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ARTYKU¸Y
Jacek Wierciƒski

Klauzula ne exeat a prawo do pieczy nad dzieckiem.
Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granic´
I. Wprowadzenie
W erze globalizacji, kiedy rodziny powstajà i rozpadajà si´ ponad granicami
paƒstwowymi, wewn´trzne prawo rodzinne i opiekuƒcze poszczególnych krajów
nie zawsze w wystarczajàcy sposób odnosi si´ do potrzeb dzieci i rodziców, którzy
pozostajà w relacji wi´cej ni˝ z jednym paƒstwowym porzàdkiem prawnym. W tych
sprawach w∏aÊciwe ramy prawne majà zapewniaç mi´dzy innymi konwencje haskie dotyczàce dzieci, wypracowane w ramach Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego1.
Jednà z nich jest Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia
dziecka za granic´ sporzàdzona w Hadze dnia 25 paêdziernika 1980 r. (dalej: „Konwencja” lub „Konwencja Haska”). Dotychczas podpisa∏o jà ponad osiemdziesiàt
paƒstw2. Wobec Polski formalnie wesz∏a ona w ˝ycie w dniu 1 listopada 1992 r.3 Jej
tekst zosta∏ opublikowany dopiero w Dzienniku Ustaw z 1995 r. Nr 108, poz. 529.
Prace nad tà Konwencjà, która mia∏a regulowaç problematyk´ uprowadzania
dzieci przez rodziców do innego kraju rozpocz´∏y si´ w ramach prac Konferencji Haskiej w po∏owie lat siedemdziesiàtych XX wieku4. Uznano wtedy, ˝e skuteczniejszym
mechanizmem ochrony dziecka przed szkodliwymi skutkami wynikajàcymi z jego
uprowadzenia lub zatrzymania przez jednego z rodziców wbrew woli drugiego ni˝ regulowanie jurysdykcji lub uznawania i egzekucji orzeczeƒ w sprawach dotyczàcych
opieki nad dzieckiem b´dzie rozwój mi´dzynarodowej wspó∏pracy sàdowniczej5.
1

2
3

4

5

Szeroko nt. dzia∏alnoÊci Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego zob. K. Lipstein, One
Hundred Years of the Hague Conference on Private International Law, „International and Comparative Law
Quarterly” 1993, Nr 42, s. 558 i n.
Aktualna lista stron konwencji jest dost´pna na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Haskiej: www.hcch.net.
J. Ciszewski, Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´, „Przeglàd Sàdowy” 1994, Nr 2, s. 23; W. Skierkowska, Konwencja Haska: Uprowadzenie dziecka za granic´ (na podstawie akt sàdowych), „Jurysta” 1999, Nr 4, s. 4; M. Kulas, Praktyka stosowania konwencji haskiej dotyczàcej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ (cz. 1), „Palestra” 2009, Nr 5–6, s. 14.
O genezie Konwencji zob. A. Dyer, To Celebrate a Score of Years!, „New York University Journal of International Law and Politics” 2000, Nr 3, s. 1 i n.
A. L. Estin, Family and Children in International Law: An Introduction, „Transnational Law and Contemporary Problems” 2002, Nr 12, s. 279.
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To nowatorskie podejÊcie spowodowa∏o, ˝e Konwencja w nieznacznym tylko
stopniu reguluje kwestie zwiàzane z wyborem prawa i stwierdzaniem wykonalnoÊci
obcych orzeczeƒ sàdowych, a zamiast tego oferuje wspó∏prac´ organów poszczególnych umawiajàcych si´ paƒstw majàcà na celu, po pierwsze ustalenie miejsca
przebywania uprowadzonego dziecka i zapewnienie jego powrotu do poprzednich
opiekunów (przywrócenie status quo ante), zaÊ po drugie zapewnienie prawa do
opieki i odwiedzin dziecka. Skoncentrowano si´ na ustaleniu, kiedy uprowadzenie
lub zatrzymanie dziecka b´dzie uznane za bezprawne oraz na doprowadzeniu
do jego niezw∏ocznego powrotu do paƒstwa, w którym mia∏o ono miejsce sta∏ego
pobytu, o ile wniosek o jego wydanie zosta∏ z∏o˝ony w ciàgu roku od dnia uprowadzenia lub zatrzymania w innym paƒstwie6.
˚àdaç powrotu dziecka mo˝e tylko osoba, której przys∏uguje prawo do pieczy
(opieki) nad dzieckiem. Przedmiotem tego artyku∏u jest zagadnienie, czy uprawnienie do odmowy wyra˝enia zgody na zabranie dziecka z kraju jego sta∏ego miejsca
pobytu przez rodzica, któremu przys∏uguje jedynie prawo do odwiedzin (tzw. klauzula ne exeat), podnosi to prawo do rangi prawa do opieki w rozumieniu przepisów Konwencji Haskiej i umo˝liwia nie sprawujàcemu pieczy rodzicowi ˝àdanie
powrotu dziecka w przypadku jego uprowadzenia lub zatrzymania za granicà.

II. Uwagi ogólne
Co do zasady uprowadzenie ocenia si´ jako bezprawne, je˝eli nastàpi∏o z naruszeniem prawa do opieki przyznanego na mocy ustawodawstwa paƒstwa, w którym
dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu bezpoÊrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem (zob. art. 3a Konwencji). Rodzic, któremu nie przys∏uguje prawo do
opieki, a posiadajàcy tylko prawo do kontaktu z dzieckiem nie mo˝e ˝àdaç powrotu dziecka w zwiàzku z naruszeniem tych praw. W ten sposób Konwencja Haska wytyczy∏a granice, w których powrót dziecka uwa˝a si´ za w∏aÊciwe rozwiàzanie7.
Konwencja Haska zosta∏a oparta na za∏o˝eniu, ˝e takie bezprawne uprowadzenie
jest sprzeczne z dobrem dziecka oraz, ˝e kwestie prawa do opieki sà w∏aÊciwie rozstrzygni´te przez w∏adze paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu.
Dlatego nakazuje ona niezw∏oczny powrót uprowadzonego dziecka i zakazuje sàdowi merytorycznego decydowania o prawie do opieki (zob. art. 16 Konwencji)8.
Dziecko uprowadzone lub zatrzymane bezprawnie powinno niezw∏ocznie powróciç do swojego miejsca sta∏ego pobytu, chyba ˝e uprowadzajàcy jest w stanie
wykazaç istnienie jednej z kilku przewidzianych w Konwencji okolicznoÊci wy∏àczajàcych obowiàzek jego wydania. Ocenia si´, ˝e sà one celowo uj´te niezwykle wà6
7

8

6

Por. K. Lipstein, One Hundred Years..., op. cit., s. 598–599.
L. Silberman, The Hague Child Abduction Convention Turns Twenty: Gender Politics and Other Issues,
„New York University Journal of International Law and Politics” 2000–2001, Nr 33, s. 225.
A. L. Estin, Family and Children..., op. cit., s. 280.
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sko. W szczególnoÊci paƒstwo, do którego kierowany jest wniosek o zarzàdzenie
wydania dziecka nie mo˝e odmówiç jego powrotu na podstawie merytorycznego
rozstrzygni´cia w przedmiocie w∏adzy rodzicielskiej9 lub – co do zasady – na podstawie ustalenia, ˝e jest to sprzeczne z dobrem dziecka10.
W tym sensie stosowanie Konwencji Haskiej przez s´dziego rodzinnego wymaga zachowaƒ niezgodnych z jego przyzwyczajeniami. Zamiast decydowania, gdzie
dziecko ma zamieszkaç na bazie ustaleƒ tego, co le˝y w jego najlepszym interesie,
Konwencja Haska wymaga od s´dziego rozstrzygni´cia na innej p∏aszczyênie,
a mianowicie, czy dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu w innym paƒstwie oraz
czy zosta∏o sprowadzone do kraju s´dziego orzekajàcego lub w nim zatrzymane
z naruszeniem prawa do opieki, które istnia∏o i by∏o wykonywane w kraju miejsca
sta∏ego pobytu11.
Warto równie˝ wspomnieç, ˝e zamiast stosowania znanej z innych konwencji
haskich klauzuli porzàdku publicznego, Konwencja Haska o uprowadzeniu za granic´ pozwala odmówiç zarzàdzenia powrotu dziecka, jeÊli „zwrot nie by∏by dopuszczony w Êwietle podstawowych zasad paƒstwa wezwanego, dotyczàcych praw
cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci” (zob. art. 20 Konwencji)12.
OkolicznoÊci umo˝liwiajàce odmow´ zarzàdzenia obowiàzku wydania dziecka
(zarzuty) sà regulowane w kilku artyku∏ach Konwencji Haskiej. Odmówiç wydania
dziecka mo˝na w pi´ciu przypadkach, tj. gdy:
(1) zosta∏o ustalone, ˝e dziecko przystosowa∏o si´ ju˝ do swego nowego Êrodowiska (art. 12);
(2) osoba, instytucja lub organizacja opiekujàca si´ dzieckiem faktycznie:
a) nie wykonywa∏a prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo
9

10

11
12

A. L. Estin, Family and Children..., op. cit., s. 280; L. Silberman, The Hague Child Abduction..., s. 239;
K. Siehr, The 1980 Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction: Failures and Successes in German Practice, „New York University Journal of International Law and Politics” 2000–2001,
Nr 33, s. 218. Zob. te˝ postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 4 lutego 1998 r., I CKN 921/97, LexPolonica Nr 346267: „...kognicja sàdu w ramach Konwencji nie rozciàga si´ na uregulowanie sfery w∏adzy rodzicielskiej. Uregulowanie w∏adzy rodzicielskiej przez sàd polski mo˝e nastàpiç w granicach jego jurysdykcji na ogólnych zasadach i w oparciu o przepisy w∏aÊciwego prawa dopiero po stwierdzeniu, ˝e okreÊlone w Konwencji prawne wymagania co do zwrotu dziecka nie zosta∏y spe∏nione (art. 16)”.
Zob. te˝. postanowienie Sàdu Najwy˝szego – Izba Cywilna z dnia 16 stycznia 1998 r., II CKN 855/97,
OSNC 1998, Nr 9, poz. 142, który analizujàc art. 12 Konwencji potwierdzi∏, ˝e „nie ma w tym przepisie mowy o tego rodzaju przyczynach hamujàcych wydanie dziecka, jak «dobro dziecka»”, jednak˝e analizujàc
zarzut z art. 13b wydaje si´ tà przes∏ankà kierowaç. Zob. te˝ E. Holewiƒska-¸apiƒska, Glosa do postanowienia SN z 31.03.1999 r., I CSK 23/99, OSP 2000, Nr 2, poz. 23. Pe∏niejsze odniesienie si´ do tej kwestii
wymaga∏oby osobnego opracowania.
A. Dyer, To Celebrate..., s. 7.
A. L. Estin, Family and Children..., op. cit., s. 280; Odmiennie: M. Kulas, Praktyka stosowania konwencji haskiej dotyczàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ (cz. 2), „Palestra” 2009, Nr 7–8,
s. 16, którego zdaniem konstrukcja z art. 20 Konwencji to „znana w prawie prywatnym mi´dzynarodowym
klauzula porzàdku publicznego, która chroni przed trudnymi do zaakceptowania w jednym porzàdku
prawnym rozwiàzaniami innego porzàdku prawnego i przyjmowanego w drugim paƒstwie systemu wartoÊci w sferze spo∏ecznej lub politycznej”.
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b) zgodzi∏a si´ lub póêniej wyrazi∏a zgod´ na uprowadzenie lub zatrzymanie
(art. 13 a);
(3) istnieje powa˝ne ryzyko, ˝e powrót dziecka narazi∏by je na szkod´ fizycznà lub
psychicznà albo w jakikolwiek inny sposób postawi∏by je w sytuacji nie do zniesienia (art. 13 b);
(4) dziecko sprzeciwia si´ powrotowi i osiàgn´∏o ono wiek oraz stopieƒ dojrza∏oÊci,
przy którym w∏aÊciwe jest uwzgl´dnienie jego opinii (art. 13);
(5) zwrot nie by∏by dopuszczony w Êwietle podstawowych zasad paƒstwa wezwanego, dotyczàcych ochrony praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci (art. 20).
Nadto podstawà odmowy nakazania powrotu dziecka mo˝e byç stwierdzenie, ˝e
wnioskodawcy nie przys∏uguje prawo do opieki w rozumieniu art. 5a Konwencji13
wzgl´dnie, ˝e dziecko nie mia∏o sta∏ego miejsca pobytu w kraju wnioskodawcy bezpoÊrednio przed naruszeniem praw do opieki lub odwiedzin (art. 4 Konwencji).
O ile zagadnieniom ogólnym Konwencji i zarzutom, które mo˝na podnosiç przeciwko wnioskowi o wydanie dziecka poÊwi´cono w polskiej literaturze nieco uwagi14,
to problem zdefiniowania prawa do opieki w rozumieniu art. 5a Konwencji nie zosta∏ w zasadzie dostrze˝ony15.
Od kilku lat nie pojawia si´ w Polsce nowe, publikowane orzecznictwo
w sprawach dotyczàcych Konwencji. Nie budzi to wi´kszego zdziwienia. Od
czasu wejÊcia w ˝ycie w dniu 1 lipca 2000 r. – b∏´dnej i nieszcz´snej dla rozwoju polskiej konwencyjnej praktyki orzeczniczej – noweli Kodeksu post´powania
cywilnego, zmieniajàcej przepis art. 5191 k.p.c. i wy∏àczajàcej kasacj´ w sprawach z zakresu Konwencji16 nie mo˝na oczekiwaç, ˝eby Sàd Najwy˝szy rych∏o
zajà∏ si´ problemami, które z niej wynikajà. O ile brakowi orzeczeƒ nie mo˝na si´
dziwiç, to bioràc jednak pod uwag´ z∏o˝onoÊç problematyki prawnej pojawiajàcej si´ na tle stosowania Konwencji zaskakuje fakt, ˝e dotychczas nie pojawi∏a
si´ w tym zakresie ˝adna uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego. Doprawdy, nie sposób
zak∏adaç, ˝e stosowanie Konwencji w Polsce nie rodzi istotnych problemów
prawnych lub jest jednolite.

13

14

15

16

8

W rozumieniu Konwencji „prawo do opieki” obejmuje prawo dotyczàce opieki nad osobà dziecka,
w szczególnoÊci prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka (art. 5a).
Zob. zw∏aszcza L. Kuziak, Konwencji haska dotyczàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ i post´powanie w sprawach o powrót dziecka w Polsce, „Rodzina i Prawo”, 2007, Nr 2, s. 66
i n.; M. Kulas, Praktyka... (cz. 1), s. 13 i n.; ten˝e, Praktyka... (cz. 2), s. 23 i n.; W. Skierkowska, Konwencja Haska..., s. 3 i n.; E. Holewiƒska-¸apiƒska, Uprowadzenie dziecka za granic´ a „Prawo do opieki”
w prawie polskim, „Jurysta” 1999, Nr 10–11, s. 30 i n.; T. Âwierczyƒski, Podstawowe zagadnienia Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzania dziecka za granic´, „Transformacje Prawa Prywatnego”
2000, Nr 1–2, s. 88 i n.
Wyjàtkiem jest tu opracowanie L. Kuziaka, Uprowadzenie dziecka za granic´ (w:) W∏adza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2010, s. 352–356.
Zob. postanowienie Sàdu Najwy˝szego Izba Cywilna z dnia 17 sierpnia 2001 r., I CKN 236/2001, „Prokuratura i Prawo” 2002, Nr 7–8, poz. 39 – dodatek; postanowienie Sàdu Najwy˝szego Izba Cywilna z dnia 8
listopada 2001 r., II CZ 126/2001, OSNC 2002, Nr 7 8, poz. 95; M. Kulas, Praktyka... (cz. 1), s. 15.
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W tym kontekÊcie potrzeba przedstawienia obcego dorobku nauki prawa i mi´dzynarodowej praktyki orzeczniczej w zakresie poj´cia „prawa do opieki” i jego
bli˝szej analizy wydaje si´ uzasadniona.

III. Prawo do opieki w rozumieniu art. 5a Konwencji
Wspomnia∏em ju˝, ˝e rodzic, któremu nie przys∏uguje prawo do opieki, a posiadajàcy tylko prawo do kontaktu z dzieckiem (odwiedzin) nie mo˝e na podstawie Konwencji ˝àdaç powrotu dziecka w zwiàzku z naruszeniem tego prawa. Z tego powodu
szczególnego znaczenia nabiera kwestia zdefiniowania poj´cia „prawo do opieki.
W mi´dzynarodowej praktyce stosowania Konwencji ustalenie, czy wnioskodawca
posiada∏ prawo do opieki zgodnie z prawem paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu w chwili bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania jest zatem
zagadnieniem podstawowym i cz´sto rozstrzygajàcym o losach wniosku17.
Artyku∏ 5a Konwencji definiuje „prawo do opieki” (rights of custody)18 jako prawo dotyczàce opieki (care) nad osobà dziecka, w szczególnoÊci prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka. Konwencja nakazuje braç pod uwag´ prawo
paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu (state of habitual residance). Z kolei „prawo do odwiedzin”, czy inaczej prawo do kontaktu/dost´pu (rights
of access) obejmuje prawo do zabrania dziecka na czas ograniczony w inne miejsce, ani˝eli miejsce jego sta∏ego pobytu (art. 5b).
Zgodnie z art. 15 Konwencji w∏adze sàdowe lub administracyjne umawiajàcego
si´ Paƒstwa mogà, przed zarzàdzeniem powrotu dziecka, ˝àdaç przed∏o˝enia
przez wnioskodawc´ orzeczenia lub oÊwiadczenia pochodzàcego od w∏adz paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu dziecka, stwierdzajàcego, ˝e uprowadzenie lub zatrzymanie by∏o bezprawne w rozumieniu artyku∏u 3 Konwencji, je˝eli takie orzeczenie lub oÊwiadczenie mo˝e byç uzyskane w tym paƒstwie19.
Art. 3 Konwencji wskazuje, ˝e prawo do opieki mo˝e wynikaç w szczególnoÊci
z mocy samego prawa, z orzeczenia sàdowego lub administracyjnego albo z umowy20 (ang. agreement), majàcej moc prawnà w Êwietle przepisów ustawodawstwa
w∏aÊciwego paƒstwa.
Bioràc pod uwag´ ró˝ne typy porozumieƒ mi´dzy ma∏˝onkami i rozmaità treÊç
przepisów prawnych obowiàzujàcych w poszczególnych paƒstwach – sygnatariu17

18

19

20

Zob. A. L. Estin, B. Stark, Global Issues in Family Law, Thomson/West St. Paul 2007, s. 141; N. V. Lowe,
The 1980 Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction: An English Viewpoint, „New
York University Journal of International Law and Politics” 2000–2001, Nr 33, s. 206.
Wydaje si´, ˝e angielski zwrot „rights of custody”, który zosta∏ przet∏umaczony jako prawo do opieki lepiej
oddaje sformu∏owanie „prawo do pieczy”. W tym artykule pos∏uguj´ si´ tymi sformu∏owaniami zamiennie.
Czy sàd rozstrzygajàcy wniosek z∏o˝ony na podstawie Konwencji jest zawsze zwiàzany treÊcià takiego orzeczenia lub oÊwiadczenia zob. angielskie orzeczenie Izby Lordów w sprawie D (A Child) Re [2007] 1 A. C. 619.
Oficjalne t∏umaczenie pos∏uguje si´ mylàcym zwrotem „ugoda”. Dalej w tym zakresie b´d´ pos∏ugiwa∏ si´
sformu∏owaniami „umowa” lub „porozumienie”.
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szach Konwencji, regulujàcych kwesti´ prawa do pieczy nad dzieckiem, nie budzi
zdziwienia, ˝e jednym z cz´sto wyst´pujàcych problemów rozstrzyganych w mi´dzynarodowej praktyce stosowania Konwencji jest ustalenie, czy prawo danego paƒstwa,
orzeczenie wydane przez sàd w danym kraju lub porozumienie mi´dzy rodzicami
dziecka zapewnia∏o wnioskodawcy „prawo do opieki” w rozumieniu Konwencji. Jak
wynika z definicji „prawa do opieki” zawartej art. 5a czynnikiem, któremu Konwencja
przypisuje istotne znaczenie przy determinowaniu charakteru prawa przys∏ugujàcego
rodzicowi jest mo˝noÊç podejmowania decyzji o tym, gdzie dziecko b´dzie mieszkaç.
Nie jest moim celem omawianie regulacji prawnych dotyczàcych pieczy nad
dzieckiem w ró˝nych krajach, które podpisa∏y Konwencj´. Trzeba sobie jednak
zdawaç spraw´, ˝e ró˝norodnoÊç w tym zakresie jest naprawd´ olbrzymia. Tytu∏em
przyk∏adu, w prawie szkockim ka˝demu z rodziców, którzy wspólnie ponoszà odpowiedzialnoÊç za dziecko, przys∏uguje ca∏oÊç praw i obowiàzków rodzicielskich.
Mogà byç one ograniczone tylko orzeczeniem sàdu i mogà byç wykonywane niezale˝nie, chyba ˝e by∏oby to niezgodne z treÊcià orzeczenia. W Szkocji ˝adne z rodziców nie ma prawa zabraç dziecka z Wielkiej Brytanii bez zgody osoby, która wykonuje prawo okreÊlania pobytu i kontaktu z dzieckiem21. Nadto wywiezienie dziecka z Wielkiej Brytanii przez rodzica bez zgody osoby obowiàzanej do pieczy
nad dzieckiem lub zezwolenia sàdu stanowi przest´pstwo22. Z kolei np. w amerykaƒskim stanie Luizjana, zgodnie z art. 216 Kodeksu cywilnego tego stanu, w∏adza
rodzicielska wprawdzie przys∏uguje ojcu i matce a˝ do osiàgni´cia przez dziecko
pe∏noletnioÊci lub emancypacji, jednak˝e w przypadku ró˝nic mi´dzy ma∏˝onkami
decyduje w∏adza ojca. W rezultacie o miejscu pobytu dziecka decyduje ojciec23.
W tych przypadkach, w których z mocy prawa albo na podstawie porozumienia
rodziców lub orzeczenia sàdu oboje rodzice wspólne sprawujà piecz´ nad dzieckiem lub gdy oboje rodzice mojà prawo do codziennej opieki jest jasne, ˝e zabranie dziecka przez jednego z nich bez zgody drugiego w oczywisty sposób by∏oby
bezprawnym uprowadzeniem w rozumieniu Konwencji24. W konwencyjnym poj´ciu
„prawa do pieczy” mieszczà si´ wszelkie stany wspólnego opiekowania si´ dzieckiem, wspólnego ponoszenia za nie odpowiedzialnoÊci (tzw. joint custody, joint responsibility, joint guardianship, etc.). Stàd, w braku umowy lub orzeczenia przyznajàcego piecz´, jedno z rodziców nie mo˝e przeprowadziç si´ z dzieckiem do innego kraju, chyba ˝e uzyska zgod´ drugiego rodzica25.
21
22

23
24

25

Children (Scotland) Act 1995, section 2 (3) i (6).
Child Abduction Act 1984, section 6. D. Kelly, Rights of Custody Under Hague Convention, „S.L.T.” 2007,
Nr 30, s. 229. Ocena szkockiego prawa pod kàtem Konwencji dokonana przez kanadyjski sàd, zob. Thomson v. Thomson, [1994] 3 S.C.R. 551 (Can.).
Zob. np. Taylor v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., Sup. 1965, 248 La. 246, 178 So. 2d 238.
A. E. Anton, The Hague Convention on International Child Abduction, „International and Comparative Quarterly” 1981, Nr 30, s. 546; D. Kelly, Rights of Custody..., s. 229.
L. Silberman, Patching Up he Abduction Convention: A Call for a New International Protocol and Suggestion for Amendments to ICARA, „Texas International Law Review” 2003, Nr 38, s. 45.
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Natomiast co do zasady przyjmuje si´, ˝e jeÊli jednemu z rodziców przyznano
prawo do opieki, a drugiemu tylko prawo do odwiedzin lub dost´pu do dziecka
(tzw. access rights), to opiekujàcy si´ rodzic mo˝e zabraç dziecko do innego paƒstwa naruszajàc prawa do odwiedzin drugiego rodzica bez ryzyka zarzàdzenia jego powrotu na podstawie Konwencji26. Naruszenie samych praw do dost´pu
do dziecka nie upowa˝nia do ˝àdania jego powrotu. Dlatego rodzic, któremu przys∏ugiwa∏y jedynie prawa do odwiedzin nie mo˝e na podstawie Konwencji uzyskaç
zarzàdzenia jego powrotu27.

IV. Klauzula ne exeat
IV.1. Uwagi ogólne
Sytuacja mo˝e jednak wyglàdaç inaczej, gdy orzeczenie o przyznaniu opieki
lub porozumienie mi´dzy rodzicami zabrania rodzicowi posiadajàcemu prawo do
pieczy opuszczenia kraju z dzieckiem bez zgody drugiego rodzica albo zezwolenia
sàdu. Jak ju˝ wczeÊniej wskaza∏em, takie zastrze˝enie okreÊla si´ powszechnie
klauzulà ne exeat.
W zakresie oceny wp∏ywu tej klauzuli na rodzaj prawa przys∏ugujàcego rodzicowi nie sprawujàcemu pieczy zarysowa∏y si´ w literaturze i mi´dzynarodowej praktyce dwa wyraênie przeciwstawne stanowiska28.
Pierwsze z nich zosta∏o zapoczàtkowane wypowiedzià pochodzàcego ze Szkocji Profesora A. E. Antona, który pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego podczas przygotowywania Konwencji
Haskiej. Stwierdzi∏ on, ˝e wprawdzie jest to nie do koƒca jasne, ale definicja „prawa do pieczy” zawarta art. 5 Konwencji co najmniej sugeruje, ˝e naruszenie prawa
tylko do udzielenie lub odmowy zgody na zmian´ miejsca pobytu dziecka nie powinno byç rozumiane jako naruszenie prawa do pieczy w rozumieniu ar. 3 Konwencji. A. E. Anton wskaza∏ ponadto, ˝e propozycjà poszerzenia definicji „uprowadzenia” w ten sposób, ˝eby obejmowa∏a takie sytuacje nie zaj´to si´29. OkolicznoÊç, ˝e owym postulatem si´ nie zaj´to by∏a przez A. E. Antona rozumiana jako
wskazówka, ˝e zabranie dziecka z okreÊlonej jurysdykcji bez zgody drugiego
rodzica, gdy koniecznoÊç uzyskania takiej zgody wynika∏a z orzeczenia sàdu, nie
by∏o bezprawnym uprowadzeniem30. Ten poglàd wywar∏ silny wp∏yw na orzecznictwo
kanadyjskie i amerykaƒskie.
26

27
28
29
30

A. E. Anton, The Hague Convention..., s. 546; L. Silberman, Hague International Child Abduction Convention: A Progress Report, „Law and Contemporary Problems” 1994, Nr 57, s. 218.
L. Silberman, Patching Up..., s. 46.
Por. L. Kuziak, Uprowadzenie..., s. 355–356.
A. E. Anton, The Hague Convention..., s. 546.
Zdaniem L. Silberman, Patching Up..., s. 46, w czasie prac nad Konwencjà ten problem by∏ jednak dyskutowany. Miano wtedy rzekomo uznaç, ˝e zabranie dziecka przez matk´ posiadajàcà prawo do pieczy
nad dzieckiem wbrew treÊci orzeczenia zakazujàcego opuszczanie jurysdykcji bez zgody ojca by∏oby
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DoÊç szybko pojawi∏ si´ poglàd odmienny. Po raz pierwszy zosta∏ on zaprezentowany w opracowaniu naukowym chyba przez kanadyjskiego autora J. M. Eakelaara. Wyszed∏ on z za∏o˝enia, ˝e prawo do pieczy nad dzieckiem jest podzielne. I tak, jeÊli prawo do codziennej opieki nad dzieckiem przys∏uguje A, zaÊ prawo
do okreÊlenia jego miejsca pobytu A i B ∏àczenie, to w takim przypadku zarówno
A jak i B majà prawo do pieczy nad dzieckiem w rozumieniu Konwencji. W takim
przypadku, jeÊli A zabierze dziecko z jednej jurysdykcji do drugiej bez konsultacji
z B, b´dzie to oznacza∏o bezprawne uprowadzenie31.
IV.2. Klauzula ne exeat nadaje prawu do odwiedzin rang´ prawa do opieki
Leszek Kuziak przytacza w swoim opracowaniu aktualnà opini´ Konferencji Haskiej Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego wyra˝onà w opracowaniu Transforntier Contacts Concerning Children. General Principles and Guide to Good Practice32,
˝e w orzecznictwie mi´dzynarodowym przewa˝a stanowisko, i˝ prawo do odwiedzin dziecka zabezpieczone prawem sprzeciwu w kwestii wyjazdu dziecka
za granic´ poprzez klauzul´ ne exeat jest prawem do opieki w rozumieniu art. 5
lit. a Konwencji33. Jako przyk∏ady przytacza orzeczenia nakazujàce powrót dziecka
wydane w sprawach C v. C [1989] 2 All E.R. 465 (angielskie) oraz David S. v. Zamira S., 151 Misc. 2d 630 (N.Y. Fam. Ct. 1991)34. Mo˝na do tego dodaç, ˝e takà interpretacj´ zaaprobowa∏y wczeÊniej równie˝ Specjalne Komisje do spraw przeglàdu dzia∏ania Konwencji Haskiej z roku 1989 i 199335.
A jednak wydaje si´, ˝e zdecydowane stanowisko autorów ww. przewodnika
mo˝e byç chyba uznane za nieco zbyt stanowcze. Przyk∏adowo zdecydowana wi´kszoÊç orzeczeƒ amerykaƒskich sàdów okr´gowych (circuit courts), zajmujàcych si´ tà sprawà prezentuje poglàd, ˝e uprawnienie ne exeat nie stanowi prawa do pieczy rozumieniu Konwencji36. A przecie˝ Stany Zjednoczone otrzymujà

31

32
33
34
35

36

bezprawne. Tymczasem M. H. Weiner, Navigating the Road Between Uniformity and Progress: The Need
for Purposive Analysis of The Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction, „Columbia Human Rights Law Review” 2002, Nr 33, s. 275 – nie bez racji twierdzi, ˝e przebieg prac nad Konwencjà by∏ bardziej niejednoznaczny ni˝ chcia∏aby to widzieç L. Silberman.
J. M. Eekelaar, International Child Abduction By Parents, „University of Toronto Law Journal” 1982, Nr 32,
s. 309–310.
The Hague Conference on Private International Law, The Hague 2008, s. 43.
Zob. L. Kuziak, Uprowadzenie..., op. cit., s. 355–356.
Zob. te˝ postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 31 marca. 1999 r., I CKN 23/99, OSP 2000, Nr 2, poz. 23.
L. L. Silberman, The Hague Child Abduction Convention Turns Twenty: Gender Politics and Other Issues,
„New York University Journal of International Law and Politics” 2000–2001, Nr 33, s. 225.
Odmienny poglàd w innych krajach zob. np.: D.S. v. V.W. [1996] 134 D.L.R. 4th 481, 501-04 (Kanada);
Thompson v. Thompson [1994] 119 D.L.R. 4th 253 (Kanada), wskazujàcy, ˝e klauzula ne exeat zawarta
w orzeczeniu o przyznaniu pieczy mia∏a zapewnienie wykonanie prawa do dost´pu, nie zaÊ nadanie mu
tego samego poziomu ochrony przez Konwencj´, jakim cieszy si´ prawo do pieczy; Ministere Public v.
Mme Y, T.G.I. Periguez, Mar. 17, 1992, D.S. Jur. 1992 (Francja) – uznajàcy, ˝e naruszenie przepisów ne
exeat jest drugorz´dne i nie narusza prawa do pieczy; wyjazd z kraju wbrew zakazowi narusza prawo do
odwiedzin, a nie prawo do pieczy.
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i wysy∏ajà najwi´kszà ze wszystkich umawiajàcych si´ krajów liczb´ wniosków
o powrót dziecka na podstawie Konwencji (w 2003 r. odpowiednio by∏o to 23%
i 30% wszystkich wniosków z∏o˝onych w krajach – sygnatariuszach Konwencji)37.
Na poziomie Sàdu Najwy˝szego Stanów Zjednoczonych sprawa b´dzie dopiero
rozstrzygana38. Nie da si´ przesàdziç jaka b´dzie treÊç tego orzeczenia. Gdyby jednak ten sàd zdecydowa∏ si´ uznaç dotychczasowà praktyk´ sàdów amerykaƒskich
za niew∏aÊciwà, to niewàtpliwie mo˝na by∏oby wkrótce mówiç o jednolitej praktyce
w orzecznictwie mi´dzynarodowym.
Na marginesie mo˝na dodaç, ˝e wspomniana przez L. Kuziaka sprawa David S.
v. Zamira S. nie jest przyk∏adem lansowanej przez autorów ww. przewodnika tezy.
Do tej kwestii jeszcze powróc´, tymczasem chcia∏bym przedstawiç bli˝ej sygnalizowane stanowisko.
Jednym z wiodàcych orzeczeƒ, w którym przyj´to, ˝e zastrze˝enie klauzuli ne
exeat daje drugiemu rodzicowi „prawo do opieki” umo˝liwiajàce mu skorzystanie
z Konwencji i doprowadzenie do powrotu dziecka39 jest rozstrzygni´ta w 1989 r. angielska sprawa C v. C40. Matka dziecka, Angielka poÊlubi∏a Australijczyka w Anglii
w 1978 r. Oboje zamieszkali w Australii, gdzie w 1982 r. urodzi∏ im si´ syn. Rodzice
rozwiedli si´ w 1985 r. W 1986 r. sàd w Australii zatwierdzi∏ ich porozumienie co
do sposobu sprawowania opieki, przyznajàc jà matce, ustalajàc wszak˝e, i˝ opieka nad dzieckiem b´dzie przys∏ugiwa∏a im wspólnie (joint guardians) i ˝adnemu
z ma∏˝onków nie b´dzie wolno zabraç syna z Australii bez zgody drugiego. Tymczasem w 1988 r. matka wywioz∏a syna do Anglii bez zgody ojca.
Sàd w Anglii zarzàdzi∏ powrót dziecka. Uzna∏, ˝e na podstawie zakazu zabierania
dziecka z Australii ojciec mia∏ prawo decydowaç czy dziecko b´dzie mia∏o miejscu
pobytu w Australii czy poza nià, a zatem mia∏ prawo do opieki w rozumieniu Konwencji. Zresztà w 1987 r. takà zgod´ wyrazi∏ i dziecko sp´dzi∏o w Anglii wakacje. Zdaniem
sàdu ojciec nie mia∏ jedynie prawa decydowaç o wyborze miejsca pobytu dziecka
w obr´bie Australii. Omawiana klauzula pozwala∏a mu natomiast decydowaç, czy
dziecko mo˝e wyjechaç z kraju, dokàd i w jakich warunkach powinno mieszkaç41.
Poglàd wyra˝ony w tym orzeczeniu zasta∏ nast´pnie zaakceptowany w orzeczeniach angielskich42, australijskich43, kanadyjskich44, nowozelandzkich45, Hong37

38
39
40
41
42
43

44
45

J. A. Jackson, Interpreting Ne Exeat Rights as Rights of Custody: The United States Supreme Courts’ Chance To Advance the Purposes of the Hague Convention on International Child Abduction, „Tulane Law Review” 2009–2010, Nr 84, s. 211.
J. A. Jackson, Interpreting..., s. 198.
L. Silberman, Hague International..., s. 218.
C v. C, [1989] 1 W.L.R. 654 (Eng. C.A. 1989).
Ibidem, s. 658.
Zob. np. Izba Lordów w D (A Child) (Abduction: Foreign Custody Right), [2007] 1 All E.R. 783.
Zob. np. Brown v Burke 2007 WL 4812830 [2007], Family Court of Australia; Wenceslas v Director-General, Department of Community Services, 37 Fam LR 271; [2007] FLC 93–321.
Zob. np. A. (J.E.) v. M. (C.L.), 2002 Nova Scotia Court of Appeal 127.
Zob. np. C v D, [1997] BCL 141, (1996)15 FRNZ 293.
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Kongu46 i RPA47. Wydaje si´, ˝e u podstaw znacznej cz´Êci orzeczeƒ podà˝ajàcych
za rozstrzygni´ciem sprawy C v. C le˝a∏o przekonanie, ˝e ono w∏aÊciwie odzwierciedla „ducha” Konwencji, zgodnie z którym dzieci uprowadzone wbrew zastrze˝eniu ne exeat powinny powróciç, tak ˝eby kompetentne forum, jakim jest sàd ich
sta∏ego miejsca pobytu rozstrzygnà∏ o prawach stron sporu. Mo˝na sàdziç, ˝e
równie istotne znaczenie mog∏a mieç tak˝e ch´ç uniformizacji orzecznictwa, zapewnienia w tym zakresie jednolitej mi´dzynarodowej praktyki48.
Podobne rozstrzygni´cie zapad∏o w rozstrzyganej w zbli˝onym czasie przez sàd
w Kalifornii sprawie Nawarro v. Bullock49, gdzie porozumienie zawarte mi´dzy hiszpaƒskimi ma∏˝onkami w sprawie ich separacji okreÊla∏o, ˝e wspólnie wykonujà oni
opiek´ prawnà, przy czym dzieci przebywajà u matki w czasie roku szkolnego
a u ojciec podczas letnich wakacji oraz co drugi weekend. Matka mog∏a te˝ co drugi rok zabieraç dzieci do Kalifornii na miesiàc wakacji. W 1988 r. matka wyjecha∏a
z dzieçmi do Kalifornii i ostateczne odmówi∏a powrotu i ujawnienia miejsca pobytu
dzieci. W tej sprawie amerykaƒski sàd zarzàdzi∏ powrót dzieci50.
Z uwagi na pozycj´ sàdu orzekajàcego (sàd stanowy) ranga sprawy Nawarro v.
Bullock nie jest znaczàca. Istotne znaczenie nale˝y natomiast przypisaç sprawie
Furness v. Reeves51. Zosta∏a ona rozstrzygni´ta przez amerykaƒski federalny Sàd
Apelacyjny. By∏o to jedyne orzeczenie amerykaƒskiego sàdu tej instancji, w którym
przyj´to, ˝e klauzula ne exeat przekszta∏ca prawa do dost´pu do dziecka w prawa
do pieczy nad nim w rozumieniu Konwencji.
Tom Furnes, obywatel Norwegii i Pamela Reeves, obywatelka USA zawarli zwiàzek ma∏˝eƒski w Norwegii w 1994 r. Dwa lata póêniej urodzi∏o im si´ córka Jessica.
Po kilku latach konfliktów rodzie rozstali si´ i zawarli umow´, która zapewnia∏a
obojgu rodzicom wspólne ponoszenie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za córk´
(punkt 3 tej umowy stanowi∏: „We shall have joint parental responsibility for our daughter”) w rozumieniu prawa norweskiego. Rodzice zdecydowali, ˝e dziecko b´dzie
mieszka∏o z matkà, której b´dzie przys∏ugiwa∏o prawo do pieczy, a ojciec b´dzie
mia∏ prawo do kontaktów z nià w okreÊlonych dniach i porach. W 2001 r. matka
zabra∏a córk´ do USA i ju˝ stamtàd nie powróci∏a52.
Gdy ojciec w koƒcu odkry∏ miejsce pobytu córki z∏o˝y∏ wniosek o zarzàdzenie jej
powrotu na podstawie Konwencji. Sàd w Atlancie uzna∏, ˝e ojciec mia∏ tylko prawo do
odwiedzin, a klauzula ne exeat nie podnios∏a jego praw do rangi pieczy nad dzieckiem.
Sàd apelacyjny zmieni∏ to orzeczenie uznajàc, ˝e Furnesowi przys∏ugiwa∏o prawo do pieczy uprawniajàce go do ˝àdania powrotu córki do Norwegii na podstawie Konwencji.
46
47
48
49
50
51
52

Zob. np. RE P [2004] 1 HKLRD 815, Court of First Instance Miscellaneous Proceedings No 1671 of 2003.
Sonderrup v. Tondelli (1) SA 1171 para. 25.
Por. J. A. Jackson, Interpreting..., s. 209.
Orzeczenie Kalifornijskiego Superior Court z 1.09.1989 r., 15 Fam. L. Rep. (BNA) 1576.
Cytuj´ za L. Silberman, Hague International..., s. 219.
Furnes v. Reeves, 362 F. 3d 702 (11th Cir. 2004). Zob. J. A. Jackson, Interpreting..., s. 204–207.
Furnes v. Reeves, 362 F. 3d 702 (11th Cir. 2004), s. 702–708.
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Decyzja sàdu apelacyjnego zosta∏a oparta o analiz´ prawa norweskiego. W prawie norweskim poj´cie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej oznacza „prawo do decydowania o osobistych sprawach dziecka” (art. 30 norweskiej ustawy o dzieciach i rodzicach). Sàd przyjà∏, ˝e oznacza to mo˝noÊç podejmowania decyzji odnoszàcych
si´ do opieki, ochrony, utrzymania i finansowania dziecka. Opieka nad dzieckiem
obejmuje decydowanie o jego mieszkaniu, jedzeniu, ubraniu, edukacji i leczeniu.
To prawo do opieki podlega pewnym ograniczeniom wynikajàcym z przepisów
prawa norweskiego. JeÊli rodzice ponoszà wspólnà odpowiedzialnoÊç za dziecko,
ale mieszka ono stale z jednym z nich, drugi rodzic nie mo˝e sprzeciwiç si´ decyzjom rodzica, z którym dziecko mieszka, dotyczàcym istotnych aspektów opieki
nad nim, takich jak jego ucz´szczanie do placówek wychowawczych i innych g∏ównych decyzji dotyczàcych ˝ycia codziennego. Ta regulacja, zdaniem sàdu ogranicza∏a mo˝noÊç podejmowania przez ojca decyzji dotyczàcych tego, w jakim kraju
dziecko b´dzie mieszkaç [art. 35 (b) norweskiej ustawy o dzieciach i rodzicach].
Jednak, zgodnie z art. 43 norweskiej ustawy o dzieciach i rodzicach, jeÊli oboje rodzice ponoszà wspólnà odpowiedzialnoÊç za dziecko, to oboje muszà wyraziç
zgod´ na opuszczenie przez nie Norwegii i ˝ycie poza nià. Sàd uzna∏, ˝e ten przepis zawierajàcy klauzul´ ne exeat kszta∏tuje prawa ojca w ten sposób, ˝e przyznaje mu prawo do opieki w rozumieniu art. 5 Konwencji53.
Do tej konkluzji doprowadzi∏a sàd analiza konwencyjnej definicji prawa do pieczy, zawartej w art. 5, a w szczególnoÊci cz´Êç, która mówi o prawie „do decydowania o miejscu pobytu dziecka”. Sàd uzna∏, ˝e decydowanie, czy dziecko b´dzie
mieszkaç za granicà musi stanowiç prawo do determinowania jego miejsca pobytu w rozumieniu Konwencji. Poniewa˝ Konwencja reguluje problem uprowadzenia
dziecka za granic´, to jedynà logicznà wyk∏adnià zwrotu „decydowanie o miejscu
pobytu dziecka” mo˝e byç przyj´cie, ˝e ten zwrot dotyczy równie˝ decydowania,
w jakim kraju dziecko b´dzie mieszkaç54.
Nadto prawo do wyra˝enia zgody na wyjazd dziecka z kraju lub prawo do odmowy takiej zgody daje rodzicowi, któremu ono przys∏uguje dodatkowe uprawnienia, tj. silnà pozycj´ negocjacyjnà w tym sensie, ˝e mo˝e on udzieliç zgody na wyjazd dziecka za granic´ jedynie pod pewnymi warunkami, takimi jak np. otrzymanie wi´kszych praw do odwiedzin lub do okreÊlenia konkretnego miejsca pobytu
poza granicami kraju. Dodatkowo sàd zauwa˝y∏, ˝e prawo decydowania o tym, ˝e
dziecko pozostanie w kraju jest znaczàce tak˝e z tego powodu, ˝e ma wp∏yw
na ukszta∏towanie si´ dziecka w okreÊlonym Êrodowisku, kulturze i j´zyku55.
Do przedstawionej w tym orzeczeniu argumentacji mo˝na dodaç spostrze˝enie
Sàdu Najwy˝szego RPA w sprawie Sonderup v. Tondelli56, który zwróci∏ uwag´,
53
54
55
56

Ibidem, s. 714.
Ibidem, s. 714–716.
Ibidem, s. 714–716.
2001 (1) SA 1171 (CC).
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˝e zabranie dziecka z kraju przez jednego z rodziców z pogwa∏ceniem klauzuli
ne exeat skutecznie niweczy orzeczenie sàdu krajowego w sprawie pieczy. Jest
zatem dok∏adnie takim zachowaniem, któremu Konwencja ma przeciwdzia∏aç57.
Natomiast podawana przez wy˝ej wymieniony przewodnik58 sprawa David v. Zamira nie jest dobrym przyk∏adem dla zilustrowania tezy, ˝e zastrze˝enie ne exeat
podnosi prawo do kontaktu z dzieckiem do rangi prawa do opieki nad nim w rozumieniu Konwencji. Wydaje si´ bowiem, ˝e zarzàdzenie powrotu dzieci w tej sprawie nie opiera∏o si´ na tej klauzuli.
Strony post´powania mia∏y kanadyjskie obywatelstwo. W trakcie trwania ma∏˝eƒstwa urodzi∏o si´ im dwoje dzieci. TrudnoÊci finansowe spowodowa∏y rozpad
ma∏˝eƒstwa, w efekcie czego strony zawar∏y umow´ separacji, która przyzna∏a prawo do pieczy nad synem, jedynym dzieckiem w chwili jej zawierania, jego matce.
Ojciec uzyska∏ prawo regularnych odwiedzin dziecka. Umowa separacji przewidywa∏a jednoczeÊnie, ˝e matka powinna umo˝liwiç kontakty ojca z synem w obr´bie
miasta Toronto59.
Córka stron przysz∏a na Êwiat po zawarciu umowy separacji. Z tego powodu nie
by∏a obj´ta tà umowà. Innych umów strony w tym zakresie nie zawiera∏y. Matka nie
przedstawi∏a orzeczenia przyznajàcego jej piecz´ nad córkà. Sàd w Toronto
na wniosek ojca zakaza∏ matce zabierania dzieci z Toronto. Mimo to matka opuÊci∏a Kanad´. Ostatecznie dzieci zosta∏y odnalezione w Nowym Jorku. Gdy ojciec dowidzia∏ si´ o miejscu pobytu dzieci uzyska∏ w sàdzie kanadyjskim tymczasowà
piecz´ nad obojgiem dzieci. Nast´pnie Sàd Najwy˝szy Ontario wyda∏ orzeczenie
stwierdzajàce, ˝e uprowadzenie dzieci przez matk´ by∏o bezprawne a póêniej,
˝e zatrzymanie ich by∏o bezprawne, poniewa˝ ojcu przys∏ugiwa∏o prawo pieczy
i odwiedzin dzieci60.
Zgodnie z prawem kanadyjskim oboje rodzice sà w równym stopniu uprawnieni
do pieczy nad dzieckiem. Zatem, chocia˝ ojciec zrezygnowa∏ z tego prawa w stosunku do syna w umowie separacji zawartej przed urodzeniem si´ córki, to nadal
by∏ uprawniony do pieczy nad swoim drugim dzieckiem. Z tego powodu sàd nakazujàc powrót dzieci do Kanady pominà∏ zagadnienie, czy klauzula ne exeat Êwiadczy o prawie do pieczy nad dzieckiem. Nadto sàd opar∏ si´ na orzeczeniach sàdu
kanadyjskiego stwierdzajàcych bezprawnoÊç uprowadzenia i zatrzymania dzieci61.
57
58

59
60
61

Por. L. Silberman, Patching..., s. 47.
Transforntier Contacts Concerning Children. General Principles and Guide to Good Practice, The Hague
Conference on Private International Law, The Hague 2008, s. 43; jak równie˝ przez L. Silberman, Hague
International..., s. 218–219; zob. te˝ L. Silberman, The Hague Child..., s. 226.
David S. v Zamira S., 574 N.Y.S. 2d 429, s. 632–633.
Ibidem, s. 632–633.
Ibidem, s. 633. Rozstrzygni´cie na podobnych motywach wyda∏ równie˝ stanowy Sàd Apelacyjny w Kentucky w sprawie Janakakis-Kostun v. Janakakis, 6 S.W. 3d 843 (Ky.Ct.App. 1999). Zob. M. S. Wills, Interpreting the Hague Convention on International Child Abduction: Why American Courts Need to Reconcile
the Rights of Non-Custodial Parents, the Best Interests of Abducted Children, and the Underlying Objectives of the Hague Convention, „Review of Litigation” 2006, Nr 25, s. 439.
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Nie budzi wàtpliwoÊci prawid∏owoÊç tego rozstrzygni´cia. Mo˝na nawet powiedzieç, ˝e jest to rozstrzygni´cie modelowe, poniewa˝ doprowadzi∏o do tego, ˝e
spór o piecz´ nad dzieckiem zosta∏ rozstrzygni´ty przez sàd miejsca sta∏ego pobytu dziecka, co jest zgodne z podstawowym za∏o˝eniem Konwencji, ˝e to ten sàd
ma najlepsze kwalifikacje do tego rodzaju czynnoÊci62.
IV.3. Klauzula ne exeat nie nadaje prawu do odwiedzin rangi prawa do opieki
Wspomnia∏em ju˝, ˝e wi´kszoÊç federalnych sàdów apelacyjnych w Stanach
Zjednoczonych uznaje, ˝e klauzula ne exeat nie podnosi prawa do odwiedzin do
rangi prawa do opieki. Wyjàtek stanowi omówiona wy˝ej sprawa Furness v. Reeves.
JednoczeÊnie ten wiodàcy w Stanach Zjednoczonych poglàd dominuje tak˝e
w orzecznictwie kanadyjskim. Najistotniejsze jest w tym zakresie orzeczenie w sprawie D.S. v. V.W.63. Po rozpoznaniu odwo∏ania Sàd Najwy˝szy Kanady zmieni∏ orzeczenie sàdu ni˝szej instancji, które zosta∏o oparte na wczeÊniej omówionej angielskiej
sprawie C v. C uznajàc, ˝e zarówno konkludentny, jak i wyraêny zakaz opuszczania
kraju przez dziecko nie podnosi prawa do odwiedzin do rangi prawa do pieczy.
Pierwszym orzeczeniem rozstrzygajàcym problem znaczenia omawianej klauzuli w USA na szczeblu federalnym jest rozstrzygana w 2000 r. sprawa Croll v. Croll64.
Jest to tzw. „leading case” w zakresie, w jakim wyra˝ono w nim poglàd o braku
znaczenia klauzuli ne exeat na charakter prawa do odwiedzin.
Rodzice mieszkali w Hong-Kongu. Zgodnie z orzeczeniem tamtejszego sàdu
matce przys∏ugiwa∏o prawo do pieczy, opieki i kontroli nad córkà, a ojcu prawo
do jej odwiedzin w odpowiednim zakresie. Dodatkowo orzeczenie sàdu zawiera∏o
klauzul´, zgodnie z którà córka do ukoƒczenia siedemnastu lat nie mog∏a opuÊciç
Hong-Kongu bez zgody sàdu lub ojca. W 1999 r., gdy ojciec by∏ w podró˝y s∏u˝bowej, matka naruszy∏a ten zakaz zbierajàc córk´ do Nowego Jorku i odmawiajàc
stamtàd powrotu. Ojciec za˝àda∏ powrotu córki na podstawie Konwencji. W toku post´powania nie by∏o sporu co do tego, jakie by∏o miejsce sta∏ego pobytu córki. Matka nie podnosi∏a zarzutu niewykonywania przez ojca prawa do opieki ani innych zarzutów dost´pnych na podstawie przepisów Konwencji. Twierdzi∏a jedynie, ˝e ojciec
nie ma prawa do pieczy nad córkà, a wy∏àcznie prawo do odwiedzin i dlatego nie
ma prawa ˝àdaç powrotu córki. Ustaliwszy, ˝e zakaz opuszczania kraju zawarty
w orzeczeniu sàdu z Hong-Kongu nie przekszta∏ca∏ jednego prawa w drugie – nie
dawa∏ ojcu prawa do opieki, amerykaƒski sàd apelacyjny uzna∏, ˝e uprowadzenie
dziecka przez matk´ nie by∏o bezprawne i odmówi∏ nakazania powrotu dziecka65.

62

63
64
65

Por. D. M. Fraidstern, Croll v. Croll And the Unfortunate Irony of Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction: Parents with Rights of Access Get No Rights To Access Courts, „Brooklyn Journal of International Law” 2004–2005, Nr 30, s. 681.
[1996] 134 D.L.R. 4ht, 481 (Can.).
229 F.3d 133 (2nd Cir. 2000).
Ibidem, s. 135.
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Swojà decyzj´ sàd opar∏ na analizie poj´cia prawa do pieczy, praw, które wchodzà w jego zakres i ich stosunku do prawa wynikajàcego z klauzuli ne exeat. Sàd
przyjà∏, ˝e piecza nad dzieckiem obejmuje podstawowe obowiàzki i mo˝noÊç wybrania i zapewnienia po˝ywienia, schronienia, odzie˝y, moralnego i duchowego
przewodnictwa, opieki lekarskiej, edukacji etc. lub wybór (odwo∏alny) innych ludzi
albo instytucji, które mia∏yby to wszystko dziecku zapewniç66.
Sàd zwróci∏ uwag´, ˝e art. 5 Konwencji u˝ywa poj´cia „praw do pieczy” (rights
to custody) jako praw dotyczàcych opieki nad osobà dziecka. U˝yta w j´zyku angielskim liczba mnoga (rights) odnosi si´ do wiàzki, zbioru praw, z których mo˝e
korzystaç jedna lub wi´cej osób. W zwiàzku z tym istnieje pewien rodzaj napi´cia,
niezgodnoÊci mi´dzy ideà, ˝e mo˝na sprawowaç piecz´ majàc tylko pojedyncze
prawo, takie jak prawo weta przys∏ugujàce na mocy klauzuli ne exeat67.
Zdaniem sàdu, w rozumieniu art. 5 Konwencji prawo do decydowania o miejscu
pobytu dziecka jest przyk∏adem prawa do pieczy. Rodzic, który podejmuje decyzj´,
gdzie dziecko mieszka, z du˝ym stopniem prawdopodobieƒstwa, jest rodzicem,
który wykonuje prawo opieki i kontroli, i dlatego sprawuje piecz´. Ujmowanie prawa do pieczy jako prawa do wskazania miejsca pobytu dziecka, w sensie wyboru
kraju nie pozwala na wyciàgni´cie ˝adnych sensownych wniosków. Tak ujmowane
prawo chroni bowiem w ten sam sposób prawo do pieczy i prawo do odwiedzin,
i nie jest ˝adnà wskazówkà co do tego, kto sprawuje piecz´.
W opinii sàdu rodzic sprawujàcy piecz´ nie mo˝e zwolniç si´ z odpowiedzialnoÊci za decyzj´ o miejscu zamieszkania wskazujàc tylko kraj, w jakim dziecko ma
mieszkaç. Bioràc pod uwag´ wiele okolicznoÊci musi przecie˝ wybraç, czy dziecko zamieszka w mieÊcie, na przedmieÊciach lub na wsi, wybierajàc konkretnà ulic´, mieszkanie, internat etc. To sà wybory, których nie mo˝e on uniknàç. Prawo,
które przy tym realizuje ma charakter czynny i pozytywny. Tymczasem prawo rodzica wynikajàce z klauzuli ne exeat ogranicza si´ tylko do wyra˝enia sprzeciwu przeciwko opuszczeniu przez dziecko kraju. Nie zawiera w sobie mo˝liwoÊci determinowania, gdzie dziecko ma mieszkaç a wy∏àcznie, gdzie ma nie mieszkaç. Jest to
zatem tylko prawo sprzeciwu – weta, które mo˝na okreÊliç jako prawo zakazowe,
nadto ograniczone do wyborów transgranicznych68. Uzupe∏niajàc ten wàtek argumentacji mo˝na dodaç, ˝e prawa wynikajàce z klauzuli ne exeat nie nak∏adajà
na rodzica, któremu przys∏uguje tylko prawo do odwiedzin ˝adnych obowiàzków,
które korelowa∏yby z tym uprawnieniem. Natomiast rodziç sprawujàcy piecz´ takie
obowiàzki ma i ponosi w tym zakresie odpowiedzialnoÊç.
Sàd wskaza∏ tak˝e, i˝ zgodnie z art. 3b Konwencji, a˝eby uprowadzenie by∏o
bezprawne musi stanowiç naruszenie praw do pieczy rzeczywiÊcie (skutecznie)
wykonywanych lub które by∏yby tak wykonywane, gdyby nie nastàpi∏o uprowadze66
67
68

Ibidem, s. 138.
Ibidem, s. 139.
Por. ibidem, s. 139–141.
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nie lub zatrzymanie. Prawo wynikajàce z klauzuli ne exeat nie jest natomiast rzeczywiÊcie wykonywane.
Obaw´ sàdu wzbudzi∏o równie˝, ˝e zarzàdzenie powrotu dziecka do rodzica,
który ma tylko prawo do odwiedzin lub nawet zosta∏ uznany przez sàd jurysdykcyjny
za niezdolnego do sprawowania pieczy, by∏oby zwróceniem dziecka osobie, która
nie ponosi odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za opiek´ nad dzieckiem. Jest bowiem
jasne, ˝e powrót dziecka nie oznacza nakazania powrotu rodzicowi, który sprawuje
piecz´ wraz z nim69. Kto wtedy ma si´ zajàç dzieckiem? Kurator? Rodzina zast´pcza?
Sàd uzna∏, ˝e Konwencja nie przewidywa∏a powrotu dziecka w takiej sytuacji.
Rozumowanie sàdu w sprawie Croll v. Croll zosta∏o ocenione jako bardzo przekonujàce przez inne sàdy amerykaƒskie i wytworzy∏o prawie jednolità lini´ orzecznictwa (za wyjàtkiem ju˝ opisanego orzeczenia w sprawie Furnes v. Reeves70), mimo zg∏oszonego przez s´dziego Soni´ Sotomayor (od 2009 r. s´dzia Sàdu Najwy˝szego USA) zdania odr´bnego. Jej pe∏ne pasji zdanie odr´bne zosta∏o oparte
w znacznej mierze na analizie orzeczeƒ wydanych w siostrzanych systemach prawnych, a które lansowa∏y poglàd, zgodnie z którym klauzula ne exeat podnosi prawo do odwiedzin do rangi prawa do pieczy71.
Sprawa Croll v. Croll spotka∏a si´ tak˝e ze znacznym zainteresowaniem doktryny72, gdzie raczej przewa˝a, inaczej ni˝ w orzecznictwie, nurt krytyczny zarzucajàcy orzeczeniu zbyt wàskà, pomijajàcà cele Konwencji wyk∏adni´ poj´cia prawo do opieki73. Wyra˝a si´ przy tym niekiedy obaw´, ˝e taka wyk∏adnia b´dzie
sk∏aniaç rodziców do uprowadzania dzieci, poniewa˝ nie b´dà mogli ich odzyskaç na drodze prawnej74.
Jednà z ostatnich spraw wpisujàcych si´ w lini´ orzeczniczà sprawy Croll v.
Croll jest rozstrzygni´ta w 2008 r. sprawa Abbott v. Abbott75. Powód niezadowolony
z wyniku post´powania z∏o˝y∏ wniosek do Sàdu Najwy˝szego USA o przyj´cie
69
70

71
72

73
74
75

Ibidem, s. 140–141.
Co ciekawe w literaturze podnosi si´, ˝e rzeczywistà przyczynà wydania tego orzeczenia mog∏y byç osobiste cechy wnioskodawcy. Furnes by∏ bardzo dobrym ojcem, wspó∏pracujàcym, mogàcym zapewniç córce bezpieczeƒstwo. Pozwana by∏a osobà konfliktowà, przeszkadzajàcà w kontaktach z dzieckiem, pomawiajàcà ojca etc. Innymi s∏owy o orzeczeniu mog∏a zadecydowaç charakterystyka stron. By∏by to wtedy
niedopuszczalny sposób podejmowania decyzji, którego w oczywisty sposób Konwencja chcia∏a uniknàç.
Zob. D. M. Fraidstern, Croll v. Croll..., s. 657.
Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2nd Cir. 2000), s. 144–154.
Zob. np. D. M. Huynh, Croll v. Croll: Can Rights of Access Ever Merit A Remedy of Return Under the Hague
Abduction Convetion, „North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulations”
2000–2001, Nr 26, s. 529; Ch. B. Whitman, Croll v. Croll: The Second Circuit Limits „Custody Rights” Under the Hague Convention on Civil Aspects of International Child Obduction, „Tulane Journal of International & Comparative Law” 2001, Nr 9, s. 605 (zarzuca zbyt wàskà wyk∏adni´ Konwencji); L. Silberman, The
Hague Child..., s. 226; M. H. Weiner, Navigating..., s. 308; D. M. Fraidstern, Croll v. Croll..., s. 641;
M. S. Wills, Interpreting..., s. 440; J. A. Jackson, Interpreting Ne Exeat..., s. 195.
Zamiast wielu zob. L. Silberman, The Hague Child..., s. 226 i n.
D. M. Huynh, Croll v. Croll..., s. 557.
542 F.3d 1081 (5th Cir. 2008).
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sprawy do rozpoznania, co nastàpi∏o 29 czerwca 2009 r.76. Sàd Najwy˝szy USA ma
przesàdziç, jakie jest znaczenie klauzuli ne exeat w rozumieniu Konwencji. Do czasu oddania tego artyku∏u do druku sàd nie wyda∏ orzeczenia w tej sprawie. Niezale˝nie od wyniku, wyrok jaki zapadnie z pewnoÊcià ukszta∏tuje tak˝e mi´dzynarodowà praktyk´ orzeczniczà.

V. Podsumowanie
W moim przekonaniu poglàd, zgodnie z którym klauzula ne exeat nie podnosi
prawa do odwiedzin do rangi prawa do pieczy nad dzieckiem jest trafny.
Znaczna cz´Êç zarzutów stawianych rozumowaniu przedstawionemu w orzeczeniu Croll v. Croll wydaje si´ niezasadna. Fakt, ˝e istnieje znaczna liczba orzeczeƒ, w których wyra˝ono poglàd odmienny ni˝ tam zaprezentowany nie oznacza,
˝e jest ono b∏´dne. Dokonana w nim wyk∏adnia przepisów Konwencji wydaje si´
prawid∏owa.
Orzeczenie ujawnia natomiast istotnà s∏aboÊç Konwencji, która nie przyk∏ada
dostatecznej wagi do prawa do odwiedzin, w szczególnoÊci zabezpieczonych klauzulà ne exeat. Twórcy Konwencji nie stworzyli mechanizmów, które dawa∏by w∏adzy
sàdowniczej podstaw´ do udzielenia skutecznej ochrony rodzicom posiadajàcym
tylko prawo do odwiedzin. Wydaje si´, ˝e sposobem rozwiàzania tego problemu
by∏aby zmiana treÊci Konwencji przyznajàca okreÊlone uprawnienia rodzicom posiadajàcym prawo do opieki w razie z∏amania zakazu wyjazdu dziecka z kraju,
w którym mia∏o miejsce sta∏ego pobytu77.
Krzywda wyrzàdzana dziecku przez naruszenie zakazu wynikajàcego z klauzuli
ne exeat, jeÊli w ogóle w danym przypadku wystàpi, nie jest typem krzywdy,
przed którym Konwencja mia∏a dziecko chroniç za pomocà sankcji nakazania jego
powrotu. Twórcy Konwencji pragn´li ochroniç dzieci przed traumà, jakà wywo∏uje
uprowadzenie dziecka rodzicowi, który sprawuje nad nim sta∏à piecz´, z którym
dziecko mieszka i ma sta∏y kontakt78. W preambule Konwencji mowa jest o tym, ˝e
sygnatariusze pragnà „chroniç dziecko przed szkodliwymi skutkami, wynikajàcymi
z bezprawnego uprowadzenia go lub zatrzymania”, a nie przed krzywdzàcymi skutkami zmniejszenia zakresu uprawnieƒ do odwiedzin. Twórcy Konwencji uwa˝ali,
˝e sankcja powrotu dziecka, zminimalizuje niekorzystne skutki uprowadzenia przez
rodziców pragnàcych sta∏ego kontaktu z dzieckiem, a nie posiadajàcych go; powstrzyma takie dzia∏ania i po∏àczy na nowo dziecko z jego podstawowym opiekunem (tzw. primary caretaker)79. Konwencja mia∏a odstraszyç od samowoli rodzica
niezadowolonego z rozstrzygni´cia sàdu w sprawie opieki lub oczekujàcego, ˝e ta76
77
78
79

Abbot v. Abbot, 129 S.Ct. 2859 (2009).
D. M. Fraidstern, Croll v. Croll..., s. 648.
M. H. Weiner, Navigating..., s. 323–24.
Por. A. E. Anton, The Hague..., s. 543.
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kie orzeczenie zapadnie, a nie rodzica, któremu orzeczenie przyzna∏o opiek´. Ten
ostatni, bezprawnie uprowadzajàc dziecko za granic´, nie poprawia przecie˝ zakresu swoich praw.
Jest jasne, ˝e Konwencja inaczej traktuje prawo do pieczy, a inaczej prawo
do odwiedzin. To ostatnie mo˝e byç egzekwowane w nowym paƒstwie. Jest to niekiedy uprawnienie iluzoryczne, w szczególnoÊci, jeÊli odleg∏oÊç mi´dzy krajami jest
znaczna. Ten brak kontaktu z nieposiadajàcym pieczy rodzicem mo˝e byç krzywdzàcy dla dziecka. Nie zmienia to jednak faktu, ˝e Konwencja zwyczajnie nie zabrania rodzicowi sprawujàcemu piecz´ wyjazdu do innego kraju z dzieckiem, gdy
drugi rodzic ma tylko prawo odwiedzin80.
Nadto mi´dzy prawem do odwiedzin zabezpieczonym klauzulà ne exeat, a takim prawem nie zabezpieczonym w ten sposób nie ma merytorycznej ró˝nicy.
Relacje mi´dzy rodzicem a dzieckiem w obu przypadkach sà przecie˝ takie same.
W efekcie zastosowanie sankcji powrotu w sytuacji, gdy klauzula ne exeat zosta∏a
zastrze˝ona nie ma wi´cej sensu, ni˝ w przypadku, gdy tej klauzuli brak81.
W koƒcu warto zwróciç uwag´, ˝e zgodnie z art. 12 Konwencji mo˝na zarzàdziç
wydanie dziecka uprowadzonego w zwiàzku z bezprawnym naruszeniem prawa
do pieczy, jeÊli stosowny wniosek zostanie z∏o˝ony w ciàgu roku od uprowadzenia
lub zatrzymania. Realizacja prawa do odwiedzin nie jest ograniczona ˝adnym terminem. W rezultacie tworzy si´ nowa, nieprzewidziana przez twórców Konwencji
mieszana kategoria prawna, tj. prawa do odwiedzin zabezpieczonego klauzulà ne
exeat. Rodzic, któremu ono przys∏uguje b´dzie móg∏ skorzystaç tak z uprawnienia
do ˝àdania powrotu dziecka, a w przypadku niepowodzenia takiej próby (np. w wyniku skutecznego podniesienia jednego z zarzutów, jakie przewiduje Konwencja)
– równie˝ z uprawnieƒ przewidzianych w art. 21 Konwencji. Paradoksalnie b´dzie
mu przys∏ugiwa∏ wi´kszy wachlarz uprawnieƒ ni˝ rodzicowi, który ma prawo do pieczy lub innym rodzicom, posiadajàcym tylko prawo do odwiedzin82.

80
81
82

M. H. Weiner, Navigating..., s. 325.
Ibidem, s. 325.
Ibidem, s. 326.
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Porozumienia i ugody dotyczàce wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
Nowelizacjà Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z dnia 6 listopada 2008 r. uzale˝niono pozostawienie w∏adzy rodzicielskiej obojgu rozwodzàcym si´ lub ˝yjàcym
w roz∏àczeniu rodzicom (art. 58, 107 k.r.o.) od przedstawienia przez nich zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Ani w uzasadnieniu nowelizacji ani w dotychczasowych wypowiedziach nauki prawa nie odnajdujemy rozwa˝aƒ na temat
relacji mi´dzy tym porozumieniem a ugodà sàdowà i ugodà zawartà przed mediatorem. Próba ich okreÊlenia jest celem niniejszego artyku∏u. Istotne jest powiàzanie
ugody i porozumienia z instytucjà mediacji, która powinna pomagaç rodzicom
w wypracowaniu wspomnianych porozumieƒ, jak i ugód.
Problematyka zasygnalizowana w tytule jest cz´Êcià szerszego zagadnienia dopuszczalnoÊci regulowania przez samych rodziców sposobu wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej, w której mieÊci si´ te˝ pozornie zupe∏nie inny problem, a mianowicie
kwestia dopuszczalnoÊci powierzania w∏adzy rodzicielskiej lub jej elementów,
a w szczególnoÊci pieczy nad dzieckiem, osobom trzecim w drodze umowy.
Wbrew pozorom obie te kwestie ∏àczy wspólny mianownik, to jest dopuszczalnoÊç
dysponowania przez samych rodziców uprawnieniami i obowiàzkami z zakresu
w∏adzy rodzicielskiej. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ca∏a ta problematyka ma wielkà donios∏oÊç praktycznà. W niniejszym artykule skoncentruj´ si´ na ugodach i porozumieniach mi´dzy samymi rodzicami, dotyczàcych sposobu wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi.
Na wst´pie nale˝y postawiç pytanie o charakter prawny ugody sàdowej oraz
zawartej przed mediatorem oraz charakter prawny porozumienia. Co do wymienionych ugód mo˝na raczej stanowczo stwierdziç, ˝e sà one umowami. Je˝eli sà
umowami, to nale˝y je zakwalifikowaç jako umowy ugody w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Co si´ tyczy natury ugód sàdowych oraz zawartych przed mediatorem mo˝na znaleêç liczne wypowiedzi. Wynika z nich, ˝e dominujàca jest dualistyczna koncepcja ugody sàdowej jako aktu z∏o˝onego z czynnoÊci materialnoprawnej i procesowej, co oznacza, ˝e ugoda sàdowa musi spe∏niaç wymagania ugody w rozumieniu prawa cywilnego materialnego1. Natomiast nie sposób

1

Por. M. Pyziak-Szafnicka, System prawa prywatnego, t. 8, pod red. J. Panowicz-Lipskiej, Warszawa 2004,
s. 856 i przywo∏ana tam literatura.
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znaleêç w literaturze prawniczej pe∏nej i spójnej koncepcji co do charakteru prawnego porozumienia, o którym mowa w art. 58 i 107 k.r.o. Z jednej strony mo˝na
postawiç tez´, ˝e sà one umowami, ale uprawnione mo˝e te˝ byç twierdzenie,
˝e porozumienie tym si´ ró˝ni od ugody, ˝e pozwala objàç kwestie niepodlegajàce ugodzie, gdy˝ pozostajàce poza dyspozycjà stron. Mo˝na te˝ próbowaç
twierdziç, ˝e porozumienie w ogóle nie jest czynnoÊcià prawnà lecz jest czynnoÊcià procesowà. Tej ostatniej mo˝liwoÊci nie wyklucza sam fakt, ˝e porozumienie
jest uregulowane w prawie materialnym i towarzyszy mu niewàtpliwie inna czynnoÊç
procesowa w postaci okreÊlonego wniosku procesowego stron, podobnie zresztà
jak przy ugodzie sàdowej.
Czym zatem ró˝ni si´ porozumienie od ugody i jaki by∏ sens wprowadzenia
instytucji porozumienia w nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 r.? Kiedy mediator ma
spisaç ugod´, a kiedy porozumienie?
Konsekwencje praktyczne postawionej kwestii sà donios∏e, bowiem od jej rozstrzygni´cia zale˝y, czy mo˝na zawrzeç ugod´ w przedmiocie w∏adzy rodzicielskiej, czy to przed sàdem, przed mediatorem, czy to zupe∏nie prywatnie – bez ich
udzia∏u, czy te˝ w ogóle ugoda jest tu niedopuszczalna i w∏adz´ rodzicielskà
mo˝na regulowaç jedynie orzeczeniem sàdowym z ewentualnym uwzgl´dnieniem
porozumienia notyfikowanego sàdowi.
Ugoda sàdowa lub zawarta przed mediatorem musi spe∏niaç przes∏anki ugody
w znaczeniu materialnoprawnym. Umowa ta jest zdefiniowana w art. 917 k.c.:
„Art. 917. Przez ugod´ strony czynià sobie wzajemne ust´pstwa w zakresie
istniejàcego mi´dzy nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchyliç niepewnoÊç
co do roszczeƒ wynikajàcych z tego stosunku lub zapewniç ich wykonanie albo by
uchyliç spór istniejàcy lub mogàcy powstaç.”.
Prawo procesowe nie zawiera definicji ugody sàdowej ani ugody zawartej
przed mediatorem. O dualistycznej naturze prawnej ugody by∏a ju˝ mowa powy˝ej.
Ugody te, w uproszczeniu, wyró˝niajà si´ wÊród ugód prawa materialnego tym, ˝e
sà od razu (tzn. bez koniecznoÊci procesu i wyroku) tytu∏ami egzekucyjnymi. Aby
ugoda mia∏a taki skutek wystarcza aby by∏a zawarta przed sàdem albo mediatorem
oraz aby nie zachodzi∏y negatywne przes∏anki odpowiednio z art. 203 § 4 k.p.c.
przy ugodzie sàdowej2 (a w razie gdy ugoda jest wynikiem zawezwania do próby
ugodowej czyli post´powania pojednawczego – art. 184 zd. 2 k.p.c.3) oraz z art.
18314 § 3 k.p.c. przy ugodzie zawartej przed mediatorem4.
2

3

4

Sàd mo˝e uznaç za niedopuszczalne cofni´cie pozwu, zrzeczenie si´ lub ograniczenie roszczenia tylko
wtedy, gdy okolicznoÊci sprawy wskazujà, ˝e wymienione czynnoÊci sà sprzeczne z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierzajà do obejÊcia prawa.
Sàd uzna ugod´ za niedopuszczalnà, je˝eli jej treÊç jest niezgodna z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego albo zmierza do obejÊcia prawa.
Sàd odmawia nadania klauzuli wykonalnoÊci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierza do obejÊcia prawa, a tak˝e gdy jest niezrozumia∏a lub zawiera sprzecznoÊci.
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Ugoda sàdowa lub ugoda przed mediatorem mogà dotyczyç zarówno materii
egzekucyjnych, jak i nieegzekucyjnych. W przypadku ugody zawartej przed mediatorem to rozró˝nienie skutkuje ró˝nymi trybami zatwierdzenia ugody. Zgodnie
z art. 18314 § 2 k.p.c., je˝eli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sàd zatwierdza jà przez nadanie jej klauzuli wykonalnoÊci; w przeciwnym przypadku sàd
zatwierdza ugod´ postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
Przes∏anki z art. 18314 § 3, art. 184 zd. 2 oraz z art. 203 § 4 powinny byç przedmiotem badania dopiero wówczas, gdy stwierdzimy, ˝e zachodzà zacytowane
wczeÊniej wymagania prawa materialnego (art. 917 k.c.) co do umowy ugody. Aby
odpowiedzieç na pytanie o istot´ i zakres zastosowania ugód w sprawach w∏adzy
rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi, w tym ugód sàdowych i zawartych przed mediatorem musimy wróciç do art. 917 k.c. Zawarte tam przes∏anki ugody odnoszà
si´ jednakowo do ugód sàdowych i tych zawartych przed mediatorem. W wyjaÊnieniu tego przepisu przydatne b´dà uwagi poczynione przez J. Brola w kontekÊcie
ugód zawartych w wyniku mediacji:
„Zgodnie z art. 917 k.c. umowa ugody dochodzi do skutku tak˝e w mediacji, zarówno umownej jak i skierowanej, je˝eli spe∏nione sà nast´pujàce przes∏anki:
a) mi´dzy stronami istniej stosunek prawny b´dàcy przedmiotem sporu;
b) zawarcie ugody w danym sporze jest dopuszczalne;
c) w zakresie tego stosunku prawnego strony czynià sobie wzajemnie ust´pstwa
a celem tych ust´pstw jest:
– uchylenie niepewnoÊci co do roszczeƒ wynikajàcych z tego stosunku,
– zapewnienie ich wykonania,
– uchylenie sporu istniejàcego lub mogàcego powstaç.”5.
Co do punktu a) nale˝y stwierdziç, ˝e zarówno kwestia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej jak i kwestia kontaktów z dzieckiem sà przedmiotem swoistego stosunku prawnego ∏àczàcego rodziców z mocy prawa, tzn. stosownych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Dalsze rozwijanie tej kwestii nie wydaje si´ potrzebne, wi´ê prawna mi´dzy rodzicami wynikajàca z wykonywania w∏adzy rodzicielskiej jest niewàtpliwa6.
JeÊli chodzi o pkt c), to równie˝ on nie wymaga rozwini´cia, poniewa˝ kwestia
tam poruszona mo˝e byç oceniona tylko ad casum. Niemniej jednak w dalszych
rozwa˝aniach oka˝e si´ celowe nawiàzanie do wymagania wzajemnych ust´pstw
jako przes∏anki ugody.
Podstawowym problemem jest przedmiotowy zakres dopuszczalnoÊci ugody,
o czym mowa w punkcie b).

5

6

J. Brol, Bariery na drodze alternatywnego rozwiàzywania sporów w sprawach cywilnych. Mediacja, „Prawo
w dzia∏aniu” 2008, Nr 7, s. 48.
J. Strzebiƒczyk, System prawa prywatnego, t. 12 Prawo rodzinne i opiekuƒcze, pod red. T. Smyczyƒskiego,
Warszawa 2003, s. 253–254.
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Czym z kolei charakteryzuje si´ porozumienie?
Jak pisze B. Czech, porozumienie ma cechy umowy, jest zatem czynnoÊcià
prawnà7. Zdaniem J. Winiarza, twierdzenie, ˝e porozumienie jest czynnoÊcià prawnà, mo˝e budziç wàtpliwoÊci8. Nie wydaje si´ jednak, aby mo˝na by∏o doszukaç si´
jakiejkolwiek innej natury porozumienia, zresztà nie wskazuje jej tak˝e J. Winiarz.
W ka˝dym razie nie twierdzi si´, ˝e porozumienie jest czynnoÊcià procesowà. Byç
mo˝e nie myÊli si´ w tym kierunku przede wszystkim dlatego, ˝e porozumienie jest
uregulowane w prawie materialnym (Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym). Je˝eli zaÊ
przyjàç, ˝e porozumienie jest czynnoÊcià prawnà, to moim zdaniem nie mo˝na by∏oby go inaczej zakwalifikowaç ni˝ jako sui generis ugody, o której mowa w art. 917
k.c. SkutecznoÊç tej ugody zale˝a∏aby jednak od uwzgl´dnienia przez sàd.
W Êwietle uzasadnienia projektu nowelizacji z dnia 6 listopada 2008 r. „koncepcja porozumienia rodziców nawiàzuje do amerykaƒskiego wzorca tzw. «planu wychowawczego» b´dàcego wynikiem negocjacji mi´dzy rodzicami i dobrowolnego
zobowiàzania si´ przez nich przed sàdem do okreÊlonego sposobu sprawowania
w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Analogiczny plan («porozumienie» wg projektu) sporzàdzajà rodzice i przedstawiajà sàdowi do akceptacji. Pomocà rodzicom mogliby s∏u˝yç pracownicy rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, ∏àczàc wsparcie z mediacjà i terapià rodzinnà.”9.
B. Czech w powo∏anym wy˝ej artykule10 wyrazi∏ poglàd, ˝e porozumienie przyj´te
przez sàd rozwodowy za odpowiadajàce dobru dziecka (art. 58 § 1 i 1a. k.r.o.) wià˝e
rodziców (rozwiedzionych ma∏˝onków) tak˝e w tych swoich elementach, które nie
znalaz∏y bezpoÊredniego wyrazu w sentencji wyroku bàdê ze wzgl´du na ich szczegó∏owoÊç, bàdê z uwagi na niemo˝liwoÊç ich dok∏adnego okreÊlenia w chwili opracowywania „porozumienia”, albo wykraczanie poza zakres obowiàzkowego orzekania zakreÊlonego art. 58 § 1 i 1a. k.r.o. Np. w „porozumieniu” mo˝e znaleêç si´ zapis
co do pokrywania kosztów leczenia dziecka, które to koszty powinny obcià˝aç (ze
wzgl´du na ich wysokoÊç) oboje rodziców niezale˝nie od Êwiadczeƒ alimentacyjnych okreÊlonych w wyroku rozwodowym. Wymuszenie pokrycia tych kosztów wymaga∏oby jednak wytoczenia powództwa o zasàdzenie okreÊlonej kwoty.
Z powy˝szego zdaje si´ wynikaç, ˝e porozumienie, o którym mowa w art. 58
i 107 k.r.o., jest wià˝àce i mo˝e wywo∏ywaç jakieÊ skutki prawne w ca∏ej swojej rozciàg∏oÊci, je˝eli zosta∏o uwzgl´dnione. To wymaganie uwzgl´dnienia przez sàd nie
sprzeciwia si´ kwalifikowaniu porozumienia jako umowy. W prawie kontraktowym
spotykamy si´ niejednokrotnie z uzale˝nieniem skutecznoÊci umowy od decyzji
administracyjnej, a w tym wypadku chodzi∏oby o orzeczenie sàdowe.
7

8
9
10

B. Czech, Art. 58 k.r.o. w zwiàzku z problematykà ustawy nowelizujàcej z dnia 6 listopada 2008 r., „Rodzina i Prawo” 2009, Nr 12, s. 21.
J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz. Pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2010, s. 556.
Druk sejmowy Nr 888 Sejmu VI kadencji.
B. Czech, Art. 58 k.r.o..., op. cit., s. 27.
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Moim zdaniem, o zwiàzaniu stron porozumieniem mo˝na mówiç tak˝e gdy jest
ono zawarte poza sàdem i mediatorem. Mamy wtedy bowiem do czynienia z ugodà w rozumieniu prawa cywilnego, którà mo˝emy nazwaç porozumieniem prywatnym. Ka˝de takie porozumienie wywo∏uje skutki prawne, gdy˝ ka˝de porozumienie
jest umowà (a ÊciÊlej umowà ugody w rozumieniu Kodeksu cywilnego), ale tylko
przy spe∏nieniu okreÊlonych wymagaƒ formalnych porozumienie mo˝e staç si´ tytu∏em egzekucyjnym, a mianowicie wtedy, gdy ma postaç ugody zawartej przed sàdem lub mediatorem. Porozumienie prywatne b´dzie wià˝àce, choç bez waloru
przymusowego wykonania, je˝eli nie zapadnie po jego zawarciu inne rozstrzygni´cie sàdu. Warunkiem dopuszczalnoÊci prywatnego porozumienia jest jednak dopuszczalnoÊç dysponowania przez strony prawami i obowiàzkami, które sà jego
przedmiotem. Kwestia ta b´dzie przedmiotem dalszych rozwa˝aƒ.
Regulacja kodeksowa mówi o porozumieniu tylko w kontekÊcie rozwodu i sprawy z art. 107 k.r.o. Jej istotà jest to, ˝e sàd uwzgl´dniajàc porozumienie dostosowuje swoje rozstrzygni´cie do ustaleƒ dokonanych przez rodziców. Ustalenia te sà
wià˝àce i pozostanà w mocy, dopóki nie zmieni ich zgodna decyzja rodziców piastujàcych pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà lub nie uczyni tego sàd przy ponownym rozstrzyganiu materii z zakresu w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Ustawa
nie mówi nic o porozumieniach zawartych poza sàdem, ani o mo˝liwoÊci zmiany
przez samych rodziców, którym sàd powierzy∏ wspólne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, wczeÊniejszego porozumienia uwzgl´dnionego przez sàd.
Byç mo˝e nie bez znaczenia dla odró˝nienia przez ustawodawc´ porozumienia
od ugody by∏a kwestia szczegó∏owoÊci ustaleƒ wymaganych w porozumieniu.
Wprawdzie przedmiotem ugody mogà byç tak˝e materie nieegzekucyjne (niepodlegajàce przymusowemu wykonaniu), a wtedy zastrze˝enia do zbyt szczegó∏owych zapisów, albo ich odbieganie od j´zyka prawnego nie powinny dyskwalifikowaç ugody, niemniej jednak praktyka preferuje syntetyczne ugody niezale˝nie
od tego, czy dotyczà materii egzekucyjnej czy nieegzekucyjnej. Poniewa˝ szczegó∏owoÊç ustaleƒ rodziców jest niewàtpliwie nie tylko dopuszczalna, ale nawet po˝àdana przy decydowaniu o powierzeniu wspólnej w∏adzy rodzicielskiej11, to mo˝na jà osiàgnàç w∏aÊnie w ramach porozumienia, a nie ugody. Potrzeb´ szczegó∏owoÊci i odformalizowania w uzgodnieniach dotyczàcych wykonywania w∏adzy rodzicielskiej potwierdzajà doÊwiadczenia mediatora:
„...Moim klientem jako mediatora sà zwaÊnieni rodzice – to oni zatem decydujà
zarówno o zakresie spraw omawianych i rozwiàzanych w mediacji i to im ma s∏u˝yç
zawarte porozumienie. A ˝eby tak si´ sta∏o, to musi byç «ich» porozumienie, a zatem wyra˝ajàce konkretne decyzje, jakie chcà wdro˝yç w swoim dalszym ˝yciu
w ich w∏asnym j´zyku, z ich metaforami, akcentami czy sposobem, w jakim mówià
11

J. Winiarz, Kodeks rodzinny..., op cit., s. 555; W. Stojanowska (w:) Prawo rodzinne i opiekuƒcze. Tom 11.
System Prawa Prywatnego pod redakcjà Tadeusza Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 752, B. Czech,
Art. 58 k.r.o..., op. cit., s. 19 i n.
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o swoim dziecku. Powinno równie˝ opisywaç te wszystkie ustalenia, które uznajà
za wa˝ne – tak w sprawach kluczowych, jak na przyk∏ad z kim mieszka dziecko, jak
i w sprawach mniejszej wagi, na przyk∏ad jakie programy telewizyjne i jak cz´sto
dziecko mo˝e oglàdaç. Szczegó∏owa ugoda zmniejsza prawdopodobieƒstwo odmiennych interpretacji ustaleƒ przez strony i obejmuje szersze spektrum sytuacji,
które nieuzgodnione mog∏yby prowadziç do ponowienia konfliktu. Dlatego te˝ jako
bardziej u˝yteczne dla rodziny wydajà mi si´ ugody, które jasno i prosto okreÊlà, co
i kiedy robi mama – Anna Kowalska (zamiast pozwana), a co tata – Stefan Kowalski
(a niekoniecznie powód) i jak rodzice chcà wychowaç Jasia (a nie ma∏oletniego Jana Kowalskiego). I choç mo˝e to zabrzmi dziwnie, jest znacznie wi´ksza szansa, ˝e
tego typu porozumienie zawiÊnie w kuchni na lodówce i rodzice b´dà do niego zaglàdaç, aby przypomnieç sobie czyj weekend w∏aÊnie przypada czy te˝ kto zawozi
Jasia na zaj´cia karate, a zatem ˝e b´dzie to ugoda ˝ywa i aktualna.”12.
Postulowana powy˝ej szczegó∏owoÊç jest mo˝liwa w porozumieniu przedk∏adanym sàdowi, nie wy∏àczajàc cz´Êci dotyczàcej kontaktów. Sàd transponujàc porozumienie co do kontaktów dokona stosownej syntezy i u˝yje j´zyka prawnego. Dlatego te˝ nie popieram rozwiàzania, w którym obok syntetycznego porozumienia
przedstawianego sàdowi do zatwierdzenia, rodzice sporzàdzaliby dodatkowe prywatne porozumienie tylko do w∏asnego u˝ytku, co zaproponowa∏a A. Gójska:
„JednoczeÊnie dla s´dziego zatwierdzajàcego ugod´ rozszerzenie jej zakresu
do rozwa˝aƒ natury ogólnej (wartoÊci wychowawcze) oraz takich, których zatwierdzenie nie le˝y w gestii sàdu, mo˝e byç problematyczne. Kompromisem wówczas
mo˝e byç sporzàdzenie w mediacji dwóch wariantów porozumienia: jednego, rozszerzonego, dla samych stron, i drugiego, okrojonego, okreÊlajàcego jedynie kwestie, które powinny zostaç zatwierdzone przez sàd wraz z adnotacjà, ˝e pozosta∏e
tematy (dobrze, jeÊli zostanà pokrótce wymienione) zosta∏y uregulowane w porozumieniu dla rodziców.”13.
Analizujàc ró˝nice mi´dzy ugodami a porozumieniami nie mo˝na pominàç ró˝nicy w przes∏ankach zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem i przes∏ankach uwzgl´dnienia porozumienia. O ile w pierwszym wypadku sàd odmawia
nadania klauzuli wykonalnoÊci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w ca∏oÊci lub cz´Êci, je˝eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierza do obejÊcia prawa, a tak˝e gdy jest niezrozumia∏a lub zawiera sprzecznoÊci (art. 18314 § 3 k.p.c.), o tyle w drugim wypadku
sàd odmawia uwzgl´dnienia porozumienia, jeÊli jest ono niezgodne z dobrem
dziecka (art. 58, 107 k.r.o.).
Ze wskazanej ró˝nicy mi´dzy przes∏ankami zatwierdzenia ugody a przes∏ankà
uwzgl´dnienia porozumienia mo˝na wywodziç, i˝ jest ona wynikiem odmiennego
charakteru prawnego ugody i porozumienia. Otó˝ mo˝na twierdziç, ˝e ustawodaw12
13

A. Gójska, W∏adza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, pod red. J. Ignaczewskiego, Warszawa 2010, s. 448.
Ibidem, s. 448.
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ca stoi na stanowisku, ˝e ugodowe za∏atwianie spraw z tego zakresu, który jest obj´ty porozumieniem w rozumieniu art. 58 i 107 k.r.o., jest w ogóle niedopuszczalne,
poniewa˝ sà to prawa osobiste i niezbywalne. Ponadto przes∏anki zatwierdzenia
ugody by∏yby w tym zakresie niewystarczajàce, bo niezapewniajàce kontroli zgodnoÊci z dobrem dziecka. Przes∏anki zatwierdzenia ugody sà zbyt formalne, a tu jest
potrzeba zbadania stanu faktycznego. Tylko w ramach post´powania rozwodowego lub opiekuƒczego mo˝na bowiem oceniç, czy porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, a post´powanie o zatwierdzenie ugody mo˝liwoÊci takiej weryfikacji
nie zapewnia. Nie mo˝na stosowaç wymagaƒ stawianych przez prawo materialne
umowie ugody, gdy˝ mogà byç one nieadekwatne do ustaleƒ dotyczàcych w∏adzy
rodzicielskiej, w szczególnoÊci jeÊli chodzi o wymaganie wzajemnych ust´pstw.
Porozumienie mia∏oby byç wi´c substytutem ugody w sprawach, w których ugoda
jest niedopuszczalna.
Sprawy opiekuƒcze by∏yby zatem dychotomicznie podzielone na te podlegajàce ugodzie i te podlegajàce porozumieniu w rozumieniu art. 58 i 107 k.r.o.
Stanowisko to nie potwierdza si´ jednak w kwestii kontaktów z dzieckiem, które
sà z jednej strony wymienione jako przedmiot porozumienia, a z drugiej strony nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e mogà byç te˝ przedmiotem ugody.
Je˝eli sprawy kontaktów mogà byç zarówno przedmiotem ugody podlegajàcej
zatwierdzeniu, jak i porozumienia podlegajàcego uwzgl´dnieniu, to dla uchylenia
wyraênej niespójnoÊci przes∏anek zatwierdzenia ugody i uwzgl´dnienia porozumienia nale˝y twierdziç, ˝e niespe∏nienie jakiejkolwiek z przes∏anek z art. 18314 § 3
k.p.c. nale˝y uznaç za niezgodne z dobrem dziecka i musi to powodowaç nieuwzgl´dnienie porozumienia (porozumienie sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego, zmierzajàce do obejÊcia prawa, niezrozumia∏e lub zawierajàce
sprzecznoÊci nie mo˝e byç bowiem uznane za zgodne z dobrem dziecka). Ale ju˝
trudniej przyjàç, ˝e z kolei w sprawie o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem powinno si´ badaç jej zgodnoÊç z dobrem dziecka. Ewentualnie ta ocena mog∏aby byç dokonana tylko w ramach przes∏anki zgodnoÊci z prawem. Wydaje si´ jednak, ˝e przes∏anka dobra dziecka nie mo˝e byç zbadana w ramach przes∏anki zgodnoÊci z prawem, gdy˝ nale˝a∏oby w tym celu wniknàç w stan faktyczny
sprawy, a to nie mieÊci si´ w kontroli zgodnoÊci z prawem.
Wskazana niespójnoÊç jest jeszcze wyraêniejsza, gdy toczy si´ sprawa
z art. 107 k.r.o. Nie obejmuje ona przecie˝ kontaktów. Dlatego w wyniku mediacji
mo˝e, a nawet powinno, jednoczeÊnie zostaç sformu∏owane porozumienie dla celów sprawy z art. 107 k.r.o. oraz sporzàdzona ugoda w przedmiocie kontaktów
do odr´bnego zatwierdzenia.
Z drugiej strony, nale˝y zauwa˝yç, ˝e przecie˝ nie ka˝da sytuacja, w której dochodzi do mediacji, wskazuje na zagro˝enie dobra dziecka. Wr´cz przeciwnie – poddanie si´ mediacji i sporzàdzenie ugody bez wszczynania sporu sàdowego Êwiadczy
o dojrza∏oÊci i odpowiedzialnoÊci rodziców. Je˝eli z treÊci przed∏o˝onej do zatwier-
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dzenia ugody b´dzie wynika∏o przypuszczenie, i˝ jest ona niezgodna z dobrem
dziecka lub ˝e dobro dziecka jest zagro˝one, sàd, niezale˝nie od tego czy ugod´
zatwierdzi czy te˝ nie, mo˝e podjàç odpowiednie decyzje w sprawie z art. 107 lub
nawet wszczàç z urz´du spraw´ opiekuƒczà z art. 109 k.r.o. Z tych wzgl´dów praktyczne konsekwencje wskazanej niespójnoÊci nie powinny budziç obaw.
Zatem w zakresie kontaktów nale˝y przyjàç, ˝e ugoda zawarta przed mediatorem dopuszczalna jest zawsze poza sytuacjà, w której toczy si´ sprawa rozwodowa, gdy˝ wtedy mediator powinien przedstawiç uzgodnienia stron tylko w postaci
porozumienia.
Powracajàc do spraw z zakresu w∏adzy rodzicielskiej niewàtpliwie nale˝y przyznaç, ˝e mo˝liwoÊç zawierania ugód nie mo˝e obejmowaç tych rozstrzygni´ç,
które nale˝a∏oby uznaç za pozostajàce poza sferà dyspozycyjnoÊci stron. Nale˝y
odpowiedzieç na pytanie, czy sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej do nich
nale˝y. Od tego zale˝y dopuszczalnoÊç ugód sàdowych, zawieranych przed mediatorem i prywatnych porozumieƒ w tym zakresie. Przed kilkoma laty wyrazi∏em
nast´pujàcy poglàd w przedmiocie dopuszczalnoÊci ugody w sprawach z zakresu
w∏adzy rodzicielskiej:
„Natomiast rozwa˝enia wymaga, w jakim zakresie dopuszczalne sà ugody
w kwestiach zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà. Równie˝ przyj´cie tu kryterium niedopuszczalnoÊci ugody w sprawach niemajàtkowych prowadzi∏oby do niewàtpliwie zbyt pochopnego wniosku, ˝e ˝adna sprawa w tym zakresie nie mo˝e byç
przedmiotem ugody. Tymczasem nie ma ˝adnego uzasadnienia dla wy∏àczenia
ugody w sprawach takich jak zgoda na wydanie paszportu dla dziecka, wybór kierunku edukacji dla dziecka, decyzje z zakresu zarzàdu majàtkiem dziecka, itp.
Zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o. o tych kwestiach decydujà rodzice – dlaczego zatem nie
mogliby oni zawrzeç ugody rozstrzygajàcej ewentualny spór w tym zakresie, jeÊli
jest on przedmiotem post´powania opiekuƒczego (por. art. 97 § 2 k.r.o.)? Co wi´cej, je˝eli dopuÊcimy ugod´ w zakresie jednostkowych decyzji z zakresu w∏adzy rodzicielskiej, to dlaczego nie mielibyÊmy zaakceptowaç bardziej ogólnych porozumieƒ dotyczàcych repartycji uprawnieƒ z zakresu w∏adzy rodzicielskiej? Takie decyzje mogà zaÊ wchodziç ju˝ w zakres rozstrzygni´ç kwalifikowanych jako ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej (por. art. 107 k.r.o.). Wydaje si´, ˝e nie ma istotnych argumentów przeciw stwierdzeniu, ˝e nie ma zasadniczych przeszkód dla dopuszczalnoÊci ugody w tym zakresie.”14.
Jak wynika z zacytowanego fragmentu, dostrzega∏em wówczas potrzeb´ szerszego otwarcia praktyki na za∏atwianie spraw z zakresu w∏adzy rodzicielskiej w drodze ugody. Dostrzega∏em jednak, ˝e postulat ten mo˝e nie byç ∏atwo przyj´ty
z dwóch przyczyn – po pierwsze z uwagi na wàtpliwoÊci co do dopuszczalnoÊci
ugodowego za∏atwiania tych spraw, po drugie – z uwagi na zasad´ integralnoÊci
14

R. Zegad∏o, Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych, „Rodzina i Prawo” 2006, Nr 1 (1), s. 49–50.

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

29

Robert Zegad∏o

wyroku rozwodowego, je˝eli chodzi o mo˝liwoÊç ugodowego za∏atwiania spraw
w toku sprawy rozwodowej. Dlatego te˝ wskazywa∏em, ˝e nie zawsze mediacja
mo˝e zakoƒczyç si´ ugodà ze wzgl´du na wàtpliwoÊci co do przedmiotowej dopuszczalnoÊci ugody. Niemniej jednak postulowa∏em, aby i w takich wypadkach
kierowaç strony do mediacji, wskazujàc na takà intencj´ ustawodawcy:
„Wskazane przepisy (art. 436 § 1, art. 4452, art. 5702 k.p.c.) nie przesàdzajà
o dopuszczalnoÊci ugody sàdowej w wymienionych w nich sprawach, przesàdzajà zaÊ o dopuszczalnoÊci przeprowadzenia mediacji. Co to oznacza? Otó˝ oznacza
to, ˝e nie zawsze w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych celem mediacji musi byç
zawarcie ugody sàdowej. W sprawach o rozwód mediacja mo˝e byç prowadzona w kierunku pogodzenia stron i cofni´cia pozwu (wówczas nie dochodzi do ˝adnej ugody sàdowej, zaÊ orzeczenie sàdu polega na umorzeniu post´powania). Ponadto w zakresie zastosowania art. 4452 oraz art. 5702 k.p.c. znajdà si´ kwestie,
w których zawarcie ugody nie b´dzie dopuszczalne, niemniej ugodzone postanowienia mogà byç «wciàgni´te» do merytorycznego orzeczenia sàdu. Dotyczy to
w szczególnoÊci pierwszego z wymienionych artyku∏ów, bowiem zasada integralnoÊci wyroku rozwodowego wynikajàca z art. 58 k.r.o. b´dzie sta∏a na przeszkodzie
zawarciu ugody co najmniej do tych kwestii, które obligatoryjnie podlegajà rozstrzygni´ciu w wyroku rozwodowym lub separacyjnym. Wydaje si´ natomiast,
˝e mo˝liwe by∏oby zawarcie ugody w kwestiach podlegajàcych rozstrzygni´ciu
fakultatywnemu lub w kwestii kontaktów z dzieckiem, która w ogóle nie jest wymieniona w art. 58 k.r.o. Je˝eli wi´c przeprowadzona zostanie mediacja w zakresie,
o którym mowa w art. 4452 k.p.c., to osiàgni´te przez strony porozumienie b´dzie
z regu∏y stanowi∏o wniosek do sàdu, o rozstrzygni´cie zgodne z tym porozumieniem, nie b´dzie zaÊ ugodà podlegajàcà zatwierdzeniu. Rozwiàzanie to by∏o praktykowane tak˝e dotychczas przy tzw. zgodnych rozwodach, nie jest te˝ obce innym
kategoriom spraw w polskiej procedurze cywilnej – por. art. 622 § 2 k.p.c., dotyczàcy zniesienia wspó∏w∏asnoÊci zgodnie z wnioskami wspó∏w∏aÊcicieli.
Podobny problem wyst´puje w sprawach opiekuƒczych. Jak ju˝ wy˝ej wspomniano, powszechnie praktykowane sà ugody w sprawach o kontakty z dzieckiem,
które dogmatycznie rzecz bioràc sà poza zakresem rozstrzygni´ç dotyczàcych
w∏adzy rodzicielskiej. Natomiast sà liczne wàtpliwoÊci co do dopuszczalnoÊci ugody w kwestiach zwiàzanych z wykonywaniem w∏adzy rodzicielskiej. Niewàtpliwe
jest, ˝e poza zakresem dopuszczalnoÊci ugody jest pozbawienie i zawieszenie w∏adzy rodzicielskiej. Dyskusyjne zaÊ jest, czy niektóre rozstrzygni´cia prowadzàce
do ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej nie mog∏yby podlegaç ugodzie, np. rozstrzygni´cie z art. 107 k.r.o. Wydaje si´, ˝e decyzja o dopuszczalnoÊci ugody w tego rodzaju sprawach powinna byç pozostawiona sàdowi i byç podejmowana ad casum.
Natomiast skierowanie do mediacji mo˝e byç w omawianych sprawach celowe nawet, je˝eli w danym przypadku zawarcie ugody by∏oby – we wspomnianej ocenie
ad casum – niedopuszczalne. Dlatego te˝ regulacja art. 5702 zd. drugie k.p.c. do-
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puszcza tam mediacj´, mimo ˝e zawarcie ugody mo˝e byç niedopuszczalne. Je˝eli ugoda nie by∏aby dopuszczalna, to podobnie jak przy rozwodzie, ugodzone
postanowienia mogà byç «wciàgni´te» do merytorycznego orzeczenia sàdu.”15.
Wówczas – w razie niedopuszczalnoÊci ugody – proponowa∏em formu∏´ uj´cia
uzgodnieƒ rodziców we wspólny wniosek dotyczàcy uregulowania w∏adzy rodzicielskiej kierowany do sàdu rozwodowego lub opiekuƒczego. Obecnie, w nowym
stanie prawnym po nowelizacji z 6 listopada 2008 r. zamiast tego wspólnego wniosku funkcjonuje instytucja porozumienia.
Powstaje pytanie, czy nowelizacja z 6 listopada 2008 r., która wprowadzi∏a instytucj´ porozumienia rodziców w kontekÊcie okreÊlonych post´powaƒ przed sàdem
(art. 58 i 107 k.r.o.), wy∏àczy∏a, utrzyma∏a czy te˝ rozszerzy∏a mo˝liwoÊci regulowania tych samych kwestii przez samych rodziców w ugodzie sàdowej, zawieranej
przed mediatorem, jak i bez udzia∏u sàdu lub mediatora (to ostatnie okreÊli∏em wy˝ej jako porozumienie prywatne). Nowa regulacja na pewno przesàdzi∏a, ˝e uzgodnienia samych stron w materii w∏adzy rodzicielskiej w czasie post´powania rozwodowego i post´powania w sprawie z art. 107 k.r.o. nie mogà byç utrwalone w formie ugody sàdowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a jedynie w formie porozumienia uwzgl´dnianego przez sàd. Regulacja ta nie przesàdza jednak, czy materia ta w ogóle nie mo˝e byç przedmiotem ugód, poniewa˝ sà to prawa osobiste
i niezbywalne. Wymienienie kontaktów obok sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej w art. 58 i 107 k.r.o. jako przedmiotu porozumienia podwa˝a ewentualnà
tez´ o intencji ustawodawcy wy∏àczenia tych kwestii z mo˝liwoÊci zawarcia ugody
w ogóle. Jest uzasadnione, aby rodzice mogli zawieraç porozumienia o sposobie
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nie tylko dla celów sprawy rozwodowej lub
sprawy z art. 107 k.r.o., co bezpoÊrednio przewidzia∏ ustawodawca, ale aby mogli
takie porozumienia – w takim samym zakresie – zawieraç tak˝e poza sàdem – sami lub przed mediatorem. W obecnym stanie prawnym, takie porozumienie zawarte przed mediatorem nie mog∏oby jednak przybraç postaci ugody zawartej
przed mediatorem, skutecznej po jej zatwierdzeniu, poniewa˝ by∏oby to obejÊcie
art. 58 lub 107 k.r.o. Ustawodawca przewidzia∏ bowiem dla spraw z zakresu w∏adzy
rodzicielskiej innà form´ „autoryzacji” przez sàd, a mianowicie form´ uwzgl´dnienia w merytorycznym orzeczeniu sàdu.
Nowelizacja z 6 listopada 2008 r. nie prze∏ama∏a te˝ niestety zasady integralnoÊci wyroku rozwodowego. Wymaga ona rozstrzygni´cia w ka˝dym takim wyroku
o kwestii w∏adzy rodzicielskiej i nie pozwala sàdowi przyjàç ugody sàdowej lub
ugody zawartej przed mediatorem w tym zakresie. Ta bariera dla zawierania ugód
pozosta∏a aktualna i jak si´ uwa˝a w praktyce sàdowej, dotyczy tak˝e alimentów
na dzieci. W zakresie w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem w miejsce ugody wprowadzono porozumienie jako „quasi-ugod´” niepodlegajàcà zatwierdzeniu
15

Ibidem, s. 51–52.
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przez sàd na zasadzie art. 18314 § 2 k.p.c., ale podlegajàcà uwzgl´dnieniu w wyroku rozwodowym, do którego jest transponowana. Równie˝ w sytuacji toczàcej si´
sprawy z art. 107 k.r.o. rodzice i mediator sà zobligowani do przed∏o˝enia sàdowi
porozumienia a nie ugody, ale tu nie jest wykluczone zawarcie odr´bnej ugody
przed mediatorem w przedmiocie kontaktów i jej zatwierdzenie, bowiem w sprawie
z art. 107 k.r.o. nie rozstrzyga si´ o kontaktach.
Bez przed∏o˝enia sàdowi porozumienia (lub ugody zawartej przed mediatorem,
która zostanie potraktowana tak jak porozumienie) nie b´dzie mo˝liwe dalsze wykonywanie wspólnej w∏adzy rodzicielskiej. W razie uwzgl´dnienia porozumienia,
sàd cz´Êciowo je transponuje do wyroku. Zakres tej transpozycji zale˝y od tego,
czy rodzice wnoszà o wspólne wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, czy te˝ o jej
ograniczenie jednemu z nich. W pierwszym wypadku sàd napisze w wyroku, ˝e powierza obojgu rodzicom w∏adz´ rodzicielskà uwzgl´dniajàc dane porozumienie,
a nadto przeniesie z porozumienia do wyroku rozstrzygni´cie dotyczàce kontaktów. W drugim wypadku sàd zgodnie z treÊcià porozumienia musi okreÊliç w sposób generalny uprawnienia powierzone rodzicowi, którego w∏adza rodzicielska ma
byç ograniczona.
Otwarta jest zaÊ kwestia porozumieƒ prywatnych. Z istoty rzeczy rodzice, czy to
˝yjàcy razem, czy to w roz∏àczeniu muszà dokonywaç uzgodnieƒ przede wszystkim co do istotnych spraw dziecka, w których wymagane jest wspó∏dzia∏anie rodziców i nie ma powodu, aby ograniczaç t´ mo˝liwoÊç tylko do jednorazowych decyzji (por. art. 97 § 2 k.r.o.). Przedmiotem uzgodnienia mogà byç tak˝e i te kwestie,
w których ka˝de z rodziców mo˝e zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o. dzia∏aç samodzielnie.
OczywiÊcie nikt nie kwestionuje potrzeby porozumieƒ w konkretnych sytuacjach,
które sà niezb´dne do wykonywania wspólnej w∏adzy rodzicielskiej. Nie widz´ podstaw do innego traktowania takich porozumieƒ, które regulowa∏yby zasady wykonywania w∏adzy rodzicielskiej na d∏u˝szy czas (okresowo lub na czas nieoznaczony), które odpowiadajà porozumieniom, o których mowa w art. 58 i 107 k.r.o.
Uzasadnieniem takiego poglàdu jest przekonanie, ˝e nie by∏o intencjà ustawodawcy kontrolowanie przez sàd wszystkich sytuacji, gdy rodzice zawierajà porozumienia wykonujàc wspólnie w∏adz´ rodzicielskà, czy to ˝yjàc razem, czy to w roz∏àczeniu. Je˝eli to za∏o˝enie by∏oby b∏´dne, to nie by∏oby miejsca ani na zawieranie w tym zakresie porozumieƒ prywatnych ani ugód przed mediatorem. Taka konsekwencja by∏aby sprzeczna z zasadà autonomii rodziny akcentowanà w uzasadnieniu nowelizacji i ˝yciowà praktykà.
Moim zdaniem, rodzice mogà bez udzia∏u sàdu, porozumieç si´ nie tylko co
do jednorazowych sytuacji ale mogà te˝ postanowiç o trwa∏ych zasadach wykonywania swoich uprawnieƒ i obowiàzków wzgl´dem dziecka oraz o kontaktach
z dzieckiem. Porozumienia pozasàdowe nie mog∏yby jedynie wykraczaç poza sfer´ praw i obowiàzków, którymi rodzice mogà dysponowaç. Wprowadzenie przez
ustawodawc´ porozumieƒ do art. 58 i 107 k.r.o., których zakres obejmuje ca∏o-
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kszta∏t w∏adzy rodzicielskiej, mo˝e byç nawet dodatkowym argumentem dla poglàdu, i˝ co do zasady jest to materia nadajàca si´ do ustaleƒ samych rodziców bez
notyfikacji sàdowi. Wydaje si´, ˝e prywatne porozumienie, tak jak porozumienie
notyfikowane sàdowi w sprawie rozwodowej lub sprawie z art. 107 k.r.o., mog∏oby
regulowaç i kwestie pieczy nad dzieckiem i zarzàdu majàtkiem dziecka i jego reprezentacji, a wi´c w zasadzie ca∏okszta∏t uprawnieƒ i obowiàzków sk∏adajàcych
si´ na w∏adz´ rodzicielskà. Wydaje si´, ˝e w zasadzie przedmiot porozumieƒ prywatnych powinien byç identyczny z przedmiotem porozumieƒ przedk∏adanych sàdowi w wymienionych wy˝ej sprawach. Co si´ tyczy tych ostatnich, to w Êwietle wypowiedzi doktryny w zwiàzku ze zmianami dokonanymi w art. 58 i 107 k.r.o., powinny one uwzgl´dniaç wszystkie atrybuty w∏adzy rodzicielskiej, do których nale˝à:
a) piecza nad osobà dziecka obejmujàca wychowanie, kierowanie: okreÊlanie
miejsca pobytu dziecka, zapewnienie wypoczynku wakacyjnego, decydowanie
o kontaktach pozarodzinnych i wybór kierunku edukacji, Êrodowisko materialne
dziecka, zapewnienie dziecku opieki lekarskiej i leczenia szpitalnego, decyzje
o dokonaniu zabiegu lekarskiego,
b) piecza nad majàtkiem dziecka,
c) reprezentacja16.
Porozumienie zawierane dla celów spraw rozwodowych i spraw z art. 107 k.r.o.
powinno zawieraç wszystkie wymienione elementy. Porozumienia prywatne mog∏yby zawieraç wszystkie albo tylko wybrane elementy.
Powstaje jedynie wàtpliwoÊç w odniesieniu do takiego porozumienia, w którym
wi´kszoÊç uprawnieƒ i obowiàzków powierzana by∏aby tylko jednemu z rodziców,
co w wypadku przed∏o˝enia sàdowi w sprawie z art. 107 k.r.o. powinno skutkowaç
orzeczeniem o ograniczeniu w tym zakresie w∏adzy rodzicielskiej w stosunku
do drugiego rodzica. Uzasadniona jest tu wàtpliwoÊç, czy rodzice mogliby zrobiç
to samo w prywatnym porozumieniu, gdy˝ tego rodzaju postanowienia oznacza∏yby wówczas de facto umowne ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej.
Je˝eli uznaç tego rodzaju porozumienie za skuteczne, to czy takie „zrzeczenie”
przez jednego z rodziców mog∏oby dotyczyç wszystkich uprawnieƒ i obowiàzków
wchodzàcych w sk∏ad w∏adzy rodzicielskiej, co oznacza∏oby de facto nawet zawieszenie lub pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej?
Dogmatycznie naj∏atwiej uzasadniç jest poglàd, ˝e prywatne porozumienie zawierajàce trwa∏e lub okresowe zrzeczenie si´ przez jednego z rodziców nawet tylko niektórych spoÊród jego ustawowych uprawnieƒ i obowiàzków na rzecz drugiego z rodziców (z zakresu czynnoÊci wymagajàcych wspó∏decydowania, a wi´c
z zakresu istotnych spraw dziecka), nie mog∏oby byç uznane za wià˝àce (np. powierzenie tylko jednemu z rodziców decydowania o miejscu pobytu dziecka, o kierunku edukacji itp.), gdy˝ rodzice w ogóle nie mogà si´ zrzec praw i obowiàzków
16

Poglàd T. Soko∏owskiego przytoczony w powo∏anym wy˝ej artykule B. Czecha, Art. 58 k.r.o..., op. cit., s. 17–19.
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z zakresu w∏adzy rodzicielskiej a kompetencja do jej ograniczenia przys∏uguje tylko
sàdowi. Zgodnie z art. 97 § 1 k.r.o., je˝eli w∏adza rodzicielska przys∏uguje obojgu
rodzicom, ka˝de z nich jest nie tylko uprawnione, ale i zobowiàzane do jej wykonywania. Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e definicja ugody w art. 917 k.c. zak∏ada
poczynienie wzajemnych ust´pstw przez strony, wi´c wycofanie swoich uprawnieƒ
tylko przez jednego rodzica by∏oby sprzeczne z istotà ugody.
Porozumienia lub ugody sprzeczne z tymi zasadami, które mia∏yby skutek podobny do ograniczenia, zawieszenia lub pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej, by∏yby
wi´c bezskuteczne, a takie uregulowanie w∏adzy rodzicielskiej powinno nale˝eç ju˝
tylko do sàdu. W takim zakresie samo porozumienie nie wywo∏a skutku prawnego
a skutek taki mo˝e wynikaç dopiero z orzeczenia sàdu. Aby porozumienie mog∏o
prowadziç do wymienionych skutków musia∏oby zostaç transponowane do orzeczenia sàdu w sprawie rozwodowej lub sprawie z art. 107 k.r.o. niezale˝nie od tego czy jest to porozumienie prywatne czy sporzàdzone przed mediatorem.
Mo˝na zauwa˝yç, ˝e w praktyce okreÊlenie granic dopuszczalnych ustaleƒ stron
mo˝e si´ okazaç trudne. Trudno postawiç granic´ mi´dzy okreÊleniem zasad wykonywania uprawnienia z zakresu w∏adzy rodzicielskiej a jego zrzeczeniem si´. Nie zawsze czytelna jest ró˝nica pomi´dzy zgodà na jednorazowà czynnoÊç (np. zmiana miejsca zamieszkania dziecka, rozporzàdzenie okreÊlonym przedmiotem majàtkowym dziecka lub reprezentacja w okreÊlonej sprawie) a ca∏kowitym zrzeczeniem
si´ uprawnienia odpowiednio – do wspó∏decydowania o miejscu pobytu dziecka,
wspó∏decydowania w sprawach zarzàdu majàtkiem dziecka lub w jego reprezentacji.
Nie mo˝na te˝ wykluczyç potrzeby okresowego scedowania wszystkich elementów w∏adzy rodzicielskiej na jednego z rodziców w zwiàzku z okolicznoÊciami
˝yciowymi (d∏ugotrwa∏y wyjazd, hospitalizacja). Czy rzeczywiÊcie rodzice muszà
wtedy iÊç do sàdu w celu zawieszenia w∏adzy rodzicielskiej jednego z nich?
Niestety nie by∏o dotychczas dyskusji, w jakim zakresie rodzice mogà – poza sprawà rozwodowà (tak˝e separacyjnà i o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa) oraz
sprawà z art. 107 k.r.o. – w drodze prywatnego porozumienia regulowaç sposób
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Dyskusja taka mog∏aby pomóc w ustaleniu,
czy powstajà wàtpliwoÊci przemawiajàce za potrzebà ewentualnych zmian prawnych. Moim zdaniem, o ile kwestia nierównej repartycji uprawnieƒ i obowiàzków
z zakresu w∏adzy rodzicielskiej w porozumieniu prywatnym jest kontrowersyjna,
o tyle mo˝na ˝ywiç nadziej´ na przyj´cie z akceptacjà poglàdu, ˝e porozumienia
prywatne mogà regulowaç wszystkie elementy w∏adzy rodzicielskiej, tak jak w przypadku porozumienia notyfikowanego sàdowi.
Do rozstrzygni´cia jest na pewno wiele pytaƒ, np. kiedy rodzice sà podmiotowo
zdolni zawieraç porozumienia prywatne w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej? Moim zdaniem przede wszystkim wtedy, gdy obojgu przys∏uguje pe∏na w∏adza rodzicielska, a w pewnych sytuacjach tak˝e wtedy, gdy choç jeden z rodziców
ma w∏adz´ rodzicielskà ograniczonà, ale porozumienie nie dotyczy zakresu tego
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ograniczenia. Niewàtpliwie, gdy sàd ograniczy∏, zawiesi∏ lub pozbawi∏ w∏adzy rodzicielskiej co najmniej jednego z rodziców, to sami rodzice nie byliby w∏adni uchyliç
skutków tego orzeczenia.
Dyskusji lub byç mo˝e regulacji prawnej wymaga∏aby kwestia formy prywatnego porozumienia. Nie ma, moim zdaniem, uzasadnienia dla wymagania formy
aktu notarialnego; przy porozumieniach o skutkach trwa∏ych i skutkach wobec
osób trzecich mo˝na postulowaç form´ pisemnà pod rygorem niewa˝noÊci. Nawet
przy takiej formie rodzice mogliby zawieraç porozumienia sami bez zb´dnych formalnoÊci. Odpowiada to zresztà formie porozumienia zawieranego z udzia∏em mediatora. Porozumienie notyfikowane sàdowi w sprawie rozwodowej lub sprawie
z art. 107 k.r.o. te˝ zasadniczo powinno byç sporzàdzone na piÊmie, choç mo˝e te˝
byç zg∏oszone do protoko∏u.
Co si´ tyczy znaczenia prawnego prywatnego porozumienia to w zakresie, w jakim odnosi∏oby si´ ono tylko do materii niepodlegajàcych przymusowemu wykonaniu, nie widaç ró˝nicy w skutkach prawnych mi´dzy nim a porozumieniem uwzgl´dnionym przez sàd w orzeczeniu przyznajàcym wspólnà w∏adz´ rodzicielskà. Ta
cz´Êç porozumieƒ, która dotyczy tylko wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, nie podlega przecie˝ przymusowemu wykonaniu i uwzgl´dnienie porozumienia w tym zakresie nie zmienia faktu, ˝e tych uzgodnieƒ nie da si´ egzekwowaç. Nie oznacza to
jednak, ˝e notyfikacja sàdowi nie przysparza porozumieniu ˝adnego dodatkowego
efektu. Uzyskanie zatwierdzonej ugody lub orzeczenia uwzgl´dniajàcego porozumienie mo˝e mieç bowiem nie tylko znaczenie psychologiczne (wzmacniaç jego powag´), ale tak˝e u∏atwiç wyciagni´cie konsekwencji w wypadku nierespektowania
ich w przysz∏oÊci – w ewentualnej nowej sprawie dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej.
Na marginesie mo˝na zauwa˝yç, ˝e poniewa˝ porozumienia dotyczàce w∏adzy
rodzicielskiej nie podlegajà egzekucji, to nie wchodzi w gr´ poddanie si´ stron egzekucji w akcie notarialnym. Majàc to na uwadze nale˝y uznaç, ˝e ewentualny
udzia∏ notariusza w porozumieniu rodziców w tym zakresie nie mia∏by wi´kszego
praktycznego waloru.
Przymusowemu wykonaniu mogà natomiast podlegaç te uzgodnienia rodziców,
które dotyczà uregulowania kwestii kontaktów z dzieckiem. Kontakty, tak jak inne
materie egzekucyjne, powinny byç regulowane orzeczeniem sàdowym lub ugodà
sàdowà, czy te˝ zawartà przed mediatorem, gdy˝ tylko one mogà byç tytu∏em egzekucyjnym.
O przymusowym wykonywaniu ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem,
zarówno zawartej przed mediatorem jak i przed sàdem, choç ju˝ nie w trybie egzekucji lecz na zasadach podobnych do odebrania dziecka, wyraênie mówi projekt
nowelizacji Kodeksu post´powania cywilnego (druk sejmowy Nr 3063). Mo˝liwoÊç
przymusowego wykonania ugody w przedmiocie kontaktów zawartej przed mediatorem istnieje te˝ de lege lata, przynajmniej jeÊli chodzi o egzekucj´ na podstawie
art. 1050 i n. k.p.c.
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Za przyj´ciem postulatu o dopuszczalnoÊci prywatnych porozumieƒ przemawia
te˝ fakt, ˝e po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego lub postanowienia sàdu
opiekuƒczego, w którym sàd powierzy∏ obojgu rodzicom wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, mogà oni sami zmieniç treÊç porozumienia i nie muszà w tej sprawie
iÊç ka˝dorazowo do sàdu.
Zgodnie z wczeÊniejszymi rozwa˝aniami, zmiana nie mo˝e jednak polegaç
na scedowaniu wi´kszoÊci uprawnieƒ po stronie jednego z rodziców, co oznacza∏oby faktyczne ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e nie b´dzie te˝ mo˝liwa zmiana w przeciwnà stron´. Je˝eli sàd
w orzeczeniu ograniczy∏ w∏adz´ rodzicielskà jednemu z rodziców (czy to na podstawie porozumienia, czy to bez niego), to rodzice nie mogà sami w drodze porozumienia przywróciç mu tych kompetencji, które mu odj´to w orzeczeniu. Zmierzajàce w tym kierunku porozumienie musi byç przed∏o˝one sàdowi w celu zmiany
orzeczenia. Inaczej nie wywo∏a skutków prawnych.
Ostatnim argumentem za dopuszczalnoÊcià prywatnych porozumieƒ jest fakt,
˝e jeÊli rodzice nie ˝yjà w roz∏àczeniu, nie ma nawet podstaw do rozstrzygania
na zasadach art. 107 k.r.o. i rodzicom pozostaje tylko porozumienie prywatne lub
ugoda przed mediatorem.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wy∏ania si´ wniosek, ˝e porozumienie o zasadach wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i o kontaktach mogà zawrzeç rodzice sami bez
niczyjego udzia∏u ani notyfikacji sàdowi. Mogà je zawrzeç tak˝e w wyniku mediacji,
a wtedy porozumienie w cz´Êci dotyczàcej kontaktów z dzieckiem powinno mieç
kszta∏t ugody zawartej przed mediatorem, co daje mo˝liwoÊç przymusowego wykonania po zatwierdzeniu takiej ugody przez sàd.
Wszczynanie post´powania z art. 107 k.r.o. w celu notyfikowania ka˝dego takiego porozumienia sàdowi nie jest wi´c konieczne, chyba ˝e wymaga tego dobro
dziecka (co jest przes∏ankà zastosowania art. 107 k.r.o.).
Jakie wnioski z powy˝szych rozwa˝aƒ mo˝na sformu∏owaç dla sàdów
i mediatorów?
1. Jak si´ wydaje, zmiany dokonane ustawà z dnia 6 listopada 2008 r. polegajàce na
wprowadzeniu porozumieƒ „sàdowych” wykluczajà w ogóle form´ ugody sàdowej lub zawartej przed mediatorem w zakresie problematyki w∏adzy rodzicielskiej.
2. W trakcie rozwodu lub separacji ugoda zawarta przed mediatorem nie mo˝e wywo∏aç skutków prawnych tak˝e w odniesieniu do kwestii kontaktów.
3. We wskazanych przypadkach wymagana jest forma porozumienia.
4. W razie toczàcej si´ sprawy z art. 107 k.r.o. musi byç ona zakoƒczona w sposób zgodny z tym przepisem. A˝eby uzyskaç wspólnà w∏adz´ rodzicielska rodzice muszà notyfikowaç sàdowi porozumienie. Nie wyklucza to odr´bnego zatwierdzenia zawartej przed mediatorem ugody w przedmiocie kontaktów, bowiem sprawa z art. 107 k.r.o. nie obejmuje rozstrzygni´cia o kontaktach. Poro-
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zumienie prywatne rodziców bez przed∏o˝enia go sàdowi nie mo˝e doprowadziç do umorzenia post´powania, samo cofni´cie wniosku jest bezskuteczne
(por. art. 512 § 1 k.p.c.).
5. Przy spisywaniu ugód mediatorzy powinni oddzielaç materie egzekucyjne i nieegzekucyjne. Mówiàc o tych drugich mam na myÊli sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, który zawsze powinien byç uj´ty w formie porozumienia a nie
ugody. Je˝eli w toku jest sprawa rozwodowa, to jedynà w∏aÊciwà formà spisania uzgodnieƒ jest porozumienie przedk∏adane sàdowi. Je˝eli w toku jest sprawa z art. 107 k.r.o. to kwestie z zakresu w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów muszà
wprawdzie byç uj´te w porozumieniu, ale ustalenia co do kontaktów mogà byç
równolegle uj´te w ugodzie zawartej przed mediatorem do odr´bnego zatwierdzenia przez sàd.
Jakie zaÊ wnioski p∏ynà dla rodziców?
1. Rodzice mogà sami zawieraç porozumienia o zasadach wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej i o kontaktach z dzieçmi. Ich notyfikacja sàdowi nie jest konieczna. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy w toku jest sprawa rozwodowa, gdy˝ w tym
wypadku ustawodawca przesàdzi∏, ˝e nawet w razie zgodnego porozumienia
o wspólnym wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej po rozwodzie, podlega ono
kontroli sàdu i jest transponowane do orzeczenia. Równie˝ w razie toczàcej si´
ju˝ sprawy z art. 107 k.r.o. rodzice muszà przedstawiç sàdowi porozumienie
do uwzgl´dnienia zgodnie z wymaganiami art. 107 k.r.o.
2. Rodzice ˝yjàcy w roz∏àczeniu powinni przedstawiç porozumienie sàdowi wraz
z wnioskiem o rozstrzygni´cie na podstawie art. 107 k.r.o., jeÊli co najmniej
jeden z nich ma obawy, ˝e porozumienie to mog∏oby byç w przysz∏oÊci naruszone i wtedy ∏atwiej b´dzie wnosiç o zmian´ przez sàd repartycji uprawnieƒ
z zakresu w∏adzy rodzicielskiej.
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Wp∏yw czynnoÊci dyspozytywnych stron
(uczestników post´powania) na zmian´ trybu post´powania
w sprawach o separacj´
Separacja to instytucja prawna polegajàca na zniesieniu, z regu∏y w drodze
orzeczenia sàdowego, praw i obowiàzków wynikajàcych z ma∏˝eƒstwa, zarówno
majàtkowych jak i niemajàtkowych, przy czym w zakresie majàtkowym zwykle wywo∏uje ona takie same skutki, jak rozwód, lecz zostaje zachowany w´ze∏ ma∏˝eƒski, w zwiàzku z czym nie mo˝na zawrzeç ponownego ma∏˝eƒstwa. Takà definicj´
separacji podajà J. S. Piàtowski1 oraz S. Szer2. W sprawach o separacj´ polskie sàdy orzekajà w procesie (art. 436 k.p.c. i n.), jednak˝e w razie zg∏oszenia zgodnego
wniosku, spraw´ rozpoznaje si´ w trybie nieprocesowym (art. 5671 k.p.c.).
Instytucja separacji zosta∏a wprowadzona do polskiego prawa rodzinnego ustawà z dnia 21 maja 1999 r.3, a wi´c blisko jedenaÊcie lat temu. WczeÊniejsze – to jest
przedwojenne – prawodawstwo polskie równie˝ zawiera∏o uregulowania dotyczàce
separacji. Stan ten utrzymywa∏ si´ a˝ do dnia 1 stycznia 1946 r., kiedy to wszed∏
w ˝ycie dekret z dnia 25 wrzeÊnia 1945 r. Prawo ma∏˝eƒskie4, unifikujàcy t´ dziedzin´ prawa. Jednak˝e pomimo doÊç d∏ugiej jej historii w prawie polskim, nadal pozostajà w tej kwestii zagadnienia, które zdajà si´ wymagaç wyjaÊnienia. Jakkolwiek
jeszcze w sferze prawa materialnego separacja posiada stosunkowo bogatà bibliografi´, to jednak od strony procedury cywilnej literatura jest o wiele ubo˝sza.
***
Na wst´pie niniejszych rozwa˝aƒ wyjaÊniç nale˝y pokrótce, co kryje si´ pod poj´ciem „czynnoÊci dyspozytywnych stron”. CzynnoÊci te sà przejawem panujàcej
w polskiej procedurze cywilnej zasady dyspozycyjnoÊci. Zasada ta wyra˝a si´
w mo˝noÊci dysponowania przez strony dochodzonymi prawami lub roszczeniami
(dyspozycyjnoÊç materialna) i czynnoÊciami procesowymi, tokiem post´powania
(dyspozycyjnoÊç formalna)5.
1

2
3

4
5

J. S. Piàtowski (w:) J. S. Piàtowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, Ossolineum, Wroc∏aw
1985, s. 234–235.
S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1957, s. 106.
Ustawa o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Kodeks cywilny, Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 532).
Dz. U. Nr 48, poz. 270.
Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 150.
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Przedmiotem niniejszych dociekaƒ b´dà jedynie czynnoÊci procesowe stanowiàce przejaw dyspozycyjnoÊci formalnej. OczywiÊcie pami´taç nale˝y i o tym,
˝e ka˝da czynnoÊç z zakresu dyspozycyjnoÊci formalnej ma swoje odbicie
w dyspozycyjnoÊci materialnej. W tym miejscu chodzi jednak o jej wyeksponowanie. Natomiast za czynnoÊci procesowe stron przyjàç nale˝y te czynnoÊci,
które sà dokonywane przez podmioty post´powania (strony lub jego uczestników), adresowane do sàdu i majàce wp∏yw na tok post´powania. CzynnoÊciom
podmiotów, które nie sà jeszcze podmiotami post´powania, dokonywanymi pomi´dzy podmiotami równorz´dnymi bez udzia∏u sàdu oraz czynnoÊciom, które
nie mogà mieç wp∏ywu na tok post´powania nie mo˝na przyznaç bowiem charakteru czynnoÊci procesowych6.
Poparcie ˝àdania orzeczenia separacji w odpowiedzi na pozew
Po wyjaÊnieniu kwestii terminologicznych przejÊç nale˝y do istoty zagadnienia.
Mianowicie czas poruszyç kwesti´ tego, jak nale˝y interpretowaç poj´cie „zgodnego wniosku ma∏˝onków” u˝ytego w art. 5671 k.p.c. i stanowiàcego przes∏ank´ rozpoznawania spraw o separacj´ w post´powaniu nieprocesowym.
Wskazaç w tym miejscu nale˝y, ˝e w przepadku wyrazu „wniosek” mamy do
czynienia z polisemià7. Wyraz ten oznacza bowiem zarówno czynnoÊç procesowà,
o której mowa w art. 506 k.p.c., stanowiàcà odpowiednik powództwa (pismo procesowe, b´dàce odpowiednikiem pozwu), jak i stanowisko procesowe (oÊwiadczenie woli pozostajàce w zakresie prawa materialnego).
W literaturze przedmiotu zdaje si´ dominowaç poglàd, i˝ w post´powaniu nieprocesowym o separacj´ legitymowanym do z∏o˝enia wniosku jest równie˝ jeden
z ma∏˝onków, albowiem poprzez zgodnoÊç wniosku nale˝y rozumieç jedynie zgodne ˝àdanie ma∏˝onków orzeczenia separacji ze zgodnym wskazaniem okolicznoÊci faktycznych uzasadniajàcych to ˝àdanie8.
Zwolennicy takiego stanowiska twierdzà, i˝ przes∏anka „zgodnego ˝àdania”
wyra˝ona w art. 5671 k.p.c. jest to˝sama z tà z art. 611 § 3 k.r.o. i w zwiàzku z tym
ma ona charakter materialnoprawny9. Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ ustawodawca
w przepisach art. 611 § 3 i art. 613 § 2 k.r.o. pos∏u˝y∏ si´ zwrotem „zgodne ˝àdanie”, zaÊ w przepisach k.p.c., dotyczàcych separacji w post´powaniu nieprocesowym – terminem „zgodny wniosek”. Dodatkowo, powszechnie ju˝ przyjmuje si´
tak˝e, ˝e cofni´cie wniosku, o którym mowa w art. 5672 § 1 k.p.c., ma charakter
procesowy10. W konsekwencji interpretacja taka prowadzi∏aby do tego, ˝e
w dwóch sàsiadujàcych ze sobà bezpoÊrednio przepisach ten sam zwrot mia∏by
6
7
8
9
10

M. J´drzejewska, Wp∏yw czynnoÊci procesowych na bieg przedawnienia, Warszawa 1984, s. 22.
M. Zieliƒski, Wyk∏adnia prawa. Zasady. Regu∏y. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 141.
H. Haak, Separacja. Komentarz, Toruƒ 2000, s. 297.
Ibidem, s. 320.
Ibidem, s. 322; odmiennie: J. Halberda, Zniesienie separacji, „Rejent” 2004, Nr 2, s. 44.

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

39

Piotr Boguszewski

charakter raz materialnoprawny, drugi zaÊ raz – procesowy. W zwiàzku z tym, gdy
wnioskodawcà jest tylko jeden z ma∏˝onków, to wniosek ten staje si´ zgodnym
wnioskiem obu ma∏˝onków, gdy drugi ma∏˝onek, zajmujàc po raz pierwszy stanowisko w sprawie oÊwiadczy, i˝ tak˝e sk∏ada ˝àdanie o tej samej treÊci11. Podobne
stanowisko wyrazi∏ Sàd Najwy˝szy12, dokonujàc wyk∏adni przepisu art. 622 § 2
k.p.c., który stwierdzi∏, ˝e „zgodny wniosek” mo˝e byç zg∏oszony we wspólnym
wniosku wszczynajàcym post´powanie, ustnie na rozprawie, ewentualnie w drodze odr´bnych wniosków z∏o˝onych przez podmioty post´powania. Nieodzowne
jest jedynie, by owa „zgodnoÊç” wniosku by∏a niewàtpliwa, bowiem nie mo˝e byç
ona domniemywana czy przyjmowana w drodze interpretacji. Ró˝nica polega jednak na tym, ˝e sprawy o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci zawsze rozpatrywane sà w trybie nieprocesowym, a „zgodnoÊç” owego wniosku ma jedynie wp∏yw na treÊç rozstrzygni´cia w sprawie.
Ponadto, niektórzy autorzy przyjmujà mo˝liwoÊç uznania za zgodne ˝àdanie sytuacji, gdy z wniosku z∏o˝onego przez tylko jednego z ma∏˝onków wynika, i˝ jest to
zgodne ˝àdanie obojga ma∏˝onków. W takim wypadku na pierwszej rozprawie ma∏˝onek – uczestnik post´powania bàdê popiera wniosek i wtedy spraw´ rozpoznaje si´ w trybie nieprocesowym, bàdê te˝ wyra˝a brak zgody na orzeczenie separacji i wtedy post´powanie si´ umarza13. Ostatni z prezentowanych poglàdów zdaje
si´ jednak nie zas∏ugiwaç na aprobat´, poniewa˝ (niezgodnie z przepisem art. 201
§ 1 k.p.c.) rzeczywiste badanie w∏aÊciwoÊci trybu przeniesione zosta∏oby dopiero
na rozpraw´. Pr´dzej ju˝ mo˝na by si´ sk∏oniç do uznania argumentacji, i˝ wyk∏adnia funkcjonalna omawianego art. 5671 k.p.c. nakazuje przyjàç, ˝e zgoda drugiego
ma∏˝onka wyra˝ona w odpowiedzi na pozew pozwala sàdowi odstàpiç od trybu
procesowego i rozpoznaç spraw´ w post´powaniu nieprocesowym14.
S∏uszniejszym wydaje si´ jednak poglàd dajàcy w tym wypadku pierwszeƒstwo wyk∏adni j´zykowej, której wynik poprzez „zgodny wniosek ma∏˝onków” nakazuje rozumieç wy∏àcznie pismo procesowe podpisane wspólnie przez oboje
ma∏˝onków (ewentualnie dwa pisma procesowe z∏o˝one oddzielnie, ale zarazem
równoczeÊnie przez ka˝dego z ma∏˝onków lub te˝ wniosek podpisany przez jednego tylko ma∏˝onka z za∏àczonym pisemnym oÊwiadczeniem drugiego, ˝e wniosek ten popiera). Tak wspólnie wniesiony wniosek daje podstaw´ do stwierdzenia,
˝e ma∏˝onkowie przedyskutowali swojà decyzj´ rozpocz´cia post´powania
o orzeczenie separacji i mo˝na przypuszczaç, ˝e wniosek ich jest bardziej przemyÊlany ani˝eli w sytuacji, gdy z ˝àdaniem orzeczenia separacji wyst´puje tylko
jeden z ma∏˝onków15.
11
12
13
14
15

H. Haak, op. cit., s. 321.
Uzasadnienie postanowienia z dnia 6 lutego 2002 r., sygn. akt V CKN 803/00, (niepublikowanego).
Tak: B. Czech (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuƒczy z komentarzem, Warszawa 2002, s. 464.
T. Smyczyƒski, Separacja ma∏˝onków, „Studia Prawnicze” 2000, Nr 1–2, s. 155.
P. Kasprzyk, Separacja prawna ma∏˝onków, Lublin 2003, s. 215.

40

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

Wp∏yw czynnoÊci dyspozytywnych stron (uczestników post´powania) na zmian´ trybu...

Taka wyk∏adnia zdaje si´ te˝ znajdowaç poparcie w przepisach regulujàcych
op∏aty sàdowe. Zgodnie bowiem z treÊcià przepisu art. 26 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.16
op∏ata sàdowa od pozwu w sprawie o separacj´ wynosi 600 z∏, zaÊ – na mocy
art. 37 pkt 3 u.k.s.c. – op∏ata sàdowa od [zgodnego] wniosku o separacj´ to 100 z∏.
Tak wi´c ustawodawca ró˝nicuje te spawy ju˝ na etapie ich pierwszej dekretacji.
Dokonujàc wyk∏adni tych przepisów nale˝y zatem uszanowaç cele polityki17, którymi kierowa∏ si´ ustawodawca. OkreÊlajàc regu∏y odp∏atnoÊci za post´powanie sàdowe oraz stosowne stawki op∏at, wyceni∏ niejako prac´ sàdów w konkretnych
sprawach. Ustalenie op∏aty sàdowej od zgodnego wniosku o orzeczenie separacji
wynika zatem z przyj´cia, ˝e dla rozstrzygni´cia w takiej sprawie konieczny jest
mniejszy nak∏ad pracy, ni˝ dla rozstrzygni´cia jej w procesie. Ów mniejszy nak∏ad
wynikaç zaÊ powinien z tego, ˝e od samego poczàtku brak jest pomi´dzy ma∏˝onkami – uczestnikami post´powania sporu co do treÊci ˝àdania wniosku. Ponadto
w∏adza ustawodawcza w ten sposób premiuje finansowo osoby, które w sposób
przemyÊlany i niekonfliktowy (ju˝ od samego poczàtku post´powania) dà˝à do rozstrzygni´cia istniejàcych nieporozumieƒ.
Za przyj´ciem takiego stanowiska przemawia jeszcze jeden argument. Otó˝,
pozwany ma∏˝onek móg∏by z ∏atwoÊcià blokowaç dochodzenie orzeczenia separacji przez wspó∏ma∏˝onka w ten sposób, i˝ za ka˝dym razem uznawa∏by pozew, co
skutkowa∏oby przeniesieniem sprawy do rozpatrywania w trybie nieprocesowym,
a nast´pnie cofa∏by zgod´ na orzeczenie separacji i sàd umarza∏by post´powanie
na podstawie art. 5672 § 1 k.p.c. Takie zachowanie pozostawia∏oby stron´ ˝àdajàcà separacji ca∏kowicie bezradnà i zmusza∏oby jà do rezygnacji z separacji (i wystàpienia z pozwem o rozwód). Pami´taç nale˝y, i˝ art. 5 k.c. nie mo˝e w takiej sytuacji mieç zastosowania. Z∏o˝enie wniosku podpisanego przez oboje ma∏˝onków
Êwiadczy, ˝e prawdopodobieƒstwo podobnego zachowania jest du˝o mniejsze.
Ponadto niew∏aÊciwà wydaje si´ byç interpretacja art. 201 k.p.c. stosowana przez
zwolenników przeciwnego stanowiska. Ich zdaniem o w∏aÊciwoÊci trybu decyduje
chwila wyrokowania18 i jest to stanowisko, z którym nale˝y si´ zgodziç, ale z jednym
jednak zastrze˝eniem. Z przepisu tego wynika bowiem, i˝ przewodniczàcy (wydzia∏u)
bada, w jakim trybie sprawa powinna byç rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu
wed∏ug przepisów o post´powaniu odr´bnym i wydaje odpowiednie zarzàdzenie. Je˝eli spraw´ wszcz´to w trybie niew∏aÊciwym, sàd rozpozna jà w trybie w∏aÊciwym lub
przeka˝e w∏aÊciwemu sàdowi do rozpoznania w takim trybie. Z treÊci tej regulacji
wnioskowaç mo˝na zatem, ˝e w∏aÊciwoÊç trybu bada si´, co do zasady, przed wszcz´ciem post´powania. Zmiana tego trybu przez sàd rozpoznajàcy spraw´ mo˝liwa
jest, je˝eli wszcz´to jà lub prowadzono w trybie niew∏aÊciwym. Oznacza to, i˝ sàd mo16

17
18

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 126,
poz. 876, z póên. zm.).
R. Dworkin, Bioràc prawa powa˝nie, Warszawa 1998, s. 158 i n.
H. Haak, Separacja, „Monitor Prawniczy” 2000, Nr 4, s. 218.
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˝e zmieniç tryb post´powania jedynie w sytuacji, gdy ju˝ przed jego wszcz´ciem istnia∏y przes∏anki do rozpoznania sprawy w innym trybie, lecz z pewnych wzgl´dów zosta∏y ujawnione dopiero w trakcie post´powania. Sytuacja taka mo˝e byç spowodowana na przyk∏ad niejasnym sformu∏owaniem pisma procesowego lub zawartego
w nim ˝àdania. Typowym przyk∏adem zdaje si´ byç sytuacja, kiedy pozew o zap∏at´
okazuje si´, po przeprowadzeniu wst´pnego post´powania dowodowego, wnioskiem
o stwierdzenie nabycia spadku19. W przypadku separacji przes∏ankà tà nie jest powstanie zgodnego ˝àdania po stronie obojga ma∏˝onków, lecz z∏o˝enie odpowiedniego oÊwiadczenia woli adresowanego bezpoÊrednio do sàdu.
Reasumujàc, z aksjologicznego punktu widzenia za s∏uszniejszy nale˝y przyjàç
poglàd, zgodnie z którym uznanie pozwu o separacj´ i poparcie ˝àdania jej orzeczenia w odpowiedzi na pozew lub przy innej pierwszej czynnoÊci podejmowanej
przed sàdem przez stron´ pozwanà w danej sprawie nie ma wp∏ywu na tryb rozpatrywania sprawy. Praktyka wymiaru sprawiedliwoÊci równie˝ zdaje si´ iÊç w tym kierunku. Wed∏ug danych pochodzàcych z 2003 r. w blisko 90% spraw rozpatrywanych w post´powaniu nieprocesowym zgodny wniosek ma∏˝onków zosta∏ z∏o˝ony
w jednym piÊmie procesowym20.
Cofni´cie wniosku przez jednego z uczestników post´powania
Podobne problemy nasuwajà si´ wraz z sytuacjà, w której uczestnik post´powania (nieprocesowego) o separacj´ cofa wniosek o orzeczenie separacji albo
w inny sposób wyra˝a brak zgody na jej orzeczenie. Zgodnie z normà art. 5672
k.p.c. post´powanie takie nale˝y umorzyç. Jest to kwestia oczywista i nie wywo∏uje ˝adnych wàtpliwoÊci.
Zastanawiaç si´ natomiast mo˝na, co dzieje si´ z ˝àdaniem orzeczenia separacji
drugiego z ma∏˝onków w razie cofni´cia wniosku tylko przez pierwszego z nich, czyli
przez jednego tylko uczestnika post´powania. Godnym rozwa˝enia jest to, czy wniosek uczestnika post´powania, który nadal ˝àda orzeczenia separacji zostaje unicestwiony, czy te˝ mo˝e staje si´ on wnioskiem o orzeczenie separacji tyle, ˝e wniesionym przez jednego tylko z ma∏˝onków. Przyjmujàc drugi z przytoczonych poglàdów
nale˝a∏oby taki wniosek uznaç, na podstawie art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c., za pismo mylnie
oznaczone i potraktowaç jako pozew o separacj´, skoro zawiera wszystkie elementy
niezb´dne dla pozwu, takie jak oznaczenie stron, dok∏adnie okreÊlone ˝àdanie wraz
z przytoczeniem okolicznoÊci faktycznych uzasadniajàcych je (art. 187 k.p.c.)21.
Wydaje si´ jednak, i˝ interpretacja taka by∏aby zbyt daleko idàca.

19

20

21

S. Dmowski (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa 2001,
s. 922–923.
E. Holewiƒska-¸apiƒska, Zniesienie separacji orzeczone przez polskie sàdy do dnia 30 czerwca 2002 r.,
„Przeglàd Sàdowy” 2003, Nr 6, s. 136.
Szerzej: K. Ko∏akowski (w:) K. Piasecki, Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, Tom I, Warszawa
2001, s. 589.
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Wp∏yw czynnoÊci dyspozytywnych stron (uczestników post´powania) na zmian´ trybu...

TreÊç przywo∏anego art. 130 § 1 k.p.c. nale˝y odnosiç wy∏àcznie do pism procesowych w chwili ich wniesienia do sàdu, a nie w toku post´powania. Przepis ten
zdaje si´ odnosiç jedynie do pism, które by∏y mylnie oznaczone od samego poczàtku. Nie mo˝na natomiast uznaç za mylnie oznaczone pisma, które wywo∏a∏o
ju˝ pewne skutki procesowe, jednak nie te, jakie by∏y zamierzeniem sk∏adajàcego
je. W innym razie taka interpretacja mog∏aby nakazaç nie tylko uznanie wniosku
o orzeczenie separacji za pozew o separacj´ w razie umorzenia post´powania nieprocesowego z powodu cofni´cia zgody na jej przez uczestnika post´powania,
lecz na przyk∏ad równie˝ uznanie z urz´du pisma zawierajàcego apelacj´ za skarg´ kasacyjnà lub skarg´ o wznowienie post´powania w razie oddalenia pierwszego z nich, jeÊli tylko czyni zadoÊç wymogom formalnym przewidzianym dla któregokolwiek z wymienionych pism.
W zwiàzku z tym, nawet gdyby uznaç, ˝e ˝àdanie z∏o˝one przez drugiego z ma∏˝onków nadal jest wnioskiem o orzeczenie separacji, to nale˝a∏oby ten wniosek oddaliç (na posiedzeniu niejawnym), albowiem z jego treÊci wynika∏by oczywisty brak
uprawnienia wnioskodawcy do ˝àdania orzeczenia separacji na zgodny wniosek
ma∏˝onków – art. 514 § 2 k.p.c.22
Ponadto nie mo˝na zapominaç o wspominanej tu wielokrotnie zasadzie dyspozycyjnoÊci, rzàdzàcej post´powaniem cywilnym. Z zasady tej wynika mi´dzy innymi, i˝ post´powanie mo˝e byç wszcz´te z urz´du jedynie, gdy ustawa wyraênie takà mo˝liwoÊç przewiduje23. Nale˝y pami´taç, i˝ prawo wyraênie nakazuje post´powanie umorzyç, milczy zaÊ, co do dalszego losu wniosku.
Wobec tego wszystkiego, co tu przytoczono, s∏usznym wydaje si´ poglàd, i˝
co-fni´cie zgody na orzeczenie separacji w post´powaniu nieprocesowym przez
jednego z ma∏˝onków powoduje upadek ˝àdania tak˝e drugiego ma∏˝onka, co nie
pozwala na przekazanie sprawy do procesu i rozpoznanie jej w post´powaniu
spornym, lecz nakazuje umorzyç post´powanie. Ma∏˝onek ˝àdajàcy separacji jest
w takiej sytuacji zmuszony wystàpiç z nowym pozwem24. Poglàd taki podzieli∏ tak˝e Sàd Apelacyjny w Katowicach, w postanowieniu z 6 grudnia 2000 r., wydanym
w sprawie prowadzonej pod sygnaturà I ACa 842/0025. W orzeczeniu tym bowiem
wskazano, ˝e z treÊci art. 5672 k.p.c. wynika, ˝e w sprawie o separacj´ na zgodny
wniosek ma∏˝onków, w razie cofni´cia uprzednio zg∏oszonego ˝àdania przez
któregokolwiek z ma∏˝onków, post´powanie si´ umarza. Sàd, co prawda, nie rozwa˝a∏ w uzasadnianiu tego orzeczenia mo˝liwoÊci zastosowania art. 201 § 1 k.p.c.,
bàdê art. 130 § 1 k.p.c. (w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.), lecz jedynie przepisu
art. 512 § 1 k.p.c.
22

23
24
25

J. Gudowski (w:) T. Ereciƒski, J. Gudowski, M. J´drzejewska, Komentarz do kodeksu post´powania cywilnego, Cz´Êç pierwsza Post´powanie rozpoznawcze, Tom II, Warszawa 2004, s. 38.
J. Jod∏owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jod∏owska, Post´powanie cywilne, Warszawa 2003, s. 126.
J. Gudowski, op. cit., s. 153.
Opublikowanym w OSA 2001, Nr 12 pod pozycjà 61.

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

43

Piotr Boguszewski

***
Jak ju˝ to zaznaczono we wst´pie, w Polsce post´powanie w sprawach o separacj´ zosta∏o uregulowane dwutorowo. Jest to jedyny przypadek w prawie polskim,
kiedy ta sama kategoria spraw mo˝e byç rozpatrywana w dwóch ró˝nych trybach
post´powania. Zasadà jest, i˝ sprawy te rozpoznawane sà w procesie. Je˝eli, jednak oboje ma∏˝onkowie zgodnie wnoszà o orzeczenie separacji, w∏aÊciwym staje
si´ tryb nieprocesowy. Rozwiàzanie to zresztà zdaje si´ w pe∏ni zas∏ugiwaç na aprobat´. OdmiennoÊç i wyjàtkowoÊç tego rodzaju regulacji mo˝e jednak rodziç pewne
problemy interpretacyjne. Rozpoznanie sprawy przez sàd we w∏aÊciwym trybie jest
zaÊ kwestà niezwykle istotnà. Dobrze by∏oby zatem, aby uda∏o si´ uniknàç sytuacji,
w której to poszczególne sàdy same b´dà kszta∏towaç praktyk´ w tym przedmiocie.
Z tego te˝ powodu uwa˝am, ˝e nale˝y na ten temat prowadziç otwartà dyskusj´.

44

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

Andrzej Antkiewicz
Jaros∏aw D∏u˝niewski

O regresie dotyczàcym op∏at za wspólny lokal
mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami
I. Zarysowanie problemu
W artykule pod tytu∏em „Op∏aty za mieszkanie po rozwodzie”1 Izabela Lewandowska analizowa∏a ciekawy problem odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków za op∏aty
za wspólny lokal, naliczone po rozwodzie, w sytuacji, kiedy jeden z nich wyprowadzi∏ si´ z mieszkania oraz problem dochodzenia zwrotu cz´Êci tych op∏at przez tego ma∏˝onka, który lokal nadal zajmuje od wspó∏ma∏˝onka, który si´ wyprowadzi∏.
W konkluzji, powo∏ujàc si´ na odpowiednie przepisy prawa, autorka dosz∏a
do wniosku, ˝e skoro co do zasady „udzia∏y by∏ych ma∏˝onków w majàtku dorobkowym sà równe, równie˝ op∏aty zwiàzane z mieszkaniem obcià˝ajà ich po po∏owie. Przepisy kodeksu cywilnego nie uzale˝niajà tego obowiàzku wspó∏w∏aÊciciela
od korzystania przez niego z nieruchomoÊci. Dlatego do czasu podzia∏u majàtku
dorobkowego i przyznania mieszkania na wy∏àcznà w∏asnoÊç by∏ej ˝onie, mà˝
– tak˝e, gdy w nim nie mieszka – obowiàzany jest jako wspó∏w∏aÊciciel ponosiç jednà drugà zwiàzanych z nim wydatków i op∏at”. Przytoczone stanowisko autorki jest
oczywiÊcie trafne. Nale˝y zwróciç jednak uwag´ na to, ˝e w cytowanym artykule,
a w szczególnoÊci w przytoczonym passusie, autorka nie odpowiedzia∏a na pytanie postawione przez czytelnika: czy by∏ej ˝onie, która uiÊci∏a w ca∏oÊci op∏aty
za wspólne mieszkanie po rozwodzie i wyprowadzeniu si´ zeƒ by∏ego m´˝a, przys∏uguje prawo domagania si´ od niego zwrotu po∏owy tych op∏at? Czym innym jest
bowiem odpowiedzialnoÊç obu by∏ych ma∏˝onków – wspó∏w∏aÊcicieli lokalu w cz´Êciach u∏amkowych wobec wspólnoty mieszkaniowej, a czym innym – problem
wzajemnego rozliczenia wspó∏w∏aÊcicieli w sytuacji, kiedy op∏aty poniós∏ tylko jeden z nich. Ten ostatni problem jest rozpatrywany w nauce prawa w aspekcie roszczeƒ regresowych.
Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie postawione przez czytelnika, które sta∏à si´ kanwà do napisania powo∏anego artyku∏u
przez I. Lewandowskà.

1

„Rzeczpospolita” z 24–25 stycznia 2009 r., s. C4.
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II. Poj´cie regresu
Precyzyjne okreÊlenie, co kryje si´ pod poj´ciem „regres” jest nader trudne, albowiem termin ten w prawie cywilnym u˝ywany jest w ró˝nym kontekÊcie i na wielu
p∏aszczyznach. Konsensus co do umiejscowienia tego terminu sprowadza si´ jedynie
do tego, ˝e natura regresu zawsze by∏a wiàzana i postrzegana z przepisami normujàcymi odpowiedzialnoÊç solidarnà (art. 376 oraz art. 441 § 2 i 3 k.c.). Regres przys∏uguje d∏u˝nikowi solidarnemu, który spe∏ni∏ Êwiadczenie, a jego funkcjà jest roz∏o˝enie
ci´˝aru d∏ugu w stosunku wewn´trznym. W takim kontekÊcie mówi si´ o regresie
w znaczeniu sensu stricto2. OdpowiedzialnoÊç solidarna polega na tym, ˝e ka˝dy
z d∏u˝ników zobowiàzany jest wobec wierzyciela do spe∏nienia ca∏ego Êwiadczenia,
tak jakby by∏ on jedynym d∏u˝nikiem. Wierzyciel zaÊ posiada uprawnienie polegajàce
na mo˝liwoÊci wyboru d∏u˝nika, wobec którego b´dzie wyst´powaç o zaspokojenie
ca∏ej wierzytelnoÊci. Konsekwencjà prawnà istoty tak okreÊlonego stosunku jest wy˝ej
wskazywany regres. Rodzi si´ on bowiem w momencie, gdy d∏u˝nik, który spe∏ni∏
Êwiadczenie, b´dzie chcia∏ zwrotu stosownej jego cz´Êci od pozosta∏ych d∏u˝ników.
Dominujàcy w doktrynie i orzecznictwie jest poglàd, ˝e brak wyraênych przepisów przewidujàcych roszczenie regresowe, nie oznacza, i˝ istnienie takiego roszczenia nale˝y wykluczyç. Wówczas w gr´ wchodziç b´dzie regres w znaczeniu
szerszym. Poj´ciem tym obejmuje si´ wszystkie te przypadki, w których d∏u˝nik zaspokoiwszy wierzyciela domaga si´ od innej osoby zwrotu Êwiadczenia, niezale˝nie od tytu∏u uzasadniajàcego to prawo; wspólnà cechà tych sytuacji jest to, ˝e jedna osoba spe∏ni∏a Êwiadczenie, które w ca∏oÊci lub w cz´Êci obcià˝a∏o innà. W tym
znaczeniu o regresie mo˝na mówiç np. przy odpowiedzialnoÊci in solidum3.
W orzecznictwie widoczna jest wyraêna tendencja do szerokiego ujmowania regresu (roszczenia zwrotnego)4. Istota jego bowiem sprowadza si´ do ˝àdania
od innego podmiotu zwrotu tego, co zosta∏o spe∏nione, niezale˝nie od sytuacji uzasadniajàcej to prawo. Brak wyraênych przepisów w polskim systemie prawa przewidujàcych roszczenie regresowe – poza wymienionymi wczeÊniej przepisami dotyczàcymi odpowiedzialnoÊci solidarnej (art. 376 oraz art. 441 § 2 i 3 k.c.) – nie
oznacza, i˝ istnienie takiego roszczenia nale˝y wykluczyç. Tak wi´c termin „regres”, czy inaczej „roszczenie regresowe”, sta∏ si´ zbiorczà nazwà dla prawa ˝àdania w ca∏oÊci lub cz´Êci zwrotu wykonanego Êwiadczenia w tych wszystkich przypadkach, gdzie wspólnà cechà jest jedynie to, ˝e jeden podmiot spe∏ni∏ Êwiadczenie w ca∏oÊci lub cz´Êci obcià˝ajàcej innego.
Regres swoje praktyczne zastosowanie znajduje na gruncie rozk∏adu ponoszonych wydatków i ci´˝arów pomi´dzy wspó∏w∏aÊcicielami (art. 207 k.c.). Wspó∏w∏aÊcicielowi ponoszàcemu wymienione koszty s∏u˝y roszczenie o zap∏at´ w stosun2
3
4

Zob. uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 21 paêdziernika 1997 r., III CZP 34/97, OSNC 1998, Nr 2, poz. 19.
Tam˝e.
Zob. uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 5/01, OSNC 2001, Nr 11, poz. 161.
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ku do pozosta∏ych, je˝eli ten pokry∏ je za pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli. Wydatki ponoszone w sprawach zwyk∏ego zarzàdu muszà byç uregulowane nawet przez stanowiàcych mniejszoÊç wspó∏w∏aÊcicieli sprzeciwiajàcych si´ dokonaniu czynnoÊci5. Oczywistym jest, ˝e ka˝dorazowe kszta∏towanie zasad rozliczeƒ wydatków
i ci´˝arów zwiàzanych z rzeczà mo˝e opieraç si´ o ustalenia umowne. Praktyka
zna ró˝ne sposoby rozdzielania pomi´dzy siebie wydatków i ci´˝arów zwiàzanych
z rzeczà, tym niemniej najbardziej znanà i stosowanà metodà jest ta wed∏ug podzia∏u nieruchomoÊci do u˝ytkowania (quoad usum). JeÊli wspó∏w∏aÊciciele nie
uzgodnili umownie zasad ponoszenia opisanych kosztów, obowiàzuje norma artyku∏u 207 k.c., co wywiera wp∏yw na zakres roszczenia regresowego.
III. Zasady odpowiedzialnoÊci we wspólnocie mieszkaniowej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali6 obowiàzkiem w∏aÊciciela lokalu jest pokrywanie dwojakiego rodzaju wydatków.
Pierwsze – to koszty zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà, na które sk∏adajà si´
g∏ównie wydatki na remonty i bie˝àcà konserwacj´, op∏aty za dostaw´ energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w cz´Êci dotyczàcej nieruchomoÊci wspólnej, op∏aty za anten´ zbiorczà i wind´, ubezpieczenia, podatki i inne op∏aty publicznoprawne o ile nie sà pokrywane bezpoÊrednio przez w∏aÊcicieli poszczególnych lokali,
wydatki na utrzymanie porzàdku i czystoÊci, wynagrodzenie cz∏onków zarzàdu lub
zarzàdcy (art. 14 tej ustawy). Na pokrycie powy˝szych kosztów w∏aÊciciele lokali
uiszczajà zaliczki w formie bie˝àcych op∏at (art. 15 cyt. ustawy), których wysokoÊç
ustala w formie uchwa∏y wspólnota (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy).
Drugi rodzaj wydatków ponoszonych przez w∏aÊciciela, to wydatki zwiàzane
z utrzymaniem jego lokalu (art. 13 ust. 1 ustawy). Chodzi tu g∏ównie o koszty zu˝ytej przez w∏aÊciciela energii cieplnej oraz wody, wywóz nieczystoÊci. Zarzàd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i wody do poszczególnych lokali wyst´puje praktycznie jedynie jako poÊrednik mi´dzy dostawcami a odbiorcami – czyli w∏aÊcicielami lokali. Zawiera umowy na dostaw´ i rozlicza si´ z dostawcami, a Êrodki
na ten cel otrzymuje od w∏aÊcicieli lokali. P∏acà oni z regu∏y za zu˝ytà wod´ wed∏ug
wskazaƒ wodomierzy lub rycza∏tu (gdy nie majà wodomierzy) i zaliczek na centralne ogrzewanie, które rozliczane sà po zakoƒczeniu sezonu grzewczego7.
Majàc na wzgl´dzie postawione na wst´pie pytanie stwierdziç trzeba, ˝e w przypadku prawa wspó∏w∏asnoÊci do lokalu, odpowiedzieç na nie trzeba co do zasady
twierdzàco. By∏y ma∏˝onek, który zap∏aci∏ samodzielnie op∏aty za wspólne miesz5

6
7

Tak E. Gniewek, Komentarz do art. 207 kodeksu cywilnego (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga
druga, Zakamycze, Kraków 2001; baza elektroniczna LEX – marzec 2010 r.
Tekst jednolity: Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.
Zob. wyrok Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2001 r., I ACa 1309/00, OSA 2002, Nr 4,
poz. 30 oraz R. Dziczek, W∏asnoÊç lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sàdowych, Warszawa
2003, s. 102–104.
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kanie po rozwodzie, ma prawo co do zasady na podstawie art. 207 k.c. ˝àdaç
od drugiego by∏ego ma∏˝onka – równie˝ wspó∏w∏aÊciciela tego lokalu – zwrotu cz´Êci uiszczonych op∏at; jeÊli sàd nie ustali nierównych udzia∏ów by∏ych ma∏˝onków
w majàtku wspólnym ma∏˝eƒskim, przys∏uguje mu prawo do zwrotu po∏owy tych
op∏at. Przepis art. 207 k.c. jest przepisem dyspozytywnym, dlatego ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy wspó∏w∏aÊciciele inaczej nie postanowià8. Ma∏˝onkowie mogà bowiem po rozwodzie ustaliç, w jakim zakresie b´dà ponosiç op∏aty za wspólne mieszkanie i w razie zawarcia takiej umowy, ma ona pierwszeƒstwo przed regulacjà wynikajàcà z przepisu art. 207 k.c.
Po drugie, naszym zdaniem, ma∏˝onek, który opuÊci∏ mieszkanie po rozwodzie,
nie mo˝e jednak byç adresatem roszczenia regresowego za te op∏aty, które sà zale˝ne od faktycznego zamieszkania w lokalu, tj. za wod´, pràd, gaz, energi´ cieplnà, telefon, wywóz nieczystoÊci itp. Dotyczy to jednak tylko kosztów zwiàzanych
z eksploatacjà i utrzymaniem wspólnego lokalu (a wi´c op∏at na rzecz dostawców
mediów, z którymi w∏aÊciciele lokali zawierajà osobne umowy lub te˝ z którymi
umowy zawar∏a wspólnota, pozostajàc poÊrednikiem w ich rozliczaniu), a nie op∏at
zwiàzanych z eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci wspólnej, które ponoszone sà na rzecz wspólnoty mieszkaniowej (np. za pràd na klatce schodowej, wod´
pobieranà z uj´cia w cz´Êci wspólnej), gdy˝ te op∏aty nie sà naliczane w zale˝noÊci od faktycznego zamieszkiwania w budynku (za zu˝ycie lub od osoby), ale stosownie do udzia∏ów we wspó∏w∏asnoÊci.
Po trzecie, ze wzgl´du na szczególne okolicznoÊci sprawy, np. kiedy by∏a ˝ona
„wyrzuci∏aby” z mieszkania by∏ego m´˝a po rozwodzie, zmieni∏a zamki w drzwiach,
uniemo˝liwiajàc mu korzystanie ze wspólnego lokalu, albo gdyby by∏y mà˝ opuÊci∏
mieszkanie pod wp∏ywem gróêb z jej strony albo jej konkubenta, czy te˝ zn´cania si´
nad nim, taki ma∏˝onek zmuszony do opuszczenia mieszkania móg∏by przed sàdem
z powodzeniem broniç si´ przed ˝àdaniem drugiego ma∏˝onka zwrotu cz´Êci op∏at
zwiàzanych z eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci wspólnej, powo∏ujàc si´ na
nadu˝ycie przez niego prawa, tj. na art. 5 k.c. W opisanych w poprzednim zdaniu przyk∏adach mo˝na bowiem zauwa˝yç, ˝e ten by∏y ma∏˝onek, który zmusi∏ drugiego do
opuszczenia mieszkania, dochodzàc zwrotu uiszczonych przez siebie op∏at na rzecz
wspólnoty mieszkaniowej, post´puje sprzecznie z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
IV. Wyjàtki przy lokalach w zasobach spó∏dzielczych
Zastrzec trzeba, ˝e troch´ inaczej wyglàdaç b´dzie roszczenie regresowe mi´dzy wspó∏w∏aÊcicielami lokalu stanowiàcego odr´bnego w∏asnoÊç, kiedy ich lokal
znajduje si´ w budynku spó∏dzielczym, a tylko jeden z by∏ych ma∏˝onków jest

8

Tak np. S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga druga. W∏asnoÊç i inne prawa rzeczowe,
Warszawa 1999, s. 249.
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cz∏onkiem spó∏dzielni. Cz∏onek spó∏dzielni b´dàcy w∏aÊcicielem lokalu ponosi bowiem wi´ksze koszty od w∏aÊciciela lokalu nieb´dàcego cz∏onkiem spó∏dzielni.
O ile bowiem pierwszy uczestniczy w pokrywaniu kosztów zwiàzanych z eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci stanowiàcych mienie spó∏dzielni (a wi´c tak˝e
nieruchomoÊci nie zwiàzanych w ogóle z jego lokalem), o tyle drugi jest zobowiàzany pokrywaç koszty zwiàzane z eksploatacjà i utrzymaniem jedynie tych nieruchomoÊci stanowiàcych mienie spó∏dzielni, które sà przeznaczone do wspólnego
korzystania przez osoby zamieszkujàce w okreÊlonych budynkach lub osiedlu9, np.
podatek od nieruchomoÊci za dzia∏k´ stanowiàcà wspólny parking dla kilku budynków. Skoro w zakresie omawianych op∏at odpowiedzialnoÊç wspó∏w∏aÊcicieli lokalu jest ró˝na: zale˝y od cz∏onkostwa w spó∏dzielni, to jest oczywiste, ˝e by∏y ma∏˝onek b´dàcy cz∏onkiem spó∏dzielni nie mo˝e domagaç si´ od drugiego wspó∏ma∏˝onka zwrotu tych op∏at, za które ten drugi nie odpowiada. Dotyczy to tak˝e op∏at
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà, oÊwiatowà i kulturalnà prowadzonà przez
spó∏dzielni´, albowiem op∏aty te majà obowiàzek ponosiç tylko cz∏onkowie spó∏dzielni (art. 4 ust. 5 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych).
V. Zasady obowiàzujàce w lokalach spó∏dzielczych
W powo∏anym na wst´pie artykule I. Lewandowskiej, poruszono jedynie problem zwrotu cz´Êci op∏at za mieszkanie b´dàce wspó∏w∏asnoÊcià obojga by∏ych
ma∏˝onków. Byç mo˝e mieszkania o takim statusie dotyczy∏ list czytelnika. Ma∏˝onkowie u˝ytkujà jednak cz´sto lokale na innych prawach ni˝ w∏asnoÊç. Cz´sto posiadajà lokal spó∏dzielczy, albo te˝ u˝ytkujà go na zasadzie prawa najmu od osoby trzeciej. Problematyka zwrotu cz´Êci op∏at uiszczonych przez jednego z by∏ych
ma∏˝onków po rozwodzie kszta∏tuje si´ w tych przypadkach nieco inaczej.
W ustawie o spó∏dzielniach mieszkaniowych odmiennie ukszta∏towano pozycj´
w∏aÊcicieli lokali nieb´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni oraz osób dysponujàcych
spó∏dzielczymi w∏asnoÊciowymi prawami do lokali nieb´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni. Poza op∏atami zwiàzanymi z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà, oÊwiatowà i kulturalnà prowadzonà przez spó∏dzielni´, osoby nieb´dàce cz∏onkami spó∏dzielni, którym
przys∏ugujà spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do lokali, sà obowiàzane uczestniczyç w op∏atach na takich samych zasadach, jak cz∏onkowie spó∏dzielni (art. 4
ust. 11 cyt. ustawy). Oznacza to, ˝e odpowiadajà równie˝ za koszty zwiàzane z eksploatacjà i utrzymaniem tych nieruchomoÊci spó∏dzielni, z których w ogóle nie korzystajà. W zakresie tych op∏at jednemu z by∏ych ma∏˝onków, który zap∏aci∏ je w ca∏oÊci po rozwodzie, przys∏uguje oczywiÊcie prawo regresu o zwrot odpowiedniej
cz´Êci od drugiego by∏ego ma∏˝onka.
9

Zob. art. 4 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27 ze zm.), dalej powo∏ywanej jako,, ustawa o spó∏dzielniach mieszkaniowych” oraz R. Dziczek, Spó∏dzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sàdowych, Warszawa 2007, s. 132–133.
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JeÊli chodzi o spó∏dzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych, to zwróciç nale˝y uwag´, i˝ zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych, op∏aty z nimi zwiàzane ponoszà co do zasady jedynie cz∏onkowie spó∏dzielni. W myÊl jednak art. 4 ust. 6 tej ustawy za te op∏aty odpowiadajà solidarnie
z cz∏onkami spó∏dzielni osoby pe∏noletnie stale z nimi zamieszkujàce w lokalu
i osoby faktycznie korzystajàce z lokalu. JeÊli zatem cz∏onkiem spó∏dzielni by∏ tylko jeden z ma∏˝onków, to po rozwodzie drugi z nich, który stale zamieszkuje w lokalu lub faktycznie z niego korzysta przez pewien okres, równie˝ odpowiada
za op∏aty z nim zwiàzane, co daje podstaw´ do regresu tego ma∏˝onka, który
z w∏asnych Êrodków pokry∏ samodzielnie op∏aty za lokal. JeÊli jednak ten z by∏ych ma∏˝onków, który nie jest cz∏onkiem spó∏dzielni, opuÊci∏ po rozwodzie
wspólny lokal (czy to z w∏asnej inicjatywy i nieprzymuszonej woli, czy te˝ na skutek dzia∏ania drugiego z ma∏˝onków), to nie b´dzie on w ogóle odpowiada∏ za
op∏aty naliczone w okresie, kiedy w tym lokalu nie mieszka∏, albo b´dzie odpowiada∏ wy∏àcznie za cz´Êç tych op∏at za okres, kiedy w nim przebywa∏. W niektórych przypadkach, kiedy przebywa∏ on po rozwodzie we wspólnym lokalu sporadycznie (np. kilka razy w nim nocowa∏), sàd b´dzie mia∏ problem z okreÊleniem
cz´Êci op∏at, które ten by∏y ma∏˝onek ma zwróciç drugiemu. W skrajnych wypadkach sàd mo˝e ˝àdanie zwrotu wydatków poniesionych przez jednego z by∏ych
ma∏˝onków na poczet op∏at mieszkaniowych za wspólne mieszkanie w okresie
po rozwodzie oddaliç ze wzgl´du na niemo˝liwoÊç Êcis∏ego ustalenia, kiedy konkretnie (w jakim okresie) pozwany przebywa∏ we wspólnym lokalu. Takie przypadki wyst´pujà w praktyce orzeczniczej.
Sytuacja wyglàda inaczej, kiedy oboje ma∏˝onkowie sà cz∏onkami spó∏dzielni,
co dopuszczajà przepisy art. 3 ust. 2 i 5 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych.
Wówczas ka˝dy z nich odpowiada za op∏aty wobec spó∏dzielni niezale˝nie od tego, czy mieszka w lokalu, czy te˝ nie (art. 4 ust. 1 tej ustawy). W takiej sytuacji by∏y ma∏˝onek, który po rozwodzie opuÊci∏ wspólne mieszkanie, mo˝e broniç si´
przed roszczeniem drugiego z by∏ych ma∏˝onków o zwrot cz´Êci op∏at, powo∏ujàc
si´ na art. 5 k.c.
Prawo regresu ma inny zakres w sytuacji, kiedy w lokalu znajdujàcym si´ w budynku spó∏dzielczym oprócz cz∏onka spó∏dzielni i by∏ego ma∏˝onka nieb´dàcego
cz∏onkiem, mieszkajà jeszcze inne osoby pe∏noletnie, nie b´dàce zst´pnymi
cz∏onka spó∏dzielni pozostajàcymi na jego utrzymaniu. W takiej sytuacji osoby te
razem z by∏ymi ma∏˝onkami odpowiadajà solidarnie za op∏aty zwiàzane z lokalem
(art. 4 ust. 6 ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych). O zakresie regresu mi´dzy nimi rozstrzygajà wczeÊniejsze ustalenia, jeÊli takowe mi´dzy nimi by∏y. Je˝eli ich nie by∏o, lokator, który spe∏ni∏ Êwiadczenie, mo˝e ˝àdaç zwrotu od pozosta∏ych w cz´Êciach równych (art. 376 § 1 k.c.), np. jeÊli oprócz by∏ych ma∏˝onków
mieszka w lokalu dwoje pe∏noletnich dzieci b´dàcych na w∏asnym utrzymaniu, by∏y ma∏˝onek, który zap∏aci∏ w ca∏oÊci op∏aty za mieszkanie, mo˝e domagaç si´
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od drugiego z by∏ych ma∏˝onków zwrotu tylko 1/4 cz´Êci. Jednak˝e cz´Êç przypadajàca na d∏u˝nika niewyp∏acalnego rozk∏ada si´ mi´dzy pozosta∏ych wspó∏d∏u˝ników (art. 376 § 2 k.c.). JeÊli zatem jedno z dzieci okaza∏oby si´ niewyp∏acalne,
to jeden z by∏ych ma∏˝onków b´dzie musia∏ zwróciç drugiemu 1/3 cz´Êç uiszczonych do spó∏dzielni op∏at.
VI. Regres przy najmie mieszkania
Identycznie nale˝y rozwiàzaç przypadek, kiedy oboje ma∏˝onkowie sà najemcami lokalu wykorzystywanego dla potrzeb rodziny. W takiej sytuacji, nawet po rozwodzie odpowiadajà oni solidarnie za czynsz mieszkaniowy10. Generalnie ten z by∏ych ma∏˝onków, który po rozwodzie zap∏aci ca∏y czynsz, w razie braku innych ustaleƒ mi´dzy najemcami, mo˝e ˝àdaç od drugiego z najemców zwrotu po∏owy spe∏nionego Êwiadczenia (art. 376 § 1 k.c.). Gdyby najemców by∏o wi´cej – np. ma∏˝onkowie i ich doros∏e dziecko (co w praktyce nie jest wykluczone, choç zdarza si´
rzadko), albo jeÊli oprócz ma∏˝onków w najmowanym lokalu zamieszkujà inne osoby pe∏noletnie, jako domownicy (odpowiadajà oni za czynsz i inne op∏aty solidarnie z najemcami – art. 6881 k.c.), zmiana zasad partycypacji w op∏atach za mieszkanie mo˝e wynikaç z niewyp∏acalnoÊci jednego z d∏u˝ników. Cz´Êç przypadajàca
na d∏u˝nika niewyp∏acalnego rozk∏ada si´ bowiem mi´dzy pozosta∏ych wspó∏d∏u˝ników (art. 376 § 2 k.c.).
W przypadku, gdy najemcà mieszkania jest tylko jeden z ma∏˝onków11, odpowiedzialnoÊç drugiego z nich po rozwodzie za op∏aty mieszkaniowe mo˝e wynikaç z treÊci przepisów art. 6881 § 1 i 2 k.c., zgodnie z którymi za zap∏at´ czynszu najmu i innych nale˝nych op∏at odpowiadajà solidarnie z najemcà stale
zamieszkujàce z nim osoby pe∏noletnie, z tym zastrze˝eniem, ˝e ich odpowiedzialnoÊç ogranicza si´ do op∏at nale˝nych za okres ich sta∏ego zamieszkiwania
w lokalu. W takiej sytuacji zagadnienie odpowiedzialnoÊci za te op∏aty tego
ma∏˝onka, który nie przebywa w lokalu po rozwodzie lub przebywa tam czasowo albo sporadycznie nale˝y rozwiàzaç analogicznie, jak w sytuacji, kiedy tylko
jeden z by∏ych ma∏˝onków uprawnionych do spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu jest cz∏onkiem spó∏dzielni, a drugi jedynie korzysta z lokalu (stale
lub czasowo).

10

11

OczywiÊcie, gdy sàd rozwodowy nie orzeknie o przyznaniu najmu tylko jednemu z nich; sàdy rozwodowe
raczej rzadko dokonujà podzia∏u wspólnego mieszkania ma∏˝onków albo przyznania mieszkania jednemu
z nich, gdy˝ jest to mo˝liwe jedynie na zgodny wniosek stron – zob. art. 58 § 2 zdanie trzecie k.r.o.
Poza tym sàd mo˝e orzec o podziale mieszkania quoad usum, co ma wp∏yw na dopuszczalnoÊç roszczenia regresowego, o czym b´dzie mowa w dalszej cz´Êci artyku∏u.
Co do zasady prawo najmu na podstawie art. 6801 § 1 k.c. wchodzi do majàtku wspólnego ma∏˝eƒskiego
i jako prawo majàtkowe podlega podzia∏owi w post´powaniu o podzia∏ tego majàtku zob. uchwa∏´ Sàdu
Najwy˝szego z dnia 24 maja 2002 r., III CZP 28/02, OSNC 2002, Nr 12, poz. 150.
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VII.Dodatkowe problemy, kiedy sàd w wyroku rozwodowym podzieli lokal
do korzystania lub podzia∏u dokonajà sami ma∏˝onkowie
Problem odpowiedzialnoÊci za op∏aty mieszkaniowe po rozwodzie oraz wzajemnego rozliczenia by∏ych ma∏˝onków za op∏aty poniesione po tym zdarzeniu
przez jednego z nich komplikuje si´ w sytuacji, kiedy sàd rozwodowy orzeknie
o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego w nim zamieszkania, np. jednemu z by∏ych ma∏˝onków przyzna prawo do korzystania z jednego pokoju, a drugiemu z dwóch, ale nie dokona podzia∏u majàtku wspólnego.
Przy takim orzeczeniu prawo do korzystania z kuchni, ∏azienki i korytarza sàdy
przyznajà obu stronom procesu. Sàd rozwodowy, ustalajàc sposób korzystania
z mieszkania, mo˝e okreÊliç wielkoÊç udzia∏u ka˝dego z by∏ych ma∏˝onków (procentowà lub u∏amkowà) w ponoszeniu kosztów zwiàzanych z eksploatacjà mieszkania12. Ustalenia te b´dà mia∏y oczywiÊcie wp∏yw na dopuszczalnoÊç i zakres
ewentualnego regresu mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami, gdyby jedno z nich zap∏aci∏o
wi´cej op∏at ni˝ na niego przypada. Rozstrzygni´cie sàdu nie ma natomiast znaczenia w stosunkach zewn´trznych (poza by∏ymi ma∏˝onkami), gdy˝ wobec wynajmujàcego nadal odpowiadajà oni solidarnie. Podzia∏u mieszkania quoad usum
ma∏˝onkowie mogà zresztà dokonaç umownie zarówno w trakcie ma∏˝eƒstwa lub
po rozwodzie, bez wzgl´du na to, jakie prawo przys∏uguje im do lokalu.
Przyjàç nale˝y, ˝e podobnie, jak w odniesieniu do po˝ytków i przychodów z rzeczy, zasada podzia∏u wydatków i ci´˝arów zwiàzanych z rzeczà wspólnà wed∏ug
wielkoÊci udzia∏ów nie ma zastosowania, gdy wspó∏w∏aÊciciele zawarli umow´
o podzia∏ nieruchomoÊci do korzystania (quoad usum) i ka˝dy z nich korzysta
na zasadzie wy∏àcznoÊci z okreÊlonej fizycznie cz´Êci nieruchomoÊci13. W takim
wypadku, jeÊli ma∏˝onkowie nie ustalili zasad ponoszenia wydatków, powinni je ponosiç stosownie do tego, co zajmujà, np. jeÊli by∏a ˝ona zajmuje du˝y pokój o powierzchni 20 m2, a by∏y mà˝ mniejszy pokój o powierzchni 10 m2, ona powinna partycypowaç w globalnej kwocie op∏at za mieszkanie w 2/3, a on w 1/3. JeÊli w takiej
sytuacji by∏a ˝ona zap∏aci wszystkie op∏aty za mieszkanie, b´dzie mia∏a roszczenie
regresowe wobec by∏ego m´˝a o zwrot jedynie 1/3 cz´Êci uiszczonych op∏at.
Sytuacja skomplikuje si´, jeÊli sàd zdecyduje, ˝e razem z jednym z by∏ych ma∏˝onków ma mieszkaç dziecko stron. JeÊli b´dzie ma∏oletnie, to fakt ten nie powinien mieç znaczenia dla wielkoÊci op∏at ponoszonych za lokal przez jego rodziców.
JeÊli jednak b´dzie pe∏noletnie, to przy lokalach spó∏dzielczych i prawie najmu lokalu b´dzie ono odpowiadaç w odpowiednim stosunku za op∏aty mieszkaniowe,
co oczywiÊcie ma znaczenie dla roszczenia regresowego mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami – nale˝y tu stosowaç podobne zasady wspó∏odpowiedzialnoÊci, jakie przed-

12
13

Tak M. Czernicka, Co si´ dzieje z mieszkaniem po rozwodzie, „Rzeczpospolita” z 28.02.–1.03.2009, Nr 50, s. C4.
Zob. orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/79, OSNC 1980, Nr 9, poz. 157.
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stawiono wy˝ej co do tych lokali w sytuacji, kiedy nie by∏o podzia∏u quoad usum.
Zamieszkiwanie pe∏noletniego dziecka w lokalu stanowiàcym odr´bnà w∏asnoÊç
obojga by∏ych ma∏˝onków nie b´dzie mia∏o znaczenia dla wzajemnych rozliczeƒ
mi´dzy jego rodzicami, brak jest bowiem przepisów, aby takie dziecko by∏o odpowiedzialne wobec wspólnoty mieszkaniowej za op∏aty lokalowe.
VIII. Tryb dochodzenia roszczeƒ regresowych mi´dzy ma∏˝onkami
Do roszczeƒ o zwrot cz´Êci op∏at za wspólne mieszkanie, powsta∏ych i zap∏aconych przez jednego z by∏ych ma∏˝onków po rozwodzie, nie majà co prawda zastosowania art. 45 § 1 k.r.o. – gdy˝ przepis ten nie dotyczy wydatków dokonanych
w czasie od chwili ustania wspólnoÊci ustawowej do chwili podzia∏u majàtku14
– i art. 567 § 1 k.p.c., jednak w praktyce przyjmuje si´, ˝e wzajemne roszczenia
ma∏˝onków z tytu∏u sp∏acenia tych d∏ugów podlegajà rozpoznaniu w post´powaniu
o podzia∏ majàtku wspólnego. Zwrotu cz´Êci uiszczonych op∏at mo˝na domagaç
si´ w procesie o zap∏at´ przeciwko by∏emu ma∏˝onkowi, a najpóêniej w sprawie
o podzia∏ majàtku dorobkowego. Póêniejsze dochodzenie zwrotu cz´Êci tych op∏at
jest wykluczone ze wzgl´du na prekluzj´ wynikajàcà z przepisu art. 618 § 3 k.p.c.
w zw. z art. 618 § 1 k.p.c. w zw. z art. 46 k.r.o. i art. 567 § 3 k.p.c. oraz w zw.
z art. 688 k.p.c. Wynika to z faktu, ˝e przepisy o podziale majàtku wspólnego zajmujà si´ wprost tylko cz´Êcià kwestii zwiàzanych z tà instytucjà (art. 43 k.r.o.
i art. 567 § 1 i § 2 k.p.c.). W zwiàzku z tym przy podziale majàtku wspólnego stosuje si´ odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 46 k.r.o. i art. 567 § 3 k.p.c.), a stosownie do art. 688 k.p.c. – równie˝ przepisy dotyczàce zniesienia wspó∏w∏asnoÊci.
Podobnie, jak przy dziale spadku, przedmiotem podzia∏u majàtku wspólnego sà
w zasadzie aktywa tego majàtku. Wyjàtek od tej zasady przewidziany jest w art. 686
k.p.c. Stanowi on bowiem, ˝e w post´powaniu dzia∏owym sàd rozstrzyga m.in. tak˝e o wzajemnych roszczeniach pomi´dzy wspó∏spadkobiercami z tytu∏u sp∏aconych d∏ugów spadkowych. W postanowieniu z dnia 9 wrzeÊnia 1976 r. w sprawie III CRN 83/7615 Sàd Najwy˝szy wyjaÊni∏, ˝e odpowiednie zastosowanie tego
przepisu przewidziane w art. 567 § 3 k.p.c. prowadzi do wniosku, ˝e o d∏ugach
zwiàzanych z majàtkiem wspólnym i cià˝àcych w czasie trwania wspólnoÊci

14

15

Tak np. M. Olczyk, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691), LEX/el. 2005. Przyjmuje si´, ˝e przepis
art. 45 § 1 k.r.o. dotyczy wspólnych d∏ugów ma∏˝onków (zu˝ytych na majàtek wspólny), powsta∏ych w trakcie wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, które po jej ustaniu zosta∏y zaspokojone z majàtku osobistego
jednego z nich [zob. np. J. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 2003,
s. 455, który przytacza orzecznictwo i piÊmiennictwo w tym zakresie]. Wed∏ug Sàdu Najwy˝szego tak sp∏acona nale˝noÊç przestaje byç d∏ugiem i przekszta∏ca si´ w roszczenie o zwrot nak∏adów z majàtku odr´bnego (osobistego) na majàtek wspólny (postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 grudnia 1978 r., III CRN
194/78, OSNC 1979, Nr 11, poz. 207).
OSPiKA 1977, z. 9, poz. 157.
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na obojgu ma∏˝onkach, które zosta∏y sp∏acone przez jednego z ma∏˝onków z w∏asnych Êrodków po ustaniu wspólnoÊci majàtkowej, rozstrzyga sàd w post´powaniu o podzia∏ majàtku wspólnego, i to ze skutkami wynikajàcymi z dyspozycji
art. 618 § 3 k.p.c. w zwiàzku z art. 688 k.p.c. Odpowiednikiem d∏ugów spadkowych
z art. 686 k.p.c. sà wi´c zwiàzane z majàtkiem wspólnym d∏ugi cià˝àce na obojgu
ma∏˝onkach w czasie trwania ustroju wspólnoÊci majàtkowej. Nie sà natomiast d∏ugami zwiàzanymi z majàtkiem wspólnym bie˝àce Êwiadczenia by∏ego ma∏˝onka
na rzecz stanowiàcà wspólnoÊç by∏ych ma∏˝onków po ustaniu wspólnoÊci majàtkowej. Do wzajemnych roszczeƒ by∏ych ma∏˝onków z tytu∏u wydatków poniesionych z w∏asnych Êrodków na mieszkanie po rozwodzie, a wi´c w czasie trwania
wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach u∏amkowych, nale˝y w post´powaniu o podzia∏ majàtku stosowaç wprost przepisy o zniesieniu wspó∏w∏asnoÊci (art. 207 k.c. i art. 618
k.p.c.). Roszczenie zatem jednego z by∏ych ma∏˝onków o zwrot tej cz´Êci Êwiadczeƒ, których dokona∏ na mieszkanie wspó∏posiadane z drugim by∏ym ma∏˝onkiem
po rozwodzie, a które przypada∏y na niego zgodnie z zasadà z art. 207 k.c., jako
wymienione w art. 618 § 1 k.p.c., obj´te sà prekluzjà z art. 618 § 3 k.p.c. By∏y ma∏˝onek, który je poniós∏, po zakoƒczeniu post´powania dzia∏owego nie mo˝e ich
dochodziç w odr´bnym post´powaniu, chocia˝by nie by∏y zg∏oszone w post´powaniu o podzia∏ majàtku16.
JeÊli w sprawie o podzia∏ majàtku wspólnego lub w wyroku rozwodowym sàd
przyzna na w∏asnoÊç mieszkanie jednemu z rozwiedzionych ma∏˝onków, a drugi
z nich (ten, któremu mieszkania nie przyznano) zajmuje je nadal mimo utraty
do niego tytu∏u prawnego, by∏emu ma∏˝onkowi, który jest nadal w∏aÊcicielem lokalu przys∏uguje od drugiego z by∏ych ma∏˝onków – i to niezale˝nie od tego, czy orzeczono jego eksmisj´ – prawo do ˝àdania stosownej zap∏aty za dalsze korzystanie
z tego mieszkania. Przy oznaczaniu wysokoÊci nale˝noÊci w∏aÊciciela za bezumowne korzystanie z jego mieszkania stawki czynszowe mogà byç jedynie wskaênikiem pomocnym dla okreÊlenia szkody, która mo˝e w danych okolicznoÊciach
obejmowaç oba sk∏adniki z art. 361 k.c.17.

16
17

Tak Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 19 grudnia 1977 r., III CZP 85/77, OSNC 1978, Nr 5–6, poz. 90.
Tam˝e.
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„˚eƒskie tsunami” – fala agresji i zachowaƒ
autodestrukcyjnych wÊród dziewczàt
Kobiety bywajà skrajne: o wiele lepsze albo o wiele gorsze od m´˝czyzn
Jean de la Bruyere (1645–1696)

1. Agresja i autodestrukcja w zachowaniach dzieci i m∏odzie˝y
Opracowanie to wypada rozpoczàç od konstatacji, ˝e agresywne i autodestrukcyjne zachowania najm∏odszych nie sà wytworem wspó∏czesnoÊci. Nihil novi sub
sole. W bli˝szej i dalszej przesz∏oÊci równie˝ dochodzi∏o do zdarzeƒ, w których nieletni byli atakowani przez rówieÊników lub podejmowali dzia∏ania prowadzàce
do nara˝enia swojej sprawnoÊci, zdrowia lub ˝ycia. Sporo o tym w przekazach historycznych i utworach literackich nurtu realistycznego. Innym, nie mniej wiarygodnym êród∏em wiedzy o tych zjawiskach sà wspomnienia nas samych, dzisiejszych
doros∏ych, si´gajàce okresu dzieciƒstwa i m∏odoÊci.
Z tego punktu widzenia – z pewnym przygn´bieniem, ale i z poczuciem realizmu
– trzeba pogodziç si´ z faktem, ˝e dzieci´ca i m∏odzie˝owa agresja, a tak˝e autodestrukcja, czyli agresja skierowana przeciwko sobie, sà zjawiskami ponadczasowymi
i uniwersalnymi. Dotyczy to równie˝ ogólnej prawid∏owoÊci, ˝e oba zjawiska
w zdecydowanie wi´kszym nat´˝eniu wyst´pujà u ch∏opców ni˝ u dziewczàt.
Jednak˝e w ostatnich latach coraz cz´Êciej jesteÊmy Êwiadkami wyjàtkowo brutalnych zachowaƒ m∏odych ludzi. Budzà one niepokój nie tylko rodziców i wychowawców, ale równie˝ ogó∏u spo∏eczeƒstwa. W domach rodzinnych, w szko∏ach i poza
nimi mo˝na si´ zetknàç z wieloma drastycznymi przejawami demoralizacji i niedostosowania spo∏ecznego nie tylko ch∏opców, ale i coraz cz´Êciej dziewczàt.
O post´pujàcej demoralizacji nieletnich przedstawicieli obojga p∏ci Êwiadczà takie zachowania, jak coraz powszechniejsze picie alkoholu i uzale˝nianie si´ od tytoniu, si´ganie po dopalacze i narkotyki, udzia∏ w bójkach i pobiciach, pope∏nianie
innych czynów karalnych (m.in. rozbojów, powodowania uszczerbku na zdrowiu,
kradzie˝y). Nierzadko drapie˝nie usposobieni nastolatkowie zagra˝ajà ˝yciu i zdrowiu swoich ofiar, a przy tym zachowujà si´ tak, jak gdyby w∏asne ˝ycie mieli w pogardzie lub lekcewa˝eniu. W szybkim tempie roÊnie liczba zdemoralizowanych
ch∏opców i dziewczàt oraz obni˝a si´ wiek uczniów dokonujàcych czynów sprzecznych z dyscyplinà szkolnà, moralnoÊcià i prawem.
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2. Odkrycie „˝eƒskiego tsunami”
Od roku 2000 pod kierunkiem Rady Monitoringu Spo∏ecznego prowadzone sà
longituidalne badania nad warunkami i jakoÊcià ˝ycia Polaków. Z uwagi na swój ca∏oÊciowy charakter noszà nazw´ „Diagnozy spo∏ecznej”. W rozpoznawaniu problemów naszego spo∏eczeƒstwa biorà udzia∏ psychologowie, socjologowie, demografowie, ekonomiÊci, statystycy i przedstawiciele wielu innych dyscyplin naukowych.
Przewa˝nie projekty badawcze realizowane sà co dwa lata. Uwzgl´dniajà one zasadnicze aspekty ˝ycia mieszkaƒców kraju, zarówno ekonomiczne (dochód, zasobnoÊç materialnà, oszcz´dnoÊci, kredyty), jak i pozaekonomiczne (np. edukacj´,
sposoby radzenia sobie z k∏opotami, dobrostan psychiczny, styl ˝ycia, zachowania
patologiczne, uczestnictwo w kulturze i wiele innych).
To wa˝ne przedsi´wzi´cie badawcze stanowi uzupe∏nienie rzàdowych ocen
opartych na wskaênikach instytucjonalnych. Zbiera, gromadzi i dokonuje ewaluacji
danych na temat gospodarstw domowych oraz postaw i zachowaƒ osób tworzàcych te gospodarstwa. Jest wi´c swego rodzaju autoportretem ˝ycia Polaków, wiarygodnym obrazem zmian zachodzàcych w ˝yciu spo∏ecznym, które w trakcie badaƒ artyku∏ujà sami zainteresowani.
W edycji z roku 2005 zespó∏ badawczy kierowany przez prof. Janusza Czapiƒskiego zasygnalizowa∏ nowe zjawisko spo∏eczne. Nazwa∏ je „˝eƒskim tsunami” lub „pokoleniem transformacji”. Badacze spostrzegli, i˝ wÊród 16–18-letnich
dziewczàt gwa∏townie upowszechniajà si´ zachowania tradycyjnie zarezerwowane dla ch∏opców, przede wszystkim agresja i sk∏onnoÊç do stosowania przemocy, picie alkoholu, za˝ywanie narkotyków i palenie papierosów. JednoczeÊnie tej samej grupie dziewczàt ma towarzyszyç silne poczucie dyskryminacji ze
strony otoczenia.
U˝yte przez autorów raportu okreÊlenie „˝eƒskie tsunami” jest doÊç swobodnà
parafrazà oceanologicznego poj´cia „tsunami”1. U˝yte w kontekÊcie nieoczekiwanych rezultatów badaƒ wydaje si´ sposób intuicyjny dobrze oddawaç istot´ rzeczy
ujawnionego zjawiska. Dobitnie akcentuje jego katastroficzny charakter. Jest ono
1

„Tsunami” pochodzi z j´zyka japoƒskiego i oznacza „fal´ portowà”. Samo zjawisko powstaje doÊç rzadko,
jednak gdy ju˝ si´ pojawi ma natur´ ˝ywio∏u niosàcego Êmierç i zniszczenie na du˝à skal´. Wywo∏ujà je
nadzwyczajne wydarzenia: podmorskie trz´sienia ziemi, silne erupcje wulkanów, uderzenia meteorytów,
rzadziej wielkie osuni´cia brzegu morskiego. Tsunami to skrajnie niebezpieczny kataklizm przyrodniczy.
„Je˝eli tsunami dociera do brzegu grzbietem, nie mamy wi´kszych szans na ucieczk´, bowiem nagle, bez
ostrze˝enia, zza horyzontu wy∏ania si´ pot´˝na Êciana wody, która wdziera si´ w g∏àb làdu. Inaczej sytuacja wyglàda, gdy fala portowa zbli˝a si´ do brzegu dolinà. Wtedy sygna∏em ostrzegawczym jest bardzo
szybko cofajàca si´ woda, niejednokrotnie a˝ za horyzont. Matka Natura daje wtedy ludziom nawet pó∏ godziny na ucieczk´ w wy˝ej po∏o˝one tereny. Niestety, ciekawoÊç ludzka i zafascynowanie ods∏oni´tym
dnem morza bardzo cz´sto sprawia, ˝e zamiast uciekaç, ludzie podchodzà jeszcze bli˝ej. Wtedy nie ma
ju˝ szansy na ratunek. Tsunami, tak jak poprzednio, nagle wy∏ania si´ zza horyzontu i z gigantycznà si∏à
niszczy i zabija wszystko, co znajdzie si´ na drodze”: P. T. Bogdanowicz, Tsunami – potwór z g∏´bin,
WiadomoÊci24.pl, stan strony internetowej z dnia 19.04.2008.
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– wed∏ug oceny badaczy – wywo∏ane prze∏omem ustrojowym, który dokona∏ si´
w naszym kraju. W rezultacie tego prze∏omu nastàpi∏o istotne naruszenie mechanizmów ciàg∏oÊci spo∏ecznej. Termin „tsunami” ma podkreÊlaç gwa∏townoÊç przeobra˝enia i jego niszczycielskie nast´pstwa dla ˝ycia zbiorowego.
Dziewcz´ta urodzone w okresie zmiany systemu polityczno- ekonomicznego,
czyli dwa lata przed lub w 1989 r., zdecydowanie ró˝nià si´ od dziewczàt kilka lat
starszych. W porównaniu z tymi ostatnimi sà zdecydowanie bardziej drapie˝ne
w relacjach rówieÊniczych. Zdecydowanie cz´Êciej stosujà przemoc (bijà si´ mi´dzy sobà i z ch∏opcami, sà napastliwie usposobione do otoczenia, bez za˝enowania maltretujà s∏abszych), wi´cej te˝ pijà, cz´Êciej za˝ywajà narkotyki, wypalajà
wi´ksze iloÊci papierosów. Zwróci∏y na siebie uwag´ jeszcze jednym aspektem zachowania: wypowiedziami, ˝e czujà si´ êle traktowane przez starsze roczniki m∏odzie˝y. Pozwala to przypuszczaç, ˝e ujawniona w nich agresja i autodestrukcja sà
w jakiejÊ mierze reakcjà na doznawane przejawy dyskryminacji. Badacze ocenili,
˝e mi´dzy badaniami zrealizowanymi w ramach „Diagnozy spo∏ecznej” w 2003 r.,
a przeprowadzonymi dwa lata póêniej, nastàpi∏a zauwa˝alna zmiana w zakresie
wyró˝ników w podstawowych grupach wiekowych (patrz wykresy 1–3 pochodzàce
z raportu „Diagnozy spo∏ecznej” 2005).
Wykres 1.
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Zmiana liczby osób nadu˝ywajàcych alkoholu mi´dzy 2003 i 2005 r. w ró˝nych grupach wiekowych (w punktach procentowych).
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Wykres 2.
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Zmiana liczby osób bioràcych narkotyki mi´dzy 2003 i 2005 r. w ró˝nych grupach
wiekowych (w punktach procentowych).

Poczucie dyskryminacji

Wykres 3.
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Zmiana liczby osób, które czujà si´ dyskryminowane mi´dzy 2003 i 2005 r. w ró˝nych grupach wiekowych (w punktach procentowych).
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Zachowania autodestrukcyjne przynoszà dziewcz´tom wi´ksze ni˝ ch∏opcom
szkody w relacjach spo∏ecznych: narkotyki bardziej nasilajà poczucie dyskryminacji
a nadu˝ywanie alkoholu nie sprzyja bardziej nawiàzywaniu przyjaêni. Te dwie ostatnie zale˝noÊci obrazujà wykresy 4 i 5, zaczerpni´te równie˝ z „Diagnozy 2005”.
Wykres 4.

Odsetek dyskryminowanych
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Kobieta
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Używający narkotyków

Nieużywający narkotyków

Odsetek dyskryminowanych kobiet i m´˝czyzn w wieku 16–18 lat wÊród za˝ywajàcych i nie za˝ywajàcych narkotyki.

Liczba przyjaciół

Wykres 5.
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Liczba przyjació∏ wÊród kobiet i m´˝czyzn w wieku 16–18 lat nadu˝ywajàcych i nie
nadu˝ywajàcych alkoholu w roku 2005.
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Czym mo˝na wyjaÊniç ów fenomen radykalnej demoralizacji?
W opinii zespo∏u badaczy mogà tu konkurowaç dwie hipotezy. Jedna odwo∏ujàca si´ do freudowskiej psychoanalizy i teorii determinujàcego wp∏ywu dzieciƒstwa,
druga do niezamierzonych efektów reformy oÊwiaty2.
Wed∏ug pierwszego stanowiska doÊwiadczenia z pierwszych lata ˝ycia majà decydujàce znaczenie dla rozwoju psychicznego cz∏owieka. Zmiana ustrojowa wyzwoli∏a
niekorzystne przeobra˝enia w funkcjonowaniu polskich rodzin. KoniecznoÊç zdobycia
Êrodków na utrzymanie „wyp´dzi∏a rodziców z domu” wtedy, gdy inkryminowane
dziewcz´ta mia∏y w∏aÊnie ów krytyczny wiek (od kilku miesi´cy do trzech lat). To, co je
spotka∏o, by∏o mniej widocznym aspektem transformacji spo∏eczno-ekonomicznej,
ukrytym w czterech Êcianach polskich domów: rodzice, w tym szczególnoÊci matki, nie
mieli czasu, aby zajàç si´ dzieçmi, tak jak to czynili z dzieçmi urodzonymi wczeÊniej.
Zaanga˝owali si´ bez reszty w walk´ o przetrwanie w nowych, trudniejszych warunkach ekonomicznych. Ta sytuacja wnosi∏a do rodzin nieznane dotàd napi´cia i konflikty, skutkowa∏a gorszà atmosferà relacji miedzy domownikami, a tak˝e du˝o s∏abszà ni˝
dotychczas opiekà nad dzieçmi. Jest zatem doÊç prawdopodobne, ˝e tym dziewcz´tom brakowa∏o kontaktu z matkami w okresie, kiedy ich najbardziej potrzebowa∏y.
Druga hipoteza k∏adzie nacisk na znacznie póêniejsze êród∏o zaburzeƒ, które mog∏o
stymulowaç psychik´ i zachowania nastolatek: reform´ oÊwiaty. W nowej strukturze
szkolnej powsta∏o bowiem gimnazjum, w którym spotka∏y si´ cztery grupy uczniów: starszych ch∏opców i starszych dziewczàt z liceum oraz m∏odszych ch∏opców i m∏odszych
dziewczàt ze szko∏y podstawowej. Te ostatnie mia∏y najni˝szà pozycj´ i dlatego musia∏y
wi´cej wysi∏ku w∏o˝yç w to, ˝eby zatrzeç ró˝nice miedzy sobà a pozosta∏ymi grupami.
Aby zbli˝yç si´ do ch∏opców – rówieÊników przeÊcign´∏y starsze kole˝anki w agresji
i brutalnoÊci. Zrozumia∏y, ˝e w kontaktach z innymi decyduje si∏a i zacz´∏y jà stosowaç.
Innymi s∏owy: te nastolatki odwróci∏y „porzàdek dziobania”. Nie chcia∏y spe∏niaç roli tych, które sà „dziobane”, wola∏y same „dziobaç” innych. I – prawdopodobnie – postawi∏y na swoim. Na tym w∏aÊnie móg∏ polegaç mechanizm ich demoralizacji, a tak˝e
poczucie frustracji i krzywdy, co zasygnalizowa∏y w badaniach, opisujàc jak bardzo doskwiera im odrzucajàca reakcja otoczenia. Tej reakcji zresztà nie mo˝na si´ dziwiç, bo
postawy tych nastolatek sà ostentacyjnym zaprzeczeniem dziewcz´cej niewinnoÊci.
One nie majà zwyczaju narzekaç, ˝e inne odbi∏y im ch∏opców. Bijà si´ o nich, bez
skrupu∏ów i przebierania w Êrodkach atakujàc rywalki („solówki” w szkole i poza nià).
Wdajà si´ w bójki o presti˝, bez za˝enowania przyznajà si´ do pobiç i ostrych zachowaƒ chuligaƒskich. Na co dzieƒ – i to nie tylko w rozmowach mi´dzy sobà – pos∏ugujà si´ wulgarnym i obscenicznym s∏ownictwem. Kole˝anki, z którymi „majà na pieƒku”,
traktujà tak jak gdyby by∏y ich Êmiertelnymi wrogami. W zwiàzku z tym okazywanie im
niczym niet∏umionej brutalnoÊci staje si´ zwyczajowà normà. Autorzy „Diagnozy spo∏ecznej 2005” zastanawiajà si´: „Trudno zgadnàç, dlaczego ta pokoleniowa odmien2

J. Czapiƒski, T. Panek (red.), Diagnoza spo∏eczna, Rada Monitoringu Spo∏ecznego, Warszawa 2005.
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noÊç dotyczy tylko kobiet. Byç mo˝e ch∏opcy wczeÊniej dope∏nili czary z∏ych zachowaƒ i nie mieli przed sobà gorszych wzorców do naÊladowania, natomiast dziewcz´ta mia∏y kogo naÊladowaç – w∏aÊnie swoich kolegów, tak˝e tych troch´ starszych. Tylko, dlaczego uczeƒ zaszed∏ pod pewnymi wzgl´dami dalej ni˝ nauczyciel?”.
W grudniu 2005 r. w trakcie wywiadu udzielonego redakcji magazynu psychologicznego „Charaktery” prof. Janusz Czapiƒski powiedzia∏ m. in.: „Te szesnastolatki zara˝one sà strasznà patologià. (...) One mnie po prostu przerazi∏y. Sà bezwzgl´dne, nietolerancyjne, konserwatywne – w sensie utrwalenia struktury spo∏ecznej opartej na hierarchii si∏y. W ich obrazie Êwiata silniejsi sà na górze, s∏absi
na dole – i niech ci s∏absi zginà. Na pytanie, czy wszystkie narody powinny byç
równe, odpowiadajà, ˝e absolutnie nie! Czy wszyscy ludzie zas∏ugujà na szacunek? Ich zdaniem: nie! Sà lepsi i gorsi.”3.
W rezultacie reformy oÊwiaty powsta∏a sytuacja, w której „fala tej zarazy” szybko ogarn´∏a ogromnà cz´Êç m∏odzie˝y wyprowadzonej ze szkó∏ podstawowych
do gimnazjów. Uprawnione wydaje si´ przypuszczenie, ˝e powodem tak radykalnej demoralizacji nastolatek mog∏o byç przejÊcie z pozycji starszyzny szkolnej
na pozycj´ „kotów”, a wiec traumatyczne doÊwiadczenie spo∏ecznej degradacji.
Byç mo˝e dziewcz´ta uzna∏y, ˝e wesz∏y ju˝ w pierwszy etap doros∏ego ˝ycia
i przys∏ugujà im atrybuty doros∏ych kobiet: miedzy innymi – wed∏ug ich wypowiedzi – imprezowanie, przesiadywanie w kawiarniach i pubach, palenie du˝ej iloÊci
papierosów, nakr´canie si´ amfetaminà popijanà piwem, a tak˝e okazyjne upijanie
si´ mocniejszymi alkoholami.
Uczony przyzna∏ skromnie, ˝e nie potrafi odpowiedzieç na pytanie na ile za konserwatywnymi poglàdami spo∏ecznym, wymiarem si∏y i narkotykami kryjà si´ u nich
sposoby radzenia sobie z l´kiem i poczuciem zagro˝enia. Nie wiadomo bowiem co
by∏o wczeÊniejsze: „Czy to ich niska samoocena i l´ki, które wynios∏y z burzliwego
okresu wczesnego dzieciƒstwa, czy te˝ k∏opoty z to˝samoÊcià, które pchajà te
dziewcz´ta w takie autodestrukcyjne zachowania? A mo˝e jakaÊ trzecia wspólna przyczyna, która decyduje o tym, jak wyglàda teraz ich ˝ycie? Dane z naszych
badaƒ nie pozwalajà odpowiedzieç na to pytanie. Z niecierpliwoÊcià czekam na kolejnà edycj´ diagnozy spo∏ecznej, za dwa lata. (...) Pozostaje pytanie jak daleko to
pokolenie si´ga, do jakiego rocznika.”4.

3. Potwierdzenie obserwacji i poszerzenie ich spektrum
w raportach „Diagnozy spo∏ecznej” 2007 i 2009
Rezultaty badaƒ zrealizowanych w roku 2007 wykaza∏y, ˝e:
• tendencja zrównywania si´ dziewczàt urodzonych w okresie zmiany ustroju
3
4

D. Krzemionka, Pokolenie T – ˚eƒskie Tsunami”, „Charaktery” 2005, Nr 12.
Tam˝e.
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z ch∏opcami – rówieÊnikami w zakresie zachowaƒ agresywnych i autodestrukcyjnych ma charakter trwa∏y,
• zmniejszanie dystansu w nasileniu zachowaƒ agresywnych i autodestrukcyjnych mi´dzy dziewcz´tami i ch∏opcami si´ga jeszcze m∏odszych roczników
(patrz wykresy 6 i 7, pochodzàce z „Diagnozy spo∏ecznej” 2007).

Odsetek nadużywających alkoholu

Wykres 6
14
12
10
8

Mężczyzna 2003
Mężczyzna 2007

6

Kobieta 2003
Kobieta 2007

4
2
0
16-18

19-24

25-34
35-44
45-59
wiek w roku badania

60-64

65+

Odsetek kobiet i m´˝czyzn nadu˝ywajàcych alkoholu w siedmiu grupach wiekowych
w latach 2003 i 2007.
Wykres 7
Odsetek biorących narkotyki
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4

Mężczyzna 2007
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3

Kobieta 2007

2
1
0
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25-34
35-44
45-59
wiek w roku badania

60-64

65+

Odsetek kobiet i m´˝czyzn w siedmiu grupach wiekowych, przyznajàcych si´ do za˝ywania narkotyków w latach 2003 i 2007.
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W roku 2007 w ramach tzw. audytu szkolnego badaniami obj´to ponad 12 tys.
uczniów ostatnich klas szkó∏ podstawowych i wszystkich typów szkó∏ ponadpodstawowych. Ich wypowiedzi konfrontowano z opiniami blisko 3 tysi´cy nauczycieli
ze 166 szkó∏. Badania mia∏y charakter audytoryjny.
Wyniki przeprowadzonych wÊród uczniów i nauczycieli ankiet nie da∏y jednak
zdecydowanej odpowiedzi, co jest g∏ównà przyczynà zmiany zachowaƒ dziewczàt
w pokoleniu transformacji. W raporcie z tego roku pojawi∏a si´ natomiast kolejna hipoteza: „Zapewne jest to w jakiejÊ mierze efekt wykraczajàcych poza Polsk´ trendów kulturowych, zwiàzanych m.in. z rewizjà podzia∏u ról p∏ciowych
i ewolucji spo∏ecznych oczekiwaƒ wobec kobiet”5. Za tego rodzaju przypuszczeniami – zdaniem badaczy – wydajà si´ przemawiaç okolicznoÊci, ˝e w krajach
Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii, podobny proces zbli˝ania p∏ci w zachowaniach agresywnych zaobserwowano ju˝ kilka lat wczeÊniej.
Mo˝na hipotetycznie za∏o˝yç, ˝e podobnie dzieje si´ w innych krajach europejskich, na kontynencie amerykaƒskim i w niektórych innych regionach Êwiata. Globalne upodobnianie si´ spo∏eczeƒstw skutkuje bowiem podobnymi zachowaniami poszczególnych ludzi.
Sàdz´, ˝e jednym z podstawowych czynników tego zjawiska jest zmasowane
i wszechobecne oddzia∏ywanie postmodernizmu kulturowego. Dotyka ono postaw
i zachowaƒ wielu przedstawicieli obojga p∏ci. Wspó∏czesne kobiety, bez wzgl´du
na to gdzie mieszkajà, sà „bombardowane” komunikatami o potrzebie dawania sobie rady w ka˝dych okolicznoÊciach, konkurowania ze wszystkimi o wszystko, radykalnego przeciwstawiania si´ formom m´skiej dominacji.
Mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e tak samo jak m´˝czyêni stajà si´ coraz
bardziej wytworami kultury masowej naszych czasów. Tak jak oni przejmujà z niej
wzorce post´powania, a tak˝e wyznaczajà sobie jednakowe dla obu p∏ci cele egzystencjalne [z jednej wi´c strony samolubstwo, skrajny indywidualizm, nieufnoÊç wobec innych i wzrastajàca popularnoÊç ˝ycia w pojedynk´ (subkultura singli), zaÊ z drugiej – bezkompromisowe dà˝enie do sukcesu materialnego i wolnoÊci, rozumianej przede wszystkim jako finansowa niezale˝noÊç]. Obecne nastolatki, znajdujàce si´ tu˝ przed progiem doros∏oÊci, sprawiajà wra˝enie Êlepych
naÊladowczyƒ bohaterek swoich ulubionych filmów: kobiet – komandosów czy
kobiet – drapie˝ców, które bez obra˝eƒ i jakichkolwiek strat w∏asnych zwyci´˝ajà rzesze nieprzyjació∏.
Te pozbawione g∏´bszego sensu widowiska cieszà si´ sporà popularnoÊcià,
tworzà atmosfer´, kszta∏tujà mody i style zachowaƒ, inspirujà. Nic wi´c dziwnego,
˝e wiele ambitnych i gotowych na podj´cie ryzyka dziewczàt i m∏odych kobiet odczuwa wewn´trzny przymus udowodnienia sobie i innym, ˝e na ka˝dym polu potrafià byç równie odwa˝ne i sprawne jak ch∏opcy i m´˝czyêni. Nie mo˝na wyklu5
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czyç te˝ mo˝liwoÊci, ˝e w Polsce na ów ogólny trend dodatkowo na∏o˝y∏y si´ czynniki zwiàzane z procesem radykalnych zmian spo∏ecznych po 1989 r., w tym równie˝ niefortunnie przeprowadzona reforma oÊwiaty.
„Diagnoza” z 2009 r. potwierdzi∏a wzrostowy trend dewiacyjnych zachowaƒ
m∏odych kobiet, zw∏aszcza mieszkajàcych w du˝ych aglomeracjach. Wzrost odsetka kobiet nadu˝ywajàcych alkoholu mi´dzy 2003 i 2009 r. by∏ dwukrotnie wi´kszy
w grupie wiekowej od 16 do 24 lat ni˝ w starszych rocznikach kobiecych. W takiej
samej proporcji – równie˝ dwukrotnie – m∏ode kobiety mieszkajàce w najwi´kszych
miastach cz´Êciej nadu˝ywa∏y alkoholu ni˝ ich rówieÊniczki z ma∏ych miast i wsi.
WÊród m´˝czyzn wzrost nadu˝ywania alkoholu rozk∏ada∏ si´ bardziej równomiernie w przekroju wieku i klasy miejscowoÊci zamieszkania. W populacji kobiet w wieku 16–34 lat mieszkajàcych w najwi´kszych miastach odsetek nadu˝ywajàcych
alkoholu mi´dzy 2003 i 2009 r. zwi´kszy∏ si´ dziesi´ciokrotnie (z 1% do 10%).
Obserwacje z raportów 2005, 2007 i 2009 wydajà si´ przemawiaç za tym, ˝e ˝eƒskie tsunami, obejmujàce nastolatki i m∏ode kobiety, okazuje si´ byç cz´Êcià zjawiska o zasi´gu mi´dzynarodowym. Byç mo˝e chodzi o narastajàce we wspó∏czesnej cywilizacji euroamerykaƒskiej, coraz silniej przecie˝ oddzia∏ywujàcej na Polsk´,
akceptowanie tych samych standardów spo∏ecznych przez m´˝czyzn i kobiety,
co pozostaje w ra˝àcej opozycji do tradycyjnego pojmowania ról spo∏ecznych obu
p∏ci. M∏ode kobiety przejmujà role i pozycje do tej pory zastrze˝one mentalnie
i obyczajowo dla m´˝czyzn. Efektem tych przeobra˝eƒ wydaje si´ byç tak˝e naÊladowanie najgorszych m´skich wzorców zachowaƒ.

4. Post´pujàca brutalizacja zachowaƒ dziewczàt
4.1. Agresja nastolatek – obraz w mediach komunikacji spo∏ecznej
Raport „Diagnozy spo∏ecznej” z 2007 r. wywo∏a∏ ˝ywe zainteresowanie wielu
Êrodowisk. W dyskursie publicznym pojawi∏ si´ nowy temat: przemoc stosowana przez uczennice liceów, gimnazjów, a nawet szkó∏ podstawowych. Prasa, radio
i telewizja zacz´∏y ukazywaç przejawy dziewcz´cej agresji, chuligaƒskie ekscesy
nastolatek, bijatyki dziewczàt na terenie szkó∏ i poza nimi. Reporterzy i publicyÊci
penetrujàcy zjawisko nie mieli wàtpliwoÊci: „˝eƒskie tsunami” rozp´dza∏o si´ i przybiera∏o na sile. Na Êwiat∏o dzienne wyciàgni´te zosta∏y nieznane dotychczas szerszej opinii publicznej drapie˝ne zachowania nastolatek, które podwa˝a∏y wyniesiony z poprzednich pokoleƒ mit mi∏ej, zrównowa˝onej emocjonalnie i ˝yczliwej ludziom dziewczynki.
W ciàgu ostatnich pi´ciu lat u uczennic, zw∏aszcza tych, które koƒczà gimnazjum i kontynuujà nauk´ w szko∏ach ponadgimnazjalnych, zauwa˝ono tendencje
do tego, aby dorównaç ch∏opcom nie tylko w zakresie zachowaƒ autodestrukcyjnych zwiàzanych z u˝ywkami, ale tak˝e w awansie na lepsze pozycje w nieformalnych grupach rówieÊniczych. W tej dziedzinie kluczem do osiàgni´cia celu okaza-
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∏o si´ stosowanie przemocy na wzór ch∏opi´cy. W ten sposób uparte nastolatki pokaza∏y, ˝e nie wystarcza im ju˝ rola sympatii, bycie t∏em i ozdobà ch∏opaka. Podyktowa∏y swoje warunki, zdoby∏y uznanie i pos∏uch m∏odzie˝owego uk∏adu odniesienia. Uzna∏y, ˝e mogà byç groêne. I takie si´ sta∏y.
Od po∏owy pierwszej dekady bie˝àcego stulecia ka˝dego roku na ∏amach gazet
oraz w rozg∏oÊniach radiowych i telewizyjnych pojawiajà si´ setki wiadomoÊci o wydarzeniach, których negatywnymi bohaterkami sà agresywne nastolatki.
Oto tylko kilka typowych przyk∏adów:
Radio RMF FM (16.03.2008): Szesnastolatka postrachem gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach.
„Dziewczyna przez kilka miesi´cy regularnie wymusza∏a pieniàdze od innych
uczniów. Teraz czeka jà rozprawa przed sàdem rodzinnym. Zazwyczaj ˝àda∏a
dwóch z∏otych, czasem nieco wi´cej. Bywa∏y dni, ˝e w krótkim czasie zdobywa∏a
w ten sposób nawet do 30 z∏otych. Kiedy ktoÊ nie chcia∏ daç jej pieni´dzy, straszy∏a pobiciem lub od razu bi∏a. To wszystko sprawi∏o, ˝e choç wymusza∏a pieniàdze
zupe∏nie sama, bali jej si´ nawet ch∏opcy. Z∏apano jà, bo uczniowie w koƒcu nie wytrzymali i poskar˝yli si´ nauczycielom, a ci zawiadomili policj´.”.
TVN, program „UWAGA!” (12.12.2009): 13-latki bi∏y kole˝anki, bo je denerwowa∏y.
Komórkà dokumentowa∏y swoje dzia∏ania.
„Wyrywa∏am si´, ale nie da∏am rady. Ciàgn´∏y mnie za w∏osy do lasu – wspomina 13-letnia Karolina. Dziewczyna zosta∏a brutalnie pobita przez swoje rówieÊnice.
Kole˝anki kopa∏y jà po twarzy. Grozi∏y przypalaniem papierosami. Zn´canie si´
nad Karolinà nagra∏y telefonem komórkowym. Uczennice pierwszej klasy gimnazjum w Legionowie same nagra∏y makabryczny film pokazujàcy, jak pastwià si´
nad swojà rówieÊniczkà. Gdyby nie nagranie, trudno by∏oby uwierzyç, do czego
zdolne sà 13-letnie dziewczynki. Film, do którego dotarli reporterzy «UWAGI!», zaszokowa∏ nawet policjantów od lat zajmujàcych si´ przest´pczoÊcià wÊród nieletnich. Mimo to Karolina nie od razu powiedzia∏a rodzicom o pobiciu.
Pobicie Karoliny, to nie pierwszy tego typu incydent. Do regularnych bójek przyznajà si´ same napastniczki. Najbardziej agresywna z dziewczyn powiedzia∏a,
˝e do podobnych sytuacji dochodzi przynajmniej raz w tygodniu, a «solówki» odbywajà si´ najcz´Êciej poza terenem szko∏y. Za sam napad dziewczyna dosta∏a
kar´ od rodziców: nie mo˝e z kole˝ankami graç na komputerze. Dziewczyny nie
majà te˝ wyrzutów sumienia z powodu napaÊci na Karolin´. – Bi∏am, bo jej nie lubi´.
Denerwowa∏a mnie – powiedzia∏a jedna z nich.”.
Polskie Radio, program III (12.11.2008): „Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych
przez psychologów z Uniwersytetu Jagielloƒskiego 11% uczennic krakowskich
szkó∏ nosi przy sobie nó˝, kastet lub inne niebezpieczne narz´dzie. 19% dziewczàt
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przyznaje si´ do pobicia kogoÊ. Do «niewinnego» niszczenia sprz´tów szkolnych
przyznaje si´ 28% nastolatek.”.
„Gazeta Wyborcza”, edycja bia∏ostocka: „Nastolatki pobi∏y 12-latk´. Zacz´∏o si´
od wyzwisk, potem agresywne nastolatki pobi∏y dziewczyn´ i zabra∏y jej telefon
komórkowy.
Do szarpaniny dosz∏o w sobot´ po po∏udniu. Dwunastolatka sta∏a z kole˝ankà
na przystanku przy ulicy Pla˝owej w Bia∏ymstoku. Podesz∏a do nich grupa szeÊciu
dziewczyn w wieku od 13 do 15 lat. Zachowywa∏y si´ agresywnie. Najpierw by∏y
wyzwiska, potem dosz∏o do szarpaniny. Dziewczyny przewróci∏y dwunastolatk´,
zacz´∏y biç jà pi´Êciami po g∏owie, zabra∏y jej telefon komórkowy, po czym wsiad∏y
szybko do nadje˝d˝ajàcego autobusu. Kole˝anka pobitej dziewczyny mia∏a przy
sobie telefon komórkowy, dzi´ki czemu powiadomi∏a policj´ i ojca dwunastolatki.
Policjanci zatrzymali wskazany przez nià autobus, a w nim szóstk´ agresywnych
nastolatek. Jedna mia∏a przy sobie skradziony telefon.
– Zdà˝y∏a w nim zmieniç kart´ SIM, skradziony telefon od razu potraktowa∏a jak
w∏asny – mówi podkomisarz Dariusz K´dzior z bia∏ostockiej policji.
Zatrzymane dziewczyny policjanci przewieêli do Izby Dziecka, zajmie si´ nimi sàd
dla nieletnich. To nie pierwszy taki przypadek w tym roku. W Bia∏ymstoku miesiàc temu
dwie czternastolatki pobi∏y i okrad∏y swojà rówieÊniczk´. Najpierw wciàgn´∏y dziewczyn´ do klatki schodowej, tam jedna z napastniczek przytrzyma∏a jà za r´ce, druga zaÊ
pobi∏a i przeszuka∏a kieszenie, gdzie znalaz∏a jeden z∏oty i dwadzieÊcia groszy.
Pod koniec ubieg∏ego roku w Suwa∏kach pi´ç nastolatek napad∏o na kole˝ank´ w szkole. Scyzorykiem poci´∏y jej twarz, szyj´ i r´ce. Ranna trzynastolatka
prze˝y∏a szok.”.
Polskie radio, program I (6.07.2008): „14-letnia Monika R. by∏a hersztem szeÊcioosobowego gangu, który dwa tygodnie temu napad∏ na par´ szesnastolatków, spacerujàcych wieczorem w parku we W∏oc∏awku. Policja zatrzyma∏a rozbójniczk´ i ustali∏a,
˝e tego samego dnia, kilka godzin wczeÊniej, w∏ama∏a si´ do kiosku. W chwili zatrzymania przez policjantów Monika R. mia∏a w organizmie ponad pó∏ promila alkoholu.”.
„Gazeta Wyborcza”, edycja wroc∏awska: „Bi∏y na haju. Piàtka nastolatek dwa tygodnie temu zaatakowa∏a i pobi∏a jednego dnia oÊmioro uczniów i nauczycielk´ j´zyka polskiego. – Póêniej dosz∏o do podobnego zdarzenia. Tym razem pobi∏y dwie
inne dziewczyny. Kolejne osoby zosta∏y zaatakowane w autobusie. Nastolatki pobi∏y, zniewa˝y∏y i kierowa∏y groêby wobec dziewczyny i ch∏opaka. Tak samo postàpi∏y wobec 24-letniej polonistki, która stan´∏a w obronie uczniów – opowiada nadkom. Szczepan Malewicz z wa∏brzyskiej policji. Wed∏ug niego by∏ to bandycki napad. Policja na podstawie rysopisów szybko uj´∏a gang. Wiadomo, ˝e to nie pierwszy taki ich wybryk i ˝e ju˝ wczeÊniej terroryzowa∏y uczniów.”.
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Polskie radio, program II (7.09.2009): „(...) Sà m∏ode, ∏adne, majà delikatnà urod´ i noszà modne ciuchy. Niewinne nastolatki, zaj´te naukà i pierwszymi flirtami. W rzeczywistoÊci – cyniczne, brutalne, zdemoralizowane. Dziewczyny, dziewcz´ta, dziewczynki...
Media niemal codziennie donoszà o drastycznych przypadkach przemocy
wÊród nastoletnich dziewczàt. Temat powoli przestaje byç sensacyjny (...)
(...) W oÊrodku wychowawczym dla dziewczàt w Goniàdzu przebywa 45 dziewczyn z ca∏ej Polski w wieku od 14 do 18 lat. Trafiajà tu nastolatki, które «zaniedba∏y obowiàzek nauki» bàdê popad∏y w konflikt z prawem. – Przykro mówiç, ale wzrasta zapotrzebowanie na resocjalizacj´ dziewczàt – mówi dyrektor oÊrodka S∏awomir Moczyd∏owski. – Zastraszajàco szybko roÊnie poziom ich agresji. Ich agresja
jest bardziej dramatyczna, a dziewcz´ta dokonujà wi´cej przest´pstw ni˝ jeszcze
kilka lat temu. To one kierujà ch∏opi´cymi grupami przest´pczymi i sà bardziej bezwzgl´dne ni˝ ch∏opi´cy rówieÊnicy. Bijà a˝ do skutku.”.
Portal Komendy Wojewódzkiej Policji w ¸odzi
http://www.lodzka.policja.gov.pl./kwp/kontent (8.07.2007):
„Policjanci z sekcji zabezpieczenia miasta KMP w ¸odzi zatrzymali dwie nastolatki, które oko∏o godz. 17.00 pobi∏y 61-letniego m´˝czyzn´. Obie by∏y nietrzeêwe
(1 promil i 2,5 promila alkoholu). M´˝czyzna wraca∏ z zakupów do domu na ul. Mielczarskiego. Dwie idàce z przeciwka dziewczyny w wieku 16 i 17 lat bez powodu
napad∏y na niego. Po pierwszym ataku m´˝czyênie uda∏o si´ uciec, jednak napastniczki dogoni∏y go i bi∏y dalej. Gdy przypadkowy przechodzieƒ stanà∏ w obronie napadni´tego, u∏atwi∏o to 61-latkowi ponownà ucieczk´. Niestety kolejny raz zosta∏ dogoniony. Kres napadowi po∏o˝yli dopiero policjanci, którzy zatrzymali dwie agresywne nastolatki. Post´powanie w tej sprawie prowadzi IV Komisariat Policji w ¸odzi.”.
Temat brutalnych dziewczàt jest równie˝ obecny na forach internetowych. Dyskutujà o nim zainteresowani problemem, w tym dziewczyny stosujàce przemoc,
a tak˝e ich ofiary i Êwiadkowie wydarzeƒ. Zaskakuje bezpoÊrednioÊç wypowiedzi
internautów. Podczas swobodnej wymiany zdaƒ reprezentujà wszystkie mo˝liwe
opcje opinii na omawiany temat.
Witryna nastolatkowie.eu – ogólnotematyczne forum m∏odzie˝owe – zach´ca
do dyskusji has∏em programowym: „Dla nas nie ma trudnych tematów...”. Oto niektóre fragmenty rozmów przeprowadzonych przez uczestników forum w okresie
styczeƒ–marzec 2009 r. (http://www.nastolatkowie.eu./viewtopic.php):
„Sylwia: Agresja u dziewczyn jest teraz, jak dla mnie, normalna.
MartuÊ, wiek 17: Dziewczyny tak samo jak ch∏opcy majà prawo byç agresywne.
Ja bardzo cz´sto wyskakuj´ z ∏apami. Sytuacja sprzed 3–4 dni: id´ do sklepu i jakieÊ gnoje (13–15 lat): «ruda kur*a!» – normalnie mnie to nie rusza, ale mia∏am comiesi´czne ci´˝kie dni. Podesz∏am do jednego, na gleb´ go i nogi posz∏y w ruch.
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Nic mu si´ raczej nie sta∏o, ale czasami ci´˝ko zapanowaç nad sobà. Tak jak wi´kszoÊç uwa˝am, ˝e nie mo˝na tego nazwaç normalnym, ale czasami lepsze to ni˝
wje˝d˝aç na ambicje, bo s∏owa cz´Êciej bardziej bolà ni˝ przemoc fizyczna.
Ciotka: Co ty pieprzysz?! Nikt nie ma prawa byç agresywnym wzgl´dem drugiego
cz∏owieka.
Turan404: Jestem zdecydowanym przeciwnikiem agresji i u ch∏opaków i u dziewczyn. Uwa˝am jednak, ˝e normalnym jest, ˝e czasem mo˝e si´ zdarzyç jakaÊ
bójka, ale pojedynek miedzy dziewczynà a ch∏opakiem?! Tego nigdy nie zrozumiem... Dziewczyny zachowajcie swojà delikatnoÊç, bo dla cz´Êci z nas to jest
szalenie wa˝ne, szkoda, ˝e dla coraz mniejszej cz´Êci...
Lucas, wiek 21: Zgadam si´ w pe∏n... DelikatnoÊç dziewczyn jest wa˝na dla ch∏opaków. Bardzo nie lubi´ agresji u dziewczyn, nawet ma∏ego przejawu. Odpycha
to, przynajmniej mnie.
Panna Nikt, wiek 14: Sàdz´, ˝e czasem odrobina agresji jest potrzebna, aby nie
daç si´ zjeÊç. Ale bez przesady... W 6 klasie dziewczyny swoim dr´czeniem niemal doprowadzi∏y mojà kole˝ank´ do samobójstwa. To okropne. Nawet jej nie
zna∏y, ale si´ im nie spodoba∏a i jebudu. W mojej szkole agresja ze strony dziewczyn objawia si´ jako izolacja. Niefajnie jest patrzeç, jak niektóre panny dr´czà
innà tylko dlatego, ˝e nie ma butów «Pumy» i ciuchów z markowych sklepów...
Ewka 329: Agresja nie jest rozwiàzaniem na czyjeÊ problemy.
Kasia 107: Zgadzam si´ z Ewkà... To nic nie rozwiàzuje...”.
G∏osy z innego forum. Tym razem „Moje doÊwiadczenia z...”. Temat dyskusji:
„Agresja i przemoc kobiet” (http://forum.o2/temat.php?id.):
„Jacobi: Jak by∏y zamieszki kiboli kilka lat temu dosta∏em na ulicy od dziewuch.
Wyszed∏em na nie zza rogu prosto, jakieÊ dwadzieÊcia, od osiemnastu do dwudziestu kilku lat. Wyglàda∏y identycznie jak kibole – dresiki, chusty i szaliki na
twarzach, niektóre mia∏y glany. Zanim zdà˝y∏em coÊ zrobiç by∏em ju˝ na ziemi.
Przekopa∏y mnie strasznie, mia∏em krwiaki i siniaki d∏ugo potem. Jak ju˝ posz∏y
to jeszcze dwie g∏upie krowy zosta∏y d∏u˝ej i glanowa∏y mnie dobrà minut´. By∏em na policji, ale ˝adnej nie z∏apali, nawet nie szukali, za∏o˝´ si´.
Olin: To nieêle... Dobrze, ˝e ci´ nie zgwa∏ci∏y. Laski potrafià wlaç, nawet jak sà równe szanse na ringu albo na macie. Oglàdnijcie sobie t´ migaw´: m∏oda laska
a ch∏opaki nie majà z nià szans ˝adnych.”.
„Popió∏ z ksi´˝yca” – blog prowadzony przez dziewczyn´ w wieku 18 lat. Strona g∏ówna – zapis z 15 stycznia 2010 r., zatytu∏owany „Agresywne nastolatki” (fragmenty):
„Ja Wam wszystkim mówi´, ˝e za te ma∏e herod-baby odpowiedzialne sà hormony. Nie wiem skàd one je biorà, ja je mam w tabletkach antykoncepcyjnych,
wi´c ja b´d´ agresywna na staroÊç. Taka babka – autobusowa, ˝eby tylko komuÊ
laskà przypieprzyç.
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Agresywne nastolatki to problem typowo nowadays, bo przecie˝ kiedyÊ tego nie
by∏o, a je˝eli ju˝ to by∏y tylko sporadyczne przypadki. Teraz mniej wi´cej w gimnazjum zaczyna si´ faza na agresj´, na wyra˝anie swojego przeroÊni´tego temperamentu, zbyt aktywnego ego i mo˝e nawet pozycjonowanie si´ w grupie. W moim
gimnazjum by∏o bardzo du˝o agresywnych dziewczyn, chocia˝ chwa∏a Bogu, nie
doÊwiadczy∏am ich agresji na sobie, co najwy˝ej ich nieuzasadnionà nienawiÊç
– za lepsze ciuchy, kosmetyki (ju˝ wtedy o to dba∏am, ale si´ z tym si´ nie obnosi∏am; w liceum zrozumia∏am, ˝e zdecydowanie lepiej byç przeci´tnym, bo wi´cej
osób ci´ lubi) i przede wszystkim lepsze stopnie, bo w gimnazjum to wymiata∏am,
zawsze ze wszystkiego najlepsza. Teraz w maturalnej klasie LO jest inaczej. Tutaj
te˝ jest sporo wÊciek∏ych bab, ale jakoÊ si´ hamujà, wszak chodzà do dosyç elitarnego liceum. Przyznam, ˝e niektóre to nawet spojrzeniem mogà wyrzàdziç
krzywd´. Z regu∏y sà to puste lale, bardzo zakompleksione. Do jako takich r´koczynów nie dochodzi, ale pewnie tylko dlatego, ˝e wiedzà jakie by∏yby konsekwencje,
a mianowicie – out. Takim outletem by si´ sta∏y. Bez sensu jest to, ˝e majàc
lat 16–19 wcià˝ tyle w nich m∏odzieƒczej g∏upoty, kiedy ca∏a masa ma naprawd´
rozwini´te horyzonty myÊlowe, ˝eby uwolniç si´ od niechcianej agresji.
Czym to jest spowodowane? Sàdz´, ˝e zmianà ewolucyjnà. Nie wiem jak jà nazwaç, ale teraz m∏ody dziewczyny (generalizuj´ i uogólniam, ˝eby wszystko by∏o
jasne) majà zdecydowanie inne priorytety. Nie chcà rozwijaç swoich zainteresowaƒ, bo to nie jest intratne. Wiedzà, ˝e niespecjalnie b´dà mog∏y wybraç sobie kierunek studiów, bo trzeba b´dzie studiowaç coÊ op∏acalnego. Tak jak ja.
(...) Innà przyczynà tego stanu rzeczy sà media. One sà odpowiedzialne w du˝ej mierze za wszelkie z∏o. Chocia˝ brzmi´ jak nawiedzona babcia, to tak w∏aÊnie
uwa˝am. (...) Wp∏yw 4. W∏adzy w Polsce jest ogromny (i nie tylko w Polsce). Niestety m∏ode umys∏y kszta∏tujà si´ na podstawie zas∏yszanych opinii, nieprzewertowanych przez wewn´trznà cenzur´. èle, ale chyba nie do wyparcia. Do tego
wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt ewolucyjny, ale z typowo biologicznego
punktu widzenia. Kobiety rodzà si´ z wysokim poziomem testosteronu, czyli sà ultra m´skie. No to znowu odpowiedê na ca∏e z∏o: facet. Facetom podoba si´, jeÊli
kobiety majà w sobie domieszk´ samczej werwy, co u m∏odych ch∏opców objawia si´ uwielbieniem kole˝anki, która si´ pierze jak facet. I wszystko jasne.”.
4.2. „Ustawki dziewczyn” – charakterystyka zjawiska
O tym, ˝e „˝eƒskie tsunami” zatacza coraz szersze kr´gi Êwiadczà tak˝e zmiany w strukturze zbiorowoÊci pensjonariuszek zak∏adów poprawczych. W latach
90-tych ubieg∏ego stulecia i pierwszych latach obecnego wieku zdecydowana
wi´kszoÊç umieszczonych w nich nastolatek by∏a tam z powodu dokonania ró˝nego
rodzaju kradzie˝y. W ostatnich latach sytuacja zmieni∏a si´ diametralnie. Jak bardzo – ujawni∏ to Romuald Sadowski, dyrektor zak∏adu poprawczego dla dziewczàt
w Falenicy, który w grudniu 2008 r. powiedzia∏ dziennikarzowi „Polska The Times”:
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„Jeszcze niedawno 80 procent podopiecznych zak∏adów poprawczych to by∏y z∏odziejki, dzisiaj te same 80 procent stanowià dziewczyny, które pope∏ni∏y jakieÊ przest´pstwo agresywne.”.
Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna tej zmiany? W Êwietle dotychczas przedstawionych obserwacji i ocen najsilniejszym czynnikiem etiologicznym
wydaje si´ byç intensywne powielanie przez dziewcz´ta brutalnych zachowaƒ
ch∏opców i m∏odych m´˝czyzn. Mo˝na si´ o tym przekonaç, analizujàc histori´
i natur´ tzw. ustawek.
W pierwszych latach polskiej transformacji „ustawki” nie by∏y znane. Pojawi∏y
si´ dopiero w drugiej po∏owie lat 90-tych, kiedy policja wspólnie z organizatorami
rozgrywek pi∏karskich radykalnie ograniczy∏a mo˝liwoÊç bójek pseudokibiców
na stadionach. W tej sytuacji pojawi∏a si´ „ustawka”. Mia∏a zastàpiç „zadymy”
na stadionach. Polega∏a na umówieniu bijatyki w takich miejscach, które zmniejsza∏y ryzyko bezpoÊredniej interwencji si∏ porzàdkowych. Bi∏y si´ ze sobà sk∏ócone grupy chuliganów stadionowych, identyfikujàcych ze swoimi klubami pi∏karskimi (model „banda na band´” – nieograniczona liczba uczestników, albo w grupach
kilku na kilku lub kilkudziesi´ciu na kilkudziesi´ciu).
W tych bójkach brali udzia∏ ch∏opcy i m∏odzi m´˝czyêni, których „kr´ci∏o” stosowanie przemocy wobec znienawidzonych zwolenników konkurencyjnych dru˝yn.
Sposób walki by∏ przedmiotem uzgodnieƒ mi´dzy stronami. Mog∏y to byç: go∏e
pi´Êci, kije, metalowe rurki, ∏aƒcuchy, ∏omy, kastety, no˝e lub inne niebezpieczne
narz´dzia.
Podobno pierwszà ustawkà by∏ tzw. sparing w TrójmieÊcie. Potem ruszy∏a lawina podobnych wydarzeƒ w innych regionach kraju. Po jakimÊ czasie cz∏onkowie
grup uczestniczàcych w starciach zacz´li filmowaç przebieg bijatyk, aby je póêniej
oglàdaç i podziwiaç siebie na ekranach komputerów. W toczonych zmaganiach
mia∏a obowiàzywaç zasada niekopania le˝àcych, o ile ci nie przejawiali ochoty
do dalszej walki. Zazwyczaj typowa ustawka, w zale˝noÊci od liczby osób w niej walczàcych, trwa∏a kilka minut (przypuszczalnie, dlatego, ˝e d∏u˝szy czas oznacza∏by
masakr´ tzn. liczniejsze i znacznie ci´˝sze obra˝enia uczestników). Z za∏o˝enia bijatyki mia∏y si´ koƒczyç poddaniem przez grup´ pokonanà. Z punktu widzenia prawa by∏y i sà nielegalne. Jednak ich uczestnicy na ogó∏ nie sà zbyt aktywnie Êcigani.
W przekonaniu uczestników tych chuligaƒskich ekscesów mia∏y one byç „honorowym” starciem dwóch grup kibiców. Dowodem ich m´skiej odwagi oraz gotowoÊci poÊwi´cenia w obronie dobrego imienia klubu i wspólnoty jego zwolenników.
W rzeczywistoÊci by∏y Êwietnymi okazjami do roz∏adowania negatywnych emocji,
brutalnego wy˝ycia si´, doÊwiadczenia ekstremalnych prze˝yç wywo∏anych walkà
wr´cz i kultem bezpoÊredniej przemocy.
Jak to si´ sta∏o, ˝e dziewcz´ta „wesz∏y w ustawki” i zacz´∏y u˝ywaç podczas
nich pa∏ek, kijów bejsbolowych, metalowych pr´tów i no˝y? Co je sk∏oni∏o do naÊladowania m´skich obyczajów?
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Specyfika m´skich ustawek polega∏a na tym, ˝e czeredy dorastajàcych ch∏opców walczy∏y w imi´ umocnienia przynale˝noÊci quasi-plemiennej. Ich atawistyczne sk∏onnoÊci i nieumiej´tnoÊç samokontroli powodowa∏y, ˝e raz po raz du˝e grupy spragnionych walki m∏odych m´˝czyzn oddawa∏y si´ utrudnianiu sobie ˝ycia.
Bijatyki przes∏oni∏y im ide´ sportu i same sta∏y si´ dla nich „sportem”. Nierzadko
obserwatorami tych zmagaƒ by∏y dziewcz´ta – kole˝anki i sympatie bijàcych si´
ch∏opców. Ich obecnoÊç podnosi∏a atrakcyjnoÊç walk i ich zaciek∏oÊç. Ka˝dy „wojownik” chcia∏ si´ popisaç przed wybrankà. Jednak po okresie biernego przyglàdania si´ dziewczyny postanowi∏y, ˝e równie˝ chcà doznawaç „wojennego sza∏u”.
Chcia∏y udowodniç sobie i innym, ˝e nie sà gorsze. Tak˝e potrafià wymierzaç ciosy i znosiç ból. Poczàtkowo bra∏y udzia∏ w bijatykach, ale potem zacz´∏y organizowaç je dla siebie.
W sposób istotny zmieni∏a si´ jednak motywacja i psychologiczne t∏o takich wydarzeƒ. Nie chodzi∏o ju˝ tym razem o „honor klubu i godnoÊç kibiców”, lecz sposobnoÊç do wyrównania rachunków mi´dzy dziewczynami. Powody, aby biç w grupach
sta∏y si´ zupe∏nie osobiste: za odbicie ch∏opaka, za krzywe spojrzenie, za inny rodzaj „nadepni´cia na odcisk” przez kole˝ank´ ze szko∏y, dziewczyn´ z innej dzielnicy czy osiedla. Duma i poczucie pewnoÊci siebie ustawiajàcych si´ dziewczyn nakazywa∏y, aby ka˝da obelga i wyrzàdzona przykroÊç by∏a z nawiàzkà odp∏acona.
Powsta∏ zupe∏nie nowy rodzaj bójek, zarówno w zakresie pod∏o˝a przyczynowego, jak i sposobu ich przeprowadzenia. W tych ˝eƒskich bójkach okaza∏o si´ byç
wi´cej determinacji i zacietrzewienia. Trudniej je by∏o przerwaç, bo obie walczàce
strony wzajemnie „zara˝a∏y si´” afektami. Zdarza∏o si´, ˝e nie zwa˝a∏y na sygna∏y,
˝e przeciwniczki majà doÊç.
Zjawisko ustawek, wymyÊlonych i stosowanych przecie˝ przez m∏odych m´˝czyzn, ewoluowa∏o: w krótkim czasie przybra∏o zupe∏nie odmienny charakter. Nosi∏o ju˝ wyraêne kobiece pi´tno, oddalajàc coraz bardziej si´ od m´skiego orygina∏u.
Niektórzy widzà w nich bunt dziewczàt przeciwko narzucanym im modelom zachowaƒ, wy∏amywanie si´ z kanonu ugrzecznionych kontaktów, które przystojà dziewcz´tom i wyjÊcie poza utrwalone ramy konwencji zachowaƒ ˝eƒskich i m´skich6.
W sumie ustawka wydaje si´ bardziej niebezpieczna dla dziewczàt ni˝ dla ch∏opców. Ok∏adanie si´ pi´Êciami, kopanie le˝àcych, u˝ywanie niebezpiecznych przedmiotów przy zadawaniu ciosów – musi zostawiaç traum´ w psychice ka˝dej z nich.
Mo˝e tak˝e – w wi´kszym stopniu ni˝ u ch∏opców – deformowaç ich relacje z innymi ludêmi. Na pewno zaburza w nich subiektywne poczucie dziewcz´coÊci, a mo˝e
nawet – w jak licznych przypadkach? – likwiduje je bezpowrotnie. Jestem zdania, ˝e
˝eƒskie ustawki siejà spustoszenie w ˝yciu emocjonalnym nastolatek. OdciÊni´ty
Êlad pozostanie na d∏u˝ej: b´dzie go mo˝na zauwa˝yç w ich postawach i zachowaniach wieku dojrza∏ego. Mo˝na zasadnie przypuszczaç, ˝e psychospo∏eczne echa
6

S. Hutnik, Równouprawnienie, czyli „ustawka” dziewczyn, Portal feminoteka.pl, 2008.
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ustawek utrudnià im spe∏nianie ról ˝on i matek, a tak˝e zdyscyplinowanych i wspó∏dzia∏ajàcych z innymi pracowników. DziÊ nikt – a przede wszystkim one same – nie
mo˝e wiedzieç jak g∏´boko udzia∏ ustawkach skrzywia ich psychik´.
Jedna z pierwszych wy∏àcznie ˝eƒskich ustawek zosta∏a ujawniona w Orzeszu
na Âlàsku. Sta∏o si´ to w po∏owie listopada 2008 r. Policja otrzyma∏a wiadomoÊç, ˝e
na terenie jednej ze szkó∏ szykuje si´ bójka. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, byli zaskoczeni. Zobaczyli dwie pi´cioosobowe grupy dziewczàt ruszajàce
do walki. Ich zamiary zdradza∏o wyposa˝enie: maski na twarze, drewniane pa∏ki, kastety, nó˝, a tak˝e zapalniczki, które w∏o˝one w pi´Êç mia∏y zwi´kszyç si∏´ uderzeƒ.
Jak póêniej ustalono nie by∏a to pierwsza bójka tych dziewczàt, a krytycznego dnia
mia∏o przyjÊç ich wi´cej. Zwykle bowiem te, które przychodzi∏y, aby przyglàdaç si´
– na ogó∏ przy∏àcza∏y si´ do walczàcych, identyfikujàc si´ z jednà lub drugà stronà
konfliktu. Zatrzymane mia∏y od 14 do 17 lat. Ustawka mia∏a na celu „spuszczenie ∏omotu” jednej z nich, bo obrazi∏a koleg´ dziewczyny z drugiej grupy.
W tym samym mniej wi´cej czasie pomorska policja udaremni∏a ustawk´ dziewczyn w Tczewie. ˚adna z zatrzymanych – tym razem 19-stu – dziewczàt, nie by∏a
pe∏noletnia. Ka˝da dysponowa∏a pa∏kà. Twarze zas∏ania∏y szalikami.
Z licznych doniesieƒ medialnych wynika, ˝e w naszym kraju ˝eƒskie ustawki
sta∏y si´ cz´Êcià subkultury m∏odzie˝owej, obyczajem, który szybko rozpowszechni∏ si´ nie tylko na Pomorzu i Âlàsku. Jednak jak dotychczas zjawisko nie sta∏o si´
przedmiotem dociekaƒ naukowych, które wnikn´∏yby bli˝ej w jego przyczyny,
symptomy i nast´pstwa. Zosta∏o pozostawione popularnym czasopismom, stacjom telewizyjnym i rozg∏oÊniom radiowym, a tak˝e portalom internetowym, które
ukazujà równie˝ jego mi´dzynarodowe odniesienia7. Rzadko pisze o nim prasa opiniotwórcza, cz´Êciej za to m∏odzie˝owa (m.in. takie tytu∏y jak „Popcorn”, „Dziew7

„Grupowo zorganizowana agresja dziewczàt wyst´puje na ca∏ym Êwiecie, który jest zdominowany przez
kultur´ unisex. Wszyscy bowiem bez wzgl´du na p∏eç oglàdajà w kinach, w telewizji i na DVD filmowe fantazje, w których chodzi o pomszczenie zamordowanych bliskich, wdeptanie w ziemi´ nieprzyjació∏, rozbicie czy wr´cz anihilacj´ przeciwnika, traktowanego jak szkodliwy lub niepotrzebny przedmiot, na którym
nale˝y sprawdziç umiej´tnoÊci dzielnego wojownika (wojowniczki) i bezwzgl´dnego mÊciciela (mÊcicielki). Szacuje si´, ˝e w samych Stanach Zjednoczonych jednà czwartà nastoletnich przest´pców stanowià
dziewcz´ta. Raport przygotowany na zlecenie sieci telewizyjnej ABC w roku 2007 ujawni∏, ˝e 20% Amerykanek w wieku od 12 do 17 lat (ok. 2,5 mln osób) przyzna∏o si´ do udzia∏u w przynajmniej jednej powa˝nej bójce. Przemoc i agresja sà dla nich sposobem zwrócenia na siebie uwagi, zyskania akceptacji i wymuszenia «szacunku». Na poczàtku roku 2008 we Francji, w miejscowoÊci Chelles pod Pary˝em star∏y si´
dwie du˝e grupy nastolatek. Jak relacjonowali przypadkowi widzowie, dziewczyny bi∏y si´ jak najgorsi
z chuliganów. Mia∏y od 14 do 17 lat, by∏y zaopatrzone w no˝e, kastety, kije bejsbolowe i gazy ∏zawiàce. Posz∏o o naruszenie terytoriów. Dziewczyna z jednej dzielnicy poderwa∏a ch∏opaka z innej. Z zeznaƒ zatrzymanych wynika∏o, ˝e dosta∏a ostrze˝enie telefoniczne, ˝e nie mo˝e spotykaç si´ z ch∏opakiem z innej dzielnicy miasta, czyli «nie od siebie». W odpowiedzi na pogró˝ki wytoczy∏a nieprzyjacio∏om wojn´ i w krótkim
czasie zorganizowa∏a olbrzymià, a przede wszystkim niezwykle krwawà, ustawk´ znacznej grupy zdeterminowanych dziewczàt. W maju 2008 roku w Wielkiej Brytanii w mieÊcie Selby w r´ce policji wpad∏ gang
nastolatek (Êrednia wieku: 15 lat), które napada∏y na ludzi starszych. Okrada∏y ich i dotkliwie bi∏y. Ustawki, które organizowa∏y, mia∏y charakter walki o terytorium. Ostatnia z nich zakoƒczy∏a si´ dla kilkudziesi´ciu dziewczàt pobytem w miejscowym szpitalu.”: „Polska The Times”, grudzieƒ 2008 r.
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czyna”, „Bravo” i inne podobne, ch´tnie czytane przez nastolatki). To w∏aÊnie ze
êróde∏ prasowych, w tym równie˝ z pism regionalnych, zainteresowani mogà uzyskaç najwi´cej wiadomoÊci o jego rozwoju i aktualnym stanie. Ogólnà panoram´
zjawiska, jaka si´ z nich wy∏ania, spróbuj´ przedstawiç poni˝ej.
KiedyÊ na ustawki przychodzi∏o kilka lub kilkanaÊcie dziewczyn. Teraz prawie tyle samo, co ch∏opców. Dziewcz´ta – jak mówià – „motajà” ustawki na boiskach
szkolnych, parkingach, osiedlowych podwórkach, parkach i w podmiejskich lasach. Bijà si´ mi´dzy sobà i bijà innych. W tajemnicy przed rodzicami i nauczycielami organizujà „regularne ∏omoty”, podobne do tych, które urzàdzali i nadal urzàdzajà pi∏karscy chuligani. W Warszawie skinheadki, które kibicujà „Legii”, przy byle okazji t∏ukà si´ z punkówkami, które noszà barwy „Polonii”. Na ogó∏ jednak
dziewcz´ta, w odró˝nieniu od ch∏opców, nie potrzebujà uto˝samiaç si´ z jakimkolwiek klubem sportowym. Wystarczy prywatna animozja mi´dzy uczestniczkami,
niech´ç szko∏y do szko∏y czy jednej grupy do drugiej. Wiedza o wi´kszoÊci z tych
bójek nie wychodzi poza Êrodowiska nieletnich. Sprzyja temu dziewcz´ce poczucie przynale˝noÊci do grupy i lojalnoÊç wobec wspólniczek. Powiadamianie rodziców czy policji jest surowo karane przez grup´ (pobicie, wykluczenie, izolacja).
Od czasu do czasu ujawnione w internecie, telewizji czy prasie ustawki dziewczàt
stajà si´ newsami, które coraz mniej bulwersujà opini´ publicznà.
Reporta˝e prasowe, opisujàce ˝eƒskie ustawki, ujawniajà sytuacje, w których
bioràce w nich udzia∏ dziewcz´ta bijà dla przyjemnoÊci bicia – jak ch∏opcy. Ryzykujà, ˝e mogà zabiç lub byç zabite. Sà przepe∏nione agresjà i zbuntowane. Niektóre
przyznajà, ˝e uczestniczà w bójkach kilka razy w miesiàcu. „Urwa∏y” si´ rodzicom,
„urwa∏y” si´ szkole. Nie majà autorytetów, bo nie chcà ich mieç. Wystarczy im,
by inni mieli przed nimi respekt.
Kiedy „wojowniczki” postanowià skatowaç przeciwnika, robià to dok∏adnie.
Zdarza si´, ˝e nie przestajà równie˝ wtedy, gdy „gadzina” le˝y i poddaje si´. W opinii indagowanych na ten temat psychologów w takich sytuacjach u wi´kszoÊci
ch∏opców agresja wygasa. Dziewcz´ta bijà jednak dalej, jakby z premedytacjà wykonywa∏y plan zniszczenia. Ich agresja jest zimna i dlatego trudna do opanowania,
zw∏aszcza przez nie same.
W trakcie rozmów z dziennikarzami gimnazjaliÊci, którzy od˝egnujà si´
od uczestnictwa w szkolnej subkulturze przemocy, sygnalizujà, ˝e najbardziej
niebezpieczne sà grupy mieszane, z∏o˝one z ch∏opców i dziewczàt. „Oni terroryzujà nas wszystkich.”. Ich ustawki sà bardziej brutalne, a zaczepki groêniejsze.
W tych grupach dziewcz´ta wykazujà wi´kszà pobudliwoÊç i sà bardziej sk∏onne
do wszczynania awantur. Nierzadko ch∏opcy – uczestnicy grup – muszà je mitygowaç, bo one same nie radzà sobie z w∏asnà – Êlepà i nie adekwatnà do konkretnych sytuacji – agresywnoÊcià. Zdarza si´, ˝e takie zapalczywe dziewczyny
kierujà ch∏opakami, podpuszczajà ich na innych, decydujà o tym, co si´ b´dzie
dzia∏o po wyjÊciu ze szko∏y.
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Dziewcz´ta z kr´gu ustawek nazywajà je po swojemu. Dla nich to bitwy – nasze
na wasze. Impulsem do bójek w wykonaniu gimnazjalistek mo˝e byç wszystko,
co je irytuje. A ˝e w tym wieku irytowaç mo˝e prawie wszystko, wi´c bez skrupu∏ów „wkraczajà do akcji”. Wiele z nich jest weterankami: ju˝ w szkole podstawowej
bi∏y si´ z kole˝ankami. – „Jak si´ któraÊ g∏upio uÊmiecha∏a, dostawa∏a w pysk
i tyle.”. Nauczyciele nie wiedzieli, rodzice te˝ nie. A mo˝e nie chcieli wiedzieç?
Na koniec tej cz´Êci uwag przywo∏am termin, który znajduje si´ w u˝yciu wÊród
amerykaƒskich kryminologów. Kiedy ludzie w sposób oczywisty s∏absi robià
wszystko, aby dorównaç silniejszym i pozyskaç ich uznanie oraz akceptacj´ Amerykanie majà na to nazw´: „komedia pomy∏ek”. Jednak z pozycji autora tego opracowania u˝ycie okreÊlenia „komedia” w kontekÊcie zachowania zdemoralizowanych nastolatek budzi zasadnicze wàtpliwoÊci. Trudno bowiem w omawianych sytuacjach dopatrzyç si´ ÊmiesznoÊci i elementów zabawy. Te zdarzenia wydajà si´
byç bli˝sze dramatowi, gdy˝ ich spo∏eczne i psychologiczne konsekwencje sà niebezpieczne i nadzwyczaj szkodliwe. Sk∏aniajà do niepokoju (Êwiadczà o wzrastajàcej niewydolnoÊci wychowawczej rodziny i szko∏y) oraz pesymizmu (nie widaç pomys∏ów na przerwanie niebezpiecznych tendencji rozwojowych zjawiska). Póki co,
w wielu polskich gimnazjach trwa „moda na ustawki”.

5. Rozmiary i dynamika przest´pczoÊci oraz demoralizacji
dziewczàt w Êwietle statystyki sàdowej
5.1. Zmiany w przest´pczoÊci oraz w zjawiskach spo∏ecznego niedostosowania dziewczàt w okresie lat 1985–2004
Ukazanie si´ raportu z „Diagnozy spo∏ecznej 2005” wywo∏a∏o krytyk´, zarówno
w odniesieniu do samego istnienia efektu ˝eƒskiego tsunami, jak i sposobów jego
interpretacji. W bezpoÊrednich lub poÊrednich polemikach podnoszono kwestie,
˝e dewiacyjne i przest´pcze zachowania kobiet przez wiele dziesiàtek lat pozostawa∏y na marginesie zainteresowaƒ badawczych. Stàd niedostatek tradycji naukowych w rzetelnej analizie tej problematyki, co mo˝e sprzyjaç powstawaniu mitów
„o wzroÊcie agresywnych zachowaƒ dziewczàt” lub „o wi´kszym okrucieƒstwie kobiecej agresji”8. W innym opracowaniu zwrócono uwag´, ˝e w patriarchalnym modelu naszego spo∏eczeƒstwa kobiety-dewiantki, zw∏aszcza te, które sà bohaterkami doniesieƒ medialnych, podlegajà szczególnie negatywnej ocenie i nadmiernie
surowemu pot´pieniu spo∏ecznemu. Ten krzywdzàcy dla „s∏abej p∏ci” sposób traktowania ma wynikaç z faktu, ˝e potoczne rozumienie m´skoÊci wpisane sà zachowania o charakterze przemocowym (m´˝czyêni z natury sà agresywni), podczas

8

R. Szczepanik, P∏eç jako zmienna ró˝nicujàca orzeczenie stopnia demoralizacji nieletnich dziewczàt
i ch∏opców (w:) M. Chomczyƒska–Rubacha (red.), Role p∏ciowe. Socjalizacja i rozwój, Wydawnictwo
WSHE, ¸ódê 2006.

74

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

„˚eƒskie tsunami” – fala agresji i zachowaƒ autodestrukcyjnych wÊród dziewczàt

gdy od kobiet wymaga si´ utrzymywania spokoju, konformizmu i opiekuƒczoÊci
(kobieta ma byç wr´cz synonimem ∏agodnoÊci). Z takiego tendencyjnego nastawienia i stosowania podwójnych standardów majà powstawaç koncepcje „z∏ych
dziewczynek i potwornych kobiet.”9.
Nie wdajàc si´ w spór z tymi poglàdami dostrzegam, ˝e w sukurs syndromowi
„˝eƒskiego tsunami” przychodzà instytucjonalne wskaêniki przest´pczoÊci i demoralizacji dziewczàt w Polsce. Analiza informacji, pochodzàcych z systemu statystyki sàdowej za okres od po∏owy lat 80-tych do roku 2004 dotyczàcych orzeczeƒ sàdów rodzinnych w sprawach nieletnich dziewczàt w zwiàzku z pope∏nionymi przez
nie czynami karalnymi i przejawami demoralizacji, uwiarygodnia ów syndrom.
Pami´taç jednak nale˝y, ˝e do sàdów rodzinnych i sàdów karnych trafiajà sprawy na swój sposób ekstremalne, tj. takie, które szko∏a, policja lub rodzina uznajà
za powa˝ne i wymagajàce reakcji sàdowej. Sà to sprawy nieletnich dziewczàt,
które ju˝ wczeÊniej sprawia∏y k∏opoty a ich zachowanie Êwiadczy o wysokim stopniu zdemoralizowania, który mo˝e byç trudny do korekty w toku oddzia∏ywaƒ
socjalizacyjnych rodziny, szko∏y, Êrodowiska rówieÊniczego lub instytucji lub organizacji do tego powo∏anych. W tym znaczeniu zbiorowoÊç nieletnich stajàcych
przed sàdem jest swego rodzaju „wierzcho∏kiem góry lodowej” dewiacyjnych zachowaƒ nastoletnich dziewczàt, tym nie mniej dobrze pokazujàcym kierunkowe
przeobra˝enia i najbardziej charakterystyczne tendencje ca∏ej ich populacji.
W okresie, do którego odnosi si´ ˝eƒskie tsunami zaobserwowano:
1) znaczàce zwi´kszenie udzia∏u dziewczàt w ogólnej strukturze przest´pczoÊci
nieletnich i w przejawach demoralizacji;
2) nasilenie agresywnych czynów dziewczàt, zw∏aszcza nastolatek w przedziale
wieku od 14 do 16 lat, pomimo i˝ wyraênie dominujàcà kategori´ nieletnich
sprawców czynów karalnych nadal stanowià ch∏opcy;
3) zbli˝enie technik i skutków pope∏niania gwa∏townych czynów karalnych, zarówno u ch∏opców jak i u dziewczàt, do modus operandi sprawców doros∏ych;
4) obni˝enie dolnej granicy wieku nieletnich pope∏niajàcych czyny gwa∏towne
– w sytuacji, kiedy wskaêniki czynów gwa∏townych dotyczàce nieletnich obu
p∏ci, pochodzàcych z górnych przedzia∏ów wiekowych, utrzymujà si´ na wysokim poziomie;
5) sta∏y wzrost liczby dziewczàt, wobec których sàdy orzek∏y Êrodki wychowawcze
w zwiàzku z demoralizacjà. W okresie od 1985 do 2000 r. najbardziej nasili∏y si´
nast´pujàce przejawy nieprzystosowania spo∏ecznego dziewczàt:
– naruszenie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego; dynamika wzrostu: 1 955%
(z 29 przypadków na poczàtku okresu do 567 na jego koƒcu),
– u˝ywanie alkoholu (wódka, wino, piwo); w tym samym okresie dynamika
wzrostu: 548% (z 86 przypadków w 1985 r. do 471 w roku 2000),
9

I. Desperat, Z∏e dziewczynki i potworne kobiety – dlaczego media lubià je tak przedstawiaç (w:) Zachowania dewiacyjne dziewczàt i kobiet red. I. Pospiszyl, R Szczepanik, Wydawnictwo WSHE, ¸ódê 2007.
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– u˝ywania innych Êrodków w celu wprowadzenia si´ w stan odurzenia (narkotyki); dynamika: 436% (wzrost z 33 do 144 przypadków),
– w∏ócz´gostwa i udzia∏u w grupach przest´pczych; dynamika: 287% (ze 121
do 347 przypadków).
Poniewa˝ raport „Diagnozy spo∏ecznej” z 2005 r. odnosi∏ syndrom ˝eƒskiego
tsunami do dziewczàt urodzonych w latach 1987–1989, przyjmijmy ten wczeÊniejszy rok jako podstaw´ do kolejnych porównaƒ. Statystyki sàdowe za lata od 1987
do 2004 roku wykazujà, ˝e udzia∏ dziewczàt w przest´pczoÊci nieletnich ogó∏em
wzrós∏ przesz∏o dwukrotnie. Na poczàtku tego okresu dziewcz´ta w wieku do
17 roku ˝ycia, wobec których sàdy orzek∏y Êrodki wychowawcze, poprawcze lub
kary za pope∏nienie czynów karalnych stanowi∏y zaledwie 5,6% ogó∏u osàdzonych
nieletnich, a na koƒcu ju˝ 13%. Oznacza to, ˝e w latach 80-tych co szesnastà osobà, wobec której orzeczono wymienione Êrodki by∏a nastolatka, a przed po∏owà
bie˝àcej dekady ju˝ co ósma. JednoczeÊnie z 614 w 1987 r. do 3 690 w roku 2004,
czyli ponad szeÊciokrotnie (dynamika 600%) wzros∏a liczba orzeczeƒ sàdowych
wobec dziewczàt, które dopuÊci∏y si´ czynów karalnych10.
W okresie lat 1985-2004 zaznaczy∏ si´ wysoki wzrost orzeczeƒ sàdowych wobec
dziewczàt, które dopuÊci∏y si´ czynów karalnych z u˝yciem przemocy. W przypadku
ogó∏u czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu wyniós∏ on 2 500% (z 24 do 644 czynów
w poczàtkowym koƒcowym roku okresu). Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zjawisko to
Êwiadczy o skokowym wzroÊcie agresji przejawianej przez nieletnie dziewcz´ta,
zw∏aszcza najbardziej aktywne w tym zakresie, czyli 14–16-letnie. Rekordowy,
bo a˝ 5 000% wzrost wystàpi∏ w zwiàzku z udzia∏em dziewczàt w bójkach i pobiciach.
W po∏owie lat 80-tych orzeczenia dotyczàce tych czynów stanowi∏y 2,2%, a w roku 2004 – 13,6% ogó∏u orzeczeƒ wydanych wobec nieletnich sprawców. Wzrost orzeczeƒ w skali 2 000 odnotowano w kategorii sprawczyƒ naruszeƒ nietykalnoÊci cielesnej, a przesz∏o 1 000% w zbiorowoÊci nastolatek, które spowodowa∏y uszczerbek
na czyimÊ zdrowiu. Dynamika orzeczeƒ w przypadku rozbojów si´gn´∏a 1 800%.
Z ustaleƒ dowodowych w omawianej grupie spraw wynika, ˝e sprawcami gwa∏townych czynów karalnych, a wi´c takich, w których istotà dzia∏ania jest przemoc, podobnie jak w przypadku ch∏opców, sà nie tylko nieletnie pochodzàce z rodzin patologicznych, ale coraz cz´Êciej dziewcz´ta pochodzàce z tzw. dobrych domów11.
Procentowy udzia∏ orzeczeƒ sàdowych wobec dziewczàt przejawiajàcych cechy demoralizacji w ogólnej liczbie orzeczeƒ dotyczàcych przypadków demoralizacji nieletnich wykazuje wyraêne tendencje wzrostowe. W roku 1987 wyniós∏ 16,3%,
a w roku 2004 ju˝ blisko 26%. Oznacza to, ˝e w roku 2004 co czwartà osobà nieletnià, wobec której orzekano Êrodki wychowawcze w zwiàzku przypadkiem demoralizacji by∏a dziewczyna. Na przestrzeni analizowanego okresu najliczniejszà gru10

11

K. Biel, Przest´pczoÊç dziewczàt – rodzaje i uwarunkowania, Wy˝sza Szko∏a Filozoficzno–Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 71.
Tam˝e, s. 72 i 73.
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p´ zdemoralizowanych nastolatek stanowi∏y dziewcz´ta 15 i 16-letnie (odpowiednio ok. 25% oraz ok. 24%). W roku 2000 najwy˝sze wskaêniki udzia∏u dziewczàt
w ogólnej liczbie nieletnich, wobec których sàdy rodzinne wyda∏y prawomocne
orzeczenia w zwiàzku ich demoralizacjà dotyczy∏y: uprawiania nierzàdu (80,8%),
w∏ócz´gostwa i udzia∏u w grupach przest´pczych (55,2%), u˝ywania alkoholu
(32,2%), uchylania si´ od obowiàzku szkolnego (26,7%) oraz (26,6%) u˝ywania innych Êrodków odurzajàcych12.
Czy przedstawione wy˝ej agregacje i oceny statystyczne sà zgodne z wynikami
badania przeprowadzonego przez Rad´ Monitoringu Spo∏ecznego w roku 2005?
W moim przekonaniu – owszem. W sprawach o czyny karalne i demoralizacj´ nieletnich tradycyjnie wyst´puje znaczàca ciemna liczba przypadków13. Gdyby
uwzgl´dniç oszacowania dotyczàce tej liczby, oceny zachowania nastolatek dokonujàcych agresywnych czynów karalnych i wykazujàcych przejawy demoralizacji
by∏yby jeszcze bardziej krytyczne.
5.2. Zmiany w przest´pczoÊci oraz w zjawiskach spo∏ecznego niedostosowania dziewczàt w okresie lat 2005–2008
Z metodologicznego punktu widzenia interesujàce mo˝e byç ustalenie na ile
syndrom „˝eƒskiego tsunami” znajduje odbicie w orzecznictwie sàdów powszechnych w roku ujawnienia tego zjawiska i w latach nast´pnych. Czy ujawniona w 2007 r. tendencja zmniejszania si´ dystansu w zakresie zachowaƒ agresywnych i autodestrukcyjnych mi´dzy dziewcz´tami i ch∏opcami si´ga dzieci urodzonych w szerszym przedziale lat ni˝ bezpoÊrednie sàsiedztwo roku 1989? Inaczej
ujmujàc t´ kwesti´, w jakim stopniu w orzecznictwie sàdów potwierdza si´ teza,
˝e ˝eƒskie tsunami „rozp´dza si´ i przybiera na sile”?
Pytania te znajdujà interesujàce odpowiedzi w analizie danych statystycznych
resortu sprawiedliwoÊci.
Przez ca∏e czterolecie populacja dziewczàt i ch∏opców do lat 17, wobec których
sàdy orzek∏y prawem okreÊlone Êrodki w zwiàzku z czynami karalnymi oraz przejawami demoralizacji (∏àcznie), wykazywa∏a wyraênà tendencj´ wzrostu (od 41 682
w roku 2005 do 47 046 osób w roku 2008, dynamika: 113%). Na ten kierunek zmian
wp∏ywa∏y przede wszystkim zwi´kszajàce si´ z roku na rok liczby dziewczàt dopuszczajàcych si´ czynów karalnych oraz wykazujàcych przejawy demoralizacji.
W poszczególnych latach odpowiadajàce im liczby ch∏opców by∏y wprawdzie kilkakrotnie wy˝sze, ale jednoczeÊnie wykazywa∏y zdecydowanie wolniejszà dynamik´ wzrostu. W roku 2005 liczby dziewczàt i ch∏opców osàdzonych za czyny karalne oraz przejawy demoralizacji (∏àcznie) wynios∏y odpowiednio – 7 515 i 34 167,
a w roku 2008 – 10 355 i 36 691. Dynamika wzrostu w przypadku dziewczàt wynios∏a 138%, a u ch∏opców tylko 107%.
12
13

Roczniki statystyczne GUS 1986–2004, K. Biel, Przest´pczoÊç dziewczàt..., s. 75 i 76.
J. B∏achut, A Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Wydawnictwo InfoTrade, Gdaƒsk 2007, s. 371.
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Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e koƒcowy rok okresu przyniós∏ obni˝enie ogólnej
liczby sprawców czynów karalnych i przejawów demoralizacji, przede wszystkim
jednak oznacza∏ zmniejszenie liczby ch∏opców osàdzonych za czyny karalne. W latach 2005–2007 ta ostatnia liczba ros∏a od 22 669 do 23 638 osób, podczas gdy
w koƒcowym roku analizowanego okresu spad∏a do 22 462 osób. Tego rodzaju zachwianie trendu wznoszàcego nie wystàpi∏o u dziewczàt. Przeciwnie, przez wszystkie lata analizowanego okresu liczby dziewczàt dokonujàcych czynów sprzecznych z prawem karnym oraz tych, które wykazywa∏y przejawy zdemoralizowania,
wyraênie zwi´ksza∏y si´.
WÊród dziewczàt, wobec których sàdy wyda∏y prawomocne orzeczenia zwiàzane z dokonanymi przez nie czynami karalnymi lub wykazanymi przejawami demoralizacji najwi´cej by∏o:
1) 14, 15 i 16-latek. W poszczególnych latach okresu ka˝dy z tych roczników reprezentowany by∏ przez populacje od 1 550 do 2 800 sprawczyƒ czynów karalnych i dziewczàt zdemoralizowanych;
2) 13 i 17-latek; odpowiednio: tych pierwszych – od 926 do 1 445, tych drugich –
od 553 do 748 rocznie;
3) 11 i 12-latki, zbiorowoÊci od 150 – 328 w poszczególnych latach.
Dziewczynek w wieku do 10 lat by∏o po kilkadziesiàt rocznie, nie wi´cej jednak
ni˝ 84 (10-latki w 2005 r.).
Rok 2008 charakteryzowa∏ si´ najwy˝szà ∏àcznà liczbà sprawczyƒ czynów karalnych oraz zdemoralizowanych dziewczàt. Udzia∏ w niej grupy wiekowej nastolatek od 14–16 roku ˝ycia wyniós∏ 73% (15-latki – 27%, pozosta∏e dwa roczniki po
23%). AktywnoÊç 13-latek i 17-latek w zakresie naruszania prawa i przejawiania
symptomów niedostosowania spo∏ecznego by∏a wyraênie ni˝sza – odpowiednio:
14 i 7% w ogólnej liczbie dziewczàt, wobec których sàdy orzek∏y przewidziane prawem Êrodki prawne.
W czteroleciu, którym si´ zajmujemy, udzia∏ dziewczàt w przest´pczoÊci nieletnich, mierzony liczbà sprawczyƒ czynów karalnych, wobec których sàdy orzek∏y
Êrodki wychowawcze, poprawcze lub kary, rós∏ systematycznie. W roku 2008 osiàgnà∏ poziom 15%. Oznacza to, ˝e w tym roku co szóstym sprawcà udowodnionego przed sàdem czynu karalnego by∏a dziewczyna w wieku do lat 17. Dynamika
populacji dziewczàt – sprawców czynów karalnych w okresie 2005–2008 wynios∏a 117% (z 3 559 osób na poczàtku wzros∏a do 4 152 na koƒcu). Dla porównania
dynamika wzrostu zbiorowoÊci ch∏opców – sprawców czynów karalnych wynios∏a
zaledwie 104% (z 22 669 do 23 638 osób).
WÊród dziewczàt do 17 roku ˝ycia najliczniejszà grupà sprawczyƒ czynów karalnych, by∏y sprawczynie czynów przeciwko mieniu (obejmujàcych przede wszystkim kradzie˝e rzeczy, kradzie˝e z w∏amaniem, rozboje, kradzie˝e rozbójnicze, wymuszenia rozbójnicze). W omawianym interwale grupa ta wykazywa∏a tendencj´
wzrostowà (od 2 155 w roku 2005 do 2 496 osób w roku 2008, dynamika: 116%).
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W ostatnim roku analizowanego okresu roku ogólna liczba nieletnich, tj. obejmujàca przedstawicieli obojga p∏ci, pope∏niajàcych czyny karalne przeciwko mieniu
zmala∏a w stosunku do roku wyjÊciowego (dynamika: 93%). W koƒcu okresu udzia∏
sprawczyƒ czynów przeciwko mieniu w ogólnej liczbie nieletnich sprawców tych
czynów osiàgnà∏ poziom 16%. Oznacza to, ˝e w roku 2008 nastolatka do lat 17
by∏a co szóstym sprawcà czynu przeciwko mieniu pope∏nionego przez nieletnich.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà rozboje dokonywane przez dziewcz´ta.
Do istoty bowiem tego przest´pstwa nale˝y nie tylko kradzie˝ rzeczy, lecz równie˝
stosowanie przemocy wobec innej osoby, gro˝enie jej natychmiastowym u˝yciem
albo doprowadzenie jej do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci. W praktyce
tego rodzaju zachowania wyra˝ajà skrajnie agresywnà postaw´ sprawcy i jego
bezwzgl´dnoÊç wobec ofiary. Najwi´ksza liczba sprawczyƒ rozbojów (czyny
z art. 280 k.k.) wystàpi∏a w roku 2005 (173). W pozosta∏ych latach zbiorowoÊci
sprawczyƒ rozbojów zmniejszy∏y si´ i utrzymywa∏y si´ na tym samym mniej wi´cej
poziomie: od 114 (w 2006 r.) do 136 osób (w 2008 r.). W tym ostatnim roku ich
udzia∏ w ogólnej liczbie nieletnich sprawców rozbojów wyniós∏ 9,5%, a to oznacza,
˝e co dziesiàtym nieletnim sprawcà rozboju by∏a przez nastolatka, która nie ukoƒczy∏a 17 roku ˝ycia.
W analizowanym czteroleciu drugà pod wzgl´dem liczebnoÊci grupà dziewczàt
– sprawczyƒ czynów karalnych by∏y dziewcz´ta, które dopuÊci∏y si´ czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu. Te dziewcz´ta, podobnie jak ch∏opców dopuszczajàcych si´ czynów tego rodzaju, charakteryzowa∏y: zdecydowanie i brutalnoÊç w dzia∏aniu, umiej´tnoÊç kalkulowania ryzyka oraz sk∏onnoÊç do dzia∏ania w grupach. W ostatnich
dwóch latach okresu zbiorowoÊci dziewczàt pope∏niajàcych czyny przeciwko ˝yciu
i zdrowiu osiàgn´∏y najwy˝szy poziom (odpowiednio: 820 i 789). W roku 2007 ich dynamika w stosunku do pierwszego roku okresu wynios∏a 135%, a w roku nast´pnym 130% (ogólna dynamika tej kategorii czynów: 110%). Udzia∏ dziewczàt – sprawczyƒ czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu w ogólnej liczbie czynów nieletnich pope∏niajàcych te czyny utrzymywa∏ si´ na tym samym poziomie, tj. 14,5%. W efekcie zasadne jest stwierdzenie, ˝e nastolatki do 17 roku ˝ycia dokona∏y co szóstego czynu przeciwko ˝yciu i zdrowiu ze wszystkich jakich w tym czasie dopuÊcili si´ nieletni.
W kategorii czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu szczególne miejsce zajmowa∏y
bójki i pobicia (czyny z art. 158 i 159 k.k.), których wspó∏sprawczyniami by∏y dziewcz´ta. W tym miejscu nie od rzeczy jest przypomnienie, ˝e w polskim prawie tego
rodzaju przest´pstwa uznawane sà za akty nara˝enia cz∏owieka na bezpoÊrednie
niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia albo ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia. Z prawniczego punktu widzenia bójka jest starciem co najmniej trzech
osób, z których ka˝da wyst´puje w roli napastnika i atakowanego. W pobiciu te˝
muszà wziàç udzia∏ co najmniej trzy osoby, z tym ˝e w takim incydencie odró˝nia
si´ stron´ atakujàcà i atakowanà. Liczba bójek i pobiç, których sprawstwo sàdy
przypisa∏y dziewcz´tom, znacznie przekroczy∏a obserwowane przed rokiem 2005
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wielkoÊci. Na poczàtku omawianego okresu przed sàdami stan´∏o 275 sprawczyƒ
tych czynów, a na koƒcu ju˝ 441 (dynamika: 160%, dynamika ogó∏u nieletnich
sprawców: 133%). W roku 2008 udzia∏ dziewczàt w bójkach i pobiciach wyniós∏
17%, jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, ˝e ju˝ w co szóstym takim zdarzeniu
uczestniczy∏a nieletnia dziewczyna.
Zgodnie z dyspozycjà art. 4 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z póên. zm., zwanej dalej „u.p.n.”) za demoralizacj´ nieletniego uwa˝a si´ w szczególnoÊci:
• naruszenie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego,
• pope∏nienie czynu zabronionego,
• systematyczne uchylanie si´ od obowiàzku szkolnego lub kszta∏cenia zawodowego,
• u˝ywanie alkoholu lub innych Êrodków w celu wprowadzenia si´ w stan odurzenia,
• uprawianie nierzàdu,
• w∏ócz´gostwo,
• udzia∏ w grupach przest´pczych.
Jak wynika z materia∏ów informacyjnych resoru sprawiedliwoÊci w okresie od 2005
do 2008 r. liczba zdemoralizowanych dziewczàt i ch∏opców, wobec których sàdy
rodzinne prawomocnie orzek∏y przewidziane w prawie dla nieletnich Êrodki zwi´kszy∏a si´ z 15 454 do 20 089 osób (dynamika: 130%). Na poczàtku okresu zbiorowoÊç ch∏opców wykazujàcych przejawy demoralizacji wynosi∏a 11 498, aby na jego
koƒcu osiàgnàç liczb´ 14 229 osób (dynamika: 124%). W 2005 r. sàdy rodzinne
zdecydowa∏y o koniecznoÊci interwencji resocjalizacyjnej wobec 3 956, zaÊ w roku
2008 wobec 5 860 zdemoralizowanych dziewczàt (dynamika: 148%). Oznacza to,
˝e tempo pog∏´biania si´ demoralizacji wÊród dziewczàt by∏o zdecydowanie szybsze ni˝ u ch∏opców. Udzia∏ zbiorowoÊci dziewczàt wykazujàcych przejawy demoralizacji w ogólnej liczbie nieletnich zdemoralizowanych na poczàtku okresu wynosi∏ 25%, a na jego koƒcu 29%.
W roku 2005 w sprawach o zapobieganie i zwalczanie demoralizacji dziewczàt,
a wi´c tych, które w chwili ujawnienia ich nieprzystosowania spo∏ecznego nie ukoƒczy∏y 18 lat (art. 1 u.p.n.) najliczniej stawa∏y przed sàdem 16–latki (978 przypadków) i w nieco mniejszym nasileniu 15-latki (952). Kolejne miejsca zaj´∏y: 14–latki
(645), 17-latki (553) i 13–latki (308). Sprawy dotyczàce demoralizacji dziewczàt poni˝ej 12 roku ˝ycia by∏y rozstrzygni´te przez sàdy rodzinne w 299 przypadkach.
Cztery lata póêniej na pierwszym miejscu znalaz∏y si´ 15–latki (1 491 przypadków), na drugim 16-latki (1 343), na trzecim 14-latki (1 075). Pozosta∏e grupy wiekowe zachowa∏y w tym zestawieniu swoje miejsca sprzed kilku lat, z tym ˝e wszystkie zwi´kszy∏y liczby przypadków po oko∏o 200.
W roku 2001 resort sprawiedliwoÊci zaprzesta∏ zbierania danych o demoralizacji nieletnich wed∏ug jej przejawów. Dlatego nie jest mo˝liwe wskazanie, które odmian demoralizacji nieletnich dziewczàt najbardziej absorbujà Temid´ lub wykazu-
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jà najwy˝szà dynamik´ wzrostu. Bioràc jednak pod uwag´ wzgl´dy prawdopodobieƒstwa statystycznego i doÊwiadczenia ˝yciowego do tej grupy spraw b´dà zapewne nale˝eç: uchylanie si´ od obowiàzku szkolnego i kszta∏cenia zawodowego,
naruszenie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego oraz u˝ywanie alkoholu i narkotyków.
W podsumowaniu tej cz´Êci wywodów mo˝na uznaç, ˝e analiza iloÊciowa danych statystycznych za okres lat 2005–2008 pozwoli∏a wykryç nast´pujàce ogólne
prawid∏owoÊci:
– tendencja wzrostu udzia∏u dziewczàt w przest´pczoÊci nieletnich utrwali∏a si´,
– zbiorowoÊç dziewczàt dokonujàcych czynów karalnych roÊnie zdecydowanie
szybciej ni˝ odpowiadajàca jej populacja ch∏opców – sprawców tych czynów
(przyrost w czteroleciu – odpowiednio: 17% i 4%, a wi´c ponad cztery razy
szybciej),
– liczby dziewczàt, które dopuÊci∏y si´ czynów karalnych oraz wykaza∏y przejawy
zdemoralizowania (∏àcznie) wykazujà nieprzerwanà dynamik´ wzrostu. W przypadku ch∏opców w roku 2008 zaobserwowano zmniejszenie si´ liczby sprawców czynów karalnych,
– w 2008 roku blisko 2/3 czynów karalnych by∏o dokonanych przez dziewcz´ta
w wieku 14–16 lat, a wi´c urodzone w latach 1992–1994,
– o wzroÊcie zachowaƒ agresywnych wÊród dziewczàt Êwiadczy dynamika wzrostu liczby sprawczyƒ czynów karalnych przeciwko mieniu, a jeszcze wi´kszym
stopniu czynów przeciwko ˝yciu i zdrowiu, w tym zw∏aszcza bójek i pobiç. Jest
ona wyraênie wy˝sza ni˝ u ch∏opców,
– procesy demoralizacji nasilajà si´ bardziej wÊród dziewczàt ni˝ wÊród ch∏opców. W tym zakresie dziewcz´ta „gonià” ch∏opców. W awangardzie „grupy poÊcigowej” znajdujà si´ nastolatki w wieku od 14–16 lat.

6. Badania agresywnych zachowaƒ wzajemnych wÊród
gimnazjalistek
Przemiany dotyczàce zachowaƒ dewiacyjnych dzieci i m∏odzie˝y, zw∏aszcza dotyczàce wzrostu ich agresji i demoralizacji rzadko stajà si´ w Polsce przedmiotem
badaƒ naukowych. Dlatego z satysfakcjà powita∏em ksià˝k´ Katarzyny Stadnik
i Anny Wójtewicz zatytu∏owanà „Anielice czy diablice? Dziewcz´ta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej”, wydanà pod koniec 2009 r.14 Jest
to znakomite studium zjawiska narastajàcej brutalizacji interakcji mi´dzy uczennicami gimnazjum. Pos∏ugujàc si´ metodà etnograficznà, autorki ujawniajà czynniki
seksualizacji dziewczàt i przejawy ich agresywnoÊci na przyk∏adzie szko∏y gimnazjalnej w jednym z polskich miast Êredniej wielkoÊci.
14

K. Stadnik, A. Wójtewicz, Anielice czy diablice? Dziewcz´ta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo WAiP, Warszawa 2009.
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Badanie dotyczàce problematyki agresji wzajemnej (autorstwa K. Stadnik,
zamieszczone w drugiej cz´Êci ksià˝ki, zatytu∏owanej „Agresja kobiet wzgl´dem
innych kobiet”) obj´∏y dziewcz´ta mi´dzy 15 a 16 rokiem ˝ycia. W tym wieku, dziewcz´ta wkraczajà w nowy etap rozwoju psychofizycznego, który sprzyja zachowaniom agresywnym i bezpardonowej rywalizacji z innymi dziewcz´tami. Chodzi∏o
o to, aby ustaliç w jaki sposób, w jakich warunkach i z jakimi skutkami nastolatki stosujà wobec siebie przemoc jako strategi´ rozwiàzywania konfliktów. „Celem badania by∏a identyfikacja, opis i analiza zjawiska – przyczyn i okolicznoÊci wyst´powania dziewcz´cej agresji wymierzonej w przedstawicielki tej samej p∏ci.”15.
Podstawowym walorem pracy wydaje si´ byç zakwestionowanie powszechnie
spotykanego przekonania, jakoby dziewcz´ta od zawsze by∏y istotami delikatnymi
i bezgrzesznymi. Nie jest prawdà, ˝e to dopiero hedonizm obecnej postaci kapitalizmu, szczególnie jego imperatyw dà˝enia do egoistycznych przyjemnoÊci, dostatku i luksusu, spowodowa∏ rozluênienie obyczajów i zmusi∏ dziewcz´ta do zachowaƒ, które nie le˝à w ich naturze. K. Stadnik jest zdania, ˝e wspó∏czesna kultura
konsumpcji wydoby∏a z dziewczàt to, co w poprzednich epokach skrz´tnie ukrywano, ubierajàc dorastajàce nastolatki w gorset niewinnego podlotka. Poprzez swoje
badania autorka uprawdopodobni∏a radykalnà w swojej wymowie tez´, ˝e dziewcz´ta i kobiety sà z natury agresywne. Jednak ich agresywnoÊç przybiera na codzieƒ inne postacie ni˝ u ch∏opców i m∏odych m´˝czyzn. Na postawie przeprowadzonych przez siebie wywiadów z nastolatkami badaczka sformu∏owa∏a wniosek,
˝e obecne formy socjalizacji w grupach rówieÊniczych ods∏aniajà wrodzonà
agresj´ dziewcz´cà.
Badania pokaza∏y, ˝e codzienna rywalizacja mi´dzy obj´tymi badaniem gimnazjalistkami przybiera niezwykle zró˝nicowane formy i przebieg. Z jednej strony jest
to nieustajàcy i gremialny wyÊcig do atrakcyjnych ubraƒ i kosmetyków, z drugiej
zajad∏e ataki s∏owne i przemoc fizyczna. „W okresie dojrzewania nastolatki walczà
mi´dzy sobà przede wszystkim w obronie w∏asnej reputacji seksualnej, o dost´p
do najbardziej atrakcyjnych ch∏opców, a tak˝e o utrzymanie przyjaêni albo zdobycie i zachowanie pozycji w grupie rówieÊniczej.”16. Nie przebierajàc w Êrodkach potrafià te˝ chroniç swoje partnerskie relacje z kole˝ankami przed innymi dziewczynami, które traktujà jako niebezpiecznych intruzów.
K. Stadnik przyj´∏a hipotez´ badawczà, ˝e agresja jest ÊciÊle skorelowana z wiekiem (m∏odzi ludzie sà bardziej agresywni ni˝ starsi), stàd te˝ uzna∏a, i˝ uczennice
gimnazjum b´dà najbardziej sk∏onne do fizycznych form agresji. Wywiady, jakie
z nimi przeprowadzi∏a, potwierdzi∏y s∏usznoÊç tego przypuszczenia. Ka˝da respondentka uwa˝a∏a za „koniecznoÊç” i „naturalny obowiàzek” walk´ wr´cz w przypadku, kiedy zosta∏o podwa˝one jej „dobre prowadzenie si´”. U˝ycie przez rówie-

15
16

Tam˝e, s. 224.
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Êniczk´ wyzwisk w rodzaju „dziwka”, „suka” czy „szmata” by∏o wystarczajàcym powodem do r´koczynów („solówka”), a nawet bójek z dziewcz´tami z konkurencyjnej grupy. Atak fizyczny bywa∏ równie uzasadniony w sytuacji obra˝enia najlepszej
przyjació∏ki, rywalizacji o ch∏opaka czy naruszenia pozycji w grupie odniesienia.
Poglàdowym przyk∏adem takiej formy zachowaƒ nastolatek wydaje si´ byç wypowiedê jednej z respondentek: „(...) No i one stan´∏y za nami i zacz´∏y nas wyzywaç: «ale wieÊniary, dziwki, ale ubrane!» No i oczywiÊcie musia∏yÊmy zareagowaç. Tyle ludzi i ktoÊ ma nas wyzywaç, nie ma mowy! No i umówi∏yÊmy si´ na bójk´ za ratuszem, ale tamte stchórzy∏y. (...) W moim otoczeniu to jest normalne, ˝e
si´ wyzywa, z biciem jest podobnie. Mam kole˝ank´, która opowiada mi jak si´ bijà nawzajem z dziewczynami, umawiajà si´ nawet laski z ró˝nych szkó∏”17. Innym
wa˝nym elementem przywo∏anych badaƒ jest ustalenie, ˝e dorastajàce dziewcz´ta cz´Êciej ni˝ bezpoÊrednie, czyli fizyczne formy agresji, stosujà jednak agresj´
poÊrednià. Polega ona na wykorzystywaniu ich zwiàzków emocjonalnych z innymi
osobami. Owe poÊrednie formy agresji przyjmujà najcz´Êciej postaç intryg, „walk
podjazdowych” i zakamuflowanego tworzenia uk∏adów dominacji lub wzniecania
konfliktów (np. przez prowokacj´ czy manipulacj´). Charakterystyczne dla nastolatek jest wyra˝anie wrogoÊci lub pogardy za pomocà j´zyka cia∏a (gesty, miny, spojrzenia). W Êwietle przytoczonych badaƒ te w∏aÊnie postacie agresji majà byç najcz´stszà formà wrogich zachowaƒ dziewczàt. Autorka nazywa je agresjà nie
wprost, która – jej zdaniem – stanowi sedno ukrytej przed obserwatorami spoza Êrodowiska uczniowskiego kultury agresji dziewczàt. Agresja werbalna i fizyczna odgrywajà w niej rol´ pomocniczà i mniej istotnà ni˝ u ch∏opców.
Agresja nie wprost ma s∏u˝yç temu, aby nie zostaç wskazanym jako sprawczyni, inicjatorka lub prowokatorka ataku i tym samym nie naraziç si´ na zemst´ rywalki. Dziewcz´ta rozstrzygajà konflikty miedzy sobà przy u˝yciu z∏o˝onego repertuaru technik agresji nie wprost. Obgadywanie, preparowanie oszczerstw i insynuacji, oÊmieszanie, ignorowanie, upokarzanie lub wykluczanie wydaje si´ byç codziennoÊcià wÊród gimnazjalistek. Jednak ˝adna z respondentek nie nazywa∏a
tych zachowaƒ agresjà. Skutecznym or´˝em wrogich zachowaƒ dziewczàt wobec
kole˝anek bywa sprytnie obmyÊlone k∏amstwo, wprowadzenie w b∏àd, u˝ycie podst´pu i dzia∏anie z ukrycia. Przyk∏ad takich zachowaƒ mo˝na znaleêç w wypowiedzi uczennicy: „Dziewczyny rywalizujà mi´dzy sobà o ch∏opaków, rozpowiadajà
wtedy plotki, fa∏szywe plotki; najcz´Êciej, ˝e si´ puszczajà, tak ˝eby ten ch∏opak to
us∏ysza∏. Taka dziewczyna nie ma szans si´ obroniç”18. Wed∏ug opinii autorek ksià˝ki „Anielice czy diablice...” wÊród dorastajàcych dziewczàt – uczennic gimnazjów
obserwuje si´ niebezpiecznà eskalacj´ agresji i seksualizacji, „co zaczyna zakrawaç na trudnà do powstrzymania epidemi´ spo∏ecznà”. W konsekwencji dziew-
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cz´cy Êwiat i sposób jego postrzegania przez nie same ulega – w przekonaniu obu
badaczek – g∏´bokim przeobra˝eniom, które w d∏u˝szej pespektywie mogà skutkowaç zanikiem dziewczyƒstwa.”19.

7. Zamiast zakoƒczenia
Jestem pewien, ˝e Czytelnik zainteresowany problematykà tego opracowania,
zw∏aszcza ten, który podczas systematycznej lektury dotar∏ do tego miejsca, nie
spodziewa si´, ˝e autor przedstawi recept´ na powstrzymanie wzbierajàcej fali
„˝eƒskiego tsunami”. Celem opracowania jest przede wszystkim sygnalizacja zjawiska. Polega ona na wskazaniu, ˝e w naszej rzeczywistoÊci pojawi∏a si´ i ˝ywio∏owo roÊnie nowa, groêna patologia spo∏eczna. Jest ona problemem o powa˝nym
znaczeniu wychowawczym, kryminologicznym i resocjalizacyjnym, któremu daleko
do w∏aÊciwego rozpoznania i postawienia odpowiedzialnej diagnozy.
Nade wszystko nie jest do koƒca wyjaÊniona etiologiczna strona zjawiska. Tkwi
ona w kr´gu przypuszczeƒ i hipotez, wymagajàcych weryfikacji oraz pog∏´bionych
ustaleƒ interdyscyplinarnych. Trzeba te˝ wi´cej wiedzy o samej naturze problemu
i jego konsekwencjach dla najszerzej rozumianego ˝ycia spo∏ecznego. Dlatego
do zaj´cia si´ problemem nale˝y namawiaç Êrodowiska naukowe, rodziców dorastajàcych dziewczàt, nauczycieli i pedagogów szkó∏ oraz pracowników instytucji
zajmujàcych si´ przeciwdzia∏aniem demoralizacji dzieci i m∏odzie˝y.
I. W stosunku do socjologów, psychologów, kryminologów i specjalistów nauk
pedagogicznych, którzy – jak dotychczas – odmawiajà omawianej problematyce
systemowego zainteresowania, nale˝y skierowaç postulat zwrócenia uwagi na zagadnienie. Jego ci´˝ar gatunkowy, donios∏oÊç spo∏eczna i perspektywy badawcze
dopominajà si´ badaƒ o szerokim zasi´gu. Chodzi przecie˝ o zdrowie psychiczne
i w∏aÊciwe relacje mi´dzyludzkie, a tym samym jakoÊç ˝ycia obecnych i przysz∏ych
pokoleƒ. Czy coraz bardziej feminizujàca si´ rzeczywistoÊç spo∏eczna przesàdza
o nieodwracalnoÊci trendu „˝eƒskiego tsunami”? Na ile zacieranie si´ ról spo∏ecznych miedzy kobietami i m´˝czyznami, w tym przede wszystkim maskulinizacja
najm∏odszych kobiet, sà zapowiedzià jeszcze g∏´bszych zmian, które przyniesie
przysz∏oÊç? Jak w epoce postmodernizmu b´dà kszta∏towaç si´ relacje mi´dzy
p∏ciami, skoro coraz g∏oÊniej pisze si´ i mówi o „zmierzchu m´˝czyzn”? Jak przeciwdzia∏aç przejmowaniu przez m∏ode kobiet najgorszych wzorców m´skich zachowaƒ? Czy – patrzàc z punktu widzenia dorobku pedagogiki – istniejà gwarancje zapanowania nad najbardziej drastycznymi mechanizmami agresji nastolatek?
Do których teorii kryminologicznych nale˝y si´ odwo∏aç i po jakie instrumentarium
si´gnàç, aby nie daç si´ pokonaç zalewowi agresji i autodestrukcji nieletnich?
19
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To tylko niektóre pytania, które niesie czas teraêniejszy. I nie ma si´ co ∏udziç,
˝e problem sam si´ rozwià˝e, a tym samym zwyci´˝y tradycja, poczucie równowagi i coÊ, co chcemy nazywaç zdrowym rozsàdkiem. Najgorsze, co mo˝e si´ wydarzyç, to oszukiwanie samych siebie. Dziewczyny z ustawek w ˝adnej mierze nie sà
wspó∏czesnà wersjà mitycznych Amazonek. Znacznie bli˝ej im do m∏odych kobiet
walczàcych w kisielu. Jest to gorzka konstatacja, ale – powiedzmy sobie szczerze
– jednoczeÊnie intrygujàca jako perspektywa badawcza.
II. Zanim sformu∏uj´ kilka oczekiwaƒ wobec rodziców pozwol´ sobie na garÊç
krytycznych s∏ów o rozmiarach i charakterze rodzicielskiej niewiedzy. Wspó∏czeÊni
rodzice na ogó∏ nie majà wyobra˝enia, co tak naprawd´ dzieje si´ z ich dzieçmi.
Nie zadajà sobie elementarnych pytaƒ: czy majà one trudnoÊci w szkole, jaki im si´
uk∏adajà relacje z rówieÊnikami, gdzie, z kim i w jaki sposób wykorzystujà czas
po zakoƒczeniu lekcji. Cz´sto naiwnie sàdzà, ˝e ich synowie lub córki dlatego póêniej zjawiajà si´ w domu, bo uczestniczà w zaj´ciach nadobowiàzkowych lub u kolegi/kole˝anki odrabiajà prac´ domowà. W rzeczywistoÊci ich dzieci mogà byç
wsz´dzie, ale nie tam, gdzie spodziewajà si´ ojciec czy matka.
DoroÊli zaj´ci pracà i w∏asnym ˝yciem „nie majà g∏owy”, aby serio zainteresowaç si´ codziennoÊcià nastolatków. Wed∏ug ubieg∏orocznych badaƒ jedynie nieco
ponad po∏owa rodziców systematycznie chodzi na wywiadówki, po∏owa interesuje
si´ sprawami szko∏y, a zaledwie 19% kontaktuje si´ na bie˝àco z nauczycielami.
Tylko 8% nauczycieli uwa˝a, ˝e w trudnych sytuacjach wychowawczych mo˝e liczyç na wsparcie ze strony rodziców uczniów. Przeciwnego zdanie jest 34% nauczycieli. I nie mo˝na si´ temu dziwiç. W trudnych sytuacjach szko∏a jest zazwyczaj
pozostawiona sama sobie. Brak wspó∏pracy miedzy domem rodzinnym ucznia
a szko∏à wydaje si´ byç praprzyczynà utrzymywania si´ wysokiego wskaênika
przemocy i innych form patologii uczniowskiej20.
O tym, ˝e dzieje si´ coÊ z∏ego wielu rodziców dowiaduje si´ dopiero w sytuacjach ekstremalnych. Wtedy, kiedy uczniowska przemoc psychiczna przekszta∏ci∏a si´ w fizycznà, pozostawiajàcà Êlady na ciele i trwa∏e urazy w psychice dziecka.
To, ˝e wÊród szkolnych agresorów utrzymuje si´ przewaga ch∏opców nie zmienia
faktu, ˝e dziewcz´ta dà˝à do „równouprawnienia”, tak˝e w wyra˝aniu agresji. Jak
pokazuje „Diagnoza Szkolna 2009” w niektórych miastach sprawczyƒ przemocy
uczniowskiej wydaje si´ byç ju˝ wi´cej ni˝ ch∏opców, którzy jà stosujà, zw∏aszcza
w szko∏ach ponadgimnazjalnych.
Co wi´c majà robiç rodzice?
Postawiç na odpowiedzialne sprawowanie funkcji rodzicielskich. Uznaç, ˝e troska o dziecko jest równie wa˝na jak kariera zawodowa i zdobywanie pieni´dzy.
Czas skoƒczyç z bezkrytycznym naÊladowaniem schematu amerykaƒskiego, w któ20

J. Czapiƒski, Przemoc i inne problemy w polskiej szkole w oczach rodziców. Raport Roczny Programu Spo∏ecznego „Szko∏a bez przemocy”, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Kraków 2009, s. 94–96.
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rym „nastolatki jedynie przez dwadzieÊcia minut dziennie rozmawiajà z matkà, dla
ojca pozostawiajàc tylko trzysta sekund”21. Choç cz´Êç godzin, który tak ch´tnie
poÊwi´camy na rywalizacyjnà konsumpcj´ i „supermarketyzacj´” naszego ˝ycia,
przeznaczmy na poznawanie charakterów i problemów naszych dzieci oraz spolegliwe towarzyszenie im w trudnej drodze ku doros∏oÊci. To tak niewiele, ale zarazem tak du˝o. Warto zostaç zapami´tanym, jako dobry rodzic, a nie ktoÊ, kto by∏,
ale jakby go nie by∏o.
III. Szko∏a nie mo˝e byç oboj´tna na to, co dzieje si´ w jej murach. Skoƒczmy
z pocieszaniem si´, ˝e nadal jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Ws∏uchajmy si´ w argumenty tych, którzy mówià, ˝e „buzujà” w niej silne emocje, konflikty
i antagonizmy, pe∏za ukryta kultura agresji i Êcierajà si´ grupy uczniowskie. Miejmy
odwag´, aby rozmawiaç z uczniami, którzy sà ofiarami szkolnej przemocy. Zdobàdêmy si´ na cierpliwy i zaanga˝owany dialog z najbardziej ucià˝liwymi uczniowskimi agresorami. Nie poddawajmy si´ fatalizmowi, ˝e nie da si´ nic zrobiç, bo
w szko∏ach wszystkich rodzajów i we wszystkich grupach wiekowych przybywa
sprawców uczniowskiej przemocy. Rosnàcej liczbie agresorów towarzyszy zmniejszajàca si´ grupa tych, którzy doznajà przemocy. ¸atwo przewidzieç nast´pstwa
tego stanu rzeczy. Doczekamy si´ wydarzeƒ, które postawià kolejne placówki
oÊwiatowe w stan oskar˝eƒ i trudnej do odparcia krytyki.
Miejscem, w którym koncentruje si´ najwi´cej uczniowskiej przemocy, sà szko∏y
gimnazjalne. A wi´c tu nale˝y wdro˝yç programy pilota˝owe skierowane przeciwko
agresji i przemocy. Tu starajmy si´ zdobywaç niezb´dne doÊwiadczenia do efektywnego przeciwdzia∏ania niedostosowaniu spo∏ecznemu uczniów. Byç mo˝e w ten
sposób uda si´ zwi´kszyç bezpieczeƒstwo uczniów i poprawiç w nich atmosfer´,
a przede wszystkim po∏o˝yç tam´ uczniowskiej agresji, w tym równie˝ tej, którà
nazwano „˝eƒskim tsunami”. Fatalizm nie jest ˝adnym rozwiàzaniem. Mo˝e tylko
trzeba chcieç?

21
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Rola s´dziego i kuratora w post´powaniu
w sprawach nieletnich
Co mówià przepisy
Na poczàtku ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich znajduje si´ zapis
uzasadniajàcy celowoÊç ustawy o nast´pujàcej treÊci:
„W dà˝eniu do przeciwdzia∏ania demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego ˝ycia nieletnim, którzy popadli w konflikt
z prawem bàdê z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, oraz w dà˝eniu do umacniania funkcji opiekuƒczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialnoÊci rodzin za wychowanie nieletnich na Êwiadomych swych obowiàzków cz∏onków spo∏eczeƒstwa
stanowi si´ (...)”. Dalej ustawodawca podaje recept´, jak ów cel osiàgnàç. Jednym
ze Êrodków wychowawczych przewidzianych dla „przywracania nieletnich jasnej
stronie Êwiata” jest zastosowanie nadzoru kuratora lub umieszczenie go w oÊrodku kuratorskim, wzgl´dnie jedno i drugie jednoczeÊnie. S´dzia mo˝e ponadto
w pewnych okolicznoÊciach oczywiÊcie stosowaç inne Êrodki, jak np. umieszczenie nieletniego Jasia w oÊrodku o charakterze zamkni´tym (w oÊrodku socjoterapii, w oÊrodku wychowawczym, zak∏adzie poprawczym), które okreÊla si´ mianem
„izolacyjnych”. S´dzia dzia∏a naturalnie w ramach ustawy, ale podejmuje decyzje
nie tylko jako urz´dnik, ale i jako cz∏owiek. Kiedy zatem orzeknie zastosowanie
wobec Jasia nadzoru kuratorskiego, a kiedy umieÊci go w oÊrodku zamkni´tym?
Co Jasio b´dzie robi∏ w oÊrodku kuratorskim? Jak wa˝nà rol´ w ˝yciu Jasia odgrywa kurator? Jak wyglàda prawdziwe ˝ycie Jasia? O tym w poni˝szym artykule.
Rola kuratora
Co nale˝y do zadaƒ kuratora? Jego dzia∏anie rozpoczyna si´ na etapie post´powania wyjaÊniajàcego i polega na wykonywaniu wywiadu Êrodowiskowego
– wówczas pe∏ni on funkcj´ opiniodawczà. Na tym etapie kurator powinien poznaç
opini´ o nieletnim z ró˝nych êróde∏ (szko∏a, policja, miejsce zamieszkania), jego relacje z domownikami i rówieÊnikami, poznaç stosunek do obowiàzku szkolnego
i nauczycieli – generalnie ustaliç, czy wykazuje przejawy demoralizacji i popada
w konflikty z prawem i czy wskazane jest zastosowanie okreÊlonego Êrodka.
Zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu wykonywania uprawnieƒ i obowiàzków kurato-
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rów sàdowych, kurator rodzinny, któremu ju˝ powierzono sprawowanie nadzoru
nad nieletnim przede wszystkim zaznajamia si´ z aktami sprawy i innymi niezb´dnymi êród∏ami informacji o podopiecznym, a w szczególnoÊci z przebiegiem dotychczasowych nadzorów i nawiàzuje pierwszy kontakt z podopiecznym, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od daty wp∏ywu prawomocnego orzeczenia do zespo∏u kuratorskiej s∏u˝by sàdowej. To nawiàzanie kontaktu staje si´ cz´sto nie lada wyzwaniem, bo, jak mówià kuratorzy, 90% m∏odych ludzi, obj´tych nadzorem kuratora lub
umieszczanych w oÊrodkach kuratorskich, jest zamkni´tych w skorupce jak ˝ó∏w.
Ale o tym nieco póêniej. Wróçmy do ustawy. Kurator ma obowiàzek pouczenia podopiecznego o prawach i obowiàzkach wynikajàcych z orzeczenia sàdu. Ponadto
planuje wobec podopiecznego „terapi´” profilaktyczno-resocjalizacyjnà i opiekuƒczo-wychowawczà, pomaga mu w organizowaniu nauki, pracy, wskazuje, jak sp´dzaç wolny czas, jak rozwiàzywaç trudnoÊci ˝yciowe, sprawuje kontrol´ nad zachowaniem podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy, wspó∏pracuje z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem dzia∏ania jest pomoc podopiecznemu.
Takie dzia∏ania kurator rodzinny dokumentuje w karcie czynnoÊci nadzoru, prowadzonej osobno dla ka˝dego podopiecznego, w której wpisuje dat´, miejsce i rodzaj czynnoÊci, uzyskane dokumenty i informacje oraz ich êród∏a, a tak˝e w∏asne
uwagi i zamierzenia w zakresie sprawowania nadzoru.
Jak wynika zatem z powy˝szego, kurator, jako organ sàdu, ma istotnà rol´ do odegrania tak w fazie wyjaÊniajàco-rozpoznawczej, gdy dostarcza odpowiednich informacji na u˝ytek sàdu, wykonujàc zadania diagnostyczne, jak i na etapie wykonawczym,
kiedy to realizuje zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, kontrolne i profilaktyczne.
Cz´sto sam nadzór kuratora nie wystarczy. W pewnych sytuacjach najlepszym
rozwiàzaniem jest po∏àczenie dwóch Êrodków: nadzoru kuratora i umieszczenia
w oÊrodku kuratorskim, o czym ju˝ za chwil´...
Ustawa, s´dzia, kurator i JaÊ w realu
Wbrew powszechnym pesymistycznym wizjom, na poczàtek dobra wiadomoÊç.
Jak mówi przewodniczàca V Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich Sàdu Rejonowego
w Lublinie s´dzia Barbara Stelmaszczuk-Taracha, choç wprawdzie ponad po∏owa
spraw rozpoznawanych w wydziale dotyczy ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, tj. o demoralizacj´ i czyny karalne pope∏niane przez nieletnich, to w ostatnich 3 latach nastàpi∏ spadek wp∏ywu tych spraw. Powodem dobrej tendencji jest,
zdaniem s´dziego, przede wszystkim utworzenie du˝ej iloÊci oÊrodków kuratorskich,
o czym szerzej ju˝ za chwil´, bo teraz ta z∏a wiadomoÊç. UWAGA, nie dajmy si´
zwieÊç blond lokom: coraz wi´cej dziewczyn dopuszcza si´ czynów karalnych i w coraz bardziej brutalny sposób traktuje swoje ofiary. Poza tym generalnie wzrasta niestety liczba czynów bardzo powa˝nych, zagra˝ajàcych zdrowiu, ˝yciu i mieniu
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w znacznych iloÊciach, bo podczas gdy „kiedyÊ klasycznym czynem karalnym pope∏nianym przez nieletnich by∏o w∏amanie do samochodu, do piwnicy, teraz nieletni
najcz´Êciej trafiajà do sàdu za rozboje, wymuszenia rozbójnicze”, mówi pani s´dzia.
Wróçmy jednak do okreÊleƒ, których „rozgryzienie” decyduje o rozumieniu problemu. Otó˝ ustawa pos∏uguje si´ okreÊleniami „czynu karalnego”, które to poj´cie na poczàtku wyjaÊnia, i „demoralizacji”, pozostawiajàc tym razem czytajàcego
w samotnoÊci domys∏ów. Zgodnie z definicjami s∏ownikowymi, demoralizacja to
proces odchodzenia od obowiàzujàcych wartoÊci, norm moralnych, przejawiajàcy
si´ m.in. w przest´pczoÊci, ∏amaniu prawa, stan upadku moralnoÊci, zepsucie, rozluênienie dyscypliny, karnoÊci. Demoralizacja to zatem okreÊlone zachowanie niezgodne z obowiàzujàcymi w danej spo∏ecznoÊci normami.
S´dzia Stelmaszczuk-Taracha wyjaÊnia, ˝e najcz´stszym przejawem demoralizacji jest wagarowanie, agresja, palenie papierosów, picie alkoholu, za˝ywanie narkotyków, wymuszenia rozbójnicze, czy niewykonywanie poleceƒ nauczycieli. Trzeba
jednak podkreÊliç za panià s´dzià, ˝e poj´cie demoralizacji nie odnosi si´ do czynów
incydentalnych, ale chodzi o szereg czynów, powtarzajàce si´ czyny niedostosowania spo∏ecznego, a wi´c gdy trwajà d∏u˝szy czas i wyrabiajà w nieletnich z∏e nawyki.
Ustawodawca pos∏uguje si´ tak˝e poj´ciem „stopnia demoralizacji”, który ma
niezwykle istotne znaczenie dla wydania orzeczenia. Jak mówi s´dzia Agnieszka
Sikora z Sàdu Rejonowego w Lubartowie, „Zajmujàc si´ sprawà konkretnego nieletniego badamy stopieƒ jego demoralizacji, ponadto ca∏okszta∏t innych okolicznoÊci, typu osobowoÊç, warunki rodzinne, wydolnoÊç wychowawcza rodziców. Stopieƒ demoralizacji to wyznacznik, który stanowi granic´ pomi´dzy umieszczeniem
nieletniego w oÊrodku o charakterze otwartym, czyli np. w oÊrodku kuratorskim,
czy orzeczeniem nadzoru kuratora, a umieszczeniem w oÊrodku o charakterze zamkni´tym, czyli np. w oÊrodku socjoterapii, czy w oÊrodku wychowawczym, co stanowi form´ izolacyjnà. Bardzo trudno okreÊliç generalnà zasad´”. Wydaje si´,
˝e sprawa jest prostsza, gdy sàd ma zastosowaç Êrodek izolacyjny w postaci
umieszczenia nieletniego w zak∏adzie poprawczym, gdy˝ tu sama demoralizacja,
a dok∏adniej mówiàc, wysoki stopieƒ demoralizacji, nie wystarczy, a zastosowanie
takiego Êrodka uzasadniajà pewne kategorie czynów pope∏nionych przez nieletniego. Poza oczywistymi wypadkami, kiedy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji
lub pope∏nia czyny karalne nie wykazujàc potem ˝alu, skruchy i cz´sto nawet obra˝ajàc s´dziego, zadanie, jakie ma wykonaç s´dzia, orzekajàc o losie nieletniego,
jest bardzo trudne. Dlaczego? „S´dzia widzi wprawdzie nieletniego nie jeden jedyny raz, ale kilkakrotnie, to jednak nie jest to kontakt cz´sty, ani d∏ugi. A w tym czasie trzeba m∏odemu cz∏owiekowi spojrzeç g∏´boko w oczy i podjàç decyzj´, co dalej. Pomocà sà wywiady Êrodowiskowe kuratora, a w sprawach wymagajàcych
umieszczenia w placówce o charakterze zamkni´tym posi∏kujemy si´ opiniami wydawanymi przez bieg∏ych: psychologów, pedagogów, czy psychiatr´, jeÊli nieletni
tego wymaga”, mówi s´dzia Sikora.
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Ustanowienie nadzoru kuratora czasami okazuje si´ ma∏o skuteczne. Wprawdzie
kurator regularnie spotyka si´ z nieletnim, dowiaduje o jego post´py w szkole, ale kontakt ten mo˝e nie wystarczyç, uwzgl´dniajàc zw∏aszcza niedostatecznà liczb´ kuratorów i du˝e obcià˝enie pracà. S´dziowie i kuratorzy sà zgodni co do tego, ˝e gdy sàd
orzeknie umieszczenie nieletniego w oÊrodku kuratorskim, jest to ogromne wsparcie
pracy kuratora, a jednoczeÊnie ogromna pomoc dla samego nieletniego pod wieloma
wzgl´dami. Jak mówi s´dzia Stelmaszczuk-Taracha, dzieci majà wype∏niony czas
po lekcjach, korzystajà z korepetycji, z treningu kontroli z∏oÊci i umiej´tnoÊci spo∏ecznych, a to wszystko pod czujnym okiem kuratora, który w ka˝dej chwili mo˝e wesprzeç m∏odego cz∏owieka fachowà wiedzà, czy po prostu z nim porozmawiaç, pomóc
w rozwiàzaniu konfliktu w szkole, w domu. Do zadaƒ kuratorskich oÊrodków pracy
z m∏odzie˝à nale˝y systematyczne wdra˝anie do przestrzegania zasad wspó∏˝ycia
spo∏ecznego i porzàdku publicznego oraz kszta∏towanie w m∏odych ludziach w∏aÊciwego stosunku do nauki i pracy, rozwijanie zainteresowaƒ, uzdolnieƒ, wskazywanie
mo˝liwoÊci sp´dzania wolnego czasu, podnoszenie poziomu kultury osobistej, wyrabianie podstawowych dobrych nawyków, jak chocia˝by umycie naczyƒ po posi∏ku.
A oto kilka wypowiedzi nieletnich z lubelskich i podlubelskich oÊrodków: „Ka˝dego dnia musz´ chodziç do oÊrodka, to przynajmniej nie ∏a˝´ po mieÊcie i nie szukam zaczepki”. „Pierwszà rzeczà, jakà zrobimy, jak przyjdziemy do oÊrodka, to siadamy do lekcji, nawet, jak nam si´ nie chce, to kuratorzy nas dopilnujà. I korepetycje te˝ mamy”. „Jak nie chodzi∏am do oÊrodka, to nie zawsze jad∏am. Tu razem
robimy posi∏ki. A potem mamy zaj´cia takie psychologiczne, jak np. radziç sobie
z agresjà, jak rozwiàzywaç problemy i w ogóle jak si´ ma problem, to mo˝na zawsze pogadaç z kuratorem. Mo˝na si´ wyciszyç. Oni coÊ doradzà. Im naprawd´
na mnie zale˝y”. „Po raz pierwszy mia∏am Wigili´, przy stole razem siedzieliÊmy”.
A˝ trudno uwierzyç, ale zdarzajà si´ przypadki, kiedy m∏odzi ludzie opowiadajà,
˝e sami chcieli trafiç do oÊrodka kuratorskiego, bo „jest tam fajnie”, bo „to jedyne
miejsce, gdzie mog´ si´ wyciszyç”, wi´c specjalnie wagarowali albo kradli drobne
rzeczy. Ca∏e szcz´Êcie takie sytuacje nie zaburzajà pozytywnego zjawiska spadku
przest´pczoÊci wÊród nieletnich, o czym wspomina∏am na poczàtku, a czego przyczynà o niebagatelnym znaczeniu mia∏oby byç przede wszystkim tworzenie oÊrodków kuratorskich. Jeszcze kilka lat temu we w∏aÊciwoÊci Sàdu Okr´gowego w Lublinie istnia∏o zaledwie kilka oÊrodków kuratorskich, obecnie jest ich 11, a w województwie 17. I to tu w∏aÊnie zaczyna si´ intensywna praca.
Ciekawa jestem, czy ktoÊ z czytajàcych ten artyku∏ odwiedzi∏ kiedyÊ oÊrodek kuratorski... Wewnàtrz gromada dzieciaków „silnych w grupie”, cz´sto przeklinajàcych, Êmiejàcych si´ z byle czego, bo „ten najsilniejszy” si´ Êmieje, a wi´c nie wypada inaczej. Popisujà si´, kto ile wypi∏ albo co „zajara∏”. Ci m∏odzi ludzie zyskujà
przy bli˝szym, indywidualnym poznaniu, bo ju˝ nie muszà graç, bo grupa nie ocenia. To wtedy mówià, ˝e rzeczywiÊcie jest w nich du˝o emocji, z którymi sobie nie
radzà, ˝e szukajà zaczepki, ˝e uciekli z domu itp.
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Czy cz∏owiek jest z natury z∏y, czy dobry? Dlaczego dzieciaki wagarujà, pijà, biorà
narkotyki, dokonujà rozbojów, kradzie˝y? Ostatnio naukowcy obalili mit o istnieniu tzw.
genu agresji. Jedna z paƒ psycholog, pracujàcych w oÊrodku kuratorskim, powiedzia∏a, ˝e czyny tych m∏odych ludzi nie wynikajà z nich samych, nie sà ich w∏asnym wyborem, ale cz´sto brakuje Êwiata doros∏ych: rodzica, nauczyciela, sàsiadki. I rzeczywiÊcie,
u wszystkich dzieci, które sta∏y si´ bohaterami cyklu reporta˝y, poza jednym wypadkiem, istnia∏y jakieÊ braki w rodzinie. Owszem, Kuba albo Beata byli agresywni, wagarowali, do domu cz´sto przywozi∏a ich policja, na swoim koncie mieli pobicia, ale raptem okazywa∏o si´, ˝e ich ojciec dawno przepad∏ i w∏aÊciwie nie bardzo wiadomo,
gdzie. Matka, rzadko trzeêwa, ca∏ym nieszcz´Êciem swojego ˝ycia obcià˝a dorastajàcà córk´ i po raz kolejny po∏yka niebezpiecznà dawk´ Êrodka uspokajajàcego. Brat najcz´Êciej jest na haju, ale tak nawet jest lepiej, bo wtedy nie bije. Wreszcie sà i takie sytuacje, kiedy matka jest, ojciec te˝ bywa, ale wspólne relacje ograniczajà si´ tylko
do zadanego dla przyzwoitoÊci pytania „Jak tam w szkole?”, a ka˝dy przejaw w∏asnej
aktywnoÊci dziecka t∏umiony jest w zarodku. Inne dzieciaki mówià np. „Trudno si´ ˝yje,
nie ma co do garnka w∏o˝yç, musz´ jakoÊ drewno kombinowaç. Sà tacy ludzie, którym
˝yje si´ bardzo dobrze, rodzice im kupujà, co chcà, oni tego nie rozumiejà”, albo „Mojego dzieciƒstwa nie ma co wspominaç. Nie by∏o zbyt weso∏e. Ale wiem, ˝e dzieci na wojnie majà gorzej, a na pewno chcia∏yby mieç spokojny dom, mam´, ojca...”.
Praca w oÊrodkach to coÊ wi´cej, ni˝ pytanie, jak by∏o w szkole. To pytanie zazwyczaj pada w domu i na tym koƒczy si´ ca∏a komunikacja, a nawet czasami i tego brakuje. „My chcemy czegoÊ wi´cej”, mówià kuratorzy. Poza tym te dzieciaki
„w swoich Êrodowiskach nie dosta∏y tego, co otrzyma∏y inne dzieci, by funkcjonowaç w normie. Ciàgle mówimy ich rodzicom, aby dostrzegali w nich pozytywy.
Te dzieciaki majà przypi´te ∏atki tych z∏ych i im samym trudno jest uwierzyç, ˝e
mo˝na inaczej. Chcemy, ˝eby sobie uÊwiadomili, gdzie jest problem i aby chcieli
nad nim popracowaç, ˝eby uwierzyli, ˝e sà zdolni, ˝e mogà”, opowiada pani
Agnieszka Rojowska, kurator sàdowy. Tu pojawia si´ jeszcze inny problem, kiedy
to m∏odzi ludzie, którzy powoli i mozolnie opuszczajà wspomnianà skorup´ ˝ó∏wia,
dochodzà do wniosku: „Zaj´cia w oÊrodku sà fajne, wiemy, jak panowaç nad nerwami, ale z takimi zasadami ja na swojej dzielnicy nie przetrwam”.
OczywiÊcie czasami przegrywa si´ walk´ o m∏odego cz∏owieka, a dotyczy to sytuacji, kiedy trafia on do oÊrodka zamkni´tego. Problem polega na tym, ˝e, jak mówi pani Agnieszka, rzadko mo˝liwy jest powrót do normalnego Êrodowiska ˝ycia
po wyjÊciu z takiego oÊrodka. Czasami ˝ycie tych m∏odych ludzi to równia pochy∏a wed∏ug zasady, o której mówi kurator Katarzyna Fleszyƒska-Haratym: „Wczoraj
krad∏eÊ, dzisiaj bijesz, jutro zabijesz”. Ca∏e szcz´Êcie wielu podopiecznych zaczyna walczyç o siebie samych i dochodzi do wniosku: „Ja tak nie chc´”.
Podopiecznym oÊrodków kuratorskich trzeba ˝yczyç zatem wiary w swoje si∏y,
w to, ˝e mogà, ˝e potrafià, ˝e sà w stanie normalnie ˝yç, ale tak˝e màdrych i odpowiedzialnych doros∏ych.
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PRAWO RODZINNE W EUROPIE
Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów
Aleksandra Olech

Âwiadczenia rodzinne w Polsce i Irlandii
W czasach, gdy przeprowadzka z kraju do kraju jest na porzàdku dziennym,
zw∏aszcza na terenie Unii Europejskiej, niezwykle istotne jest, aby znaç podstawowe zasady prawne obowiàzujàce w kraju pobytu.
W ka˝dym kraju przynale˝àcym do Unii Europejskiej istniejà ró˝ne prawa i zasady przyznawania Êwiadczeƒ rodzinnych, jednak ta sytuacja nie mo˝e przyczyniaç si´ do jakichkolwiek strat poniesionych przez mieszkaƒców krajów UE, do pozbawienia ich cz´Êci lub ca∏oÊci Êwiadczeƒ. Dlatego UE wprowadzi∏a szereg norm
prawnych, które regulujà przyznawanie Êwiadczeƒ, dla osób przenoszàcych si´
z jednego kraju Unii do drugiego.
W tym artykule przybli˝´ nieco zasady prawne przyznawania Êwiadczeƒ rodzinnych w Polsce oraz Irlandii, gdzie mo˝na si´ po nie zg∏aszaç i o jakie Êwiadczenia
mo˝na wystàpiç. W pierwszej kolejnoÊci poruszone b´dà zasady prawne przyznawania Êwiadczeƒ rodzinnych w Polsce oraz ich rozwój od dnia 1 maja 2004 r., kiedy
to w ˝ycie wesz∏a, ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych1,
aby opierajàc si´ na jej licznych zmianach zawartych w ustawach i rozporzàdzeniach dotrzeç do chwili obecnej. W dalszej cz´Êci artyku∏u krótko porównam je
z zasadami przyznawania owych Êwiadczeƒ panujàcych w Irlandii. Piszàc t´ prac´
korzysta∏am g∏ównie z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych z póêniejszymi zmianami, irlandzkiej strony internetowej dotyczàcej Êwiadczeƒ rodzinnych2 oraz licznych rozmów zarówno z pracownikami irlandzkiego welfare, jaki i ludêmi pobierajàcymi Êwiadczenia w Polsce lub Irlandii.
Obecnie w Polsce Êwiadczenia rodzinne wyp∏acane sà w gminach, w∏aÊciwych wed∏ug miejsca zamieszkania. Nie ma jednak w ustawie konkretnie wymienionych instytucji, które majà podjàç si´ tego zadania, dlatego w wielu wi´kszych
miastach zosta∏y stworzone specjalne dzia∏y w gminnych i miejskich oÊrodkach
pomocy spo∏ecznej, które specjalizujà si´ w danej dziedzinie, np. we Wroc∏awiu
1 wrzeÊnia 2006 r. powsta∏ Dzia∏ Âwiadczeƒ Rodzinnych i Alimentacyjnych. Rok
wczeÊniej we wrzeÊniu 2005 r., wiele osób zastanawia∏o si´: kto b´dzie im wyp∏a1
2

Dz. U. Nr 228, poz. 2255.
Http://www.welfare.ie.
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ca∏ Êwiadczenia rodzinne. By∏o to spowodowane podzia∏em, który wszed∏ wówczas w ˝ycie, a mianowicie zasi∏ek rodzinny oraz dodatki z tytu∏u: urodzenia
dziecka, kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka i z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego
oraz zasi∏ek piel´gnacyjny by∏y wyp∏acane pracownikom przez pracodawców,
w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia∏ na dzieƒ 31 lipca 2005 r. co najmniej
20 osób. W pozosta∏ych przypadkach organem w∏aÊciwym by∏ wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania. W latach poprzedzajàcych zmian´ ustawy zasi∏ki rodzinne wyp∏acali pracodawcy zatrudniajàcy
co najmniej 5 pracowników.
Âwiadczenia rodzinne majà form´ pieni´˝nà i sk∏adajà si´ z: zasi∏ków rodzinnych, dodatków do zasi∏ków rodzinnych oraz ze Êwiadczeƒ opiekuƒczych, które
otrzymuje si´ na podstawie w ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach
rodzinnych. Otrzymanie dodatków do zasi∏ku rodzinnego nabywa si´ tylko w przypadku, gdy przys∏ugujà prawa do zasi∏ku rodzinnego. Âwiadczenia rodzinne przys∏ugujà obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, je˝eli zamieszkujà na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej przez okres zasi∏kowy, w którym otrzymujà Êwiadczenia
rodzinne. Âwiadczenia przyznawane sà potrzebujàcym na czas okreÊlony, nazywany okresem zasi∏kowy. Ustawa z dnia z dnia 17 paêdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych3 ustali∏a okres zasi∏kowy na okres od 1 listopada
do 31 paêdziernika nast´pnego roku kalendarzowego. WczeÊniej okres ten trwa∏
od 1 wrzeÊnia do 31 sierpnia nast´pnego roku kalendarzowego.
Istniejà tak˝e jednorazowe wyp∏aty zasi∏ków – dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka czy jednorazowa zapomoga z tytu∏u urodzenia si´ dziecka, znana pod nazwà
becikowe oraz dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego, który wyp∏acany jest
co roku tylko raz w ciàgu okresu zasi∏kowego w trakcie trwania roku szkolnego.
Ostanie zmiany ustawy spowodowa∏y, i˝ o dodatek ten mo˝na si´ staraç przez ca∏y okres roku szkolnego, natomiast wczeÊniej ustawa okreÊla∏a ten okres, jako trzy
pierwsze miesiàce od rozpocz´cia roku szkolnego.
Wyró˝niamy nast´pujàce dodatki do zasi∏ku rodzinnego, które nale˝à si´ z tytu∏u:
• urodzenia dziecka,
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
• samotnego wychowywania dziecka,
• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
• rehabilitacji i kszta∏cenie dziecka niepe∏nosprawnego,
• rozpocz´cia roku szkolnego,
• podj´cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Na Êwiadczenia opiekuƒcze sk∏ada si´:
• zasi∏ek piel´gnacyjny,
• Êwiadczenia piel´gnacyjne.
3

Dz. U. Nr 223, poz. 1456.
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Kwoty przyznawanych Êwiadczeƒ rodzinnych i piel´gnacyjnych podlegajà weryfikacji co 3 lata, po uwzgl´dnieniu wyników badaƒ progu wsparcia dochodowego rodzin, którego dokonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej. Dat´ pierwszej weryfikacji ustalono na dzieƒ 1 wrzeÊnia 2006 r., ostatnia nastàpi∏a 1 listopada 2009 r., która to spowodowa∏a podwy˝szenie kwot zasi∏ku, do:
– 68 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 lat,
– 91 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia do ukoƒczenia 18 lat,
– 98 z∏ na dziecko powy˝ej 18 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 lat.
Podwy˝szanie kwot nast´powa∏o stopniowo, tak i˝ kwoty ustalone 1 wrzeÊnia 2006 r., przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
– 48 z∏. na dziecko do 5 roku ˝ycia,
– 64 z∏ na dziecko od 5 do 18 roku ˝ycia,
– 68 z∏ na dziecko od 18 do 24 roku ˝ycia.
Od 1 wrzeÊnia 2005 r., kwoty wynosi∏y:
– 44 z∏ na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku ˝ycia;
– 56 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia do ukoƒczenia 18 roku ˝ycia;
– 65 z∏ na dziecko w wieku powy˝ej 18 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Natomiast w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. zasi∏ek rodzinny
wynosi∏:
– 43 z∏ na pierwsze i drugie dziecko;
– 53 z∏ na trzecie dziecko;
– 66 z∏ na czwarte i kolejne dziecko.
Zgodnie z artyku∏em 4 ustawy Êwiadczenia rodzinne majà za zadanie pokryç cz´Êç
wydatków zwiàzanych z utrzymaniem dziecka. Przys∏ugujà one rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka
oraz osobie uczàcej si´, jednak jedynie w sytuacji, gdy dochód rodziny lub osoby
uczàcej si´ w przeliczeniu na osob´ nie przekracza kwoty 504 z∏. Osoba uczàca si´,
jest to osoba niepozostajàca na utrzymaniu rodziców w zwiàzku z ich Êmiercià lub zasàdzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów. W przypadku, gdy cz∏onkiem rodziny
jest dziecko legitymujàce si´ niepe∏nosprawnoÊcià (orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci)
dochód na jednego cz∏onka rodziny nie mo˝e przekroczyç kwoty 583 z∏.
Kryterium dochodowe odnosi si´ do dochodu netto, czyli po odliczeniu obowiàzujàcych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zdrowotne oraz zap∏aconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kryterium to dotyczy wysokoÊci
dochodu w przeliczeniu na osob´ w rodzinie, co stwarza preferencje dla rodzin
wielodzietnych.
Wyjàtek od kryterium dochodowego stanowi sytuacja przedstawiona w art. 5 § 3,
gdy dochód rodziny przekracza kwoty o których mowa wczeÊniej (504 z∏ lub 583 z∏)
o kwot´ ni˝szà lub równà kwocie odpowiadajàcej najni˝szemu zasi∏kowi rodzinnemu przys∏ugujàcemu w okresie, na który jest ustalony, zasi∏ek rodzinny przys∏uguje,
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je˝eli przys∏ugiwa∏ w poprzednim okresie zasi∏kowym. Obecnie ustawa ustanawia
najni˝szy zasi∏ek rodzinny w kwocie 68 z∏, w zwiàzku z czym kwota, którà nie mo˝na przekroczyç w przypadku starania si´ o przyznanie zasi∏ku rodzinnego nie mo˝e
byç wy˝sza od kwoty 572 z∏ (504 z∏ + 68 z∏) oraz w drugim przypadku 651 z∏ (583 z∏
+ 68 z∏) na osob´ w rodzinie. W przypadku, gdy dochodzi do przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje.
Zasi∏ek rodzinny mo˝e zostaç ustalony na dziecko, które nie ukoƒczy∏o 18 roku
˝ycia lub do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia, gdy ucz´szcza do szko∏y oraz do 24 roku
˝ycia, je˝eli kontynuuje nauk´ w szkole lub w szkole wy˝szej i legitymuje si´ orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Gdy prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych przys∏uguje na dziecko pozostajàce
pod opiekà opiekuna prawnego, ustalajàc dochód, nale˝y uwzgl´dniç wy∏àcznie
dochód dziecka.
Ustawa okreÊla te˝ bardzo konkretnie w art. 7, kiedy zasi∏ek rodzinny nie przys∏uguje. Takie sytuacje wyst´pujà w momencie, gdy:
– dziecko lub osoba uczàca si´ pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim;
– dziecko zosta∏o umieszczone w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie albo w rodzinie zast´pczej;
– osoba uczàca si´ zosta∏a umieszczona w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe
utrzymanie;
– dziecko lub osoba uczàca si´ jest uprawniona do zasi∏ku rodzinnego na w∏asne
dziecko;
– osobie samotnie wychowujàcej dziecko nie zosta∏o zasàdzone Êwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba ˝e;
a) drugi z rodziców dziecka nie ˝yje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie Êwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta∏o oddalone.
W prawie polskim wyst´puje obecnie 8 rodzajów dodatków do zasi∏ku rodzinnego.
Ka˝dy z nich przys∏uguje wy∏àcznie w sytuacji, je˝eli ustalony zosta∏ zasi∏ek rodzinny
na dziecko, a otrzymuje si´ je w ÊciÊle okreÊlonych przez ustaw´ przypadkach.
Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka, wyp∏acany jest jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu. Wyp∏ata tego dodatku od poczàtku 2006 r. wynosi 1 000 z∏ (wczeÊniejsza kwota wynosi∏a 500 z∏) i mo˝e nastàpiç jedynie do momentu ukoƒczenia
przez dziecko pierwszego roku ˝ycia. Gdy wystàpiono o przysposobienie wi´cej ni˝
jednego dziecka lub w rodzinie urodzi∏o si´ wi´cej ni˝ jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przys∏uguje na ka˝de dziecko. Przys∏uguje on po spe∏nieniu
kryterium dochodowego uprawniajàcego do otrzymania zasi∏ku rodzinnego, je˝eli
kobieta pozostawa∏a pod opieka medycznà nie póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y
do porodu. Pozostawanie pod opiekà medycznà potwierdza si´ zaÊwiadczeniem lekarskim. Pozostawanie kobiety pod opiekà medycznà i przedstawienie zaÊwiadcze-
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nia lekarskiego, to jedna z ostatnich zmian dokonanych w ustawie rozporzàdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej
nad kobietà w cià˝y, uprawniajàcej do dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka (uchylone
dnia 31 marca 2010 r. ustawà z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych4), który obowiàzywa∏ od 1 listopada 2009 roku. Obecnie a˝ do
31 grudnia 2011 r., aby uzyskaç prawo do tych Êwiadczeƒ wystarczy przedstawiç zaÊwiadczenie lekarskie lub zaÊwiadczenie wystawione przez po∏o˝nà, które potwierdzi
co najmniej jedno badanie kobiety w okresie cià˝y przeprowadzone przez lekarza
ginekologa lub przez po∏o˝nà. Na razie nie wprowadzono wzoru wy˝ej wymienionego zaÊwiadczenia, oznacza to, ˝e wybór jego formy zale˝y od wystawiajàcego.
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo∏ecznej podkreÊla, ˝e w okresie 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ww. ustawy zmieniajàcej, czyli od 31 marca 2010 r. do
30 wrzeÊnia 2010 r., osoby, które nie dosta∏y dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u urodzenia si´ dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu∏u urodzenia si´ dziecka
w zwiàzku z nieposiadaniem odpowiedniego zaÊwiadczenia od lekarza ginekologa,
majà prawo ponownie ubiegaç si´ o wyp∏at´ tych Êwiadczeƒ na zasadach okreÊlonych w przepisach przejÊciowych, nawet jeÊli dziecko ukoƒczy∏o 12 miesi´cy ˝ycia.
Mo˝liwoÊç ta dotyczy:
– matki lub ojca dziecka, którzy otrzymali decyzj´ o odmowie przyznania prawa
do wymienionych Êwiadczeƒ z powodu niespe∏nienia warunku pozostawania
matki dziecka pod opiekà medycznà nie póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y, wydanà pomi´dzy dniem 1 listopada 2009 r. a dniem 30 marca 2010 r.;
– matki lub ojca dziecka, których wniosek o wyp∏at´ tych Êwiadczeƒ, z∏o˝ony
w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 marca 2010 r., zosta∏ pozostawiony bez rozpatrzenia z powodu braku odpowiedniego zaÊwiadczenia lekarskiego;
– matki lub ojca dziecka urodzonego po 31 paêdziernika 2008 r., którzy z uwagi
na niez∏o˝enie wniosku nie otrzymali ww. Êwiadczeƒ do dnia wejÊcia przepisów
przejÊciowych. Mo˝liwoÊç ta dotyczy jedynie dzieci urodzonych po 31 paêdziernika 2008 r., gdy˝ tylko na nie Êwiadczenia z tytu∏u urodzenia dziecka mog∏y nie
przys∏ugiwaç z powodu braku zaÊwiadczenia o pozostawaniu matki dziecka
pod opiekà medycznà nie póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y5.
Art. 10 ustala wszelkie zagadnienia zwiàzane z wyp∏atà dodatku z tytu∏u opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dodatek ten wynosi 400 z∏ i przys∏uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi
prawnemu dziecka, podczas gdy dziecko pozostaje pod jego faktycznà opiekà, który uprawniony jest do urlopu wychowawczego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres:
– 24 miesi´cy kalendarzowych,

4
5

Dz. U. Nr 50, poz. 301.
Http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=809.
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– 36 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli sprawuje opiek´ nad wi´cej ni˝ jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
– 72 miesi´cy kalendarzowych, je˝eli sprawuje opiek´ nad dzieckiem legitymujàcym si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci albo o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci,
Za niepe∏ne miesiàce kalendarzowe dodatek wyp∏aca si´ w wysokoÊci 1/30 dodatku miesi´cznego za ka˝dy dzieƒ i sum´ tego dodatku przys∏ugujàcà za niepe∏ny miesiàc zaokràgla si´ do 10 groszy w gór´ (400 z∏: 30).
Je˝eli wyniknie sytuacja, i˝ z urlopu wychowawczego równoczeÊnie korzystajà oboje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka – przys∏uguje wy∏àcznie jeden
dodatek. Natomiast dodatek nie przys∏uguje w sytuacji, gdy osoba stajàca si´
o w/w dodatek:
– ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty,
– bezpoÊrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa∏a w zatrudnieniu przez okres krótszy ni˝ 6 miesi´cy,
– podj´∏a lub kontynuuje zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà, która uniemo˝liwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– dziecko umieszczone zosta∏o w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´,
w tym w specjalnym oÊrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z ca∏odobowej opieki wi´cej ni˝ 5 dni w tygodniu, z wyjàtkiem dziecka przebywajàcego w zak∏adzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
– w okresie korzystania z zasi∏ku macierzyƒskiego.
Obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si´ okres zatrudnienia na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dodatku z tytu∏u samotnego wychowania dziecka, mo˝na oczekiwaç, gdy matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka wychowuje
je samotnie i je˝eli nie zosta∏o zasàdzone Êwiadczenie alimentacyjne na rzecz tego
dziecka od drugiego z rodziców dziecka, poniewa˝:
1) drugi z rodziców dziecka nie ˝yje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie Êwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zosta∏o oddalone.
Za osob´ samotnie wychowujàcà dziecko, ustawa uwa˝a pann´, kawalera,
wdow´, wdowca, osob´ pozostajàcà w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sàdu, osob´ rozwiedzionà, chyba ˝e wychowuje wspólnie co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem. Dodatek ten przys∏uguje tak˝e osobie uczàcej si´, gdy
oboje rodzice osoby uczàcej si´ nie ˝yjà. O przyznanie dodatku mo˝e równie˝ sta-
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raç si´ osoba pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim, w sytuacji, gdy jej ma∏˝onek zosta∏ pozbawiony w∏adzy rodzicielskiej, jest ubezw∏asnowolniony lub przebywa
w areszcie albo w wi´zieniu powy˝ej 3 miesi´cy i dzieci nie majà zasàdzonych
Êwiadczeƒ alimentacyjnych od tej osoby.
Dodatek wyp∏acany jest w wysokoÊci 170 z∏, jednak kwota dodatku na wszystkie dzieci w rodzinie nie mo˝e przekroczyç kwoty 340 z∏. Gdy dziecko legitymuje
si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci kwota dodatku zostaje zwi´kszona o 80 z∏ na dziecko, nie mo˝e
byç jednak zwi´kszona o wi´cej ni˝ o 160 z∏ na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy
dochód rodziny nie przekracza 50% kwot, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2,
czyli 50% z kwot 504 z∏ lub 583 z∏, kwot´ dodatku zwi´ksza si´ o 50 z∏ na dziecko,
nie wi´cej jednak ni˝ o 100 z∏ na wszystkie dzieci. Dodatek zostanie, wi´c zwi´kszony, jeÊli dochód na osob´ w rodzinie nie przekracza 252 z∏ lub 291,50 z∏, kiedy
cz∏onkiem rodziny jest dziecko niepe∏nosprawne.
Artyku∏ 12a ustawy o Êwiadczeniach przewiduje dodatek z tytu∏u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który jest dodatkiem, przys∏ugujàcym dla matki lub ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka w wysokoÊci 80 z∏ miesi´cznie na ka˝de trzecie i kolejne dziecko, które uprawnione jest
do zasi∏ku rodzinnego. Przed podwy˝szeniem kwoty dodatku, rodziny wielodzietne otrzymywa∏y dodatek na trzecie i kolejne dzieci w wysokoÊci 50 z∏.
Kolejnym dodatkiem do zasi∏ku rodzinnego jest dodatek do kszta∏cenia i rehabilitacji dziecka, który przyznawany jest matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu
lub prawnemu dziecka, a tak˝e osobie uczàcej si´ na pokrycie zwi´kszonych wydatków zwiàzanych z rehabilitacjà lub kszta∏ceniem dziecka w wieku:
– do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, je˝eli legitymuje si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci,
– powy˝ej 16 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia je˝eli legitymuje si´ orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci.
Dodatek ten wyp∏aca si´ w wysokoÊci: 60 z∏ (przed zmianà kwoty wynosi∏ 50 z∏)
na dziecko w wieku do ukoƒczenia 5 roku ˝ycia i 80 z∏ (wczeÊniej 70 z∏) na dziecko w wieku powy˝ej 5 roku ˝ycia do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia.
Aby wspomóc rodziny, którym przys∏uguje zasi∏ek rodzinny, w cz´Êciowym pokryciu wydatków zwiàzanych z rozpocz´ciem roku szkolnego, w ustawie o Êwiadczeniach
wyst´puje dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego. Jest to jedyny dodatek, który
przys∏uguje raz w roku szkolnym w wysokoÊci 100 z∏ na dziecko (wczeÊniej mo˝na by∏o liczyç na kwot´ 90 z∏). Z dniem 1 stycznia 2009 r. usuni´to ograniczenia terminu z∏o˝enia wniosku o dodatek z tytu∏u rozpocz´cia roku szkolnego. Wniosek o ten dodatek
mo˝e byç z∏o˝ony w ka˝dym czasie przypadajàcym do koƒca okresu zasi∏kowego.
W sytuacji, gdy dziecko decyduje si´ na podj´cie nauki szkolnej poza miejscem
zamieszkania w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiàzek szkolny i obowiàzek nauki, matce lub ojcu, opiekunowi fak-
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tycznemu lub prawnemu dziecka, a tak˝e osobie uczàcej si´ przyznaje si´ dodatek
na pokrycie wydatków zwiàzanych z zamieszkaniem w miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba szko∏y lub na pokrycie wydatków zwiàzanych z zapewnieniem
mo˝liwoÊci dojazdu. Dodatki te przys∏ugujà przez okres 10 miesi´cy w roku w czasie trwania roku szkolnego, czyli od wrzeÊnia do czerwca nast´pnego roku kalendarzowego. Dodatek zwiàzany z zamieszkiwaniem w miejscowoÊci, w której znajduje
si´ siedziba szko∏y wyp∏acany jest w wysokoÊci 90 z∏ (pierwotnie by∏a to kwota 80 z∏)
miesi´cznie na dziecko, a dodatek na pokrycie wydatków zwiàzanych z zapewnieniem mo˝liwoÊci dojazdu do miejscowoÊci, w której znajduje si´ szko∏a w wysokoÊci 50 z∏ (wczeÊniej obowiàzywa∏a kwota 40 z∏) miesi´cznie na dziecko.
Sà to wszystkie dodatki, o które mogà ubiegaç si´ rodziny uprawnione do zasi∏ku rodzinnego.
Ustawa reguluje tak˝e w rozdziale 2a przyznawanie jednorazowej zapomogi
z tytu∏u urodzenia si´ dziecka, która przyznawana jest wy∏àcznie z tytu∏u urodzenia
si´ ˝ywego dziecka, wysokoÊci 1 000 z∏ na jedno dziecko. Zapomoga ta wyp∏acana jest niezale˝nie od wysokoÊci dochodów rodziny, w ciàgu 12 miesi´cy od urodzenia dziecka (wczeÊniej wyp∏acana by∏a wy∏àcznie do 3 miesiàca po urodzeniu
si´ dziecka). Od 1 listopada 2009 r. wprowadzono zmian´, która powoduje, i˝ o zapomog´ t´ mogà ubiegaç si´ wy∏àcznie rodziny, je˝eli kobieta pozostawa∏a
pod opiekà medycznà nie póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y do porodu, co potwierdziç nale˝y zaÊwiadczeniem lekarskim.
Warunek ten nie dotyczy oczywiÊcie opiekunów prawnych dziecka i osób,
które wystàpi∏y do sàdu o przysposobienie dziecka, a tak˝e nie dotyczy∏ on osób,
które z∏o˝y∏y wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu∏u urodzenia si´ dziecka lub dodatku do zasi∏ku rodzinnego z tytu∏u urodzenia dziecka
przed 1 listopada 2009 r.
Regulacje prawne zwiàzane z przyznawaniem Êwiadczeƒ opiekuƒczych, na które sk∏adajà si´ w/w zasi∏ek piel´gnacyjny i Êwiadczenie piel´gnacyjne, uregulowane
zosta∏y w rozdziale 3. Z informacji zamieszczonych w tym rozdziale jasno wynika,
komu przys∏ugujà owe Êwiadczenia. Zasi∏ek piel´gnacyjny przyznawany jest w celu
cz´Êciowego pokrycia wydatków, które wynikajà z koniecznoÊci zapewnienia osobie niepe∏nosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiàzku z niezdolnoÊcià do samodzielnej egzystencji. Upowa˝nionym do pobierania zasi∏ku piel´gnacyjnego jest
niepe∏nosprawne dziecko, osoba niepe∏nosprawna w wieku powy˝ej 16 roku ˝ycia,
gdy legitymuje si´ orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, osoba,
która ukoƒczy∏a 75 rok ˝ycia oraz osoba niepe∏nosprawna w wieku powy˝ej 16 roku ˝ycia, legitymujàca si´ orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci, je˝eli niepe∏nosprawnoÊç powsta∏a w wieku do ukoƒczenia 21 roku ˝ycia. Zasi∏ek ten wyp∏acany jest w wysokoÊci 153 z∏ (ostatnie nowelizacje ustawy, nie przynios∏y w tym wzgl´dzie ˝adnych zmian, wczeÊniej kwota ta wynosi∏a 144 z∏). Pomoc
w postaci zasi∏ku piel´gnacyjnego przestaje przys∏ugiwaç, gdy osoba, która go po-
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biera przebywa w instytucji zapewniajàcej ca∏odobowe utrzymanie, a jej pobyt
i udzielane przez t´ instytucj´ Êwiadczenia cz´Êciowo lub w ca∏oÊci finansowane sà
z bud˝etu paƒstwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasi∏ek ten nie przys∏uguje, tak˝e wówczas, gdy cz∏onkowi rodziny przys∏uguje za granicà Êwiadczenie
na pokrycie wydatków zwiàzanych z piel´gnacjà tej osoby, chyba ˝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo∏ecznym stanowià inaczej. W sytuacji, gdy orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci lub stopniu niepe∏nosprawnoÊci traci wa˝noÊç, je˝eli osoba niepe∏nosprawna ponownie uzyska orzeczenie, które jest kontynuacjà poprzedniego, prawo
do zasi∏ku piel´gnacyjnego uzyskuje si´ od pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym up∏ynà∏ termin wa˝noÊci poprzedniego orzeczenia,
nie wczeÊniej jednak ni˝ od miesiàca, w którym osoba z∏o˝y∏a wniosek o kontynuacj´ Êwiadczenia rodzinnego wraz z zaÊwiadczeniem potwierdzajàcym z∏o˝enie
wniosku o ponowne ustalenie niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
Drugim Êwiadczeniem opiekuƒczym jest Êwiadczenie piel´gnacyjne z tytu∏u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiàzku z koniecznoÊcià opieki nad dzieckiem. Przys∏uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka, je˝eli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujàcym si´ orzeczeniem
o niepe∏nosprawnoÊci ∏àcznie ze wskazaniami: koniecznoÊci sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub pomocy innej osoby w zwiàzku ze znacznie ograniczonà mo˝liwoÊcià
samodzielnej egzystencji oraz koniecznoÊci sta∏ego wspó∏udzia∏u na co dzieƒ
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci. Do koƒca roku 2009 zasi∏ek ten dotyczy∏ wy∏àcznie rodzin, których dochód w przeliczeniu na jednà osob´ nie przekracza∏ kwoty 583 z∏. Jednak od 1 stycznia 2010 r. prawo do tych Êwiadczeƒ jest
ustalane niezale˝nie od dochodów rodziny i na czas nieokreÊlony, chyba, ˝e orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci albo znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci by∏o wydane na czas okreÊlony, wówczas wyp∏acane jest do ostatniego dnia miesiàca,
w którym up∏ywa termin wa˝noÊci orzeczenia.
Dodatkowo, gdy w czasie trzech miesi´cy, liczàc od dnia wydania orzeczenia
o niepe∏nosprawnoÊci lub orzeczenia o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, zostanie z∏o˝ony wniosek o ustalenie prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, Êwiadczenie to
b´dzie ustalane poczàwszy od miesiàca, w którym z∏o˝ono wniosek o ustalenie
niepe∏nosprawnoÊci lub stopnia niepe∏nosprawnoÊci.
Najnowsza nowelizacja6 spowoduje, i˝ Êwiadczenie piel´gnacyjne b´dzie przys∏ugiwa∏o osobie innej ni˝ spokrewniona w pierwszym stopniu, na której cià˝y obowiàzek alimentacyjny, pod warunkiem, ˝e nie ma osoby spokrewnionej w pierw-

6

Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z realizacjà wydatków bud˝etowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).
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szym stopniu, albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawowaç opieki. W takich wypadkach ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach nale˝y do organu w∏aÊciwego, który b´dzie móg∏ przeprowadziç wywiad, a tak˝e wystàpiç do oÊrodka pomocy spo∏ecznej o udzielenie informacji w tym zakresie, je˝eli okolicznoÊci te zosta∏y ustalone w rodzinnym wywiadzie Êrodowiskowym przeprowadzonym nie wczeÊniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem otrzymania przez oÊrodek
pomocy spo∏ecznej wniosku o udzielenie informacji.
Wy˝ej opisane zmiany zosta∏y wprowadzone na podstawie art. 13 ustawy
o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych z realizacjà wydatków bud˝etowych.
Kwota Êwiadczenia piel´gnacyjnego wynosi 520 z∏ (wczeÊniej obowiàzywa∏a
kwota 420 z∏) i wyp∏aca si´ go w wysokoÊci 1/30 Êwiadczenia za ka˝dy dzieƒ,
a kwot´ Êwiadczenia przys∏ugujàcà za niepe∏ny miesiàc zaokràgla si´ do 10 groszy
w gór´. Wyst´pujà jednak pewne okolicznoÊci, które mogà spowodowaç, i˝ prawo
do Êwiadczenia piel´gnacyjnego nie przys∏uguje, gdy:
a) osoba sprawujàca opiek´ ma ustalone prawo do emerytury, renty socjalnej, renty,
zasi∏ku sta∏ego, zasi∏ku przedemerytalnego lub Êwiadczenia przedemerytalnego;
b) osoba wymagajàca opieki:
– pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
– zosta∏a umieszczona w rodzinie zast´pczej albo w zwiàzku z koniecznoÊcià
kszta∏cenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniajàcej ca∏odobowà opiek´ przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjàtkiem zak∏adów opieki zdrowotnej;
c) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczeÊniejszej emerytury na to dziecko;
d) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytu∏u urlopu wychowawczego, albo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
e) osoba sprawujàca opiek´ ma ustalone prawo do nauczycielskiego Êwiadczenia
kompensacyjnego.
Ustalenia prawa do Êwiadczeƒ podejmuje si´ OÊrodkach Pomocy Spo∏ecznej,
w∏aÊciwych dla miejsca zamieszkania osoby sk∏adajàcej wniosek wraz z dokumentami i ubiegajàcej si´ o przyznanie Êwiadczeƒ rodzinnych. Osoby zainteresowane
prawem do zasi∏ków mogà byç ma∏˝onkami, jednym z ma∏˝onków, jednym z rodziców, opiekunem faktycznym lub prawnym dziecka, osoby uczàcej si´, pe∏noletniej
osoby niepe∏nosprawnej lub innej osoby upowa˝nionej do reprezentowania dziecka lub pe∏noletniej osoby niepe∏nosprawnej. Prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´, poczàwszy od miesiàca, w którym wp∏ynà∏ prawid∏owo wype∏niony wniosek
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, do koƒca okresu zasi∏kowego. Do wniosku, w zale˝noÊci od sytuacji rodzinnej, nale˝y do∏àczyç:
– zaÊwiadczenia o dochodzie podlegajàcym, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ka˝dego cz∏onka rodziny,
wydane przez w∏aÊciwy urzàd skarbowy, zawierajàce informacje o: wysokoÊci
dochodu, wysokoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne odliczonych od do-
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chodu, wysokoÊç sk∏adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczone od podatku,
wysokoÊç nale˝nego podatku (w przypadku ubiegania si´ o Êwiadczenia rodzinne na rok 2009/2010 niezb´dne jest zaÊwiadczenie z Urz´du Skarbowego
za rok 2008),
– zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia dokumentujàce wysokoÊç innych dochodów,
– oÊwiadczenie o deklarowanych dochodach osiàganych przez osoby podlegajàce przepisom o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiàganych przez osoby fizyczne, zawierajàce w szczególnoÊci informacje o wysokoÊci dochodu, wysokoÊci nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne i zdrowotne, wysokoÊci i formie podatku dochodowego, wysokoÊç
dochodu po odliczeniu nale˝nych sk∏adek i podatku,
– inne zaÊwiadczenia lub oÊwiadczenia oraz dowody niezb´dne do ustalenia prawa do Êwiadczeƒ rodzinnych w tym: dokument stwierdzajàcy wiek dziecka (akt
urodzenia), orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci lub o stopniu niepe∏nosprawnoÊci, prawomocny wyrok sàdu rodzinnego stwierdzajàcy przysposobienie lub zaÊwiadczenie sàdu rodzinnego lub oÊrodka adopcyjno–opiekuƒczego o prowadzonym post´powaniu sàdowym w sprawie o przysposobienie dziecka, prawomocny wyrok sàdu rodzinnego orzekajàcy rozwód lub separacj´, orzeczenie
sàdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaÊwiadczenie
o ucz´szczaniu dziecka do szko∏y lub szko∏y wy˝szej, zaÊwiadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki zosta∏ udzielony oraz
o okresach zatrudnienia.
W przypadku wystàpienia zmian w liczbie cz∏onków rodziny lub innych zmian
majàcych wp∏yw na prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych jeden z rodziców, opiekun
faktyczny lub prawny dziecka, osoba uczàca si´ jest obowiàzana do niezw∏ocznego powiadomienia o tym organ wyp∏acajàcy Êwiadczenia.
Âwiadczenia rodzinne wyp∏acane sà najpóêniej do 30-go dnia ka˝dego miesiàca, chyba, ˝e z∏o˝enie wniosku nastàpi po 10 dniu danego miesiàca, wówczas
Êwiadczenie rodzinne za dany miesiàc wyp∏acane jest w nast´pnym.
Gdy dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem
rodziców, Êwiadczenie rodzinne wyp∏aca si´ temu z rodziców, pod którego opiekà
przebywa dziecko, o ile rodzic ten, ma mo˝liwoÊç przedstawienia wszystkich niezb´dnych dokumentów.
Tak sprawy wyglàdajà, gdy ktoÊ ubiega si´ o prawo do Êwiadczeƒ rodzinnych
w Polsce. Jednak w przypadku, gdy chocia˝ jedno z rodziców legalnie pracuje
w Irlandii, du˝o korzystniej jest ubiegaç si´ o zasi∏ki na dzieci na wyspie.
Trzeba zaczàç od tego, i˝ uprawnienia do zasi∏ku rodzinnego na dziecko nie zale˝à tu od dochodów. Jednym s∏owem przys∏ugujà rodzicom na dzieci, niezale˝nie
od ich zarobków. OczywiÊcie od tego Êwiadczenia nie p∏aci si´ podatku. Âwiadczenia rodzinne w Irlandii to jedyne zasi∏ki socjalne, które zostajà przyznawane rodzi-
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nom od razu od momentu podj´cia tam zatrudnienia. Obywatele krajów Unii Europejskiej otrzymujà prawa do zasi∏ku na dziecko, tzw. Child Benefit, bez wzgl´du
na to, czy ich dzieci przebywajà w Irlandii, czy nie. Sytuacja, która stanowi od tej
zasady wyjàtek, wyst´puje gdy oboje rodzice zamieszkujà na terenie w Irlandii, poniewa˝ wtedy dziecko musi mieszkaç razem z nimi. Gdy rodzice pracujà i zamieszkujà ró˝ne kraje unijne (np. Irlandia i Polska), od rodziców zale˝y, w którym paƒstwie chcà otrzymywaç zasi∏ek na dziecko.
Zasi∏ki wyp∏acane sà co miesiàc rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci pozostajàcych na ich utrzymaniu. Otrzymuje si´ je na dzieci, które nie przekroczy∏y
16-ego roku ˝ycia, a w wieku od 16-tego do 18-tego roku ˝ycia, gdy uczà si´ w trybie dziennym, uczestniczà w kursie Youthreach organizowanym przez FÁS albo
gdy sà upoÊledzone fizycznie lub psychicznie. Do niedawna Êwiadczenia te przys∏ugiwa∏y do momentu ukoƒczenia przez dziecko 19-tu lat, jednak od 1 stycznia
2010 r., nastàpi∏a zmiana ustawy, w ten sposób, ˝e zasi∏ki nie przys∏ugujà po 18-tym
roku ˝ycia. Miesi´czna kwota Child Benefit wynosi na pierwsze i drugie dziecko
150 euro (ok. 600 z∏), na trzecie i ka˝de kolejne dziecko 185 euro (740 z∏), a gdy
urodzà si´ bliêni´ta, co miesiàc wyp∏acane jest 150% kwoty, która przys∏uguje normalnie na dziecko. Cià˝e mnogie zabezpieczone sà specjalnym dodatkiem, który
wyp∏aca si´ w trzech transzach: pierwszà, zaraz po narodzinach dzieci w wysokoÊci 635 euro (ok. 2,5 tys. z∏), drugà – gdy dzieci przekroczà 4-ty rok ˝ycia w wysokoÊci 635 euro i po raz trzeci, gdy ukoƒczà 12 lat, równie˝ w wysokoÊci 635 euro.
W przypadku, gdy rodzice zamieszkujà odr´bne gospodarstwa domowe, Child
Benefit wyp∏acany jest rodzicowi u którego dziecko sp´dza wi´cej czasu. W przypadku, gdy dziecko zamieszkuje u obojga rodziców po 50% czasu, zasi∏ek wyp∏acany jest matce dziecka.
Podanie o zasi∏ek rodzinny nale˝y z∏o˝yç w przeciàgu 12 miesi´cy od:
– urodzenia dziecka,
– od momentu kiedy dziecko sta∏o si´ cz∏onkiem rodziny aplikujàcego,
– od chwili przyjazdu na sta∏e do Irlandii.
Wniosek dost´pny jest wy∏àcznie w j´zyku angielskim, a niezb´dnym dokumentem, który nale˝y do∏àczyç jest poÊwiadczona urz´dowà pieczàtkà lokalnego oddzia∏u Social Welfare kopia aktu urodzenia dziecka, która nie wymaga t∏umaczenia
na j´zyk angielski oraz Personal Public Service Number (PPS). W sytuacji, gdy rodzice ubiegajà si´ o zasi∏ek na dziecko powy˝ej 16-tego roku ˝ycia na formularzu
wymagane jest potwierdzenie ze szko∏y, do której ono ucz´szcza. Do∏àcza si´ równie˝ zaÊwiadczenie od pracodawcy, na którym widnieje potwierdzenie daty rozpocz´cia zatrudnienia oraz klas´ ubezpieczenia spo∏ecznego, a tak˝e zaÊwiadczenie
z polskiego urz´du pomocy spo∏ecznej, które zawiera informacje mówiàce o pobieraniu lub niepobieraniu zasi∏ku w Polsce (formularz E 411). Naj∏atwiejsza sytuacja
ubiegania si´ o zasi∏ek rodzinny wyst´puje w chwili, gdy dziecko urodzi∏o si´
w Irlandii. Wówczas po zarejestrowaniu go w Register of Births, Marriages and
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Deaths (rejestracji mo˝e dokonaç szpital bàdê jeden z rodziców) nie trzeba ubiegaç
si´ o zasi∏ek, gdy˝ jest on przyznany automatycznie. Po rejestracji w ciàgu 10 dni
z rodzicami kontaktuje si´ pracownik z Social Welfare w celu przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego i ustalenia szczegó∏ów niezb´dnych do przyznania zasi∏ku
rodzinnego. Jednak w sytuacji, gdy jedno z rodziców rozpocz´∏o prac´ w Irlandii,
a drugi przebywa w innym kraju Unii Europejskiej, Szwajcarii, Islandii lub Norwegi,
na rozpatrzenie wniosku czekaç mo˝na nawet do dziewi´ciu miesi´cy. Spowodowane jest to koniecznoÊcià potwierdzania danych ma∏˝onków mieszkajàcych na terenie dwóch ró˝nych krajów. Istotne jest, aby dotrzymaç terminu sk∏adania wniosku
(12 miesi´cy), gdy˝ niedostarczenie go na czas mo˝e spowodowaç opóênienie,
a w niektórych przypadkach równie˝ nieprzyznanie Êwiadczenia, np. w sytuacji, gdy
osoba ubiegajàca si´ o Êwiadczenie nie potrafi udokumentowaç powodu opóênienia. Zasi∏ki wyp∏acane sà z wyrównaniem od daty stwierdzenia przez urzàd irlandzki (Departament of Social and Family Affairs, Social Welfrae Services Office) uprawnienia do zasi∏ku. Standardowo Child Benefit przyznawany jest od pierwszego dnia
miesiàca po dacie urodzenia dziecka lub przyjazdu do Irlandii. Gdy dziecko nie
mieszka w domu, ale przebywa w placówce na zasadzie dobrowolnoÊci, zasi∏ek p∏acony jest rodzicom, pod warunkiem, ˝e rodzice ci p∏acà sk∏adki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w danej instytucji. W przypadku, gdy dziecko jest umieszczone w instytucji w zwiàzku z nakazem sàdowym, Child Benefit jest wyp∏acane
tylko wtedy, gdy dziecko wraca do domu w regularnych odst´pach czasu.
Innym rodzajem zasi∏ku by∏ Early Childcare Supplement, który przyznawany by∏
automatycznie rodzinom, które pobiera∏y zasi∏ek rodzinny. By∏ to dodatek dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli do 6-tego roku ˝ycia, w wysokoÊci 1 tys. euro
(ok. 4 tys. z∏) w skali roku, wyp∏acany co 3 miesiàce, jednak od maja 2009 r.
do 31 grudnia 2009 r., zosta∏ zmniejszony o po∏ow´ i wyp∏acany miesi´cznie,
a˝ w styczniu 2010 r. zosta∏ zlikwidowany ca∏kowicie. Zastàpiono go zasi∏kiem Early
Childhood and Education Scheme (ECCE), przyznawanym dla wszystkich dzieci
w wieku od 3 lat 3 miesi´cy do 4 lat 6 miesi´cy. Dofinansowanie ECCE otrzymuje
si´, w przypadku gdy poÊle si´ dziecko do przedszkola. Je˝eli dziecko wczeÊniej
nie ucz´szcza∏o do przedszkola dop∏ata w wysokoÊci 64,50 euro obejmuje bezp∏atny pobyt dziecka w tej instytucji przez 3 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu przez
38 tygodni w roku. Za taki pobyt dziecka w przedszkolu rodzice nie p∏acà. Dla dzieci, które ju˝ wczeÊniej uczestniczy∏y w zaj´ciach przedszkolnych w pe∏nym lub niepe∏nym wymiarze czasu rodzice i opiekunowie prawni otrzymujà dop∏at´ w wysokoÊci 48,50 euro, co przelicza si´ na wolne od op∏at rodziców 2 godziny i 15 minut
dziennie, pi´ç dni w tygodniu przez 50 tygodni w ciàgu roku.
WÊród irlandzkich zasi∏ków, mo˝na znaleêç tak˝e zasi∏ek dla samotnego rodzica – One-Parent Family Payment (OFP), który zamieszkuje razem z dzieckiem i nie
dzieli opieki nad dzieckiem z drugim rodzicem. Jest on przyznawany dla rodzica,
który wychowuje dzieci bez wsparcia partnera, np. w przypadku niezam´˝nej oso-
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by, wdowy, wdowca, gdy partner przebywa w wi´zieniu, w przypadku separacji lub
rozwodu oraz gdy ma∏˝eƒstwo zosta∏o uniewa˝nione. Aby zakwalifikowaç si´
do wyp∏aty tego Êwiadczenia nale˝y byç rodzicem, opiekunem prawnym dziecka
lub opiekunem faktycznym dziecka, a dziecko nie mo˝e przekraczaç 18-tego roku
˝ycia lub byç w wieku 18–22 lata i pobieraç nauk´ w szkole w trybie dziennym.
Do kwalifikacji tego zasi∏ku wyznaczono kryterium dochodowe, co oznacza, ˝e rodzic nie mo˝e zarabiaç wi´cej ni˝ 425 euro brutto na tydzieƒ. Nie mo˝na ˝yç w konkubinacie i powinno si´ za∏o˝yç spraw´ w sàdzie w celu uzyskania alimentów, inaczej zasi∏ek nie b´dzie przyznany. W przypadku separacji lub rozwodu, aby otrzymywaç OFP, nale˝y byç przynajmniej przez trzy miesiàce w separacji i za∏o˝yç
spraw´ w sàdzie w celu uzyskania od wspó∏ma∏˝onka alimentów na dzieci. Je˝eli
ma∏˝onek jest w wi´zieniu o w/w Êwiadczenie mo˝na ubiegaç si´ w przypadku, gdy
zosta∏ on skazany na co najmniej 6 miesi´cy wi´zienia lub sp´dzi∏ tyle samo czasu
w areszcie i ciàgle nie zosta∏ skazany. O zasi∏ek ten wyst´puje si´ sk∏adajàc odpowiednie dokumenty do Departamentu Spraw Spo∏ecznych i Rodziny w terminie
3 miesi´cy od Êmierci ma∏˝onka czy narodzin dziecka, gdy nie b´dzie si´ go wychowywaç wspólnie z drugim rodzicem lub w terminie 6 miesi´cy od rozwodu czy
separacji (wymagane jest 3 miesiàce separacji, zanim wystàpi si´ o zasi∏ek).
W przypadku, gdy rodzic pobiera∏ bez przerwy ten zasi∏ek przez 52 tygodnie, a jego
pensja wzros∏a i przekroczy∏a kwot´ 425 euro, wówczas taki rodzic ma prawo
do przejÊciowych p∏atnoÊci, w wysokoÊci po∏owy wczeÊniej pobieranej kwoty zasi∏ku
przez kolejne szeÊç miesi´cy.
Jak widaç tylko niewielka cz´Êç ze Êwiadczeƒ wyp∏acanych w Polsce i Irlandii
pokrywa si´. W Polsce posiadamy wi´cej dodatków do zasi∏ku rodzinnego. Jednak
podstawowà ró˝nicà jest fakt, i˝ w Irlandii zasi∏ki rodzinne wyp∏acane sà bez wzgl´du na kryterium dochodowe. Jest tam te˝ wyp∏acanych wiele innych zasi∏ków, które
nie sà jednak powiàzane ze Êwiadczeniami rodzinnymi, na czym skupi∏am si´
w tym artykule. Liczne zmiany wprowadzane ka˝dego roku w Êwiadczeniach, weryfikacje kwot wyp∏at, kwalifikacji do ich otrzymywania sà i b´dà ewaluowaç ka˝dego roku, poniewa˝ ka˝dego roku zmianom ulega prawo Unii Europejskiej, które ma
pierwszeƒstwo nad ustawodawstwem w poszczególnych krajach europejskich.
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Wyrok Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci
z dnia 23 grudnia 2009 r., C-403/09
(dot. wspó∏pracy sàdowej w sprawach cywilnych – sprawy ma∏˝eƒskie i dot.
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, Êrodki tymczasowe dot. prawa do pieczy
– orzeczenie podlegajàce wykonaniu w paƒstwie cz∏onkowskim, bezprawne
uprowadzenie dziecka, przyznanie pieczy nad dzieckiem drugiemu rodzicowi,
jurysdykcja w kontekÊcie praw podstawowych dziecka)

Dnia 23 grudnia 2009 r. Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci w Luksemburgu
wyda∏ wyrok w trybie prejudycjalnym w sprawie wyk∏adni art. 20 rozporzàdzenia
Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàcego jurysdykcji oraz
uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie (WE)
Nr 1347/2000, zwanego dalej „Brukselà II bis”1 wnioskowanej do rozpoznania w trybie pilnym na podstawie art. 104b regulaminu2.
Wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez Sàd Okr´gowy w Mariborze (S∏owenia) w ramach
sporu wszcz´tego przez Jasn´ Detiček przeciwko Mauriziowi Sgueglii, dotyczàcego pieczy nad ich córkà Antonellà w trakcie post´powania rozwodowego i zawiera∏
nast´pujàce pytania prejudycjalne:
1) Czy Sàd Republiki S∏owenii (paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej) jest
zgodnie z art. 20 rozporzàdzenia Nr 2201/2003 w∏aÊciwy, by ustanowiç Êrodki
zabezpieczajàce w przypadku, gdy sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego, który
na mocy rzeczonego rozporzàdzenia jest sàdem w∏aÊciwym do rozstrzygni´cia
sprawy co do istoty, ustanowi∏ Êrodek zabezpieczajàcy uznany za wykonalny
w Republice S∏owenii?
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzàcej na powy˝sze pytanie:
2) Czy stosujàc prawo krajowe (na co zezwala art. 20 rozporzàdzenia
Nr 2201/2003), sàd s∏oweƒski mo˝e, ustanawiajàc Êrodek zabezpieczajàcy
na podstawie art. 20 rozporzàdzenia Nr 2201/2003, zmieniç lub uchyliç prawomocny i wykonalny Êrodek zabezpieczajàcy ustanowiony przez w∏aÊciwy na
mocy rozporzàdzenia Nr 2201/2003 do rozstrzygni´cia sprawy co do istoty sàd
innego paƒstwa cz∏onkowskiego?
1
2

Dz. U. WE L 338 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Regulamin post´powania przed Trybuna∏em SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich z 19 czerwca 1991 r.
(Dz. U. L. 176 z 4.7.1991, s. 7, z póên. zm.); tekst skonsolidowany regulaminu (Dz. U. UE C 177 z 2.7.2010)
dost´pny w j. polskim na www.curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp.pl.pdf.
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W powy˝szej sprawie istnia∏y: 1) wydane przez sàd w∏oski wykonalne orzeczenie sàdowe zarzàdzajàce Êrodek zabezpieczajàcy, w którym powierzono piecz´
nad dzieckiem ojcu oraz 2) sprzeczne z nim wydane przez sàd s∏oweƒski orzeczenie zarzàdzajàce Êrodki zabezpieczajàce, w którym powierzono piecz´ nad dzieckiem matce. Sàd wniós∏ o orzeczenie w trybie przyÊpieszonym, argumentujàc jego
zasadnoÊç potrzebà szybkiego dzia∏ania, poniewa˝ opóênienie rozstrzygni´cia
sprawy jest sprzeczne z interesem dziecka i mog∏oby doprowadziç do nieodwracalnego pogorszenia stosunków mi´dzy dzieckiem a jego ojcem. Ponadto podniós∏, ˝e sam charakter tymczasowy zastosowania Êrodka zabezpieczajàcego dotyczàcego pieczy nad dzieckiem wymaga pilnej interwencji Trybuna∏u, aby nie
przed∏u˝aç stanu niepewnoÊci prawnej.
Ma∏˝onkowie J. Detiček oraz M. Sgueglia mieszkali w Rzymie przez 25 lat. Ich
córka Antonella urodzi∏a si´ w dniu 6 wrzeÊnia 1997 r.
Dnia 25 lipca 2007 r. sàd w Tivoli (W∏ochy), do którego ma∏˝onkowie Detiček
i Agueglia wystàpili z powództwem rozwodowym obejmujàcym tak˝e spraw´ pieczy nad Antonellà, powierzy∏ tymczasowo wy∏àcznà piecz´ nad dzieckiem M. Sgueglii oraz zarzàdzi∏ umieszczenie Antonelli w placówce sióstr kalasancjuszek
w Rzymie. Jednak tego samego dnia J. Detiček z córkà opuÊci∏y W∏ochy i pojecha∏y do S∏owenii, gdzie mieszka∏y w chwili orzekania przez ETS.
Na podstawie orzeczenia Sàdu Okr´gowego w Mariborze w S∏owenii z dnia
22 listopada 2007 r., utrzymanego w mocy orzeczeniem Sàdu Najwy˝szego S∏owenii
z dnia 2 paêdziernika 2008 r., postanowienie sàdu w Tivoli z dnia 25 lipca 2007 r.
zosta∏o uznane za wykonalne na terytorium Republiki S∏owenii.
W wyniku ostatniego orzeczenia przed Sàdem Rejonowym w Slovenski Bistrici
toczy∏o si´ post´powanie wykonawcze w sprawie wydania dziecka M. Sgueglii
i umieszczenia go w wy˝ej wymienionej placówce sióstr. Jednak˝e postanowieniem z dnia 2 lutego 2009 r. Sàd Rejonowy zawiesi∏ wykonanie wydania do chwili
ostatecznego zakoƒczenia post´powania w sprawie g∏ównej.
W dniu 28 listopada 2008 r. J. Detiček wystàpi∏a do Sàdu Okr´gowego w Mariborze z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego Êrodka zabezpieczajàcego
w celu przyznania jej pieczy nad dzieckiem. Postanowieniem z dnia 9 grudnia
2008 r. sàd ten uwzgl´dni∏ wniosek matki i powierzy∏ jej tymczasowo piecz´
nad Antonellà. Sàd wyda∏ orzeczenie na podstawie przepisów art. 20 rozporzàdzenia Nr 2001/2003 w zwiàzku z art. 13 Konwencji haskiej z 1980 r.3 i uzasadni∏ je
zmianà okolicznoÊci faktycznych sprawy oraz interesem dziecka.
Sàd s∏oweƒski uzna∏, ˝e Antonella zintegrowa∏a si´ w swoim Êrodowisku
spo∏ecznym w S∏owenii i powrót do W∏och wraz z przymusowym umieszczeniem w placówce opiekuƒczej by∏by sprzeczny z jej dobrem, gdy˝ spowodowa-

3

Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ sporzàdzona w Hadze dnia
25 paêdziernika 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528).
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∏oby to nieodwracalny uraz fizyczny i psychiczny. Ponadto podczas post´powania sàdowego prowadzonego w S∏owenii Antonella wyrazi∏a ˝yczenie pozostania u swojej matki.
M. Sgueglia wniós∏ sprzeciw od tego postanowienia do sàdu s∏oweƒskiego. Sprzeciw zosta∏ oddalony postanowieniem z dnia 29 czerwca 2009 r. Nast´pnie M. Sgueglia
wniós∏ za˝alenie na to postanowienie do Sàdu Odwo∏awczego w Mariborze.
W tych okolicznoÊciach Sàd Odwo∏awczy w Mariborze zawiesi∏ post´powanie
i zwróci∏ si´ do Trybuna∏u z wy˝ej powo∏anymi pytaniami prejudycjalnymi.
ETS analizujàc i rozwiàzujàc problem prawny stosowa∏ prawo wspólnotowe,
Konwencj´ haska z 1980 r. oraz ustawodawstwo krajowe S∏owenii oraz w uzasadnieniu odwo∏a∏ si´ do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zwanej dalej
KPP4. Trybuna∏ wyszed∏ jednak z za∏o˝enia, ˝e na oba pytania nale˝y odpowiedzieç
∏àcznie a nie warunkowo.
Na samym wst´pie rozwa˝aƒ ETS podniós∏, ˝e z ugruntowanego orzecznictwa
wynika, i˝ „na paƒstwach cz∏onkowskich spoczywa nie tylko obowiàzek wyk∏adni
swego prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym, lecz równie˝ dbanie
o to, by nie opieraç si´ na wyk∏adni tekstu prawa wtórnego, która pozostawa∏aby
w konflikcie z prawami podstawowymi chronionymi przez wspólnotowy porzàdek
prawny lub z innymi ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego”5.
Przywo∏ujàc motyw 12 rozporzàdzenia Bruksela II bis ETS podkreÊli∏, ˝e podstawy jurysdykcji w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej ukszta∏towane sà
zgodnie z zasadà dobra dziecka, w szczególnoÊci wed∏ug kryterium bliskoÊci. Jurysdykcja w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej przyznana zosta∏a w pierwszej kolejnoÊci sàdom paƒstwa cz∏onkowskiego miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka
w chwili wniesienia sprawy do sàdu, bliskiego w sensie geograficznym i dlatego
najlepiej umiejscowionego w celu dokonania oceny Êrodków, które nale˝y zarzàdziç w interesie dziecka. W rozpoznawanej sprawie sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania co do istoty wszystkich kwestii zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià rodzicielskà powsta∏ych w sporze, b´dàcym przedmiotem post´powania g∏ównego (rozwodowego), jest sàd w∏oski w Tivoli. ETS zauwa˝y∏ równie˝, ˝e rozporzàdzenie Bruk4

5

Zbioru fundamentalnych praw cz∏owieka, uchwalonego i podpisanego pierwotnie w dniu 7 grudnia 2000 r.
podczas szczytu Rady Europejskiej w Nicei, w imieniu organów UE, tj. Parlamentu, Rady i Komisji. Po
upadku koncepcji przyj´cia Konstytucji Europejskiej, powtórnie, z pewnymi poprawkami, Karta zosta∏a
podpisana przez przewodniczàcych w. wym. organów UE podczas szczytu w Lizbonie dnia 12 grudnia
2007 r. Prawna moc wià˝àca dokumentu zosta∏a jej nadana przez Traktat lizboƒski z dnia 13 grudnia
2007 r., który wszed∏ w ˝ycie 1 grudnia 2009 r. Rzàdy Wielkiej Brytanii i Polski ograniczy∏y dla swoich obywateli ochron´ prawnà KPP poprzez przyj´cie dodatkowego protoko∏u, stanowiàcego cz´Êç Traktatu
lizboƒskiego. Zob. tak˝e: A. Wyrozumska, Znaczenie prawne zmiany statusu Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej w Traktacie Lizboƒskim oraz Protoko∏u Polsko-Brytyjskiego, „Przeglàd Sejmowy” 2008,
Nr 2 (85), s. 25–39 oraz tam˝e artyku∏y: B. Banaszak, Zalety i wady Kraty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, s. 9–24 i R. Wieruszewski, Rola i znaczenie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej dla
ochrony praw cz∏owieka, s. 41–60.
ETS przywo∏a∏ wyroki podobne: z dnia 6 listopada 2003 r. – C-101/01 oraz z dnia 26 czerwca 2007 r. – C-305/05.
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sela II bis w art. 20 ust. 1 przewiduje, ˝e sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym
znajduje si´ dziecko, sà uprawnione pod pewnymi warunkami (spe∏nienia trzech
przes∏anek ∏àcznie) do ustanawiania Êrodków tymczasowych przewidzianych prawem tego paƒstwa, nawet jeÊli w∏aÊciwym do rozpoznania sprawy co do istoty jest
inny sàd, jednak przepis ten, jako wyjàtkowy, nale˝y interpretowaç zaw´˝ajàco.
Stwierdzenie sytuacji niecierpiàcej zw∏oki w takim przypadku by∏oby sprzeczne
z celem rozporzàdzenia Nr 2201/2003, którego za∏o˝eniem jest równie˝ zniech´canie do bezprawnego zatrzymywania lub uprowadzenia dzieci z jednego paƒstwa
cz∏onkowskiego do drugiego6, bowiem zarzàdzenie Êrodka tymczasowego majàcego na celu zmian´ Êrodka w przedmiocie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej zastosowanego przez sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy co do istoty oraz ewentualna przewlek∏oÊç post´powania wykonawczego w wezwanym paƒstwie cz∏onkowskim – mog∏yby przyczyniç si´ do powstania warunków uniemo˝liwiajàcych wykonanie orzeczenia sàdu w∏aÊciwego, którego wykonalnoÊç zosta∏a stwierdzona.
ETS podkreÊli∏, ˝e uznanie mo˝liwoÊci zastosowania Êrodka powodujàcego zmian´ odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej sprowadza∏oby si´ do wzmocnienia pozycji rodzica, który dopuÊci∏ si´ bezprawnego uprowadzenia, bowiem to skutkowa∏oby
utrwaleniem sytuacji faktycznej wynikajàcej z bezprawnego post´powania.
Ponadto Êrodki tymczasowe na podstawie art. 20 ust. 1 rozporzàdzenia Bruksela II bis powinny byç stosowane wobec osób znajdujàcych si´ w paƒstwie
cz∏onkowskim w∏aÊciwego sàdu do wydania tego zarzàdzenia. ETS zwróci∏
uwag´, ˝e Êrodek tymczasowy w sprawach dot. odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej,
majàcy na celu zmian´ pieczy nad dzieckiem, jest stosowany nie tylko wobec
dziecka, ale tak˝e wobec rodzica, któremu piecza jest powierzana i drugiego rodzica, którego pozbawia si´ prawa do pieczy pomimo istnienia odmiennego
wczeÊniejszego orzeczenia, w dodatku w trakcie sprawy rozpoznawanej pod nieobecnoÊç zainteresowanego.
ETS w niniejszej sprawie odwo∏a∏ si´ równie˝ do art. 24 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, który gwarantuje respektowanie podstawowych praw
dziecka, zgodnie z miarà ochrony i opieki wyznaczonej „dobrem” dziecka. Takim
prawem dziecka jest utrzymywanie sta∏ego, osobistego zwiàzku i bezpoÊredniego
kontaktu z obojgiem rodziców (art. 24 ust. 3 KPP). ETS podniós∏, ˝e art. 20 Brukseli II bis nie mo˝e byç interpretowany w sposób naruszajàcy wy˝ej wymienione
prawo podstawowe. Dlatego te˝ stwierdzi∏, ˝e „bezprawne uprowadzenie dziecka
w nast´pstwie decyzji podj´tej jednostronnie przez jedno z rodziców najcz´Êciej
pozbawia dziecko mo˝liwoÊci utrzymywania sta∏ego, osobistego zwiàzku i bezpoÊredniego kontaktu z drugim z rodziców.”. Nie mo˝na zatem interpretowaç art. 20
rozporzàdzenia Bruksela II bis w sposób umo˝liwiajàcy zalegalizowanie skutków
dzia∏ania bezprawnego.
6

Por. równie˝ przywo∏any przez ETS wyrok z dnia 11 lipca 2008 r. (C-195/08 PPU).
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ETS zwa˝y∏ tak˝e i to, ˝e zgodnie z art. 24 ust. 3 Karty mo˝na odstàpiç od prawa podstawowego dziecka do utrzymywania sta∏ego, osobistego zwiàzku i bezpoÊredniego kontaktu z obojgiem rodziców, je˝eli ten interes nadrz´dny oka˝e si´
sprzeczny z innym interesem dziecka. Zatem „(...) Êrodek stanowiàcy przeszkod´
w utrzymywaniu sta∏ego, osobistego zwiàzku i bezpoÊredniego kontaktu z obojgiem rodziców mo˝e byç uzasadniony tylko innym interesem dziecka takiej wagi,
˝e przewa˝a on nad interesem, który stanowi fundament wspomnianego prawa
podstawowego.”. ETS nie przybli˝y∏ definicji poj´cia „sprzecznoÊci z interesem
dziecka” u˝ytego w art. 24 ust. 3 KPP7, niemniej odwo∏anie si´ do KPP ma znaczenie fundamentalne dla praktyki stosowania prawa. ETS stwierdzi∏ bowiem, ˝e „wywa˝onà i rozsàdnà ocen´ wszystkich istniejàcych interesów, która powinna opieraç
si´ na obiektywnych wzgl´dach dotyczàcych samej osoby dziecka i jego Êrodowiska spo∏ecznego, nale˝y co do zasady przeprowadziç w ramach post´powania
przed sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania sprawy co do istoty, na podstawie przepisów rozporzàdzenia nr 2201/2003.”.
Ostatecznie ETS na zadane przez sàd s∏oweƒski pytania udzieli∏ jednej odpowiedzi, orzekajàc, ˝e „Artyku∏ 20 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia
27 listopada 2003 r. dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) nr 1347/2000, nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e w okolicznoÊciach takich jak wyst´pujàce
w sprawie przed sàdem krajowym nie zezwala on sàdowi paƒstwa cz∏onkowskiego na zastosowanie Êrodka tymczasowego w sprawie dotyczàcej odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej polegajàcego na przyznaniu jednemu z rodziców
pieczy nad dzieckiem przebywajàcym na terytorium tego paƒstwa, gdy sàd
innego paƒstwa cz∏onkowskiego, który jest w∏aÊciwy na podstawie wymienionego rozporzàdzenia do rozpoznania co do istoty sporu dotyczàcego pieczy
nad dzieckiem, wyda∏ ju˝ orzeczenie powierzajàce tymczasowo piecz´ nad tym
dzieckiem drugiemu z rodziców, przy czym zosta∏a stwierdzona wykonalnoÊç
tego orzeczenia na terytorium pierwszego paƒstwa cz∏onkowskiego.”8.
Opracowa∏a: Gra˝yna Nauka
7

8

Art. 24 KPP: „1. Dzieci majà prawo do takiej ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mogà one
swobodnie wyra˝aç swoje poglàdy. Poglàdy te sà brane pod uwag´ w sprawach, które ich dotyczà,
stosownie do ich wieku i stopnia dojrza∏oÊci. 2. We wszystkich dzia∏aniach dotyczàcych dzieci, zarówno
podejmowanych przez w∏adze publiczne, jak i instytucje prywatne, nale˝y przede wszystkim uwzgl´dniç
najlepszy interes dziecka. 3. Ka˝de dziecko ma prawo do utrzymywania sta∏ego, osobistego zwiàzku i bezpoÊredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba ˝e jest to sprzeczne z jego interesami.”.
W tezie 46 uzasadnienia ETS przywo∏a∏ tak˝e przepis art. 28 ust. 1 Brukseli II bis, zgodnie z którym orzeczenia w sprawie wykonywania odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej wydane w paƒstwie cz∏onkowskim pochodzenia, na terytorium którego sà wykonalne, co do zasady powinny byç wykonane w wezwanym paƒstwie cz∏onkowskim, a tak˝e art. 31 ust. 3 tego rozporzàdzenia UE, który zakazuje wszelkiej kontroli merytorycznej orzeczeƒ, o których wykonanie wystàpiono.
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Wyrok Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka
z dnia 2 marca 2010 r., sprawa Adamkiewicz
przeciwko Polsce (skarga 54729/00)
(dot. naruszenia gwarancji rzetelnego procesu: nieuzyskanie przez ma∏oletniego odpowiedniej pomocy prawnej i dopuszczenie dowodu z jego wyjaÊnieƒ
z∏o˝onych w toku post´powania wyjaÊniajàcego oraz brak bezstronnego sàdu
ze wzgl´du na udzia∏ w sk∏adzie orzekajàcym sàdu rodzinnego s´dziego,
który prowadzi∏ post´powanie wyjaÊniajàce)

Skar˝àcy zarzuci∏ Rzeczypospolitej Polskiej, ˝e post´powanie prowadzone
przeciwko niemu w trybie ustawy z 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich
naruszy∏o gwarancje rzetelnego procesu okreÊlone w art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji
o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci z dnia 9 listopada 1999 r.,
w wyniku czego zosta∏ uznany sprawcà zabójstwa innego ma∏oletniego i umieszczony na okres szeÊciu lat w zak∏adzie poprawczym.
Ustalenia co do faktów. OkolicznoÊci sprawy
W dniu 4 grudnia 1997 r. skar˝àcy (ur. 1982 r.) zosta∏ zatrzymany przez policj´
w celu przes∏uchania go w sprawie zabójstwa jego rówieÊnika.
Skar˝àcy by∏ przes∏uchiwany przez policjantów, w obecnoÊci psychologa, przez
oko∏o pi´ç godzin. Poczàtkowo zaprzecza∏ swojemu uczestnictwu w zabójstwie, jednak potem przyzna∏ si´ do zabójstwa. Poczàtkowe wyjaÊnienia dotyczàce jego uczestnictwa w tych zdarzeniach nie zosta∏y udokumentowane. Pod koniec póêniejszej fazy
przes∏uchania, w toku której skar˝àcy po raz kolejny opisywa∏ przebieg zdarzeƒ, policjantka sporzàdzi∏a sprawozdanie, które zosta∏o podpisane przez nià samà oraz psychologa i do∏àczone do akt sprawy. Przebieg przes∏uchania by∏ rejestrowany na video.
Tego samego dnia skar˝àcy zosta∏ doprowadzony do s´dziego rodzinnego.
W sk∏adanych przed s´dzià wyjaÊnieniach potwierdzi∏ zeznania z∏o˝one na policji,
co zosta∏o udokumentowane przez sekretarza sàdowego w protokole. W wyniku
powy˝szego s´dzia postanowi∏ umieÊciç skar˝àcego w schronisku dla nieletnich
na czas trwania post´powania i wyznaczy∏ adwokata do jego obrony.
W dniu 8 grudnia 1997 r. rodzice skar˝àcego ustanowili swojego w∏asnego adwokata i powierzyli mu obron´ ich syna. Adwokat jeszcze w tym samym dniu wystàpi∏ do s´dziego rodzinnego o zezwolenie na widzenie ze skar˝àcym w schronisku dla nieletnich oraz domaga∏ si´ zezwolenia na wglàd w akta sprawy. S´dzia oddali∏ ten wniosek, jak równie˝ oddali∏ wniosek rodziców o zezwolenie na odwiedziny syna w schronisku.
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Dnia 12 grudnia 1997 r. adwokat ponowi∏ swoje ˝àdanie, powo∏ujàc w uzasadnieniu art. 64 Kodeksu post´powania karnego, który gwarantuje ka˝dej osobie
oskar˝onej i tymczasowo aresztowanej prawo do porozumienia si´ ze swym
obroƒcà podczas nieobecnoÊci innych osób oraz korespondencyjnie. W dniu
20 grudnia 1997 r. kolejny raz wystàpi∏ o zezwolenie na widzenie ze swoim klientem, jednoczeÊnie sk∏adajàc za˝alenie na uniemo˝liwienie skar˝àcemu przez s´dziego rodzinnego porozumienia si´ ze swoim obroƒcà, ze wzgl´du na brak odpowiedzi s´dziego. Za˝alenie pozosta∏o bez odpowiedzi.
23 grudnia 1997 r. skar˝àcy zosta∏ wys∏uchany przez s´dziego rodzinnego pod
nieobecnoÊç adwokata i podtrzyma∏ swoje poczàtkowe wyjaÊnienia. Ponownie zosta∏ wys∏uchany przez s´dziego rodzinnego w schronisku w dniu 30 grudnia 1997 r.
W dniu 31 grudnia 1997 r. s´dzia zezwoli∏ adwokatowi na widzenie ze skar˝àcym w schronisku i porozumienie si´ z nim w obecnoÊci jednego z psychologów
schroniska. Termin spotkania zosta∏ wyznaczony po 8 stycznia 1998 r., w dniu
uzgodnionym z dyrektorem schroniska. Ponadto obroƒca zosta∏ poinformowany
o mo˝liwoÊci zapoznania si´ z aktami sprawy po ich zwróceniu przez bieg∏ych psychiatrów, oraz ˝e b´dzie móg∏ si´ porozumieç ze swoim klientem w sposób poufny
po zakoƒczeniu trwajàcego wówczas badania psychiatrycznego.
Dnia 7 stycznia 1998 r. matka skar˝àcego mog∏a go – po raz pierwszy od wszcz´cia post´powania – odwiedziç w schronisku.
9 stycznia 1998 r. adwokat po raz kolejny wystàpi∏a do s´dziego o zezwolenie
na porozumienie si´ z klientem. Pierwsze spotkanie skar˝àcego z adwokatem odby∏o si´ w dniu 18 stycznia 1998 r., tj. oko∏o 6 tygodni po jego zatrzymaniu.
Dnia 18 lutego 1998 r. adwokat po raz kolejny wystàpi∏ o zezwolenie na wglàd
w akta sprawy, jednak˝e s´dzia odmówi∏ pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku
uzasadniajàc, ˝e jego postanowienie z dnia 31 grudnia 1997 r. pozostawa∏o wcià˝
w mocy.
W dniu 24 lutego 1998 r. skar˝àcy zosta∏ poddany badaniu przez bieg∏ych psychiatrów. Tego samego dnia obroƒca móg∏ si´ zapoznaç po raz pierwszy z aktami
sprawy.
25 lutego 1998 r. s´dzia rodzinny postanowi∏ przed∏u˝yç pobyt skar˝àcego
w schronisku o dalsze 3 miesiàce. Natomiast w dniu 26 lutego 1998 r. po raz kolejny wys∏ucha∏ skar˝àcego pod nieobecnoÊç jego obroƒcy. W trakcie tego wys∏uchania skar˝àcy podtrzyma∏ swoje wczeÊniejsze wyjaÊnienia. Ostatnie wys∏uchanie
skar˝àcego w ramach post´powania wyjaÊniajàcego odby∏o si´ dnia 12 marca
1998 r. i wówczas skar˝àcy odmówi∏ udzielenia odpowiedzi na pytania s´dziego.
19 marca 1998 r. akta zosta∏y zwrócone przez bieg∏ych psychiatrów, którzy zakoƒczyli swoje czynnoÊci.
31 marca 1998 r. obroƒca wnios∏a za˝alenie, podnoszàc, ˝e s´dzia rodzinny
w dalszym ciàgu uniemo˝liwia jej kontakt z klientem. Ponadto wnios∏a o wy∏àczenie s´dziego, uznajàc, ˝e naruszy∏ cià˝àcy na nim obowiàzek bezstronnoÊci.
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W dniu 6 kwietnia 1998 r. adwokat z∏o˝y∏ za˝alenie do Prezesa Sàdu Rejonowego na szereg nieprawid∏owoÊci pope∏nionych przez s´dziego rodzinnego w toku post´powania wyjaÊniajàcego i wnios∏a o obj´cie sprawy jego osobistym nadzorem.
17 kwietnia 1998 r. adwokat po raz kolejny zwróci∏ si´ do s´dziego rodzinnego o zezwolenie na porozumienie si´ ze swoim klientem. W odpowiedzi z dnia 8 maja 1998 r.
zosta∏a poinformowana, ˝e zezwolenie b´dzie mog∏o zostaç wydane dopiero po rekonstrukcji zdarzeƒ na miejscu zbrodni, przewidzianej do przeprowadzenia w maju.
Dnia 21 kwietnia 1998 r. Sàd Rejonowy odrzuci∏ wniosek z dnia 31 marca o wy∏àczenie s´dziego. W dniu 14 maja 1998 r. adwokat wystàpi∏ do s´dziego o zezwolenie na widzenie ze swoim klientem podnoszàc, ˝e od zatrzymania skar˝àcego,
tj. od ponad 6 miesi´cy, móg∏ si´ z nim porozumieç tylko jeden raz. 19 maja s´dzia
rodziny zezwoli∏ na widzenie w siedzibie sàdu, ale w jego obecnoÊci, czemu sprzeciwi∏ si´ adwokat dnia 21 maja 1998 r., podnoszàc, ˝e od ustanowienia obroƒcà nie
móg∏ jeszcze porozumieç si´ ze swoim klientem w sposób poufny. To za˝alenie zosta∏o odrzucone w dniu 3 czerwca, ale adwokat wystàpi∏ po raz kolejny o zezwolenie na widzenie ze swoim klientem w dniu 26 maja 1998 r. Wniosek ten zosta∏ zwrócony wnioskodawcy z powodu braków formalnych (brak podpisu adwokata).
4 czerwca 1998 r. postanowieniem, na podstawie art. 42 § 2 i art. 50 ustawy
z 1982 r., s´dzia rodzinny zamknà∏ post´powanie wyjaÊniajàce i przekaza∏ spraw´
do post´powania poprawczego.
ETPCz podkreÊli∏, ˝e sàd rozpozna∏ spraw´ w post´powaniu poprawczym
w sk∏adzie s´dziego rodzinnego oraz dwóch ∏awników, przy czym – przez tego samego s´dziego, który prowadzi∏ post´powanie wyjaÊniajàce.
Wyrokiem z 29 paêdziernika 1999 r. sàd uzna∏ skar˝àcego sprawcà zarzucanych
mu czynów i orzek∏ Êrodek poprawczy (umieszczenie w zak∏adzie poprawczym).
W uzasadnieniu do wyroku sàd podniós∏, ˝e pierwsze przes∏uchanie przez policj´ by∏o zgodne z art. 39 ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, poniewa˝ odby∏o si´ w obecnoÊci psychologa i zosta∏y udokumentowane przez policj´.
Skar˝àcy móg∏ wypowiadaç si´ w sprzyjajàcych warunkach i bez przymusu najpierw w charakterze Êwiadka, a nast´pnie podejrzanego. Skar˝àcy potwierdzi∏
swoje poczàtkowe wyjaÊnienia w toku póêniejszych wys∏uchaƒ przez s´dziego rodzinnego. Wed∏ug sàdu polskiego ˝aden przepis prawa nie zobowiàzywa∏ go
do przes∏uchania ma∏oletniego w obecnoÊci rodziców, tym bardziej, ˝e odmawia∏
sk∏adania zeznaƒ w ich obecnoÊci do 30 grudnia 1997 r., tj. do dnia, w którym przekazano mu list od rodziców zapewniajàcy go o ich wsparciu. Ponadto zeznania te
zosta∏y potwierdzone przez pozosta∏y materia∏ dowodowy.
Adwokat skar˝àcego wniós∏ apelacj´, wnoszàc o uchylenie wyroku wydanego
w pierwszej instancji i zarzucajàc post´powaniu nierzetelnoÊç oraz naruszenie ró˝nych gwarancji przewidzianych ustawà z dnia 26 wrzeÊnia 1982 r. Adwokat podkreÊli∏, ˝e organy prowadzàce post´powanie nie bra∏y pod uwag´ wra˝liwoÊci skar˝àcego i jego braku zdolnoÊci do zrozumienia subtelnoÊci i znaczenia post´powania.
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Ponadto adwokat uzna∏a, ˝e prawo do obrony zosta∏o naruszone w sposób ra˝àcy, stajàc si´ iluzoryczne, ze wzgl´du na zastosowane przez sàd ograniczenia wykonywania prawa do swobodnego porozumiewania si´ skar˝àcego ze swoim adwokatem oraz prawo obroƒcy do zapoznania si´ z aktami sprawy. Wed∏ug adwokata dowody zosta∏y zebrane z naruszeniem przepisów prawa, dlatego nie mo˝na uznaç, ˝e post´powanie by∏o prowadzone rzetelnie. W szczególnoÊci prawo policji do przes∏uchania nieletniego podejrzanego o pope∏nienie przest´pstwa mo˝e
byç realizowane tylko w wyjàtkowych sytuacjach i musi byç dokonywane obligatoryjnie w obecnoÊci jednej z osób wskazanych tym przepisem, których zadaniem
jest dba∏oÊç o poszanowanie interesów dziecka. Poza tym policja mia∏a obowiàzek
sporzàdziç protokó∏, który jest jedynym dokumentem stanowiàcym dopuszczalny
Êrodek dowodowy. Natomiast sprawozdanie nie ma takiej mocy dowodowej, jakà
przepisy prawa nadajà protoko∏owi, poniewa˝ informacje ze sprawozdania nie pochodzà bezpoÊrednio od osoby, której wyjaÊnienia sà relacjonowane.
Wyrokiem z dnia 26 marca 1999 r. Sàd Okr´gowy w Poznaniu oddali∏ apelacj´,
wskazujàc, ˝e wobec naruszenia przez organy ró˝nych przepisów proceduralnych,
sàd zbada∏, jaki wp∏yw mog∏yby mieç pope∏nione nieprawid∏owoÊci na treÊç wyroku sàdu rodzinnego. Co si´ tyczy prawa do obrony Sàd Okr´gowy uzna∏, ˝e prawo to nie by∏o respektowane w toku post´powania wyjaÊniajàcego. Naruszenie
art. 64 k.p.k. nie mia∏o jednak wp∏ywu na treÊç zaskar˝onego wyroku, który nie
opiera∏ si´ wy∏àcznie na wyjaÊnieniach skar˝àcego. Sàd uzna∏ jako nieprawid∏owe
post´powanie przy pierwszym przes∏uchaniu ze wzgl´du na nieobecnoÊç osób
wskazanych przepisami prawa i niesporzàdzenie protoko∏u oraz brak kompetencji
policji do wezwania bieg∏ego psychologa. Policja powinna by∏a, po ustaleniu,
˝e podejrzanym jest ma∏oletni, bezwzgl´dnie doprowadziç go do sàdu rodzinnego
wraz z aktami sprawy. Równie˝ sàd rodzinny nie mia∏ prawa powo∏ywaç si´ na dowód ze sprawozdania przy dokonywaniu ustaleƒ faktycznych ze wzgl´du na
art. 158 k.p.k. Pomimo stwierdzonych uchybieƒ, zdaniem Sàdu Okr´gowego,
uchylenie zaskar˝onego wyroku nie by∏o konieczne w tej konkretnej sprawie
ze wzgl´du na inny materia∏ dowodowy, zw∏aszcza wyjaÊnienia z∏o˝one przed s´dzià rodzinnym, które zosta∏y przyj´te zgodnie z regu∏ami post´powania.
Nast´pnie adwokat skar˝àcego wniós∏ kasacj´, w której podniós∏, ˝e „fundamentalne gwarancje rzetelnego procesu okreÊlone zarówno w artykule 42 Konstytucji, jak
i w artykule 6 ust. 3 Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci
zosta∏y naruszone. Ponadto adwokat podkreÊli∏a, ˝e zgodnie z orzecznictwem Sàdu
Najwy˝szego okolicznoÊç, ˝e w sprawie, w której pomoc adwokata jest obligatoryjna, a skar˝àcy zosta∏ jej pozbawiony, powinna by∏a doprowadziç do uchylenia wyroku, niezale˝nie od wp∏ywu stwierdzonych uchybieƒ na rozstrzygni´cie sàdów.
Postanowieniem z dnia 9 wrzeÊnia 1999 r. SN oddali∏ kasacj´ ze wzgl´du
na oczywistà bezzasadnoÊç, które nie by∏o uzasadnione w formie pisemnej zgodnie z art. 535 § 2 k.p.k.
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Ustalenia co do prawa
1. Co do naruszenia prawa do obrony, ETPCz przywo∏a∏ art. 64 k.p.k., statuujàcy
prawo do obrony oskar˝onego, oraz art. 49 u.p.n. nakazujàcy bezwarunkowe wsparcie nieletniego przez obroƒc´ od czasu wydania postanowienia o umieszczeniu go
w schronisku dla nieletnich oraz art. 143 § 3 k.p.k. dot. przeglàdania akt sprawy
w toku post´powania przygotowawczego, a tak˝e art. 438 § 2 k.p.k., art. 69 § 1 u.p.n.
ETPCz wskaza∏, ˝e przedstawienie istotnych postanowieƒ prawa mi´dzynarodowego w zakresie gwarancji proceduralnych przyznanych nieletnim i prawa do obroƒcy
w czasie zatrzymania albo pozbawienia wolnoÊci, znajduje si´ m.in. w orzeczeniu
z dnia 27 listopada 2008 r. Salduz przeciwko Turcji (skarga Nr 36391/02).
Trybuna∏ przypomnia∏ co do istoty sprawy, ˝e celem art. 6 Konwencji jest zapewnienie, ˝eby ka˝da osoba, a w szczególnoÊci taka, której zarzuca si´ pope∏nienie
przest´pstwa, mog∏a korzystaç z gwarancji rzetelnego procesu, które obowiàzujà
nie tylko w fazie orzekania ale tak˝e post´powania przygotowawczego1. Jednak
sposób zastosowania art. 6 ust. 1 i 3c w toku post´powania przygotowawczego zale˝y od cech charakterystycznych post´powania oraz okolicznoÊci sprawy. Wglàd
na to konieczny jest ze wzgl´du na ocen´ czy zosta∏ osiàgni´ty po˝àdany rezultat
art. 6, którym jest rzetelny proces2.
ETPCz podkreÊli∏ równie˝, ˝e je˝eli sprawa dot. nieletnich, organy wymiaru
sprawiedliwoÊci sà przede wszystkim zobowiàzane dzia∏aç z nale˝ytym uwzgl´dnieniem ich dobra. Dlatego dziecko oskar˝one o pope∏nienie przest´pstwa musi
byç traktowane w sposób w pe∏ni uwzgl´dniajàcy jego wiek, stopieƒ dojrza∏oÊci
oraz jego zdolnoÊci w p∏aszczyênie emocjonalnej i intelektualnej. „Ponadto organy
sà zobowiàzane podejmowaç Êrodki mogàce sprzyjaç zrozumieniu przez nie post´powania oraz jego udzia∏u w nim”3.
Trybuna∏ przypomnia∏, ˝e prawo ka˝dego do efektywnej obrony przez adwokata, w razie potrzeby ustanowionego z urz´du, figuruje pomi´dzy fundamentalnymi
elementami sk∏adowymi rzetelnego procesu4.
ETPCz podkreÊli∏ znaczenie post´powania przygotowawczego w przygotowaniu procesu w tym sensie, ˝e dowody zebrane w toku tego etapu determinujà zakres, w jakim zarzucane przest´pstwo b´dzie rozwa˝ane w fazie sàdowej5.
1

2

3

4

5

Trybuna∏ powo∏a∏ w tym miejscu spraw´ Imbrioscia przeciwko Szwajcarii, skarga z dnia 24 listopada
1993 r., Nr 13972/88.
Por. przywo∏any w wyroku spór Granger przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga z dnia 28 marca
1990 r., Nr 11932/86.
Por. przywo∏any wyrok V. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga z dnia 16 grudnia 1999 r.,
Nr 24888/94 oraz T. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga z 16 grudnia 1999 r., Nr 24724/94.
Por. powo∏ane wyroki w sprawach: Salduz przeciwko Turcji, skarga z dnia 27 listopada 2008 r.,
Nr 36391/02, Poitrimol przeciwko Francji, skarga z dnia 23 listopada 1993 r., Nr 14032/88, Demebukov
przeciwko Bu∏garii, skarga z dnia 28 lutego 2008 r., Nr 68020/01.
Por. powo∏any wyrok w sprawie Jalloh przeciwko Niemcom, skarga z dnia 11 lipca 2006 r., Nr 54810/00
i Kolu przeciwko Turcji, skarga z dnia 2 sierpnia 2005 r., Nr 35811/97.

Rodzina i Prawo Nr 16 2010

115

Gra˝yna Nauka

Konkludujàc ETPCz stwierdzi∏, ˝e „ogólnie rzecz ujmujàc, dla celów stosowania
artyku∏u Konwencji, rzetelnoÊç procesu karnego wymaga, a˝eby podejrzany mia∏
mo˝liwoÊç pomocy ze strony adwokata od chwili jego zatrzymania albo tymczasowego aresztowania.”. Jako fundamentalne elementy sk∏adowe obrony, które adwokat musi swobodnie realizowaç, Trybuna∏ wymieni∏: mo˝liwoÊç korzystania z szerokiego wachlarza interwencji, jakie mo˝e zaoferowaç obroƒca, a to: rozmowa
o sprawie, przygotowanie obrony, zbieranie dowodów korzystnych dla oskar˝onego, przygotowywanie przes∏uchaƒ, wsparcie oskar˝onego w rozpaczy i kontrola
warunków zatrzymania6.
Natomiast odnoÊnie wykorzystania dowodu zebranego z naruszeniem prawa
do zachowania milczenia i nieprzyczyniania si´ do w∏asnego obwinienia, Trybuna∏
powtórzy∏, ˝e prawa te sà powszechnie uznanymi normami mi´dzynarodowymi,
które stanowià opok´ poj´cia rzetelnego procesu7.
W niniejszej sprawie ETPCz zauwa˝y∏, ˝e w toku post´powania wyjaÊniajàcego,
trwajàcego oko∏o 6 miesi´cy, adwokat z∏o˝y∏ 8 wniosków o zezwolenie na widzenie
ze swoim klientem, z których tylko 2 zosta∏y przychylnie rozpatrzone. W konsekwencji adwokat móg∏ porozumieç si´ ze skar˝àcym tylko jeden raz w ciàgu ca∏ego post´powania wyjaÊniajàcego, i w dodatku dopiero po oko∏o 6 miesiàcach skar˝àcy móg∏ zostaç poinformowany przez swojego adwokata o przys∏ugujàcym mu
prawie do zachowania milczenia i nieprzyczyniania si´ do w∏asnego obwinienia,
ale i to spotkanie nie mog∏o si´ odbyç w warunkach zapewniajàcych poszanowanie zasady poufnoÊci. Ponadto tylko jeden raz w toku post´powania wyjaÊniajàcego, tj. ok. 3 miesi´cy od jego wszcz´cia, adwokat móg∏ zapoznaç si´ z aktami
sprawy. Dlatego wobec powy˝szego nale˝a∏o uznaç, ˝e prawo do obrony skar˝àcego zosta∏o w znacznym stopniu ograniczone.
Ponadto Trybuna∏ zauwa˝y∏, ˝e skar˝àcy zosta∏ przes∏uchany przez policj´ i nast´pnie czterokrotnie wys∏uchany przez s´dziego rodzinnego, ale adwokat nie móg∏
uczestniczyç w ˝adnym z tych przes∏uchaƒ, a trzy z przes∏uchaƒ odby∏y si´ bez
uprzedniego porozumienia si´ z obroƒcà. Tym sposobem organy wesz∏y w posiadanie obwiniajàcych wyznaƒ i szczegó∏owego opisu zdarzeƒ z dnia krytycznego, zanim
jeszcze skar˝àcy, który powinien byç obj´ty domniemaniem niewinnoÊci, móg∏ zostaç poinformowany o przys∏ugujàcym mu prawie do zachowania milczenia i nieprzyczyniania si´ do w∏asnego obwiniania. Trybuna∏ zauwa˝y∏ tak˝e, ˝e nie wydaje si´ by
organy wymiaru sprawiedliwoÊci same z siebie i przed rozpocz´ciem przes∏uchania
poinformowa∏y skar˝àcego w jakikolwiek sposób o jego prawie do zachowania milczenia i do porozumienia si´ z adwokatem przed z∏o˝eniem jakichkolwiek wyjaÊnieƒ.
Z tego te˝ powodu, jak równie˝ z uwagi na wiek skar˝àcego oraz fakt niekarania,
trudno stwierdziç, ˝e skar˝àcy móg∏ wiedzieç o przys∏ugujàcym mu prawie do ˝àda6

7

Por. powo∏any wyrok w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga z dnia 13 paêdziernika 2009 r.,
Nr 7377/03.
Por. wyrok w sprawie Panovits przeciwko Cyprowi, skarga z dnia 11 grudnia 2008 r., Nr 4268.
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nia pomocy obroƒcy, albo ˝e by∏by w stanie oceniç konsekwencje braku takiej pomocy podczas przes∏uchania, w którym by∏ wys∏uchiwany w charakterze podejrzanego o zabójstwo innego ma∏oletniego. Trybuna∏ zwróci∏ te˝ uwag´ na izolacj´ skar˝àcego w schronisku dla nieletnich oraz brak kontaktu z rodzinà. Dlatego w takich okolicznoÊciach, dla zapewnienia rzetelnoÊci post´powania, skar˝àcy powinien mieç
u∏atwiony dost´p do adwokata ju˝ od poczàtkowego etapu post´powania8.
Zwróciç uwag´ nale˝y na to, ˝e Trybuna∏ zauwa˝y∏, i˝ z treÊci wydanych postanowieƒ wydanych wzgl´dem skar˝àcego wynika, ˝e materia∏ zebrany w toku post´powania wyjaÊniajàcego by∏ „szeroko wykorzystywany”, zarówno by uzasadniç
postanowienie o przekazaniu do post´powania poprawczego, jak i wyrok wydany
przez sàd rodzinny.
Trybuna∏ uzna∏ zatem, ˝e nie budzi kontrowersji, i˝ skar˝àcy odczu∏ ograniczenie na∏o˝one na przys∏ugujàce mu prawo dost´pu do adwokata, skoro dowody s∏u˝àce uzasadnieniu jego skazania zebrane zosta∏y pod nieobecnoÊç jego obroƒcy.
Dlatego te˝, majàc na wzgl´dzie wyrok w sprawie Salduz, ta okolicznoÊç wystarczy∏a Trybuna∏owi by stwierdziç, ˝e proces skar˝àcego nie by∏ rzetelny i naruszy∏
art. 6 ust. 3 lit. c w powiàzaniu z art. 6 ust. 1 Konwencji.
2. Co do zarzutu bezstronnoÊci sàdu rodzinnego Rzàd RP podniós∏, ˝e post´powanie w sprawach nieletnich jest procedurà sui generis ró˝niàca si´ od regularnego post´powania w sprawach z udzia∏em osób doros∏ych, z uwagi na rol´ s´dziego, który nie jest przeciwnikiem nieletniego oraz fina∏ post´powania wyjaÊniajàcego, który nie koƒczy si´ wydaniem aktu oskar˝enia. Ponadto nawet w przypadku orzekania w sprawie z zastosowaniem Êrodków poprawczych, post´powanie
sprowadza si´ do wyboru najbardziej odpowiedniego Êrodka poprawczego, w sposób s∏u˝àcy dobru dziecka. Rzàd przyzna∏, ˝e s´dzia prowadzàcy post´powanie
dowodowe na wst´pnym etapie post´powania wyrabia sobie niejako ewentualnà
opini´ co do rozstrzygni´cia sprawy, ale okolicznoÊç ta nie pozwala, by uznaç, ˝e sàd
rodzinny rzeczywiÊcie uchybi∏ wymogom bezstronnoÊci.
Skar˝àcy odrzuci∏ argumenty Rzàdu. Podniós∏ ponadto, ˝e stosowane wzgl´dem osób doros∏ych zasady post´powania karnego, w tym m.in. wyraêne oddzielenie fazy post´powania przygotowawczego od fazy post´powania sàdowego, powinny stosowaç si´ z takà samà mocà do post´powania w sprawach nieletnich.
Trybuna∏ przypomnia∏, i˝ zasada bezstronnoÊci jest wa˝nym elementem zaufania, jakim sàdy powinny si´ cieszyç w demokratycznym spo∏eczeƒstwie, którà
okreÊla si´ na ogó∏ jako brak uprzedzenia albo stronniczoÊci.
BezstronnoÊç w rozumieniu art. 6 ust. 1 ocenia si´ jako prób´ okreÊlenia osobistego przekonania tego czy tego s´dziego w danej sytuacji. Drugie podejÊcie prowadzi do upewnienia si´, ˝e s´dzia daje gwarancje wystarczajàce do wy∏àczenia
8

Por. sprawa Magee przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skarga z dnia 6 czerwca 2000 r., Nr 28135/95
oraz P∏onka przeciwko Polsce, skarga z dnia 31 marca 2009 r., Nr 20310/02.
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wszelkich uzasadnionych wàtpliwoÊci w zakresie osobistego przekonania s´dziego9. Istotne jest by ta ocena by∏a dokonana w momencie orzekania i opiera∏a si´
na okolicznoÊciach przedstawionych i roztrzàsanych na rozprawie.
Trybuna∏ zauwa˝y∏, ˝e postanowienie wydane po zakoƒczeniu post´powania wyjaÊniajàcego opiera∏o si´ na stwierdzeniu, ˝e „okolicznoÊci ujawnione w toku post´powania wyjaÊniajàcego wskazujà na skar˝àcego jako na sprawc´”. Trudno zatem
uznaç, by ten s´dzia nie mia∏ wyrobionego zdania w przedmiocie zagadnienia,
które sam rozstrzyga∏ jako przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego sàdu rodzinnego10.
Trybuna∏ zaznaczy∏ tak˝e, ˝e w niniejszej sprawie, a˝eby uzasadniç praktyk´ polegajàca na przydzieleniu s´dziemu prowadzàcemu post´powanie wyjaÊniajàce t´
samà spraw´ do ostatecznego rozstrzygni´cia w toku post´powania poprawczego
ze wzgl´du na szczególny charakter post´powania w sprawach nieletnich, musi
ono w sposób konieczny przedstawiaç pewne ró˝nice w stosunku do post´powania karnego majàcego zastosowanie do osób doros∏ych. Ponadto stwierdzi∏, ˝e nie
wypowiada si´ w jakim stopniu okolicznoÊç, ˝e ten sam s´dzia, który na wczeÊniejszym etapie post´powania uzna∏ ju˝ skar˝àcego za sprawc´, a nast´pnie przewodniczy∏ sk∏adowi orzekajàcemu sàdu, mia∏by wp∏ynàç na pe∏niejszà ochron´ dobra
dziecka. Bioràc jednak wszelkie okolicznoÊci pod uwag´ Trybuna∏ uzna∏, ˝e w tej
konkretnej sprawie dosz∏o do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w aspekcie odnoszàcym si´ do wymogu niezawis∏oÊci sàdu.
Na podstawie art. 41 Konwencji Trybuna∏ przyzna∏ skar˝àcemu 10 000 euro z tytu∏u poniesionej szkody moralnej.
Opracowa∏a: Gra˝yna Nauka

9
10

Por. wyrok w sprawie Gautrin i inni przeciwko Francji, skarga z dnia 20 maja 1998 r., Nr 21257/93 i n.
Zob. wyrok Werner przeciwko Polsce, skarga z dnia 15 listopada 2001 r., Nr 26760/95.
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Wyrok Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka
w Strasburgu z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie Z. przeciwko Polsce
W dniu 10 sierpnia 2006 r. polski obywatel, Pan Z. („skar˝àcy”) na podstawie artyku∏u 34 Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci (zwanej dalej „Konwencjà”) wniós∏ do Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka skarg´
(nr 34694/06) przeciwko Polsce. Skar˝àcy, powo∏ujàc si´ na art. 8 Konwencji podniós∏, ˝e nie móg∏ wyegzekwowaç prawa do kontaktu ze swojà córkà, poniewa˝
w∏adze krajowe nie zapewni∏y mu odpowiedniej pomocy. Skar˝àcy podniós∏ tak˝e
zarzut naruszenia art. 13 Konwencji, twierdzàc, ˝e rozwiàzania stosowane w tej
kwestii w polskim prawie nie sà efektywne w praktyce.
Stan faktyczny sprawy
Skar˝àcy w dniu 15 maja 2000 r. z∏o˝y∏ wniosek do Sàdu Rejonowego w Bytomiu o uregulowanie jego kontaktów z dzieckiem. W dniu 6 lipca 2000 r., Sàd Rejonowy w Bytomiu przychyli∏ si´ do wniosku skar˝àcego i uregulowa∏ jego kontakty
z córkà. Sàd przyzna∏ w/wym. prawo do odwiedzania córki w okreÊlonych dniach
tygodnia oraz prawo do sp´dzania z nià wakacji w sierpniu bez obecnoÊci matki
dziecka. W zwiàzku z faktem, i˝ skar˝àcemu nie uda∏o si´ wyegzekwowaç swoich
praw, w dniu 8 stycznia 2001 r. zwróci∏ si´ on do sàdu o na∏o˝enie grzywny na matk´ dziecka. W paêdzierniku 2000 r. matka wraz z dzieckiem przeprowadzi∏a si´
z Bytomia do Zakopanego. W dniu 30 marca 2001 r. Sàd Okr´gowy w Katowicach
przyzna∏ skar˝àcemu prawo do widywania swojej córki w ka˝dy piàtek w godzinach od 13:00 do 17:00 poza miejscem zamieszkania matki i dziecka. Skar˝àcy
otrzyma∏ tak˝e zgod´ na odbieranie córki z przedszkola. Kontakty ojca z dzieckiem
mia∏y odbywaç si´ w obecnoÊci kuratora sàdowego. Matka dziecka ponownie
uniemo˝liwi∏a skar˝àcemu wyegzekwowanie jego praw. W okresie od 20 kwietnia
2001 r. do 8 marca 2002 r. Z. widzia∏ si´ z córkà 27 razy. Nast´pnych szesnaÊcie
spotkaƒ zosta∏o odwo∏anych. W dniu 5 marca 2002 r. na podstawie art. 1050 k.p.c.
skar˝àcy wniós∏ do sàdu o na∏o˝enie grzywny na matk´ dziecka. Wniosek ten nie
zosta∏ rozpatrzony przez sàd. Latem 2002 r. matka dziecka przeprowadzi∏a si´
z Zakopanego do Bytomia. W dniu 20 maja 2003 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu
wyznaczy∏ matce dziecka jeden miesiàc na wykonanie nakazu sàdowego oraz warunkowo na∏o˝y∏ na nià kar´ grzywny w wysokoÊci 1000 z∏., na wypadek gdyby nie
zastosowa∏a si´ do tego nakazu. Matka dziecka nadal nie respektowa∏a praw skar˝àcego do odwiedzin córki. W dniu 5 lipca 2003 r. Z. ponownie wniós∏ do sàdu
o na∏o˝enie kary grzywny. W dniu 23 wrzeÊnia 2003 r. Sàd Okr´gowy w Katowicach
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ponownie przyzna∏ skar˝àcemu prawo do kontaktowania si´ z córkà oraz dodatkowo na∏o˝y∏ na matk´ dziecka obowiàzek przygotowania córki, by Z. móg∏ jà odbieraç w wyznaczonym terminie. W dniu 28 listopada 2003 r. Sàd Okr´gowy w Katowicach orzek∏ o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa skar˝àcego i matki dziecka. Sàd wskaza∏
tak˝e sposób w jaki mia∏a byç sprawowana w∏adza rodzicielska. Matka dziecka
w dalszym ciàgu nie respektowa∏a praw skar˝àcego (uniemo˝liwia∏a mu odbieranie dziewczynki z przedszkola, a dwumiesi´czne wakacje letnie dziecka zorganizowa∏a w taki sposób, ˝e skar˝àcy nie móg∏ w tym czasie spotkaç si´ z córkà).
W dniu 13 stycznia 2004 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu na∏o˝y∏ na matk´ dziecka kar´ grzywny w wysokoÊci 600 z∏. za niezastosowanie si´ do nakazu sàdu odnoÊnie
prawa skar˝àcego do kontaktów z córkà oraz wyznaczy∏ jej okres jednego miesiàca na umo˝liwienie skar˝àcemu wykonania prawa do odwiedzania dziecka. Sàd
postanowi∏, i˝ w przypadku gdyby matka dziecka nie zastosowa∏a si´ do nakazu,
zostanie na nià na∏o˝ona kolejna kara grzywny w wysokoÊci 800 z∏. Prawa skar˝àcego znów nie zosta∏y wyegzekwowane. W dniu 15 marca 2004 r. Z. ponownie
wniós∏ do sàdu o ukaranie grzywnà swojej by∏ej ˝ony.
W dniu 26 sierpnia 2004 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu kolejny raz nakaza∏ matce
dziecka zap∏acenie kary grzywny w wysokoÊci 800 z∏. oraz wyznaczy∏ jej jeden miesiàc na umo˝liwienie Z. odwiedzania córki. Sàd postanowi∏ tak˝e, i˝ w przypadku
niezastosowania si´ do tego nakazu, zostanie na∏o˝ona grzywna w wysokoÊci
1000 z∏. Nakazy sàdu nie zosta∏y jednak wyegzekwowane. Skar˝àcy ponownie
zwróci∏ si´ do sàdu o na∏o˝enie kary grzywny w dniu 16 listopada 2004 r. Kara
grzywny w wysokoÊci 1000 z∏. zosta∏a na∏o˝ona przez sàd w dniu 30 marca 2006 r.
W dniu 26 wrzeÊnia 2006 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu kolejny raz uregulowa∏ prawa skar˝àcego do kontaktów z córkà i zadecydowa∏, ˝e odwiedziny b´dà si´
odbywa∏y w Rodzinnym OÊrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Bytomiu
w obecnoÊci psychologa w pierwszy i trzeci poniedzia∏ek ka˝dego miesiàca.
W dniu 30 kwietnia 2008 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu uregulowa∏ prawa skar˝àcego do kontaktów z córkà, nakazujàc, by odwiedziny mia∏y miejsce w ka˝dà drugà
i czwartà sobot´ ka˝dego miesiàca, poza miejscem zamieszkania jego córki,
(w marcu 2008 r. skar˝àcy z∏o˝y∏ w sàdzie wniosek o zmian´ zasad kontaktowania
si´ z córkà), a matka dziecka mia∏a nie utrudniaç tych kontaktów. Obydwie strony
odwo∏a∏y si´ od powy˝szego nakazu. W dniu 19 wrzeÊnia 2008 r. Sàd Okr´gowy
w Katowicach rozszerzy∏ zakres kontaktów skar˝àcego z dzieckiem. Z. wielokrotnie
podejmowa∏ próby skontaktowania si´ z córkà, ale jak twierdzi, drzwi mieszkania
gdzie mieszka córka by∏y zamkni´te. Do Sàdu Rejonowego w Bytomiu w dniu
20 lipca 2009 r. skar˝àcy ponownie z∏o˝y∏ wniosek, tym razem w przedmiocie
udzielenia pomocy w ustaleniu obecnego adresu i miejsca zamieszkania jego córki.
Matka dziecka dostarczy∏a zaÊ sàdowi zaÊwiadczenie lekarskie, i˝ nie b´dzie w stanie stawiç si´ w sàdzie a˝ do 2 stycznia 2010 r. Skar˝àcy twierdzi∏, ˝e zosta∏ pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu ze swojà córkà.
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Rozwa˝ania prawne
Skar˝àcy zarzuci∏ polskim w∏adzom, ˝e te nie podj´∏y skutecznych kroków
by móg∏ on realizowaç swoje prawa, tj. by móg∏ kontaktowaç si´ z córkà, oraz
˝e proces egzekwowania nakazów sàdowych trwa∏ zbyt d∏ugo. Stwierdzi∏, i˝ naruszono artyku∏ 6 ust. 1 Konwencji. Jednak˝e Trybuna∏ uzna∏, i˝ skarg´ nale˝y rozpatrzyç z perspektywy praw wynikajàcych z artyku∏u 8 Konwencji, który stanowi:
„1. Ka˝dy ma prawo do poszanowania swojego ˝ycia prywatnego i rodzinnego,
swojego mieszkania i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja w∏adzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjàtkiem przypadków przewidzianych przez ustaw´ i koniecznych w demokratycznym spo∏eczeƒstwie z uwagi na bezpieczeƒstwo paƒstwowe, bezpieczeƒstwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochron´ porzàdku i zapobieganie przest´pstwom, ochron´ zdrowia i moralnoÊci lub ochron´ praw i wolnoÊci
innych osób.”
Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e w przedmiotowej sprawie bez wàtpienia zastosowanie
znajduje zacytowany powy˝ej art. 8 Konwencji. Ponadto Trybuna∏ uzna∏, ˝e przedmiotowa skarga powinna zostaç dopuszczona, oraz ˝e nie jest bezzasadna w rozumieniu artyku∏u 35 ust. 3 Konwencji. Trybuna∏ zaznaczy∏, ˝e artyku∏ 8 Konwencji
ma na celu przede wszystkim ochron´ jednostki przed arbitralnà ingerencjà w∏adz
publicznych. Stwierdzi∏ równie˝, ˝e w przypadku konfliktu rodziców w sporze o ich
dzieci, w gestii Trybuna∏u pozostaje zweryfikowanie postanowieƒ wydanych przez
sàdy krajowe pod wzgl´dem zgodnoÊci z Konwencjà, nie zaÊ zast´powanie sàdów
krajowych w regulowaniu kwestii kontaktów rodziców z dzieçmi. Trybuna∏ niejednokrotnie uznawa∏, ˝e zgodnie z art. 8 Konwencji, rodzic ma prawo podjàç takie
Êrodki, które umo˝liwià mu kontakt z dzieckiem. Artyku∏ 8 Konwencji nak∏ada wi´c
na w∏adze paƒstwowe wymóg podejmowania tych˝e Êrodków. Powy˝sze twierdzenie nie tylko odnosi si´ do spraw dotyczàcych obowiàzkowego otoczenia dzieci
opiekà paƒstwa i podj´ciem dzia∏aƒ opiekuƒczych (por. wyrok w sprawie Olsson
przeciwko Szwecji z dnia 27 listopada 1992 r.), lecz równie˝ do spraw, gdzie dochodzi do konfliktów dotyczàcych kontaktu z dzieçmi i miejsca zamieszkania pomi´dzy rodzicami i innymi cz∏onkami rodziny tych dzieci (por. wyrok w sprawie
Hokkanen przeciwko Finlandii z dnia 23 wrzeÊnia 1994 r.).
Trybuna∏ podniós∏ jednak, i˝ obowiàzek podj´cia przez w∏adze paƒstwowe dzia∏aƒ, które zmierzajà do u∏atwienia kontaktu temu z rodziców, który po rozwodzie nie
sprawuje opieki nad dzieckiem, nie jest absolutny. Zasadniczà kwestià jest to, czy
w∏adze paƒstwowe podj´∏y wszelkie niezb´dne kroki w celu u∏atwienia kontaktu
z dzieckiem, jakich mo˝na by∏o oczekiwaç w specjalnych okolicznoÊciach ka˝dej
tego rodzaju sprawy (por. wyrok w sprawie Hokkanen). Innym istotnym czynnikiem
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w post´powaniu dotyczàcym dzieci jest czas. Ma on szczególne znaczenie z tego
wzgl´du, i˝ zawsze istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e wszelkie opóênienia proceduralne b´dà skutkowa∏y de facto rozstrzygni´ciem sprawy przed sàdem (por. wyrok
w sprawie H. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z dnia 8 lipca 1987 r.).
W przedmiotowej sprawie Trybuna∏ zauwa˝y∏, ˝e w dniu 6 lipca 2000 r. Sàd Rejonowy w Bytomiu uregulowa∏ kontakty skar˝àcego z córkà. Nast´pnie postanowienie w sprawie kontaktów ojca z dzieckiem by∏o kilkakrotnie zmieniane, jednak
wszystkie postanowienia jakie zosta∏y podj´te w tej sprawie przyznawa∏y skar˝àcemu prawo do regularnych kontaktów z córkà. By∏a ˝ona skar˝àcego nie zastosowa∏a si´ do nakazów sàdowych i w dniu 8 stycznia 2001 r. skar˝àcy z∏o˝y∏ do sàdu
pierwszy wniosek o ukaranie jej grzywnà.
W póêniejszym okresie skar˝àcy z∏o˝y∏ jeszcze cztery takie wnioski.
W zwiàzku z powy˝szym, wbrew twierdzeniom strony rzàdu, w∏adze paƒstwowe mog∏y wykorzystaç dalsze przepisy Kodeksu post´powania cywilnego i mia∏y mo˝liwoÊç zastosowania wobec by∏ej ˝ony skar˝àcego dalszych Êrodków
przymusu poprzez na∏o˝enie na nià wi´kszej grzywny. Tak wi´c Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e w∏adze publiczne mog∏y wykorzystaç dalsze Êrodki przymusu, natomiast
korzysta∏y z tych Êrodków, które nie by∏y skuteczne i które nie wywiera∏y na by∏à
˝on´ skar˝àcego wystarczajàcego wp∏ywu by ta stosowa∏a si´ do nakazów sàdu.
Trybuna∏ zwa˝y∏ równie˝ na fakt, ˝e wnioski sk∏adane przez skar˝àcego o ukaranie by∏ej ˝ony grzywnà nie by∏y rozpatrywane bezzw∏ocznie, a mianowicie: wniosek z dnia 5 marca 2002 r. zosta∏ rozpatrzony w dniu 20 maja 2003 r., tj. ponad
rok póêniej. Wniosek z dnia 5 lipca 2003 r. nie zosta∏ rozpatrzony do dnia
13 stycznia 2004 r., wniosek z dnia 15 marca 2004 r. zosta∏ rozpatrzony w dniu
26 sierpnia 2004 r., a ostatni wniosek z dnia 16 listopada 2004 r. zosta∏ rozpatrzony pó∏tora roku póêniej, czyli w dniu 30 marca 2006 r. Trybuna∏ zaznaczy∏,
˝e wysokoÊç grzywien nak∏adanych na matk´ dziecka najwidoczniej nie mia∏a dla
niej znaczenia. WysokoÊç nak∏adanych grzywien oraz opóênienia post´powania
sta∏y si´ istotnymi czynnikami, które przesàdzi∏y o nieefektywnoÊci rozwiàzaƒ,
z których móg∏ korzystaç skar˝àcy. Opóênienia post´powania mog∏y odnieÊç nieodwracalny skutek w relacjach emocjonalnych skar˝àcego z jego ma∏oletnià
córkà. W zwiàzku z powy˝szym Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e aby wniosek o egzekucj´
kontaktów móg∏ odnieÊç efektywny skutek (w okolicznoÊciach, gdy skar˝àcy
przez d∏ugi czas jest pozbawiony kontaktów z córkà, a matka dziecka w tym czasie próbuje nastawiaç je przeciwko ojcu), wniosek taki powinien byç traktowany
priorytetowo. Trybuna∏ stwierdzi∏, i˝ zgodnie z art. 8 Konwencji w∏adze paƒstwowe majà obowiàzek podjàç takie dzia∏ania, które u∏atwià wspó∏prac´ skonfliktowanych stron. Zaznaczy∏ jednak, i˝ podejmujàc takie dzia∏ania zawsze nale˝y
mieç na uwadze nadrz´dne dobro dziecka (por. sprawy Hokkanen i Olsson).
W przedmiotowej sprawie, w∏adze paƒstwowe nie podejmowa∏y dzia∏aƒ, które zach´ca∏yby strony do wspó∏pracy w egzekwowaniu ustaleƒ dotyczàcych kontak-
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tów z dzieckiem. Trybuna∏ zauwa˝y∏ tak˝e, i˝ przeszkody, które by∏y przedmiotem
skarg mia∏y miejsce w latach 2000–2008, tj. przed datà przyj´cia uchwa∏y Sàdu
Najwy˝szego z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08, która stanowi:
„Postanowienie regulujàce kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujàce wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, oraz zobowiàzujàce drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega
wykonaniu w post´powaniu unormowanym w art. 5981 i nast. Kodeksu post´powania cywilnego”.
Majàc na uwagi powy˝sze, Trybuna∏ uzna∏, ˝e w przedmiotowej sprawie skar˝àcy w prowadzeniu swoich spraw wykaza∏ nale˝ytà starannoÊç i podjà∏ wszystkie
mo˝liwe kroki, jakie móg∏ podjàç w tej sytuacji, celem wyegzekwowania nakazów
sàdowych regulujàcych jego kontakty z dzieckiem.
Reasumujàc, Trybuna∏ stwierdzi∏, i˝ w przedmiotowej sprawie w∏adze paƒstwowe nie wype∏ni∏y obowiàzku udzielenia skar˝àcemu natychmiastowej i skutecznej
pomocy, która umo˝liwi∏aby mu egzekwowanie jego praw rodzicielskich, w zwiàzku z czym naruszony zosta∏ artyku∏ 8 Konwencji.
W sprawie Trybuna∏ zastosowa∏ art. 41 Konwencji, który stanowi:
„JeÊli Trybuna∏ stwierdzi, ˝e nastàpi∏o naruszenie Konwencji lub jej protoko∏ów,
oraz jeÊli prawo wewn´trzne zainteresowanej Wysokiej Uk∏adajàcej si´ Strony pozwala tylko na cz´Êciowe usuni´cie konsekwencji tego naruszenia, Trybuna∏ orzeka,
gdy zachodzi taka potrzeba, s∏uszne zadoÊçuczynienie pokrzywdzonej stronie”.
W konsekwencji Trybuna∏ uzna∏, ˝e skar˝àcy poniós∏ szkod´ niemajatkowà
i tytu∏em zadoÊçuczynienia przyzna∏ mu kwot´ 5000 euro (skar˝àcy domaga∏
si´ kwoty 10 000 euro).
Opracowa∏a: Marta Pisarska
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WARTO PRZECZYTAå
Rozmowa Martyny Bundy z dr Magdalenà Arczewskà
pt. „Rodzina do cywila”
(tygodnik „Polityka” z 4 wrzeÊnia 2010 r.)
Wywiad poÊwi´cony jest aktualnej sytuacji sàdownictwa rodzinnego, zwiàzanej
z planami zmian w ustawie o sàdach powszechnych*.
M. Arczewska informuje, ˝e s´dziowie orzekajàcy w sprawach rodzinnych nadal
majà orzekaç w tych sprawach, b´dàc jednak zatrudnionymi w wydzia∏ach cywilnych, co ocenia jako katastrof´. Co prawda struktura sàdownictwa jest sprawà drugorz´dnà, ale zostaje przerwana praktyka zapoczàtkowana w latach 70-tych, której
celem by∏o lepsze s∏u˝enie rodzinie przez s´dziów wyspecjalizowanych w newralgicznych ˝yciowo sprawach rodziny i dziecka. Zauwa˝a tak˝e, ˝e s´dziowie rodzinni
cz´sto posiadajà dodatkowà wiedz´ z zakresu psychologii, resocjalizacji, w szczególnoÊci wiedz´ o mechanizmach uzale˝nieƒ, przemocy w rodzinie, psychologii
dziecka krzywdzonego itp., która jest po˝àdana w tej pracy, a której nie mogli posiàÊç na aplikacji s´dziowskiej. M. Arczewska zwróci∏a uwag´, ˝e posiadanie tej wiedzy w sprawach rodzinnych jest koniecznoÊcià i kwestià innej filozofii prawa.
W dalszej kolejnoÊci M. Arczewska wskaza∏a ró˝nice mi´dzy sàdami rodzinnymi a cywilnymi oraz skutki zast´powania orzekania w sprawach rodzinnych przez
cywilistów. PodkreÊli∏a charakter spraw rodzinnych, które nie koƒczà si´ wraz
z uprawomocnieniem si´ wyroku, lecz podlegajà wykonaniu i dalszej kontroli przez
tego s´dziego, albo wracajà po jakimÊ czasie do sàdu rodzinnego. W ka˝dej takiej
sprawie trzeba zapoznaç si´ z opinià bieg∏ego, spotkaç z kuratorem by wydaç decyzj´, która na przyk∏ad zawa˝y na ca∏ym ˝yciu dziecka.
M. Arczewska wspomnia∏a tylko, ˝e Niemcy, którzy w tym samym czasie co Polska powo∏ali wyodr´bnione sàdownictwo rodzinne, poszli w kierunku przeciwnym
ni˝ my, przekazujàc wi´cej spraw z sàdów cywilnych do sàdów rodzinnych, m.in.
w zakresie adopcji, spraw majàtkowych, przemocy w rodzinie. Niemcy ocenili zatem, ˝e w tych sprawach konieczna jest inna wra˝liwoÊç i szersza wiedza z dyscyplin pozaprawnych, ale s∏u˝àcych w∏aÊciwemu stosowaniu prawa.
Opracowanie: redakcja
* M. Bunda, Rodzina do cywila, „Polityka” 2010, Nr 36. Poleciç te˝ nale˝y wczeÊniejszy wywiad z dr M. Ar-

czewskà z dnia 9 maja 2009 r.: E. Winnicka, S´dziowie od ˝ycia, „Polityka” 2009, Nr 19. Drugi artyku∏
pisany by∏ w okolicznoÊciach obchodów jubileuszu XXX-lecia istnienia w Polsce sàdownictwa rodzinnego
(tekst dost´pny na stronach internetowych „Polityki”). Obydwa artyku∏y przybli˝ajà problem orzekania
w sprawach rodzinnych oraz sytuacj´ s´dziego rodzinnego.
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