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W 
Konwencji o Prawach Człowieka 
podkreśla się fakt, iż prawa czło-
wieka przysługują dzieciom w ta-

kim samym stopniu, jak osobom dorosłym. 
Jeżeli uznajemy więc równy status prawny 

dziecka, trudno zaakceptować legalność 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Ratyfi kacja Konwencji o Prawach Dziec-
ka znacznie przyspieszyła proces wprowa-
dzania do narodowych aktów prawnych 

KATARZYNA ZYGMUNT-HERNANDEZ

Fundacja Dzieci Niczyje

Międzynarodowe regulacje 
dotyczące stosowania kar fi zycznych wobec dzieci

W artykule przedstawiono obowiązujące akty prawa międzynarodowego oraz wewnętrznego 
wybranych krajów europejskich, dotyczące stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Przed-
stawiono kraje europejskie, które wprowadziły całkowity zakaz stosowania kar fi zycznych we 
wszystkich instytucjach, jak również postępy krajów, które są na drodze do wprowadzania 
takiego zakazu. Ukazano podejście międzynarodowych instytucji ochrony praw człowieka do 
kwestii stosowania kar cielesnych oraz ich wpływu na zmianę prawodawstwa krajów, które je 
ratyfi kowały. Opisane zostały przykłady orzeczeń Trybunału Praw Człowieka dotyczące po-
wyższej tematyki. W artykule przedstawiono również kwestie natury społecznej i kulturowej 
utrudniające wprowadzanie w życie standardów ochrony praw dziecka na świecie, jak również 
trudności natury prawnej.

Wprowadzenie

Karą fi zyczną nazywamy każdy rodzaj przemocy fi zycznej wymierzonej w celu zadania 
bólu. Badania pokazują, iż większość kar fi zycznych wymierzanych jest na ogół poprzez bicie 
ręką lub jakimś przedmiotem; może to być na przykład kij lub pasek. Często jednak kara fi zyczna 
może być wyrażona przez: kopanie, potrząsanie, rzucanie dzieckiem lub drapanie, szczypanie, 
ciągnięcie za włosy bądź też zmuszaniem dzieci do pozostawania przed długi czas w niewygod-
nej pozycji, podpalaniem, zmuszaniem do spożywania różnych substancji.  

Wszystkie wyżej wymienione działania są niezgodne z fundamentalnymi prawami 
człowieka, naruszają fi zyczną integralność dziecka oraz jego godność. Każda z tych 
czynności byłaby uznana za napaść we wszystkich krajach Rady Europy, jeśli byłaby 
skierowana na osobę dorosłą (Council of Europe 2007).
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zapisów o zakazie stosowania wszelkich 
form fi zycznego karania dzieci. Zdecydo-
wana większość krajów, która podjęła takie 
działania legislacyjne, to kraje europejskie. 
Jednak wciąż jest to tylko 19 spośród 47 
krajów będących członkami Rady Europy. 
W pozostałych stosowanie kar fi zycznych 
w rodzinie nie zostało prawnie zakazane. 

Powszechnie akceptuje się stwierdzenie, 
że bicie ludzi jest złem, a przecież dziecko 
jest również człowiekiem. Stosowanie prze-
mocy fi zycznej wobec drugiej osoby łamie 
fundamentalną zasadę poszanowania god-
ności i nietykalności fi zycznej człowieka. 
Ochrona prawna rodziców lub opiekunów 
stosujących kary fi zyczne (lub jak w przy-
padku Wielkiej Brytanii tzw. przychylność 
prawa do „umiarkowanej kary” – reasonable 
chastisement defence) łamie jedną z najważ-
niejszych zasad – zasadę równości wobec 
prawa, zapisaną w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka (Universal Declaration of Hu-
man Rights) oraz Międzynarodowym Pakcie 
Praw Obywateli i Politycznych (Internetional 
Convenant on Civil and Political Rights).

W wielu przypadkach prowadzi także 
do nadużyć (Newell 2003). Przypadkiem 
takiego nadużycia był  głośny proces oj-
czyma bijącego rózgą swojego pasierba w 
Wielkiej Brytanii. W maju 1990 r. A.i jego 
brat zostali wpisani na listę dzieci objętych 
opieką lokalnego ośrodka pomocy społecz-
nej, ponieważ wiadomo było, że są fi zycznie 
maltretowani. Ich ojczym został oskarżony 
o ataki prowadzące do uszkodzenia ciała. 
Proces odbył się w lutym 1994 r. Adwoka-
ci ojczyma nie podważali faktu, że ojczym 
stosował kilkakrotnie przemoc fi zyczną 
wobec A. Twierdzili, że było to postępo-
wanie niezbędne i uzasadnione, zgodnie 
z zasadą „umiarkowanej kary”, ponieważ A. 
był trudnym chłopcem, który nie poddawał 
się dyscyplinie rodzicielskiej ani szkolnej.

W podsumowaniu sędzia przedstawi-
ła ławie przysięgłych stan prawny: Jeśli 
ktoś celowo i bez uzasadnienia bije inną osobę, 
powodując obrażenia ciała (wystarczą siniaki 
i opuchnięcia), to znaczy, że winny jest uszko-
dzenia ciała. W kontynuacji sędzia stwierdziła, 
iż obrona słusznie argumentuje, że naruszenie, 
o którym mowa, było przywoływaniem do po-
rządku dziecka przez jego opiekuna, w tym 
wypadku ojczyma, pod warunkiem jednak, że 
działanie to jest umiarkowane w sposobie i na-
tężeniu.

Ława przysięgłych uznała, że  ojczym 
powoda nie był winny „ataku prowadzące-
go do uszkodzenia ciała”. Stwierdziła też, 
że działał w zgodzie z angielskim prawem, 
przywołując jedynie dziecko do porządku. 

Poszkodowany chłopiec odwołał się od 
tej decyzji do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka, który uznał takie rozu-

1mowanie za nieprawidłowe . 
Generalnie, w państwach będących człon-

kami Rady Europy rodzice bijący dzieci nie 
są chronieni przez prawo. Jednak trady-
cyjnie niższy status dziecka powoduje, iż 
w rzeczywistości nie posiada ono takiej samej 
ochrony prawnej przed przemocą. Jedynym 
warunkiem, aby prawa dorosłych i dzieci zo-
stały faktycznie zrównane, jest jednoznaczne 
potwierdzenie, że prawo dotyczące narusza-
nia nietykalności cielesnej stosuje się także 
w przypadkach tzw. dyscyplinującej przemo-
cy fi zycznej rodziców wobec dzieci, w połą-
czeniu ze zwiększaniem świadomości spo-
łecznej na temat praw dziecka.

Takie koncepcje prawne, jak na przy-
kład „umiarkowana kara” (reasonable 
chastisement) czy dopuszczone prawem 
metody wychowawcze z zastosowaniem 
przymusu (lawful correction), wyrosły na 
gruncie tradycyjnych przekonań, że dziec-
ko, będące zależne od rodziców, jest ich 
własnością. 

1 Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie A. przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 
23 września 1998 r. (Application No. 25599/94).
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Warto zauważyć też, iż od stuleci po-
wszechnie stosowane i akceptowane było 
stosowanie przemocy fi zycznej i psychicznej 
wobec niewolników, służących oraz kobiet. 
Dzisiaj, choć nie można zaprzeczyć, że zjawi-
sko przemocy wobec kobiet nadal istnieje, to 
żaden europejski kraj w swoim prawodaw-
stwie nie dopuszcza tego typu praktyki. 

Dzieci są konsekwentnie wykluczane 
z grona chronionych prawem przed prze-
mocą, ze względu na swoją niedojrzałość 
psychospołeczną, jak również fi zyczną. 
A przecież w związku z tym, iż są bardziej 
niż dorośli narażone na urazy fi zyczne 
i psychiczne powinny być szczególnie 
przez nie chronione.

Podejście instytucji ochrony praw człowieka 
do problemu stosowania kar fi zycznych

Dzięki wysiłkom organizacji pozarzą-
dowych i profesjonalistów w wielu krajach 
w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie 
opinii publicznej problemem stosowania 
kar fi zycznych wobec dzieci oraz ich prze-
ciwdziałania. Problem zaczęto rozpatry-
wać nie tylko w kategoriach ochrony dzieci 
przed przemocą, lecz również w katego-
riach praw człowieka. 

W dużej mierze odpowiedzialność za 
sytuację prawną w tej dziedzinie spoczy-
wa na międzynarodowych organizacjach 
praw człowieka, które, wywierając nacisk 
na poszczególne państwa, mogą doprowa-
dzić do wprowadzenia całkowitego zakazu 
stosowania kar fi zycznych wobec dzieci 
i tym samym zagwarantować im taką samą 
ochronę, jak osobom dorosłym.

Postawa Rady Europy wobec kar fizycznych

Rada Europy jednoznacznie potępia stoso-
wanie kar fi zycznych wobec dzieci i wzywa 
swoje państwa członkowskie, by przeciw-
działały wszelkiej przemocy wobec dzieci 
i uznały, że dzieci, podobnie jak dorośli, 
posiadają fundamentalne prawo do ochro-
ny przed przemocą.

 Wszyscy mieszkańcy krajów Rady Euro-
py mają zagwarantowane wszystkie prawa 
zawarte w Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka, włącznie z prawem do bycia 
wolnym od tortur oraz poniżającego zacho-
wania i karania. 

 

Regulacje Komitetu Ministrów Rady Europy

Komitet Ministrów Rady Europy potę-
pił stosowanie kar cielesnych wobec dzieci 
w Rekomendacji nr R (85) 4 dotyczącej 
przemocy w rodzinie przyjętej w 1985 r. We 
wstępie do tej rekomendacji możemy prze-
czytać, że należy chronić wszystkich członków 
rodziny przed przemocą w każdej postaci, tak-
że tą zadawaną im przez któregoś z członków. 
Przemoc w szczególności dotyka dzieci, które 
zasługują na specjalną ochronę ze strony spo-
łeczeństwa.

Rekomendacja zachęca kraje członkow-
skie Rady Europy do przejrzenia swoich 
systemów prawnych w celu wprowadzenia 
ograniczenia lub całkowitego zakazu stoso-
wania kar fi zycznych. 

W Rekomendacji Środki dotyczące przeciw-
działania przemocy w rodzinie z 15 stycznia 
1990 r. (Rec nr R (90) 2), Komitet zauważa, 
że demokratyzacja rodziny zakłada równe szanse 
oraz szacunek dla wszystkich jej członków, co po-
winno ich zniechęcić do stosowania przemocy. 
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W dalszej części znajduje się zapis, mówiący 
o tym, iż powinno się potępiać stosowanie kar 
fi zycznych, jak również inne formy upokarza-
nia. Podkreśla się również konieczność eduka-
cji bez przemocy (Rec nr R (90) 2 note 1).

Rekomendacja nr R (93) 2 Komitetu Mi-
nistrów z 1993 r. o społeczno-medycznych 
aspektach wykorzystywania dzieci zwraca 
uwagę, iż Konwencja o Prawach Dziecka 
wzywa kraje członkowskie RE do podkreśla-
nia praw wszystkich dzieci i młodych ludzi 
do życia bez przemocy oraz do promowania 
zmiany modelu wychowania, który tym pod-
stawowym wolnościom zagraża, oraz do mi-

nimalizowania przemocy w społeczeństwie 
i w praktykach wychowawczych.

W 2006 r. Komitet wydał rekomendację 
nawołująca do pozytywnego, pozbawione-
go przemocy wychowania (Rec (2006) 19) 
w kontekście poszanowania i wdrażania 
praw dziecka.

Wartym zauważenia jest fakt, iż pierw-
sze rekomendacje opierały się za nasadach 
ochrony dziecka i profi laktyki przemocy, 
podczas gdy obecnie problem stosowania 
kar fi zycznych jest postrzegany w katego-
riach praw dziecka i przestrzegania prawa 
(Newell 2003).

Komisja Europejska i Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rekomendacje Rady Europy 
dotyczące przeciwdziałania przemocy wobec dzieci

1.  Rekomendacja 561/1969 o ochronie małoletnich przed złym traktowaniem 
z 30 września 1969 r.

2. R ekomendacja nr R (79) 17 Komitetu Ministrów RE dotycząca ochrony dzieci przed 
złym traktowaniem z 13 września 1979 r.

3.  Rekomendacja nr R (85) 4 Komitetu Ministrów RE w sprawie przemocy w rodzinie 
z 26 marca 1985 r.

5. R ekomendacja nr R (90) 2 Komitetu Ministrów RE w sprawie środków dotyczących 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z 15 stycznia 1990 r.

6.  Rekomendacja nr R (91) 9 Komitetu Ministrów RE w sprawie środków nadzwyczaj-
nych w sprawach rodzinnych z 9 września 1991 r.

7.  Rekomendacja R(93) 2 Komitetu Ministrów RE w sprawie spo łeczno-medycznych 
aspektów wykorzystywania dzieci z 22 marca 1993 r.

8. R ekomendacja R(2006) 19 Komitetu Ministrów RE w sprawie pozytywnego rodzi-
cielstwa z 13 grudnia 2006 r.

Europejski Trybunał Praw Człowieka do tej 
pory nie potępił jednoznacznie stosowania kar 
cielesnych, ale nie stwierdził także, że jakakol-
wiek forma przemocy jest dopuszczalna. 

W swoich orzeczeniach dotyczących kar 
fi zycznych Trybunał odwoływał się m.in. 

do art. 3 Europejskiej Konwencji o Ochro-
nie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności, który stwierdza, że nikt nie może być 
poddany torturom, ani nieludzkiemu lub 

2poniżającemu traktowaniu albo karaniu .

2 Convention for Protection of human rights and Fundamental Freedoms, Rome 4 XI 1950 r. Text completed by Protocol 
No. 2 (ETS No. 44) of 6 May 1963 and amended by Protocol No. 3 (ETS No. 45) of 6 May 1963, Protocol No. 5 (ETS 
No. 55) of 20 January 1966 and Protocol No. 8 (ETS No. 118) of 19 March 1985.
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Wydaje się to być kluczowe, gdyż w jed-
noznaczny sposób uznaje państwo za jed-
nostkę odpowiedzialną za ochronę przed 
przemocą słabszych obywateli, jakimi są 
dzieci – zarówno w domu, jak i w każdym 
innym miejscu. 

Bardzo istotnym z punktu zakazu stoso-
wania kar cielesnych jest również fakt, iż 
Trybunał zaczął się również odnosić w swo-
ich orzeczeniach do Konwencji o Prawach 
Dziecka Narodów Zjednoczonych, która 
w artykule 37 nakłada na państwo obowią-
zek ochrony przed nieludzkim i poniżają-
cym traktowaniem lub karaniem. Z kolei w 
artykule 19 zaleca, aby państwa podejmo-
wały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 
ustawodawczej, administracyjnej, społecz-
nej oraz wychowawczej dla ochrony dziec-
ka przed wszelkimi formami przemocy 
fi zycznej bądź psychicznej, krzywdy lub 
zaniedbania bądź z łego traktowania lub 
wyzysku, w tym wykorzystywania w ce-
lach seksualnych dzieci pozostających pod 
opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawne-
go(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę 

3nad dzieckiem . 
Jednocześnie Komisja i Trybunał wielo-

krotnie podkreślały,  że zakazanie wszel-
kich form cielesnego karcenia nie narusza 
innych praw zawartych w Konwencji Praw 
Człowieka, takich jak prawa do życia ro-
dzinnego oraz do wolności wyznania.

Przykładem tego jest orzeczenie Komisji 
z 1982 r. Komisja odrzuciła skargę siedmiu 
szwedzkich rodziców przeciwko Szwecji4, 

którzy twierdzili, że zakaz stosowania kar 
fi zycznych wobec dzieci wprowadzony 
w Szwecji w 1979 r. naruszył prawo do 
poszanowania  życia rodzinnego i wolno-
ści wyznania. Taką samą decyzję Trybunał 
podjął w 2000 r. w odpowiedzi na skargę, 
iż obowiązujący w Wielkiej Brytanii zakaz 
stosowania kar cielesnych w szkolnictwie 
prywatnym narusza prawa zawarte w Kon-
wencji Praw Człowieka.

W podsumowaniu warto przytoczyć 
orzeczenie Trybunału w sprawie wcześniej 
już wspomnianego chłopca A. z Wielkiej 
Brytanii przeciwko ojczymowi, który sto-
sował wobec niego przemoc f zyczną.

Trybunał Praw Człowieka stwierdził, 
że: pań stwo jest odpowiedzialne na podstawie 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie 
tylko, gdy samo jest sprawcą złego traktowania 
lub innych zamachów na prawa jednostki, ale 
także, gdy czynią to osoby prywatne. Ma wtedy 
obowiązek zapewnić przez odpowiednie regula-
cje prawne i właściwe działanie jego organów 
skuteczną ochronę przed zamachami na podsta-
wowe prawa i wolności jednostki, niezależnie od 
tego, kto jest ich sprawcą.

Podkreślił jednak, że złe traktowanie 
musi osiągnąć pewien stopień dolegliwości, 
aby wchodził w grę artykuł 3 Konwencji. 
Ustalenie tego minimum jest wzgl ędne i uza-
leżnione od wszystkich okoliczności, takich 
jak kontekstu takiego traktowania, jego okre-
su, skutków fizycznych i psychicznych oraz 
– w niektórych przypadkach – p łci, wieku 
i stanu zdrowia ofiary 5.

3 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopa-
da 1989 r. (DzU z 1991 r., nr 120, poz. 526).
4 Europejska Komisja Praw Człowieka,     Siedmiu obywateli szwedzkich przeciwko Szwecji, decyzja z 13 maja 1982 r.

5 Orzeczenie Europejskiego Trybunału   Praw Człowieka w sprawie A. przeciwko Wielkiej Brytanii z dnia 
23 września 1998 r. (Application No. 25599/94). 
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Wszystkie państwa, z wyjątkiem USA i 
Somalii, zgodziły się d ążyć do spełniania 
standardów zawartych w Konwencji o Pra-
wach Dziecka, która w art. 19 podkreśla, że 
prawa człowieka przysługują dzieciom, tak 
jak osobom dorosłym. Kraje, które uznały 
Konwencję, zobowiązane są chronić dzie-
ci przed wszelkimi formami przemocy fi -
zycznej i psychicznej6. Biorąc pod uwagę 
powyższe fakty, nie można się zgodzić na 
legalność stosowania kar fi zycznych. Przy-
zwolenie na stosowanie takich kar w oczy-
wisty sposób sprzeczne jest z założeniami 
Konwencji. 

Komitet Praw Dziecka ONZ zwraca 
szczególną uwagę na problem stosowa-

nia kar fi zycznych i zaleca rządom zmia-
ny legislacyjne w kwestii wprowadzenia 
całkowitego zakazu ich stosowania wobec 
dzieci. W 1994 r. w Polsce powstał raport 
na temat realizacji Konwencji o Prawach 

7Dziecka . Stwierdzono w nim, że stosowa-
nie kar cielesnych jest powszechnie akcep-
towane przez społeczeństwo. Znęcanie się 
nad dziećmi w większym stopniu dotyka 
dziewczynki niż chłopców w wieku poni-
żej 3 lat. 

Komitet Praw Dziecka, analizując ten ra-
port w 1995 r., wyraził ubolewanie, iż nie pod-
jęto odpowiednich środków w celu efektyw-
nego zapobiegania i zwalczania stosowania 
kar f zycznych oraz złego traktowania dzieci 

Międzynarodowe dokumenty 
dotyczące ochrony przed nieludzkim, poniżającym traktowaniem lub karaniem

1. E uropejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfi ko-
wana przez Polskę w 1993 r., opublikowana w DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284, art. 3: Nikt 
nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu albo poniżającemu traktowaniu, albo karaniu 
(obywatelom państw, które ratyfi kowały konwencję i protokół IX, przysługuje prawo złożenia skar-
gi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, po wyczerpaniu możliwości dochodzenia swoich 
praw w kraju). 

2. E uropejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniża-

jącemu Traktowaniu albo Karaniu, sporządzona w Strasburgu w dniu 26 listopada 
1987 r., ratyfikowana przez Polskę w 1995 r. (DzU z 2000 r., nr 1, poz. 261–262).

3.  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych – art. 7: Nikt nie może być 
poddany torturom, ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu ani karaniu 
(…). Polska ratyfi kowała Pakt w 1977 r., a w 1991 r. protokół fakultatywny, dający 
możliwość składania indywidualnej skargi na państwo do Komitetu Praw Człowie-
ka ONZ.

4.  Konwencja o Prawach Dziecka, ratyf kowana w 1991 r. (DzU nr 120, poz. 526 ze zm.), 
art. 19, 37.

Międzynarodowe organy ochrony praw człowieka 
(International Human Rights Treaty Bodies)

6 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopa-
da 1989 r. (DzU z 1991 r., nr 120, poz. 526).
7 Komitet Praw Dziecka, Zalecenia i rekomendacje po przyjęciu polskiego raportu w sprawie realizacji Konwencji o Pra-
wach Dziecka, CRC/C/15/Add.31, Paragraf 18 i 30, 15 stycznia 1995 r.
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w szkołach lub instytucjach. Komitet był tak-
że zaniepokojony powszechnością zjawiska 
krzywdzenia dzieci, przemocy w rodzinie 
i brakiem odpowiedniej ochrony ze strony 
wymiaru sprawiedliwości. 

Komitet zaproponował, żeby jedno-
znaczny zakaz tortur i okrutnego, nie-
humanitarnego traktowania lub karania, 
podobnie jak zakaz stosowania kar fi zycz-
nych w rodzinie, znalazł odzwierciedlenie 
w polskim prawie. 

W 2002 r. w wyniku przeanalizowania 
drugiego raportu8 polski Komitet kolejny 
raz wyraził zaniepokojenie faktem, iż zja-
wisko stosowania kar fi zycznych jest tak 
powszechne w domu, w szkole i innych 
instytucjach. Zalecił polskiemu rządowi, by 
ten kategorycznie zakazał stosowania kar 
fi zycznych. Zasugerowano też przeprowa-
dzenie kampanii społecznej na temat nega-
tywnych skutków złego traktowania dzieci 
i promowanie pozytywnych, niekrzywdzą-
cych form dyscyplinowania dzieci jako al-
ternatywę dla kar fi zycznych. 

Stosowanie kar fi zycznych wobec czło-
wieka potępiane jest także przez: Komi-
tet Praw Człowieka, Komitet przeciwko 
Torturom i Komitet Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych ONZ.

W maju 2002 r. Komitet Praw Gospodar-
czych, Społecznych i Kulturalnych prze-
analizował czwarty raport Wielkiej Brytanii 
w sprawie realizacji Międzynarodowego 
Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych 
i Kulturalnych i zarekomendował wprowa-
dzenie zakazu stosowania kar fi zycznych 

w domu, a swoją decyzję uzasadnił zasadą 
godności indywidualnej jednostki, stano-
wiącej fundament międzynarodowego sys-

9temu praw człowieka . 
W lipcu tego samego roku specjalny spra-

wozdawca Komisji Praw Człowieka ds. Tor-
tur, Teo Van Boven, w swoim raporcie dla 
Zgromadzenia Ogólnego NZ znaczną część 
poświęcił problemowi stosowania kar fi zycz-
nych wobec dzieci, podkreślając istnienie po-
rozumienia społeczności międzynarodowej 
w kwestii konieczności eliminacji tego zja-
wiska. W raporcie znajduje się zapis, że każ-
da forma karania fi zycznego jest sprzeczna 
z zakazem stosowania tortur i innego rodzaju 
okrutnego, poniżającego i nieludzkiego trak-
towania. Raport nawołuje państwa do podję-
cia odpowiednich kroków, szczególnie tych 
o charakterze edukacyjnym i prawnym, aby 
zabezpieczyć prawo dziecka do nietykalności 
fi zycznej oraz psychicznej10. 

W listopadzie 2002 r. rzecznik Unii Eu-
ropejskiej podczas debaty na temat raportu 
ONZ publicznie zapewnił, że Unia odniesie 

11się do tej rekomendacji . 
W Rekomendacji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych w kwestii stosowania prze-
mocy wobec dzieci z 2006 r.12 czytamy, że ro-
dzina jest podstawową jednostką społeczną, 
która ma największy potencjał, aby zapewnić 
dziecku najlepsze środowisko do rozwoju 
i ochrony praw dziecka. Dlatego też w reko-
mendacji nawołuje się kraje członkowskie do 
wprowadzenia prawnego zakazu stosowania 
przemocy wobec dzieci, włączając stosowanie 
kar fi zycznych w domu. 

8 Komitet Praw Dziecka, Zalecenia i rekomendacje po przyjęciu polskiego raportu w sprawie realizacji Konwencji o Pra-
wach Dziecka, CRC/C/15/Add.194, paragraf 34 i 35 (d, e), wersja niepublikowana, 4 października 2002 r.
9 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, A/57/173, 2 lipca 2002 r. że.
10 11 Tam

 Przemówienie ambasador Ellen Margrethe Loj, stałego przedstawiciela Danii w NZ, w imieniu UE na temat 
sytuacji praw człowieka i raportów specjalnych obserwatorów i reprezentantów, 57 sesja Zgromadzenia Ogól-
nego, Trzeci Komitet: Item 109(c), Nowy Jork, 4 listopada 2004 r.
12 United Nations Study recommendations on violence against children, General Assembly, Promotion and pro-
tection of the rights of children, 29 sierpnia 2006 r.
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Podczas Europejskiego Forum Praw 
Dziecka 9 grudnia 2008 r. głównymi temata-
mi były: udział dzieci w projektowaniu i wdra-
żaniu Strategii Unii Europejskiej oraz kwestia 

walki ze stosowaniem przemocy wobec dzieci 
– jak skutecznie wdrożyć wspomnianą powy-
żej rekomendację ONZ w kwestii stosowania 
przemocy wobec dzieci z 2006 r.

Zakaz stosowania kar fi zycznych 
– postępy w Europie i na świecie

Dzieci nie są objęte taką samą ochroną 
prawną przed przemocą fi zyczną, jak doro-
śli. Nierówność taka ma wymiar historycz-
ny. Zakaz stosowania przemocy w prawie 
wewnętrznym wielu krajów początkowo 
dotyczył tylko stosowania przemocy wo-
bec dorosłych. 

Później sądy zaprzestały orzekania kar fi -
zycznych wobec małoletnich przestępców, 
następnie wprowadzono zakaz stosowania 
przemocy w szkołach i innych instytucjach. 
Jednak postulaty wprowadzenia zakazu 
stosowania kar fi zycznych w rodzinie spo-
tykają się z dużym oporem i niechęcią spo-
łeczeństwa. 

Niektóre państwa europejskie stosunko-
wo wcześnie zakazały stosowania przemo-
cy jako formy korekcji zachowania w szko-
łach. W Polsce już w XVIII wieku (w 1783 r.)
prawo niedopuszczało do stosowania kar 
fizycznych w tych instytucjach. 

W krajach będących członkami Rady 
Europy proces zmian legislacyjnych w celu 
zakazania bicia dzieci w szkołach uważa się 
niemalże za zakończony, niemniej jednak 
w prywatnych szkołach w Irlandii Północ-
nej nadal dopuszczalne jest stosowanie kar 
fi zycznych jako „metody wychowawczej”. 
W niektórych państwach praktyka ta nie 
jest ofi cjalnie zakazana, w innych wystę-
pują znaczne trudności w egzekwowaniu 
przyjętych regulacji. 

Wiele krajów zakazało stosowania kar fi -
zycznych w placówkach dziennego i stałego 
pobytu, jak również w rodzinach zastęp-
czych. Jednakże z Narodowych Standardów 
Opieki Dziennej, opublikowanych w 2001 
r. w Wielkiej Brytanii przez Departament 
Edukacji i Umiej 13ętności , możemy dowie-
dzieć się, iż opiekunki mogą „doprowa-
dzić dziecko do porządku” klapsem, jeśli 
uprzednio uzyskają pisemną zgodę rodzi-
ców do stosowania tego rodzaju kary. 

Narodowe Zgromadzenie Walii w wyni-
ku głosowania w 2002 r. zakazało stosowa-
nia wszelkich form kar fi zycznych w pla-
cówkach dziennej opieki (Newell 2003).

Proces ograniczania prawa rodziców do 
bicia swoich dzieci rozpoczął się w niektó-
rych krajach skandynawskich prawie pięć-
dziesiąt lat temu. Jednak of cjalnie uważa 
się, że został zapoczątkowany dopiero 
w 1979 r., kiedy to Szwecja wprowadziła za-
kaz stosowania kar fi zycznych przez rodzi-
ców. Zakaz ten został zapisany w Kodeksie 
rodzicielskim i opiekuńczym (Parenthood 
and Guardianship Code). W rzeczywistości 
już 1957 r. usunięto przepis ze szwedzkiego 
Kodeksu karnego, który zwalniał rodziców 
od odpowiedzialności karnej za spowodo-
wanie lekkich obrażeń u dziecka na skutek 
zastosowania kary fi zycznej (odpowiednik 
reasonable chastisement – umiarkowanej kary 
w prawie brytyjskim) (Newell 2003).

13 Statutory Instrument 2001 No. 1828; The Day Care and Child Minding (National Standards) (England) Regula-
tions 2001.
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W 1969 r. usunięto zapis z fińskiego ko-
deksu prawnego mówiący, iż stosowanie 
umiarkowanej przemocy względem dziec-
ka przez rodziców lub inne osoby prawnie 
upoważnione do jego karania, w celu ko-
rekcji zachowania, nie ponosi za sobą od-
powiedzialności karnej. Zapis w podobnym 
brzmieniu został usunięty z norweskiego 
Kodeksu karnego w 1972 r., natomiast Au-
stria odebrała rodzicom prawo do stosowa-
nia kar fizycznych w 1977 r. 

Wszystkie wyżej wymienione państwa 
wraz z wprowadzaniem zmian legislacyj-
nych równocześnie prowadziły kampanie 
edukacyjne, ukazując społeczeństwu wagę 
problemu.

Dotychczas 19 państw europejskich 
wprowadziło całkowity zakaz stosowania 
kar fi zycznych przez rodziców i innych 

opiekunów. Są to: Szwecja (1979), Finlan-
dia (1983), Norwegia (1983), Austria (1989), 
Cypr (1994), Dania (1997), Łotwa (1998), 
Chorwacja (1999), Niemcy (2000), Bułgaria 
(2000), Ukraina (2002), Islandia (2003), Ru-
munia (2004), Węgry (2005), Grecja (2007), 
Holandia (2007), Portugalia (2007), Hiszpa-
nia (2007), Mołdawia (2008). 

Ponadto Sąd Najwyższy Włoch zadeklaro-
wał, iż rodzice, którzy używają kar cielesnych 
w celu poprawienia zachowania dzieci, po-
stępują wbrew prawu. W Kodeksie prawa 
karnego znajduje się zapis, iż ktokolwiek 
nadużywa dyscypliny w stosunku do osoby 
będącej pod jego opieką w celu edukacji lub 
poprawy jej zachowania, powinien być uka-
rany. Jednak stwierdzanie to nie znalazło 
jeszcze odzwierciedlenia w ustawodawstwie 
wewnętrznym (Council of Europe 2007).

Do czerwca 2007 r. Litwa, Luksemburg, 
Słowenia oraz Słowacja wyraziły chęć prze-
prowadzenia reform prawnych, których 
efektem byłoby zakazanie stosowania wszel-
kich form kar fi zycznych wobec dzieci.

W krajach pozaeuropejskich, pierwszym, 
który całkowicie zakazał stosowania kar fi -
zycznych, był Izrael. Sąd Najwyższy Izraela 
w styczniu 2000 r. uznał wszelkie formy kar 
fi zycznych, włączając lekkie, za niezgodne 
z prawem. Następnie, w 2007 r., tego kroku 
dokonały Kostaryka, Urugwaj oraz Nowa 
Zelandia. 

Parlament Nowej Zelandii 16 maja 2007 r.
większością   głosów przyjął nowy zapis 
w prawie zabraniający rodzicom stosowa-
nie kar fi zycznych. Dotychczas rodzice mie-
li prawo, na podstawie Nowozelandzkiego 
Aktu Kryminalnego (sekcja 59), do stoso-
wania „wyważonej siły” (reasonable force) 

14w celi dyscyplinowania dzieci . 
W Urugwaju 20 listopada 2007 r. wpro-

wadzono nowe prawo zakazujące wszel-
kich form kar fi zycznych wobec dzieci 
(Proyecto de Ley Sustitutivo – Prohibición del 
castigo físico). Zakaz był konsekwencją pu-
blicznego zobowiązania się rządu do wdro-
żenia wszystkich rekomendacji końcowe-
go raportu Sekretarza Generalnego ONZ 
o przemocy wobec dzieci, który zakładał 
zakaz stosowania kar cielesnych wobec 
dzieci do 2009 r.

W grudniu 2007 r. Wenezuela wpro-
wadziła nowa legislację zakazującą fi-
zycznego karania dzieci we wszystkich 
instytucjach, włączając dom. Nowy arty-
kuł 32-A Prawo do dobrego traktowania zo-
stał zapisany w Prawie do Ochrony Dzie-
ci i Młodzieży i stwierdza, że wszystkie 
formy fizycznego i upokarzającego kara-
nia są zakazane. Nakłada ono jednocze-
śnie obowiązek na rodziców, opiekunów, 
krewnych oraz nauczycieli do stosowania 
metod wychowania i edukacji pozbawio-
nych przemocy.

W kwietniu tegoż roku całkowity zakaz 
stosowania kar fi zycznych został wprowa-
dzony w Sudanie. W sekcji 21 Aktu Dzieci, 

14 http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html.
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możemy przeczytać: Każde dziecko na prawo 
do ochrony przed torturami, okrucieństwem, 
nieludzkim i upokarzającym traktowaniem, 
a w szczególności (…) kar fi zycznych wobec 
dzieci nie powinna stosować policja, nauczy-
ciele, strażnicy więzienni, ani żadne inne osoby 
w ż adnym miejscu lub instytucji, włączając 
szkoły, więzienia i zakłady poprawcze. 

Poza tym w lutym 2009 r. w Kenii mini-
ster ds. płci, dzieci oraz rozwoju społeczne-
go stwierdził, iż: Kary cielesne odczłowieczają 
dziecko, są brutalne i wywołują w dziecku uczu-
cie strachu, które negatywnie wpływa na rozwój 
dziecka, jego produktywność i kreatywność.(…). 
Powinniśmy położyć nacisk na poszukiwanie 
alternatywnych form wprowadzania dyscypli-
ny oraz powielanie dobrych praktyk innych. 
Niezwykle ważnej jest też zidentyfi kowanie 
w prawie zapisów zezwalających na stosowanie 
kar fi zycznych wobec dzieci, by jak najszybciej 
podjąć kroki w celu ich wycofania. 

Obecnie trwają prace nad poprawkami 
do Artykułu 127 Aktu Dzieci, który daje 
rodzicom i opiekunom prawo do stosowania 

15umiarkowanej kary cielesnej .
Centrum Pomocy Prawnej w Namibii 

jest na etapie konsultacji szkicu Ustawy 
o Opiece i Ochronie Dzieci, która ma być pre-

zentowana w parlamencie jeszcze w 2009 r.
W szkicu wyraźnie zabrania się stosowania 
kar cielesnych we wszystkich placówkach 
opiekuńczych, a także w domu oraz pod-
kreśla się obowiązek rodziców do poszano-
wania fi zycznej nietykalności dziecka. 

Pierwszym stanem w Nigerii, który 
przyjął Akt o Prawach Dziecka prawnie 
zabraniający stosowania kar fi zycznych 
wobec dzieci, był stan Cross River. Obecnie 
Akt obowiązuje już w 36 nigeryjskich sta-
nach. W Stanach Zjednoczonych natomiast, 
w stanie Luisiana, republikanka Barbara 
Norton postulowała wprowadzanie Aktu 
Domowego 571, zakazującego stosowania 

16kar fizycznych w szkołach publicznych . 
Widząc tak duży postęp, jaki zrobiły 

państwa w celu zakazania stosowania prze-
mocy wobec dzieci, trudno uwierzyć, że 
w większej części świata praktyki te są nadal 
prawnie dopuszczone. Jednak w obliczu tak 
czytelnych i jednoznacznych zaleceń mię-
dzynarodowych instytucji ochrony praw 
człowieka i ich formalnych rekomendacji 
wzywających do wprowadzenia zakazu sto-
sowania kar f zycznych, pozostaje nam wie-
rzyć, że zakaz stosowania kar cielesnych na 
całym świecie jest tylko kwestią czasu. 

Państwa członkowskie Rady Europy, 
w których obowiązuje całkowity zakaz 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci

Poniżej zostaną przedstawione rozwiąza-
nia prawne w tych państwach członkowskich 

Rady Europy, w których obowiązuje całkowity 
zakaz stosowania kar  fi  zycznych wobec dzieci.

Szwecja (1979)

Szwecja jako pierwszy kraj na świecie 
wprowadziła całkowity zakaz stosowania kar 
fi zycznych wobec dzieci. W 1979 r. w Kodek-

sie rodzicielskim i opiekuńczym umieszczono 
nowy zapis, który brzmi następująco: Dzieci 
mają prawo do opieki, bezpieczeństwa i dobrego 

15 „Global Initiative Newsletter” 2009, nr 6.
16 „Newsletter” 2009, nr 6.
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wychowania. Dzieci powinny być traktowane 
z szacunkiem należnym osobom i niepowtarzal-
nym jednostkom. Nie wolno ich karać f izycznie ani 
poniżać w żaden inny sposób.

Jednak już w 1957 r. z prawa został usu-
nięty zapis, który zwalniał rodziców od 

winy, w przypadku, gdy spowodowali nie-
wielkie uszkodzenia ciała dziecka. W 1958 r.
został wprowadzony zakaz stosowania kar 
fi zycznych w szkołach, a w 1960 r. zakaz 
ten wszedł ż ycie we wszystkich instytu-
cjach opieki nad dziećmi.

Finlandia (1983)

W Finlandii zakaz stosowania kar fi zycz-
nych został wprowadzony jako część grun-
townej reformy prawa dotyczącego dzieci, 
zapoczątkowanej usunięciem zapisu w Ko-
deksie karnym, który nie uznawał rodzi-
ców winnymi niewielkiej napaści na dziec-
ko. Natomiast Ustawa o opiece nad dziećmi 
i prawie do kontaktu z dziećmi, uchwalona 
w 1983 r., rozpoczyna się sformułowaniem 

pozytywnych zasad sprawowania opie-
ki nad dziećmi. Można w niej przeczytać 
następujące stwierdzenia: Dziecko powinno 
się wychowywać w atmosferze zrozumienia, 
bezpieczeństwa i miłości. Nie wolno stosować 
wobec niego przymusu, karać go fi zycznie, ani 
poniżać go w żaden sposób. Należy je zachęcać, 
wspierać i pomagać mu w rozwoju niezależno-
ści, odpowiedzialności i dorosłości. 

Norwegia (1983)

W 1987 r. wprowadzono poprawkę do 
Ustawy o rodzicach i dzieciach. Głosi ona: 
Dziecko nie będzie narażone na przemoc fi zycz-
ną bądź jakiekolwiek inne traktowanie, które za-
graża jego zdrowiu fi zycznemu i psychicznemu. 
Reformę zapoczątkowało usunięcie zapisu 
Kodeksu karnego w 1972 r., pozwalającego 
rodzicom na używanie wyważonych kar 
fi zycznych. W tym samym roku (Między-

narodowy Rok Dziecka) utworzono Komi-
tet Rządowy w celu przeanalizowania zja-
wiska wykorzystywania i znęcania się nad 
dziećmi. Jako podsumowanie swoich ob-
serwacji Komitet wyraził opinię, iż powin-
na zostać wprowadzona reforma prawna, 
której celem byłoby całkowite zakazanie 
stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Austria (1989)

Reformę prawną w celu zakazania sto-
sowania kar fi zycznych Austria zapocząt-
kowała w 1977 r., kiedy to został usunięty 
zapis dający rodzicom prawo stosowania 
umiarkowanej, rozsądnej kary. Następnie 
15 marca 1989 r. parlament austriacki za-
głosował za wprowadzeniem poprawek do 

prawa rodzinnego oraz do Ustawy o dobru 
dziecka. Skutkiem tego było uzupełnienie 
ich o sformułowanie, ż e stosowanie prze-
mocy wobec wychowywanego dziecka oraz 
zadawanie mu fi zycznego lub psychiczne-
go cierpienia są niezgodne z prawem.

Cypr (1994)

Cypryjska Izba Reprezentantów jedno-
głośnie przyjęła w 1994 r. nową regulację 
prawną dotyczącą zapobiegania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofi ar przemocy. 
Według tego przepisu stosowanie przemo-
cy przez któregokolwiek członka rodziny 
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wobec innego członka rodziny jest wbrew 
prawu. W prawie znajduje się również za-
pis regulujący wymiar kary w przypadku 

potencjalnego urazu psychologicznego, jaki 
może wywołać w dziecku bycie świadkiem 
przemocy w rodzinie. 

Dania (1997)

W Ustawie o opiece rodzicielskiej z 1985 r. 
stwierdza się, iż rodzice lub opiekunowie są 
zobowiązani do ochrony dziecka przed psychicz-
ną i f zyczną przemocą oraz innym szkodliwym 
dla dziecka traktowaniem. Co prawda, rząd 
duński zapis ten zinterpretował jako zakaz 
stosowania kar fi zycznych, jednak dopiero 

w maju 1997 r. duński parlament wprowa-
dził of cjalną poprawkę do Ustawy o opiece 
rodzicielskiej. Brzmi ona: Dziecko ma prawo 
do opieki i bezpieczeństwa. Należy je traktować 
z szacunkiem jako niepowtarzalną osobę i nie 
wolno stosować wobec niego kar fi zycznych ani 
poniżać go w żaden inny sposób.

Łotwa (1998)

19 czerwca 1998 r. łotewski parlament 
uchwalił nowy akt prawny dotyczący 
ochrony praw dziecka. Zakazuje się w nim 
okrucieństwa wobec dzieci, maltretowania 

dzieci i stosowania wobec nich kar fi zycz-
nych, przy czym zakaz ten odnosi się mię-
dzy innymi do stosunków w rodzinie (Saj-
kowska 2005).

Chorwacja (1999)

1 stycznia 1999 r. weszło w życie nowe 
prawo rodzinne. Ustawodawcy zawarli 
w nim zapis zbliżony do tego, który znalazł 
się w szwedzkim Kodeksie rodzicielskim 
i opiekuńczym. Zakazuje on stosowania 

kar fi zycznych i poniżania dzieci. Ustawa 
wymaga także od obywateli informowania 
władz o przypadkach nieprzestrzegania 
praw dziecka. Reforma ta była wynikiem 
ratyf kacji Konwencji o Prawach Dziecka.

Niemcy (2000)

Niemcy w 1998 r. wprowadziły popraw-
kę do Kodeksu cywilnego, który zakazywał 
poniżających dziecko metod stosowania 
dyscypliny, włączając w to kary fi zyczne. 
Nie był to jednak wyraźny zakaz stosowa-
nia kar f zycznych. Dopiero w lipcu 2000 r. 
Bundestag wprowadził do Kodeksu cywil-

nego zapis, który mówi: Dzieci mają prawo 
do wychowywania się bez przemocy. Stosowanie 
kar fi zycznych, zadawanie cierpień psychicznych 
i inne formy poniżania są niedozwolone (Newell 
2003). Zapis ten wymagał od władz lokal-
nych promowania dróg rozwiązywania kon-
f iktów rodzinnych bez użycia przemocy.

Bułgaria (2000)

Stosowanie kar fi zycznych jest niezgod-
ne z prawem na mocy Ustawy o ochronie 
dzieci (2000). W artykule 11.2 tej ustawy 
czytamy: Wszystkie dzieci mają prawo do 

ochrony przed wszelkimi metodami wychowaw-
czymi uwłaczającymi ich godności; przed prze-
mocą fi zyczną i psychiczną oraz przed innymi 
formami przemocy; a także przed wszelkimi for-
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mami wpływu, które godzą w ich dobro. Zgod-
nie z przyjętą interpretacją ustawa zabrania 

stosowania kar fi zycznych wobec dzieci, 
także przez rodziców (Sajkowska 2005).

Ukraina (2002)

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu prze-
mocy domowej z 2001 r., która weszła w życie 
w lutym 2002 r., wszelka celowa przemoc fi -
zyczna lub psychiczna wobec któregokolwiek 
z członków rodziny jest niezgodna z prawem. 

Artykuł 150 Kodeksu rodzinnego z 2004 r. 
określa zakres odpowiedzialności rodziców 
wobec dzieci oraz zakazuje stosowania kar fi -
zycznych oraz innych poniżających kar i trak-
towania dziecka (Sajkowska 2005).

Islandia (2003)

Stosowanie przemocy fi zycznej jest za-
bronione zgodnie z 28 artykułem Aktu 
Dzieci. Brzmi on: Obowiązkiem rodziców jest 
ochrona dziecka przed przemocą fi zyczną i psy-
chiczną oraz poniżaniem. Natomiast Artykuł 
1 Aktu o Ochronie Dzieci kładzie nacisk na 
rozważne opiekowanie się dziećmi oraz 

stawianie dobra dziecka zawsze na pierw-
szym miejscu. 

W Islandii nie ma żadnego zapisu praw-
nego usprawiedliwiającego stosowanie kar 
fi zycznych wobec dzieci. Rodzice mają pra-
wo do użycia siły w momencie, gdy zagro-
żone jest zdrowie lub życie dziecka.

Rumunia (2004)

W Rumunii w 2004 r. do prawa wprowa-
dzono zapis mówiący, ż e stosowanie kar 
fi zycznych wobec dzieci jest zabronione. 
W artykule 28 ustawy dotyczącej promocji 
i ochrony praw dziecka, znajduje się zapis: 

Dziecko ma prawo do poszanowania swojej oso-
bowości i indywidualności i nie może stać się 
przedmiotem znęcania się fi zycznego ani innych 
poniżających praktyk. Zapis wszedł w życie 

171 stycznia 2005 r. .

Węgry (2005)

1 stycznia 2005 r. wszedł w życie Akt 
o Ochronie Dzieci i Administracji Opie-
ki Prawnej (Akt o Ochronie Dzieci Nr 
31/1997). W art. 6 pkt 5 czytamy: Dziecko 
ma prawo do poszanowania swojej godności, 

być chronionym przed przemocą fi zyczną, psy-
chiczną, seksualną oraz psychiczną. Dziecko nie 
może być przedmiotem tortur, kar cielesnych 
ani innego okrutnego, nieludzkiego czy poniża-
jącego traktowania.

Grecja (2006/2007)

W październiku 2006 r. grecki parlament 
przyjął Ustawę 3500/2006 o zwalczaniu 
przemocy w rodzinie, według której stoso-
wanie kar fi zycznych wobec dzieci w rodzi-

nie jest zabronione. Stwierdza ona: Przemoc 
fi zyczna wobec dzieci jako element dyscypliny 
będzie podlegać karze, o której mowa w Artyku-
le 1532 Kodeksu prawa cywilnego. Artykuł ten 

17 http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/reports/romania.html.
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zawiera szereg konsekwencji, które mogą 
być zastosowane wobec rodziców za uży-
wanie przemocy wobec dzieci, do pozba-
wienia praw rodzicielskich włącznie.

1 listopada 2006 r. pojawiły się głosy, iż 
w ustawie niesłusznie zabrakło stwierdze-
nia „kara fi zyczna”. Posłużono się, co praw-

da, szerszym pojęciem przemocy fi zycznej, 
jednak uznano te skargi za słuszne i do 
Ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie 
dodano zapis (artykuł 1518), który wyraź-
nie wyklucza kary fi zyczne z dozwolonych 
prawnie form dyscyplinowania dzieci.

Holandia (2007)

W lutym 2005 r. rząd holenderski ofi cjal-
nie wyraził zamiar wprowadzenia całko-
witego stosowania kar fi zycznych wobec 
dzieci, biorąc za przykład doświadczenia 
innych krajów europejskich, w których za-
kaz ten już obowiązywał. Stąd też w marcu 
2007 r. w Kodeksie prawa cywilnego wpro-
wadzono zapis o autorytecie rodzicielskim 
o następującej treści: W pojęciu władza rodzi-

cielska zawiera się obowiązek i prawo rodzica do 
opieki i wychowywania dziecka niepełnoletnie-
go. Wychowywanie i opieka nad dzieckiem to 
dbanie i odpowiedzialność za jego rozwój emo-
cjonalny i fi zyczny, zapewnienie mu poczucia 
bezpieczeństwa oraz dogodnego rozwoju jego 
osobowości. Rodzice nie mogą stosować przemo-
cy fi zycznej i psychicznej względem dziecka ani 
też innych upokarzających praktyk. 

Portugalia (2007)

Stosowanie kar fi zycznych jest zabronio-
ne na mocy artykułu 152 Kodeksu karnego, 
który został wprowadzony we wrześniu 
2007 r. Brzmi on: Ktokolwiek, w sposób ciągły 

lub jednorazowy, znęca się fi zyczne lub psy-
chiczne nad innymi osobami podlega karze do 
lat 5 pozbawienia wolności.

Hiszpania (2007)

W 2007 r. na podstawie nowelizacji Ko-
deksu prawa cywilnego całkowicie zabro-
niono stosowania kar fi zycznych. Wcześniej 
kodeks dawał rodzicom prawo do używa-
nia racjonalnych i wypośrodkowanych 

„form poprawczych”, ale ten zapis został 
usunięty i zastąpiony Artykułem 154, który 
mówi, że rodzice/opiekunowie muszą sza-
nować fi zyczną i psychiczną integralność 

18dziecka . 

Mołdawia (2008)

W Republice Mołdawii kary cielesne 
zostały zabronione w 2008 r. W prawie ro-
dzinnym umieszczono zapis zabraniający 
stosowania kar cielesnych przez rodziców 
oraz osób posiadających władzę rodziciel-

ską oraz zapis, że z metod wychowaw-
czych rodzice powinni wykluczyć obraża-
nie dzieci, maltretowanie wszelkiego typu, 
dyskryminację, przemoc psychologiczną 
i fi zyczn 19ą oraz kary cielesne .

18 http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html#Spain.
19 http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=19993.
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Komitet Praw Dziecka w Komentarzu Nu-
mer 8 z 2006 r. stwierdza, iż wprowadzenie 
zmian legislacyjnych dotyczących zakazu sto-
sowania kar fi zycznych powinno iść w parze 
z uświadamianiem, szkoleniami oraz pomocą 
dla wszystkich, których te zmiany w prawie 
dotyczą. Powinno się zapewnić obywateli, iż 
zmiany w prawie mają na celu dobro krzyw-
dzonych dzieci, szczególnie gdy oprawcami 
są najbliższe im osoby, członkowie ich rodzin 
(Council of Europe 2007).

Pierwszym i nadrzędnym celem wpro-
wadzanych reform w celu zakazania stoso-
wania kar fi zycznych wobec dzieci jest za-
pobieganie. Należy zapobiegać przemocy 
wobec dzieci poprzez zmiany postaw oraz 
praktyk wychowawczych. Podkreśla się 
także prawo dzieci do równej ochrony oraz 
promowane jest pozytywne, pozbawione 
przemocy wychowanie dzieci. 

Osiągnięcie bezwarunkowego i jasnego 
zakazu stosowania kar fi zycznych wymaga 
zmian legislacyjnych w różnych sekcjach. 
W niektórych przypadkach należałoby zmie-
nić prawo dotyczące sektora edukacyjne-
go, sektora zajmującego się małoletnimi, jak 
również tego dotyczącego ośrodków opieki. 
Jedno jest jednak jasne, Kodeks prawa karne-
go powinien jasno zabraniać wszelkich form 
stosowania przemocy, której przejawem jest 
również stosowanie kar fi zycznych wobec 
dzieci nie tylko w placówkach wychowaw-
czych, szkołach, ale i w domu. 

Takie zapisy mogłyby się również znaleźć 
w Kodeksie prawa cywilnego oraz prawie 
rodzinnym. Wzmocniłyby one niemożność 
powoływania się przez rodziców czy opie-
kunów na należne im prawo do stosowania 
„rozsądnej” czy „wyważonej” kary cielesnej. 
Prawo powinno jednocześnie zachęcać rodzi-
ców do pozytywnego, pozbawionego prze-
mocy wychowywania dzieci, zawierającego 
odpowiednią pomoc i kierowanie dzieckiem, 
jednak bez użycia kar f izycznych.

Dla Komitetu zrozumiałe są obawy ro-
dziców związane z wprowadzeniem za-
kazu stosowania kar fi zycznych. Komitet 
wyjaśnia, że zasada równej ochrony dzieci 
i dorosłych wobec prawa przed przemocą 
f zyczną nie oznacza, iż każdy ujawniony 
przypadek zastosowania kary fi zycznej 
wobec dziecka powinien prowadzić do 
oskarżenia rodziców. 

Zasada „minimis” stosowana w prawie 
gwarantuje, iż system prawny nie zajmuje 
się przypadkami trywialnymi. Nieznaczące 
potyczki między dorosłymi trafi ają do są-
dów rzadko i tylko w wyjątkowych przy-
padkach; to samo dotyczyć  będzie przy-
padków związanych z dziećmi. Państwa 
decydujące się na wprowadzenie zmian 
legislacyjnych w kierunku zakazu stosowa-
nia kar fi zycznych powinny wypracować 
efektywny i obiektywny system zgłaszania 
przypadków stosowania przemocy. 

Wszystkie zgłoszone przypadki stosowa-
nia przemocy wobec dzieci powinny być do-
kładnie sprawdzane i analizowane, a dzieci 
będące jej przedmiotem objęte opieką. Jed-
nak celem wprowadzenia prawnego zakazu 
stosowania kar fi zycznych nie powinno być 
koncentrowanie się na analizowaniu i przed-
stawianiu zarzutów rodzicom czy opieku-
nom za każde minimalne wymierzenie kary, 
a skupienie się na pokazaniu pozytywnych 
form wychowania, pozbawionych upokarza-
jącego, poniżającego karania, opierającego się 
na wspieraniu i edukacji. 

Każda podjęta interwencja, która ma się 
zakończyć przedstawieniem rodzicom zarzu-
tów, powinna być dokładnie przeanalizowa-
na. Postawienie rodzicom zarzutów rzadko 
kiedy jest działaniem w interesie dzieci. 

Zdaniem Komitetu oskarżenie rodziców, 
jak i inne formy interwencji, np. odebranie 
dziecka oprawcy lub usunięcie oprawcy 
z najbliższego otoczenia dziecka, powin-
no mieć miejsce tylko wtedy, gdy leży to 

Postawa Komitetu Praw Dziecka
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w interesie dziecka. Również zdanie dziec-
ka powinno być wzięte pod uwagę, w stop-
niu zależnym od jego wieku i dojrzałości. 

Wszystkie osoby i instytucje, które są 
lub będą zaangażowane w system ochrony 
dzieci, włączając policję, prokuraturę oraz 
sądy, powinny być odpowiednio prze-
szkolone i świadome celów wprowadzenia 
zmian prawnych w kierunku zakazu stoso-
wania kar fizycznych wobec dzieci. 

Szkolenia i pomoc dla tych osób powin-
ny podkreślać treść artykułu 9 Konwencji 
o Prawach Dziecka, który mówi, iż każde 
odebranie dziecka jego rodzicom lub opie-
kunom wymaga dokładnego przeanali-
zowania sytuacji i upewnienia się, ż e jest 
najlepszym rozwiązaniem dla dziecka, 
zgodnym z odpowiednimi procedurami 
prawnymi. W momencie, gdy taka sepa-
racja wydaje się być najlepszym rozwiąza-
niem dla dziecka, powinno rozważyć się 
umieszczenie dziecka poza rodziną, jak 
również usunięcie oprawcy z domu.

Postawienie zarzutów może okazać się 
odpowiednim rozwiązaniem, kiedy pomi-
mo zakazu i odpowiedniej edukacji oraz 
programów szkoleniowych nadal będą 
rejestrowane przypadki stosowania kar 
fi zycznych wobec dzieci w instytucjach, 
takich jak szkoła i inne ośrodki dziennej 
opieki. Ryzyko oskarżenia lub zwolnienia 
z pracy powinno w oczywisty sposób od-
wieść osoby pracujące z dziećmi od zamia-
ru ukarania dziecka poprzez bicie.

Niezwykle ważne jest też rozpowszechnie-
nie informacji o zakazie stosowania kar   fi zycz-
nych oraz innych poniżających lub uwłacza-
jących godności dziecka praktyk, jak również 

o konsekwencjach, jakie ich stosowanie może 
za sobą pociągnąć zarówno wśród osób pra-
cujących z dziećmi, jak i samych dzieci. 

Ponadto Konwencja o Prawach Dziecka 
wymaga od wszystkich instytucji zajmujących 
się dziećmi stałego kontrolowania i monitoro-
wania systemu stosowania kar i utrzymywa-
nia dyscypliny. Rodzice i dzieci w tych pla-
cówkach powinni mieć zapewniony dostęp 
do poufnej i ukierunkowanej na dobro dziecka 
pomocy psychologicznej i prawnej. Instytucje 
zajmujące się dziećmi powinny mieć obowią-
zek kontrolowania i zgłaszania wszelkich in-
cydentów związanych z przemocą.

Inną obawą rodziców i opiekunów, ale tak-
że prawodawców przed wprowadzeniem cał-
kowitego zakazu stosowania kar fi zycznych 
jest strach przed niemożnością powstrzyma-
nia dziecka siłą w celu uchroniona go przed 
wypadkiem lub nieprzyjemną sytuacją. 
W tej sytuacji powinno się zapewnić rodzi-
ców i opiekunów, że reformy prawne mające 
na celu zakazanie stosowania kar fi zycznych 
w żaden sposób nie będą zabraniać pozy-
tywnych i mających na celu ochronę dziecka 
fi zycznych interwencji. 

Kiedy Szwecja wprowadziła w 1979 r. 
całkowity zakaz stosowania kar fi zycz-
nych, w poradniku wyjaśniającym założe-
nia i cele tej decyzji napisano: Od teraz pra-
wo zabrania stosowania kar fi zycznych wobec 
dziecka, włączając w to takie formy karania, jak 
klapsy, jednakże prawo to nie zabrania rodzi-
com i opiekunom podjąć odpowiednich kroków, 
w celu uchronienia dziecka od np. dotknięcia go-
rącego piekarnika czy nadmiernego wychylania 
się przez okno, gdy występuje ryzyko zrobienia 
sobie przez dziecko krzywdy.

Wpływ kampanii społecznych 
przeciwko stosowaniu kar cielesnych na opinię publiczną

Mimo że reformy prawne są niezbędne, to 
same w sobie nie doprowadzą do całkowite-
go zakazu stosowania kar cielesnych. Zmiany 

przepisów prawa powinny być odpowiednio 
uzasadniane i wyjaśniane przez polityków, li-
derów społecznych, przedstawicieli prawa. 
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Społeczeństwo, w którym wprowadza się 
tego typu regulacje, powinno zrozumieć, dla-
czego są one ważne i wbrew jakim już istnie-
jącym prawom postępują ci, którzy je stosu-
ją. Zmiany legislacyjne powinny iść w parze 
z kampanią u świadamiającą społeczeństwo 
– dzieci i ich rodziców o prawach dziecka, jak 
również o pozytywnych, wolnych od prze-
mocy metodach wychowawczych. 

Próby pokazania społeczeństwu form 
wychowania bez przemocy bez odpowied-
nich reform mają małe szanse powodzenia. 
Dotyczy to także wprowadzania zmian le-
gislacyjnych bez jednoczesnego uświada-
miania społeczeństwa poprzez odpowied-
nie kampanie społeczne.

Przykładem takiego przedsięwzięcia może 
być Szwecja. W 1979 r. wprowadzono zakaz 
stosowania kar cielesnych, poparty kampa-

nią społeczną20. Badanie przeprowadzone 
dwa lata później pokazało skuteczność takiej 
metody. Okazało się, iż 96% społeczeństwa 
wiedziało, że stosowanie kar cielesnych jest 
zabronione, tylko 1% uważał, że są one nadal 
dozwolone (SIFO 1981).

Jednak wszędzie podkreślana jest ko-
nieczność kontynuacji oraz reaktywacji 
działań u świadamiających społeczeństwo, 
jak również promujących pozytywne ro-
dzicielstwo, bez stosowania przemocy.

Wyniki badań empirycznych pokazują na-
tomiast, że w krajach, w których nie zostały 
wprowadzone regulacje prawne dotyczące 
stosowania kar cielesnych oraz nie przeprowa-
dzono kampanii edukacyjnych, których celem 
jest podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w tym zakresie, takie metody wychowawcze 
są nadal powszechnie stosowane. 

Trudności w wprowadzaniu w życie 
standardów ochrony praw człowieka

Zastanawiające jest, iż mimo tak dużych 
postępów w dziedzinie wprowadzania za-
kazu stosowania kar cielesnych oraz potę-
piania tego procederu przez międzynaro-
dowe instytucje ochrony praw człowieka, 
w dalszym ciągu obserwujemy duży opór 
w sprawie zagwarantowania dzieciom rów-
nego prawa do ochrony przed przemocą.

W odpowiedzi na to pytanie mogą po-
móc orzeczenia Europejskiego Trybuna-
łu Praw Człowieka, które są wiążące dla 
wszystkich państw członkowskich. Decyzja 
Trybunału w sprawie A przeciwko Wielkiej 
Brytanii stwierdziła naruszenie artykułu 3 
Konwencji (nieludzkie, poniżające trakto-
wanie i karanie). Jednak Trybunał na tym 
poprzestał i nie uznał, iż naruszona została 

treść artykułu 8 (poszanowanie życia pry-
watnego, w tym nietykalności f  zycznej), 
jak również artykułu 14 mówiącego o za-
kazie dyskryminacji w korzystaniu z praw 
zagwarantowanych przez Konwencję o Pra-
wach Dziecka. 

W uzasadnieniu swej decyzji Trybunał 
konsekwentnie twierdził, że aby artykuł 3 
został uznany za naruszony, kara lub złe 
traktowanie musi osiągnąć określony po-
ziom surowości. W sprawie A miało miej-
sce „surowe traktowanie” – mały chłopiec 
był bity kijem przez ojczyma, co spowodo-
wało urazy na ciele dziecka.

Natomiast w sprawie Costello-Roberts 
przeciwko Wielkiej Brytanii21 stosunkiem 
głosów cztery do pięciu, w decyzji wyda-

20 Can you bring up children successfully without smacking and spanking?, Ministry of Justice, Sweden 1979. Ulotka 
rozdawana wszystkim rodzicom. Przetłumaczono ją na wszystkie języki mniejszości zamieszkujących Szwecję, 
włączając język angielski.
21 ęta 21 lutego 1993 r. Costello-Roberts w sprawie przeciwko Wielkiej Brytanii, paragraf 36, decyzja podj
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nej w 1993 r., Trybunał nie stwierdził naru-
szenia artykułu 4. Sprawa dotyczyła sied-
mioletniego chłopca pobitego butem przez 
swojego nauczyciela. Kara ta nie spowodo-
wała ż adnych obrażeń fi zycznych. Sędzia 
stwierdził, iż jest bardzo trudno podjęć 
decyzję w tej sprawie, o czym świadczy 
podział głosów w obrębie składu sędziow-
skiego. Podkreślił jednakże fakt, że orze-
czenie Trybunału nie oznacza aprobaty dla 
stosowania kar fi zycznych wobec dzieci 
w szkole. 

Warto podkreślić, iż czterej sędziowie 
wraz z przewodniczącym składu sędziow-
skiego sędzią Ryssdalem, odpowiedzialni 
za decyzje w tej sprawie, reprezentowali 
kraje, które bądź już całkowicie zakazały 
stosowania kar cielesnych (Austria, Nor-
wegia) lub przedsięwzięły poważne kroki 
w celu wprowadzenia takiego zakazu (Is-
landia i Szwajcaria). Głosy sprzeciwu po-
chodziły z kolei z krajów, w których utrzy-
mane zostało pełne prawo rodziców do 
stosowania kar fi zycznych w stosunku do 
swoich dzieci, a w niektórych przypadkach 
podtrzymały prawo do stosowania kar fi -
zycznych również w szkołach.

Jak wspomniano wcześniej orzeczenia 
Trybunału są wiążące dla krajów człon-
kowskich, jednak każde państwo ma pewną 
swobodę w doborze formy wykonywania 
orzeczenia. W sprawie A Wielka Brytania 
nie podjęła żadnych środków zmierzają-

cych do wprowadzenia w życie decyzji 
Trybunału. Co więcej, w listopadzie 2001 r. 
rząd brytyjski of cjalnie podtrzymał prawo 
do „umiarkowanej kary”, argumentując, że 
inkorporując Europejską Konwencję Praw 
Człowieka do brytyjskiego systemu praw-
nego, rząd podjął maksymalny wysiłek 
w celu zabezpieczenia dzieci, ponieważ było 
to równoznaczne z przyjęciem artykułu 3. 

Niestety, takie argumentowanie jest nie-
zgodne z prawdą. Potwierdza to sprawa ojca, 
który został w 2001 r. oskarżony o pobicie 
syna za to, że chłopiec nie chciał napisać jego 
imienia. Ojciec przyznał się do winy, powołu-
jąc się na prawo do zastosowania umiarkowa-
nej kary, i został uniewinniony przez brytyjski 
sąd Apelacyjny Wydziału Karnego.

Orzeczenia Trybunału nie wiążą się 
wprost z możliwością ich egzekucji przez 
dzieci. Jest to kolejny problem dotyczący 
wprowadzania w życie standardów praw 
dziecka. Otóż nieliczne z dzieci, wobec któ-
rych zastosowano srogie kary fi zyczne, są 
na tyle silne i skłonne, by podjąć odpowied-
nie kroki prawne przeciw swoim rodzicom. 
W sprawie A przeciwko Wielkiej Brytanii 
chłopiec wystąpił do Trybunału wraz ze 
swoim biologicznym ojcem. Poza tym miał 
świadomość, ż e nie jest to równoznaczne 
z ponownym postawieniem ojczyma w stan 
oskarżenia, lecz stanowi wyzwanie dla 
brytyjskiego systemu sprawiedliwości oraz 
rządu (Council of Europe 2005).

Czynniki utrudniające postęp

Jednym z czynników, które spowalniają 
proces wprowadzania powszechnego zaka-
zu stosowania kar fi zycznych wobec dzieci, 
jest szczególny stosunek wielu z nas do 
tego problemu. Większość osób dorosłych 
doświadczyła tego typu karania w dzieciń-
stwie i często jako rodzice sama stosowała 
kary fi zyczne. Tutaj tworzy się bariera: otóż 
chcemy dobrze myśleć o swoich rodzicach 

oraz o sobie jako rodzicach, a of cjalny za-
kaz prawny stosowania kar fi zycznych 
sprawiłby, ż e wraz z naszymi rodzicami 
postępowaliśmy wbrew prawu. 

Poza tym bardzo częste jest myślenie, 
że skoro ja byłem/byłam bity/a i nic mi 
się przecież nie stało, nie mam problemów 
psychologicznych, kocham swoich rodzi-
ców, nawet często ze śmiechem wspomi-
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nam „lanie”, mało tego uważam, ż e było 
słusznie wymierzone, to jest przesadą re-
gulować taką kwestię prawnie. Poza tym 
rodzice boją się, że za każdego wymierzo-
nego klapsa będą mogli pójść do więzienia. 
Zastanawiają się też co w przypadku, gdy 
szarpną dziecko, aby uchronić je przed zro-
bieniem sobie krzywdy, na przykład wbie-
gnięciem na ruchliwą ulicę?

Na te pytania odpowiada we wcześniej 
wspomnianym Komentarzu nr 8 Komitet 
Praw Dziecka. Prawny zakaz stosowania 
wszelkich form przemocy wobec dzieci, 
z uwzględnieniem „przemocy dyscyplinu-

jącej”, jest koniecznym warunkiem posza-
nowania praw człowieka. Państwa muszą 
same zadeklarować najdogodniejsze spo-
soby wprowadzania w życie reformy. Po-
winny jako priorytet przyjąć, że ściganie 
i osądzanie rodziców na pewno nie leży 
w najlepszym interesie dzieci. Polityka 
interwencji i ścigania powinna być skon-
centrowana na pomocy pokrzywdzonym 
dzieciom i dokładnie powinno się analizo-
wać przypadki, zanim podejmie się decyzję 
ostateczną, jaką jest postawienie rodzica, 
osoby najbliższej dziecku, w stan oskarże-
nia i odseparowanie go od dziecka. 

Podsumowanie

Kary cielesne mogą być defi niowane 
w rozmaity sposób, jednak nie ulega wąt-
pliwości, że są one najbardziej rozpo-
wszechnioną formą karania, akceptowaną 
w większości społeczeństw na całym świe-
cie. W wielu krajach badania pokazują, iż 
większość dorosłych doświadczyło kar 
cielesnych w dzieciństwie i jako nastolat-
kowie. Co ciekawe, mimo iż często wspo-
minają je źle, sami stosują je wobec swoich 
dzieci i nie uważają tego za niestosowne.

Państwa powinny przekonać swoich 
obywateli, że istnieją dwa podstawowe 
powody, dla których kary f zyczne wobec 
dzieci powinny być zarzucone, bez wzglę-
du na kulturowy kontekst ich występowa-
nia. Z jednej strony dzieci powinny być 
traktowane jako pełnowartościowe jednost-
ki ludzkie, których f zyczna i psychiczna 
integralność powinna być respektowana. 

Badania wykazały, że dzieci nie aprobu-
ją kar fi zycznych, niezależnie od kultury, 
z której się wywodzą (Straus 1996; Rohner, 
Kean 1991). 

W Konwencji o Prawach Dziecka ONZ 
również wyrażone jest przekonanie o pra-
wie dziecka do integralności i fi zycznej nie-
tykalności. Artykuł 19 Konwencji wymaga 

od państw członkowskich, aby podejmo-
wały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 
ustawodawczej, administracyjnej, społecz-
nej oraz wychowawczej dla ochrony dziec-
ka przed wszelkimi formami przemocy 
fi zycznej bądź psychicznej, krzywdy lub 
zaniedbania albo złego traktowania bądź 
wyzysku, w tym wykorzystywania w ce-
lach seksualnych dzieci pozostających pod 
opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawne-
go(ych) lub innej osoby sprawującej opie-
kę nad dzieckiem. Zgodnie z Konwencją 
dzieci mają prawo do takiej samej ochrony 
prawnej jak dorośli. 

Ponad 190 krajów podpisało konwencję 
niezależnie od tego, czy ich społeczeństwo 
akceptuje i stosuje kary fizyczne, czy nie.

Drugim ważnym argumentem przeciw-
ko stosowaniu kar cielesnych wobec dzieci 
są wyniki wielu badań wskazujące na to, że 
tego rodzaju kary, nawet jeśli stanowią ak-
ceptowany element procesu wychowania 
w danej kulturze, niosą za sobą dalekosięż-
ne, negatywne skutki dla przyszłego życia 
dziecka (Straus 1996; Holden i in. 1999; Tur-
ner, Finkelhor 1996; Rohner, Kean 1991).

Powinniśmy zastanowić się, jakie kro-
ki powinny zostać podjęte, aby państwa, 
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które dotychczas tego nie zrobiły, uznały 
prawo dzieci do równej ochrony i sprawiły, 
że prawo to było powszechnie uznawane 
i realizowane.

Na pewno bardzo pomocne mogą być 
działania państw, które już wprowadziły 
pełen zakaz stosowania kar fi zycznych, jak 
również Rady Europy i innych instytucji 
ochrony praw człowieka, które mogłyby 
służyć zarówno przykładem, jak i radą dla 
krajów, które chciałyby taki zakaz wpro-
wadzić.

Międzynarodowe organizacje zajmu-
jące się prawami człowieka powinny na-
ciskać na państwa, w których stosowanie 
kar fi zycznych jest nadal prawnie dozwo-
lone, by jak najszybciej podjęły działania 
w celu zakazania tego procederu. Niezmier-
ne ważne jest też, aby parlamentarzyści 
i organizacje pozarządowe w publicznych 
wystąpieniach odwoływały się do między-
narodowych rekomendacji, aby skuteczniej 
wpływać na rządy. 

Problem stosowania kar fi zycznych 
w rodzinach powinien być ujawniony i opi-
sany. Niezbędnym elementem do wprowa-
dzenia całkowitego zakazu ich stosowania 
jest przeprowadzenie wnikliwych badań 

populacji dzieci i rodziców, aby społeczeń-
stwo oraz prawodawcy uświadomili sobie 
rozmiar problemu. Im bardziej zjawisko to 
będzie nagłaśniane, tym mniejsza będzie 
społeczna akceptacja dla jego istnienia.

Poza tym niezmiernie istotne jest poka-
zanie rodzicom, iż zaprzestanie stosowa-
nia kar fi zycznych wobec swoich dzieci nie 
świadczy o ich bezradności czy też braku 
zainteresowania dzieckiem. Trzeba im 
uświadomić daleko idące, negatywne skut-
ki takich form wychowywania i pokazać 
alternatywne, bezprzemocowe formy wy-
chowania i wprowadzania dyscypliny oraz 
ich pozytywne strony. 

Wprowadzanie prawnego zakazu stoso-
wania kar fi zycznych wobec dzieci jest tylko 
jednym, wprawdzie bardzo ważnym, z kro-
ków, które należy przedsięwziąć w celu prze-
konania społeczeństwa do zaprzestania ich 
stosowania. Niezmiernie ważne jest pokaza-
nie rodzicom alternatywnych form wychowa-
nia, gdyż okazuje się, że dla wielu dorosłych 
podjęcie decyzji o niestosowaniu kar fi zycz-
nych wobec swoich dzieci i konsekwentne się 
tego trzymanie jest niezwykle trudne do speł-
nienia, ponieważ poza biciem nie widzą oni 
innej formy wychowywania dzieci.
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