na mocy art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 a ZW. Z art. 11

ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69

z późn. zm.), proszę o udzielenie szczegółowych informacji o stanie bieżących prac mających

na celu wdrożenia międzynarodowych regulacji zabezpieczających dobro małoletnich

w szerszym niż dotychczas zakresie.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 29 lipca 2013 r., dotyczące ratyfikacji

Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym

i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sygn. ZSR/500/2/201 3/DF,

uprzejmie przedstawiam poniższe informacje.

Podzielam pogląd Pana Rzecznika o konieczności zapobiegania zjawisku

wykorzystywania małoletnich w celach seksualnych. Istotnym elementem

podejmowanych w tym obszarze działań jest implementacja do polskiego porządku

prawnego rozwiązań wynikających zarówno ze wskazanej powyżej Konwencji, jak

również Dyrektywy 2011/93/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania

seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady

2004/68fWSiSW(Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 18

z21.01.2012 r., str.7).

W celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego wymagań określonych

we wskazanej powyżej Dyrektywie oraz Konwencji w Ministerstwie Sprawiedliwości

został opracowany projekt ustawy wprowadzającej odpowiedzialność karną za

nowe rodzaje przestępstw wymierzonych w wolność seksualną, obyczajność oraz



prawidłowy rozwój psychoseksualny nieletnich. Projekt jest obecnie przedmiotem

uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych — w dniu 23 lipca 2013 r.

został on skierowany również do Pana Rzecznika z prośbą o zgłoszenie

ewentualnych uwag. Projekt przewiduje m.in.: rozszerzenie karalności utrwalania,

sprowadzania, przechowywania lub posiadania treści pornograficznych z udziałem

małoletniego (w chwili obecnej czyny te są karane w odniesieniu do małoletnich

poniżej 15 lat) oraz penalizację kontaktów seksualnych z małoletnimi poniżej 18 lat,

jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej, bez względu

na to z czyjej inicjatywy doszło do takich kontaktów.

W projekcie przewidziano również wydłużenie okresu przedawnienia

karalności przestępstw o charakterze seksualnym. W przypadku gdy ofiarą takiego

przestępstwa będzie małoletni, w tym również w przypadku treści pornograficznych

z udziałem małoletniego, przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić

wcześniej niż 10 lat od ukończenia 18 lat przez nieletniego, co umożliwi ukaranie

sprawcy, gdy jego ofiary osiągną już samodzielność, tj. po ukończeniu przez nie 18

roku życia. W celu odzwierciedlenia znaczenia ochrony, jaką należy zapewnić

prawidłowemu rozwojowi małoletnich, również przy wykorzystaniu regulacji karno

prawnych, w projekcie zaproponowano również zmianę tytułu Rozdziału XXV k.k.

poprzez uzupełnienie wymienionych w nim dóbr chronionych o prawidłowy rozwój

psychoseksualny małoletnich”.

Nowe regulacje wymierzone są przede wszystkim w producentów

i odbiorców pornografii dziecięcej oraz osoby korzystające z prostytucji dziecięcej.

Można zatem oczekiwać, iż ich wprowadzenie ograniczy popyt na pornografię

dziecięcą, a tym samym zmniejszeniu ulegnie jej ilości i dostępność, a przede

wszystkim liczba małoletnich uczestniczących w jej wytwarzaniu.

Wyrażam przekonanie, iż zaproponowane w projekcie zmiany, wraz

z rozwiązaniami z zakresu pomocy i wsparcia dla pokrzywdzonych dzieci oraz ich

ochrony w postępowaniu karnym, zawartymi w uchwalonej w dniu 13 czerwca 2013

r. ustawie o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania

karnego, zapewnią zgodność polskiego prawa karnego ze wymaganiami

określonymi w Dyrektywie oraz karno-prawnymi regulacjami zawartymi w Konwencji

z Lanzarote. W zależności od oceny stopnia realizacji pozostałych postanowień

Konwencji dokonanej przez inne resorty, działania te powinny umożliwić

rozpoczęcie procedury ratyfikacji Konwencji z Lanzarote. W tym miejscu należy

zauważyć, iż stosownie do wymogu zawartego w art. 89 ust. 1 Konstytucji RP,
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ratyfikacja Konwencji wymagać będzie uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Opracowanie projektu stosownej ustawy nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu, iż

Polska wypełnia wynikające z Konwencji zobowiązania, zarówno w odniesieniu do

rozwiązań legislacyjnych, jak i środków praktycznych.

ŚC
MiNi ..
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