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bowiązanie do określonego zachowania),
dopuszczalne jest stosowanie wymuszenia
posłuszeństwa poprzez elementy systemu
dyscyplinarnego. Takim środkiem jest
karcenie dzieci, jako jedna z metod od-
działywań wychowawczych.

Kara, poza jej adekwatnością do prze-
winienia, nieuchronnością i bezpośrednim
związkiem przyczynowym z nagannym
działaniem, dostosowaniem do wieku i oso-
bowości dziecka, powinna zawierać w sobie
funkcję motywującą do wygaszania i rezy-
gnacji z zachowań niepożądanych. Wśród
akceptowanych form karania można wymie-
nić: dezaprobatę, pozbawienie przywilejów,
nagród i funkcji, zakaz korzystania z pew-
nych atrakcyjnych dla dziecka przedmio-
tów, pozbawienie prawa do udziału w życiu
grupy rówieśniczej, zobowiązanie do za- .
dośćuczynienia i rekompensaty za wyrzą-
dzone szkody. Ważne jest, by stosując kary
nie naruszać praw i godności dziecka, jed-
noznacznie określać nakazy i zakazy, sto-
sować jawne procedury postępowania oraz
by oddziaływania wszystkich były spójne
i konsekwentne w przypadku naruszenia
przez dziecko obowiązujących norm.

Obok metod oddziaływania wychowaw-
czego związanych z pojęciem karcenia
akceptowanych na gruncie nauk pedago-
gicznych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy
zawiera "niepisane" przyzwolenie na 'kar-
cenie cielesne. To uprawnienie rodzicielskie
nie jest wypowiedziane wprost. Wynika
ono z faktu, że karcenie fizyczne dzieci jest
tradycyjnie akceptowaną metodą wycho-
wawczą stosowaną przez rodziców. Usta-
wodawca nie przyzwolił wprost ani nie za-
kazał tej metody, tolerując ją jako metodę
oddziaływań wychowawczych rodziców.
Karcenie fizyczne dzieci to tzw. kontratyp
pozaustawowy, czyli sytuacja, w której
prawo nie przewiduje wprost takiego środ-
ka postępowania, ale też go nie zabrania,
tolerując jego stosowanie przez rodziców.

Warto w tym miejscu zauważyć,
że w roku ubiegłym nowe brzmienie zy-
skały często krytykowane przepisy Kodek-
su rodzinnego i opiekuńczego dotyczące
wprost władzy rodzicielskiej i obowiązku

posłuszeństwa dziecka wobec rodziców'.
Rodzice, sprawując władzę rodzicielską
określoną poprzez obowiązek i prawo
do wykonywania pieczy nad osobą i ma-
jątkiem dziecka oraz jego wychowywania,
powinni kierować się dobrem dziecka z po-
szanowaniem jego godności i praw. Dziecko
natomiast winne jest rodzicom posłuszeń-
stwo, a w sprawach, w których może sa-
modzielnie podejmować decyzje i składać
oświadczenia woli, powinno wysłuchać
opinii i zaleceń rodziców. Kolejny zapis do-
określa relacje rodziców z dziećmi, stano-
wiąc, iż rodzice przed podjęciem istotnych
decyzji dotyczących dziecka powinni je
wysłuchać oraz uwzględnić w miarę moż-
liwości jego rozsądne życzenia.

Taka konstrukcja przepisów dotyczą-
cych władzy rodzicielskiej i relacji rodzi-
ców i dziećmi ma z jednej strony podkre-
ślać prymat i odpowiedzialność rodziców
za wychowanie dzieci, z drugiej zaś stro-

::ny daje większe gwarancje podmiotowego
traktowania dziecka, z poszanowaniem jego
podmiotowości w procesach podejmowania
decyzji. Ma też stanowić gwarancję trakto-
wania dziecka z należnym mu szacunkiem
i godnością.

Wyeliminować przemoc
- zostawić dyscyplinę

Problemem pozostaje, jak wśród wielu
uprawnień rodzicielskich związanych z ich
odpowiedzialnością za wychowanie dzieci
ograniczyć i wyeliminować karcenie fi-
zyczne, jako działanie naruszające godność
i cielesność dziecka. To wyzwanie i zada-
nie zarówno dla ustawodawcy, jak i służb
pomocy.

Odnosząc się do znaczenia prawnego
kontrowersyjnego zapisu: "zakazuje się
stosowania kar cielesnych, zadawania
cierpień psychicznych i innych form po-
niżania dziecka" należy zwrócić uwagę,

1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
- Kodeks rodzinny iopiekunczv Oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1431); rozwiązania
ustawy weszły w życie w czerwcu 2009 roku.


