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nawiązując do pisma z 13 kwietnia 2015 r. (znak: DL-I-072-2/1 5/13), stanowiącego

odpowiedź na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, w przedmiocie tzw. „porwań
rodzicielskich” w węższym znaczeniu., zwracam się z prośbą o ponowne rozważenie podjęcia

prac legislacyjnych, zmierzających do skutecznego zagwarantowania prawa dziecka do

kontaktu z obojgiem rodziców.

Z praktyki funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Dziecka, w szczególności

z treści skarg, które wpływają do Biura wynika, że orzeczenia sądów dotyczące realizacji
prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców są często ignorowane przez jednego
z rodziców, co ma negatywny wpływ na rozwój dziecka. Są to społecznie naganne
zachowania. polegające na utrudnianiu przez jednego z rodziców kontaktów dziecka z drugim
rodzicem. Kontakty te są niewątpliwie bardzo istotnym elementem w rozwoju dziecka.
Zaburzenie kontaktów, albo ich całkowity brak, nieraz połączone z wykształcaniem u dziecka
postaw niechęci czy lęku wobec drugiego rodzica, wpływa zdecydowanie niekorzystnie
zarówno na rozwój psychiczny dziecka, jego socjalizację oraz przyswajanie prawidłowych
postaw i ról społecznych.

Należy podzielić pogląd, że prawo karne ma wyłącznie charakter subsydiarny
i dlatego nie może, i nie powinno być stosowane tam, gdzie wystarczające będzie
wykorzystanie procedur cywilnych lub administracyjnych. Stosowanie instrumentów prawa
karnego w dziedzinie tak złożonej i drażliwej jak relacje rodzinne, w tym relacje między
rozwiedzionymi małżonkami, powinno być nacechowane ostrożnością.
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o Prawach Dziecka



Wskazane w piśmie regulacje prawne wprowadzone do Kodeksu postępowania

cywilnego, proponowane w założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy — Kodeks

postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz

niektórych innych ustaw oraz uchwalone na wniosek Rzecznika Praw Dziecka zmiany art. 58

i 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, niewątpliwie stanowią ważne działania

ukierunkowane na poprawę sytuacji dziecka w zakresie zagwarantowania mu prawa do

obojga rodziców.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka powyższa ingerencja legislacyjna jest jednak

niewystarczająca i nie w pełni zabezpiecza prawa dziecka. Do odmiennej oceny nie

przekonuje także wskazana w piśmie prawna możliwość ograniczenia lub pozbawienia

władzy rodzicielskiej rodzica, który utrudnia lub uniemożliwia kontakt dziecka z drugim

rodzicem oraz w takim przypadku zastosowanie art. 211 k.k.

Analiza spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wskazuje na

lekceważenie przez takiego rodzica orzeczenia sądu, jego poczucie całkowitej bezkarności,

której dodatkowo sprzyjają długotrwałe postępowania przed sądem.

Prawo karne stanowi element całego systemu prawa, zaś system, o ile ma być logiczny

i efektywny, musi być spójny.

Rzecznik Praw Dziecka podziela argumentację, że państwo nie może stosować

represji karnej wobec osoby za to, że czyni ona użytek z przysługujących jej, respektowanych

przez państwo uprawnień. Skoro rodzic jest uprawniony do decydowania o miejscu pobytu

dziecka, nie może być ukarany za korzystanie ze swego uprawnienia. Jeśli więc prawo

rodzinne nadaje uprawnienie, prawo karne nie może karać za korzystanie z tego uprawnienia.

Celem prawa karnego jest poddanie odpowiedzialności karnej osoby, która narusza

porządek prawny. Nieprzestrzeganie orzeczenia sądu rodzinnego w przedmiocie kontaktów

dziecka z rodzicami jest niewątpliwie nagannym zachowaniem, które — w ocenie Rzecznika

Praw Dziecka — powoduje konieczność wkroczenia prawa karnego w sferę życia prywatnego

i rodzinnego poprzez spenalizowanie zachowań sprawcy.

W takim ujęciu, przedmiotem ochrony karnej byłaby ochrona powagi lub

wykonalności orzeczenia sądu rodzinnego, stwierdzającego uprawnienia i obowiązki innej

osoby wobec małoletniego poniżej 15 lat, co skutkowałoby także ochroną dobra dziecka,

rodziny i obowiązku opieki.



Orzeczenia te mogą być dwojakiego rodzaju:

1) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego;

2) nieprawomocne orzeczenie sądu rodzinnego wykonalne z chwilą jego wydania albo

ogłoszenia.

Przestępstwo to może być więc popełnione tylko w czasie od daty uprawomocnienia

orzeczenia sądu rodzinnego lub daty wydania w sytuacji, gdy orzeczenie staje się wykonalne

z chwilą wydania albo ogłoszenia.

Tak ujęta ochrona kama nie dotyczy każdego orzeczenia sądu rodzinnego, ale tylko

wskazanego. nadającego innej osobie uprawnienia i obowiązki wobec małoletniego poniżej

lat 15. Wąskie ujęcie przedmiotu ochrony kamej gwarantuje, że prawo karne wkraczałoby

do życia rodzinnego i prywatnego obywateli tylko w niezbędnym, koniecznym zakresie.

Przestępstwo to powinno być przestępstwem indywidualnym właściwym. Jego

podmiotem może być tylko osoba powołana do opieki nad małoletnim poniżej 15 lat, która

utrudnia lub uniemożliwia innej osobie wykonywanie wobec małoletniego określonych

orzeczeniem sądu rodzinnego uprawnień i obowiązków. Byłby to występek umyślny, który

może być popełniony tylko z zamiarem bezpośrednim. Niezbędnym więc będzie ustalenie

stosunku psychicznego sprawcy, który musi tu cechować się nieustępliwością, chęcią

postawienia na swoim w dążeniu do niewykonania przez inną osobę przydanych

jej orzeczeniem sądu rodzinnego uprawnień i obowiązków. Sprawca ma świadomość, że jest

zobowiązany orzeczeniem sądu do umożliwienia innej osobie wykonania przysługuj ących jej

tym orzeczeniem uprawnień i obowiązków wobec małoletniego poniżej 15 lat i podejmuje

działanie (zaniechanie) dla uzyskania efektu w postaci braku możliwości wykonywania przez

tą inną osobę uprawnień lub obowiązków.

Przestępstwo to byłoby przestępstwem formalnym z działania, z działania lub

zaniechania albo z zaniechania. Z działania wtedy, gdy polega na nieprzestrzeganiu przez

sprawcę orzeczenia dotyczącego np. kontaktów z dzieckiem drugiego rodzica albo gdy

sprawca wprawdzie wykonuje orzeczenie sądu rodzinnego, ale nie w sposób w tym

orzeczeniu wskazany. Z zaniechania lub działania wtedy, gdy sprawca nie wykonuje

postanowienia sądu rodzinnego w określony sposób. Z zaniechania, gdy sprawca

zobowiązany do wykonania postanowienia w ogóle go nie wykonuje.

Proponowana regulacja wprowadza dwie istotne przesłanki. Po pierwsze, czynnością

wykonawczą jest każde utrudnianie lub udaremnianie innej osobie — drugiemu rodzicowi lub

innej osobie uprawnionej — wykonywania orzeczenia sądu, określającego uprawnienia



i obowiązki, jeżeli dotyczą one dziecka do 15. roku życia. Po drugie, sprawcą czynu może być

każdy rodzie, w tym również rodzie posiadający pełną władzę rodzicielską.

Dla bytu przestępstwa niezbędnym znamieniem powinno być znamię uporczywości.

Prawo karne, jako narzędzie represyjne. stanowi w każdym wypadku ultima ratio, co dotyczy

zwłaszcza sfery tak istotnej, osobistej i skomplikowanej, jak stosunki rodzinne. Niezbędne

jest wyeliminowanie sytuacji, kiedy prawo karne zostanie potraktowane instrumentalnie, jako

narzędzie. za pomocą którego jeden rodzie będzie próbował dotkliwie dokuczyć drugiemu.

Sankcja karna nie powinna zatem obejmować zachowań o charakterze incydentalnym, lecz

jedynie takie zachowanie, które cechuje się znacznym i bezspornym natężeniem złej woli.

..Porwania rodzicielskie” w węższym znaczeniu, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka,

cechuje znaczna społeczna szkodliwość. a wprowadzenie nowego typu przestępstwa —

ochrony treści orzeczeń sądowych dotyczących sprawowania opieki do Rozdziału XXX —

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, będzie odpowiedzią na

zapotrzebowanie społeczne oraz poprzez ochronę powagi lub wykonalności orzeczenia sądu

rodzinnego, stwierdzającego uprawnienia i obowiązki innej osoby wobec małoletniego

poniżej 15 lat, będzie dodatkowo chronić prawa dziecka i jego dobro.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), proszę Pana Ministra

o dokonanie powtórnej analizy podnoszonego zagadnienia oraz podjęcie prac legislacyjnych

we wskazanym zakresie.


