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Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 marca 2015 r., dotyczące rozważenia

podjęcia prac zmierzających do skutecznego zabezpieczenia praw dziecka

w związku z obserwowanym zjawiskiem tzw. „porwań rodzicielskich”, uprzejmie

przedstawiam, co następuje.

W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, iż mino tego, że w Ministerstwie

Sprawiedliwości nie odnotowano wpływu listów od osób indywidualnych w sprawie

tzw. „porwań rodzicielskich” oraz Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów

uprowadzenia dziecka za granicę sporządzonej w Hadze dnia 25 października

1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i sprost. Dz.U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1085)

— dalej jako Konwencja, tematyka tzw. „porwań rodzicielskich” była i jest

przedmiotem stałego zainteresowania Ministra Sprawiedliwości.

Zarówno z lektury pisma Pana Rzecznika, jak też z analizy orzecznictwa

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce1 wynika, że

problemy w omawianych sprawach powstają głównie w fazie wykonawczej,

a nie rozpoznawczej. Ponadto, istotną kwestią, jaka jest w tym zakresie rozważana

de lege ferenda, jest penalizacja omawianych zachowań.

Jak zauważono w piśmie Pana Rzecznika, z uwagi na problemy związane ze

skutecznym wykonywaniem orzeczeń o przymusowym odebraniu, w założeniach

Por. sprawa Zawadka p-ko Polsce (sygn. 48542/99), sprawa H.N. p-ko Polsce (sygn. 77710/01), sprawa PP.
p-ko Polsce (sygn. 8677/03), sprawa Stochlak p-ko Polsce (sygn. 38273/02), sprawa Serghides p-ko Polsce
(sygn. 3 1515/04).
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projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks rodzinny

i opiekuńczy, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektór,”ch innych ustaw (ZD 79)

przewidziano uregulowanie uprawnień Policji w zakresie przeszukania pomieszczeń,

w których mogłyby być ukrywane osoby podlegające przymusowemu odebraniu.

Założenia te przyjęte zostały przez Radę Ministrów w dniu 10 marca 2015 r.

Wspomnieć także należy, że pismem z dnia 19 marca 2015 r. Sekretarz Rady

Ministrów przychylił się do wniosku o powierzenie Ministrowi Sprawiedliwości, we

współpracy z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, sporządzenia projektu ustawy

na podstawie wspom n ja nych założeń.

Zauważenia również wymaga, że przedmiotem analiz i monitoringu

Ministerstwa Sprawiedliwości są także aspekty prawnokarnej odpowiedzialności

rodziców, w tym również wątpliwości interpretacyjne związane z wykładnią art. 211

k.k. W związku z tym zagadnieniem Minister Sprawiedliwości, chcąc rozstrzygnąć

wspomniane wątpliwości, zwrócił się do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z

prośbą o opinię. Również Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości zlecono

przeprowadzenie stosownych badań co do skali zjawiska oraz badań o charakterze

prawnoporównawczym, mających na celu analizę przyjętych rozwiązań w innych

krajach. Wspomnieć również należy, że w dniu 8 września 2014 r. w siedzibie

Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium nt. „Porwania

rodzicielskie”. Przedmiotem seminarium była prezentacja wyników serii badań

na temat tzw. „porwań rodzicielskich”, zrealizowanych w Instytucie Wymiaru

Sprawiedliwości z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości w latach: 2013 - 2014.

Członkowie zespołu badawczego zreferowali główne wnioski z przygotowanych

analiz w zakresie: prawno-rodzinnej oceny bezprawności zdarzeń polegających

na uprowadzeniu lub zatrzymaniu dziecka przez jego rodzica, interpretacji znamion

ustawowego opisu przestępstwa z art. 211 k.k., praktyki ścigania jego sprawców na

tle badań akt sądowych i prokuratorskich oraz kryminalizacji zjawiska tzw. „porwań

rodzicielskich” w systemach prawa karnego wybranych państw.

Analiza wspomnianych badań przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru

Sprawiedliwości wskazuje, że nie ma jednolitej praktyki legislacyjnej na terenie

krajów Unii Europejskiej, jak też poza niąw zakresie kształtowania odpowiedzialności
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karnej rodziców posiadających pełnię praw rodzicielskich za uniemożliwianie

drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. W krajach takich, jak: Austria, Czechy,

Francja, Estonia, Słowenia lub Węgry nie ponosi odpowiedzialności karnej sprawca,

któremu przysługuje władza rodzicielska nad dzieckiem. W innych krajach (Litwa,

Niemcy, Słowacja, Łotwa lub Szwecja) nie ma znaczenia to, czy sprawca posiada

władzę rodzicielską nad dzieckiem. Dla wypełnienia znamion czynu zabronionego

istotne jest to, że jedno z rodziców zabiera dziecko od drugiego rodzica.

Również wyniki badań aktowych przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru

Sprawiedliwości wskazują raczej na potrzebę wzmocnienia efektywności działania

obecnie obowiązujących przepisów w zakresie egzekwowania kontaktów

z dzieckiem niż zmianę zakresu kryminalizacji. Zbadano wszystkie przypadki

prawomocnych decyzji o odmowie wszczęcia postępowania karnego lub umorzeniu

postępowania karnego z art. 211 k.k. w 2012 r. Spraw tego rodzaju zarejestrowano

520, z czego badaniem objęto 416 spraw, w których stan faktyczny obejmował

uprowadzenia lub zatrzymania popełnione przez członka rodziny lub na jego prośbę.

W 240 sprawach, gdzie nie doszło do formalnego zakończenia relacji między

rodzicami, jedynie w 32% wypadków ustalono sądownie zasady sprawowania opieki

nad dzieckiem i zaledwie w 36% przypadków ustalono sądownie miejsce

zamieszkania dziecka. Tam1 gdzie relacje między rodzicami zostały formalnie

zakończone1w86% wypadków ustalono sądownie zasady sprawowania opieki nad

dzieckiem. Dotyczyło to 132 zbadanych Spraw. We wnioskach z tych badań

podkreślono także, że w pewnych sytuacjach zachowania rodziców posiadających

pełnię praw rodzicielskich mogą być traktowane jako wyczerpujące znamiona art.

211 k.k. lub innych przestępstw, z tym wszakże zastrzeżeniem, iż niezbędne jest

wówczas szczegółowe analizowanie wszystkich okoliczności każdego

indywidualnego przypadku, a instrumenty prawa karnego powinny być

wykorzystywane z dużą ostrożnością. Nie służą one bowiem kształtowaniu

prawidłowych relacji rodzinnych, a jedynie zastosowaniu sankcji wobec sprawcy

naruszającego porządek prawny w zakresie prawa karnego.

Podkreślenia wymaga również, że działająca przy Ministrze Sprawiedliwości

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w swojej opinii nie zarekomendowała

Ministrowi Sprawiedliwości rozszerzenia zakresu kryminalizacji, uznając, iż „powody,
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które doprowadziły do ustalenia się powszechnie aprobowanej wykładni art. 211 k.k.,

wyłączającej z zakresu zastosowania tego przepisu wypadki „porwań rodzicielskich”

w węższym znaczeniu, a wcześniej analogicznej wykładni funkcjonalnego

odpowiednika tego przepisu w kodeksie karnym z 1969 r., przemawiają

zdecydowanie również przeciwko wprowadzaniu k,yminalizacji takich zachowań.

Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że każda ewentualna decyzja

o kyminaIizacji „pon,yań rodzicielskich” w węższym znaczeniu musiałaby zakładać

określone rozstrzygnięcie swoistej kolizji uprawnień jednego oraz drugiego

z rodziców dziecka wynikających z przysługującej każdemu z nich władzy

rodzicielskiej nad dzieckiem. Środki właściwe prawu karnemu nie są odpowiednie

do rozstrzygania takich kolizji. Podłożem dla „porwań rodzicielskich” w węższym

znaczeniu są typowe sytuacje, gdy między rodzicami, któ,ym przysługuje pełna

władza rodzicielska nad dzieckiem, dochodzi do konfliktu o takim nasileniu,

że faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez obydwoje

rodziców przestaje być możliwe, a zarazem żadne z nich nie chce z tego

zrezygnować w koniecznym zakresie na rzecz drugiego. Zasady postępowania

w takich sytuacjach powinny określać nie przepisy karne, lecz właściwe przepisy

merytoiyczne, w szczególności przepisy prawa rodzinnego, oraz właściwe przepisy

proceduralne. Gdzie zaś z mocy tych przepisów albo wydanego na ich podstawie

orzeczenia sądu dojdzie do pozbawienia danego rodzica władzy rodzicielskiej nad

dzieckiem albo jej ograniczenia lub zawieszenia, do ewentualnego uprowadzenia

owego dziecka przez tego rodzica może, jak wiadomo, znaleźć zastosowanie

art. 211 k.k.”.

Mając na uwadze powyższe uwagi, sformułowane przez Instytut Wymiaru

Sprawiedliwości oraz Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, wydaje się, że ocena

ewentualnych skutków społecznych wynikających z ingerencji prawnokarnej w sferę

życia rodzinnego prowadzić musi do wniosku, iż prawo karne ma wyłącznie charakter

subsydiarny, dlatego nie może, i nie powinno, być stosowane tam, gdzie

wystarczające będzie wykorzystanie procedur cywilnych lub administracyjnych. Tym

samym, ewentualne nieprawidłowości w zakresie skuteczności tych procedur w celu

prawidłowego sprawowania opieki przez obydwoje rodziców posiadających pełnię

praw rodzicielskich nie zostaną wyeliminowane poprzez kryminalizację określonych
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zachowań. Celem prawa karnego jest bowiem poddanie odpowiedzialności karnej

osoby, która narusza porządek prawny, nie zaś podniesienie efektywności działań

podejmowanych na gruncie prawa cywilnego lub administracyjnego. Innymi słowy,

rolą prawa karnego jest wyłącznie ukaranie sprawcy czynu zabronionego, nie zaś

prawidłowe ukształtowanie relacji między rodzicami a dziećmi.

Zauważyć należy, że także w prawie cywilnym można rozważyć działania

zmierzające do urealnienia prawa obojga rodziców do decydowania o miejscu pobytu

dziecka, tak aby jedno z rodziców nie mogło jednostronnie i arbitralnie zmienić tego

miejsca. Wspomnienia wymaga, że w tej kwestii międzynarodowy instrument

w postaci Konwencji haskiej z 25 października 1980 r. o cywilnych aspektach

uprowadzenia dziecka przewiduje w sprawach transgranicznych dalej idącą ochronę

niż prawo polskie w sprawach „krajowych”. W razie naruszenia wspólnego

wykonywania pieczy nad dzieckiem sąd państwa, do którego uprowadzono dziecko,

powinien zarządzić jego natychmiastowy powrót nie rozstrzygając o prawie do pieczy

(władzy rodzicielskiej). W obliczu wspomnianej regulacji na gruncie prawa polskiego

należy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne byłoby przyjęcie tego samego

standardu do spraw wewnątrzkrajowych. W prawie polskim naruszenie wspólnego

wykonywania pieczy nad dzieckiem (nieuzgodniona zmiana miejsca pobytu dziecka)

nie stanowi bowiem sama przez się podstawy do żądania powrotu dziecka. Obecnie,

aby móc żądać odebrania dziecka, trzeba najpierw odebrać prawo do pieczy

rodzicowi, który „uprowadził” dziecko, czyli np. ograniczyć mu władzę rodzicielską.

Samo orzeczenie o powierzeniu władzy rodzicielskiej nie stanowi tytułu do odebrania

dziecka. Dopiero po uprawomocnieniu się tego orzeczenia należałoby wszcząć

postępowanie o odebranie osoby pod legającej władzy rodzicielskiej. Przyjęcie

standardu konwencyjnego oznaczałoby zatem, że podstawą do nakazu odebrania

dziecka stałoby się już samo wyprowadzenie się jednego z rodziców wraz z dziećmi,

niezależnie od przyczyn tego zachowania, podczas gdy zachowanie takie wydaje się

być dość typowe w sytuacjach kryzysu związku małżeńskiego czy też związku

nieformalnego. Gdyby przyjąć, że już samo to działanie powinno uzasadniać

odebranie dziecka, to legislacyjne ujęcie tego rozwiązania mogłoby polegać na

dodaniu w art. 100 k.r.o. normy, że za osobę nieuprawnioną sąd może uznać także

rodzica sprawującego władzę rodzicielską, jeżeli wbrew woli drugiego rodzica
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współwykonującego tę władzę i bez zgody sądu zmienił miejsce pobytu dziecka,

jeżeli przez to naruszył prawo tego drugiego rodzica do sprawowania pieczy nad

dzieckiem.

Mniej problematyczne, a wręcz zgodne z postulatami sformułowanymi

w literaturze, byłoby usunięcie kontrowersji co do możliwości orzeczenia w jednym

postępowaniu o odebraniu małoletniego i o władzy rodzicielskiej. Mając na uwadze

potrzebę kompleksowego rozstrzygania spraw dotyczących dziecka, wydaje się, że

nie powinny toczyć się dwa oddzielne postępowania — jedno w przedmiocie władzy

rodzicielskiej, a drugie co do odebrania dziecka. Obie sprawy powinny więc być

rozstrzygane łącznie. Z takiego założenia wyszedł ustawodawca w ustawie z dnia 19

lipca 2001 r. (projekt opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości) wprowadzając do

Kodeksu postępowania cywilnego regulację postępowania w sprawach o odebranie

osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. W art. 59g2

3 k.p.c. ustanowił normę, z której wynika, że jeżeli do rozstrzygnięcia wniosku o

odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką

niezbędne jest jego łączne rozpoznanie ze sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej,

postępowanie toczy się z zachowaniem przepisu art. 579 k.p.c. Odesłanie to pozwala

na zharmonizowanie momentu uzyskania przez orzeczenia o władzy rodzicielskiej i o

odebraniu dziecka przymiotów skuteczności i wykonalności. W przeciwnym razie,

rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej stawałoby się skuteczne dopiero po

uprawomocnieniu się, podczas gdy nakaz odebrania dziecka uzyskiwałby tę cechę

już z chwilą wydania lub ogłoszenia postanowienia.

Po kilku latach obowiązywania tej regulacji pojawiła się jednak przeszkoda w

łącznym rozpoznawaniu ww. spraw. Ustawodawca zdecydował bowiem (w

następstwie uchwalenia projektu poselskiego) o wprowadzeniu składu ławniczego w

sprawach o ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej. Ponieważ sprawy

dotyczące repartycji władzy rodzicielskiej między rodzicami n iepozostającym i w

małżeństwie należą właśnie do kategorii spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej,

toczą się one obecnie w składzie ławniczym, podczas gdy sprawy o odebranie

dziecka powinny się toczyć w składzie jednoosobowym. Od tej więc pory połączenie

spraw do wspólnego rozpoznania może być obarczone zarzutem nieważności

postępowania, gdyż skład sądu dla rozstrzygnięcia każdej z nich jest różny.
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W kontekście powyższego podkreślić należy, że ujednolicenie składu sądu w

sprawach opiekuńczych objęte jest założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy —

Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy - Kodeks

postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz niektórych innych ustaw (ZD79), przyjętymi w dniu 10 marca br. przez Radę

Ministrów. Regulacja ta objęta została również senackim projektem zmian w

przepisach o kształtowaniu władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych i

postanowieniach wydanych na podstawie art. 107 k.r.o. (druk sejmowy nr 3104). Tym

samym, w najbliższym czasie usunięte zostaną przeszkody uniemożliwiające

orzeczenie o odebraniu małoletniego łącznie z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej.

Takie połączenie spraw nastąpi, jeżeli uprawniony złoży jednocześnie wniosek

dotyczący władzy rodzicielskiej i o odebranie dziecka lub gdy w trakcie rozstrzygania

sprawy o tę władzę uprawniony złoży wniosek o odebranie małoletniego albo

odwrotnie — w czasie trwania postępowania o odebranie dziecka okaże się, że

niezbędne będzie rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, dlatego że wnioskodawca

lub inny uczestnik tego postępowania później złoży wniosek w tym przedmiocie albo

też wszczęte będzie postępowanie dotyczące tej władzy z urzędu.

Odnosząc się do wątpliwości w kwestii orzekania o odebraniu dziecka w

trakcie sprawy rozwodowej, zastrzeżenia podniesione w piśmie Pana Rzecznika

wydają się niezasadne. W takiej sytuacji sądy rejonowe prawidłowo przekazują

sprawy o odebranie dziecka do sądu okręgowego prowadzącego sprawę

rozwodową. Jeżeli bowiem nawet przyjąć, że sprawa o odebranie dziecka nie mieści

się w grupie spraw podlegających takiemu przekazaniu z mocy art. 4451 k.p.c., to z

wyżej wskazanych względów zazwyczaj (tzn. jeżeli rodzice dotychczas wspólnie

sprawowali władzę rodzicielska), nakaz odebrania dziecka musi być poprzedzony

rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej, a w tym zakresie, w czasie trwania sprawy

rozwodowej, jedynie właściwy jest sąd rozwodowy. W konsekwencji, orzeczenie o

odebraniu dziecka może być zawarte w wyrokach wydawanych w sprawach o

rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa, w sytuacji gdy dziecko w chwili

orzekania przebywa nie u tego z rodziców, któremu sąd w wyroku powierzył

wykonywanie władzy rodzicielskiej lub w przypadku, gdy sąd określił miejsce

zamieszkania dziecka nie przy tym z rodziców, u którego dziecko przebywa.
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Materialnoprawną podstawą wydania takiego orzeczenia będzie przepis art. 58 1 w

związku z art. 100 k.r.o. Natomiast w sytuacji, gdy w czasie trwania procesu

rozwodowego zachodzi konieczność zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu

dziecka, powinno być wydane w tym przedmiocie postanowienie zabezpieczające na

podstawie przepisu art. 755 1 pkt 4 w zw. z art. 4451 I k.p.c.

Wbrew zapatrywaniu wyrażonemu przez Pana Rzecznika, również zlecenie

odebrania dziecka kuratorowi innego sądu nie jest uchybieniem. Właściwym

kuratorem, któremu sąd zleca odebranie osoby, jest bowiem kurator działający w

sądzie, w którego okręgu dziecko faktycznie przebywa (art. 598v k.p.c.) Może nim

być więc kurator działający przy sądzie, który wydał zlecenie albo też kurator

działający przy innym sądzie, w okręgu którego przebywa osoba podlegająca

odebraniu.

Uchybieniem może być natomiast pominięcie określenia terminu do wydania

dziecka. Termin ten powinien być wskazany, jeżeli orzeczenie zapadło w sprawie o

odebranie dziecka toczącej się samoistnie. Natomiast w sprawie o rozwód, separację

lub unieważnienie małżeństwa wypowiadany jest pogląd, że sąd nie ma obowiązku

określenia terminu oddania dziecka 2 Terminem tym jest wówczas data

uprawomocnienia się wyroku. Podobnie byłoby w sprawach opiekuńczych, w których

rozstrzyga się łącznie o władzy rodzicielskiej i odebraniu dziecka, jeśli uznać, że takie

połączenie jest de lege lata dopuszczalne. Wyjątek stanowi tu przypadek, gdy sąd

II instancji orzeka o odebraniu dziecka, zmieniając w ten sposób orzeczenie sądu

I instancji, który o odebraniu nie orzekł. W takiej sytuacji określenie terminu oddania

jest konieczne z uwagi na prawomocność i wykonalność orzeczenia od chwili jego

wydania. Także w przypadku, gdy w tego rodzaju sprawach sąd orzeka o odebraniu

dziecka postanowieniem zabezpieczającym, jak i w sprawie opiekuńczej dotyczącej

władzy rodzicielskiej, termin oddania dziecka winien zostać określony, albowiem

postanowienia te stają się skuteczne i wymagalne z chwilą ich wydania. Należy przy

tym nadmienić, iż przyjmuje się, że istnieje możliwość określenia terminu oddania

dziecka (na wniosek) w oddzielnym postanowieniu, jeżeli wskazanie to nie nastąpiło

2
G. Niemiałtowska, Postepowanie o odebranie osoby podlegającej wladzy rodzicielskiej lub pozostającej pod

opieką ii” świetle przepisów art. 598”— 598” k.p.c., Rodzina i Prawo Nr 1(4)/2007, s.19.
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w orzeczeniu o oddaniu dziecka zapadłym w samodzielnym postępowaniu

dotyczącym oddania.

W podsumowaniu stwierdzić należy, że w chwili obecnej nie ma, jak się

wydaje, dostatecznie uzasadnionych podstaw do dalszej ingerencji legislacyjnej w

zakresie tzw. „porwań rodzicielskich”. Pragnę jednak zapewnić, że z uwagi na istotną

wagę tej problematyki, nadal podejmowane będą stosowne działania mające na celu

monitorowanie praktyki występującej w tym zakresie.

ć
z poważnienia
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