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Zatafcie skazania

kame nie daje jasnej odpowiedd, aprarnmicy nie s4 jednomySlni w tej kwestii.

ilAREKDOMAGAI.SKI
kiedy wolno o tym przypo-
mniei. Odpowiedi jest prosta:
zawsze, gdyjest to uzasadnio-
ne, gdy zachodzi potrzeba
przeprowadzenia oceny mo-
ralnej, np. w zwi4zku zubiega-
niem sig o funkcjq lub stanowi-
sko publiczne. Zyciorys moie
byd przeSwietlany pod ka2-
dym k4tem. Wyrz4dzone zlo
ci4gnie sig za czlowiekiem do
korica jego dni, tak samo jak
dobro, kt6re wy3wiadczyt -
podkresla Jerzy Naumann.

Podobnego zdania j est prof.
Brunon Holyst, znany krymi-
nolog.

-' Zatarcie skazania nie
zmienia osobowo6ci, a pewne
wyisze sprawnoSci rnoralne'
wym4gane s4 w zawodach za-
ufania publicznego, i musz4
byd badane. W interesie pu-
blicznym wolno wigc korzy-
stai tak2e z zataftych danych
- uwaZa prof. Holyst.
.- Zatarcie skazania jako

szansa na czyst4 hipotekg po
odbyciu pokuty ma glqboki
sens. Tq regulq ju2 jednak na-
ruszono w stosunku do spraw-
c6w przestqpstw seksualnych.
Teraz s4 kolejne pomysly, by
prawo zmieniai pod wplywem
indywidualnego zdarzenia. To
nie ma sensu - m6wi z kolei
adwokat Andrz ej Michalowski.
- Z drugiej strony dawny Prze-
stqpca mimo zatartego skaza-
nia nie ma nieposzlakowanej
moralno3ci i charakteru i nie
musi petnii funkcji, w kt6rych
wymagane jest spoleczne za-
ufanie. Nie powinien tak2e
uczyi dzieci.

WykreSli6 z pamiqci

Innego zdania jest adwokat
Grzegorz Kuczyriski.

- Istota zatarcia polega na
tym, Ze takiej osobie nie moZ-
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RTJESTR xiABNY t CzJ moma pr4ipomniei o wyroku, kt6ry juz siq zatarl? Prawo

szansa z o granrczenraml

Prawo nib zapomina tylko o jednym
Wszyslkie skazania, poza przestqpstwem seksualnym, gdy
pokzywdzonym by{ maloletni do 15 lai, podlegaiqzatarciu:
lw razie skazania na karq wiqzienia z uptywem dziesiqciu lat od

wykonania lub darowania albo pzedawnienia kary;
I sqd mo2e zarzEdzie zaiatcie ju2 po uptywie piqciu tat, iezeli

skazany przestrzegat pozqdku pftlwnego powyj5ciu z wiqzienia,
a kara nie ptzekraczala fzech [at;

I w razie skazania na gzywnq, ograniczenia wolnoSci z uptywem
piqciu taf. Zlyq2e sqd mo2e zarzqdzie zatarcie iu2 po up{ywie
tzech lai;

.lw razie odstqpienia od wymierzenia kary po roku od prawomocne-
go ozeczenia.

r karq za wykroczenie uwa2a siq za niebylq po uptywie dw6ch lal.
N a p o: staw ie art' rc 6 - t o 8 ko d e ksu r 
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GloSna sprawa nairczycielki,
kt6ra podjqla pracq w szkole
po odsiedzeniu wyroku za
skatowanie pasierba, urucho-
mila dyskusjq o granice zatar-
cia skazania.

Nie ma w4tpliwoSci, 2e z

chwil4 zatarcia skazanie uwa-
2a siq za niebyle, a wpis o nim
usuwa sig z rejestru skazanych
{szerzej w ramce). Osoba,
kt6rej wyroknie figuruje ju2 w
rej estrach wymiaru sprawie-
dliwoici, nie musi informbwai
b nim, np. gdystara siq o pracq
w szkole czy o prZyjqcie na
aplikacjg. Informacja o nim nie
znajdzie sig r6wniei.w za-
Swiadczeniu o niekaralnoSci
wydawanym przez Krajowy
Rejestr Karny.

Czy to oztacza,2e taka
osoba moZe byi traktowana
tak jak ka2da inna? Czy inni,
np. pracodawry, maj4 milczei
jak gr6b o jej przbszloSci,
mimo 2e maj4 o niej jak4S
wiedzg? Prawo karne nie od-
powiada na wszystkie nasuwa-
j4ce siq pytania, a eksperci
maj4 podzielone zdania.

'Shd po ranie

- Zatarcie jest fikcj4 przyjq-
t4 na potrzeby prawa karnego
i funkcjonuje wyl4cznie w jego
obszarze. Chod wykreSla z
annal6w organ6w wymiaru
sprawiedliwo3ci adnotacjg o
skazaniu, to nie wymazuje go
z |ycia czlowieka - wskazuje
adwokat Jerzy Naumann. - To
takjak z ran4, kt6ra sig zabliZ-
nila. Nie widai jej, ale nie
oznacza to, 2e nie zostawila Po
sobie Sladu. Faktu skazanianie
da sig wymazai z ludzkiej pa-
miqci. Powstaje zatem PYtanie,

na zarzuci(. popelnienia
przestgpstwa. To swoiste
przywr6cenie godno3ci. Przy-
pominanie zatem o skazaniu
godzi w dobra osobiste tej
osoby ijest bezprawne. Prze-
ciwne twierdzenia podwaZaj4
sens tego ,zapomnienia o
przeszlo6ci'. Nauczycielka, o
lct6rej teraz tak gloSno, odbyla
karq, skazanie uleglo zatarciu,
mawigc czyst4 kartg ije2eli nie
istniej4 przeszkody zwi4zane z
osobistymi predyspozycjami,
to ma prawo normalnie funk-
cjonowai w spoleczeristwie i
wykonywai pracg - uwa2a
Kuczyriski.

Podobnie rozumuje Arka-
diusz Sobczyk z Uniwersytetu
Jagiellotiskiego.

- Musimywyj$i od konsty-
tucyjnie gwarantowanej woi-
noSci wyboru pracy. Prze-
szlo6i kandydaia do pracy
mo2e byi sprawdzana tylko w
ramach prawa. W przypadku
nauczycieli np. badane s4
predyspozycje do pracy z

dzieimi. Komisja rekrutacyjna
mo2e korzystad tylko z og6lnie
dostgpnych narzgdzi, ale nie z

zatartych danych z rejestru
skazanych. To cena za wolnoSi
i prawo do nowej szansy - wy-
jaSnia"Sobczyk. :

Zakaryniewysfarczq

Slyszy siq tei glosy, by s4dy
wydawaty zakaz pracy w new-
ralgicznych zawodach. Kodeks
karny pozwala s4dowi orzec
zakaz prowadzenia dzialalao-
Sci zwi4zanej z wychowaniem,
leczeniem, edukacj4 malolet-
nich lub z opiek4 nad nimi,
trwaj4cy nawet do t5 lat.

Marek Celej, sqdzia z war-
szawskiego,S4du Olcqgowego,
wskazuje jednak, 2e Srodek
taki musi miei zwi4zek z prze-
stqpstwem i aktualn4 profesj4
skazywanego. Nie mo2e byi
wigc stosowany na zapas, bo
moie kiedyS skazany zechce
zmienii zaw6d i zostadwycho-
wawc4 na koloniach czy pielg-
grriarzem. s

@i masz pyranie, wyslii e-mait do aulora
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