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Dzień dobry

W zalączniku petycja która już dawno powinna była być zakończona i powinno się zakończyć krzywdzenie poprzez
patologicznych sędziów sądów rodzinnych dzieci i w 99% ich ojców !

wzałącznikach również postanowienia chore inienormalne, krzywdzące ipodłezasługujące na potępienie!

czy wreszcie skończy się ta patologia???
z szacunkiem krzywdzony od 7 lat przez sądy
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,,Stop alienacji nodzicielskiej "
Działając na podstawie art' 2.1 Ustawy z dnia 1i lipca 2014r. o petycjach (Dz'LI' 2014 poz. 11q5) _
zwanej dalej Ustawą o petycjach, działając w interesie ivłasn'vm na poclstałvie art. Ż.Ż. pkt z Ustaivy o
petycjach, oraz działając w interesie publicznytl na podstawie ań. 2.2 pkt 1 Ustarvy o 1letycjach
wnosŻę się r,vproił'adzenia następujących znrian r.v Ustawie Koc{eks kany tj. z dnia 5 lipca 2bi r, L.
(Dz.l.I. 22016 r. poz. 1137), oraz Ustawie Kodeks wykloczeri tj. z dnia 3 lipca 2015 r. (Uz.fi. z2()15
r. poz. i094):

l. W IJstarvie Kodeks wykroczeń tj. z. dnia 3 }ipca 20l5 r. (Dz.[J. z.2015 t. poz' 1094) cioctajc się
ar1. 10ó1 $1i2:
,.Art. I06]$ /. &o iną,tłentą!łtie utruclnitt llłb ttrlienzożl111'ją l1;ykoncłłlie kontcłkrów lttb
SpravJau:ał"lia opieki lęad małoletnim lub tlsobc1 lzieporaclnq ze vłz5qlętlu łla.jej stan 1lsychiczny
Iub /iz1'ę21y' lv1łlikc$ących z wykonttInego orzeczenia atbo i y,ykrlnalnej złgot{y zctlutu'te.j trlrz|etł
.uqcłerł lub przed mectirłlorettt, podlegtł ku'ze ąresztzt, og"aniczeniu u,olności albo $r1ntul1,, 11ię
łliższej niż 200 zI'

,*ł 2. [-|siłov,ałzie 
'1e.st 

kurulne'"

Ż' W lJstarł'ie Kodęks karrry tj. z dnia 5 iipca 2016 r. (Dz.tJ. zŻ016 r. poz. 1137),w art. 207
dodajesię$4,5ió:
,, Art' 2a7 } 4. Kto utrudnicł lub uniemożłiłvict u,ykanałlie kontaktóu, lub sprawo'1}(łl1itł opieki
tzttd l'nałoletłziłn łub osobt1 nieporuclnq ze wzglęclu łla jej słałl 1l51lęfu[ę2ry, Iub Ji4',czny,
u'1)nika.ic1cycłl z v'},konalnego orzeczenią ąlbo z wykołlalnej ugotły zall,arlej pł.zecł si1tlełl luh
przed nlediatorerłz. 7loclle gct karze ograniczenicł u,olności albo pazhtu,ienia y,olności do lut 2.

;| 5. Jeżeliy, 11,ynildU cz}}ł1u okreŚlotqłn w $ 4 nnłoletni donta uszczerbkzt ncł ztll.ou,itł
psychiczll1,tlt' spr[nĘcu podlega karze pozbtłv,ieniav,olności od I r<lklł tta Iąl 3.

st 6. Jezeli nustęp.ttluetlż czynu tlkreślołlegov,! 1.iest tttł'gllięcie się poh'zyltclzołlego łlttI't'łtt5ne
zycie , sprutł,ca pocllega karze pozbctv,ieniu vohlości od lat 2 do I2.

3' W ustalvie z dnia 25 lrrtego 1 964 r. * Kodcks rodzirrrry i opiekuńczy (Dz'IJ ' z2015 r. poz.
20{12) art. 58 SS 1a otrzymuje brzmienie:
,,ArL 5B ! Ia. Ił{ braht ptsł'ozułnienia, a kłórj,p lllołl}u ll.'$.1, sqtl, tpzglętłniajqc prnt,o
c{ziecktł fl1t y1lęfuovłtłnia przez oboje rodzicóv,, polt,ierza ł,ykonj+t,ałłie v,ładzy rorlzicielskiej
łshrsjglt rodzicoltł, orą: orzeku opiekę ncłprzemiennq rtcłtł dzieckienł łr, len sposr\b, iż tlziecko



będzie zami.eszkia,ało przemiennie z każĘm z rodzicrjłt,tl, porrhrł4łrałł'ry,ch okt'e.gach. lI|
przytrlcłdkzł' gĄ wspólna opieka naprzenłienłza rodzicóu, nie tł()rrł hvć u7,ftą11r|t!t1t7 ll!

porólłn1łvtłIn1łch okresach czctsolt}lclę, sqtl łlav,niosek tego ł'cld:ica, klóry re.i opieki
ncłprzeniełtnej nie nnże wykott1u,ać. ustala opiekę tego rocłzit:a v' lttkitłl v,lĘtlioł'"e. o jttki on
tvtliosktłf e. It przypadku zagrożenia dobra dziecka strl,suje się otlpou,iednio art. ]09 i ] ] I.''

4. W ustarvic z dnia 25 lutego 1964 r. - Koclcks ro<lzitrny i opiekrrńczy (Dz. U. z'Żt)15 r. poz.
2082) art" 107 S 2 otrzylnuje brzmieuie:
,,Arl. ]07 s\ 2. Ill hrtlkll porozumienicł, o ktr5r1nł rno\4ra rt,$ 1, sqd, uu,zglęelnitłit1c'prtłu,o
dzie cku rlo v,yclnu'ełłliu przez obo.'!e rodzit:óv', 1lol.t,iel'zct lą,.ylton}ryt,ttttic v,łcłctzy rorlzicialskiei
abojgtł rodzicolłl. orclz tsrzeka opieke naprzeniełłnc1 nad dzitlckien u, le'n s}lostjb. it c{ziecko

bętlzie zanieszkilyało pł'zeniennie z kazdym z rrstlzit:illt, lu porółtnllvalnych oltresuch. lF
prz1lpatłktł, gthłlv.sp(llrła opiekł rtaprzemienna rodzicr5ły łłie może h3,ć wykoll1)|+,cInć! u)

1lortivt'lrrt.,t,tłlłlych okresclcl'ł czasov'-vch, sqd na y,łlio,yek tego rodzica, ktÓt'y tej opieki
nuprzelnienne-i nie nnże u,}łkołz1ll,ać, ustala opiekę tego rodzicct v, trłkin u')łnim'le tl.iaki orl
ł'niaskzł.ie' lll przy1ltu{ktt zttgl'ożenicł dohra dzie cka stosuie' się oĄsov'iechzio arl. ] 09 i ] l l . "

5. W ustarr'ie zdnia 17listopada 19ó4r. * I(oclęks postęporvania cyrvilncgo (Dz.. |}. z.2014ł'poz.
1 01) rv art. 756l przed zrlaniem pierr.vszynt clociaje się 5\ 1 , po zcianirt pierrvszynr clorlaje się:

,,Sqd utłzielajqc zabezpieczenicł ll' zaki'esie roztoczellitl piec4: łttlc| maloletłinti tłziećni i
kanląktóv, r ttzieckient' uu,z4lęcłniajt1c prcłv,a tłziecktz flg ylyr:hołrcułicł przez cllłaje roc{zicólv,

udzicla zabezslieczełlict w len ,sposób, iż dzieckrs będzie zanieszkiy,tl!o przełłliŁnłlie z kużdyn z
rotłzicrhv łl, pgrówłl1+vtllllych tlkł'escłch i piecza łzad tlzieckiem bęcłzie spr(ł}rol1,0t1u

przełlie.nnie przez każdego z rot{zicóu,. IY prz1"padku, gd-r- lt,sJlótłzu opiekcł nzps'zemieluttł
rodzicrhl, nie łntlże byćlvykon1+|alld tł, porłiv,łt1łvalłq,clz olł'asuch ,rr,rr11alych, sqtl nu łvtlioseIr
lego rłłdzictł. któr'y, te.i opieki iztłprzenzienncj nie może lł1łktll't}ąyąć, ustalct opiekę le gcs roclzictt
tl, ttłkinl y,yłttittrze o jtlki oł't tt,łliaskuje . "

W ąir. 756l po s\ 1 dodaje się $ 2.

,, 'i 2' ITnirłsck o udzieIenie zcłbezpie.czeniu określołtego u, l\ ] }lodlegu- roipoz}litltit't v' ternzinie

tht'tjch miesięc1l od dnia.jegg yłpłvnru do sc1du"

{.lzasadnie nie

Dnia 12 lnaja 2016 roku Sejnrowa Konlisja do Sprarv Petycji Sejmn RP dostrzegła bardz.tr istotny
p1CIbleln społeczny, ktory dotyka setek tysięcy cizieci rv Polsce' a nrianorvicie probiern alienacji
rodzicielskiej. W ił-vniku lozstrzygnięć sądów rodz.imrych ln' przypaclku rozstania się rodzicÓrł' ciz'ieci

pozbarvianie są prawa do rłychowywania i doś,.viadczania rniłości jednego z roclzicór.r'. bo'.r'ierrr sąciy

rv <ialsrrym ciągu r.vydają rozstrzygnięcia o pffyznawalriu r,v,,,*łączncj opieki natl dziećnli ietJrrenrtr z.

rodzicÓrv, jcdnocześnie splorł,adzając drLrgiego z rodzicórł, popr?.e7. instytucję rvcekencltrr.vyc}r

korrtaktórv do r.vizytLrjącej atrakcji' '7' ptz'ykrością llalezy'' stwierdzić" ze lviele clzicci, które zostały

irozbarvione plawa do rł.'.v-clrorvania przez oboje rodziców nie moze nal1ęt ilośr.r,iadczać tyclr

r.viz$ującycłr rveekendorł;ich atl'alicji. bor.viem obecne przepisy o rv5'kiril1'lvaniu kontak1611l ( art'

59815 i llastępne kpc) lv prz.ypadku iclr utrudniarria są nieskuteczne.

Konrisja do Spraw PeĘ,c_ji Sejrnu RP _ uchwalając dnia 12 maja 20 i 6 roku Dezycierat nr 4 do Prezcsa

I{aciy N{inistrórv rv sprawie podjęcia clziałali przecirł'działającycir alienacji rodziciclskiej wskazała co

irasiępujc:

.".}EDNYI\4 Z ELEMENT0W ALIBNACJI JHS',f PRZYZNAWANIB Gł-(iwNIiJ oPIHKI NAi)
i)ZiL'CKiIl\4.II'DNI'fuIU Z R0DZICOW, co zalŁrzenl ogranicza kontakt z druginr z r,:dzicórv i rv

e{bkcie moze \\1łypłylvać r-r dziecka r,vicle nicpoząiiarrych zaclrorva1: i zaburzeii.

Zerwanic rvięzi rrrięclzy <izieckienr a jedrryll z rodziców jest dla tego ciziecka krzyl'r'dą. W opinii

specjar1istÓrv * narvet jeśli dochocizi do rozpadu z.rviązkrr roclziców. nie nroze doc}roclzić <1o lozpaclu

'"vięzi r'odzicieiskioh.
W},stępując z dezyderat-em Komisja do Sprarv Petycji chce zwt'ócić uwrrgę. Żekażcle r1ziecko r-l1ir

s\,Ycgo praw.iclłolvego rł:zwoju ma prawo i potrzcbrrje dobr-ej rvięzi z. obojgienr rodzict'łlv."



NaleŹ.y,dalej rł,skazać stanorł,iska posłór.ł'na Sejm, \ł1lrazone podczas posiedzenia Kornisji clo Sprart,
Pctycji' dnia I3 kwietnia 2016 roku

Po.seł Jan Picchcta:

"Ztyln problenrenr lnamy clo czynienia oci darł.na. Gener'alnie clrodzi o utruclnianie cz5, wl.ęcz
unienrozliłvianie jednelnu z rodzicilw' po rozpadzie zrviąeku roclzicilw' korrtaktów z clzieckierl. Jest ttl
coraz powszechrrięi traktorł'ilne jako forma lozyrvdy dzieckrr. przelnocy wobe c dziecka. a tirkŹc
prz.emocy wobec drugiego rodzicit"

Poseł Magclalęna Kochan :

''I)otlzebtle jest uślviadatnianie..iak bardzo lirzyrvdz.inly rlziecko. jeśli nie dopuszczamy do kontaktórv
z drrrgim rodziceln' Kazdc clziałanie r,v tej dziedzinie zrviększające ruszą wiódzę jest potrzebne
dzisiejszym dziecionr i przyszłynr pokoleniom. Dzieci w1,chowyrv'dneptzezoboje lołzic{;rv, nrajacc
pozl'1yrvne dośrviadczętria z okresu <izieciństwa, stają się iepsz.yllri obyi,ł,atclami.''

Poseł Arrdrzej Smirnorv:

''Oboje rodzice maji1prarvo i obor.viąz.ek wychor.vać clziecko.,'

Dnia 12 nlaia 20i6 roku podczas posiedzenia Sejrnowcj Komisji do Spraw Petycjir cloraelca spolecznl,
I{PD Sec'lzia Agnieszkir I{ękas w}]rost r.r,skazała, iz r,vykluczcnie rocizicielskie, jcsi rrajgorszą kz5,r,vclą'
jaką mozna zr'obić dzięcku.
Doradca społeczny Rzecznika Prarv Dziccka Sędzia Agnieszka Rękas:

''WYKLIJCZI]NII] RODZICI]rLSKIH iv stosunku do dziecka JEST NAJGORSZĄ KRZYWD;\ 'JAKĄ IVIOZNA ZROBIC DZII]C]Ki'J" clziecko polvilrno się rłychowyrvać, jezeli nic lv pehej roclzirrie'
to rł'pełnej opiece i rniłości rodzicielskiej.''

Stalrovi'isko posłór,v na Sejnr. oraz doradcy społecznegtl l{zeczrrika Prarł' Dziecka jest zlriezlrc zc
stanoi.viskienr ckspcrt(lrł' z Anrerykariskiego l'owarzystlva Psrvchologicznego - Arltetican
PsychologicalAssociation (APA) -które to stol.varzyszenie ps1'cho1ogiczne liczące 130 000 człorlkórv
na całytn śrviecic stu.ierdza]:

"I)zicci, którc był.v_ poddawane przeruocy psychicznej (Aiienacja Rodzicięlska) cierpią pózniej rra
zaburzenia lgkowe, stany ciepres},jne, triską samoocenę, nrają objarł_v stresu pourazowe{Io olaz
dochodzi rvśrćld niclr clo plÓb sairrobójczyclr rv takirn salnym str_lpniu, a nierzadko rv sto|nirr
rviększylrr' niz dzieci będące oflararrti plzetnooy tiz1,,cznej lub przenrocy seksualnej'''

Dnia 21 r,vześllia 2016 roku posłolvie Komisji do Sprar,v Petycjia zauw.azyli nieskuteczność przcpisłirv
o tz.u'. rvykotryrvaniu kontakt(lrv' okreś]on1.ch art. 59ill5 i następne KPC" jak i rórvnież zos{ala
podniesiolla słuszna argurrlentacja' Ze pl'awo nalczy znrienić nawet rv synracji krzyrł,dzenia tylko
.icclrtego oby'rvatela, zaś z ptzykrością należy stwierclziÓ, ze obccnie r,r' Polscó t1.'siące dzieci d,lznaje
hrzyr,r'd1' u, wyirikn alienacj i r-odzi ci e I skie.i :

Poscł Andrzci Srrlirnorv:

,,Zciatrient lŁecznika Praw l)ziecka, a takze Instytutu Wymiaru Sprarviccllirł,ości obccna ustawa
rólłłriez jest mało skrttecziia i tlie rozrviązuje probleniu. Przy tyni jej kryt;rcy, zwracają rÓrłniez u\\iagę,
Ze ustalva moze po\Yodorvać powiększenie antagouizmóu,pomięclzy stronami konilikttr. Lresztą
Inst,v*tLrt Wylniat'u Sprarviedliivości stwiercl7'a, Że sankcje nlajątkor.ve są nrało skutecztie lv t1,cil
przypaclltach."

Posęł Pai.veł Lisiccki:

^,Cz1' 
jezcli będzie to jecleil przy''padcli, tlz.ysta, tr'zy tysiące. tr'zydzieści tysięc1, prz1,pacik(lr.v *' gdzie

postawinry gralricę, ze te przepisy nlają się zmienić, a gdzie. ze tyclr przepisi;rł. tnainy nie zmicniaci)
Czy dla chooiazby jedncgcl przypacikit nię warto tyclr przepistirv zrnicni c'? ()z'y mamy teŻ czekac, aŻ
tych ])1'z),padkórv berizie lrzysta czy teŻ trzy tysiące?"

Posci Nlagdalena Kochan:



,.Zgadr.am się takzc z'tyln, że jezeli ltri<a w pralvie dotyczy chociazby jcdncgo przypacłku, to tę lukę
natychtniast nalezy uzupełrrić regulacją''

Wskazać dodatkou'o llaielry', mając na względzie ratyfikowanąprzęz Rzecz.pospolitą Poiską
Eurclpejską Koni.vencję o rvykonywanitt pra.,v dzieci (sporządzorrą lv Straslrurgu dnia 25 styczrria 1996
r.) (Dz.Lt' 2000r nr i 07 poz'. l128) a rł' szczególtlości art. 7 , iŻw celu szyblciego dzialania i ocht'trny
iirtcrcsór'v nrałolctnich dzieci pozbawianych kontaktów z jednynr z rodziców, koniecznym i
uzasadnionym jest stosorł'anie takiego narzędzia, kt<ire umozliwi jak najsirybsze przcrr,vanie
naruszania praw dziecka. Wskazać ponadto należ.Y, zgodnie z Konrvelrcje1o Prar,vach Dziecka
(przyjętą przezZ'gromadzenie Ogillnc NarociÓw 7'jednocztltlych dnia 20 listopacla i989 r') (Dz.U. z
199 i r. Nr 120, poz. 526 ') a r,v szczegĆłlności nlając na względzje art' 8 tlst. l i 2 Konrł'encj i o Prarvaclt
l)ziecka, ze na Rzeczpospolitej Polskiej Spoczylva obowiązek szybkiego dzialzrllia rv przypadktl
naruszeltia plawa dziecka clo zaclro.,vania jego tozsamości i stosttnkÓr.v rodzinnyclr r.v 1rrzypadł<Lr ich
naruszatlia, co Z pewnością nra micjsce w sytuacji niewykonyrvania kontaktÓw dziecka z rodzicenl.

Irakt niewywiązylvania się przez Rzeczpospolitą Polską z ratylikorvanych aktór,v pra\Ya
trriędz1,naroclor,vegtl. r,v zakresie skutecz.ności i są'bkości postępor.vari o rłykoriywanie kotltaktórv z
clzieckiertl została wprost rvskazana rv Odpowieclzi podselaetarza stanu r'v N4inisterst.'.vie
Sprawicdliwości Pana ł,rtkasza Piebiaka na itrterpelację nr 2140I posła Palra Parvła Skuteckicgo l,v

sprawie postępowari sądouyclr dotyczących rvykonyrvania kontaktórv z' dziećmi -- cytat:

,.Z posiadanych danyclr Statystycznych za okres ŻaIZ - 201 5 '*ynika. ze lvskaźnik czasu trwaniit
postępowania (wedlug nletodologii Ci:]PI'j) dla poszczególnych kategorii spru\,v wyllosił rv latach
Ż012-2015 r,v sprawach o ustalcnie kontaktÓiv z małoletnim odporviec{nio _ l44,94, 165,63, 156.47"
ió6'39 clni, rv sprałr'ach o z-nrianę kontaktÓw z małoietninl odpol.vieclr"ńo - 175.67,208,33, i94,30,
205,61 cini, u,sprarłach tr r.vykonanie kontaktćlrv z małoletnirrl rv 2012-2()14 r. _ brak danyc}\ zaś 20l_5
r. - 266,96 dni."

Kryt}lcznie o iłrykonyr,vanirr kontaktórv lł1'por.vicclaieii się r'Órvniez pr'of. I\\lS dl lrab. h,lzbieta
}{oielviliska-ł,apiliska' clr lVlaciej Donrariski. dr Jerzy Słyk "- którzy w oplaco\Ą/aniu .,Orzeczilictrvo w
sprarł,ach o rvy*kolryr,ł'arrie kontakt(llv z dziećlrri'' z roku 2015 rvprost wskazali:

'.Srechtio postępowalrie trrł'ało nieco potterd 9 micsięc.v-, Z punktri u'itizcnia podtrzvmyrvarria rvięzi
enrocjonalnej z dziecl<ienr osoby uirrarvnionej łio styczności, o ile rv tynr czasie nie by'łob1,'zadnycli
korrtaktórv, byłby to niewatpliwic okres dłtigi.('''

I(olejny raz kr1.tycznie o inst1.tuc.jirłykonyrvania kontaktów r.vypolviacla się dr'hab' i:lzbieta
IIclierviriska-Łapińska. prof'' Instytutu Wynriaru Sprarviedlir,vości \ł, opraco\Yalriu{ z roku ?016 -

.,Postęporvania q, strrrawach o rł'yltonyrł,irllie kolrtaktÓr.v z. dzieckierrr umorzone tra podstarvie art. 5982(}

k.11.c.":

"Pru'y załoŻenir1 ze utnotzenia postępor,vań na podstalvie art. 59820 k.p.c. rłystępują w 1;rzybiizctlir_t rv

oiioło 40oń spl'a'"v o lłrykonywanie kontaktór,v, ustalelrie, iz mniej niz rv połowie spl'a\,v unrorzonvclr rv
okolicznościach opisan1'cir lł' art. 59820 k'p.o.
\ł-ystępują pom),ślnie rokowania na przyszJość" r.vskazuje na nluicjszą skutecz.nclśĆ ślodkilrv
pr'*ń.l'ńych w przepisach ań. 59815 k.p."' - art' 598l7 k.p.c. niz n]oŻna było sądzić rra poclstalvie
tvcześniejszego badania.''
''średni okres podclany clcenie r,v sprarvach objęt1''ch analiząr.ryniósł l7,2 miesiąca. a trrediana 16.9

trriesiąca' ()bscnr'owatry okrcs był relatyr.vnie długi. 4i% spralv zostało r,vórvczas unrot'zonych na
podstarr,ie art. 59820 k.p.".' a pozytylvna prognoza co do realizorvania korrtaktói.v zgodnie z
orzcczenięnr bądz rrgodą rłystąpiła rł, 31,90ń spl'aw.''

N4irristerstruo Sprawiedliwtlści rvskazr'rje. iz. spłarł1, o rvykonywanie kontakttirł,trr,r'aji1 9 r'rriesięcy,

r,vcclług lWS śrerlni czas to l7 iniesięcy.

I)r'agnę Zaurł,azyć, iz w rł.yrrikrr działaii obywateli, fuIinisterstrvo Sprawiecllirvościs pisinen z clnia 21

wrześrria 201ó roku iłysłarrym do Prezesów wszystkich Sąclorv Apelac,r'inych -- z.nak DSRiN-II-O55-
4116, orazKcłnretrda Główna Policii! pistnem z cinia 29 łvrześnia 20ió roku - 'znaic r}'^2443116



podjęły clziałania rv sprirrvie rozpolvszechnienia l)ezycteratu nr 4, któr.e jednak nie doprorvadziły clo
porvstrzymania przemocy wobec dzieci, którą jest alienacja rodzicielska.
Konrenda GłÓwria P<lticji rv piśnrie z dnia 29 września 2016 roku _ znak EP-2443/16.La stwierdza, iŻjedyne clziałzuria jakic nrozę poąiąć Policja w lanrach prz.ysługujących obeclrie uprar.vnieli i
uregulowań prar't'nyclr w przypadku naruszania prawa dziecki do kontaktu i w1,clrotvania przez oboje
rodzicółv' to pouczenie -stron o 

_ptawnych mozlil,vościaclr rozrviązania sporu popl-z.ez lv1,korzystanic
nieskutecz.nych przepisórv att' 595I5 i następne kpc. olaz udokurrrentorłęnie czynności w lrcltatnilttt
słuzbowynr.

Nie tlość tcgo. ze sprłwy o r'"1,konyrvarrie kontaktów trr.vają trcl 9 do 17 miesięc-v. to sątiy zagrazają
karą litransrlwą rtieaclekwatną d<l powaalego charakteru naruszeń i krzyi.vcly jziecLa jai.ą.ieJr aliella"ja
l'odzicielska. Jako prz.ykłaclnalezy r.vskazać' że Sąd Rejonołvy dla Krakov,a Kron"oc1izy r.v Krakolvie.-
III Wydział Rotlzinny i Nicletniclr rv skłacjzie SSR Maria Włoclarczyk, dnia l l grr-rclnia 20i3 loku l.v
sprawie o sygl]' aki: iil Nsrtr l06/13/K zagroził na podstawie arr. 59815 s\ 1 kpc f,rvotą 15 zł
(piętnaścic) *_ czym wycenił krzylvclę dziccka i alienację rocizicielską na kwotę mniejszą ltiz cęna
paczki papierosórv. Sąd Okręgowy w Krakowie clnia 21 rrraja 20l4lokul,v składzie SSC) Rolllarl
Kaczanorvski' SSO Jaclwiga osuchowa, SSo lvlonika Krzyianor.vska w sprawie o sygl-I. akt: XI i Cz"
223/14 podtrzvmał wycenę krzywłly cizjecka na poziornie 15 z'l.

Krytycznie o irrstytucji r.vykolrvr,vania kontaktów wypor,viacia się rówrrież Rzeczrrik Prarv Dziecka.
|oycrn RPD łv \\ystąpiel]itr gener'alnylrr do Prezydęnta I{P z dnja7 nlaja2016 roku --znai<
c 

^B.422.3.20 
l 6'I]S]l - 11,pt-oSt rvskazał:

.,Z obserrvacji Rzecznika Prarv Dzieclęa na bazie airalizy spr'aw prowadzonych rv Riurze Rzeczriika
Prar'v l)ziecka'uv.vnika, ze ol'Zeczellia sądón'clotyczące reaiizac3i prulYa dziecka do kontirkrtl z
oboiuierrr rodzicórł'są często ignorolvane lub lekcewaz-one plzez jeclncgo z rodzictir,v. \Ą,'skaz.itjc lo na
całkor'vitc poczucic bezkarrroŚci takiego rodzica.

Rcgulacje plawtle ukierulr-ltowane lla poprawę s1'tuacji clziecka w'przypadku utntclniania kolrtaktóiv z
rodziccnr przez drrrgicgo rndzica . ' ' okazały się nieskutecznc i niew1siarczająco zabezpieczają prawa
dziecka do kontaktu z obojgielrl rodziców. Praktyka' pokazała, Ze są one zuyi iłauynt instrunrcntertr
palistr'va, nieskutecznynr dla z.tlrial1y negaty\Ytrych postarł' roclzica rv odnięsien'u jo 1q,konyrvania
ot'zęcz'enia sądu rodzirrnego lub opiekuIiczego, regulrrjąccgo uprawnienia i obowiązki rvobcc
rlralolctniego dziecka.
Naleą'podiu'eŚlić' ze utrudnianię lLrb unienrozlirvitrnie koirtaktów dz.iecka z rodzicenr to społecznie
nagam}e zachorr'ania. Kontakty z obojgiem rot{zicól'v są niervątplirvie barc1zo istotnyr'rr elementent vy
rozłvo.iu dziecka. Zaburzellie takich kontaktów, albo iclr całkŃity brak. nicmz połączotre z
rł1'kształcenienr ri ilziecka po_starr'rricchęci czy lękrr rvobec łlrugiógo rorlzica. ,npłyr"u zdecyclol,vatric
niekolzysttlie na lozrł'ćł psyciliczny clziecka, jak i jego socjalizacj{ oro, p,'yrr"u.;anie plarviciklrvych
rói i ptlstarv .,ipo{'ecznych.''

I}ez cienia ł'r'ątplirvości uznać nalezy' iz ol_;ecne przepisy o tzlv. wykonyr.r,aIliu kontaktórv r,t, zacien
sposób nie stenorvią ocirrony podrniotowyclr praw ctiiecka do koniaktrii ovyclrowaniet przez obde
t'oc1zicór'r', borł'ienr jalt powyzej lvskazano, spral\y o rvy-}<otryrvtlnie kontakńrv tr.uyaiz} rniesiącarlii' zaś
sądy por,vszecline krzyrvdę dz.iecka i aiicuację lodzicieiską rwceniają na kwotę t5 zł, g<1y tyllrczasetrr
przypaienie włosórv suszarką rr' zakładzic tiyzjerskiml].je'st ,'yceniun" pr'., sąciy na 10 000 zł.
Koniecznyl]] Zatem jest iv nrojej occlrie wprorvadzenic odpoivie,Jniclr przepisÓrv do Kodeksu
wykroczeń oraz do Kocleksu kanrego, ktÓrc to przcpis'v r,v sposób realiiy bęclą chronić prawo tjziccka
clo rłychoiłania przez obcl.ie rodzicóu'. Naięzy rvskazal, itiv plzypacikir incydentalrtego naruszaniłt
prawa dziecka do kontaktu i wycholvartia przez jedncgo z r'odz.icói'l,. ,u *1,niku pri|nnn*'on.1
l'egLrlac_ii w Kodeksie rvYkrocz.eli organy patistrva będą rnogł;l rv tr1,bie ,'atychrniasinr"-un' itrget.orvać
pclptz'ę7' tr:rłozenie grzylvny w postępowalriu nratrciat,rn"y'n. Sanra rvizja otizylnania nlanc1:itu karne-go,
tudziez skierorvatiie r'vtiiosku o ukar'anic clo sądu karrrego porvirura stanorłlić odpol'iednie clziałanie
prervetrc1'jne znieclręcające rodzicÓrv do lraruszania pra,.v łzieci i stosorł,arlia alienac.ji r.orlzicielskiej'
Jeclnakze rv przypiłdku clługotrrvałej izoiacji dziecka skutkrrjącc'i spustoszcni.,'prr,.t-,i"Zl1vln.



kotliecznynr jest zastosorvanie dalej idących sankcji na gruncie Kodeksu karnego. Nie bez znaczetria
pozostaje rilwnież fakt, Że kara grzywny może byó zarrrietriona przez Sąd na zastępczą karę
wykclnania prac społecztrych, co tlla niebagatelne znaczenie w przypadku roclzica o niskini statusie
nratetialnynr, borviein taka zamiana nie będzie skutkorł'ac pozbawienieni środkÓw do zycia rodzicat
jak i róiłłriez dziecka znąidtrjącego się pod opieką ukaranego rcdziea. Wskazac rórvniez nalczy na
szylrkość clziałania, bor.vięm większośc ta}iich postępor,vań bęcizie się kończyć bąclz prz1,jęcieul
mandattt karnego, tltdziez u'przypadku odmol,vy prz1jęcia mandatu, rvydaniem przez Sącl Karny
WyrokLr Nakazor.vego.

Prawo do utr'z.ynrywaniir i podtrzymyr,vania więzi ponriędzy osobanri bliskimi. rv szczególności gdy
jedna z nich jest dz.ieckiem" jest postrzegane jako podstalvowy eienlent z.ycia pr1'rvątnego i
rodzinnego. Orzeczirictrvo Huropejskiego Trybunałtr Praw Człowieka'''. tr'aktuje ciziałania znlierzające
do zerwania więzi poniędzry rodzicem a dzieckiem, jako naruszenie art. 8 Konrłencji z 4 listopada
l950 r'. o oclrr'onie praw człowieka i podstawowycir i.r'olności'
Prawo do utrzymywania regrrlarnych, osobistyclr złviązków i bez.pośredrriego kontakiu z obojgierrr
rodzicó'"v" o ile (rvyiątkolvo) nie jest to spueczne z intetesami dzieclra, jest zagrvarantowane w art. 9 i
i 0 Konwencji Narodów Zjc<hroczonych o prawach dziecka.
Fakt krzywdzenia dzieci pl'zez sądy rodzinnc poprzez naruszanie ich p-awa do cloświadczania nriłości
i rł1'c1rrl,,vairia pzcz ohoje rodzicÓw u'przypadktr iclr rozstaniazaulvażył Rzecznik Prar.l,I)ziecka'
borvietn RPDl'ł wprost rvsltazał iz:

'.Arlalizy statyxyk świadczą o asymetrycznej poz.ycji matek i ojcÓw lv postępowaniatlr rozlvociowyclr
i opiekuńcz1'cli' rvskazuj ąc, Ż.e częściej rvładzę rodzicielską pou'ierza się matkonr. Nalezy
zrezygno\,vać z konfliktclgennych przepisórv prawa rodzinnego i dokonać rvprorvadzenia nowych

'*oz'l*iąr.an, 
gwarantujących prawo dziecka do wychor,vania przez oboje rodzicór,v''.

Sąd Apelac1,jny rł,Gdańsku w sprarvie cywilnei o naruszenie dóbr osobistych słusznie rvskazał. że
ograniczarrie kontaktÓl,v z bliskinii. naruszanie prawa dzieci r1o doślvia<lczania miłości i r.rycholvatlitt
przez obojc rodZiciłrł'' godzi lr' dobra osobiste i stanowi zrćldło bólu i cierpier'l morain1,cll:

'._.. 
pozwana got{ziła rv dobro osobiste porvclcla 11' postaci łączącej go z córi<ani ri,ięzi uczltc'iowcj

ograniczając kolrtakty osobiste por.vorla z dziećnti. a takzę korrtakty realizorł'alre tele1t'lnicznie i przy
rwkorzystanirr elektronicztryclr fomr kolrrunikacji doprowatlzając clo całkorvitego Zcrwania tyclr
l<ontaktćlw. Na skutek zerrvattia kontaktóu,z córkami polvód doznał u,analizor.r|al}ym okresie
krz-'-rvdy' bÓlu i cierpieri errrocjonalnych. ...
Zdarriem sądu Ii irrstancji po2Twjana narusz.-r'ła jedno z podstarvor,vyclr dtlbr osobist,vclr człorvicka r.l,

postaci lvięzi lodziciełskiej (tu łączącej porvoda zjego córkanri). Jest to rvięź szczególna' której
ttaruszcnic rviąze się ze znacznym cierpienienr psychiczn1'nt."'

- Są,t Apelac1'jny w Gclarisku dnia 15 iipca 2015L. 1 .'\Ca Ż02l15|5

Mlając tra rvzględzie t-akt, iz sąci1'roclzinnc nie dostrz.egł'v nowelizacji art. -58 i 107 Kocieksu
rodzinnego i opiekuńczego (Dz.tI. z 20l5r. poz. i062), rł'dalsz1,nr ciągLr dochodzi do grvalcenia prarv

clzieci do rłychorvaniaptzez oboje rodzicór.v rv przypadkrł ich rozstarria.

SzczegÓlnego podkreślenia wynraga fakt, iz to naruszatric prawa dzieci do rłycliolł,arria przez oboje
rodzicó'',v jest zróclłem bÓlu i cierpień nroralnyclr przede r.vszystkinr clziecka, ktÓrc kocha obydlvoje
roclzicilrą'- Co Zaulvazył Sąd Apelac1,jny w Gdańsku r.ł'cyttlrł'anym rvyzej orzeczeniu. Stanor'visko

Sądrr Apclac5'jncgo iv G<]ańsku korcspondrrje ze stanowiskienr Ministerstrva Sprirr.r'iedlir,vości' ortrz'

Ministerstiva l{odziny, Pracy i Polityki Społecz'nej, które fakt izolo'uvania. ograniczania dzieckrr
kontaktów z najblizsz-ymi. atnputorvatrie dz'iccku jcdnego rodzica. które to działania sa przyczyl1ą btilu
i cicrpicń moralnych sklasytikowały jako plz.errroc i znęcanic się nad cizieckierrr.

Zgoclnie z trcściami zarvartyrni w lnibrmato rze dlaosób dotkniętych przelnocą w rodzitriclo'
opraco\,\ianyrni i pub!ikorvan1'nli przez Ministęrstwo Spralviedlirvości' oraz Ministcrstr,vo Rodziny.
Pracy i Polityki Społecznej. oraz Karcie" plaw osoby dotkniętej plzcmocą w roclzinie opracol,valrej i
publikorvanej przezMinisterstl,vcl Sprawiediiwości. przemoc'"r'rodzinic została zdetlnior.vana w att. 2

pkt 2 ustauy o przccirvdziałarrirr pr.zenrocy w rotlzinic' Zgodnie z ią detinicją:



roz\\'iązania.
Sędziorł'ie rł'inni rÓwniez irwzgięclnia ć, Że czym innym jest opieka nad clzieckiem w rveekenrl',' a
czynr innym towarzyszenie nru r,v dzieli po'"vszeclni * wśpieranie rv obowiązkacli szkolnyclr'
towaHy'szenie przy zasypianiu, bycie w smutku i chorobie, towarzyszenie w zabarvach i spotkan iacl.t zprzyjaciółnri. Dlatego r'vańo tak zorganiz'o'uvać opiekę, by każdy z iodziców miał okazję być ztuÓrvlro
..rodzicetn śrł'iąteczrrym", jak i .,roc1zicem ocl sprarv codziennilch.'. W tyln kontekście per,rłrynr
r0zr:''|ą'un1.m jest opieka naprzemienna --podział opielti spralvorvvan y pt?.ezrodzicór.v opalty o
okrcślclną ilość clni (np. eztery clni mama * poniedzialek" wtorek, s'-oła, czwaltek; cztely clni tata _
piątek. sobota, niedziela, poniedziałek. itd.) lrrb tygodni (np. mama drva pierwsze tygodnie llriesiąca.
tata - dwa kolejne).

W polskich warunkach wskazanym było'by częstsze na etapie sądorłym kiero,uvanie skonf]iktorvanYch
nrałŻonków do rłryk''valifikołvanych rnediatorór,v oraz zmiinalv postrzegarriu opieki lraprzenrienn"l, 

-

która 'rł'brew inacjonalnym clpiniom wielu prawników- - jest szansą, a rrie zagrozenielrr. clla
prarvidłowego psycirologicznego rozrvojtt c{ziecka''

Nie ulega Zatem najlnnie.iszej r.vątpliwości' iz z puttktu rviclzenia dziccka opieka naprzetnicnna jest
na.jlepszyrn modelelrr opieki nad clzieckiem lV plzłpadku rozstarria się rodźictirv. zaś w przvpaclkr-r
konfliktu todzice poi'vinni być kierorł'ani do nlediaicuór.v bąciŹ na terapię na poc1stawic art. 10t) Ki{io,czcgo sądy roclzirure lrie czynią.

Por'ryższe 
'T{i]: Tgl':"#y zostały rór.vnieŻ przytoczone przez ps}'chologa clziecięcęo mgr JLrstynę

Zukowska-Gołębiewską"lJ, Ze stor,varzvszenia ''I)la Naszyóh D'i.ci,' _ cyiat: 
(

,'A co zlymi algunrentami, jakie często podnoszą psyclrologowie? Co z przckonanialrli. ze c]ziecko
musi rnieć stały schemat i rytuały, gclyz to claje rnu poczucie bez4ieczeńst wa? Zgadz'ani się z tvnr bcz
zaclnego ',ale''- Dlaczego opieka naprzemienna nriałaby to zaburzać? Ztłłózmy,z! roclzice zamieniajtł
się ctr 2 tygodnie iub diła tygodnie tl nranly' tydzień u taty' Czy jcśii trwa to systerrlatyczrrie.
konsekr,ventnie, to nie staje się to scltematenr? Ri'trrałern? I)laczego uwazamy- ze tylko ta saI]la
poclłoga w pokoju i okno, z którego ił'idać ciagle ten sam par*r, ń być ctla diiecka jakinrś
rłryjątkorł'ym czyrurikiem rozr.vojoiłynr? To rrie pcldłoga ani okno uni t"' meble takic czy irrne
sprawiają- żę dziecko wycholvuje się rv poczuciu bczpieczeńst\'va i nliłości. 'fo luclzie, ktÓrzy ttl
dziecko otaczają spl'ar'viają" czy dziecko czrrje się koclrane i czy czujc się bezpiecznie' I'o prau,cla. zc
dziccko por'r'inno nrieć zapervrriony dostęp clo srvoicli przy'jaciół, szloły i za.;ęe poza1ekcyjllych.
I)latego rcldzice rczr'vaĘący opiekę t1z.ieloną porvinnizamieszkać rv takie.; ó,il.gł;s.i o,i.iórri.. ot y
zaperł'nić dziecku konrfbrt kolrtaktu z obojgienr znichi konrfort dla siebie' aby ilie nrusieli lra siebie
rvpadać codziennic rv sklepic osiedlowynl. To nie cio kolica prar,vda, ze clziccko ktÓre stale znlienia
lniejsce zamieszkania" będzie miało ploblemy psychiczne. Ró'n. publikacje i badiuria dor.vodzą. zc
znriana śroclor'viska mz na jakiś czas spuryja rozr,vojor.r'i intcligcrrcji i lrmicjętności raclzelria sobie lv
r<iznyclr s'vtuacjach. Dziecko staje się bardziej otwaltc, nabiera rt'ięccj urrrie';ętności aclaptac1,jnych.
konrrniliacyjnych. Zbyt ciągłe znriany, faktycznie to poczucie bezpieizeńst*u n1ogą.ńuri'e.-.l",lnrk
jeśli spojrzynly na opiekę dzieloną jzń< na zt:riane nriędzy tlwoma alanynri dziecku miejscanri' to w
końcu przestaje być to coś nowego, staje się rutyną.''

Wskazać rór,vniez nalez.v i.r,yniki badair z la'ajórv, rv któryclr opieka naprzetnienna została
rvprow'adzona do porządku prawrrego i jest stosor.r'ana od prawie 30 lai.

Linda Nielsen z l{atedryEclukacji na l.]nirvelsytecie Wake Fore.st (US^) rł, czasopiśniie ..Jotlrnal o{'
I)ivorce & Retnarriage'' ']l _"' z'20111'. w pracy pt. ,.Shared Parenting A1łcr Diyorce: A Rel,icq, of
Slrarcd Residential Parenting Research'' przcdstarvia r.rylriki 40 badań z'lat 1989-201 l protvaclzonych
rł'Sz.tvccji, Norlvegii. I{oiandii. Kanadzie' Danii, Austraiii' Wielkie.i Brytanii i USA, kióre
1rorórł'nywały sytrrację cizieci kt(lre nrieszkajązkaż.ctyrn z roclzicÓw co na_jnlniej 35olo czastt r*
porórł'naniu do dzieci, które mieszkają przede lĄ'szystkim z matką i spęclzaią nrilie.j niz 35%a cz'astt le
srvoinr ojccm.
Wyniki badań łvyraŹnie rvskazu_|ą. że dzieci rv rodzinaclr stosujących ilieczę naprzemienrrą (shared
physicai custody) wykaz.y,**ały lepsze wyniki rv pomiarach iclrsanropo..u"lo emocjonalncgo.
bchawiomlnego i psycliologicznego (ernotional. behavioral, and ps1,'chological wcli-being)la takzc



były zilrowsze ftzytznie i nriały lepsze relacje ze swoimi rnatkami i ojcarni.

Korz,yści te występowały takze w przypadku wysokiego poziornu konfliktu pomiędzy iclr rodzicarrri.

Nie bez znaczeniapozostaje stanowisko Krajowej Rady Sądor.vnictwa w inrięniu której Sędzia
Waldemar Zurek cinia 22 lutego 2017 roku podczas posiedzenia Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP:l
r,r,ysto sował llastępujący apel do Ustawodawcy :

',Manr prośbę do paristwa parlanrentarzystów. To jest problenr nabrz,rniały od wieiu lat. Moinr
zdaniem konieczna jest zmiana Korieksu r'odzinnego i pÓjście w kierunku modeltt europejsko-

skaudynawskiego, w kierunku opieki naprzemierurej.
'I-o zlikrvidorvałoby nanr setki tysięcy Spl'a'!v' ktore są gellero}Vanc rv sądach, cilatego że takiej opieki
naplzemiennej, jaką ma liuropa i rriektÓrę stany w USA, nie nra. Poprzedni parlaruent lvprolvaclził
jedcrr dobry zapis, który idzie w dobrym kierunku' Mianowicie, kiedy rodzice nie dojdą do

porozrunienia, to sąd wyznaczaopiekę naprz.emienną. uwzględniając prawo dziecka do r.vyclrolvania

przez obojga rodzicór.v. 'I'o jest takię <ltr.varcie tilńki lv kierulrkrr pójścia na opiekę naprzenriertllą, iłił-r

liiedy w poprzcdniej kadencji byłem zaplaszany na posiedzenia Komisji, postulowałent, zeby

w1rrorvildzić przepisy zabezpieczaiące.
Na czym to polega? Iesz'czę dwa zdania ' Z,avisze clo rozprawy opiekuliczej korrieczna jest opinia
(kieciyś to były rodzilrne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne) sarnodz.ieinych zespołÓr.r'

opinirrjącyclr. Zostały powołane przy sądach okęgowych. Jako Rada protestowaliśmy. \}waŻany.'Ż'e

to powinny byÓ niezalezne podnrioty, skłaciające się z psychologÓr'r,, pedagogów, iekąrzy' a tlie
irrstytucjonalrrie związane z sącJenr' To' niestety, się irie udało. one sporządzają opinię, która jest

podstalvą wydania wy'roku pr*zez sądy rodzinne i doclrodzi do takiej sytuacji, że na tę opinię czeka się

bardzo długo. Czasetrr rok.
\łltedy jeden z rodzicórł'' ktÓry nra pozycję dolnintrjącą (liie chcę mówić cl płci, ale wielrry, Że to się
płciowo układa) nie pozw,ala drugienru rodzicorvi rra kontakt z dziockiem przez dłrrgi czas. Po tynr

okr'esie mamy badanie robione przez psychologÓr.v, które stlvierdza zerwanie więzi z clrtrgint

rodzicem, bądz bardz.o silne osłabienic tcj więzi^ 'l o póŹniej gerreruje u,yrok, niestcty. niekorzystn1'

clla tego r'odzica. Ptosiłclrr' zeby rvprowadzaĆ przepisy z.abezpieczające prawo dzieoka do rvychorvanie

;lrzez obojga lodzicÓrr,. 'I'ak' zeby podczas procesu dzięcko mialo porćlwnyrvalną rnożlirvość
spędzarria czasu z drrrgim rodzicem rv syluacji, kiedy ten rodzic jest niepatologi c'Llty i clrce spędzać

c7:ls Z dzieckiem. o tyrn rrrówilrry.
I to por'vodowałoby, ze dlugi r'odzic nie przewlekałby postępowania, a dziecko nie zrywałoby wiczi.
Wtedy sąd miałby pełny ogląd, a tak sąc1jest w pewnym problemie, bo tę opirrię ma po takinr oltl'esie,

ze rvięzi zostały zerwane' W Starrach 7jednoczonych przez r.viele lat przepror,vadzano enrpityo7.lle

badania ira rodzinach. okazało się, ze oilieka naprzemienna powoduje, ze rodzice po rozwodirch
zaczynająz.e sobą rozntarvia<;' Nie ltnrclranriają przecilvko sobie spra\Ą' kamyclr, jak jest ttr u nas. Nie
nta upror.ladzeri dzieci. Dzieci są lepiej przystosowane cio zrralczicnia pracy' do zrniany micjsca
zalnieszkania. To są baclarria robione rv Baltimore. MoŻna uzyskaĆ ''vgląd do iclr wynikow.
Moirn zdanienr, jeżeli marny iść lvyłączrrie w kierrurku karania sędziego, to najpierw spójrzrny gdzie

szlą,atr]<uje ten systen1' Gdzie mozerny i,vyclimilrorvać przewlekłoŚć postępolłania i setki tysięcy
spfaw, które nie porvinny trafić do sądri, Por,vinrry kończyć się mediacją pomiędzry rodzicatui' Satrro

stanie i karanie batęnr tu trie pomoze, bo nie mamy etatów i nrarny pęWne zapisy prawa, ktÓre

porvirrny zosiać znowęlizor.'vanc.''

Wprotvadzenie opieki lraprzemierurej jako nadrz.ędnej zasady ustalania opieki rracldzieckienr rv

przypadku rozstania się rorlzicÓlv jest najlepszym rozrviązaniem z prrnktu widzenia dzieckar'

Przytoczotta argumentacja zarówno posłów na Sejm, ekspcńtiw z dziedz'iny psychologii, jak i róułriez
stanowisko Krajorvej Raciy Sądownictwa daje asrrmpt do tlvierclzenia, że irostulowane rv rriniejszej
petycji zrniany prawne s:1kotlieczne ze rvzględu na dobro dzieci. Wskazac iJodatkorvo nalczy, ze
Rzeczpospoiila Polska jakłl sygrratariusz Europejskiej Konrvencji Pral'r, Człtlwieka je st członkierrr

itady Errropy, organu stojącegtl na strazy r.l,ykonywarria i']KPCz..
Dnia 2 pazdziernikaŻ015r. r.viększością głosów (46 zaVzy Ż wstrzymującyc}r się) ntt 36 posiedzerrilr

została przegłosowana rezoluoja2a79 (2015) Rady Europy w sprawie "Równość i wspólrra

odpolviedzialrrość rodzicielska: rola ojcówlr 2't !). Dotyka ona wie]u aspektÓw działania rvytrriat'tt



sprawiedliwości wobcc małoletnich dzieci. Rada Errropy zau:waż.a, ze ojco''vie w obliczrr prawa,
praktyk i uprzedzeń są pozbawieni mozlirł,ości utrzymywania relacji z dziećrni. Rada litrropy Wzywa
państwa czionkowskie do ręrowaclzenia lv sr,voiclr u_stawodawstwac}r planów roc]ziciclskich.
prcmorvania ocĘowiedzialności i równości rodzicielskiej oraz wspóInego zalnieszkania dziecka z
kazdyrn z rodzicór,v. Rezoltrcja ta stanowi zbtór rozwiązań i dobrych praktyk w sferze prywatrrej i
rodzinnej pronrującą równość kobiet i męż'czryzn.

Racla Iiuropy lv przedmiotowej Rezolucji odwołuje się do treści ar1" 8 Errropejskiej konwerrcji prar,v
człorvieka, ktÓra to Konwencja została ratyfikowana pruęt, Rzeczpospolitą Polską.
Nalcz-y zaul,vażsJć' iz Zgromadzenie Parlatnentafile Rady Europy wzywa Państwa członkorvskie (w
tyrn Polskę) do:

o \Ąrprowaclzenia do plawa krajonego zasady wspólncgo zalrricszkiwania [z dzieckiem prz.ez
kazdego z rodziców] (W wersji angielskicj "principle of shared residence'') po sepł.acji,
ograniczając wszelkic uyjątki do przypaclkÓw naduiryć rvobec dzieci lub ich zaniedbywania
czy przemocy domorł,ej _. ptrnlit 5 '5 Rezolucj i 2a79 (20 i 5)

o Zachęcania fdo korzystarria] otaz-, gcly to wskazane, ustanowienia rłrediacji tl'lantach
postepcrwatlia sądorvego w Sprawach roclzinnych z rrdziałenr dzieci, w t}ltl1 zarz,ądzonych przez
sąd sesji infbrmac1'jnych, w celrr uświadonrienia rodz.icom, iz r,vspólne zamieszkiwarlie [z
dzieckiem przez kazclego z rodziców] rnoze być odpowiednirn tozrł'iązanienr w świctle
najlepiej pojętego interesu dziecka, oraz podejmorvania działafr na lzecz takiego rozwiązania _.

punkt 5 '9 Rezolucj i Ża79 (20 1 5)
ol'az:

o Zgromadzenie pragnie podkreślić, iz poszanor,v'anie zrycia rodzinnego jest podstau'owym
prau'em zarvartym rv Arl.ykule 8 liuropejskiej Konwencji Pr'arr' Człor,vieka (E fS rlr 5) oraz
wielu niiędzynar'oclor.vyclr instrumentacir prarvn-vch. Dla rodzica i dziecka mozlrośÓ bycia
razcnr Stanowi konieczny elęment zycia rodzirrnego. Rozdziolcnie dziecka i ror]zica niesie za
solrą nieod,,vracalne skrrtki dla relacji nriędzy nimi. o takirir rozdzieleniu powinn1, orzekać
tryłączriie sądy i tylko l'v r.vy'jątko'"vych okolicznościach rviązących się z porłnŻnym ryzykicnl
clla interesu clziecka. - punkt 3 Rczolucji2079 (2015)

" Ponadto" Zgr<lmadzenie jest przekonalre, ze rozr,vijanie wspólnej odpor.ł,ieclzialności
rodzicielskiej pornaga lv przełanrylvaniu stereot1pów |związanycir z płcią] na temat ról kobiet
)męŻczyzn,*'rodzinic i jest jedyliie odbiciem znrian socjologicznych. ktÓrc zaszły przez.
ostatnie pięćdziesiąt lat w zakresie tego. iak zorganizorvanajest sfera prylvatna i roclzinna. -
pr-rnkt 4 Rezolucji 2079 (2015)

Konkludując postuiat i stantlwisko prolesora t,]niwersytetu Watszalvskicgo dra lrab. Jacka
Wicrciriskiego prz.eclstawiony przez Stowarz.yszenie Sęclziórv Rodzinnych rv Polsce, stanorvisko
Prczes Ei,ry Waszkieu'icz Stor,viruryszenia Sędziórv Roclzinnych rv Polsce' oraz cyto\,vane r,r1,Żej

stanowisko 7,gronladzenia Parlanrentarllego RE (putrkt 4 Rezolucii)' nalcŻy str,vierdzić, iz. sęclz.iowie
rndzinni dziś orzekający, baztrjąc na orzec7.lrictwie z połowy XX lvieku. często lĘ'dają orzeczenia lv
sprawie nlałoletnich dz.ieci pontijając lakt zmian jakie zaszły przez ostatnie pieĆclzicsiąt lat rv zakresic
tego, jak zorganizor,vana jest stbra prywatna i rodzinna, co sl*rtknic oczl'wistyln krzyw-dzeniem dzieci.

Nalez1' równiez wskazać, iz w rr'yniku rozstrzygnięć sąclowryclr, ó07o dzieci poz5arvionycir jest
kontaktów rveckenclorł,yclł z rodzicem nie sprar.vrriącynr bezpośrednicj opieki,67Yo dzieci nie ma
mozlirr,ości spędzenia zrcdzicem t-erii zimor.vych,67Yg dzieci nie nra rnożlirvości spędz.enia z. jetlrlyln
z rodzicÓrv 'ivakacji. zaś 73Yo dzieci nic rna mozliwości spędzenia śrviąt z jednym z rodz.iców'2ó

Nalez.y Zatenr Llznać, rnając na wzglęclzie zebrarre przez ltlsty'trrt Wvmiarri Sprarviedliivości dane
dotyczącc rozstrzygnięć dotyczącyclr kontaktÓw rodzicÓw z dzieckiem_ ktÓre zoslały pŹytoczone
poi.vyzej, ze sądy rodzinne rrie tylko anrputują dziecku jeclnego Z rodzicćlr'v' ale rvręcz skazują ł{zieci
lra karę bczwzględrrcj alienacji rodzicięlskiej' W mmaclr irrstytucji tz.lv. kontaktÓw alientlwane dzicci z
łaski sędziilw rodzinnych otrzymują mniejsze lł'idzenia z rodzicenr niz przestępcy i zbrodniarze
osadzeni rv zakłac{ach kamych typu otwańcgo' Na gruncie atL.92 tlstarvy l(odeks karny r-vykonawczy
z dnia 6 czerrvca l997 rokrr (Dz.U. j\k 90, poz. 557) pr'zestępcy osadzeni rv zakładach karn1'ch nają
prawo do lrieograniczonej ilości rviclzeń. or'az clo przepustei< na łączny okres czasu nie przekraczając1,



28 dni w roku, zaś jak por,łyzej wskazano, ponad 60 }'o dzieci nie doświadcza iaski spętlzerria z
jednym z rodzicÓw ferii zimoqych oraz wakacji.

Trau'estując poglądy psychologólv, można powtór'zyć za nimi. ze w sytrracji vr'adliwego stosorłlania
pla}va rodzinnego, które unięmozliwianią dziecku bycie w rÓwlrym czasowo okresie pocl opieką
kazdego z rodzicórv, dochodzi do tzw. syndromu Gardnera (po raz pierwszy opisanego przez
arnerykańskiego psychiatĘ sądowego dr Richarda Gardnera), zwanego tez zespołem odclzielenia od
drugoplarrowego opiekuna lub zespołem alienacji roclzicielskiej (w skrócie PAS. od ang. Parental
Alienation Syndrome). Jeśli jeden z rodzicórv cirynnie angazqie dziecko w potępianie i krytykor,vatrie
drugiego rodzica (zanvycz.aj tego, który nie mieszka z clzieckiem i czynią tak z reguły matki). to
rclacja dziecka z rodzicenr ulega zabuzeniu' Pojałvia się rvr'ogość, nieclręć i pogarcla, jako typowe
objawy psychonranipulacji dziccka przez niedojzałego rodzica (por- Nalrrysłowska, Heitznran,
Sicwierska - rok 2009)ł

oclrrona więzi porniędzy rodzicem a dzieckiem nroze być, zrealizowana ty]ko i w1'łącznie popl.Zez
zapewnienie równego kontaktrr dziecka z obojgienr z rodziców lv przypadku iclr rozstirnia. Wskazać
naleŻy stalrorvisko Rzegznika Prarv Dziecka, rvyrazonę przy piśnrie]! z dlria 23 paŹt1ziernika 20l5
roku, w ktÓryrn Rzecznik Prarv l)ziecka trafnie i dobitrrie stwierdza, iz

,.zachoclzi koniecznośÓ ochrony intęresów niemajątkowych dziecka (prawo cio własnej tozsalności
bioiogicznej, istuienie lvięzi osobistej z rodzicem naturahryirr i jego rodziną)''
oraz dale.j

,,I)o tego dochodzi plawo dziecka clo oclrrony zycia rodzinnego' gwarantowane rv ań. 47 Konst1,ttrcji
RP. Przepis art. 8 Konweircji o pmrłach dziecka (Dz.U. z |991t. Nr 120, poz. 526) chroni rrie t5,lko
zycie ,,rodzinne''. ale takze pra\,vo clo lvłasnej tozsanr<lści. w afi. 7 ust. 1 Konrł,encji wskazano, ze
dziecku przysługuje' jeśli to mozlirve. pm\,vo do poznania sił'oich rodziców i pozostarvania pod iclr
opieką. Powyzsz,v przepis wyra?.a dązenie do okcślenia macierzyństrva i ojcost*,a biologicżnego, Jak
podkreślił'l'rybunał Konst1.tuc1,jny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2003 r., sygn. akt K 18/02, priwo do
poz.nania rv{asnych rodzicÓw. Zwane rÓr,vniez w piśnriennictlą'ie pl'awem do 

'"poznania 
własnyclr

korzeni hiologiczrrych'', jest tcz szczegolrrym osobistynr konstytttcyjnym prawem podnriotorł1,.nr.''

W doktrynie M. Działyńslła]g_ wprost podnosi, ze: ,'ptrzbawienie bowicrn dzięcka mozliwości bycia z.

obojgiem rodziców okaiecza psychikę dziccka, zubaza je o podstaworł,e wańości, ktÓr-ych ontl nie
pozna. 0 tyrn fakcie porvirury pamiętaÓ zwłaszczate nratki. które traktują dziecko przednriotowo i bez
opamiętania, rriekiedy rv ogrolnnej nienawiści lvalcząc o r,vyłączne nad nim pra*u.;'
Dzieci pozbarviane jednego rodzica (najczęściej ojca) są okaleczane psychicznie na całe zycie. 'l'o
zubozelrie psychicane' genelo\,vane przez sądy rodzirure rvśr(ld dzieci na n'}asową skalę będzie
rzutować na przyszłe pokolenia. 'I'o kalect'ivo enlocjonalrre dotyka zarórvlro dzier'vczynek, ale pzecle
lvszystkinr clrłopców' ktÓrzy są pozbarł'iani rłzorca męskiej osobowości. Skrrtki takich działań zostały
dostrzezone prz.ez Sąd okręgowy w Norvym Sączrr. bowiem Sącl okręgo'',łylQ zattrvaŻył co następujc:

,,Zasady doświadczenia ż1,ciowego vvskazuj ą, Że szczegÓlnie dla chłopca obecność ojoa jest niezbęrlna
clla kształtor.t'altia postarv społecznych, budowarria rł{aścirvych relacji międzyludzkich, profilor,vania
osoboli'ości. Deficyt brakir ojca' ktÓry to dla młodego clrłopca stanowi pierwszy męski wzorzęc. mozc
z per.vnością za\l,'az3'{ na całym przyszłym zyciu' Brak takiego autorytetu mozę ptowadziĆ nawet tJo
nieunriejętności prar,vidłowcgo iirnkcjonowania i,v zycirr społecznym' raclzenia sobi* z prostyrni
problei:rami."

Sądy Porł'szeclrne' jak i rÓrvrriez adresaci irrterpelacji oraz skarg dotycących naruszania prawa dzicci
clo obojga rcldzicórv, r,vskazują' iz rzekomo Sprawowanie r:pielci wspolnejlrÓrłmorvażĘ lrad dzieckieln
po rozstaniu się rocizicóiv jest mozliwe tylko i rł5'łącznie rv sytuacji zgodrrego clziałalria l-odzicórv.
Niestety takie poclejście i Stanowisko skutkuje krzywdzeniem dzieci na masową skalę, bor.vienr rodzic
którernrr tytlrczasowo porvierzolro pieczę rrad dzieckiern (najczęściej matka) nic jest zaitrtęresorł,any
zawarcienr zaclnego porozumienia, gdyŻ dz.ięki sztucznie generowanemu konfliktowi uzyskuje
orzeczęnie poz.walające na zalł.łaszczenie i dalsze ztręcanie się nad dzieckięm. poprzez izolowanie go
od drugiego roi-Izica. w takiej sytuacji lv ruojej ocenie' sądy powinny rvyclawać zarządzelia lv oparciu
0 a]:t. 109 KRio, przykładowo poprz-tz skierowanie rodzica torpedującego zalvarcie porozutnienia na



terapię, lub rodziców na r,vspÓlną terapię celem wypracowania wspólnego fi'ontu wycltolvarr'czego
r,l'otrcc dziecka. Sądy nie rvydają takich zuządzeń, bowienr po lłydaniu zarządzenia z aft. 1a9 KRio
rnusiałyby kontrolou'ać jego r,vykonanic, czym przysporzyłyby solrie doclatkorł'ęj pracy- Sądy
porvszechnc mimo posiadanych narzędzi olrr'eślonych w aft. 109 KRio nie podejmują zadnych dzia}ari

ztnieuających ckl zapewtrienia dziecku miłości obojga rodziców, a jcclynic z porvcldu r'vlasncj ,'vygody'

śiviętego spokojrr i lcnistwa elmputrrją dziecku jednego 7 rodzicÓr.r' u' przypadku sztucznie
ge.nelowallego kontliktu i obstrukcji proccsowej bojkotującej zawarcie jaliicgokolrł'iek porozltmienia
rł'zakresic podzielenia się pomiędzy rodzicami obor.viązkanri w zakręsie opieki rracldzieckienl.

S1.tuacja jest tym bardziej kuriozaltra, bowiem SąclNajwyższ.y \Ąrplost r.vyraził stanol,r'isko co do
ohstrukcji ploccsclrvej jednego z rodzicilrv zmicrzającej dcl tlniemoziirvienia zarvarcia portrzumielria r,v

sprawie nrałoietnich clzieci, które to stanowisko zostało zawarte l.v toku procesu legislacyjnego * tj. o
zmianie ustarł1r - KRio oraz ustawy - KPC - druk 3 i 04=3j (zakończ-one Ustarvą oprrblikolvaną w
Dr,.L}' zŻa|5t. poz. l0ó2), . dot,vcząccgo rlorvelizacji ar1' 58 $ 1a, olaŻ aft. 107_kro, borvicnl Sąd
Naj,,r,5izszy l'v piśnrie z rlnia 27 listopada 2014 roku znak RSA I-021-3ó5/14:]? rvskazał co trastę1ruje:

.^Ce lor.vc działalrie jednego z rorlziców, który dązy do udaremnienia wszelkicir plób zarvarcia
pcrrozunrietria pragnąc aby rvłaclza rodzicielska zastała jemu por'vierzona jest zrł1kic splzecznc Z

dobrem dziecka i moze {powinno) doprowadzić do orzeczcnia ołimiennego od oczckirł,anego prz.ez

tego rtldzica. Sposilb lozstrzygnięcia bęcizie za|eŻa! od rł,szystkich okoliczrrości faktycznvch sprawy.
Nalezy zauvłaŻyć, Ze w przypadku gdyby okoliczności nrimo wszystko przcmawiał1'za 1:orvierzcnieln
rł'ykonyr,vatria ivładzy rodzicielskiej rodzicorł,i..dolnirrującenfu'' i ogranicz.enienr ivładz-y

rodzicielskiej drugiegcl rodzica to jego oborviązki i uprarvnienia lł'stosunku do osclby rlziecka nrogą

Zostać ustalone szczegÓłowo i v'barclzo szerokinl zakresie' aby rrdz-iał obojga roc1zicór,v rv

Sprawowaniu rvładzry roclzicielskiej odrrośnie do osoby dziecka był maksynrahric zblizony do stanu

rtir,r,trorł'agi.

l}rak reakcji sądu na ujalvniorrą lv toku postępor'vania nier.l'łaścirvą postar.vę roclzica i poz.ostawicirie

takienru roclzico,,vi pełnej władzy rodzicielskiej stanorł'i narrtszcnie zalólvtto istot)' jak i cclrr przcpisrr

aft 58 \\ l i 1a k.r.o . na co zwraca się uwagę w litcratrłrze przednriotu. Gdy lv clan-vtrr stanie
faktycznyrn zapadło orzeczenie rvadlir've to powinno zostac ztrrienione' rvsklrtek kontroli
instancyjnej."

Niestety 1ronrimo jasnego stanorviska Sądu NajwyŻszego rv-v*rnienione gr: porłyzej' definicji przemocy

rv rodzinie, si1dy rodzinne rł'clalszym ciągu w ten sam sposób jak to miało łrriejsce na przcstrzetri

ostatrriclr ki1kudziesięciu lat. cz.ynią z dz'ieci kaleki upośledzając je ps'vclricznic, borvienr amplrttrią

clzieciorn jedrrego z rodziców rv przypadku ich rozstania.

Nalczy zaur.vaz.yć. iz opieka rodzica kochającego dziecko jest najlcpsząrzecz'ąjaką nrozc

ciośr,viadcz}'ć dziecko' Kochającego rodzica rrie jest w stanic dziecku zastąpić żadna irrna osoba: tj.

rvLrjek. ciocia, babcia, dziadek czy teŻ nauczryciel' zaś ta roclzicielska nriłość jcst rq'starczającynr

grvarantem sprawowania prar,viclłowej opieki nad dzieckiem. Iakie tez stanorvisko r'v-vraził Sąd

Najriryższy' jednakze sądy rtldzinne są głuche rra tą argutrrentację, borr'iem ciokorrrrją \\łrazz zaleŻnymi

ocl siebie psychologanri zatrrrdnionylrri lv oZSS (darvrrie-i RODK) eksperymentólv na dzicciach i ich
roclzicach. które to eksperymenty koncz'1 się zazwyczaj i:reemocą rł'obcc ciziecka poprzęZ

oglaniczanie kontaktÓrv z jednynr z rodzicÓrv.

Postatrolvienic Sądu Najr.vyzszego z dnia 28 krvietnia 2000 r. II CKN 452/00 (LEX rrr 52548)

,"Więz rocizilrna między rodzicenr a c{zieckienr opafia na uozttoiu miłości z reguły stairorvi dostateczna

g\Ą,arancję irrarvidłorł'ego rvykonywania władzy rodzicielskicj. Żałoż'enie tcl legło u 1roc1starł' prz1'iclej

przez polskie prarvo roclzintrc koncepcji' zę rodzice' tldmiennic niz opiei<unowic. nie pcldlcgają ex iegc

tla<lzororvi sadu opiektńczego, jest on natomiast utuchanriany rvór'vczas. gdy' stajc się to koniccznc z
Llwagi na clobro dziecka.''

Więz roclzicielska r.vy-rrika Zc stanu fbktyczncgo, a nie z|itery pl'a\ł'a. cllate go rv prarvach rodzicielskich

rvłaśnie owa więŹ powinna zna\eżć ochronę prawllą. Z tej więzi lryrvodz.i się t-iaturalne prarvo do

uykotryrvania opieki nad clzieckienr. Natonriast w polskiej sądowej rzeczyrr'islości" łJziecko r.v



większości spraw nie zrrajduje właściwej ochrony prawnej. co wyrrika nie tylko z braku odpowiednich
przepisÓw pralł'a materialnego i procesorvego. Dlatego przy lozwodzie bądż przy rozstaniu się
rodziców, jeśii rodzice sarni nie ustalili warunków sprawowania pieczy (opieki) nad dzieckiem' prawo
i sąd musi zagwarantować clziecku realizację jego prawa do obojga rodzicórv. czego rrie przewidują
obecne przepisy.
Gdy rodzice dziecka nie potrafią ustalić wspÓlnej pieczy (opieki) nad nrałoletninr (z reguły jeden
rodzic zawsze czyni przeszkody) i sprawa trafia do sądu, wilwczas sąd porvinicn zabezpieczyć
naturaltre prawo dziecka do obojga rodzicÓw i ,,podzielić'' po polowie okres r,rykonywania opieki nad
dzieckięrrr (żadne kontakty dziecka z rodzicen nie rnają wówczas racji bytu rv kontekście
uykonywania opieki nad rnało letniln),'''
Powitrna to być nadrzędrra zasada w prawie rodzinnynr. Jednakze rodzice mają nrozlir'vość ustalenia
irrnych okresów piecz.y, jeśii jeden z rodzicÓrv nie nroze ze r,vzględów faktycznych sprawować tej
pieczy rv równym okresie' rvór,vczas sąd powinierr uwzględlrić jego ,ł,niosek o wykonylvalrie tej
pieczy w mniejszytn czasic, w czasie w jakim moze on ją lvykonywać.
Jednocześnie, sąd trie nroze olzekać o tzw' miejscu ustalerria pobytu dziecka. co w praktyce zllŹtczy' Ze
jeden z r'odzicÓr,v mÓgiby utrudniać realizację wspÓlnego prawa rodzicórą do dziecka' ktÓre z
perspektyw1, dziecka naz')'lva się prarvo dziecka do wychowania przez oboje rodzicórv, oo było
intertcją RPD i lJstalvodalvcy (nor.velizacja z sierpnia 20i5 r.).
Rozrvód czy rozstanie się rodzicÓw dziecka, nie ntoze być potistawą ingererrcji w godnościolve ptawa
człorvieka ZwLązane z prawanri rodzicielskimi, tj. ograrriczarria władzy rodzicielskiej, Ętór'c w istocie
sptowaclza się do pozbawierria dziecka plawa do obojga roclziców (sic!), bo mamy wÓrvczas
bezryrailłtą ingerencję pafistłva w podmiotowe prawa człowieka, w podmiotowość rodziny i rv
podnriotor,vość dzięcka. Kontakty dziecka z roclzicem mogą być ustalone gdy rotlzic lna zar,vieszoną
władzę rodzicielską bądz gdy jest jej pozbawiony.

[JrvaŹam' iz. rv Polsce dochorlzi do systemorvego gwałcenia prarv dzieci oraz iclr rodziców (a w
szczególrrości ojcórr), bowienr lv przypadku rozstania się rodzicór,v dziccko i jeclen z roclziców
(na_iczęścicj ojcicc) pozbawiani są rnoŻlirvości kontynuorvania zycia rodziiinego. Sąd1,Por.'r,szechne
Rzeczypt'lspolitej Polskiej orzekając o tzw' wĄemnych kontaktach rodzica i ciziccka u,kuriozalnyn
rvytniarze kilku godzin na drva tygodnie doprolvadzają do zerrvalia więzi ponriędzy dzieckięrrr a
rodzicern, prawo do poszanor,vania zycia pry'rvatnego i rodzinnego (art. I ust. I Eulopejskiej
I(onrł,encji Prarv Człowieka) jcst systemowo grvałcone przezRzeczpclspolitą Poiską'

Mając na r,vzględzie trcść ar1. 8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, oraz treść Rezolrrcji
2079 (20 i 5)' ulvazanr, iz niedopuszczalne jest ograniczanie władzy rodzicieiskiej jedllego z lodzicórr'
rł,sposób i na przesłaŃach okleślonyclr r.v art. 58 $ 1a i ar1. 107 $ 2 Ustar.ły z cinia 25 lutego 1964r'
Kodeks rodzinn1' i opiekuńczy, ingerencja rvładzry publicznej w prawo <lo poszanowania Źycia
prywatnego i rodzinnego -iest niedopuszczalna, za wyjątltiem występowania okoliczrrości lr'iąŻących
się z por,raznyrn ryzykienr dla intcresu dziecka, ktÓre to okoliczności naduzywania władzy
lodzicielskiej i jej konsekrvelrc_ie zostały określone w art. 109 i l i 1 KRiO.

Zmiany w porządku prawnyrn wprowadzone Ljstarvą z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z2a15t. poz'
1062), zainicjorvane'ptzezRzecinika Praw Dziecka} z-nrierzałv r.v dobrym kieninku, bowiem
koniecznynr jest zaperł,nienie dzięcioln pl'awo do obojga rodzicorv w przypadku ich rozstania. Nalezy
jccllrak zattrvaz-yć, iz z.rrrialry r,r.ptor,vadz.one cytowaną wyzej usta\Ą'ą są niewy'starczające i nie
'zaberpieczają prawa ciziecka do obojga rodzicÓw" nie są zgodnc z intencjami wnioskodai.i,cy _ tj.
Rzecztrika Prarv Dziecką, co zostało rvplost dostrzezone przez Komisję Nadzwyczajną do sprar.v

z-trrian w kodyfikacjaclrs, jak i równicz pvedmiotolva Komisja lvskazała na koniecznoŚć
rvprowadzenia dalszych znrian rv prawie matcrialnym tj. rv Ustawie Kodęks roclzinny i opiekuflcz.1'.
lJzrrać Zatem rralezy, iz Usława z. clnia 25 czelłvca 2015 L. (Dz'U' zŻ075r. poz. 1062). jest pcrvrre6to

rodzajrr bublenr prawnym' bor.vien nie realizuje celórł'i załozeń rvnioskodawc),(tj' Rzeczrrika Praw
Dz.iecka)' zaś Sądy Porvszecirlre iŁeczyposptllitej Polskiej porvolując się na enigrnatyczny zapis
,.dobra dziecka'', r.ł'dalszym ciągu naruszają prarł,o dziecka do obojga lodzicólv lv przypadku ich
rozstania' r.r' dalszytrr ciągu ustaiają kontakty dziecka z jeclnyrn z rodzicórv r,v kuriozainym wylrriarze



kilku godzin na drva tygodrrie, oraz ograniczają rł4adzę jednego z rodziców,na podstałvie art. 58 $ la iart-107$2KRiO.

Końcor'r'o podnieść wypada, iz dnia 8 kwietnia 2016 roku podsekretarz stanu r,v Ministcrstwie
Splarviedliwclści Pan Marcin Warchoł w odpowieclzi na interpelacię nr 15l7](, posła Pana Parvła
Skuteckiego w sprawie rezolucii Ż079 (2015) Rady Europy, wskaiał:

.,Konstrukc.ja znor.velizowanego art. 58 k.r.o. wskaz.uje" ze w pienvszej koiejności to sanri roclzice
powinni decydolvac o sposobie rvykonywania rvładzy rodzicie]skiej i utrzymyrł,aniu liontaktólv z
<lzicckiem po rozr,vodzie (separacji) lub na r,r1,padek rozłączenia. w *ytu""'jl, grly takiego
porozumienia nie da się osiągnąć' mając na względzie prawo dziecka do wycliowania przez obojc
rcdzicór'v, sąd i tak roŻstrJgnie o sposobie wspólnego r.r,ykonywania ił4adź.y' skutkietn czcgo clziecko
będzie mieszkalo (naprzemiennie) u kazdego z. rodzicórv w okresach wskazaliyclr tv orzeczeniu'.,
Z pizyk1ośgią nalezy strvieldzić, iz nie polegają na prarvłlzie twierclzenia podsekretarza śitanll w
lV1inisterstlvie Sprawiedlią,ości Pana Marcina Warchoła _ tj:
,-sąd i tak rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykorrywania rvładzy. skutkiem czego clziecko bęclzie
nrieszkało (naprzemiennie) u kazdego z rodzicórv w okresach wskazanycl, ',n, o.r".r.lriu'' -.lror,vieln
sądy powszeclure nie stosują w dalsz5. n ciągu takiclr rozstrzygnięć zapewniającynr <lziecionr prarvo
cio obojga rodziców, a \ł'ręcz niektóry sądy w uzasadnieniacli swoicll órr""rińkrrriozalnie trvier.clza. iz
oborviązujące pra\.vo nie przełviduje i nie zez:waIana Stosowanie opieki rvspólnej, równolvaztr ej, cz.y
też, naprz'emiellnej nad dzieckiem.

W od1lorviedzi na l)ezyderat nr 4 Komisji do Sprarł,Petycji SejmLl RP z dnia 12 rnaja 20ló r. rv
sprar'vie podjęcia działań przecilvdziałającyclr alienacji rodzicielskiej- Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Sprarviedlirvości Parr Łukasz Piebiak'przedstawił nasĘpujące Stanolvisko w piśnrie z
dnia 1 5 iipca 20I6 roku. - znak DSIąiN-II-O71-1116)7 :

.'Korrstrukcja znorvelizowanych art. 58 i 107 k.r.o. rvskazrtje, zc lł'picrrl,szej koicjności to sami
rodzice porr'iruri decyclorvać o sp<lsobie wykollyrvania r.r,łatiz},rodzicielskiej i utri,rynryrvatriu
kclntalttów z dzieckiern po rczrvodzie (scparacji) iub na r,vypadek rozłączeńa. Z k;lei, na\\,ct przy
bl'akr'r porozunrienia, mając na iłzględzie nattralne pra\^.o dz.iecka do rvychowania przez obo'je 

_

ttrclzicóvr', sąc{ rozstrzygnie 0 sposobie rvspÓlnegtr wykonyw'aniaprr.ezniclr tcj władzy. W obecrrynr
btznrieniu l,vynricnionych przepisórł, prawo to gÓrrrje zatem nad elventualnyni konfliktern ponrięt1zy
rodzicami- W przypadku gdyby na skutek konf]iktrr clo takiego porozunienia rrie closzło, tó jego bralt
ma nrniejsze ztlaczenie niz prar.l'o ciziecka do wychowania przez oboje rodziców. W konsekwJncji
takich r'ozstrz-ygnięć, dziccko będzie mieszkać (naprzemieruiie) u każ_dego z rodzicÓrv w okresacll
wskazarrych w orzeczeniu. Widoczne jest zatenr , ż.e zasad'a wspólnej odpowieclzialności ro<lzioielskiej
(ln.in. spr'alvo\Ąlatlia r.vładzy rodzicielskiej i utrzrynryrvania kontaktórł,z dzieckiem), została do systenrrr
polskiego plawa rodzirurego rłprowadzona i ugrtrnto\,\'ana,
Występo'r,lanie zespołórv zachowari srrgerLrjącyclr manipulowanie dzieckiern przez jec'lnego z t ocizicórv
zrł1'kle stl,vierdzają biegli 'lv oparciu o materiał diagnostyczrry zebran1r'"v rJanej sprarvie, d. analizę alc
spla\,vy' obserwację. pogłębiony i,vywiad dotyczący rodziny, porównar,vcze clrara}iterystyki
{unkcjonowania dziecka w poszczególnycli okresach zycia (w tym konfliktrr pomiędzy ł:oclzicanri) i
badania ilsychologiczne' W zalezności od zakresu i nasiienia stwierdzanych zachor,vań, posta.uv
badanych osób rł'pierwszej kolejności są proponowalre rózne fbnly ponlocy roclzicotn, np' trenirlg
psychologiczny, terapia, rnecliacja."

Z darrycl: zebranyclr pve7. otganizacje pozarządowe]8, a udostępnionycir na stronie Senatu RP
rv5'nika. ze opieka napnemienna ponrimo j ej zalet została w pierwszynr półroczrt roku 2016 glzcc:zolltl
incycletrtalnie w kilku prą'padkachprzez sądy, zatem trafny pozostaje łaTz'ut, iz obecnie pral\ro
dziecka alo lvychowaniaprzez oboje rodzig51v jest iluzoryoznym plalvem. zaśztychclanych r<iwnicz
wynika. że sądy z l,vłasnej wygody rrie kieru.ią skonfliktowanych rodzicÓw na terapię, cz1,n nie
z.abezpieczaj ą d o bra dziecka.

i\4ając powyzsze na r.vzględzie donraganr się wprowadzenia z.mian w Kodeksie rodzinnynr i
opiekuńczynr i w Kodeksie postępowania cyr.vilnego, w Kodeksie rvykroczeń oraz lv Ktlcleksie



karnym, tak jak szczegółowo zostało to określone w petitunr niniejszej petycji. Zmiany w prarvic
materialnym (KRiO) muszą znalężc stoso'tvne odzwierciedlenie rv prar.vie procesolłYm, a w
szczególności ze rłzględu na koniecznośĆ szybkiego zabezpieczatria prawa dziecka do obojga
rodzicÓw'ov przcpisach o postępowaniu zabezpicczając)łn.

Na podstatvie art. 13'i Ustaiłry o petycjach \Ynoszę o po'wiadonrienie nrnie r,v formic pisenne.j listelrt
poleconynr o sposobie załatwienia lliniejszej petycji wIaz z uzasadnieniem' bez zbędrlej z',vłoki
zgodnie z ar1. 10.1 Llstatry o petycjach.

ł,ączę W}i ra7.y szacunku
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\Y SpralłIacl] o 'rv1,konylvanie korrtakt<irv z dziećmi'' z rokrt 20 I5 - strona i 7
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Przervodrliczący poseł Witold Pahl: ,,Roztrnrienr, Że jest to dczydelat ilocl adl'eselrl ttstarvodarvcy, aby
rvprorvadzić tego rodzaju dyrekt1*ę dcl przepisór.v materialtlyclr' Tak? Zatenr,.ieśli chodzi o tel] etap to.
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