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ARTYKU¸Y
Marian Cabalski

Uzale˝nienie od przemocy
1. Kwestie terminologiczne
W ostatnich latach jednà z groêniejszych postaci dysfunkcji spo∏ecznych jest rosnàce zjawisko uzale˝nieƒ. W codziennej praktyce organów Êcigania i wymiaru
sprawiedliwoÊci ujawniane sà liczne przejawy tych niebezpiecznych dewiacji. W toku wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych policjanci i prokuratorzy, s´dziowie sàdów karnych i rodzinnych, a tak˝e kuratorzy sàdowi i funkcjonariusze wi´ziennictwa cz´sto stykajà si´ z ludêmi, których postawy i zachowania naznaczone sà pi´tnem na∏ogów szkodliwych dla spo∏eczeƒstwa i jednostek.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e sprawa ma ju˝ powa˝ny ci´˝ar gatunkowy. BezpoÊrednio odnosi si´ do narastajàcego kryzysu wartoÊci moralnych, depersonalizacji wi´zi mi´dzyludzkich i zaniku tradycyjnych funkcji rodziny. Wià˝e si´ te˝
z nasileniem demoralizacji nieletnich i sygnalizowanym przez wielu m∏odych ludzi poczuciem wyobcowania. Bez najmniejszego ryzyka b∏´du mo˝na jà odnieÊç do spo∏ecznej erozji instytucji ma∏˝eƒstwa, wspó∏czeÊnie traktowanej
przez wielu jako dysfunkcjonalny prze˝ytek, utrudniajàcy relacje bliskich sobie
osób. Nietrudno równie˝ dostrzec jej wp∏yw na powszednienie brutalnych postaw i zachowaƒ.
Uzale˝nienia stajà si´ coraz bardziej dotkliwe, powodujà krzywdy i rodzinne dramaty. Dlatego niezb´dna jest pog∏´biona refleksja nad tym, w jaki sposób wspó∏czesna nauka wyjaÊnia ich natur´. Co wiemy o ich etiologii i objawach? Skàd si´
biorà tzw. uzale˝nienia behawioralne? Na czym polega uzale˝nienie od przemocy?
Kluczowà sprawà wydaje si´ wiedza o tym, jak to uzale˝nienie dotyka sprawców,
a jak uzale˝niajà si´ ofiary przemocy. Zanim podejm´ prób´ udzielenia odpowiedzi
na te pytania, kilka uwag dotyczàcych treÊci poj´ç „uzale˝nienie”(ang. – dependence, addiction) i „przemoc”(ang. – violence).
Na poczàtek okreÊlenie najprostsze. Uzale˝nieniem jest naruszajàca swobod´ podejmowania decyzji i trudna do opanowania potrzeba za˝ywania substancji psychoaktywnych lub wykonywania okreÊlonego rodzaju czynnoÊci1.
1

M. Staniaszek, Substancje uzale˝niajàce i typy uzale˝nieƒ (w:) Farmakoterapia w stanach uzale˝nieƒ, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1987, s. 22–27; M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzale˝nienia, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaƒsk 2005, s. 11–12.
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W jednej ze swoich publikacji pedagog Jaros∏aw Korczak do przedstawionej definicji wniós∏ nast´pne, wa˝ne elementy. Do konstytutywnych w∏aÊciwoÊci uzale˝nieƒ doda∏ specyficznà powszechnoÊç ich wyst´powania, przesadnà sk∏onnoÊç
osób uzale˝nionych do skupiania si´ na czynniku uzale˝niajàcym, a przede
wszystkim ryzyko groênych nast´pstw, do których prowadzi popadni´cie w uzale˝nienie. Przywo∏any autor uzna∏, i˝ uzale˝nieniami sà „popularne wÊród ludzi zjawiska nadmiernego stosowania okreÊlonych substancji czy wykonywania czynnoÊci,
w konsekwencji prowadzàce co najmniej do utraty zdrowia”2.
Kolejnym udanym przybli˝eniem interpretacyjnym wydaje si´ byç definicja
o charakterze medycznym, pochodzàca z dziedziny neurofizjologii. „Uzale˝nienie
mo˝na okreÊliç jako przewlek∏e i nawracajàce zaburzenie obejmujàce procesy
psychiczne, ale równie˝ cz´sto wegetatywne i somatyczne. Zasadniczà jego cechà
jest utrata kontroli nad zachowaniami pop´dowymi, co prowadzi do kompulsyjnego (tzn. opartego na przymusie – przypis MC) poszukiwania kontaktu z substancjà
uzale˝niajàcà (ang. – drug seeking) i jej u˝ywania (ang. – drug taking)”3.
W celu zwi´kszenia poglàdowoÊci wywodów cytowany wy˝ej autor przytoczy∏
wypowiedê amerykaƒskiego pisarza Marka Twaina. Mia∏ on stwierdziç, i˝ rzucenie
na∏ogu tytoniowego jest niezwykle ∏atwe, gdy˝ setki razy przestawa∏ paliç. Dowcip
i celnoÊç tej wypowiedzi obrazujà, ˝e istotà uzale˝nienia bez wzgl´du na jego charakter (uzale˝nienie od morfiny, alkoholu, amfetaminy, papierosów, a tak˝e od gier,
wyÊcigów czy natr´tnych zakupów) nie jest to jak rzuciç, ale w jaki sposób wytrwaç
w abstynencji. Dla znacznej liczby osób uzale˝nionych proces chorobowy przyjmuje bowiem postaç chronicznà. W praktyce nawroty (ang. – relapses) pojawiajà si´
niekiedy nawet po d∏ugim czasie braku kontaktu z czynnikiem uzale˝niajàcym.” 4.
W rezultacie dociekliwoÊci neurofizjologów wiadomo ju˝, ˝e uzale˝nienie od substancji lub sposobów zachowania jest wywo∏ane dysfunkcjami umiejscowionego
w mózgu oÊrodka nerwowego, tzw. uk∏adu nagrody. Zaburzenia te wp∏ywajà na
nieprawid∏owe funkcjonowanie innych lokalizacji mózgowych, np. uk∏adu emocjonalnego i poznawczego. W konsekwencji nieprawid∏owoÊci w prze˝ywaniu satysfakcji i przyjemnoÊci deformujà ˝ycie uczuciowe i intelektualne osób uzale˝nionych.
Obecnie wi´kszoÊç odpowiedzi na pytania z jakich powodów i w jaki sposób
kontrolowane u˝ywanie (ang. – drug use) lub nadu˝ywanie (ang. – drug abuse)
przekszta∏ca si´ w chroniczny lub nawracajàcy stan uzale˝nienia odnosi si´ nie tylko do patologicznych zmian w doznawaniu zadowolenia, ale równie˝ do dysfunk2

3

4

6

J. Korczak we wprowadzeniu do pracy zbiorowej pod w∏asnà redakcjà: Nowe i stare uzale˝nienia chemiczne niechemiczne, wydanej staraniem Oficyny Wydawniczej ASPRA JR i Fundacji Dzi´kuj´ Nie Bior´, wydanie II – uzupe∏nione, Warszawa 2011, s. 7.
W. Kostowski w artykule Neurofizjologiczne mechanizmy uzale˝nieƒ: znaczenie zachowaƒ impulsywnych,
„Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii” 2005, Nr 2, s. 93–192. Opracowanie zosta∏o przedstawione jako
referat podczas konferencji pt.: Wszystko o agresji. Patomechanizmy i leczenie, zorganizowanej w Warszawie w dniach 8–9 kwietnia 2005 r.
W. Kostowski, ibidem.
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cji w sferze pop´dów, motywacji i oceny rzeczywistoÊci. Hipotetycznie przyjmuje
si´, ˝e biologiczny mechanizm powstawania uzale˝nieƒ jest taki sam, zarówno wtedy, gdy mamy do czynienia z za˝ywaniem substancji psychoaktywnych, jak i wtedy, gdy czynnikiem uzale˝niajàcym sà uporczywie powtarzane zachowania.
A teraz kilka zdaƒ na temat sposobu rozumienia „przemocy”. W psychologii, socjologii i pedagogice, jak równie˝ w teorii prawa i praktyce jego stosowania istnieje wiele ró˝norodnych definicji przemocy. Ka˝da z wymienionych dyscyplin preferuje w∏asny punkt widzenia, co czyni z przemocy wielowymiarowe zjawisko spo∏eczne, które sprawia zasadnicze trudnoÊci w opisaniu go jednà uniwersalnà
formu∏à definicyjnà.
Pomimo to najbardziej przekonywujàca wydaje si´ kryminologiczna koncepcja
zaproponowana przez Brunona Ho∏ysta, która stwierdza, ˝e „przemocà jest stosowanie lub groêba zastosowania przewa˝ajàcej si∏y ró˝nego rodzaju i w ró˝nym stopniu”5.
W definicji tej istota przemocy zosta∏a sprowadzona do przewagi jednego cz∏owieka nad drugim lub grupy ludzi nad jednostkà albo grupy ludzkiej nad innà grupà, bez niepotrzebnego wik∏ania si´ w szczegó∏y, jakà metodà i w jakiej postaci
owa przewaga zosta∏a osiàgni´ta. Przedstawione okreÊlenie ogranicza zjawisko do
jednego czynnika: przemoc to „si∏a”. Jej najwa˝niejszà w∏aÊciwoÊcià jest znami´
„przewa˝ania”.
Dzi´ki celnoÊci i zwi´z∏oÊci uj´cia omawiana definicja dobrze wyjaÊnia charakter rozpatrywanego fenomenu. Zgodnie z dominujàcà w piÊmiennictwie naukowym
konwencjà, w dalszej cz´Êci opracowania b´d´ u˝ywa∏ zamiennie terminów „przemoc” i „agresja”. We wspó∏czesnych bowiem naukach spo∏ecznych, takich jak antropoetologia, psychologia, pedagogika, socjologia czy nauki prawne, cz´sto u˝ywa si´ ich bez odró˝niania zakresów znaczeniowych6. Ostatnio w amerykaƒskiej
i niemieckiej literaturze psychologicznej i kryminologicznej obserwuje si´ wyraênà
tendencj´ do zast´powania poj´cia agresji poj´ciem przemocy7.

5
6

7

B. Ho∏yst, Kryminologia, edycja X (jubileuszowa), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, s. 656–657.
W opinii wybitnego polskiego psychologa i pedagoga prof. Antoniego Fràczka agresja polega na zachowaniach wymierzonych przeciwko innemu cz∏owiekowi lub zespo∏owi ludzi. Zachowania tego rodzaju spe∏niajà trzy kryteria: a) bezpoÊrednio lub poÊrednio szkodzà, b) sà podejmowane intencjonalnie (w celu,
z zamiarem), c) sà spostrzegane i oceniane jako przeciwstawne zachowaniom prospo∏ecznym. A. Fràczek,
Agresja interpersonalna: opis i analiza z perspektywy psychologii spo∏ecznej (w:) ¸. Jurasz-Dudzik (red.),
Cz∏owiek i agresja. G∏osy o nienawiÊci i przemocy. Uj´cie interdyscyplinarne. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002, s. 45. A. Fràczek napisa∏ m.in.: „Agresja czy przemoc interpersonalna to czynnoÊci intencjonalne podejmowane przez ludzi, np. specyficzne zachowanie, aran˝owanie okreÊlonych sytuacji – stanowiàce zagro˝enie bàdê powodujàce szkody w fizycznym, psychicznym i spo∏ecznym dobrostanie innych
osób, tj. wywo∏ujàce ból, cierpienie, destrukcj´, prowadzàce do utraty cenionych wartoÊci”. A. Fràczek,
I. Pufal-Struzik, Agresja wÊród dzieci i m∏odzie˝y. Perspektywa psychoedukacyjna, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1996, s. 37.
D. Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego,
Katowice 2010, s. 44.
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2. Mi´dzynarodowe klasyfikacje medyczne a tzw. nowe uzale˝nienia
Jak wynika z wczeÊniejszych rozwa˝aƒ zjawisko uzale˝nienia ex definitione
wyst´puje w dwóch odmianach. Stàd mówi si´ o uzale˝nieniach:
●
od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki, leki), niekiedy
nazywanych równie˝ uzale˝nieniami chemicznymi,
●
od czynnoÊci; tego rodzaju uzale˝nienia okreÊlane sà jako nowe (ang. – new
adictions) lub behawioralne (od ang. to behave – zachowywaç si´). Psychologowie zaliczajà do nich m.in.: patologiczny hazard, pracoholizm, zakupoholizm,
infoholizm, uzale˝nienia od jedzenia (takie jak anoreksja i bulimia), uzale˝nienie
od opalania zwane tonoreksjà, uzale˝nienie od çwiczeƒ fizycznych czyli bigoreksj´, uzale˝nienie od uprawiania seksu (seksoholizm) oraz niekontrolowane
korzystanie z pornografii8.
Przedstawione rozró˝nienie wywo∏uje jednak zastrze˝enia i kontrowersje. Niektórzy badacze nie sà sk∏onni uznawaç uzale˝nieƒ behawioralnych za autentyczne.
W obawie przed tym, ˝e dalsze badania mózgu mogà wykazaç, ˝e mechanizm ich
powstawania jest jednak inny ni˝ mechanizmy powstawania uzale˝nieƒ chemicznych, proponujà, aby nowe uzale˝nienia nazywaç kompulsjami lub zachowaniami kompulsyjnymi. Jednak˝e w mi´dzynarodowym Êrodowisku znawców problemu, zw∏aszcza lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, przewa˝a stanowisko,
˝e zarówno w przypadku starych, jak i nowych uzale˝nieƒ proces uzale˝niania jest
bardzo zbli˝ony, opiera si´ bowiem na nadaktywacji „uk∏adu nagrody” i podobnych przebiegach neurotransmisji.
Od mniej wi´cej schy∏ku ubieg∏ego stulecia zarysowuje si´ tendencja do
uwzgl´dniania uzale˝nieƒ behawioralnych (niechemicznych) w powszechnie uznanych klasyfikacjach, s∏u˝àcych diagnostyce zaburzeƒ zdrowotnych.
Dotyczy to:
●
Klasyfikacji Zaburzeƒ Psychicznych Amerykaƒskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), tzw. DSM,
u˝ywanej przede wszystkim w USA, a pomocniczo równie˝ w wielu innych krajach, w tym równie˝ w Polsce; a tak˝e
●
Mi´dzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (The International Statistical Classyfication od Diseases and Related Health Problems), tzw.
ICD, prowadzonej przez wyspecjalizowanà agend´ ONZ jakà jest Âwiatowa Organizacja Zdrowia (WHO). ISD jest stosowana w skali globalnej.
8

8

C. Guerreshi, Nowe uzale˝nienia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010; M. Miarczyƒska, B. Wojewódzka, Patologiczny hazard (w:) B. B´tkowska-Korpa∏a (red.), Uzale˝nienia w praktyce klinicznej. Zagadnienia diagnostyczne, PARPA, Warszawa 2009; E. Aboujaoude, Problemowe u˝ywanie Internetu – przeglàd literatury, „Post´py Psychiatrii i Neurologii” 2010, Nr 19 (4); U. Dudziak, Zagro˝enie pornografià. Sposoby przeciwdzia∏ania
(w:) Wychowanie do mi∏oÊci. Materia∏y dla maturzystów, ich rodziców i nauczycieli, Cz´stochowa 2002.
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Wed∏ug ICD 10 (ostatnia, X Rewizja Mi´dzynarodowej Klasyfikacji Chorób), aby
rozpoznaç uzale˝nienie nale˝y ustaliç przynajmniej trzy z poni˝ej wymienionych
objawów:
●
przemo˝na ch´ç u˝ywania czynnika uzale˝niajàcego,
●
upoÊledzenie samokontroli,
●
brni´cie w na∏óg pomimo szkodliwych dla uzale˝nionego nast´pstw,
●
dominacja zachowaƒ wywo∏anych uzale˝nieniem nad innymi rodzajami aktywnoÊci,
●
wzmo˝ona tolerancja (potrzeba u˝ywania czynnika uzale˝niajàcego coraz cz´Êciej i wi´cej dla uzyskania wczeÊniejszych efektów),
●
wystàpienie zespo∏u abstynencyjnego (zespó∏ przykrych objawów psychicznych i fizycznych zwiàzanych z odstawieniem czynnika uzale˝niajàcego)9.
ICD 10 skupia si´ przede wszystkim na zaburzeniach psychiki i zachowania,
zwiàzanych z u˝ywaniem Êrodków psychoaktywnych. Z uzale˝nieƒ behawioralnych explicite wymienia jedynie patologiczny hazard. Od 1980 r. znajduje si´ on
w tej klasyfikacji w kategorii zaburzeƒ osobowoÊci, obok piromanii i kleptomanii.
Uznano bowiem, ˝e gra hazardowa mo˝e wyzwalaç emocje podobne do obserwowanych po za˝yciu niektórych substancji psychoaktywnych (chodzi przede
wszystkim o dynamizm i intensywnoÊç prze˝yç oraz niezdolnoÊç do kontrolowania w∏asnych reakcji).
Na podstawie ICD 10 patologiczny hazard rozpoznaje si´ wówczas, gdy
w okresie ostatnich 12 miesi´cy pojawiajà si´ co najmniej trzy z wymienionych
symptomów:
●
nieodparta potrzeba lub wr´cz odczuwanie przymusu podj´cia gry hazardowej,
●
upoÊledzenie kontroli nad powstrzymywaniem si´ od gry i d∏ugoÊcià czasu wykorzystywanego do uprawiania hazardu,
●
kontynuowanie gry hazardowej mimo szkodliwych nast´pstw (fizycznych, psychicznych, spo∏ecznych), wywo∏anych Êlepym zaanga˝owaniem w tego rodzaju aktywnoÊç,
●
prowadzenie coraz d∏u˝szej gry dla wywo∏ania przyjemnoÊci (wczeÊniejsze
efekty euforyzujàce uzyskiwane by∏y w krótszym czasie),
●
narastajàce zaniedbywanie innych sposobów uzyskiwania przyjemnoÊci, zanikanie dotychczasowych zainteresowaƒ,
●
w przypadku odstawienia wyst´powanie silnego rozdra˝nienia i z∏ego samopoczucia; ust´powanie tych objawów dopiero z chwilà powrotu do gry10.
9

10

Klasyfikacja zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków –
Warszawa 2000.
Patologiczny, tzw. problemowy hazard, to wed∏ug ICD10 „cz´ste, powtarzajàce si´ epizody uprawiania
hazardu, które dominujà w ˝yciu cz∏owieka, prowadzà do naruszenia norm oraz zobowiàzaƒ spo∏ecznych,
zawodowych, materialnych i rodzinnych”.

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

9

Marian Cabalski

Dotkni´ci tym zaburzeniem ryzykujà utrat´ pracy, notorycznie k∏amià i ∏amià
prawo dla uzyskania pieni´dzy, zaciàgajà d∏ugi i unikajà ich sp∏aty. Nie panujà nad
pop´dem do gry, ich myÊli i wyobra˝enia krà˝à wokó∏ czynnoÊci hazardowych
i okolicznoÊci, które im towarzyszà.
W ostatnich latach coraz cz´Êciej przyjmuje si´, ˝e inne nowe uzale˝nienia, podobnie jak patologiczny hazard, polegajà na przymusie psychicznym wykonywania okreÊlonych czynnoÊci. Wokó∏ nich ogniskuje si´ ˝ycie osoby uzale˝nionej
z oczywistà szkodà dla wyznawanych przez nià wartoÊci oraz zobowiàzaƒ rodzinnych i zawodowych.
W taki sposób rozpoznaje si´ ju˝ patologiczne korzystanie z komputera, internetu, czy gier komputerowych, a tak˝e inne na∏ogowe zachowania zwiàzane np.
z jedzeniem, pracà, uprawianiem seksu, dokonywaniem zakupów, a nawet czytaniem ksià˝ek i gazet.
Miros∏aw Kalinowski i Iwona Niewiadomska opisali ryzyko uzale˝nienia m∏odzie˝y od Êrodków masowego przekazu11. Dzieje si´ tak wtedy, gdy nastolatek lub nastolatka nie mogà obyç si´ bez ciàg∏ego kontaktu z mediami i przeznaczajà na to
zdecydowanie zbyt wiele czasu. W takich sytuacjach odstawienie mo˝e wywo∏aç
mniej lub bardziej nasilone przejawy niezadowolenia, a nawet ataki agresji bezpoÊredniej. JednoczeÊnie widaç, ˝e to silne zaanga˝owanie niezwykle destrukcyjnie
wp∏ywa na wype∏nianie obowiàzków szkolnych i rodzinnych12.
Zdaniem obojga lubelskich badaczy powstawaniu omawianego uzale˝nienia
sprzyjajà m.in. potrzeby zdobywania nowych informacji, zaspakajanie potrzeby
przyjemnoÊci i odpoczynku (muzyka, filmy, gry), stwarzanie sobie okolicznoÊci do
zabawy, obserwowanie ró˝nych stylów zachowania ludzi w celu ich naÊladowania
itp. okolicznoÊci.
Jak wi´c wynika z dokonanego wy˝ej przeglàdu sytuacji niemal ka˝da czynnoÊç wykonywana przez cz∏owieka mo˝e byç realizowana w sposób zaburzajàcy
zachowanie i osobowoÊç13. W sid∏a uzale˝nieƒ wpadajà ludzie, którzy si´gajà po
sposoby odreagowania prze˝ywanych k∏opotów, szukajà st∏umienia frustracji,
przygn´bienia czy depresji, potrzebujà efektu wzmocnienia w konfrontacji z oboj´tnym lub nieprzyjaznym otoczeniem spo∏ecznym14.

11

12
13

14

M. Kalinowski, I. Niewiadomska w pracy zbiorowej pod ich redakcjà: Skazani na wykluczenie!?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
Ibidem, s. 296.
Raport Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej: Oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikacja czynników
ryzyka i czynników chroniàcych w odniesieniu do hazardu, w tym hazardu problemowego (patologicznego)
oraz innych uzale˝nieƒ behawioralnych, Warszawa 2012; B. Badora, M. Gwiazda, M. Hermann, J. Kalka,
J. Moskalewicz, Rozpowszechnienie i uwarunkowania uzale˝nieƒ behawioralnych w Polsce, Serwis Informacyjny NARKOMANIA 2013, Nr 3 (63), s. 37–40.
W literaturze wÊród zachowaƒ, które mogà uzale˝niaç, wymienia si´ m.in. d∏ugotrwa∏e sprawowanie w∏adzy, cz´ste transakcje finansowe o najwy˝szym stopniu ryzyka, wielkie spekulacje kapita∏owe, wieloletnie
prowadzenie dzia∏aƒ wojennych, nawyki ∏owieckie, a nawet s∏uchanie ulubionej muzyki.
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Jak sàdz´, wÊród najsilniejszych êróde∏ starych i nowych uzale˝nieƒ, typowych
dla ostatniego dwudziestolecia w Polsce, nale˝y wymieniç: pog∏´biajàcy si´ proces
zrywania tradycyjnych wi´zi rodzinnych, powszechny p´d do sukcesu i ˝àdz´ jego
osiàgni´cia, pospieszne tempo ˝ycia, demoralizujàce oddzia∏ywanie niektórych
przekazów medialnych, a tak˝e dost´p wielu m∏odocianych do treÊci, na odbiór
których – ani emocjonalnie, ani intelektualnie – nie sà przygotowani. Spo∏eczne
i zawodowe uwarunkowania wielu osób mogà wywo∏ywaç w nich przeÊwiadczenie,
˝e spe∏niajà rol´ „niewielkiego trybika w bezdusznej maszynerii spo∏ecznej”, co mo˝e
prowadziç do poczucia skrzywdzenia i nasilonej potrzeby jego kompensacji.
3. Uzale˝nienie od stosowania przemocy – t∏o psychologiczno-spo∏eczne
i objawy zaburzenia
Nie ma nic szczególnie odkrywczego w konstatatacji, i˝ ka˝dy z nas niemal codziennie spostrzega przypadki przemocy interpersonalnej. Nie czujemy si´ zaskoczeni, b´dàc Êwiadkami agresywnych postaw wielu m´˝czyzn i kobiet. Ka˝dego
dnia stacje telewizyjne i radiowe, tytu∏y prasowe i fora internetowe serwujà informacje o przest´pstwach pope∏nianych z u˝yciem przemocy, ale równie˝ o brutalnych
aktach agresji w rodzinach i w szko∏ach. Sà to wiadomoÊci o powa˝nych, niekiedy
Êmiertelnych, pobiciach dzieci przez rodziców lub opiekunów, bijatykach ma∏˝eƒskich i ich dramatycznych skutkach, jak równie˝ o incydentach wyrafinowanego
okrucieƒstwa, dokonywanego przez coraz m∏odszych sprawców.
Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e ekrany telewizorów i komputerów oraz serwisy fotograficzne poczytnych czasopism na co dzieƒ pe∏ne sà obrazów przemocy, nierzadko ukazywanej z najdrobniejszymi szczegó∏ami. Z tzw. wielkiego Êwiata p∏ynie
do nas strumieƒ migawek filmowych, przedstawiajàcych zamachy i akty terroru,
grupowe lub seryjne zabójstwa, porwania dla okupu, ∏amanie praw cz∏owieka, brutalne krzywdzenie s∏abszych i bezbronnych. Jest bardzo znamienne, ˝e wiadomoÊci o stosowaniu przemocy na tak szerokà skal´ nadchodzà nie tylko z terenów obj´tych konfliktami zbrojnymi (np. Irak, Afganistan czy – ostatnio – Kenia15). Widownià tych bulwersujàcych wydarzeƒ sà wszystkie zamieszka∏e przez ludzi
kontynenty16.

15

16

21 wrzeÊnia br. dosz∏o do ataku terrorystycznego w stolicy Kenii – Nairobi. TerroryÊci wtargn´li do centrum
handlowego, zabarykadowali si´ i rozpocz´li zabijanie zak∏adników. Kryzys trwa∏ do 24 wrzeÊnia, kiedy
budynek zosta∏ zaj´ty przez kenijskie si∏y bezpieczeƒstwa. W wyniku ataku Êmierç ponios∏y 72 osoby,
a oko∏o 200 zosta∏o rannych. Przez cztery dni kilkunastu terrorystów odpiera∏o ataki znacznych si∏ wojskowych i policyjnych.
Od wielu lat w redakcjach telewizyjnych nadajàcych wiadomoÊci przez dwadzieÊcia cztery godziny na dob´ oraz w tabloidach wydaje si´ obowiàzywaç niepisana, ale za to niezwykle konsekwentnie stosowana
zasada: „im wi´cej przemocy, konfliktów i krwi, tym wi´cej zainteresowania ze strony odbiorców informacji”. Dobrze, profesjonalnie przygotowane newsy s∏u˝à wywo∏aniu zaskoczenia lub podniecenia, majà
wzbudzaç wspó∏czucie lub oburzenie. Widzowie i czytelnicy nie mogà pozostawaç wobec nich oboj´tni.

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

11

Marian Cabalski

Wyra˝ajàc si´ nieco metaforycznie mo˝na powiedzieç, ˝e przemoc jest jak powietrze – wyst´puje wsz´dzie i otacza nas z ka˝dej strony. Stosunkowo Êwie˝ej daty interdyscyplinarne badania naukowe nad przemocà doprowadzi∏y do konstatacji, ˝e jej êród∏ami sà zarówno czynniki biogenetyczne, jak i psychospo∏eczne.
W toku ewolucji naszego gatunku pop´d do agresji – charakterystyczny dla
ca∏ego Êwiata zwierz´cego – spe∏nia∏ rol´ czynnika, który s∏u˝y∏ przetrwaniu. By∏
bowiem niezb´dny do zdobywania po˝ywienia, dawa∏ gwarancj´ bezpieczeƒstwa
zarówno dla zbiorowoÊci plemiennych, jak i pojedynczych osobników. Od poczàtków swojego istnienia homo sapiens jest drapie˝nikiem. Stosuje przemoc, aby broniç si´ i atakowaç, zabijaç (innych ludzi i zwierz´ta), zagarniaç terytoria i zasoby,
wymuszaç podporzàdkowanie.
Jednak˝e wraz z rozwojem naszego gatunku ˝ywio∏owo okazywana agresywnoÊç coraz cz´Êciej popada∏a w konflikt z wartoÊciami ˝ycia spo∏ecznego. Uczàc
si´ tej prawdy, w∏àczyliÊmy do kanonu cz∏owieczeƒstwa panowanie nad instynktem
agresji i samokontrol´ jego przejawów.
Pop´d do agresji pojawia si´ wsz´dzie tam, gdzie funkcjonuje ludzka zbiorowoÊç. Jak pokazuje historia przemoc od zawsze towarzyszy ludzkoÊci, stanowiàc
– równie˝ dzisiaj – immanentnà w∏aÊciwoÊç cywilizacji i jeden z g∏ównych czynników determinujàcych kondycj´ i warunki rozwoju spo∏eczeƒstw17.
Mo˝na zaryzykowaç – doÊç pesymistycznà w swojej wymowie – tez´, ˝e w wymiarze ponadczasowym ludzka sk∏onnoÊç do stosowania przemocy sprawia wra˝enie si∏y nap´dowej naszej historii. Na jej mechanizmie opierajà si´ bowiem konflikty zbrojne i aneksje terytorialne, tendencje do dominacji i kontroli jednych nad
drugimi, rewolucje i kontrrewolucje.
W nieskoƒczenie wielu przejawach codziennego ˝ycia bez trudu odnajdujemy
sposoby przejawiania si´ przemocy. By∏oby naiwnoÊcià wyobra˝anie sobie, ˝e kiedykolwiek uda si´ ca∏kowicie wyeliminowaç jà z powszednich interakcji mi´dzyludzkich.
Trzeba wi´c przyjàç, ˝e w ka˝dym z nas drzemià pierwiastki agresywne. Jednak˝e niektórzy ludzie wydajà si´ byç odporni na ich wp∏yw i na ogó∏ potrafià powstrzymywaç postawy i zachowania agresywne, natomiast inni wykazujà wi´kszà
lub mniejszà podatnoÊç na stosowanie przemocy. WÊród zasadniczych czynników,
które wchodzà tutaj w gr´ w literaturze wymienia si´: predyspozycje genetyczne,
procesy modelowania spo∏ecznego i socjalizacji, dojrza∏oÊç osobowoÊci oraz uwarunkowania Êrodowiskowe.
Niezale˝nie od przedstawionych wy˝ej rozwa˝aƒ na temat etiologii agresywnoÊci i b´dàcych jej nast´pstwem aktów przemocy stosunkowo niedawno wykazano,
17

A. J. Toynbee, Studium Historii, Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000, s. 737–743; P. Berman,
Terror i liberalizm, Wydawnictwo Pruszyƒski i S-ka, Warszawa 2017; N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód
i reszta Êwiata, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, s. 358–370.
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˝e zachowania przemocowe wywierajà silny i trwa∏y wp∏yw na jednostk´, która je
stosuje. Tego rodzaju oddzia∏ywania mogà prowadziç do powstania szczególnego
uzale˝nienia. Amerykaƒski psycholog, dr Arnold P. Goldstein (1933–2002), badajàcy zachowania polegajàce na u˝ywaniu przemocy fizycznej i psychicznej, ujawni∏,
i˝ zachowania tego rodzaju uzale˝niajà w identyczny sposób jak narkotyki czy
alkohol. Poprzez znacznà intensywnoÊç wp∏ywu na psychik´ agresora mogà prowadziç do pojawienia si´ przymusu zachowaƒ agresywnych i u˝ywania przemocy
w codziennych interakcjach z innymi ludêmi18.
A. P. Goldstein rozumowa∏ w nast´pujàcy sposób: cz∏owiek si´gajàcy po alkohol lub narkotyki spodziewa si´, i˝ poprawià jego nastrój. I rzeczywiÊcie, tak si´
zdarza, jakkolwiek wià˝e si´ to z ryzykiem uzale˝nienia psychicznego. Po jakimÊ
czasie pojawia si´ zale˝noÊç fizyczna: organizm przyzwyczajony do okreÊlonych
substancji nie potrafi bez nich funkcjonowaç (g∏ód alkoholowy lub narkotykowy).
Tak samo dzieje si´ z osobà o podwy˝szonych sk∏onnoÊciach do stosowania przemocy. Przez jakiÊ czas u˝ywa jej instrumentalnie, czyli dla osiàgni´cia konkretnych
korzyÊci. Jednak w rezultacie cz´stego powtarzania i utrwalajàcego si´ poczucia
bezkarnoÊci uczy si´ techniki stosowania przemocy i u˝ywa jej niemal odruchowo.
Zazwyczaj osiàganiu korzyÊci towarzyszà silne emocje (podczas odczuwania
z∏oÊci wydziela si´ zwi´kszona dawka adrenaliny). Po jakimÊ czasie organizm przyzwyczaja si´; odczuwa potrzeb´ wi´kszych porcji adrenaliny (identyczna jak w narkomanii tolerancja dodatnia). W ten sposób osoba stosujàca przemoc popada
w coraz silniejszà zale˝noÊç od zachowaƒ agresywnych.
W roku 2004 w Polsce ukaza∏a si´ ksià˝ka A. P. Goldsteina i jego wspó∏pracowników B. Glicka i J. C. Gibbsa zatytu∏owana „ART – Program Zast´powania Agresji”19. Autorzy wyrazili w niej poglàd, i˝ jest wr´cz „zadziwiajàce, ˝e agresywne zachowanie ma tak wiele wspólnych cech z uzale˝nieniem od narkotyków, alkoholu, nikotyny, hazardu i innych tego typu substancji lub czynnoÊci”20. Na
podstawie wieloletnich przeprowadzonych przez siebie obserwacji uznali, ˝e agresja/przemoc mo˝e byç jednà z form uzale˝nienia. Jest bowiem zachowaniem:
●
d∏ugotrwa∏ym, powtarzanym i stabilnym (postawili tez´, ˝e jest wysoce prawdopodobne, i˝ chronicznie agresywny ch∏opiec stanie si´ chronicznie agresywnym doros∏ym),
18

19

20

A. P. Goldstein, B. Glick, J. Gibbs, Aggression Replacement Training. Comprehensive Intervention for Aggressive Youth, Research Press, Champaign, Illinois 1998.
A. P. Goldstein, B. Glick i J. C. Gibbs, ART – Program Zast´powania Agresji, Instytut „Amity”, Warszawa
2004. A. P. Goldstein by∏ profesorem wydzia∏u psychologii Uniwersytetu Syracuse, a tak˝e za∏o˝ycielem
i dyrektorem uniwersyteckiego centrum badaƒ nad agresjà. Pozostawi∏ ponad 60 ksià˝ek i przesz∏o 100
artyku∏ów na temat zachowaƒ agresywnych i stosowania przemocy, przest´pstw pope∏nianych przez nieletnich, a tak˝e procesu kszta∏towania umiej´tnoÊci prospo∏ecznych. By∏ laureatem wielu presti˝owych nagród naukowych, w tym równie˝ przyznanych przez Amerykaƒskie Towarzystwo Psychologiczne.
A. P. Goldstein i in., op. cit., s. 9.
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przynoszàcym krótkotrwa∏à satysfakcj´, lecz jednoczeÊnie wywo∏ujàcym
problemy o d∏ugotrwa∏ych nast´pstwach (w niektórych przypadkach brutalnym zachowaniom sprawców przemocy mo˝e towarzyszyç – jak w uzale˝nieniu
narkotykowym – „fizyczny haj”),
podsycanym nie tylko przez fakt uzyskania „dobrego samopoczucia”, ale
równie˝ przez zach´t´ i wsparcie ze strony innych osób. Autorzy okreÊlajà je jako wspó∏uzale˝nione z kr´gu przyjació∏ i cz∏onków rodziny. Zdaniem
badaczy przemoc wzmacniajà te˝ niektóre tradycje spo∏eczne i przekazy medialne, a tak˝e zwyczaj nadu˝ywania alkoholu lub udzia∏ w grach losowych.
Sprzyja jej równie˝ nastawienie „typu macho”, które wyra˝a postawa „nieodpuszczania nikomu”,
wykorzystujàcym zaprzeczanie (zdaniem badaczy identycznie zachowuje si´
narkoman lub osoba nadu˝ywajàca alkoholu, która neguje lub minimalizuje
swojà rol´ albo zrzuca odpowiedzialnoÊç na inne osoby),
trudnym do kontrolowania i ograniczenia (po okresach bez agresji zdarzajà
si´ nawroty do agresywnych zachowaƒ, spowodowane odczuwaniem wewn´trznego przymusu),
u˝ywanym z ró˝nych powodów (np. w celu roz∏adowania stresu, dla radzenia
sobie z rozdra˝nieniem lub dla poprawiania humoru, a tak˝e po to, aby zmniejszyç pobudzenie fizyczne)21.

●

●

●

●

●

WÊród symptomów uzale˝nienia od przemocy badacze wymienili równie˝ specyficzne zaabsorbowanie (przesadne zainteresowanie) zachowaniami o charakterze przemocowym (wyraêna analogia ze zjawiskami wyst´pujàcymi przy braniu
narkotyków czy na∏ogowym hazardzie). Na kanwie tego spostrze˝enia napisali
m.in.: „Chroniczni agresorzy, na przyk∏ad, oglàdajà wi´cej scen przemocy w telewizji ni˝ inni mniej sk∏onni do takich zachowaƒ”22.
Jak wynika z zestawienia wymienionych w∏aÊciwoÊci uzale˝nienie od stosowania przemocy wydaje si´ spe∏niaç wi´kszoÊç kryteriów diagnostycznych s∏u˝àcych
rozpoznawaniu uzale˝nieƒ w ogóle. Zdaniem amerykaƒskich badaczy analogia do
tradycyjnych uzale˝nieƒ si´ga znacznie g∏´biej.
A o to najbardziej charakterystyczne przyk∏ady tych niepokojàcych podobieƒstw:
●
narkomani obracajà si´ w ÊciÊle okreÊlonym kr´gu osób, z którymi utrzymujà
codzienne kontakty (dostawcy narkotyków, inne osoby uzale˝nione). Podobnie
osoby uzale˝nione od przemocy wybierajà towarzystwo ludzi majàcych
sk∏onnoÊci do takich samych zachowaƒ. Zbli˝ajà ich do siebie wspólne
upodobania do okazywania agresji czy uczestniczenia w imprezach sportowych
w dyscyplinach, w których dominujàcà rol´ odgrywa przemoc,

21
22

A. P. Goldstein i in., op. cit., s. 10.
Ibidem.
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●

●

●

osoba uzale˝niona od substancji psychoaktywnej odczuwa niepokój, kiedy nie
mo˝e jej za˝yç. Objawami sà m.in. wzmo˝one podniecenie psychoruchowe,
zwi´kszona potliwoÊç cia∏a, rozbiegany wzrok, przyspieszone t´tno23. Podobne
stany obserwuje si´ u osób uzale˝nionych od stosowania przemocy. Na ogó∏
agresorzy – po incydencie zastosowania przemocy – usprawiedliwiajà swoje zachowanie: nosi∏o mnie, rozsadza∏o, nie mog∏em sobie z tym poradziç,
alkoholizm i narkomania prowadzà do g∏´bokich zaburzeƒ psychicznych i organicznych. Powolne wyniszczanie organizmu za pomocà tych substancji mo˝e
prowadziç do Êmierci. Osoba uzale˝niona od stosowania przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej) tak˝e nara˝a si´ na utrat´ zdrowia. Cz´ste stosowanie agresji mo˝e powodowaç nie tylko urazy fizyczne, ale równie˝
g∏´bokie zaburzenia osobowoÊci. Ca∏a sfera psychiczna notorycznych sprawców agresji podlega procesom destrukcji. Osobie przyzwyczajonej do stosowania przemocy, u˝ywajàc terminu z zakresu psychiatrii, „∏atwiej nie trzymaç
afektu”. Stàd wyst´pujà u niej stany bezpodstawnego podniecenia psychoruchowego, gwa∏towne napady z∏oÊci, nieadekwatne reakcje emocjonalne itp.
osoby uzale˝nione od narkotyków – identycznie jak uzale˝nione od zachowaƒ
agresywnych – uwa˝ajà, i˝ ich post´powanie jest najlepszym sposobem na ˝ycie. Daje im to poczucia si∏y i zadowolenia z siebie oraz respekt okazywany
przez grup´ odniesienia. Zarówno w przypadku substancji psychoaktywnych,
jak i przemocy sprawa opiera si´ na z∏udzeniach, uzyskane bowiem korzyÊci sà
przejÊciowe i pr´dzej czy póêniej nieuchronnie znikajà.

Psychoterapeuta B∏a˝ej Kmieciak w opracowaniu na temat uzale˝nienia od
agresji stwierdzi∏: „Fakt, ˝e stosowanie przemocy w relacjach mi´dzyludzkich mo˝e uzale˝niaç ma ogromne znaczenie, zw∏aszcza od strony terapeutycznej.
Dostrze˝enie, i˝ osoba pos∏ugujàca si´ agresjà jest od niej uzale˝niona, ma decydujàce znaczenie w ustaleniu procesu leczenia”24.
Zdaniem przywo∏anego autora uzale˝nienie od cz´stego wyra˝ania agresji spowodowane jest najcz´Êciej tym, i˝ pacjent nie posiada utrwalonych, naturalnych
umiej´tnoÊci spo∏ecznych, takich jak reagowanie na zaczepki, przezwyci´˝anie zak∏opotania, zdolnoÊç do odnalezienie si´ w sytuacji stresujàcej rozmowy, nawyk
proszenia o pomoc. Leczenie, czyli przezwyci´˝anie uzale˝nienia, odbywa si´ poprzez ˝mudne wypracowywanie umiej´tnoÊci adekwatnego i konstruktywnego reagowania w sytuacjach stresowych.

23

24

M. Cabalski, Algorytmy post´powania w przypadku stwierdzenia za˝ycia narkotyku przez ucznia, Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 17–27. W ksià˝ce tej charakteryzuj´ m.in. zmiany zachodzàce w wyglàdzie, stanie zdrowia i zachowaniach nieletnich narkomanów. Przedstawiam te˝ najbardziej typowà Êcie˝k´ prowadzàcà m∏odocianych do coraz g∏´bszego uzale˝nienia (okresy: inicjacyjny, poszukiwania narkotyków, chorobowy).
B. Kmieciak, Uzale˝nienie od agresji, Portal internetowy: gazeta. edu, wg. stanu na 20 wrzeÊnia 2013 r.
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Równie istotnym elementem terapii jest tworzenie w ÊwiadomoÊci osoby uzale˝nionej w∏aÊciwego obrazu samego siebie oraz wyobra˝enia krzywdy doznawanej
przez osoby doÊwiadczajàce przemocy. Chodzi o to, aby pacjent zrozumia∏, jakie sà
prawdziwe przyczyny wybuchów jego gniewu, napastliwych wypowiedzi czy impulsywnego si´gania po si∏´ fizycznà. W swojej pracy z pacjentami psychoterapeuci podejmujà wysi∏ki, aby wp∏ynàç na ich rozwój moralny i spo∏eczny. Celami sà m.in.: samokrytyczna ocena w∏asnego post´powania, podwy˝szenie progu empatii, zwi´kszenie wra˝liwoÊci na cudze cierpienie. Przedstawione wy˝ej schematy terapeutyczne sà
cz´Êcià programu, który nazywany bywa treningiem zast´powania agresji. Tego rodzaju programy z powodzeniem stosujà placówki resocjalizacyjne, opiekuƒcze i lecznicze na terenie USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i kilkunastu innych krajów. Od jakiegoÊ czasu wdra˝ane sà równie˝ w Polsce25. Ich podstawowà funkcjà jest oduczanie przyjmowania postaw agresywnych i uciekania si´ do
aktów przemocy. Chodzi o to, aby w sytuacjach konfliktowych osoby uzale˝nione potrafi∏y zrezygnowaç z agresji/przemocy, jako preferowanego sposobu zachowania.
Poczucie, i˝ jest si´ od czegoÊ uzale˝nionym nie wystarczy aby wyzdrowieç.
Jest jednak kluczem otwierajàcym wdro˝enie terapii i czynnikiem u∏atwiajàcym wyjÊcie z uzale˝nienia.
Trudno nie zgodziç si´ z B. Kmieciakiem, kiedy przekonuje, ˝e: „Agresja nie jedno ma imi´. Agresja zawsze prowadzi do cierpienia, bólu i l´ku. Agresji nie mo˝na
myliç ze z∏oÊcià. Cz∏owiek odczuwajàc z∏oÊç otrzymuje sygna∏, i˝ dzieje si´ coÊ z∏ego, coÊ co powinno go zaniepokoiç. Stosowanie przemocy daje patologicznà
ÊwiadomoÊç w∏adzy. Do stanu tego ∏atwo si´ przyzwyczaiç. Gdy cz∏owiek zaczyna si´ zastanawiaç nad tym, jak wyrzàdziç komuÊ ból, gdy˝ ma na to ochot´,
winien si´ zastanowiç nad tym, czy potrafi jeszcze powiedzieç temu NIE!”26.
4. Uzale˝nienie od doznawania przemocy
W dniu 23 sierpnia 1973 r. w pomieszczeniach Sveriges Kreditbank w Sztokholmie rozleg∏y si´ serie wystrza∏ów z broni maszynowej. Strzelajàcy po Êcianach i sufitach napastnik krzyknà∏ do kilkudziesi´ciu przera˝onych osób: „zabawa dopiero
25

26

W wersji wyjÊciowej ART zosta∏ zaprojektowany do resocjalizacji tzw. trudnej m∏odzie˝y. Obecnie, w ró˝nych odmianach, cz´sto te˝ pod innymi nazwami, wykorzystywany jest zarówno w resocjalizacji, jak i w treningu rozwoju osobistego z dzieçmi od 4 roku ˝ycia, m∏odzie˝à i doros∏ymi. W Polsce szczególne zas∏ugi dla popularyzacji
ART jako terapii uzale˝nieƒ od przemocy po∏o˝y∏a Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzale˝nionym KARAN.
W okresie od 2001–2009 roku zorganizowa∏a w Warszawie pi´ç mi´dzynarodowych konferencji pod nazwà
„Stop przemocy”. Mia∏y one na celu promowanie metod treningu zast´powania agresji i wielostronnà wymian´
doÊwiadczeƒ praktycznych. Fundacja szkoli certyfikowanych ternerów, których praca jest systematycznie superwizowana przez specjalistów z zagranicy. Portal internetowy: www.karan.pl, stan na dzieƒ 23 listopada 2013 r.
Krakowski neurobiolog prof. Jerzy Vetulani mia∏ powiedzieç: „(...) agresja musi sprawiaç przyjemnoÊç, poniewa˝ niesie ze sobà powa˝ne niebezpieczeƒstwa i gdyby nie zapewnia∏a przyjemnoÊci, zachowaƒ agresywnych, tak u∏atwiajàcych prze˝ycie, by∏oby bardzo niewiele (...)” – M. Kossobudzka, Muzyka te˝ uzale˝nia, Witryna internetowa: http://wyborcza.pl/1, tekst z dnia 11.01.2011.
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si´ zacz´∏a”. By∏ to poczàtek napadu na bank. Póêniejsze analizy psychologiczne
tego zdarzenia pozwoli∏y na ujawnienie nieznanych dotàd mechanizmów uzale˝nienia w sytuacji terroru27.
Przez niemal szeÊç dni czworo pracowników banku by∏o przetrzymywanych
w charakterze zak∏adników. Trzy kobiety i m´˝czyzna stali si´ ofiarami brutalnej
przemocy. Zastosowa∏ jà wobec nich Jan Erik O., w∏amywacz, uciekinier z wi´zienia, organizator i jednoczeÊnie g∏ówny sprawca napadu. Po pewnym czasie do∏àczy∏ do niego Clark O., by∏y jego wspó∏wi´zieƒ. Znalaz∏ si´ w banku na skutek
˝àdania Jana Erika O., które spe∏ni∏a policja.
Przez ca∏y czas trwania napadu zak∏adnicy zmuszeni byli do przebywania w niewielkim pomieszczeniu skarbca bankowego. Co jakiÊ czas sprawcy grozili im zastrzeleniem. Wszystkie ofiary by∏y przywiàzane metalowym drutem za szyje do
skrzynek depozytowych. Chodzi∏o o to, aby udusi∏y si´ w przypadku, gdyby podczas ataku policja u˝y∏a gazu ∏zawiàcego.
W koƒcu policjantom uda∏o si´ odbiç zak∏adników i zatrzymaç obu napastników. Okaza∏o si´ jednak, ˝e pozostajàce przez kilka dni w niezwykle krytycznych
warunkach ofiary stan´∏y w obronie swoich przeÊladowców. Aby obroniç ich przed
policjà utworzy∏y zapor´ ze swoich cia∏ w celu nieodpuszczenia do nich przedstawicieli prawa. Wbrew temu, czego oczekiwano, zak∏adnicy obawiali si´ policji. Wobec terrorystów nie czuli nienawiÊci, wr´cz przeciwnie, deklarowali wobec nich
„emocjonalne zad∏u˝enie”. Jego êród∏em by∏o przekonanie, ˝e przest´pcy dali im
szans´ prze˝ycia. Jedna z zak∏adniczek oÊwiadczy∏a nawet, ˝e zakocha∏a si´ w napastniku i b´dzie czekaç na jego wyjÊcie z wi´zienia, aby go poÊlubiç.
Ten zespó∏ paradoksalnych reakcji ludzi zniewolonych przez terrorystów psychologowie nazwali „syndromem sztokholmskim”. Z grubsza bioràc polega on na
tym, ˝e ofiary zamiast domagaç si´ pomocy i sprawiedliwoÊci bardzo aktywnie wystàpi∏y w obronie oprawców. Ca∏ym swoim zachowaniem wyra˝a∏y „patologicznà
wdzi´cznoÊç” za to, co mogli oni uczyniç, a nie uczynili (nie wykonali wielokrotnie
zapowiadanych egzekucji).
Dzisiaj jako syndrom sztokholmski okreÊla si´ wszelkie sytuacje zwiàzane z niezwykle wysokim poziomem stresu, który wywo∏uje nieÊwiadomà reakcj´ na uraz
spowodowany faktem stania si´ ofiarà. Ta nieÊwiadoma reakcja to g∏ównie pozytywna wi´ê uczuciowa ofiary przemocy w stosunku do jej sprawcy. W tego typu reakcji
psychologowie dopatrujà si´ przystosowania do stresu poprzez regresj´ do wczeÊniejszych, np. dzieci´cych, stadiów rozwoju osobniczego. Zjawisko pojawia si´,
poniewa˝ ludzie znajdujàcy si´ w ci´˝kiej opresji za wszelkà cen´ chcà prze˝yç28.
27

28

E. Mandal, Mi∏oÊç, w∏adza i manipulacja w bliskich zwiàzkach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2008, s. 213–214; L. Wawrzykowska–Koszyk, Syndrom sztokholmski u kobiet, które doÊwiadczy∏y przemocy ze strony partnera, Uniwersytet Âlàski, Instytut Psychologii, Katowice 2006.
Ibidem, s. 220.
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Wspó∏czesna psychologia spo∏eczna porównuje sytuacj´ zak∏adnika przetrzymywanego przez terrorystów do sytuacji osoby maltretowanej w ma∏˝eƒstwie lub
rodzinie. Wspólnym mianownikiem obu sytuacji jest patologiczny zwiàzek emocjonalny, ∏àczàcy ofiary i sprawców przemocy oraz zbli˝one strategie post´powania
uczestników tych wydarzeƒ. Podobnie jak zak∏adnicy, osoby poddane wieloletniej
i okrutnej przemocy rodzinnej sà wdzi´czne za drobne przywileje, za zdarzajàce si´
sporadycznie „okresy miodowe” i chwile wytchnienia, a nawet za Êladowe przejawy tzw. ludzkich uczuç. Bywajà nawet wdzi´czne za to, ˝e ˝yjà29.
Wieloletnie przebywanie pod jednym dachem z notorycznym agresorem mo˝e
powodowaç ca∏kowità dezorientacj´ osoby pokrzywdzonej. Efektem wielokrotnie
powtarzajàcej si´ gry jej emocjami staje si´ niemo˝noÊç w∏aÊciwej oceny krzywdziciela. Ofiara przemocy ma∏˝eƒskiej chce widzieç w nim cz∏owieka bliskiego z jego
charakterologicznymi i egzystencjalnymi k∏opotami. Nastawiona na uleg∏oÊç i podporzàdkowanie stara si´ wybaczaç zniewagi i cierpienia, ka˝dego dnia uczàc si´
znosiç serie agresywnych zachowaƒ.
Dok∏ada wielu staraƒ, aby darowaç nawet najwi´ksze krzywdy, choçby z racji
wspólnie prze˝ytych lat, dla „Êwi´tego spokoju”, czy specyficznie rozumianego dobra rodziny. Z up∏ywem czasu ofiara przechodzi od fazy przera˝enia (zaskoczenie,
nadmierne pobudzenie, oswojenie urazu psychicznego) do fazy pe∏nego zniewolenia (pogodzenie z wszechw∏adzà sprawcy i bezwarunkowe poddanie si´). Skoro
nie mo˝e uciec lub w jakikolwiek sposób pokonaç dr´czyciela decyduje si´, aby
go „pokochaç”30.
Jerzy Mellibruda wypowiedzia∏ kiedyÊ znamienny poglàd: „Przemoc posiada
niezwyk∏à moc wywierania wp∏ywu na ca∏e funkcjonowanie cz∏owieka, na prac´
jego umys∏u, na jego procesy emocjonalne, jego Êwiat wewn´trzny. U cz´Êci
osób, które podlegajà przemocy, dokonujà si´ wa˝ne, niekorzystne i niestety
czasem trwa∏e zmiany w sposobie i treÊci myÊlenia, które utrudniajà przeciwstawianie si´ i przeciwdzia∏anie przemocy. Takie zmiany w umyÊle utrwalajà przemoc, utrudniajà radzenie sobie z nià. Na tym w∏aÊnie polega zniewalanie umys∏u
przez przemoc” 31.
29

30

31

A. Lipowska-Teutsch, Wychowywaç, wyleczyç, wyzwoliç, PARPA, Warszawa 1998, s. 72. Od dawien dawna w naszym spo∏eczeƒstwie pokutuje negatywny stereotyp bitej kobiety: „zastraszonej, ubogiej i bezradnej” lub „rozgrzeszanej, naprzykrzajàcej si´, prowokujàcej agresj´ wobec siebie”. Wiele maltretowanych
przez m´˝a kobiet wyznaje zasad´ „choç pije i bije, ale jest”, co samo w sobie jest przyzwoleniem na m´skà przemoc w rodzinie.
O tym, ˝e prze˝ywanie l´ku mo˝e przerodziç si´ w podziw i szacunek wydajà si´ Êwiadczyç niektóre obserwacje psycholingwistyczne. W j´zyku ∏aciƒskim istnieje przymiotnik „horrendus”. W najstarszej i podstawowej warstwie znaczeniowej oznacza „straszny, przera˝ajàcy”. Póêniejsze i uzupe∏niajàce warstwy
znaczeniowe tego wyra˝enia to „budzàcy podziw” i „czcigodny”. J. Sondel, S∏ownik ∏aciƒsko – polski dla
prawników i historyków, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.
J. Mellibruda, Umys∏ zniewalany przemocà, Wyk∏ad wyg∏oszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji „Przeciwdzia∏anie przemocy w rodzinie – wspólna sprawà”, grudzieƒ1999.
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Brytyjski psychiatra J. E. Hodge rozwinà∏ i uzasadni∏ poglàd, ˝e przemoc rodzinna
mo˝e mieç form´ uzale˝nienia32. Jego zdaniem rol´ Êrodka uzale˝niajàcego pe∏ni
zarówno stosowanie, jak i doÊwiadczanie przemocy. W analizowanych przez siebie
postawach i zachowaniach osób badanych dopatrzy∏ si´ rysów osobowoÊci psychopatycznych, których wyst´powanie – jego zdaniem – warunkuje d∏ugotrwa∏e
utrzymywanie si´ chorobliwej zale˝noÊci miedzy sprawcà i ofiarà33.
Polski ekspert do spraw przemocy Jadwiga Mazur uzna∏a, ˝e wÊród g∏ównych
przyczyn, prowadzàcych ofiary przemocy rodzinnej (ma∏˝eƒskiej) do bezradnoÊci
i zniewolenia, znajdujà si´:
●
cierpienie, które powoduje u nich zaw´˝enie percepcji i rezygnacj´ z przeciwdzia∏ania doznawanej przemocy,
●
sprawowanie pe∏nej kontroli nad nimi przez sprawców, w wyniku czego ofiary sà zastraszone i uleg∏e,
●
zdeformowanie wizji Êwiata, tzn. zostaje os∏abiona ich wiara w moralnoÊç
i sprawiedliwoÊç34.
Cz´sto ofiary przemocy domowej nie znajdujà pomocy i zrozumienia ze strony
cz∏onków rodzin i najbli˝szego otocznia spo∏ecznego. Wydajà si´ oni nie dostrzegaç grozy sytuacji, a niekiedy Êwiadomie lub nieÊwiadomie przyzwalajà na stosowanie przemocy (psychicznej, fizycznej, seksualnej czy ekonomicznej). Od wielu
lat w literaturze seksuologicznej, psychologicznej i kryminologicznej funkcjonuje
poj´cie syndromu maltretowanego wspó∏ma∏˝onka (ang. – battered spouse syndrome), w ramach którego rozpoznaje si´ zespó∏ maltretowanej ˝ony i – coraz cz´Êciej – maltretowanego m´˝a35.
Z czasem maltretowani wspó∏ma∏˝onkowie, a niekiedy równie˝ partnerzy w nieformalnych zwiàzkach, podobnie jak zak∏adnicy porywaczy, wpadajà w psychologicznà pu∏apk´. Nie potrafià zrezygnowaç z traumatycznej wi´zi ze swoimi prze32

33

34

35

J. E. Hodge, Addiction to violence: a new model of psychopathy, „Criminal Behavior and Mental Health”
1992, Nr 2, s. 212–213.
K. Pospiszyl, Psychopatia, Wydawnictwo Akademickie ˚ak, Warszawa 2000. OsobowoÊç antyspo∏eczna
(inaczej: psychopatyczna, dyssocjalna) jest trwa∏ym zaburzeniem struktury osobowoÊci. Wed∏ug wspó∏czesnych szacunków wykazuje jà 2–3% populacji ka˝dego spo∏eczeƒstwa. Wià˝e si´ z obecnoÊcià u danej
osoby trzech rodzajów deficytów psychicznych: l´ku (defekt emocjonalny, polegajàcy na niedostatecznym
przyswojeniu odruchów moralnych i braku empatii), uczenia si´ (nieuznawanie konwencji spo∏ecznych, impulsywne stosowanie zachowaƒ agresywnych) i relacji interpersonalnych (relacje z innymi ludêmi oparte sà
jedynie na kryterium przydatnoÊci). Psychopaci majà ubogie ˝ycie psychiczne, sà narcystyczni i wyczuleni
na niedocenianie. Zaburzenie rozpoznaje si´ w dwóch postaciach: impulsywnej i kalkulatywnej.
J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistoÊç, Wydawnictwo Akademickie ˚ak, Warszawa 2002;
M. Sto˝ek, Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w Êwietle przepisów prawa, Instytut Psychologii Zdrowia,
Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2009.
L. Starowicz, Zespó∏ maltretowanej ˝ony, „Problemy Rodziny” 1992, Nr 4 (184); L. Starowicz, Zespó∏ maltretowanego m´˝a, „Problemy Rodziny” 1992, Nr 4 (184); P. R. Salber, E. M. Taliaferro, O przemocy domowej, PARPA, Warszawa 1998; E. Mandel, Mi∏oÊç, w∏adza i manipulacja w bliskich zwiàzkach, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 211.
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Êladowcami. W stabilizacj´ relacji z nimi w∏o˝yli sporo energii, czasu i nadziei.
Trwajà w zniewoleniu, oznaczajàcym ból, upokorzenie i zanikanie poczucia
w∏asnej wartoÊci. Poddajà si´ terrorowi ze strony osoby najbli˝szej, ∏udzàc si´,
˝e kiedyÊ b´dzie lepiej. Obwiniajà siebie za ca∏e z∏o, które wyst´puje w rodzinie.
Zdarza si´, ˝e wy˝ej cenià trwanie toksycznego zwiàzku ni˝ w∏asne ˝ycie, zdrowie
i samopoczucie.
5. Uzale˝nienie od przemocy wzajemnej
Na podstawie badaƒ terenowych na temat przemocy w rodzinie – przeprowadzonych w latach 2011–2012 w trzech województwach (mazowieckim, ∏ódzkim
i lubelskim) oraz na terenie aglomeracji miejskich Warszawy i ¸odzi – ustali∏em,
˝e zjawisko przemocy wÊród osób najbli˝szych narasta i przybiera nowe postacie.
Zdecydowanie ponad 80% respondentów przyzna∏o, ˝e w ich zwiàzkach ma∏˝eƒskich (zwiàzkach partnerskich) zdarzajà si´ k∏ótnie i awantury o ró˝nym nasileniu.
Wi´cej ni˝ co czwarty badany zasygnalizowa∏, ˝e zdarzajà si´ one kilka razy
w miesiàcu, natomiast blisko co dziesiàty, ˝e zdarzajà si´ prawie codziennie lub
kilka razy w tygodniu.
Ankietowaniem objà∏em blisko 700 doros∏ych m´˝czyzn. Celem sonda˝u by∏o
okreÊlenie skali i charakteru aktów przemocy stosowanej przez ˝ony (partnerki
w wolnym zwiàzku) wobec m´˝ów (partnerów). Prawie 50% respondentów zadeklarowa∏o, ˝e ze strony najbli˝szych im kobiet spotykajà ich przejawy przemocy
psychicznej, przede wszystkim w postaci poni˝ania, zastraszania, wyzwisk,
obelg i z∏orzeczeƒ. Ponad 20% ankietowanych przyzna∏o, ˝e bywa ofiarami ma∏˝eƒskiej przemocy fizycznej. Zazwyczaj sà to takie przejawy agresji, jak policzkowanie, uderzenia r´kà, drapanie, szarpanie za w∏osy, popychanie, rzucanie
przedmiotami itp.
W przeprowadzonym sonda˝u uda∏o si´ okreÊliç nie tylko t∏o przyczynowe przemocy ma∏˝eƒskiej, ale równie˝ potwierdziç istnienie i upowszechnianie si´ „zespo∏u maltetretowanego m´˝a”. Powiod∏o si´ równie˝ nakreÊlenie socjopsychologicznych sylwetek obu stron badanego zjawiska, a przede wszystkim ustalenie prawdopodobnego poziomu jego nasilenia i spodziewanych kierunków rozwoju36.
Ogó∏owi respondentów zadano pytanie o ewentualnà przemoc wzajemnà mi´dzy ma∏˝onkami (partnerami). Chodzi∏o o ustalenie, czy i na ile odpowiadajà oni na
doznawane akty przemocy w podobny sposób do tego, w jaki sà atakowani. Jedynie 10% ankietowanych przyzna∏o si´ do stosowania przemocy w odpowiedzi na
analogiczne zachowania drugiej strony. Jednak˝e a˝ 26% respondentów (179 m´˝czyzn) odmówi∏o odpowiedzi na to pytanie.

36

M. Cabalski, Przemoc stosowana przez kobiety. Studium kryminologiczne, ¸ódê 2013 (dysertacja doktorska
obroniona na Wydzia∏e Prawa i Administracji Uniwersytetu ¸ódzkiego aktualnie w przygotowaniu do druku).
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Z podobnych badaƒ zagranicznych wynika, ˝e od oko∏o jednej trzeciej do jednej drugiej ogó∏u badanych przypadków przemocy ma∏˝eƒskiej stanowi przemoc
wzajemna37. DoÊç powszechnie wielu respondentów pomniejsza jej znaczenie, dajàc do zrozumienia, ˝e w ich przekonaniu jest „naturalnym” sk∏adnikiem po˝ycia
ma∏˝eƒskiego. Strony ma∏˝eƒskich konfliktów wydajà si´ bagatelizowaç znaczenie
opisanych zdarzeƒ, sugerujàc, ˝e w gruncie rzeczy nie majà one wi´kszego znaczenia dla codziennego ˝ycia wspó∏ma∏˝onków. Indagowani o te kwestie respondenci zazwyczaj wykazujà niech´ç do wypowiadania si´ na ten temat. Ujawnianie
bowiem takich zachowaƒ jest sprzeczne z powszechnym obyczajem, ˝e o tego rodzaju sprawach nie rozmawia si´ z obcymi.
Przywo∏any ju˝ wczeÊniej J. E. Hodge przekonywa∏, ˝e w pewnych sytuacjach
czynnikiem nap´dzajàcym akty przemocy wzajemnej mo˝e byç przyzwyczajenie
do stosowania i doznawania przemocy przez obie strony toksycznej relacji. Istnieje odmiana takich w∏aÊnie konfrontacyjnych ma∏˝eƒstw, w których codziennoÊç to
bezpardonowa walka o zapewnienie sobie kontroli nad drugà stronà. Partnerzy stale i uporczywie rywalizujà ze sobà o pozycj´, w∏adz´ i wp∏ywy w zwiàzku, a przede
wszystkim o to, aby narzuciç swojà wol´ nie tylko najbli˝szej osobie, ale równie˝
pozosta∏ym domownikom.
Psychologowie amerykaƒscy E. L. Shostrom i L. Kavanaugh u˝yli do modelowego opisu takich ma∏˝eƒstw plastycznego okreÊlenia „para jastrz´bi”38. Tego rodzaju
uk∏ad personalny to niekoƒczàca si´ sytuacja kryzysowa. Oboje partnerzy grajà wobec siebie role silnych, zdecydowanych i bezwzgl´dnych. Okazujà sobie zachowania agresywne, starajàc si´ narzuciç w∏asny system wartoÊci, poglàdy i przekonania, styl ˝ycia. Nie pozwalajà sobie na okazanie s∏aboÊci lub zrozumienia dla racji
wspó∏partnera. Nie znajà kompromisów, nie umiejà przegrywaç, nie stosujà „taryfy
ulgowej”. U obojga na pierwszym planie znajduje si´ ostentacja w okazywaniu niech´ci i pot´pienia wobec postawy, zachowaƒ czy wypowiedzi „tego drugiego”,
a tak˝e makiaweliczne operowanie przejawami irytacji, z∏oÊliwoÊci i gniewu.
Po latach tego rodzaju zmagaƒ ma∏˝onkowie nie potrafià si´ bez nich obyç. Sà im
niezb´dne, aby czuç si´ „normalnie”. Orientujà si´, ˝e wype∏nia∏y pustk´ ich ˝ycia,
nadajàc mu specyficzny sens i znaczenie. Kiedy jedno umiera, drugie czuje si´ porzucone, bo nie ma przeciwnika, z którym mog∏oby toczyç za˝arte walki o wszystko.
Georges Simenon, pisarz francuski belgijskiego pochodzenia, przeprowadzi∏
pog∏´bionà analiz´ psychologicznà i obyczajowà takiego w∏aÊnie ma∏˝eƒstwa.
W jednej ze swoich powieÊci opisa∏ d∏ugotrwa∏y konflikt dwojga starych ludzi,
którzy, nienawidzàc si´ nawzajem, jednoczeÊnie nie mogà bez siebie ˝yç39.
37

38
39

M. A. Straus Sexual inequality, cultural norms, and wife beating (in:) E. C. Viao (Ed.), Victims and society
DC: Visage Press, Washington 1976, s. 543–559; J. E. Caldwell et al., Why I hit him: Women’s reasons for
intimate partner violence, „Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma” 2009, s. 672–697.
E. L. Shostrom i L. Kavanaugh, Between man and woman, New York 1975.
G. Simenon, Kot, Paƒstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
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Ksià˝ka jest opowieÊcià o siedemdziesi´ciolatkach, którzy co prawda mieszkajà pod jednym dachem, ale od ponad pi´ciu lat nie odzywajà si´ do siebie. Wypracowali niezwyk∏y sposób robienia sobie na z∏oÊç: rzucajà w siebie zwini´tymi w kulki karteczkami. Zapisujà na nich s∏owa, które majà wzburzyç, dokuczyç, okazaç
pogard´ lub zraniç drugà stron´. Niemal bez chwili wytchnienia okazujà sobie obsesyjnà wrogoÊç, mÊciwoÊç i okrucieƒstwo:
„W srebrnym odblasku telewizora dostrzeg∏ od razu, ˝e ˝ona ma w ustach termometr. WymyÊli∏a! To by∏a jej drobna zemsta, jej odwet za histori´ z mas∏em. Wyobra˝a sobie, ˝e wzbudzi w nim niepokój udajàc chorob´! Dawniej mówi∏a o swoich s∏abych p∏ucach, o cz´stych bronchitach i przy najl˝ejszym powiewie otula∏a si´
w szal. – Mo˝esz sobie wykitowaç, staruszko... Nie tylko pomyÊla∏. Napisa∏ to na
skrawku papieru, który rzuci∏ na jej kolana, kiedy si´ tego najmniej spodziewa∏a.
Przeczyta∏a, wyj´∏a z ust termometr, spojrza∏a na m´˝a z politowaniem, wygrzeba∏a
z kieszeni karteczk´ i z kolei sama napisa∏a: – Ju˝ jesteÊ zielonkawy”.
Ona – z nienawiÊci do m´˝a otru∏a jego ulubionego kota. On – w zemÊcie odebra∏
˝ycie faworyzowanej przez nià papudze. Teraz wystarczy∏o pisaç na rzucanych w siebie
kartkach: „kot” lub „papuga”, aby przypomnieç, ˝e nie ma i nie mo˝e byç wybaczenia.
W koƒcu m´˝czyzna nie wytrzymuje napi´cia. Wyprowadza si´ do innej kobiety. Przez kilka dni ˝yje w atmosferze ˝yczliwoÊci, zrozumienia i sympatii. Jednak po
up∏ywie dwóch tygodni uÊwiadamia sobie, ˝e nie potrafi ju˝ ˝yç w ten sposób. Brakuje mu codziennej „zimnej wojny”.
Pakuje si´, wraca do domu. Nast´pujà kolejne „ciche” dni, tygodnie i miesiàce.
Wymiana nienawistnych spojrzeƒ, obraêliwych gestów i zjadliwych komunikatów sta∏a si´ dla obojga sposobem na ˝ycie, podobnie jak dla innych przekazywanie sobie
uÊmiechów i grzecznoÊci. Nie próbujà si´ porozumieç. Oboje w zaÊlepieniu i uporze
zamienili swoje ˝ycie w piek∏o. Oboje kontynuujà strategi´ na wyniszczenie.
6. Zamiast zakoƒczenia
Wed∏ug Wiliama Goode mo˝na wyró˝niç cztery sposoby zdobywania przewagi
cz∏owieka nad cz∏owiekiem40. Nale˝à do nich:
●
mo˝liwoÊci ekonomiczne,
●
szacunek i presti˝,
●
atrakcyjnoÊç osobista i sympatyczne usposobienie, a tak˝e
●
zachowania oparte na przemocy.
W ma∏˝eƒskich relacjach mi´dzy m´˝czyznami i kobietami oraz w równowa˝nych im prawnie i obyczajowo zwiàzkach partnerskich, znajdujà zastosowanie
wszystkie z wymienionych sposobów oddzia∏ywania. Obie strony tych interakcji
40

W. Goode, Force and Violence, „Journal of Marriage and the Family” 1971, Nr 33, s. 624–636.
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mogà uciekaç si´ do u˝ywania przemocy, tym cz´Êciej im bardziej majà ograniczone mo˝liwoÊci korzystania z innych sposobów osiàgania przewagi nad partnerem.
W ma∏˝eƒstwach i rodzinach, w których codziennoÊç wpisany jest sta∏y pop´dowo-emocjonalny konflikt mi´dzy osobami najbli˝szymi, dochodzi do cz´stych
i groênych ekscesów z u˝yciem przemocy. Odbierajà one bliskim zwiàzkom mi´dzyludzkim zdolnoÊç realizacji ich podstawowych funkcji, a przede wszystkim podwa˝ajà spo∏eczne podstawy ich trwania.
Zdarza si´, ˝e na skutek intensywnoÊci i d∏ugotrwa∏oÊci agresywne zachowania
przybierajà postaci na∏ogowe. Rozwijajà si´ jako przewlek∏e i nawracajàce zaburzenia, obejmujàce procesy psychiczne, organiczne i wegetatywne osób, które im
podlegajà. Jak widaç z wczeÊniejszych wywodów, czynnikiem uzale˝niajàcym
mo˝e byç zarówno stosowanie, jak i doznawanie przemocy, a nawet naprzemienne wyst´powanie w roli napastnika i ofiary.
W Polsce o uzale˝nieniach behawioralnych, w tym równie˝ o uzale˝nieniu od
przemocy, mówi si´ od bardzo niedawna. Dlatego nie mo˝e dziwiç, ˝e wiedza na
ten temat jest skàpa i rozproszona. Od dziesi´cioleci w krajowym dyskursie publicznym nad przemocà domowà wydajà si´ dominowaç problemy zwiàzane z alkoholem i narkotykami. Prawie nie zauwa˝a si´, ˝e polskie rodziny coraz cz´Êciej
sà Êrodowiskiem powstawania nowych uzale˝nieƒ. Drzwi do ˝ywio∏owego ich rozwoju otwar∏o nasze wejÊcie do gospodarki wolnorynkowej, a przede wszystkim
bezkrytyczne naÊladowanie negatywnych wzorców zachowaƒ wyst´pujàcych
w spo∏eczeƒstwach Zachodu.
W sprawie, której poÊwi´cony jest ten artyku∏, brakuje instrumentów oceny epidemiologicznej, które pozwoli∏yby na oszacowanie liczby osób dotkni´tych opisywanym zaburzeniem. Dzisiaj jedynie wiedza, doÊwiadczenie i intuicja psychoterapeutów
pozwalajà rozpoznawaç najbardziej jaskrawe przypadki i podejmowaç ˝mudne interwencje, zawsze jednak zwiàzane z ryzykiem niepowodzenia. W skali spo∏ecznej problem jednak istnieje i wymaga czegoÊ wi´cej ni˝ tylko uwa˝nych obserwacji.
Nie wypracowaliÊmy skutecznego systemu zapobiegania aktom przemocy
w rodzinie, a tym bardziej pojawianiu si´ uzale˝nieƒ od nich. Wià˝e si´ to z zakorzenionym w tradycji spo∏ecznej stereotypem, ˝e przemoc w rodzinie jest czymÊ
wstydliwym, swoistym tabu, o którym – w odniesieniu do siebie – nie wypada
mówiç. To, co niedobrego dzieje si´ mi´dzy najbli˝szymi, prawd´ powiedziawszy,
ma byç ich sprawà prywatnà.
Nast´pstwem powszechnoÊci takiego podejÊcia wydajà si´ byç stosunkowo niskie wyroki dla sprawców przemocy domowej w porównaniu do wyroków wydawanych wobec sprawców innych rodzajów przest´pstw. Z regu∏y te˝ orzeczenie bezwzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci nie rozwiàzuje kwestii. Mo˝e jà nawet zaostrzyç, bo z zak∏adów karnych doÊç cz´sto wracajà sprawcy, których uwik∏anie
w przemoc jest silniejsze ni˝ wtedy, gdy byli do nich przyjmowani.
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Równie˝ z punktu widzenia ogólnych zasad resocjalizacji umieszczenie „agresora rodzinnego” w wi´zieniu nie wydaje si´ korzystne. Najbardziej odpowiednim
rozwiàzaniem jest warunkowe zawieszanie kary z równoczesnym nakazem uczestnictwa w indywidualnie opracowanym programie terapeutycznym. W ten sposób
mo˝liwe jest rozpoznanie stopnia zaawansowania uzale˝nienia oraz znalezienie
odpowiednich Êrodków, które w danym przypadku mogà okazaç si´ skuteczne.
Celowe wydaje si´ równie˝ wdra˝anie oddzia∏ywaƒ Êrodowiskowych nazywanych „opiekà po terapii”, u∏atwiajàcych osobom, do których sà kierowane, kontynuowanie procesu readaptacji spo∏ecznej. Skoro w wielu innych krajach w ten sposób udaje si´ osiàgaç korzystne rezultaty, si´gnijmy po sprawdzone praktyki. JednoczeÊnie nie wolno zapominaç o innej równoleg∏ej dzia∏alnoÊci: fachowym
wsparciu dla ofiar d∏ugotrwa∏ej przemocy domowej. Jak pokazuje doÊwiadczenie
po ci´˝kich traumach wiele z tych osób – pozostawionych bez pomocy z zewnàtrz
– nie zawsze potrafi na nowo u∏o˝yç sobie ˝ycie.
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Zasada równoÊci i niedyskryminacji
w kontekÊcie rejestracji stanu cywilnego cz∏owieka
Streszczenie
Autorka postuluje aby – w przypadku ubiegania si´ osób trzecich o dost´p do
aktu urodzenia i dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do tego aktu,
w sposób opisany w art. 83 ust. 2 p.a.s.c. oraz w § 15 ust. 5 powo∏anego poni˝ej
rozporzàdzenia wykonawczego do p.a.s.c. oraz ze wzgl´du na zasady wymienione w tytule artyku∏u – wprowadziç dodatkowy wymóg (oprócz wykazania interesu
prawnego). Tym dodatkowym wymogiem mia∏oby byç uzyskiwanie zgody od osoby, której akt dotyczy lub informowania jej o ka˝dym przypadku udost´pnienia
tych akt innej osobie lub instytucji z mo˝liwoÊcià wypowiedzenia si´ o faktach b´dàcych podstawà rozstrzygania, czy osoba trzecia posiada interes prawny do uzyskania tych dokumentów.
W przypiskach do aktu urodzenia i w aktach zbiorowych do tego aktu pojawia
si´ – i b´dzie si´ pojawiaç – coraz wi´cej informacji dotyczàcych np. zmiany p∏ci,
bycia dzieckiem nieznanych rodziców, urodzenia przy wykorzystaniu metod wspomaganej prokreacji, oprócz zaprzeczenia pochodzenia od m´˝a matki, ustalenia
pochodzenia, przysposobienia, urodzenia pozama∏˝eƒskiego.
Omówienie wymienionych w tytule zasad na tle judykatury i piÊmiennictwa ma
walor poznawczy i mo˝e si´ przydaç przy próbach sformu∏owania przepisów
uwzgl´dniajàcych postulat Autorki, jak równie˝ w praktyce stosowania prawa.

1. Wprowadzenie
Rozwa˝ania na temat zakresu ochrony stanu cywilnego osoby fizycznej w Polsce sk∏aniajà do zastanowienia si´, czy w polskim systemie prawnym jednostka
mo˝e oczekiwaç, aby prawo chroni∏o jej prywatnoÊç zgodnie z zasadà równoÊci.
Zagadnienie to wydaje si´ szczególnie istotne w przypadku osób, których prawne
pochodzenie nie jest to˝same z pochodzeniem biologicznym. KoniecznoÊç podj´cia rozwa˝aƒ znajduje uzasadnienie w tym, i˝ obowiàzujàce regulacje prawne mogà powodowaç nierówne traktowanie dzieci przysposobionych i dzieci pocz´tych
metodà wspomaganego rozrodu w zakresie uzyskania wiedzy o genetycznym
pochodzeniu. Nierównego traktowania mogà tak˝e doÊwiadczaç rodzice, którzy
nie mogà ˝àdaç usuni´cia swoich danych osobowych z aktu urodzenia dziecka,
po tym jak sàdowo zaprzeczone zosta∏o pochodzenie dziecka od nich. Nale˝y tak˝e zauwa˝yç nierównoÊç pomi´dzy prawem ojca biologicznego lecz nieodzwier-
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ciedlonego w akcie urodzenia dziecka a samym dzieckiem w kwestii uzyskania informacji szczegó∏owych o tej osobie i wszelkich czynnoÊciach majàcych wp∏yw na
stan cywilny, a które zawarte sà w akcie urodzenia i aktach zbiorowych do aktu urodzenia. M´˝czyzna ten, jako osoba trzecia wykazujàca interes prawny w dost´pie
do dokumentów zgromadzonych w aktach zbiorowych aktu urodzenia dziecka, ma
prawo uzyskaç nawet najbardziej wra˝liwe informacje na temat dziecka. Dziecko
natomiast, nawet jako osoba doros∏a, z treÊci aktu urodzenia i akt zbiorowych nie
jest w stanie uzyskaç wiedzy o braku wi´zi genetycznej z m´˝czyznà wpisanym jako ojciec (w przypadku domniemania pochodzenia od m´˝a matki, uznania ojcostwa, pocz´cia metodà wspomaganej prokreacji). Wydaje si´ równie˝, ˝e osoba,
która dokona∏a sàdowej zmiany p∏ci, ze wzgl´du na pozostawianie danych o dokonaniu takiej zmiany w akcie urodzenia z mo˝liwoÊcià dost´pu do tych danych dla
osób trzecich, mo˝e odczuwaç dyskryminacj´ i nierówne traktowanie w zakresie
ochrony jej prywatnoÊci.
Problematyka ochrony prywatnoÊci dotyka równowa˝nych wartoÊci, którym
ustawodawca nadaje ró˝ny stopieƒ ochrony. Ka˝dy cz∏owiek ma prawo korzystaç
zarówno z gwarantowanej w Konstytucji RP1 zasady równoÊci i niedyskryminacji, jak
i poszanowania jego prywatnoÊci i ochrony danych, które go dotyczà. Ze wzgl´du
jednak na brak mo˝liwoÊci zapewnienia takiej ochrony jednoczeÊnie dwóm podmiotom, zw∏aszcza w obszarze ochrony prywatnoÊci zwiàzanej z zapisami dokonywanymi w akcie urodzenia, prawa jednego z podmiotów muszà zostaç ograniczone.
Majàc to na uwadze konieczne wydaje si´ podj´cie próby rozstrzygni´cia, czy
w aktualnym stanie prawnym przewidziany prawem zakres ingerencji paƒstwa
w sfer´ ochrony stanu cywilnego nie narusza zasady równoÊci i niedyskryminacji
zarówno dziecka jak i rodziców, w tym rodziców biologicznych, prawnych, przysposabiajàcych oraz tych, którzy zaprzeczyli pochodzenia dziecka od nich. Analizujàc ten problem, lub chocia˝by sygnalizujàc jako istotny i jako przyczynek do
dyskusji naukowej, w pierwszej kolejnoÊci trzeba wyjaÊniç teoretyczne i praktyczne kwestie dot. zasady równoÊci oraz niedyskryminacji.

2. Konstytucyjna zasada równoÊci
Zasad´ równoÊci wobec prawa, którà nale˝y odró˝niaç od równoÊci w prawie,
uznaje si´ we wspó∏czesnych paƒstwach demokratycznych za jednà z podstawowych regu∏ prawnych. M. Chmaj zwraca ponadto uwag´, i˝ zasada ta powinna byç
traktowana równie˝ jako prawo podmiotowe2.
1
2

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
M. Chmaj, RównoÊç wobec prawa (w:) WolnoÊci i prawa cz∏owieka w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
pod red. Marka Chmaja, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 44; zob. te˝ H. Filipczak, Studium zasady równoÊci w Êwietle standardów europejskich i prawa polskiego (w:) Polska wobec europejskich standardów praw cz∏owieka, pod red. Tadeusza Jasudowicza, TNOiK, Toruƒ 2001, s. 53–66.
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Regulacjà prawnà stanowiàca podstaw´ do formu∏owania prawa osoby fizycznej do równoÊci stanowi art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym wszyscy sà wobec prawa równi, wszyscy majà prawo do równego traktowania przez w∏adze publiczne, nikt te˝ nie mo˝e byç dyskryminowany w ˝yciu polityczny, spo∏ecznym lub
gospodarczym. Przepis ten gwarantuje zatem trzy szczegó∏owe zasady: równoÊci
wobec prawa, prawo do równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji. Umieszczenie zasady równoÊci w ustawie zasadniczej powoduje, ˝e dyskryminowany
podmiot, dochodzàc swoich uprawnieƒ przed odpowiednimi organami, mo˝e powo∏ywaç si´ bezpoÊrednio na regulacje konstytucyjne w tym zakresie. Ponadto, jak
zauwa˝a M. Chmaj, wprowadzenie do systemu prawa regulacji naruszajàcej zasad´ równoÊci lub wprowadzajàcej dyskryminacj´ wymaga zmiany Konstytucji.
W przeciwnym razie akt taki b´dzie uznany za niekonstytucyjny.
Konstytucja RP z 1997 r. o zasadzie równoÊci stanowi w rozdziale II – WolnoÊci,
prawa i obowiàzki cz∏owieka i obywatela, w podrozdziale „Zasady ogólne”. Zasada
ta odnosi si´ zatem do wolnoÊci, praw i obowiàzków jednostki. Przytoczona zosta∏a równie˝ w Preambule do Konstytucji, w cz´Êci odnoszàcej si´ do wszystkich obywateli RP „równych w prawach i powinnoÊciach wobec dobra wspólnego – Polski”.
RównoÊç, zgodnie ze S∏ownikiem J´zyka Polskiego, oznacza „bycie ca∏kowicie
równym, jednakowym z kimÊ, czymÊ, pod jakimÊ wzgl´dem (...)”3. Pod jakimÊ
wzgl´dem, a wi´c bioràc pod uwag´ okreÊlone kryterium przy rozpatrywaniu równego traktowania. Poj´cie równoÊci nie nale˝y zatem uto˝samiaç z identycznoÊcià.
Identyczny oznacza bowiem „taki sam, jednakowy, doskonale zgodny”4 – a wi´c
pod ka˝dym wzgl´dem. Przedstawiciele doktryny prawniczej podkreÊlajà, ˝e prawo mo˝e, a nawet powinno ró˝nicowaç obywatela z uwagi na pewne indywidualne cechy, natomiast istota równego traktowania polega na stosowaniu takiej samej
normy do wszystkich przypadków okreÊlonych w hipotezie5.
Prawo akceptuje ró˝ne traktowanie ró˝nych podmiotów. RównoÊç nie mo˝e bowiem oznaczaç, ˝e wszystkie podmioty majà byç traktowane jednakowo, mieç takie same uprawnienia, obowiàzki itp. Niezaprzeczalnie podmioty prawa ró˝nià si´
pod wieloma wzgl´dami, a zatem, muszà istnieç kryteria na podstawie których ich
traktowanie jest zró˝nicowane. Aby jednak nie dosz∏o do naruszenia zasady równoÊci kryteria muszà byç uzasadnione i sprawiedliwe6. Istnienie w prawie zasady
równoÊci nale˝y zatem rozpatrywaç w kontekÊcie tego, ˝e spo∏eczeƒstwo to nie
jest jedna ca∏oÊç lecz zbiór okreÊlonych kategorii osób zró˝nicowanych ze wzgl´3

4
5

6

S∏ownik Wspó∏czesny J´zyka Polskiego, t. 2, oprac. red. Zespó∏ Redakcyjny Wilga pod kier. Anny Sikorskiej-Michalak, Olgi Wojni∏ko, Wyd. Reader’s Digest sp. z o.o., Warszawa 1998, s. 273.
S∏ownik Wspó∏czesny J´zyka Polskiego..., op. cit., s. 312.
M. Chmaj, RównoÊç wobec prawa..., op. cit., s. 56; L. Garlicki, Komentarz do art. 32 (w:) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarza, pod red. Lecha Garlickiego, Warszawa 2003, s. 10–11.
Por. orzeczenie TK z 9 marca 1988 r., U7/87: „Poj´cie sprawiedliwoÊci jako zasadniczo nadrz´dne s∏u˝y
do oceny zasadnoÊci spo∏ecznych zró˝nicowaƒ. Je˝eli w podziale dóbr i w zwiàzanym z tym podziale ludzi wyst´pujà niesprawiedliwe ró˝nice, wówczas ró˝nice te uwa˝ane sà za nierównoÊci”.
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du na wiele kryteriów czy cech. Tak˝e w prawie nale˝y wi´c równoÊç odró˝niç od
identycznoÊci. IdentycznoÊç ma miejsce, gdy podmioty sà jednakowe pod ka˝dym
wzgl´dem, natomiast podobieƒstwo, gdy jednakowe sà tylko niektóre elementy.
Podmioty, które nie sà identyczne, a wi´c nie posiadajà wszystkich mo˝liwych cech
takich samych, pod pewnymi wzgl´dami mogà byç jednak równe. Te cechy jednakowe okreÊla si´ mianem cech istotnych (relewantnych). W. Sadurski popiera tez´
o koniecznoÊci uwzgl´dniania cech istotnych przy ocenie realizacji zasady równoÊci podajàc jako przyk∏ad fakt, ˝e ustawodawca, który przyznaje prawo wyborcze
wszystkim osobom pe∏noletnim jednoczeÊnie uzna∏, ˝e nieistotne sà pozosta∏e cechy ró˝nicujàce te podmioty, np. kolor skóry, p∏eç, religia7. Cechà relewantnà jest
zatem w tym przypadku wiek, natomiast pozosta∏e sà cechami nierelewantnymi
z punktu widzenia rozstrzyganego problemu. O równoÊci mo˝na w tej sytuacji mówiç tylko w kwestii równego traktowania osób, które zgodnie z prawem uznawane
sà za osoby pe∏noletnie. Za cech´ istotnà nale˝y zatem uznawaç cech´, która pozostaje w zwiàzku z celem i treÊcià rozstrzygni´ç, rozpatrywanych przez prawodawc´, wynikajàcymi z aktu normatywnego. Wed∏ug Micha∏a B∏achuta jest to cecha istotna ze wzgl´du na cel, który przy jej u˝yciu zamierza osiàgnàç prawodawca8. Nie zgadza si´ on z poglàdem TK, ˝e chodzi o cel aktu normatywnego lecz
o cel ca∏ego prawa. A zatem w niektórych okolicznoÊciach podmioty b´dàce podobne ze wzgl´du na cech´ istotnà nie b´dà mog∏y byç tak potraktowane, bowiem
cecha ta nie pozostaje w zwiàzku z celem regulacji i nie s∏u˝y jej realizacji.
Ustalajàc czy uregulowania prawne sà zgodne z zasadà równoÊci nale˝y zestawiç pewnà grup´ cech podmiotów i dokonaç nast´pnie wyboru tych, które w kontekÊcie danego problemu prawnego sà najistotniejsze, ale jednoczeÊnie jednakowe dla poszczególnych podmiotów. Dochodzi wówczas do wyodr´bnienia grupy
osób, które nie sà identyczne, ale pod wzgl´dem okreÊlonej cechy istotnej nale˝à
do tej samej grupy. M. B∏achut zauwa˝a, ˝e równoÊç absolutna (wynikajàca z rzeczywistoÊci) by∏aby niemo˝liwa do urzeczywistnienia, a przecie˝ przepisy prawa
ustanawiajà wymogi spe∏niania zasady równoÊci. Nie mogà one zobowiàzywaç do
rzeczy niemo˝liwych9. Ponadto nie jest równie˝ mo˝liwe istnienie równoÊci absolutnej chocia˝by z tego powodu, ˝e ludzie po prostu ró˝nià si´ od siebie, nie sà identyczni, a wi´c prawo nie mo˝e ich traktowaç w∏aÊnie jako takich.
Równe traktowanie ∏àczy si´ z zasadà sprawiedliwoÊci. Choç Trybuna∏ Konstytucyjny cz´sto dokonuje w orzeczeniach takiego po∏àczenia, to jak wskazuje J. Nowacki poglàdy Trybuna∏u tak˝e w tym zakresie nie sà wyraênie sprecyzowane10. Jak
7
8

9
10

W. Sadurski, RównoÊç wobec prawa, „Paƒstwo i Prawo” 1978, Nr 8–9, s. 52.
M. B∏achut, Postulat neutralnoÊci moralnej prawa a konstytucyjna zasada równoÊci, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2793, Prawo CCXCVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Wroc∏aw 2005, s. 95.
M. B∏achut, Postulat neutralnoÊci moralnej prawa..., op. cit., s. 81.
Por. J. Nowacki, SprawiedliwoÊç a równoÊç w orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego (w:) W kr´gu zagadnieƒ konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, red. Marcin Kudej, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1999, s. 83–102.
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wskazuje autor w niektórych orzeczeniach TK stanowi o zasadzie równoÊci bez powo∏ywania si´ na sprawiedliwoÊç, w innych uzasadnia swojà decyzj´ wzgl´dami
sprawiedliwoÊci, traktujàc je tym samy jako dwie odr´bne zasady, ale sà te˝ takie
orzeczenia, w których TK powo∏uje si´ i na równoÊç, i na sprawiedliwoÊç. W doktrynie przyj´to poglàd, ˝e nie mo˝na równoÊci uto˝samiaç z zasadà sprawiedliwoÊci w ten sposób, ˝e zastosowanie zasady równoÊci oznacza spe∏nienie warunku
sprawiedliwoÊci lub ˝e sprawiedliwoÊç realizuje si´ przez równoÊç11. Mo˝e jednak
zaistnieç sytuacja, w której sprawiedliwe b´dzie nierówne traktowanie. Takie rozró˝nienie pozwala uporzàdkowaç konstytucyjny system wartoÊci – jak zwraca uwag´ A. ¸abno – co nie oznacza by zasada sprawiedliwoÊci niejako „konsumowa∏a”
zasad´ równoÊci12. SprawiedliwoÊç nale˝y w omawianym kontekÊcie rozumieç jako
tà, która pozwala uznaç, ˝e cecha istotna ze wzgl´du na którà rozpatrujemy równoÊç w konkretnym przypadku jest rzeczywiÊcie tà istotnà. SprawiedliwoÊç wyznacza równie˝ granice, w których organ stosujàcy prawo mo˝e si´ „poruszaç” dokonujàc wyboru cechy uzasadniajàcej równe traktowanie.
Twierdzenie, i˝ zasada równoÊci nie ma charakteru absolutnego znajduje uzasadnienie w treÊci Konstytucji, która przewiduje mo˝liwoÊç ograniczania zasady
równoÊci. Stanowi o tym art. 31 Konstytucji, zgodnie z którym ograniczenia takie
mogà byç ustanawiane tylko w drodze ustawy i „(...) tylko wtedy, gdy sà konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego, bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdrowia, moralnoÊci publicznej albo wolnoÊci
i praw innych osób. Ograniczenia nie mogà naruszaç istoty wolnoÊci i praw”. Bioràc pod uwag´ problematyk´ ochrony praw jednostki w zwiàzku z dokonywaniem
rejestracji poszczególnych zdarzeƒ w aktach stanu cywilnego wydaje si´, ˝e kryterium wolnoÊci i praw innych osób nale˝y uznaç jako podstawowe przy ograniczaniu przez ustawodawc´ prawa do prywatnoÊci.
Dla stwierdzenia czy nie dochodzi do naruszania zasady równoÊci istotne znaczenie ma wi´c kryterium na podstawie którego nast´puje ró˝nicowanie adresatów praw.
Trybuna∏ Konstytucyjny w orzeczeniu z 3 wrzeÊnia 1996 r.13 wyrazi∏ poglàd, ˝e argumenty uzasadniajàce ró˝nicowanie muszà mieç charakter relewantny i proporcjonalny,
a tak˝e muszà pozostawaç w zwiàzku z innymi wartoÊciami, zasadami czy normami
konstytucyjnymi, uzasadniajàcymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych. Jak
wyjaÊnia TK zasada równoÊci wobec prawa polega na tym, ˝e wszyscy adresaci norm
prawnych, charakteryzujàcy si´ danà cechà istotnà (relewantnà) w równym stopniu,
majà byç traktowani równo. OkreÊleƒ „istotna” i „relewantna” u˝ywa si´ zamiennie.
W jednym z orzeczeƒ TK u˝y∏ jednak poj´cia „relewantna cecha istotna”14. S∏owo istot11

12
13
14

A. ¸abno, Zasada równoÊci i zakaz dyskryminacji (w:) WolnoÊci i prawa jednostki oraz ich gwarancje
w praktyce, pod redakcjà L. WiÊniewskiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 37.
A. ¸abno, Zasada równoÊci..., op. cit., s. 37.
Orzeczenie TK z 3 wrzeÊnia 1996 r., K 10/96.
Orzeczenie TK z 14 maja 2001 r., SK 1/00.
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ny i relewantny sà uznawane jako synonimy, TK w orzecznictwie u˝y∏ je natomiast jako
dwa ró˝ne okreÊlenia. TK zwróci∏ jednak uwag´, ˝e oceniajàc regulacj´ prawnà z punktu widzenia zasady równoÊci nale˝y w pierwszej kolejnoÊci rozwa˝yç, czy mo˝na wskazaç wspólnà cech´ istotnà uzasadniajàcà równe traktowanie podmiotów prawa15.
Jako cech´ istotnà, wspólnà dla sytuacji osób opisanych i wskazanych we
wst´pie opracowania, nale˝y uznaç rozbie˝noÊci mi´dzy treÊcià aktu urodzenia
a rzeczywistoÊcià. Rozbie˝noÊci te wynikajà z zastosowania przez ustawodawc´
domniemaƒ prawnych, fikcji, ale i odzwierciedlania w akcie urodzenia w formie
wzmianek dodatkowych zdarzeƒ wp∏ywajàcych na stan cywilny. Ich istnienie jest
wynikiem trudnoÊci w pogodzeniu prawa do znajomoÊci swojego pochodzenia,
ochrony przed udost´pnianiem informacji wra˝liwych osobom trzecim oraz prawa
do kszta∏towania swojego stanu cywilnego zgodnie z prawdà biologicznà. Takie rozumienie poruszanej problematyki pozwala przyjàç, ˝e istotnie ka˝da z osób której
dane widniejà w akcie urodzenia ma prawo byç traktowana równo. JednoczeÊnie
jednak, uznajàc równorz´dnoÊç aksjologicznà uprawnieƒ tych osób, prawo powinno dysponowaç narz´dziami, dzi´ki którym osiàgni´ty zostanie kompromis,
a wprowadzane ró˝nice b´dà uzasadnione i sprawiedliwe.
Zasada równoÊci w orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego
Wielokrotnie w orzeczeniach Trybuna∏ Konstytucyjny wyra˝a∏ poglàd, ˝e zasada
równoÊci ma charakter zasady podstawowej16. Ewolucja poj´cia „równoÊç” uwarunkowana by∏a sytuacjà politycznà, spo∏ecznà lub gospodarczà w jakiej znajdowa∏o si´ paƒstwo. Trybuna∏ Konstytucyjny od samego poczàtku swej dzia∏alnoÊci
orzeczniczej aktywnie podejmowa∏ problematyk´ równoÊci w prawie w kontekÊcie
rozstrzyganych zagadnieƒ prawnych.
Istotnà rol´ w kszta∏towaniu rozumienia poj´cia zasady równoÊci odgrywa postanowienie TK z 2001 r.17, w którym uznano, ˝e zasada równoÊci nie jest zasadà samoistnà i zawsze funkcjonuje w powiàzaniu z innà zasadà wynikajàcà z konstytucji.
Co do poglàdu tego sk∏ad orzekajàcy TK nie by∏ jednak jednolity18. Trybuna∏ w uzasadnieniu stwierdzi∏, ˝e opracowania doktrynalne potwierdzajà, i˝ równoÊç wobec
prawa traktuje si´ przewa˝nie w kategoriach zasad dotyczàcych praw cz∏owieka, a nie
jako norm´ kreujàcà prawo podmiotowe. TK uzasadniajàc swoje stanowisko podjà∏

15
16

17
18

Wyrok TK z 28 maja 2002 r., P 10/01.
Orzeczenie z 29 stycznia 1992 r., K 15/91 – w sprawie zmiany ustawy bud˝etowej na 1991 r. i wynagrodzeƒ
w sferze bud˝etowej; orzeczenie z 17 grudnia 1992 r., U 2/91 – w sprawie op∏at za gospodarcze korzystanie ze Êrodowiska.
Postanowienie z 24 paêdziernika 2001 r., SK 10/01, baza orzeczeƒ TK: www.trybunal.gov.pl.
Zdanie odr´bne zg∏osi∏ L. Garlicki, K. Kolasiƒski, M. Safjan, J. St´pieƒ oraz J. Trzciƒski. Przedmiotem orzeczenia by∏a skarga konstytucyjna, w której stwierdzono nieuzasadnione ró˝nicowanie obywateli, a tym samym naruszenie zasady równoÊci przez ustaw´ o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR (ustawa
z 31 maja 1996 r., Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.).
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prób´ odpowiedzi na pytanie: czy prawo do równego traktowania nale˝y uznaç za
konstytucyjne prawo jednostki? Konstytucja, jak stwierdza TK, formu∏uje równoÊç
jako równoÊç mo˝liwoÊci realizacji praw i wolnoÊci. Wobec jednak faktu, ˝e zasada
równoÊci nie oznacza sama w sobie koniecznoÊci podj´cia lub zaniechania podj´cia
dzia∏ania przez organy, ale aktualizuje si´ w danym kontekÊcie sytuacyjnym, TK uzna∏,
˝e ma ona charakter prawa drugiego stopnia, „metaprawa”. Przys∏uguje natomiast,
wg TK, w zwiàzku z konkretnymi normami prawnymi, a sama nie ma charakteru samoistnego. Je˝eli zatem jakieÊ normy lub dzia∏ania nie majà odniesienia do konkretnych okreÊlonych w Konstytucji praw czy wolnoÊci, to zasada równego traktowania
nie ma w pe∏ni charakteru prawa konstytucyjnego. Jest to wi´c prawo podmiotowe
szczególnego rodzaju, ale nie konstytucyjne prawo podmiotowe. TK uzna∏ natomiast, ˝e je˝eli chodzi o uprawnienia okreÊlone w innych ni˝ Konstytucja aktach normatywnych, to wówczas art. 32 Konstytucji stanowi zasad´ systemu prawa, a nie wolnoÊç czy prawo o charakterze konstytucyjnym. Lech Garlicki w zdaniu odr´bnym do
postanowienia TK z 24 paêdziernika 2001 r. stwierdzi∏, i˝ ochrona wolnoÊci i praw
jednostki stanowi podstawowy element systemu wartoÊci wyra˝onego w Konstytucji.
Zatem jej wyk∏adnia musi zawsze zmierzaç do jak najpe∏niejszego zapewnienia
ochrony wolnoÊci i praw jednostki. L. Garlicki uznaje, ˝e art. 32 stanowi nie tylko
zasad´ ustrojowà, ale tak˝e podmiotowe prawo jednostki. Autor proponuje, aby zasad´ równego traktowania rozumieç jako nakaz równego traktowania wszystkich
we wszelkich dzia∏aniach w∏adzy publicznej. L. Garlicki zarzucajàc TK b∏´dnà interpretacj´ art. 32 Konstytucji podkreÊla, ˝e Konstytucja RP nie zna poj´cia „praw drugiej rangi”. S´dzia Krzysztof Kolasiƒski zwraca natomiast uwag´ na to, ˝e uj´cie poszczególnych praw i wolnoÊci w sposób bardziej ogólny nie oznacza pozbawienia
przepisów, w których sà one wyra˝one, normatywnej treÊci, a tym samym, ˝e nie wyra˝ajà one praw konstytucyjnych. K. Kolasiƒski stwierdza, ˝e Konstytucja nie okreÊla
innych praw ni˝ konstytucyjne, a w zwiàzku z tym stanowiska TK w kwestii uznania
zasady równoÊci jako „metaprawa” nie akceptuje. Podobnie wypowiedzia∏ si´ Marek
Safjan. Podziela on poglàd TK co do koniecznoÊci odwo∏ania si´ do konkretnych regulacji normatywnych przy ustalaniu czy prawo do równego traktowania jest respektowane, natomiast nie przeszkadza to w uznaniu, ˝e jest to konstytucyjne prawo podmiotowe. Gwarancje wynikajàce z Konstytucji muszà mieç wg M. Safjana charakter
uniwersalny, bo przecie˝ w przypadku naruszenia tego prawa przedmiotem ochrony
jest ta sama wartoÊç. Autor proponuje nawet, ˝e mo˝na by odwróciç tez´ TK i przyjàç, ˝e samodzielny zakres zastosowania prawa do równego traktowania powinien
objawiaç si´ w tych obszarach, w których brak jest oddzielnych gwarancji konstytucyjnych. I z tym poglàdem nale˝y si´ zgodziç, choç jak podkreÊla Autor teza ta z pewnoÊcià jest dyskusyjna. M. Safjan wyjaÊni∏ ponadto co nale˝y rozumieç pod poj´ciem
podmiotowych praw konstytucyjnych. Zaliczy∏ do nich „te gwarancje konstytucyjne,
z których mo˝emy wyprowadziç dostatecznie jednoznaczne, wyraêne treÊci normatywne majàce bezpoÊrednie znaczenie dla pozycji prawnej jednostki wobec w∏adzy
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publicznej, ÊciÊlej zakreÊlajàc sfer´ prawnie gwarantowanych interesów jednostki,
zakres jej uzasadnionych (w wyniku konstytucyjnie udzielonych gwarancji) oczekiwaƒ wobec w∏adzy publicznej”19. Równie˝ J. St´pieƒ. podkreÊlajàc nietrafnoÊç poglàdów TK w tym orzeczeniu stwierdza, ˝e podrozdzia∏ „Zasady ogólne” nie jest zbiorem zasad wyciàgni´tych przed nawias, lecz wyrazem woli ustrojodawcy, aby okreÊlone prawa podmiotowe traktowane by∏y jako szczególnie istotne z punktu widzenia
konstytucyjnej pozycji jednostki20. Zdanie odr´bne do orzeczenia zg∏osi∏ tak˝e
Janusz Trzciƒski, który swój sprzeciw uzasadnia m.in. tym, ˝e na gruncie poprzedniej
konstytucji istnia∏y ju˝ w tym zakresie wàtpliwoÊci, dlatego w Konstytucji RP z 1997 r.
wyraênie wyodr´bniono z zasady równoÊci zasad´ równego traktowania w∏aÊnie po
to, aby podkreÊliç podmiotowy charakter art. 32 Konstytucji. To kontrowersyjne postanowienie TK jest ponadto przedmiotem analizy w literaturze przedmiotu. Bogus∏aw Banaszak zwraca uwag´, ˝e TK u˝ywajàc s∏owa „metaprawo”, „prawo drugiego stopnia” nie wyjaÊnia co rozumie pod tym poj´ciem21. Autor zastanawia si´ czy
postanowienia zawierajàce metaprawa nale˝a∏oby wówczas traktowaç jak klauzule
generalne. PodkreÊla jednak, ˝e gdyby ustrojodawca zamierza∏ pozbawiç jakiejÊ grupy praw waloru praw podstawowych, z pewnoÊcià wyraênie by to wyartyku∏owa∏.
W Konstytucji natomiast wyrazu takiej koncepcji nie mo˝na odnaleêç. B. Banaszak
wyra˝a natomiast poglàd, ˝e zasada równoÊci jest lex generalis w stosunku do innych norm dotyczàcych zasady równoÊci lub jà konkretyzujàcych, a wynikajàcych
z Konstytucji22. Autor ten stwierdza jednak, ˝e argumenty za nowà tendencjà orzecznictwa TK w zakresie zasady równoÊci sà ma∏o przekonujàce, co prowadzi jedynie
do jeszcze wi´kszego skomplikowania rozstrzygania konkretnych spraw23.
TK w jednym z orzeczeƒ z 1987 r. stwierdzi∏, ˝e zasada równoÊci ma szczególnà rang´ w ca∏okszta∏cie zasad i praw obywatelskich, jest zasadà fundamentalnà,
tj. na tyle ogólnà, ˝e odnoszàcà si´ do wszystkich wolnoÊci, praw i obowiàzków
obywateli24. Trybuna∏ Konstytucyjny podkreÊli∏, ˝e wszelkie ograniczenia zasady
równoÊci, nie wynikajàce z dà˝enia do pog∏´bienia osiàgni´cia faktycznej równoÊci spo∏ecznej, sà niedopuszczalne.
Na temat zasady równoÊci TK wypowiedzia∏ si´ równie˝ w orzeczeniu z 1988 r.
stwierdzajàc, ˝e konstytucyjna zasada równoÊci wobec prawa (równoÊci w prawie)
polega na tym, ˝e „wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujàce si´ danà cechà istotnà (relewantnà) w równym stopniu, majà byç traktowane równo. A wi´c wed∏ug jednakowej miary, bez zró˝nicowaƒ zarówno dyskry19
20
21
22
23

24

Zdanie odr´bne M. Safjana do postanowienia TK z 24 paêdziernika 2001 r., SK 10/01.
Zdanie odr´bne J. St´pnia do postanowienia TK z 24 paêdziernika 2001 r., SK 10/01.
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 485.
Tam˝e, s. 485.
B. Banaszak, Zasada równoÊci w orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego (w:) SzeÊç lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. DoÊwiadczenia i inspiracje, redakcja naukowa L. Garlicki, A. Szmyt, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2003, s. 31.
Orzeczenie z 3 marca 1987 r., P 2/87.
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minujàcych, jak i faworyzujàcych”. Warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e w orzeczeniu
tym Trybuna∏ Konstytucyjny nie ró˝nicuje poj´ç równoÊci wobec prawa i równoÊci
w prawie. Trybuna∏ zaznaczy∏, ˝e ró˝nicowanie podmiotów musi odbywaç si´
w oparciu o kryteria sprawiedliwe spo∏ecznie. Orzeczenie to potwierdza tez´,
˝e bezwzgl´dnie równe traktowanie grupy podmiotów w ka˝dej sytuacji nie by∏oby
zgodne z zasadà równoÊci. Jedynym warunkiem koniecznym jest to, aby ró˝nice
w traktowaniu wynika∏y z przepisów prawa, a kryteria nie by∏y sprzeczne z poczuciem sprawiedliwoÊci.
W orzeczeniu z 27 czerwca 1995 r. (K 4/94) Trybuna∏ jeszcze raz przypomnia∏,
a tym samym utrwali∏ poglàd, ˝e sprawiedliwoÊç wymaga, ˝eby równych traktowaç
równo, a ró˝nicowanie w prawie osób fizycznych i innych podmiotów pozostawa∏o
w odpowiedniej relacji do ró˝nic w ich sytuacji. Ró˝nicowanie w prawie jest wg.
TK dopuszczalne, ale musi byç usprawiedliwione. Ju˝ wczeÊniej TK wielokrotnie
podkreÊla∏ Êcis∏y zwiàzek zasady równoÊci z zasadà sprawiedliwoÊci25. W kolejnym
orzeczeniu podkreÊli∏, ˝e „oderwanie si´ zasady sprawiedliwoÊci mo˝e w praktyce
utrudniç ocen´ istnienia bàdê nieistnienia zasady równoÊci wobec prawa”26.
TK zasad´ sprawiedliwoÊci uzna∏ nawet za wa˝niejszà ni˝ zasada równoÊci stwierdzajàc, ˝e ma ona pierwszeƒstwo przed innymi zasadami konstytucyjnymi, w tym
w∏aÊnie przed zasadà równoÊci27.
W orzeczeniu z 24 paêdziernika 1989 r. (K 6/89) TK podjà∏ prób´ wyjaÊnienia wieloÊci znaczeƒ równoÊci wobec prawa. Stwierdza, ˝e poj´cie równoÊci wobec prawa
ma dwojakie znaczenie: jako równoÊç stosowania prawa i jako równoÊç w prawie.
Jak wspomniano ju˝ wczeÊniej, TK pod poj´ciem „równoÊç wobec prawa” rozumie
równoÊç stosowania prawa, stosowanie prawa zgodnie z treÊcià norm.
W orzeczeniu z 11 lipca 2000 r.28 TK uzna∏, ˝e wobec bogatego orzecznictwa na
temat zasady równoÊci, na które uczestnicy post´powania powo∏ywali si´, nie b´dzie on na potrzeby rozstrzyganej sprawy jeszcze raz definiowa∏ znaczenia zasady.
Takie stanowisko Êwiadczy o tym, i˝ TK uznaje, ˝e dotychczasowe orzecznictwo
w wystarczajàcym zakresie wyjaÊnia znaczenie w jakim nale˝y pojmowaç zasad´
równoÊci. Mimo trwajàcych w doktrynie sporów na ten temat oraz brak definicji
w prawie nie oznacza, ˝e zasada równoÊci mo˝e byç rozumiana w dowolny sposób. Dorobek orzecznictwa TK ukszta∏towa∏ kierunek w jakim nale˝y zasad´ równoÊci w polskim systemie prawa pojmowaç.
25

26
27

28

Orzeczenie z 9 marca 1988 r., U 7/87 – dotyczàce zgodnoÊci uchwa∏y Rady Ministrów Nr 108 z 17 lipca
1987 r. w sprawie ograniczeƒ w dostawie zu˝ycia opa∏u dla ludnoÊci w latach 1987–1990 (M. P. Nr 21,
poz. 182) z przepisem art. 67 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Orzeczenie z 22 sierpnia 1990 r., K 7/90 – w sprawie zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin.
Orzeczenie z 28 maja 1986 r., U 1/86 – w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu oddawania w u˝ytkowanie
wieczyste gruntów i sprzeda˝y nieruchomoÊci paƒstwowych, kosztów i rozliczeƒ z tym zwiàzanych oraz
zarzàdzania sprzedanymi nieruchomoÊciami.
Wyrok z 11 lipca 2000 r., K 30/99 – w sprawie konstytucyjnoÊci przepisów ustawy o ustroju sàdów powszechnych w zakresie, w jakim zmieniajà zasady wyliczenia podstawy renty po zmar∏ym, który by∏ s´dzià.
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Podsumowujàc t´ problematyk´ nale˝y stwierdziç, ˝e w systemie prawa nie ma
absolutnej równoÊci. Podmioty charakteryzujàce si´ w równym stopniu cechà
istotnà powinny byç traktowane równo. Niejednakowe traktowanie nie stanowi naruszenia zasady równoÊci, je˝eli kryteria na podstawie których dosz∏o do zró˝nicowania sà uzasadnione i sprawiedliwe. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e nierównoÊç
jest konsekwencjà przyj´cia niesprawiedliwych kryteriów. M. B∏achut zaznacza,
˝e TK potwierdza poglàdy zakorzenione w prawoznawstwie oraz orzecznictwie sàdów konstytucyjnych paƒstw europejskich, które opierajà si´ na za∏o˝eniu, ˝e zasada równoÊci nak∏ada obowiàzek traktowania tego co istotnie do siebie podobne w sposób podobny, zezwalajàc jednoczeÊnie na odmienne traktowanie tego
co od siebie istotnie ró˝ne29.
Dla porównania w orzecznictwie Rady Konstytucyjnej we Francji podobnie zasada równoÊci nie stoi na przeszkodzie temu, aby ustawodawca odmiennie regulowa∏ sytuacje odmienne i wprowadza∏ wyjàtki od zasady. Wa˝ne jest jednak aby
ró˝ne traktowanie pozostawa∏o w zwiàzku z celem ustawy na mocy której ono powstaje30. Porównywalnie, tak jak w Polsce, ró˝nice nie mogà powodowaç poczucia
niesprawiedliwoÊci. J. Falski opisujàc problematyk´ zastosowania zasady równoÊci w ustawodawstwie francuskim s∏usznie zauwa˝a, ˝e zakazana jest nierównoÊç
wynikajàca z przepisu prawnego, natomiast nie jest nierównoÊcià zastosowanie
tego samego przepisu do odmiennych sytuacji31.
Pos∏ugujàc si´ poj´ciem zasady równoÊci nale˝y pami´taç, i˝ poj´cie to, zanim
zacz´∏a obowiàzywaç Konstytucja RP z 1997 r., le˝a∏o u podstaw socjalistycznej
koncepcji paƒstwa i spo∏eczeƒstwa. DziÊ tak˝e zasada równoÊci jest jednà z najwa˝niejszych konstytucyjnych zasad prawa. Ma ona charakter uniwersalny, ponadczasowy32. Nale˝y zatem przyjàç, ˝e zasadzie równoÊci zawsze towarzyszy∏o za∏o˝enie, ˝e nie oznacza ona identycznoÊci i jest podstawà kszta∏towania sytuacji
prawnej osoby fizycznej, tj. jej uprawnieƒ, wolnoÊci i obowiàzków.

3. Zasada niedyskryminacji
Uwzgl´dniajàc rozwa˝ania na temat zasady równoÊci konieczne jest ustalenie,
czy w obszarze ochrony prawa do prywatnoÊci osób ujawnionych w aktach stanu
cywilnego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem aktu urodzenia i akt zbiorowych, nie

29
30
31

32

M. B∏achut, Postulat neutralnoÊci moralnej..., op. cit., s. 90.
Prawo francuskie, tom II, redakcja A. Machowska, K. Wojtyczek, Zakamycze, Kraków 2005, s. 44.
Taka interpretacja wynika z orzeczenia z 1950 r. w sprawie Societe des Ciments francais Conseil d’Etat,
na które powo∏uje si´ Autor, patrz: J. Falski, Zasada równoÊci w orzecznictwie Francukiej Rady Stanu (w:)
Konstytucja i w∏adza we wspó∏czesnym Êwiecie, komitet redakcyjny M. Kruk, J. Trzciƒski, J. Wawrzyniak,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 183.
R. Wieruszewski, Konstytucyjny kszta∏t zasady równoÊci i niedyskryminacji w PRL na tle porównawczym,
Polska Akademia Nauk, Instytut Paƒstwa i Prawa, „Studia Prawnicze” 1989, z. 2–3, s. 291.
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dochodzi do dyskryminacji w zakresie ograniczania ich prawa do prywatnoÊci.
I w tym celu konieczne wydaje si´ przybli˝enie poglàdów teorii i praktyki prawa na
temat poj´cia „niedyskryminacji”.
3.1. Uj´cie teoretyczne zasady niedyskryminacji
W literaturze przedmiotu podkreÊla si´, ˝e niedyskryminacj´ nale˝y uto˝samiaç
ze wskazanà powy˝ej równoÊcià w prawie33. Zakaz dyskryminacji jest jednym z elementów sk∏adajàcych si´ na ca∏oÊç, jakà stanowi zasada równoÊci. Je˝eli bowiem
ustawodawca podmioty podobne pod pewnym wzgl´dem potraktowa∏by odmiennie bez uzasadnienia lub gdy ich zró˝nicowanie nosi∏oby znamiona dyskryminacji
bez uzasadnienia, dochodzi wówczas do naruszeniem zasady równoÊci. Bez uzasadnienia – a wi´c bez podstaw aksjologicznych.
W doktrynie prawa zakaz dyskryminacji okreÊla si´ jako „negatywnà stron´ zasady równoÊci”34. Zasada równoÊci, jak wyra˝a si´ M. B∏achut, wzbogacona o zakaz
dyskryminacji, podkreÊla g∏ównie aspekt aksjologiczny wprowadzanych – w sytuacjach prawnych adresatów – ró˝nic. Autor jednak zwraca uwag´, ˝e „ka˝da dyskryminacja jest zró˝nicowaniem lub jego zaniechaniem, ale nie ka˝de zró˝nicowanie lub jego zaniechanie jest dyskryminacjà”. Uznaje on, ˝e zasada równoÊci w jej
mocnym sensie to nic innego jak zakaz dyskryminacji35. Podobne poglàdy wyra˝a
Trybuna∏ Konstytucyjny w wyroku z 1999 r., w którym stwierdza, ˝e „(...) ogólna zasada równoÊci oznacza przede wszystkim zakaz dyskryminacji (...)”36. TK wielokrotnie w swoich orzeczeniach stwierdza∏, i˝ nieuzasadnione zró˝nicowanie podmiotów
prawa mo˝na okreÊliç albo jako dyskryminacj´, albo jako naruszenie zasady równoÊci37. Do dyskryminacji b´dzie zatem dochodzi∏o wówczas, gdy zró˝nicowanie, odmienne traktowanie lub zaniechanie dzia∏ania przez organy w∏adzy publicznej b´dzie niesprawiedliwe i bez uzasadnionych powodów, nie majàcych tym samym podstaw aksjologicznych. O ile w przypadku zasady równoÊci g∏ównym za∏o˝eniem jest
nakaz jednakowego traktowania podmiotów podobnych ze wzgl´du na cech´ istotnà, o tyle w przypadku zasady równoÊci wzbogaconej o zakaz dyskryminacji mo˝na
powiedzieç o zakazie nieuzasadnionego ró˝nicowania tych˝e podmiotów. Zakaz
dyskryminacji powoduje wi´c rozszerzenie znaczenia zasady równoÊci.
Zgodnie ze S∏ownikiem J´zyka Polskiego „dyskryminacja” oznacza „odmawianie nale˝nych komuÊ praw; szykanowanie, przeÊladowanie jednostki lub
grupy spo∏ecznej z powodu odmiennej rasy, narodowoÊci, religii, p∏ci itp.(...)”38.
33
34

35
36
37
38

Por.: R. Wieruszewski, Konstytucyjny kszta∏t zasady równoÊci i niedyskryminacji..., op. cit., s. 293.
Z. Witkowski (red), J. Galster, B. Gronowska, A. Bieƒ-Kaca∏a, W. Szyszkowski, Prawo konstytucyjne,
TNOiK – Dom Organizatora, Toruƒ 2000, s. 106.
M. B∏achut, Postulat neutralnoÊci moralnej prawa..., op. cit., s. 107 i n.
Wyrok TK z 13 kwietnia 1999 r., K 36/98.
Por. orzeczenie z 24 marca 1998 r., K 22/97; z 15 kwietnia 2002 r., K 23/01.
S∏ownik Wspó∏czesny J´zyka Polskiego..., op. cit., s. 213.
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Dyskryminacja w prawie oparta jest na podobnych kryteriach, które, tak jak ma
to miejsce w mi´dzynarodowych aktach prawnych, sà wyra˝one wprost lub te˝
uj´te bardzo ogólnie, np. tak jak reguluje to Konstytucja RP, tj. „z jakiejkolwiek
przyczyny” (art. 32 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.). W literaturze przedmiotu39
dyskryminacj´ dzieli si´ na bezpoÊrednià i poÊrednià. Dyskryminacja bezpoÊrednia ma miejsce wówczas, gdy pewne kategorie osób sà traktowane odmiennie bez obiektywnego i rozsàdnego uzasadnienia. Ponadto takie nierówne
traktowanie nie ma uzasadnionego celu albo te˝ nie pozostaje w odpowiedniej
proporcji do tego celu.
Do dyskryminacji poÊredniej dochodzi wówczas, gdy pozornie neutralne regulacje prawne, kryteria lub praktyki stawiajà okreÊlone osoby w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi osobami, chyba ˝e jest to uzasadnione
i konieczne ze wzgl´du na s∏uszny cel. ¸. Hora∏a twierdzi, ˝e mo˝e dochodziç do
takich sytuacji gdy: po pierwsze – neutralny przepis okazuje si´ szczególnie niekorzystny dla danej grupy osób i jest nieuzasadniony, po drugie – gdy Êrodek stosowany wzgl´dem ogó∏u nieproporcjonalnie niekorzystnie wp∏ywa na okreÊlonà grup´ osób i jest nieuzasadniony oraz po trzecie – gdy twórca takiego nieproporcjonalnego uregulowania nie przewidzia∏ wyjàtku od tego Êrodka ze wzgl´du na to,
˝e konieczne b´dzie odmienne traktowanie okreÊlonej grupy osób40.
Piotr Winczorek dzieli dyskryminacj´ na pionowà i poziomà. Pionowa zwiàzana
jest z relacjà jednostka–organ w∏adzy publicznej, natomiast pozioma – dotyczy
relacji mi´dzy osobami fizycznym, prawnymi41.
M. B∏achut dodatkowo dokonuje wyodr´bnienia dyskryminacji, faworyzowania
oraz dyskryminacji odwrotnej, z tym, ˝e dyskryminacja i faworyzowanie (uprzywilejowanie) w∏aÊciwie wyst´pujà jednoczeÊnie. Dokonujàc bowiem dyskryminacji jednej grupy podmiotów, druga, w stosunku do której nale˝y porównaç kryterium dyskryminacji – jest faworyzowana, a wi´c np. zwolniona od obowiàzku wykonania
obowiàzków. Autor okreÊla t´ sytuacj´ jako dyskryminacj´ pozytywnà, która nie ma
nic wspólnego z bezpodstawnym traktowaniem kogoÊ w lepszy czy gorszy sposób, lecz z faktem, i˝ ze wzgl´du na to, ˝e ktoÊ by∏ stale zagro˝ony dyskryminacjà
przys∏ugujà mu pewne preferencje. Dotyczy to np. osób niewidzàcych, nies∏yszàcych, niepe∏nosprawnych ruchowo itp. Autor podkreÊla, ˝e sformu∏owanie „dyskryminacja” w tym przypadku jest tylko formà przenoÊni42.

39

40

41

42

Por. ¸. Hora∏a, Zasada niedyskryminacji w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej – uj´cie prawno-porównawcze (w:) Prawo w XXI w. Ksi´ga pamiàtkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, praca zbiorowa pod
red. W. Czapliƒskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 264.
Zob. ¸. Hora∏a, Zasada niedyskryminacji w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej – uj´cie prawno-porównawcze (w:) Prawo w XXI w...., op. cit., s. 264.
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., Wydawnictwo Liber, Warszawa
2000, s. 51.
M. B∏achut, Postulat neutralnoÊci moralnej..., op. cit., s. 129.
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3.2. Zasada niedyskryminacji w Konstytucji RP i orzecznictwie TK
Zakaz dyskryminacji ustanowiony zosta∏ przez ustrojodawc´ w art. 32 ust. 2
Konstytucji RP: „Nikt nie mo˝e byç dyskryminowany w ˝yciu politycznym, spo∏ecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. M. B∏achut proponuje,
aby przepis ten rozumieç dwojako. Po pierwsze w ten sposób, ˝e ka˝dy ma byç
traktowany zgodnie z zasadà równoÊci omówionà powy˝ej. Po drugie natomiast, ˝e „adresatów prawa nale˝y traktowaç, postrzegaç jako równe sobie podmioty, choç na wiele sposobów ró˝niàce si´ od siebie”. Ponadto zwraca on uwag´ na fakt, ˝e sformu∏owanie „z jakiejkolwiek przyczyny” nie sprowadza si´ do
tego, ˝e wskazanie jakiejkolwiek cechy podmiotu mo˝e uzasadniaç jakiekolwiek
zró˝nicowanie43.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zakaz dyskryminacji okreÊlony w Konstytucji RP skierowany jest nie tylko do organów w∏adzy publicznej, ale tak˝e do osób fizycznych
i prawnych44. Nie ma bowiem w tym przepisie konkretnego wskazania kogo ten zakaz dotyczy. Nale˝y wi´c uznaç, ˝e ka˝dà osob´. Natomiast ze wzgl´du na fakt,
˝e w omawianym zakresie dyskryminowanie jest zwiàzane ze stosowaniem prawa,
dotyczy to podmiotów, które w relacjach, czy stosunkach prawnych z innà osobà
pos∏ugujà si´ przepisami prawa. Poprzez zawarcie takich treÊci w ustawie zasadniczej nabierajà one cech norm wyznaczajàcych kierunek dla ustawodawcy aktów
ni˝szego rz´du i pozwalajà na bardziej elastyczne podejÊcie do zasady równoÊci
i niedyskryminacji.
Podobnie jak w przypadku zasady równoÊci, wszelkie ró˝nicowanie musi byç
odpowiednio uzasadnione i usprawiedliwione. Definiujàc dyskryminacj´ mo˝na
zatem przyjàç, ˝e jest niczym nieuzasadnione, zró˝nicowane traktowanie osób,
które znajdujà si´ w podobnej lub takiej samej sytuacji. W doktrynie podkreÊla si´,
˝e dyskryminacjà jest równie˝ sytuacja odwrotna, czyli jednakowe potraktowanie
osób znajdujàcych si´ w obiektywnie ró˝nej sytuacji faktycznej lub prawnej45.
Definicja dyskryminacji jest wi´c szczególnie uwarunkowana okolicznoÊciami,
z których wynika. Anna ¸abno zwraca równie˝ uwag´ ma fakt, ˝e zakaz dyskryminacji nale˝y rozumieç nie tylko jako niedopuszczalnoÊç wprowadzenia zakazów,
które powodowa∏yby pogorszenie si´ sytuacji podmiotu, ale tak˝e uprzywilejowanie. Nieuzasadnione faworyzowanie okreÊlonych grup spo∏ecznych lub jednostek
wzgl´dem innych te˝ jest dyskryminacjà, jednak odnoszàcà si´ w tej sytuacji do
jednostek nie faworyzowanych.

43
44
45

Tam˝e, s. 134 i n.
Por. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji..., op. cit., s. 51.
Zob. Z. Witkowski (red), J. Galster, B. Gronowska, A. Bieƒ-Kaca∏a, W. Szyszkowski, Prawo konstytucyjne...,
op. cit., s. 107.
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4. Uj´cie zasady równoÊci i niedyskryminacji w Êwietle
mi´dzynarodowych standardów ochrony praw cz∏owieka
Koncepcja ochrony praw cz∏owieka wp∏yn´∏a na odrzucenie idei dominacji paƒstwa nad dobrem poszczególnych jednostek46. Zasada równoÊci i niedyskryminacji jest obecnie fundamentem mi´dzynarodowego prawa ochrony praw cz∏owieka.
Akty prawa mi´dzynarodowego zawierajà szczegó∏owy katalog kryteriów zasady
niedyskryminacji. Jako najwa˝niejsze kryteria niedyskryminacji wymienia si´ p∏eç,
ras´, religi´, pochodzenie, wiek itp. Zawarte wi´c w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP
okreÊlenie „z jakiejkolwiek przyczyny” mieÊci w sobie te wszystkie kryteria bez koniecznoÊci ich enumeratywnego wyliczania, a tym samym generowania wàtpliwoÊci interpretacyjnych co do zamkni´tego lub otwartego ich katalogu.
4.1. Uniwersalny system ochrony praw cz∏owieka
Postanowienia dotyczàce równoÊci i niedyskryminacji zosta∏y zawarte ju˝ w Karcie Narodów Zjednoczonych, choç jak wskazuje Roman Wieruszewski, ju˝ uchwalona w 1929 r. na sesji w Nowym Jorku, przez Instytut Prawa Mi´dzynarodowego,
Deklaracja Mi´dzynarodowych Praw Cz∏owieka akcentowa∏a zasad´ równoÊci
i niedyskryminacji47. Z pewnoÊcià jednak doÊwiadczenia II wojny Êwiatowej ugruntowa∏y potrzeb´ i koniecznoÊç tworzenia kolejnych regulacji o takiej tematyce.
W Karcie NZ, pomimo braku katalogu praw cz∏owieka, mo˝na odnaleêç treÊci potwierdzajace, ˝e ju˝ w tym dokumencie równoÊç i niedyskryminacja stanowi∏y podstawy
dla dalszego formu∏owania i wyodr´bniania kolejnych praw cz∏owieka. Zgodnie z Kartà
NZ jednym z celów Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) powinno byç popieranie i zach´canie do poszanowania praw cz∏owieka i wolnoÊci dla wszystkich bez wzgl´du na ras´, p∏eç, j´zyk i wyznanie (art. 1 ust. 3). W samej Preambule do Karty uznano,
˝e Zjednoczone Paƒstwa podejmujà wspólnie dzia∏ania majàce „przywróciç wiar´
w podstawowe prawa cz∏owieka, w godnoÊç i wartoÊç cz∏owieka, w równouprawnienie
kobiet i m´˝czyzn, w równoÊç narodów du˝ych i ma∏ych”. W art. 2 ust. 2 natomiast Karta stanowi, i˝ „Organizacja opiera si´ na suwerennej równoÊci wszystkich cz∏onków”.
Kolejnym aktem mi´dzynarodowym odgrywajàcym istotne znaczenie w tworzeniu mi´dzynarodowego standardu dla zasady równoÊci jest uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka. W art. 1 Deklaracja stanowi, ˝e „Wszyscy rodzà si´ wolni
i równi w swej godnoÊci i (...) prawach”48. Dalej w art. 7 stwierdza, ˝e „Wszyscy sà
46
47

48

Z. Ziembiƒski, WartoÊci konstytucyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1993, s. 56.
R. Wieruszewski, Zasada równoÊci i niedyskryminacji (w:) Prawa cz∏owieka – model prawny, red. R. Wieruszewski, Ossolineum, Wroc∏aw 1991, s. 78.
Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka z 10 grudnia 1948 r. (w:) Prawa cz∏owieka. Wybór êróde∏, oprac.
K. Motyka, Oficyna Wydawnicza AD REM, Lublin 1996, s. 53.
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równi wobec prawa i sà uprawnieni, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, do jednakowej ochrony prawnej. Wszyscy sà uprawnieni do jednakowej ochrony przed jakàkolwiek dyskryminacjà, b´dàcà pogwa∏ceniem niniejszej Deklaracji (...)”49. Dokument ten jest traktowany jako swoisty program dla kodyfikacji praw cz∏owieka po
1948 r. mimo, ˝e nie formu∏uje przepisów sztywnych, kazuistycznych.
W art. 2 Deklaracji dokonano rozszerzenia katalogu kryteriów wyznaczonych
przez Kart´ NZ, w oparciu o które nie mo˝e dojÊç do dyskryminacji. Dodano „kolor skóry, poglàdy polityczne i inne, narodowoÊç, pochodzenie spo∏eczne, majàtek,
urodzenie lub jakikolwiek inny status”. Jak podkreÊla R. Wieruszewski zakaz dyskryminacji ze wzgl´du na zawarte w katalogu kryteria dotyczy praw proklamowanych w Deklaracji. Natomiast to art. 7 odnosi si´ do ca∏ego systemu prawa. Zasada równoÊci zaproponowana w Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka sta∏a si´
zasadà mi´dzynarodowego prawa zwyczajowego wyznaczajàcego kierunek dla
kolejnych regulacji praw cz∏owieka.
Elementem mi´dzynarodowego prawa stanowionego zasada równoÊci sta∏a si´
natomiast dzi´ki w∏àczeniu jej do Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.50 (MPPOiP) oraz Mi´dzynarodowego Paktu Praw
Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych równie˝ z 16 grudnia 1966 r.51 (MPPGSiK).
Mi´dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych w art. 26 stanowi,
˝e „wszystkie osoby sà równe wobec prawa i sà uprawnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji do równej ochrony prawnej”. Przepis ten zakazuje wszelkiej dyskryminacji i zapewnia wszystkim osobom równà i skutecznà ochron´ przed dyskryminacjà z jakichkolwiek powodów, w tym równie˝ z uwagi na p∏eç. Z kolei przepisy art. 3
w zw. z art. 9 Mi´dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych zobowiàzujà Paƒstwa – Strony tego Paktu do zapewnienia równouprawnienia m´˝czyzn i kobiet w korzystaniu ze wszystkich praw gospodarczych, spo∏ecznych i kulturalnych, w tym równie˝ „prawa ka˝dego do zabezpieczenia spo∏ecznego, w∏àczajàc w to ubezpieczenia spo∏eczne”. Regulacje te w widocznym zakresie
sà wzorowane na regulacjach zawartych w Karcie NZ i Powszechnej Deklaracji
Praw Cz∏owieka. Zasada niedyskryminacji wynika natomiast z art. 2 ust. 1 MPOiP
oraz art. 2. ust. 2 MPPGSiK.
W ramach uniwersalnego systemu ochrony praw cz∏owieka, jako akt regulujàcy
zagadnienie zakazu dyskryminacji wybranej grupy osób, nale˝y wskazaç tak˝e
Konwencj´ Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet52. W art. 1 Konwencja stanowi, ˝e „dyskry49

50
51

52

B. Latos, Zasada niedyskryminacji i równoÊci w Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka, Acta Universitatis
Wratislviensis No 2778, Przeglàd Prawa i Administracji LXVIII, Wroc∏aw 2005, s. 162.
Mi´dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. 1977 r. Nr 38, poz. 167.).
Mi´dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo∏ecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r. (Dz. U.
z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
Konwencja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71 i 72).
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minacjà kobiet jest wszelkie zró˝nicowanie, wykluczenie lub ograniczenie albo
uniemo˝liwienie kobietom przyznania, realizacji bàdê korzystania na równi z m´˝czyznami z praw cz∏owieka oraz podstawowych wolnoÊci w ˝yciu politycznym,
gospodarczym, spo∏ecznym, kulturalnym, obywatelskim lub jakimkolwiek innym.”.
W art. 11 ust. 1 natomiast zobowiàzuje Paƒstwa – Strony do podj´cia wszelkich stosownych kroków w celu likwidacji dyskryminacji kobiet w dziedzinie zatrudnienia,
zmierzajàcych do zapewnienia na zasadzie równoÊci m´˝czyzn i kobiet takich samych praw, m.in. prawa do zabezpieczenia spo∏ecznego, w szczególnoÊci w razie
przejÊcia na emerytur´. Cechà wspólnà wskazanych powy˝ej aktów prawa mi´dzynarodowego jest fakt, ˝e w ˝adnym z nich poj´cie dyskryminacji nie zosta∏o zdefiniowane. Wymienione powy˝ej akty prawa mi´dzynarodowego nie sà jedynymi regulacjami z zakresu ochrony praw cz∏owieka o charakterze uniwersalnym dotyczàcymi zasady równoÊci czy te˝ samej zasady niedyskryminacji53.
R. Wieruszewski dokonujàc podsumowania obowiàzujàcych regulacji mi´dzynarodowych zaproponowa∏ standardy odnoÊnie zasady równoÊci i niedyskryminacji. Przede wszystkim uznaje on, ˝e dyskryminacja jest pewnego rodzaju zró˝nicowaniem danej osoby w zwiàzku z jej przynale˝noÊcià do okreÊlonej grupy lub kategorii, a nie synonimem ró˝norodnego traktowania. Dyskryminacja to równie˝
nieuzasadnione lub nienale˝yte uprzywilejowanie jednostek. Nie jest natomiast
dyskryminacjà rozró˝nianie, ograniczanie i wykluczanie jeÊli jest uzasadnione
i usprawiedliwione. Ponadto do dyskryminacji mo˝e dojÊç równie˝ poprzez dzia∏anie niezamierzone. Autor podkreÊla równie˝, ˝e nie mo˝na odmawiaç realizacji zasady równoÊci i niedyskryminacji w imi´ zapewnienia innych praw54. Wyra˝ony
przez autora poglàd jest zdecydowanie uzasadniony i aktualny, uwzgl´dniajàc problemy prawne w tym obszarze, jakie powstajà w zwiàzku z rejestracjà zdarzeƒ
kszta∏tujàcych stan cywilny osoby fizycznej.
4.2. Regionalny system ochrony praw cz∏owieka
W ramach europejskiego, regionalnego systemu ochrony praw cz∏owieka,
za najistotniejszà z punktu widzenia omawianej problematyki nale˝y uznaç Europejskà Konwencj´ o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci z 4 listopada 1950 r.55 Zasad´ niedyskryminacji okreÊla art. 14 oraz Protokó∏ 12 do niniejszej Konwencji, zgodnie z którymi zakazane jest dyskryminowanie „ze wzgl´du na
53

54
55

Por. Konwencja Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy Nr 111 z 1958 r., Konwencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w edukacji z 14 grudnia 1960 r., Konwencja w sprawie eliminacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 21 grudnia 1965 r., Mi´dzynarodowa konwencja o zapobieganiu i karaniu zbrodni apartheidu
z 30 listopada 1973 r., Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r.
R. Wieruszewski, Zasada równoÊci i niedyskryminacji (w:) Prawa cz∏owieka – model prawny..., op. cit., s. 92.
Konwencja o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, sporzàdzona w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r., zmieniona nast´pnie Protoko∏ami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupe∏niona Protoko∏em Nr 2, ratyfikowana przez
Polsk´ 19 stycznia 1993 r. (Dz. U. 1993 r. Nr 61, poz. 284).
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p∏eç, ras´, kolor skóry, j´zyk, religi´, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie
narodowe i spo∏eczne, przynale˝noÊç do mniejszoÊci narodowej, majàtek, urodzenie lub innà przyczyn´”. Istotne jest, ˝e na regulacj´ art. 14 mo˝na powo∏ywaç si´
jedynie w zwiàzku z innymi regulacjami Konwencji.
W Konwencji zasada równoÊci nie zosta∏a wyodr´bniona wprost, wobec czego
interpretowanie jej znaczenia w konkretnych sytuacjach prawnych jest przedmiotem rozwa˝aƒ Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Strasburgu w ramach
podejmowanych rozstrzygni´ç odnoszàcych si´ g∏ównie do zasady niedyskryminacji56. Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka uznaje, ˝e zasada równoÊci jest naruszona jedynie wtedy, gdy zró˝nicowanie nie ma obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia57. Przyk∏adem jest decyzja H. przeciwko Norwegii z 19 maja 1992 r. (skarga Nr 17004/90, DR 73/155), w której stwierdzono, ˝e zarzut dyskryminacji oparty
na porównaniu dwóch ró˝nych sytuacji faktycznych jest bezpodstawny. Ta sytuacja
faktyczna zwiàzana by∏a z faktem, i˝ w post´powaniu dotyczàcym przerywania cià˝y przysz∏y ojciec nie jest w sytuacji analogicznej do matki58. Trybuna∏ uprzedzajàc
ewentualne wàtpliwoÊci co do wzajemnej relacji zasad niedyskryminacji i pozosta∏ych norm stwierdzi∏, ˝e art. 14 nale˝y traktowaç tak, jak gdyby stanowi∏ integralnà
cz´Êç ka˝dego z artyku∏ów uznajàcych poszczególne prawa i wolnoÊci, niezale˝nie od tego czy poszanowanie danego prawa wià˝e si´ z negatywnymi czy z pozytywnymi obowiàzkami paƒstwa59.
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Przyk∏adowe orzeczenia ETPCz dotyczàce naruszenia art. 14 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw
Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci: m.in. sprawa Paraskeva Todorova przeciwko Bu∏garii (skarga
Nr 37193/07, orzeczenie z 25 marca 2010 r.) – dotyczàca odmowy zawieszenia kary wi´zienia ze wzgl´du
na romskie pochodzenie oskar˝onej; sprawa Kozak przeciwko Polsce (skarga Nr 13102/02, orzeczenie
z 2 marca 2010 r.) – dotyczàca odmowy zgody homoseksualiÊcie na przej´cie najmu mieszkania po jego
zmar∏ym partnerze; sprawa Orsus i inni przeciwko Chorwacji (skarga Nr 15766/03, orzeczenie Wielkiej Izby
z 16 marca 2010 r.) – dotyczàca zarzutu dyskryminacji z powodu umieszczania dzieci romskich w oddzielnych klasach; sprawa Schwizgebel przeciwko Szwajcarii (skarga Nr 25762/07, orzeczenie z 10 czerwca
2010 r.) – dotyczàca odmowy zgody na adopcj´ dziecka g∏ównie ze wzgl´du na wiek wnioskodawczyni;
sprawa J. M. przeciwko Wlk. Brytanii (skarga Nr 37060/06, orzeczenie z 28 wrzeÊnia 2010 r.) – dotyczàca
regulacji kwestii alimentów na dziecko dyskryminujàce zwiàzki osób tej samej p∏ci; sprawa S. H. i inni przeciwko Austrii (skarga Nr 57813/00, orzeczenie z 1 kwietnia 2010 r.) – dotyczàca zakazu u˝ycia spermy
i dawstwa jajeczek do zap∏odnienia in vitro; sprawa Konstantin Markin przeciwko Rosji (skarga
Nr 30078/06, orzeczenie z 7 paêdziernika 2010 r.) – dotyczàca dyskryminacji zawodowego ˝o∏nierza z powodu odmowy przyznania mu urlopu wychowawczego; sprawa Losonci Rose i Rose przeciwko Szwajcarii (skarga na 664/06, orzeczenie z 9 listopada 2010 r.) – dotyczàca niemo˝noÊci zachowania przez m´˝a
i ˝on´ w∏asnych nazwisk po zawarciu ma∏˝eƒstwa; sprawa P. V. przeciwko Hiszpanii (skarga nr 35159/09,
orzeczenie z 30 listopada 2010 r.) – dotyczàca ograniczenia kontaktów mi´dzy transseksualistkà oraz jej
szeÊcioletnim synem (w:) M. A. Nowicki, Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka. Wybór orzeczeƒ 2010, Wyd.
LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 320–378.
Por. sprawa Abdulaziz, Cabales i Balkandali przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga Nr 9214/80, wyrok z 28 maja 1985 r.).
M. A. Nowacki, Europejska Konwencja Praw Cz∏owieka. Wybór orzecznictwa, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 1999, s. 554.
Wyrok ETPCz z 23 lipca 1968, seria A Nr 6, § 6, s. 33.
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5. Zasada równoÊci i niedyskryminacji a zasady rejestracji stanu
cywilnego w akcie urodzenia
Przyjmujàc, ˝e zró˝nicowanie podmiotów bez uzasadnienia jest dyskryminacjà
i naruszeniem zasady równoÊci, nale˝y uznaç, ˝e w niektórych przypadkach zwiàzanych z rejestracjà stanu cywilnego, owe uzasadnienie wydaje si´ niewystarczajàce. Ochrona stabilnoÊci stanu cywilnego, klauzule generalne, domniemanie
prawne zdominowa∏y prawo jednostki do ochrony jej prywatnoÊci. Niezaprzeczalnie zagwarantowanie równoÊci podmiotów w uzyskiwaniu informacji o swoim pochodzeniu i jednoczeÊnie ochrona prywatnoÊci nie jest mo˝liwe. Zderzenie tych
dwóch wartoÊci powoduje, ˝e ustawodawca musi stosowaç przepisy, których celem jest pogodzenie tych interesów. Nale˝y jednak postulowaç, aby regulacje te
wprowadza∏y ograniczenia sprawiedliwe.
W aktualnym stanie prawnym, w obszarze ochrony prywatnoÊci osób ujawnionych w akcie urodzenia i aktach zbiorowych, ograniczenia te nie zawsze wype∏niajà to kryterium. Rozwiàzaniem kompromisowym, umo˝liwiajàcym ochron´ prywatnoÊci tych osób by∏oby wprowadzenie w ˝ycie regulacji ograniczajàcych kràg osób
uprawnionych do uzyskania odpisów aktu urodzenia i wglàdu do akt zbiorowych,
a tak˝e rozszerzenie mo˝liwoÊci tworzenia nowego aktu urodzenia równie˝ na inne
przypadki ani˝eli tylko przysposobienie. W aktualnym stanie prawnym, zgodnie
z jednà z zasad rejestracji stanu cywilnego, tj. zasadà zupe∏noÊci, akt stanu cywilnego powinien zawieraç rejestracj´ zdarzeƒ podstawowych, a wi´c tak˝e tych, które
nastàpi∏y po sporzàdzeniu aktu stanu cywilnego. Zgodnie z tà zasadà rejestracja
jest dzia∏aniem ciàg∏ym, obejmujàcym wszystkie zdarzenia kszta∏tujàce stan cywilny w miar´ ich nast´powania, które wpisuje si´ wówczas w formie wzmianek dodatkowych oraz przypisków60. W wyroku z 12 listopada 2002 r., dotyczàcym procedury
rejestracji stanu cywilnego, TK wyjaÊni∏ na czym ma polegaç procedura zupe∏nego
sporzàdzania akt stanu cywilnego61. Funkcjà rejestracyjnà aktów stanu cywilnego
jest bowiem ujawnianie zdarzeƒ kszta∏tujàcych stan cywilny cz∏owieka w czasie,
a nie tylko ustalenie go w danym momencie ˝ycia, ze skutkami na przysz∏oÊç62.
W ocenie TK nie ma podstaw do usuni´cia z aktu stanu cywilnego informacji, które
aktualnie ju˝ nie wywo∏ujà skutków prawnych, ale wywo∏ywa∏y je w przesz∏oÊci. Akt
stanu cywilnego ma charakter zbioru informacji o biografii cz∏owieka, o ciàgu zdarzeƒ, które mia∏y wp∏yw na jego stan cywilny. Taki poglàd znalaz∏ te˝ uzasadnienie
w wyroku TK z 16 lipca 2007 r., w którym to stwierdzi∏, i˝ akta stanu cywilnego nie
pe∏nià funkcji zbioru informacji o rzeczywistych wi´zach biologicznych, lecz gromadzà informacje dotyczàce stanu cywilnego ustalonego zgodnie z obowiàzujàcymi
60

61
62

K. Gondorek, A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i zwiàzkowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991, s. 21.
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z 12 listopada 2002 r., SK 40/01, OTK A 2002, Nr 6, poz. 81.
Por. uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z 10 maja 1994 r., III CZP 65/94, OSNC 1994, Nr 12, poz. 231.
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przepisami prawa63. Opinia ta wyra˝ona zosta∏a w kontekÊcie sprawy zwiàzanej
z niemo˝liwoÊcià uznania dziecka po jego Êmierci, a tym samym niemo˝liwoÊcià zapisu w akcie urodzenia dziecka danych biologicznego ojca nie b´dàcego m´˝em
matki, który zamierza∏ je uznaç zaraz po urodzeniu. Opinia TK jest efektem pojawiajàcych si´ wàtpliwoÊci co do zakresu ograniczania zasady prawdy obiektywnej
w ustalaniu wi´zi filiacyjnych ze wzgl´du na koniecznoÊç ochrony dobra dziecka,
która aktualnie w systemie prawa rodzinnego odgrywa najwa˝niejszà rol´.
Jednà z najwa˝niejszych zasad rejestracji stanu cywilnego jest tak˝e zasada
ograniczonej jawnoÊci formalnej ksiàg i aktów, która zosta∏a bezpoÊrednio wyra˝ona w art. 83 pkt 1 ustawy z 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego („p.a.s.c.”; Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.). Przepis ten jest wyrazem
dà˝enia ustawodawcy do ochrony przed ujawnieniem treÊci aktu stanu cywilnego
osobom nieupowa˝nionym. Nale˝y jednak wskazaç, ˝e zgodnie z art. 79–83
p.a.s.c. jednostka ma prawo ˝àdaç odpisu zupe∏nego lub odpisu skróconego aktu, wydania zaÊwiadczenia o dokonanych w ksi´gach stanu cywilnego wpisach
lub o ich braku a tak˝e zaÊwiadczenia o zagini´ciu lub zniszczeniu ksi´gi stanu
cywilnego. Z ˝àdaniem takim mo˝e wystàpiç sàd lub inny organ paƒstwowy, osoba, której stan cywilny zosta∏ w akcie stwierdzony, jej wst´pni, zst´pni, rodzeƒstwo, ma∏˝onek lub przedstawiciel ustawowy. Odpis aktu stanu cywilnego zgodnie z art. 83 ust. 2 mogà równie˝ uzyskaç inne osoby, które wyka˝à interes prawny oraz organizacje spo∏eczne, jeÊli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy
przemawia za tym interes spo∏eczny. W zwiàzku z tym, i˝ dokumenty potwierdzajàce zaistnienie zdarzeƒ wp∏ywajàcych na stan cywilny cz∏owieka zawarte sà równie˝ w aktach zbiorowych, ustawodawca uregulowa∏ tak˝e kwesti´ dost´pu do ich
treÊci. Zgodnie z art. 17 ust. 2 p.a.s.c. akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
zawierajà dokumenty i oÊwiadczenia z∏o˝one w czasie lub po sporzàdzeniu aktów
urodzenia, ma∏˝eƒstwa oraz zgonu, a tak˝e dokumenty przekazane urz´dom stanu cywilnego przez sàdy i inne organy paƒstwowe. Sà to zatem dokumenty zawierajàce du˝o wi´cej informacji ni˝ wynika to z samego aktu stanu cywilnego.
Na podstawie § 15 ust. 5 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z 26 paêdziernika 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania
aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiàg stanu cywilnego, ich kontroli,
przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaÊwiadczeƒ i protoko∏ów64 „Na ˝àdanie sàdu lub prokuratora albo na wniosek osoby, która wyka˝e interes prawny, kierownik urz´du stanu cywilnego wydaje z akt zbiorowych zaÊwiadczenie, odpis lub potwierdzonà kserokopi´ dokumentów znajdujàcych si´ w tych aktach. Na wydanym odpisie lub kserokopii
dokumentu zamieszcza si´ adnotacj´ o celu jego wydania”.
63

64

Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r., SK 61/06, w sprawie stwierdzenia niezgodnoÊci
art. 76 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z art. 47 Konstytucji RP, www.trybunal.gov.pl.
§ 15 ust. 5. (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz. 884 ze zm.).
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Bioràc pod uwag´ powy˝sze, na co powszechnie nie zwraca si´ uwagi, nale˝y
podkreÊliç, ˝e akt urodzenia zawiera nie tylko dane osoby, której dotyczy oraz jej
rodziców, ale równie˝ wiele innych informacji, które zas∏ugujà na szczególnà
ochron´ przez prawo. Nie jest to wi´c jedynie dokument stwierdzajàcy fakt urodzenia si´ dziecka i jego pochodzenia od osób wpisanych w rubryce „matka” i „ojciec”. Nale˝y postrzegaç go jako rejestr wszelkich zdarzeƒ majàcych wp∏yw na
stan cywilny cz∏owieka, êród∏o wiedzy o pochodzeniu, w tym równie˝ o pochodzeniu biologicznym, a przede wszystkim dokument umo˝liwiajàcy funkcjonowanie
jednostki bez obawy o naruszenie prawa do prywatnoÊci. Sà to informacje dotyczàce np. zaprzeczenia pochodzenia, ustalenia pochodzenia, zmiany p∏ci, przysposobienia, urodzenia pozama∏˝eƒskiego, pochodzenia ze zwiàzku kazirodczego, bycia
dzieckiem nieznanych rodziców.
Za êród∏o potencjalnego naruszania prywatnoÊci wszystkich osób, których dane widniejà w akcie urodzenia (a dok∏adniej w oryginale aktu, jego odpisie zupe∏nym oraz aktach zbiorowych), a tak˝e naruszenia zasady równoÊci w zakresie
ochrony ich praw, nale˝y uznaç regulacj´ art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego65 oraz § 15 ust. 5 rozporzàdzenia wykonawczego do ustawy66, okreÊlajàce
kràg osób uprawnionych do uzyskania wszystkich informacji zawartych w tych dokumentach. Ograniczony kràg osób uprawnionych do uzyskania odpisów, zaÊwiadczeƒ, kserokopii dokumentów, de lege lata jest realizacjà w polskim systemie
prawa zasady ograniczonej jawnoÊci aktów stanu cywilnego. Poczynione rozwa˝ania pozwalajà jednak odnotowaç, i˝ regulacja ta w niedostatecznym stopniu gwarantuje ochron´ prywatnoÊci osób, których dane zawarte sà w akcie urodzenia
oraz aktach zbiorowych, a tym samym mo˝e powodowaç istotne naruszenia konstytucyjnej zasady równego traktowania podmiotów o tej samej cesze istotnej.
Szczególne wàtpliwoÊci wzbudza mo˝liwoÊç uzyskania odpisu lub kserokopii dokumentów zawartych w aktach zbiorowych do aktu urodzenia przez osoby trzecie,
wykazujàce interes prawny.
Wzmo˝ona ochrona danych osobowych, stanowiàca w dzisiejszych czasach
standard post´powania dla organów dysponujàcych tego rodzaju informacjami,
nie pozwala zaakceptowaç takiej otwartoÊci w dost´pie do tak wa˝nych i intym65

66

Dz. U. 2011 r. Nr 212, poz. 1264. Art. 83: „1. Odpisy oraz zaÊwiadczenia okreÊlone w art. 79 wydaje si´
na wniosek sàdu lub innego organu paƒstwowego, osoby, której stan cywilny zosta∏ w akcie stwierdzony,
jej wst´pnego, zst´pnego, rodzeƒstwa, ma∏˝onka lub przedstawiciela ustawowego. 2. Odpisy aktów stanu cywilnego i zaÊwiadczenia o dokonanych w ksi´gach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogà
byç równie˝ wydane na wniosek innych osób ni˝ wymienione w ust. 1, które wyka˝à w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji spo∏ecznej, je˝eli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes spo∏eczny. ZaÊwiadczenie o zagini´ciu lub zniszczeniu ksi´gi stanu
cywilnego mo˝e byç tak˝e wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.”.
Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z 26 paêdziernika 1998 r. (Dz. U. 1998 r.
Nr 136, poz. 884). § 15 ust. 5: „Na ˝àdanie sàdu lub prokuratora albo na wniosek osoby, która wyka˝e interes prawny, kierownik urz´du stanu cywilnego wydaje z akt zbiorowych zaÊwiadczenie, odpis lub potwierdzonà kserokopi´ dokumentów znajdujàcych si´ w tych aktach (...)”.
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nych informacji. Niezaprzeczalnie w przypadku aktów stanu cywilnego ze wzgl´du
na charakter rejestru stanu cywilnego i jego roli z punktu widzenia interesu paƒstwa, nie jest mo˝liwe oddanie jednostce pe∏nego uprawnienia do decydowania
o udost´pnieniu treÊci aktów. Uzasadnione wydaje si´ postulowanie, aby w przypadku osób trzecich wykazujàcych interes prawny w dost´pie do aktu (w tym równie˝ akt zbiorowych do aktu urodzenia), wprowadzony zosta∏ dodatkowy obowiàzek uzyskiwania zgody od osoby, której akt dotyczy lub informowania jej o ka˝dym
przypadku udost´pnienia tych akt innej osobie lub instytucji, z mo˝liwoÊcià wypowiedzenia si´ o faktach b´dàcych podstawà rozstrzygania czy osoba trzecia posiada interes prawny do uzyskania tych dokumentów. Dzi´ki temu ograniczenie w realizacji prawa do prywatnoÊci jednostki nabra∏oby cech proporcjonalnoÊci. Z jednej strony bowiem nie by∏oby prawem bezwzgl´dnie chronionym, z drugiej jednak
strony zapewniona by∏aby ochrona dóbr osobistych jednostki i mo˝liwoÊç decydowania o stopniu ochrony swojej to˝samoÊci67.
Ponadto nale˝y podkreÊliç, ˝e aktualne uregulowania kszta∏tujàce prawnà sytuacj´ m´˝czyzny zaprzeczajàcego ojcostwo, któremu odmawia si´ ograniczenia
w ujawnianiu jego danych osobowych zawartych w akcie urodzenia dziecka,
z którym nie ∏àczy go ju˝ wi´ê prawna, nale˝y stwierdziç, ˝e obowiàzujàce regulacje w tym zakresie powodujà nierównoÊç w korzystaniu z konstytucjnie gwarantowanych praw. Problem ten by∏ przedmiotem rozwa˝aƒ Trybuna∏u Konstytucyjnego68,
który uzna∏, ˝e nie ma podstaw do usuni´cia z aktu stanu cywilnego informacji,
które aktualnie ju˝ nie wywo∏ujà skutków prawnych, ale wywo∏ywa∏y je w przesz∏oÊci. Akt stanu cywilnego ma charakter zbioru informacji o biografii cz∏owieka, o ciàgu zdarzeƒ, które mia∏y wp∏yw na jego stan cywilny. Wed∏ug TK funkcjà rejestracyjnà aktów stanu cywilnego jest bowiem ujawnianie zdarzeƒ kszta∏tujàcych stan
cywilny cz∏owieka w czasie, a nie tylko ustalenie go w danym momencie ˝ycia,
ze skutkami na przysz∏oÊç. M´˝czyzna, który zaprzeczy∏ swoje ojcostwo wzgl´dem
dziecka, nie ma prawa ˝àdaç usuni´cia swoich danych z aktu urodzenia dziecka.
W zwiàzku z tà sytuacjà M. Safjan wyrazi∏ poglàd, i˝ problematyka akt stanu cywilnego jest przyk∏adem sytuacji, w której ujawnia si´ konflikt pomi´dzy interesem publicznym a interesem prywatnym osoby, zw∏aszcza odnoÊnie danych zawartych
w rejestrze, a dotyczàcych stanów przesz∏ych69. W efekcie zakres i sposób rejestrowania informacji, w tak wra˝liwej sferze ˝ycia cz∏owieka, mo˝e powodowaç zbyt silnà lub nieproporcjonalnà ingerencj´ w sfer´ autonomii informacyjnej jednostki.
Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e rolà aktu urodzenia nie mo˝e byç jedynie ochrona praw

67

68
69

Trybuna∏ Konstytucyjny w wyroku z 19 maja 1998 r. (U 5/97, baza orzecznictwa TK: www.trybunal.gov.pl)
stwierdzi∏ „na ogó∏ przyjmuje si´, ˝e prywatnoÊç odnosi si´ m.in. do ochrony informacji dotyczàcych danej osoby i gwarancji pewnego stanu niezale˝noÊci, w ramach której cz∏owiek mo˝e decydowaç o zakresie i zasi´gu udost´pniania i komunikowania innym osobom informacji o swoim ˝yciu”.
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z 12 listopada 2002 r. (SK 40/01, OTK A 2002, Nr 6, poz. 81).
M. Safjan, Wyzwania dla paƒstwa prawa, Wolters Kluwer Polska sp. z o. o., Kraków 2007, s. 133.
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i interesów dziecka ale równie˝ innych osób, których dane w nim widniejà, uzasadnione wydaje si´ wprowadzenie rozwiàzania kompromisowego, umo˝liwiajàcego
jednoczesnà ochron´ tych dwóch sfer prywatnoÊci. Tym rozwiàzaniem mog∏oby
byç rozwa˝enie przez ustawodawc´ wprowadzenia mo˝liwoÊci tworzenia nowego
aktu urodzenia dla dziecka, którego pochodzenie zosta∏o zaprzeczone, z uwzgl´dnieniem tych samych zasad ujawniania dotychczasowego i aktualnego aktu urodzenia jakie obowiàzujà w przypadku przysposobienia. Powy˝sze wnioski i postulaty analogicznie odnoszà si´ równie˝ do m´˝czyzny, wzgl´dem którego ustalono
bezskutecznoÊç uznania.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze rozwa˝ania na temat zasady równoÊci i niedyskryminacji w kontekÊcie rejestracji w akcie urodzenia zdarzeƒ kszta∏tujàcych stan cywilny
osoby fizycznej nale˝y stwierdziç, ˝e treÊç aktu urodzenia powinna zapewniaç równowag´ w godzeniu prawa do poszanowania prywatnoÊci osoby, której akt dotyczy
oraz innych osób, których dane w akcie sà zawarte. Rejestracja stanu cywilnego
cz∏owieka, a zw∏aszcza odzwierciedlanych w akcie urodzenia zdarzeƒ zwiàzanych
z pochodzeniem, powinna byç oparta na sprawiedliwych i proporcjonalnych ograniczeniach w realizacji prawa do poznania swojego pochodzenia i ochrony prywatnoÊci w zgodzie z zasadà równoÊci i niedykryminacji. Kolizja praw w tym przypadku jest nieunikniona, a pogodzenie interesów tylu osób, w tak wra˝liwej materii, jest
dla ustawodawcy wyzwaniem. Proponowane w opracowaniu rozwiàzania prawne
mogà stanowiç wskazówki dla ewentualnych przysz∏ych zmian w tym zakresie,
zw∏aszcza, ˝e sà one spójne z jednà z propozycji zmian, jakie w maju 2013 r. Ministerstwo Spraw Wewn´trznych – Departament Spraw Obywatelskich przedstawi∏o
w projekcie za∏o˝eƒ do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Przewidywane zmiany majà byç formà wyrazu wymogów przewidzianych w dokumentach
strategicznych: „Strategia Rozwoju Kraju 2020”70 oraz „Sprawne Paƒstwo 2020”71.
Jednà z wielu proponowanych zmian jest wprowadzenie nowych zasad tworzenia
aktu urodzenia w przypadku obalenia domniemania ojcostwa. Proponuje si´ aby
kwestionowane w perspektywy zabezpieczenia standardów ochrony danych osobowych przysz∏e regulacje, w sposób to˝samy do przysposobienia dopuszcza∏y
mo˝liwoÊç sporzàdzenia nowego aktu urodzenia dziecka w sprawach zwiàzanych
z zaprzeczniem ojcostwa. Taka zmiana mog∏aby stanowiç pozytywny przejaw dba∏oÊci przez ustawodawc´ nie tylko o prawa osoby, której akt urodzenia dotyczy,
ale równie˝ innych osób, których dane sà w nim zawarte.

70

71

Uchwa∏a Nr 157 Rady Ministrów z 25 wrzeÊnia 2012 r. w sprawie przyj´cia Strategii Rozwoju Kraju 2020,
M. P. z 2012 r. poz. 882.
Uchwa∏a Nr 17 Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie przyj´cia strategii „Sprawne Paƒstwo 2020”,
M. P. z 2013 r. poz. 136.
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Ârodki reakcji prawnej sàdu rodzinnego
na u˝ywanie Êrodków odurzajàcych
lub substancji psychotropowych przez nieletniego
Wst´p
Problem u˝ywania Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych jest
problemem dotykajàcym wszystkich grup wiekowych. W odniesieniu do nieletnich
ów problem jest szczególnie istotny. Wczesna inicjacja Êrodkami odurzajàcymi lub
substancjami psychotropowymi zwi´ksza prawdopodobieƒstwo wystàpienia szkód
psychosomatycznych lub uzale˝nienia si´. Ponadto u˝ywaniu Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych towarzyszy szereg innych czynów majàcych
za przedmiot Êrodki odurzajàce lub substancje psychotropowe, takich jak: posiadanie, nabywanie, udzielanie etc. Co do zasady dokonywanie wi´kszoÊci tych czynów stanowi przest´pstwo albo wykroczenie. Wyj´te spod zakresu szeroko rozumianej odpowiedzialnoÊci karnej jest u˝ywanie Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych oraz ich nabywanie.
Odró˝nienie u˝ywania od posiadania wbrew pierwszemu wra˝eniu bywa niekiedy problematyczne. Odró˝nienie to jest jednak istotne ze wzgl´du na kwalifikacj´
czynu nieletniego jako przejawu demoralizacji albo czynu karalnego. De lega lata
u˝ywanie narkotyków nie stanowi czynu karalnego, a to ze wzgl´du na fakt, i˝ nie
stanowi ono ani przest´pstwa ani wykroczenia. Natomiast posiadanie jest czynem
obj´tym odpowiedzialnoÊcià karnà przewidziana w art. 62 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii1 (zwanej dalej: „ustawà o narkomanii”).
OczywiÊcie mo˝na zauwa˝yç, ˝e zasadniczo ka˝de u˝ycie narkotyku musi byç poprzedzone jego posiadaniem. Wydaje si´, i˝ wskazówkà dla prawid∏owej oceny,
czy sàd rodzinny powinien uznaç czyn za przejaw demoralizacji, czy te˝ za czyn
karalny jest materia∏ dowodowy zgromadzony w sprawie. W materiale dowodowym
mo˝e byç mowa o u˝yciu narkotyku. U˝ycie mo˝e byç potwierdzone przyznaniem
si´ nieletniego, wzgl´dnie innymi dowodami. Wtedy s∏uszne wydaje si´ rozwa˝enie
uznania czynu za u˝ywanie narkotyków i w konsekwencji za przejaw demoralizacji.
Je˝eli jednak w materiale dowodowym „uwypukla si´” posiadanie Êrodków odurzajàcych, np. kiedy przy nieletnim ujawniono Êrodki odurzajàce lub substancje psychotropowe, w∏aÊciwà kwalifikacjà b´dzie uznanie tego czynu za czyn karalny.
1

Dz. U. z 2012 r. poz. 124 – t. j.
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Przeciwdzia∏anie narkomanii
U˝ywanie Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych przez nieletnich powinno prowadziç do odpowiedniej reakcji prawnej ze strony sàdów rodzinnych. Odpowiednimi Êrodkami reakcji prawnej mogà byç leczenie, rehabilitacja lub
reintegracja. Ogólnie rzecz bioràc podj´cie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji
jest dobrowolne, je˝eli przepisy ustawy nie stanowià inaczej (art. 25 ustawy o narkomanii). Ustawodawca przewidzia∏ wyjàtek od zasady dobrowolnoÊci dotyczàcy
osób niepe∏noletnich. Sàd rodzinny mo˝e skierowaç niepe∏noletnià osob´ uzale˝nionà na przymusowe leczenie i rehabilitacj´ na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeƒstwa lub faktycznego opiekuna albo z urz´du. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie okreÊla si´ z góry, nie mo˝e
jednak byç d∏u˝szy ni˝ 2 lata. Je˝eli osoba uzale˝niona ukoƒczy 18 lat przed zakoƒczeniem przymusowego leczenia lub rehabilitacji, sàd rodzinny mo˝e je przed∏u˝yç na czas niezb´dny do osiàgni´cia celu leczenia lub rehabilitacji, ∏àcznie nie
d∏u˝szy ni˝ 2 lata. Post´powanie w sprawach o przymusowe leczenie i rehabilitacj´ toczy si´ wed∏ug przepisów o post´powaniu w sprawach nieletnich (art. 30
ustawy o narkomanii).
Przy wyk∏adni normy kompetencyjnej, zawartej w tym przepisie, mo˝e pojawiç
si´ kilka kwestii wartych omówienia. Przede wszystkim mo˝na postawiç pytanie,
jak nale˝y rozumieç poj´cie niepe∏noletni? W ramach ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich pos∏u˝ono si´ poj´ciem nieletni (art. 1 § 2 ustawy z dnia
26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich2, zwanej dalej:
„ustawà o nieletnich”). Z kolei w Kodeksie cywilnym ustawodawca u˝y∏ poj´cia
pe∏noletni. W rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny3 (zwanej dalej: „k.c.”) osobà pe∏noletnià jest osoba, która ukoƒczy∏a 18 lat (art. 10 ust. 1
k.c.). Osoby poni˝ej tej granicy wiekowej okreÊlane sà jako ma∏oletnie. Bioràc pod
uwag´ powy˝sze definicje komentatorzy ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii
piszà, ˝e osob´ niepe∏noletnià nale˝y traktowaç jako osob´ ma∏oletnià w rozumieniu Kodeksu cywilnego4.
Kolejnà wa˝nà kwestià jest problem jakie osoby niepe∏noletnie mogà byç kierowane na przymusowe leczenie i rehabilitacj´. W art. 30 ustawy o narkomanii
expressis verbis mówi si´ o osobach uzale˝nionych. Uzale˝nienie nale˝y rozumieç
w kontekÊcie definicji legalnej osoby uzale˝nionej zawartej w art. 4 pkt 15 ustawy
o narkomanii. Zgodnie z tà definicjà osobà uzale˝nionà jest osoba, która w wyniku

2

3
4

Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 – t. j. Nowelizacja ustawy o nieletnich oraz niektórych innych ustaw z dnia
30 sierpnia 2013 r. (Dz. U. poz. 1165), która w chwili przygotowania artyku∏u nie stanowi∏a jeszcze obowiàzujàcego prawa, nie wprowadza zmian w definicji nieletniego.
Dz. U. Nr 16, poz. 252, z póên. zm.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, Ustawa o przeciwdzia∏aniu narkomanii. Komentarz, Wolters Kluwer Business,
Warszawa 2008, s. 353.
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u˝ywania Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych znajduje si´
w stanie uzale˝nienia. Definicja uzale˝nienia znajduje si´ w art. 4 pkt 29 ustawy
o narkomanii. W jej rozumieniu uzale˝nieniem jest zespó∏ zjawisk psychicznych lub
somatycznych charakteryzujàcy si´ m.in. koniecznoÊcià u˝ywania stale lub okresowo Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych. W kontekÊcie obu tych
definicji nie wydaje si´, aby art. 30 ustawy o narkomanii móg∏ byç stosowany do
niepe∏noletniej osoby, która u˝ywa∏a kilka razy lub nawet u˝ywa∏a sporadycznie
Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych. Nie wydaje si´ bowiem,
aby u takiej osoby zdà˝y∏a wykszta∏ciç si´ koniecznoÊç u˝ywania stale lub okresowo tych Êrodków lub substancji. W Poradni Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzale˝nieƒ MONAR w Krakowie, w której pracuje autor, w zasadzie uznaje si´, i˝ wobec
nieletniego u˝ywajàcego okazjonalnie marihuany w∏aÊciwym jest leczenie niestacjonarne przewidujàce przede wszystkim profilaktyk´. Wobec niepe∏noletnich
u˝ywajàcych cz´Êciej narkotyków, wzgl´dnie u˝ywajàcych narkotyków bardziej
szkodliwych, np. amfetaminy lub ekstazy, w pierwszej kolejnoÊci stosuje si´ te˝
leczenie niestacjonarne. Dopiero wobec uzale˝nionych u˝ytkowników, w tym
w szczególnoÊci od opiatów (heroina i morfina), stosuje si´ leczenie stacjonarne,
które wià˝e si´ z izolacjà. Ustawodawca mia∏ chyba ÊwiadomoÊç jak wyglàda proces rozwoju uzale˝nienia, bo sporadyczne u˝ywanie Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych stanowi element tworzàcy definicj´ osoby zagro˝onej
uzale˝nieniem (art. 4 pkt. 14 ustawy o narkomanii). Wobec osoby zagro˝onej
uzale˝nieniem w∏aÊciwym b´dzie stosowanie innych Êrodków reakcji prawnej,
o których b´dzie mowa dalej5.
Jak wspomniano wy˝ej odpowiednimi Êrodkami reakcji prawnej na u˝ywanie
Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych sà: leczenie, rehabilitacja
lub reintegracja. Leczenie w ustawie o narkomanii zdefiniowane jest jako leczenie
zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ zachowania spowodowanych u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych (art. 4 pkt 6 ustawy o narkomanii), zaÊ rehabilitacja stanowi proces, w którym osoba z zaburzeniami psychicznymi, spowodowanymi przez przyjmowanie Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych, osiàga optymalny stan zdrowia, funkcjonowania psychicznego
i spo∏ecznego. W kontekÊcie zró˝nicowanych Êrodków reakcji prawnej, dost´pnych w zastosowaniu wobec osób u˝ywajàcych Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych przewidzianych przez ustaw´ o narkomanii, zwraca uwag´ ich ograniczenie wobec osób niepe∏noletnich. Chodzi mianowicie o pomini´cie
w art. 30 ustawy o narkomanii reintegracji. Pomini´cie to oznacza, ˝e reintegracja
w rozumieniu ustawy o narkomanii w pe∏ni obj´ta jest zasadà dobrowolnoÊci6.

5
6

K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 187–190.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 193–197; Ustawa o przeciwdzia∏aniu narkomanii. Komentarz,
red. A. Wa˝ny, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 46–49.
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W niektórych sprawach nie mo˝na jednak wykluczyç pojawienia si´ potrzeby
udzielenia pomocy, która przewidziana jest w ramach reintegracji. Chodzi m.in. o pomoc prawnà i pomoc w zatrudnieniu. Pomoc prawna i pomoc w zatrudnieniu mogà
byç przydatne niepe∏noletnim, gdy˝ mimo m∏odego wieku sà ju˝ osobami wspó∏uczestniczàcymi w pokrywaniu kosztów utrzymania rodziny. Pomini´cie w art. 30 ustawy o narkomanii reintegracji nie oznacza jednak, ˝e ustawodawca w ogóle wykluczy∏
mo˝liwoÊç udzielenia takiej pomocy niepe∏noletniej osobie uzale˝nionej. Na podstawie
art. 7 § 1 pkt 1 ustawy o nieletnich sàd rodzinny mo˝e zobowiàzaç rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego,
a tak˝e do Êcis∏ej wspó∏pracy ze szko∏à, do której nieletni ucz´szcza, poradnià psychologiczno-pedagogicznà lub innà poradnià specjalistycznà, zak∏adem pracy, w którym
jest zatrudniony oraz lekarzem lub zak∏adem leczniczym. Ponadto w art. 109 § 2 pkt 4
ustawy z dnia 25 lipca 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy7 (zwanej dalej: „k.r.o.”)
przewidziano mo˝liwoÊç skierowania ma∏oletniego do organizacji lub instytucji powo∏anej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawujàcej cz´Êciowà
piecz´ nad dzieçmi. Nale˝y tak˝e wspomnieç, ˝e art. 29 ust. 1 ustawy o narkomanii
przewiduje prowadzenie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzale˝nionych
umieszczonych w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zgodnie z § 1
pkt 1, wydanego na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o narkomanii rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu post´powania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegracyjnego w stosunku do osób uzale˝nionych umieszczonych w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich8,
leczenie, rehabilitacj´ i reintegracj´ osób uzale˝nionych, umieszczonych w zak∏adach
poprawczych, prowadzi si´ w oddzielnych zak∏adach poprawczych resocjalizacyjno-terapeutycznych, zwanych zak∏adami resocjalizacyjno-terapeutycznymi9.
D∏ugoÊç, orzeczonego na podstawie art. 30 ustawy o narkomanii, leczenia i rehabilitacji powinna byç uzale˝niona od celu, jakim jest abstynencja lub przynajmniej ograniczenie u˝ywania Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych. W doktrynie przyjmuje si´, ˝e w∏aÊciwym post´powaniem w sprawie przymusowego leczenia i rehabilitacji jest post´powanie opiekuƒczo-wychowawcze10.
W post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, zgodnie z art. 44 ustawy o nieletnich w zw. z art. 36 § 1 tej˝e ustawy, nieletni mo˝e, ale nie musi, mieç obroƒc´11.
7
8
9

10

11

Dz. U. z 2012 r. poz. 788 – t. j.
Dz. U. Nr 93, poz. 627, z póên. zm.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 357, K. Syroka, Przymusowe leczenie osób uzale˝nionych, „Serwis Informacyjny Narkomania” 2011, Nr 2 (54), s. 18–19.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 354, H. Haak, Przymusowe leczenie narkomanów, Warszawa 2000,
s. 78. H. Haak swoje twierdzenie, co do wyboru post´powania, opiera∏ na poprzednio obowiàzujàcej ustawie o przeciwdzia∏aniu narkomanii, lecz to twierdzenie pozostaje aktualne, przede wszystkim ze wzgl´du
na praktycznie identyczne brzmienie przepisów w obu ustawach.
Nowelizacja ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia
2013 r. znacznie rozszerza prawo do obrony nieletniego, m.in. poprzez wprowadzenie w art. 32c § 2 znowelizowanej ustawy o nieletnich, podobnie do art. 79 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks post´powa-
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Je˝eli jednak interesy nieletniego i jego rodziców lub opiekuna pozostajà
w sprzecznoÊci, a nieletni nie ma obroƒcy, prezes sàdu wyznaczy obroƒc´ z urz´du. Wydaje si´, ˝e co do zasady w sprawach o przymusowe leczenie lub rehabilitacj´ niepe∏noletniego taka sprzecznoÊç interesów b´dzie zachodziç. Z istoty przymusowego leczenia lub rehabilitacji wynika sprzecznoÊç interesów. Post´powanie
inicjowane jest przez przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeƒstwo lub faktycznego opiekuna albo z urz´du. W trakcie post´powania niepe∏noletni mo˝e sprzeciwiaç si´ na∏o˝eniu tych obowiàzków. Oczywistym jest, ˝e gdyby niepe∏noletni chcia∏ si´ leczyç lub rehabilitowaç interwencja sàdu rodzinnego
nie by∏aby konieczna. W zwiàzku z czym dla pe∏nego poszanowania jego praw
w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, majàcym za przedmiot na∏o˝enie
obowiàzków przewidzianych w art. 30 ustawy o narkomanii, zasadnym wydaje si´
ustanawianie obroƒcy12.
Leczenie osoby uzale˝nionej prowadzi zak∏ad opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujàcy praktyk´ lekarskà, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej (art. 26
ust. 1 ustawy o narkomanii). Rehabilitacj´ osoby uzale˝nionej mogà prowadziç:
lekarz posiadajàcy specjalizacj´ w dziedzinie psychiatrii lub osoba posiadajàca
certyfikat specjalisty terapii uzale˝nieƒ (art. 26 ust. 2 ustawy o narkomanii)13.
Post´powanie w sprawach nieletnich
Art. 30 ustawy o narkomanii nie jest jedynà podstawà prawnà na jakiej sàd rodzinny mo˝e w zakresie przymusowego leczenia oprzeç swoje orzeczenie. Druga,
równie wa˝na, podstawa prawna zawarta jest w art. 12 ustawy o nieletnich.
Zanim jednak przejdzie si´ do omówienia przes∏anek, procedury i skutków zastosowania art. 12 ustawy o nieletnich warto przybli˝yç naczelnà zasad´ post´powania w sprawach nieletnich. Mowa mianowicie o zasadzie zawartej w art. 3 § 1
ustawy o nieletnich. Zgodnie z tym artyku∏em w sprawie nieletniego nale˝y kierowaç si´ przede wszystkim jego dobrem, dà˝àc do osiàgni´cia korzystnych zmian
w osobowoÊci i zachowaniu si´ nieletniego oraz zmierzajàc w miar´ potrzeby do
prawid∏owego spe∏niania przez rodziców lub opiekuna ich obowiàzków wobec nieletniego, uwzgl´dniajàc przy tym interes spo∏eczny.
Analizujàc w oparciu o zasad´ dobra nieletniego Êrodki reakcji prawnej nale˝y
stwierdziç, ˝e w sprawie nieletniego nale˝y dà˝yç do osiàgni´cia przez niego abstynencji lub przynajmniej maksymalnie zredukowanego poziomu u˝ywania Êrod-

12

13

nia karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póên. zm.), nowych okolicznoÊci, w których obrona jest obligatoryjna. Jednak w odniesieniu do problemu mo˝liwoÊci wystàpienia sprzecznoÊci interesów mi´dzy nieletnim a rodzicami lub opiekunem, nowe brzmienie ustawy jest praktycznie takie samo jak tekst historyczny.
Podobnie H. Haak, op. cit. s. 98. Por. tak˝e T. Bojarski, E. Skr´towicz, Ustawa o post´powaniu w sprawach
nieletnich. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 132 i 149; P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer Bussines, Warszawa 2007, s. 132–133 i 150.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 328–332.
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ków odurzajàcych lub substancji psychotropowych, je˝eli abstynencja nie jest
mo˝liwa. ˚eby ten cel osiàgnàç nale˝y stosowaç adekwatne do stanu faktycznego
Êrodki reakcji prawnej14.
Obowiàzek realizacji tego celu cià˝y w∏aÊciwie na ka˝dym obywatelu Rzeczypospolitej Polskiej, bowiem jak stanowi art. 4 ustawy o nieletnich. ka˝dy, kto stwierdzi
istnienie okolicznoÊci Êwiadczàcych o demoralizacji nieletniego, w szczególnoÊci
naruszanie 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, ma spo∏eczny obowiàzek odpowiedniego przeciwdzia∏ania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szko∏y, sàdu rodzinnego, Policji lub
innego w∏aÊciwego organu15. Artyku∏ ten statuuje co prawda spo∏eczny obowiàzek
przeciwdzia∏ania u˝ywania innych ni˝ alkohol Êrodków w celu wprowadzenie si´
w stan odurzenia, lecz szczególna odpowiedzialnoÊç w tym zakresie cià˝y na sàdzie
rodzinnym. Wywiàzaç si´ z tej odpowiedzialnoÊci mo˝na przy pomocy m.in. wspomnianego wy˝ej art. 12 ustawy o nieletnich. Zgodnie z tym artyku∏em w razie stwierdzenia u nieletniego upoÊledzenia umys∏owego, choroby psychicznej lub innego
zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych bàdê na∏ogowego u˝ywania alkoholu albo
innych Êrodków w celu wprowadzenia si´ w stan odurzenia, sàd rodzinny mo˝e
orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim
zak∏adzie leczniczym. Je˝eli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie
opieki wychowawczej, sàd mo˝e orzec umieszczenie go w m∏odzie˝owym oÊrodku
wychowawczym, a w przypadku gdy nieletni jest upoÊledzony umys∏owo w stopniu
g∏´bokim i wymaga jedynie opieki – w domu pomocy spo∏ecznej.
W kontekÊcie normy prawnej zawartej w tym przepisie nale˝y podkreÊliç,
i˝ Êrodki lecznicze mogà byç stosowane wobec na∏ogowego u˝ywania innych ni˝
alkohol Êrodków w celu wprowadzenia si´ w stan odurzenia16.
Po drugie zastosowanie wskazanych wy˝ej Êrodków leczniczych koƒczy si´ z up∏ywem 18 lat. Zgodnie bowiem z art. 73 § 1 ustawy o nieletnich umieszczenie w podmiocie leczniczym ustaje z mocy prawa z chwilà ukoƒczenia przez nieletniego lat 1817. Zatem je˝eli w chwili orzekania widoczne ju˝ jest, ˝e okres do 18 roku ˝ycia b´dzie zbyt
krótki dla ochrony dobra nieletniego mo˝na rozwa˝yç dwie alternatywy: albo zastosowaç na podstawie art. 30 ustawy o narkomanii, przewidujàcego mo˝liwoÊç przed∏u˝enia leczenia lub rehabilitacji ponad 18 lat, ∏àcznie nie d∏u˝ej ni˝ 2 lata, leczenia lub rehabilitacji, albo – jak pisze K. Syroka – rozwa˝yç „(...) wszcz´cie post´powania o ubez14

15
16
17

T. Bojarski, E. Skr´towicz, Ustawa o post´powaniu... op. cit., s. 43–46; P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa
o post´powaniu..., op. cit., s. 23–28.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 50–53; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 31–32.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 89–90; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 59–61
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 180–182; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 205–206.
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w∏asnowolnienie oraz ustanowienie odpowiedniej opieki nad ubezw∏asnowolnionym
i umieszczenie go na zasadach ogólnych w innym zak∏adzie leczniczym.”18. Zgodnie
z treÊcià art. 13 k.c. osoba, która ukoƒczy∏a lat trzynaÊcie, mo˝e byç ubezw∏asnowolniona ca∏kowicie, je˝eli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego albo
innego rodzaju zaburzeƒ psychicznych, w szczególnoÊci pijaƒstwa lub narkomanii,
nie jest w stanie kierowaç swym post´powaniem. Dla ubezw∏asnowolnionego ca∏kowicie ustanawia si´ opiek´, chyba ˝e pozostaje on jeszcze pod w∏adzà rodzicielskà.
Kolejnà kwestià wartà omówienia jest kwestia wyboru w∏aÊciwego post´powania. W tym zakresie poglàdy doktryny nie sà ju˝ tak jednostronne jak w przypadku
post´powania majàcego za przedmiot zastosowanie, przewidzianych w art. 30
ustawy o narkomanii, leczenia lub rehabilitacji. A. Muszyƒska i K. ¸ucarz piszà,
˝e orzeczenie o przymusowym leczeniu nieletniego mo˝e zapaÊç zarówno w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, jak i post´powaniu poprawczym, niemniej
jednak zasadà jest wybór post´powania opiekuƒczo-wychowawczego19. Identycznie uwa˝ajà K. Syroka i H. Haak20. Dopuszczenie mo˝liwoÊci nak∏adania Êrodków
leczniczych w post´powaniu poprawczym wydaje si´ zas∏ugiwaç na aprobat´.
W post´powaniu poprawczym, równie dobrze jak w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, sàd rodzinny mo˝e mieç do czynienia z nieletnim na∏ogowo u˝ywajàcym Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych. Dobro nieletniego
wymaga, aby sàd rodzinny zastosowa∏ Êrodki lecznicze tak˝e wobec nieletnich,
których stopieƒ demoralizacji i czyny, których si´ dopuÊcili, uzasadniajà umieszczenie ich w zak∏adzie poprawczym. Ustawodawca dopuszcza wobec tej kategorii
nieletnich stosowanie Êrodków leczniczych. Zgodnie z cytowanym rozporzàdzeniem przewidziano mo˝liwoÊç leczenia i rehabilitacji w zak∏adzie poprawczym.
W odniesieniu do ustanowienia obroƒcy w sprawach o orzeczenie Êrodków
leczniczych na podstawie art. 12 ustawy o nieletnich wydaje si´, ˝e – niezale˝nie
od wyboru post´powania – wyk∏adnia j´zykowa prowadzi do wniosku, ˝e obligatoryjnym jest ustanowienie obroƒcy. Zgodnie z art. 47a o nieletnich w zw. z art. 49
tej˝e ustawy nieletni musi mieç obroƒc´ przed sàdem. Nieletni wyst´puje przed sàdem zarówno w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, jak i poprawczym.
Wyk∏adnia funkcjonalna tych przepisów tak˝e wydaje si´ prowadziç do podobnego wniosku. Jak wspomniano wczeÊniej, nak∏adanie obowiàzku poddania si´ Êrodkom leczniczym odbywa si´ cz´sto wbrew woli nieletniego. ˚eby zatem w pe∏ni poszanowaç prawa nieletniego potrzebnym wydaje si´ ustanowienie obroƒcy. Uznanie obligatoryjnej obecnoÊci obroƒcy w sprawach prowadzonych na podstawie
art. 12 ustawy o nieletnich zrównuje je pod tym wzgl´dem ze sprawami prowadzonymi na podstawie art. 30 ustawy o narkomanii21.
18
19
20
21

K. Syroka, op. cit., s. 18. Podobnie K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 356.
K. ¸ucarz, A. Muszyƒska, op. cit., s. 358.
K. Syroka, op. cit., s. 18; H. Haak, op. cit., s. 78–79.
Tak samo P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 60 i 154 i H. Haak, op. cit., s. 98.
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Posiedzenie w sprawie orzeczenia Êrodków leczniczych w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym odbywa si´ z wy∏àczeniem jawnoÊci, chyba ˝e jawnoÊç
posiedzenia jest uzasadniona ze wzgl´dów wychowawczych (art. 45 w zw. z art. 47a
ustawy o nieletnich). Identyczne wy∏àczenie przewidziano w wypadku prowadzenia
post´powania poprawczego. Zgodnie art. 53 § 1 ustawy o nieletnich rozprawa
odbywa si´ z wy∏àczeniem jawnoÊci, chyba ˝e jawnoÊç rozprawy jest uzasadniona
ze wzgl´dów wychowawczych22.
W praktyce zdarzyç si´ mo˝e, ˝e do sàdu rodzinnego dotrze zawiadomienie,
np. ze strony szko∏y lub komisariatu Policji o u˝ywaniu Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowej przez nieletniego. S´dzia rodzinny mo˝e wtedy na zasadzie art. 21 § 1 i art. 34 § 1 ustawy o nieletnich w drodze jednego postanowienia
wszczàç post´powanie – prowadziç post´powanie wyjaÊniajàce wobec nieletniego. JednoczeÊnie wp∏ywa do sàdu rodzinnego wniosek uprawnionego podmiotu
o zastosowanie na podstawie art. 30 ustawy o narkomanii przymusowego leczenia
lub rehabilitacji. W takiej sytuacji zasadnym wydaje si´ po∏àczenie obu spraw i prowadzenie ich w post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym23.
Przy omawianiu art. 30 ustawy o narkomanii i art. 12 ustawy o nieletnich stwierdzono, ˝e Êrodki reakcji prawnej przewidziane przez te artyku∏y mogà byç stosowane wobec osób uzale˝nionych (na∏ogowo u˝ywajàcych). W tym miejscu warto
zastanowiç si´, jakie Êrodki reakcji prawnej pozostajà w dyspozycji sàdu rodzinnego wobec innej kategorii osób. Chodzi mianowicie o osoby, które zgodnie z przyj´tà przez ustaw´ o narkomanii terminologià mo˝na nazwaç osobami zagro˝onymi
uzale˝nieniem. Do tej kategorii nale˝y zaliczyç osoby, które u˝y∏y raz, kilka razy,
wzgl´dnie u˝ywajà sporadycznie Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych. W odniesieniu do tych osób w∏aÊciwym wydaje si´ w szczególnoÊci rozwa˝enie zastosowania Êrodków reakcji prawnej okreÊlonych w art. 6 pkt 2 i pkt 7
ustawy o nieletnich. Zgodnie z art. 6 pkt 2 sàd rodzinny mo˝e nieletniego zobowiàzaç do okreÊlonego post´powania, a zw∏aszcza do naprawienia wyrzàdzonej szkody, do wykonania okreÊlonych prac lub Êwiadczeƒ na rzecz pokrzywdzonego lub
spo∏ecznoÊci lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podj´cia nauki lub
pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zaj´ciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub miejscach albo do zaniechania u˝ywania alkoholu
lub innego Êrodka w celu wprowadzania si´ w stan odurzenia. Zgodnie zaÊ z art. 6
pkt 7 sàd rodzinny mo˝e orzec zakaz prowadzenia pojazdów24.
W doktrynie rozwa˝ano, czy w razie pope∏nienia przez nieletniego pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego lub substancji psychotropowej przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu w komunikacji lub ucieczki z miejsca zdarzenia powinno si´
22
23
24

T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 149 i 159; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 150 i 161–163.
Op. cit., red. A. Wa˝ny, s. 198.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 58–76; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 35–48.
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obligatoryjnie orzekaç zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie bowiem z art. 14
ustawy o nieletnich w razie pope∏nienia przez nieletniego czynu karalnego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (zwany dalej: „k.k.”)25, a wi´c tak˝e art. 42 § 2 k.k. Na mocy tego artyku∏u sàd orzeka
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów okreÊlonego rodzaju,
je˝eli sprawca w czasie pope∏nienia przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu
w komunikacji by∏ w stanie nietrzeêwoÊci, pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego lub
zbieg∏ z miejsca zdarzenia okreÊlonego w art. 173, 174 lub 177 k.k. K. Gromek jest
zdania, ˝e taki Êrodek karny nale˝y stosowaç obligatoryjnie. Odmienny poglàd
konstruowany jest w oparciu o zasad´ dobra nieletniego i uwzgl´dnienia specyfiki post´powania w sprawach nieletnich, odró˝niajàcej post´powanie w sprawach
nieletnich od procesu karnego. Wypada zgodziç si´ z drugim poglàdem. Celem
stosowania Êrodków reakcji prawnej zawartych w ustawie o nieletnich jest nade
wszystko ochrona dobra nieletniego, które to zagro˝one jest demoralizacjà (w tym
u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych) oraz czynami karalnymi. Cele reakcji prawnokarnej w postaci oddzia∏ywania generalno-prewencyjnego, indywidualno-prewencyjnego, czy zaspokojenia spo∏ecznego
poczucia sprawiedliwoÊci powinny zejÊç na drugi plan26. A wydaje si´ w∏aÊnie,
˝e w przypadku obligatoryjnego stosowania zakazu prowadzenia pojazdów wobec nieletnich element represji by przewa˝y∏27.
Szczególnà uwag´ nale˝y poÊwieciç nieletnim, którzy w Êwietle materia∏u dowodowego dopuÊcili si´ tylko raz u˝ycia Êrodka odurzajàcego lub substancji psychotropowej. W takim stanie faktycznym okolicznoÊci dotyczàce nieletniego i jego czynu mogà przemawiaç za niecelowoÊcià orzeczenia Êrodków wychowawczych lub
tym bardziej poprawczych. NiecelowoÊç orzeczenia tych Êrodków mo˝e przyk∏adowo wiàzaç si´ z prawid∏owà socjalizacjà nieletniego w rodzinie, w szkole, odbyciem
rozmowy profilaktycznej z nieletnim przez policjantów lub zobowiàzaniem nieletniego do zaprzestania jakichkolwiek eksperymentów z narkotykami. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e demoralizacj´ w literaturze przedmiotu ju˝ od wielu lat okreÊla si´ jako
zespó∏ powtarzajàcych si´ i trwa∏ych zachowaƒ, nie zaÊ jednokrotne lub incydentalne zachowanie28. Ustawa o nieletnich ma ze swej istoty charakter nierepresyjny,
lecz nawet mimo tego w doktrynie i orzecznictwie przewa˝a poglàd o koniecznoÊci bardzo ostro˝nego korzystania z Êrodków reakcji prawnej przez nià przewidzianych. Z post´powaniem przed sàdem wià˝e si´ bowiem zawsze niebezpieczeƒstwo stygmatyzacji nieletniego jako „przest´pcy” czy „zdemoralizowanego”,

25
26
27
28

Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.
J. B∏achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, Gdaƒsk 2007, s. 476.
P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 43–44.
Z. Ostrihaƒska, D. Wójcik, KaralnoÊç uczniów nieprzystosowanych spo∏ecznie, „Archiwum Kryminologii”
1984, t. XI, s. 20–21; A. Strzembosz, System sàdowych Êrodków ochrony dzieci i m∏odzie˝y przed niedostosowaniem spo∏ecznym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1985, s. 40.
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co w niektórych wypadkach mo˝e wt∏aczaç nieletniego w role spo∏eczne zgodnie
z tym okreÊleniem29. Zw∏aszcza je˝eli zastosowano nieformalne sposoby oddzia∏ywania na nieletniego nale˝y rozwa˝yç, czy cele przewidziane w ustawie o nieletnich
nie zosta∏y zrealizowane. Wydaje si´, ˝e w przypadku jednorazowego eksperymentu ze Êrodkami odurzajàcymi lub substancjami psychotropowymi, przy prawid∏owej
socjalizacji nieletniego w innych sferach ˝ycia spo∏ecznego, nale˝y szczególnie
rozwa˝yç mo˝liwoÊç niewszczynania post´powania, jakà przewidziano w art. 21
§ 1 ustawy o nieletnich30.
Podj´cie w∏aÊciwej decyzji w zakresie zastosowania Êrodków reakcji prawnej
okreÊlonych w ustawie o nieletnich i ustawie o narkomanii wymaga wiadomoÊci
specjalnych. WiadomoÊci specjalne mo˝na uzyskaç dzi´ki opinii. Pierwszà podstaw´ do uzyskania opinii zawiera art. 25 § 1 ustawy o nieletnich. W myÊl tego artyku∏u w razie potrzeby uzyskania kompleksowej diagnozy osobowoÊci nieletniego, wymagajàcej wiedzy pedagogicznej, psychologicznej lub medycznej oraz okreÊlenia
w∏aÊciwych kierunków oddzia∏ywania na nieletniego, sàd rodzinny zwraca si´ o wydanie opinii do rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Sàd mo˝e
zwróciç si´ o wydanie opinii tak˝e do innej specjalistycznej placówki lub bieg∏ego
albo bieg∏ych spoza rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. Drugà
podstaw´ prawnà uzyskania wiadomoÊci specjalnych zawiera art. 25a § 1 ustawy
o nieletnich. Zgodnie z tym artyku∏em, w razie potrzeby uzyskania opinii o stanie
zdrowia psychicznego, sàd rodzinny zarzàdza badanie nieletniego przez co najmniej dwóch bieg∏ych lekarzy psychiatrów. Na wniosek bieg∏ych lekarzy psychiatrów do udzia∏u w wydaniu opinii sàd powo∏uje bieg∏ych innych specjalnoÊci.
§ 2 art. 25a ustawy o nieletnich przewiduje mo˝liwoÊç zarzàdzenia na wniosek bieg∏ych lekarzy psychiatrów obserwacji nieletniego w podmiocie leczniczym. Obserwacja nie mo˝e przekraczaç 6 tygodni. Nowelizacja ustawy o post´powaniu
w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2013 r. ogranicza badanie stanu zdrowia psychicznego po∏àczonego z obserwacjà w podmiocie leczniczym, tylko do sytuacji, gdy zebrane dowody wskazujà na du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e nieletni wykazuje wysoki stopieƒ demoralizacji lub pope∏ni∏ przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe31.
PrzydatnoÊç opinii rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w omawianym zakresie wià˝e si´ m.in. ze wskazaniem w jej treÊci kierunków oddzia∏ywania na nieletniego. Mimo tego bardziej przydatnà opinià zdaje si´ byç opinia dwóch
bieg∏ych lekarzy psychiatrów. Biegli lekarze psychiatrzy, z samego faktu wykonywania przez siebie zawodu, powinni posiadaç bardziej szczegó∏owe wiadomoÊci
specjalne. Opinia dwóch bieg∏ych lekarzy psychiatrów wydaje si´ byç szczególnie
29

30
31

Szeroko w polskiej literaturze pisze o tym K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001, s. 167–179.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 110–112; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 87–93.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 117–119; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 100–103.
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wa˝na przy stosowaniu Êrodków reakcji prawnej przewidzianych w art. 30 ustawy
o narkomanii i art. 12 ustawy o nieletnich wobec osób uzale˝nionych (na∏ogowo
u˝ywajàcych), albowiem w zakresie uzale˝nieƒ najwi´kszà wiedz´ posiadaç powinni w∏aÊnie biegli lekarze psychiatrzy32.
S´dzia rodzinny sprawuje nadzór nad wykonaniem orzeczenia obejmujàcego
zastosowanie Êrodków leczniczych (art. 77 § 1 ustawy o nieletnich). Nadzór sprawowany przez s´dziego rodzinnego obejmuje legalnoÊç umieszczenia nieletniego
oraz prawid∏owoÊç wykonywania orzeczenia, zw∏aszcza w zakresie stosowanych
metod i Êrodków oddzia∏ywania, warunków, w jakich przebywajà nieletni, jak równie˝ przestrzegania ich praw i obowiàzków. W tym celu s´dzia rodzinny ma w ka˝dym czasie prawo wst´pu na teren nadzorowanej jednostki oraz do pomieszczeƒ,
w których przebywajà nieletni, a tak˝e przeglàdania dokumentów i ˝àdania wyjaÊnieƒ od administracji odpowiednich zak∏adów, przeprowadzania na osobnoÊci
rozmów z nieletnimi oraz badania ich próÊb i skarg (art. 77 § 2 ustawy o nieletnich). Zgodnie z art. 77 § 3 ustawy o nieletnich nadzór sprawowany jest w szczególnoÊci przez:
1) okresowe kontrole jednostek nadzorowanych lub kontrole przeprowadzane doraênie obejmujàce ca∏okszta∏t spraw poddanych nadzorowi albo niektóre zagadnienia w tym zakresie; okresowe kontrole przeprowadza si´ co najmniej raz
w roku;
2) wydawanie zaleceƒ pokontrolnych oraz kontrolowanie prawid∏owoÊci i terminowoÊci ich realizacji;
3) podejmowanie w miar´ potrzeby innych czynnoÊci i decyzji zmierzajàcych do
usuni´cia uchybieƒ i zapobie˝enia ich powstawaniu33.
Wykonywanie nadzoru w post´powaniu wykonawczym jest ponadto u∏atwione
przez na∏o˝enie obowiàzku na dyrektora podmiotu leczniczego zawiadamiania sàdu, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy, o stanie nieletniego i o post´pach w leczeniu
(art. 80 § 1 ustawy o nieletnich). Dyrektor niezw∏ocznie zawiadamia sàd, je˝eli
uzna, ˝e w zwiàzku ze zmianà stanu zdrowia nieletniego jego dalszy pobyt nie jest
konieczny (art. 80 § 2 ustawy o nieletnich). Sàd, nie rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy,
a w wypadku informacji dyrektora o braku koniecznoÊci dalszego pobytu w zwiàzku ze zmianà stanu zdrowia – niezw∏ocznie, rozstrzyga na podstawie opinii lekarskiej o potrzebie dalszego pobytu nieletniego (art. 80 § 2 ustawy o nieletnich).
Wobec nieletniego zwalnianego sàd rodzinny stosuje w razie potrzeby Êrodki wychowawcze (art. 80 § 4 ustawy o nieletnich)34.

32
33
34

P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 59.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 188–189; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 212–214.
T. Bojarski, E. Skr´towicz, op. cit., s. 217–218; P. Górecki, S. Stachowiak, op. cit., s. 193–194.
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Podsumowanie
Oba omówione wy˝ej akty normatywne zawierajà szerokie spektrum Êrodków
reakcji prawnej na u˝ywanie Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych przez nieletniego. Mo˝liwoÊç wyboru z szerokiego wachlarza Êrodków reakcji prawnej pozwala na zindywidualizowanà reakcj´ prawnà sàdu rodzinnego. W∏aÊciwy wybór Êrodka reakcji prawnej jest u∏atwiony przez wiadomoÊci specjalne zawarte w opinii rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub dwóch
bieg∏ych lekarzy psychiatrów. Pomi´dzy Êrodkami reakcji prawnej okreÊlonymi
w art. 30 ustawy o narkomanii i art. 12 ustawy o nieletnich zachodzi wiele podobieƒstw, przede wszystkim w odniesieniu do kategorii wiekowej osób, uzale˝nienia
czy pochodzenia impulsu do wszcz´cia post´powania. Wyraêna ró˝nica uwidacznia si´ w okresie ich stosowania, który przy przymusowym leczeniu lub rehabilitacji nak∏adanych na podstawie art. 30 ustawy o narkomanii mo˝e przekroczyç o blisko dwa lata wiek 18 lat.
W post´powaniu, w ramach którego mogà byç zastosowane Êrodki reakcji
prawnej przewidziane przez art. 30 ustawy o narkomanii lub art. 12 ustawy o nieletnich winien wyst´powaç obroƒca. Za takà konstatacjà przemawia wiele wzgl´dów,
m.in. taki, ˝e w tych sprawach ma si´ do czynienia z obowiàzkiem przymusowego
poddania si´ leczeniu, który ze swej istoty nak∏adany jest wbrew woli nieletniego.
W post´powaniach, w ramach których mogà byç zastosowane Êrodki reakcji prawnej przewidziane przez art. 30 ustawy o narkomanii lub art. 12 ustawy o nieletnich
warto tak˝e zwróciç uwag´ na odpowiednie wyjaÊnienie podj´tych rozstrzygni´ç.
Wyt∏umaczenie nieletniemu powodów zastosowania przymusowego leczenia
i przysz∏ych korzyÊci mo˝e mieç równie du˝à wartoÊç jak samo leczenie. To wyjaÊnienie mo˝e zapoczàtkowaç zmian´ w podejÊciu nieletniego, tak, i˝ w przysz∏oÊci
zaakceptuje leczenie i dobrowolnie b´dzie je chcia∏ ukoƒczyç.
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Mediacje rodzinne w Polsce – badanie ÊwiadomoÊci
i potrzeb spo∏eczeƒstwa oraz praktyki sàdowej
Wst´p
Niniejszy artyku∏ przedstawia wyniki badania ankietowego, którego celem by∏o
po pierwsze ustalenie, z jak szerokim wykorzystaniem spotka∏a si´ instytucja mediacji w polskiej praktyce prawa rodzinnego – czy jest to praktyka stosowana cz´sto, czy tylko instytucja formalna i niewykorzystywana w krajowym sàdownictwie?
Drugim celem by∏o ustalenie, czy na drodze do rozpowszechnienia mediacji stoi
niedostatecznie ukszta∏towana przez ustawodawc´ instytucja mediacji, niech´ç
ma∏˝onków, czy te˝ jeszcze inne przeszkody, takie jak np.: brak profesjonalnych
mediatorów rodzinnych, zbyt wysokie koszty mediacji, czy te˝ brak konsekwencji
ustawodawcy w motywowaniu s´dziów do kierowania stron do mediacji?
Metodologia badania
Do realizacji niniejszych celów wykorzystano badanie ankietowe przeprowadzone w trzech grupach osób potencjalnie zainteresowanych mediacjami w sprawach
rozwodowych1. Sà to:
1) osoby nie b´dàce w danej chwili w kryzysie rozwodowym (16 ankiet),
2) osoby rozwiedzione (11 ankiet),
3) s´dziowie orzekajàcy w sprawach rozwodowych w wybranym sàdzie okr´gowym (10 ankiet).
Anonimowa ankieta dla ma∏˝eƒstw i osób po rozwodzie obejmowa∏a mieszkaƒców tego miasta, w którym uzyskano zgod´ Prezesa Sàdu na przeprowadzenie badaƒ wÊród s´dziów sàdu okr´gowego.
Ponadto zgromadzono dane statystyczne z szeÊciu sàdów okr´gowych w Polsce2, dotyczàce iloÊci spraw skierowanych do mediacji w sprawach rozwodowych
w 2012 r. Nast´pnie, poprzez badanie opinii na temat mediacji s´dziów orzekajàcych w sprawach rozwodowych w wybranym sàdzie okr´gowym, zidentyfikowano
êród∏a braku szerszego zainteresowania sàdu w kierowaniu rozwodzàcych si´
1

2

Miejsca pochodzenia wszystkich trzech grup obj´tych badaniem, ze wzgl´du na niewielkà prób´ badania
i koniecznoÊç zachowania anonimowoÊci jego uczestników, autorka artyku∏u celowo nie ujawnia.
By∏y to sàdy w: Gdaƒsku, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz Wroc∏awiu.
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stron do mediacji. Niniejszy artyku∏ jest przez to próbà zdiagnozowania poni˝szego
stanu rzeczy. Trudno bowiem wskazaç opracowania zawierajàce wyniki badaƒ dotyczàcych stosunku polskich s´dziów orzekajàcych w sprawach rozwodowych wobec mediacji rodzinnych, a zagadnienie to wydaje si´ byç szczególnie istotne
w procesie zakorzeniania mediacji w polskim sàdownictwie. Artyku∏ ten jest próbà
wype∏nienia tej luki choç w minimalnym stopniu.
Mediacja w liczbach
Z danych statystycznych zebranych z szeÊciu sàdów okr´gowych wynika,
˝e liczba spraw skierowanych do mediacji rodzinnej3 oscyluje w granicach 1–2%
wszystkich rozstrzyganych. W badanym sàdzie okr´gowym Êrednio na 3 tys. spraw
rozwodowych do mediacji kierowanych jest oko∏o 40 par.
Zebrane dane statystyczne potwierdzone sà wynikami przeprowadzonej ankiety wÊród s´dziów badanego sàdu okr´gowego. Z danych tych wynika, ˝e w I pó∏roczu 2012 r. w badanym sàdzie wniesionych by∏o 2911 pozwów rozwodowych
i 119 spraw o separacj´, z tego 35 spraw skierowano do mediacji. W uj´ciu procentowym daje to 1,15% spraw rozwodowych skierowanych do mediacji. W 1%
spraw (29 na 3030) sàd skierowa∏ rozwodzàcych si´ ma∏˝onków do mediacji
na podstawie art. 436 § 1 k.p.c., tj. widzàc szans´ na utrzymanie ma∏˝eƒstwa i pojednanie, a w pozosta∏ych 0,4% spraw (13 na 2911), sàd skierowa∏ ma∏˝onków do
mediacji na podstawie art. 445 § 2 k.p.c., tj. w celu ugodowego rozwiàzania kwestii spornych, dotyczàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu
sprawowania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi.
Z powy˝szych danych wynika, ˝e wszyscy badani kierujà sprawy do mediacji
w sporadycznych przypadkach, w których dostrzegajà szans´ na utrzymanie ma∏˝eƒstwa.
Z drugiej strony okazuje si´, ˝e na tym etapie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej nie mo˝na liczyç na to, ˝e strony same wystàpià do sàdu z wnioskiem o skierowanie ich
na mediacj´. Ze statystyk wybranego sàdu wynika, ˝e 80% s´dziów w pojedynczych przypadkach spotka∏o si´ z sytuacjà, w której strony same wnioskowa∏y
o skierowanie ich na mediacj´, a 20% nie spotka∏o si´ nigdy. 100% obj´tych badaniem rozwodzàcych si´ ma∏˝onków potwierdzi∏o, ˝e sàd w wyroku nie rozstrzygnà∏
kwestii spornych zwiàzanych z kontaktami z dzieçmi, gdy˝ nie uwzgl´dni∏ potrzeb
ka˝dego z rodziców. W praktyce jest to ogromna liczba skonfliktowanych ma∏˝onków, u których brak jest jasnych ustaleƒ zwiàzanych z kwestià opieki nad dzieckiem
i okreÊleniem zasad odpowiedzialnoÊci rozwiedzionych ma∏˝onków za wszystkie
aspekty ˝ycia dziecka. Przytoczone dane wskazujà na ogromnà potrzeb´ szersze-

3

Nastawionej bàdê na pojednanie, bàdê na wypracowanie Planu Opieki Rodzicielskiej i rozwiàzanie innych
oko∏orozwodowych kwestii spornych.
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go stosowania mediacji, jako instytucji s∏u˝àcej ustaleniu nowych relacji rodzinnych. UÊwiadomienie s´dziom, ˝e podczas mediacji rozwodzàcy si´ ma∏˝onkowie
budujà na nowo role rodzicielskie i odpowiedzialnoÊç za przysz∏oÊç wspólnych
dzieci da szanse urzeczywistnienia zasady dobra dziecka, która powinna przyÊwiecaç s´dziom orzekajàcym w sprawach rozwodowych.
Sàdy przepe∏nione sà sprawami rozwodowymi, a tak˝e sprawami o obni˝enie
lub podwy˝szenie alimentów i ponowne ustalenie kontaktów z dzieçmi. Sà to sprawy, które wracajà na wokand´ wielokrotnie. Pomimo tego s´dzia prowadzàcy spraw´ nie widzi celowoÊci przekazania jej do mediacji w celu próby podj´cia konstruktywnej rozmowy przez strony, a przecie˝ wejÊcie rozwodzàcych si´ ma∏˝onków
w konflikt dotyczàcy dzieci i opieki nad nimi jest najgorszym scenariuszem dla
przysz∏oÊci rodziny. WrogoÊç ma∏˝onków wynika g∏ównie z niewypowiedzenia
swoich potrzeb i oczekiwaƒ drugiej stronie, gdy˝ mi´dzy stronami dawno ju˝ zanikn´∏a umiej´tnoÊç dialogu. Mo˝liwoÊç wypowiedzenia swoich l´ków i oczekiwaƒ
zwiàzanych z nowà sytuacjà daje stronom perspektyw´ rozpocz´cia wspó∏pracy
w sprawach rodziny. Umo˝liwiç to mo˝e w∏aÊnie mediacja.
Z czego zatem mo˝e wynikaç tak rzadkie, jak to powy˝ej wykazano, kierowanie
spraw do mediacji?
Przeszkody w kierowaniu stron do mediacji przez sàd
S´dziowie obj´ci badaniem podajà kilka przyczyn niekierowania stron do mediacji w sprawach rodzinnych. Po pierwsze jest to brak zgody stron na uczestniczenie w procesie mediacji. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e przy obecnym poziomie niskiej ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w kwestii mediacji, strony bardzo rzadko godzà si´
na mediacj´, gdy s´dzia pyta je wprost podczas rozprawy, czy zechcia∏yby skorzystaç z tej formy rozwiàzania konfliktu. Dla stron, które zdecydowa∏y si´ na wniesienie sprawy do sàdu i oddanie wymiarowi sprawiedliwoÊci prawa do decydowania
o mo˝liwych jej rozwiàzaniach, przekazanie sprawy do tak odmiennej formy rozwiàzywania konfliktu, jakà jest mediacja, mo˝e budziç zaskoczenie, a nawet sprzeciw. Dlatego te˝ udzielenie stronom rzetelnej informacji o ich prawie do mediacji
i korzyÊciach z niej p∏ynàcych, a zarazem zrozumienie przez sàd poczàtkowej niech´ci zwiàzanej z nieznajomoÊcià procedury oraz oddzielenie jej od kategorycznej
odmowy, mo˝e spowodowaç otwarcie rozwodzàcych si´ ma∏˝onków na t´ nowà
inicjatyw´, zaproponowanà przez sàd.
Zauwa˝yç tak˝e nale˝y, ˝e zadaniem s´dziego orzekajàcego w sprawie rozwodowej nie jest wysy∏anie wszystkich rozwodzàcych si´ par do mediacji. Do niego
nale˝y rola „wst´pnego selekcjonera”, czyli kogoÊ, kto ustala, która wed∏ug niego
para jest na takim etapie konfliktu, ˝e mo˝e skutecznie braç udzia∏ w procesie mediacji. W tym miejscu warto zaznaczyç, ˝e wywieranie pewnego nacisku na podj´cie mediacji przez tych, którzy majà prawo kierowania na nià (w tym s´dziów)
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nie powoduje spadku efektywnoÊci mediacji4. Innymi s∏owy, motywacja, poczàtkowo towarzyszàca decyzji o podj´ciu mediacji, nie ma wp∏ywu na iloÊç zawieranych
porozumieƒ.
Jako drugà przyczyn´ niekierowania stron do mediacji w sprawach rodzinnych
w przeprowadzonym badaniu s´dziowie wskazali obaw´ o zbytnie przed∏u˝enie si´
post´powania w sprawie5. Z danych statystycznych badanego sàdu okr´gowego
wynika, ˝e w pierwszej po∏owie 2012 r. tylko raz strony wnios∏y o przed∏u˝enie mediacji. Przy obecnym nat∏oku spraw rozwodowych czas oczekiwania na rozpraw´
wynosi kilka miesi´cy. JeÊli sàd nie wyda wyroku orzekajàcego rozwód na pierwszej rozprawie, na termin kolejnej rozprawy strony czekajà co najmniej miesiàc.
Mo˝e warto by by∏o wówczas skierowaç strony do mediacji w celu wyjaÊnienia
i uzgodnienia spornych kwestii do czasu nast´pnej rozprawy?
Przeprowadzone badanie wykaza∏o, ˝e s´dziowie sporadycznie spotykali si´ z sytuacjà, w której strony same wnioskowa∏y o skierowanie na mediacj´. OÊmiu s´dziów
spotka∏o si´ z takà sytuacjà w pojedynczych przypadkach, dwóch natomiast – nigdy.
Po∏owa s´dziów obj´tych badaniem nie spotka∏a si´ równie˝ z sytuacjà, w której
strony wnioskowa∏y przed sàdem o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
a 40% z nich – w pojedynczych przypadkach. W równych proporcjach (po 33%),
kszta∏tuje si´ kwestia zatwierdzenia ugody przez sàd, który albo nie zatwierdzi∏ takiej
ugody albo nigdy nie zosta∏a mu ona przedstawiona do zatwierdzenia, albo robi∏ to
w pojedynczych przypadkach. Na tym etapie ÊwiadomoÊci spo∏ecznej nie ma wi´c
podstaw, by liczyç na inicjatyw´ stron do skierowania ich przez sàd do mediacji. Poza
tym mo˝na przypuszczaç, ˝e te ze stron, które wczeÊniej zna∏y ten model rozwiàzywania konfliktów, same zg∏oszà si´ na mediacje zanim wytoczà spór sàdowy.
Trzecia przeszkoda wskazana przez s´dziów wynika ze s∏abej znajomoÊci Êrodowiska mediatorów i braku zaufania do ich kompetencji ze strony sàdu. SpoÊród
ankietowanych s´dziów tylko po∏owa zapozna∏a si´ z listami sta∏ych mediatorów
zg∏aszanych prezesowi sàdu okr´gowego przez organizacje pozarzàdowe. Druga
po∏owa wie, ˝e taka lista istnieje, jednak si´ z nià nie zapozna∏a. Jakie mogà byç
powody zaistnia∏ej sytuacji?
Ustawodawca scedowa∏ stanowienie standardów, kszta∏cenie i weryfikowanie
kompetencji mediatorów na organizacje bran˝owe. Efektem tego jest szeroka oferta wielu ró˝nych organizacji spo∏ecznych zwiàzanych z poradnictwem rodzinnym.
Organizacje te oferujà wpis na list´ sta∏ych mediatorów ju˝ po kilku godzinach teoretycznego szkolenia6. Nie powinno wi´c dziwiç, ˝e wobec wielu list zg∏aszanych

4

5
6

H. Przyby∏a-Basista, Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. GotowoÊç i opór ma∏˝onków, a efektywnoÊç procesu mediacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 2006, s. 124.
Czas trwania mediacji sàdowej jest przewidziany w k.p.c. i wynosi miesiàc.
A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych. Stan prawny na 1 wrzeÊnia 2011 r., Ministerstwo SprawiedliwoÊci, „Mediacje w polskim systemie prawa”, Warszawa 2011 (http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
publikacje-akty-prawne-statystyki/) stan na dzieƒ 10 maja 2013 r.
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do sàdu, na których sà dziesiàtki anonimowych mediatorów, sàd cz´sto nie podejmuje ryzyka skierowania sprawy do nieznanego mediatora. Dlatego te˝ do prawid∏owego funkcjonowania mediacji w sàdzie rozwodowym niezb´dne jest podj´cie
wspó∏pracy i wymiana opinii pomi´dzy Êrodowiskiem s´dziów i mediatorów rodzinnych. OkreÊlenie jasnych kryteriów, jakie kwalifikacje musi spe∏niaç mediator ubiegajàcy si´ o wpis na list´ mediatorów rodzinnych, powinno przyczyniç si´ do zbudowania zaufania s´dziów do Êrodowiska mediatorów. Przeprowadzone badania
potwierdzajà bowiem, ˝e dost´pne w sàdzie okr´gowym listy sta∏ych mediatorów
sà spisem anonimowych osób, do których jakoÊci pracy sàd nie ma zaufania.
W przypadku podj´cia przez s´dziego decyzji o zasadnoÊci mediacji, sàd – z pomini´ciem obowiàzujàcych przepisów na temat wyznaczania osoby mediatora
– kieruje strony do zaufanych instytucji wspó∏pracujàcych z sàdem (RODK,
TKOPD) z proÊbà o wyznaczenie mediatora.
Kolejnà przeszkodà w kierowaniu spraw rozwodowych do mediacji przez sàd,
wskazanà w przeprowadzonym badaniu przez s´dziów wybranego sàdu okr´gowego, sà koszty post´powania mediacyjnego. KoniecznoÊç ponoszenia przez strony kosztów post´powania mediacyjnego, w po∏àczeniu z tym, ˝e w warunkach polskich mediacja jest zupe∏nie nieznanà i przez to niedocenianà metodà rozwiàzywania sporów, skutkuje ma∏à liczbà spraw kierowanych na mediacj´. Ustawa
o kosztach sàdowych nie przewiduje bowiem mo˝liwoÊci zwolnienia stron z kosztów mediacji. Tak˝e sàd nie ma mo˝liwoÊci pokrycia kosztów mediacji ze Êrodków
publicznych. Zamyka to stronom o ni˝szym statusie spo∏ecznym, zainteresowanym
mediacjami, mo˝liwoÊç skorzystania z tej formy rozwiàzania konfliktu7.
Ostatnià z przyczyn braku szerszego zainteresowania s´dziów mediacjami jest
brak konsekwencji ustawodawcy w motywowaniu s´dziów do kierowania stron do tej
procedury. Zgodnie z zamys∏em ustawodawcy, mediacja ma mieç zastosowanie jako
dodatkowa metoda, proponowana przez wymiar sprawiedliwoÊci stronom, w rozwiàzywaniu ich sporu. Metoda ta ma umo˝liwiaç polubowne rozwiàzywanie sporu przed
i po wniesieniu pozwu, a jeÊli strony nie b´dà chcia∏y z tego sposobu skorzystaç, wówczas sàd rozstrzygnie ich spraw´8. Analizujàc idee przyÊwiecajàce wprowadzeniu mediacji do post´powania cywilnego stwierdziç nale˝y brak podstawowych uregulowaƒ
wskazujàcych na to czym jest mediacja w polskim systemie procesu cywilnego oraz
jaki jest cel jej wprowadzenia. Precyzyjne zdefiniowanie czym dla polskiego ustawodawcy jest mediacja oraz w jakim celu zosta∏a wprowadzona do przepisów post´powania cywilnego, umo˝liwi∏oby s´dziom, poprzez zapoznanie si´ z tymi przepisami
oraz ich interpretacjà, zrozumienie kiedy majà do tej metody si´gaç. Brak podstawowych definicji prawnych w tej kwestii w du˝ej mierze skutkuje niezrozumieniem mediacji przez sàdy i nieuznaniem jej jako metody rozwiàzywania sporów.
7
8

L. Mazowiecka (red.), Mediacja, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
E. Gmurzyƒska, Mediacja w sprawach cywilnych w amerykaƒskim systemie prawnym – zastosowanie
w Europie i w Polsce, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 355.
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Innym przyk∏adem rozejÊcia si´ idei przyÊwiecajàcej ustawodawcy by otworzyç
spo∏eczeƒstwo na samodzielne rozstrzyganie swoich konfliktów a praktykà sàdowà, jest stosowanie znowelizowanego w 2009 r. art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego. Ustawodawca na∏o˝y∏ na sàdy rozwodowe niezmiernie trudne zadanie, jakim jest zaplanowanie funkcjonowania rodziny po rozwodzie. Wywiàzanie
si´ z niego w nale˝yty sposób wymaga bowiem wspó∏pracy rozstajàcych si´ ma∏˝onków, gdy tymczasem strony te najcz´Êciej pozostajà w g∏´bokim konflikcie.
Kodeks rodzinny, wychodzàc naprzeciw z∏o˝onej roli sàdu, zach´ca rozwodzàcych
si´ ma∏˝onków do samodzielnego wypracowania zasad opieki nad dzieçmi.
Co wi´cej, polskie prawo warunkuje pozostawienie w∏adzy rodzicielskiej tylko tym
obojgu rodzicom, którzy przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Mediacja wydaje si´ byç tutaj najlepszym sposobem na uÊwiadomienie rodzicom ich roli, która
nie koƒczy si´ wraz z orzeczeniem rozwiàzujàcym ma∏˝eƒstwo. Daje ona praktyczne narz´dzie jakim jest „Plan Wychowawczy”, czy te˝ „Plan Opieki Rodzicielskiej”,
gwarantujàcy wspó∏dzia∏anie rodziców w sprawach opiekuƒczych i wychowawczych ich dzieci. Wydaje si´, ˝e szczegó∏owe porozumienie rodziców co do dalszego funkcjonowania rodziny w sytuacji rozstania, wype∏nia zasad´ nadrz´dnà, jakà
jest dobro dziecka. ZasadnoÊç osiàgni´cia takiego stanu nie powinna budziç wàtpliwoÊci zarówno rodziców, jak i sàdu.
Ustawodawca jednak w art. 58 § 1 k.r.o., z jednej strony na∏o˝y∏ na rodziców,
chcàcych wspólnej w∏adzy rodzicielskiej, obowiàzek wypracowania porozumienia,
z drugiej strony zaÊ, na∏o˝y∏ na sàd obowiàzek orzeczenia w wyroku orzekajàcym
rozwód o sposobie utrzymywania kontaktów rodzica z dzieckiem. Zgodnie
z uchwa∏à Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 czerwca 2012 r. (III CZP 72/11) „porozumienie ma∏˝onków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie
zwalnia sàdu z obowiàzku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym”.
Tak wi´c nawet Plan Wychowawczy, który jest najbardziej po˝àdanà formà aktywnoÊci rodziców, dotyczàcà okreÊlenia stosunków rodzinnych na wypadek rozwodu,
nie wp∏ywa na zakres kognicji sàdu9. Taka interpretacja przepisu mo˝e zniech´caç
zarówno sàdy orzekajàce, jak i samych rodziców do podj´cia dialogu. Sàd, nawet
w przypadku otrzymania od rozwodzàcych si´ ma∏˝onków takiego porozumienia,
nie mo˝e odwo∏aç si´ do niego jako swoistego za∏àcznika, tylko sam musi rozstrzygnàç te kwestie10. Do oceny sàdu nale˝y, czy porozumienie jest zgodne z dobrem
dziecka i czy mo˝e byç podstawà orzeczenia. W przywo∏anej uchwale czytamy dalej, ˝e nawet w przypadku uznania przez sàd porozumienia za miarodajnie okreÊlajàce sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, sàd powinien przenieÊç jego treÊç do sentencji wyroku, a takie porozumienie nie mo˝e byç
9
10

Uzasadnienie do uchwa∏y SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (III CZP 72/11).
Jeden z badanych s´dziów wskazuje, ze nigdy nie zatwierdzi∏ ugody zawartej przed mediatorem, ze wzgl´du
na koniecznoÊç przeniesienia do wyroku rozwodowego rozstrzygni´ç zawartych w ugodzie.
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traktowane jak ugoda skutkujàca umorzeniem post´powania w tym zakresie11.
Takie postawienie sprawy mo˝e powodowaç niech´ç sàdu orzekajàcego w sprawie rozwodowej do kierowania spraw rodzinnych do mediatora, ze wzgl´du na
ÊwiadomoÊç, ˝e i tak b´dzie musia∏ rozstrzygnàç te kwestie12. Z punktu widzenia
stron istnieje obawa, ˝e nawet w przypadku wypracowania porozumienia, sàd mo˝e nie uwzgl´dniç go w orzeczeniu.
Rola sàdu w zakorzenieniu mediacji rodzinnych w Polsce
Rola sàdu w propagowaniu idei mediacji w sprawach rodzinnych jest nie do przecenienia, gdy˝ s´dzia postrzegany jest przez strony jako najwy˝szy autorytet w ich
sprawie. Z badaƒ Ministerstwa SprawiedliwoÊci wynika, ˝e niespe∏na po∏owa Polaków (43%) s∏ysza∏a o pozasàdowych sposobach rozwiàzywania konfliktów, w tym
o mediacji. Najbardziej liczna grupa badanych nie wie jednak, w jaki sposób dotrzeç
do mediatora, zaÊ ponad jedna czwarta badanych twierdzi, ˝e mediator jest wyznaczany przez sàd13. Dlatego te˝ poinformowanie stron o tym czym jest mediacja oraz
wskazanie przez s´dziego, ˝e widzi sens w podj´ciu mediacji przez strony, powinno
przyczyniç si´ do rozwa˝enia pójÊcia tà drogà przez skonfliktowane strony.
Przeprowadzone badania ankietowe potwierdzajà gotowoÊç 80% badanych
osób nie b´dàcych w danej chwili w kryzysie rozwodowym, do korzystania z mediacji jako formy rozwiàzywania swoich konfliktów, gdyby o niej w ogóle wiedzia∏o. Natomiast ankieta przeprowadzona wÊród osób rozwodzàcych si´ wskazuje, ˝e w 90%
przypadków strony nie zosta∏y w ogóle poinformowane przez sàd na pierwszym posiedzeniu o mo˝liwoÊci skierowania ich na mediacj´. Tym samym najwi´ksze oczekiwanie jakie ustawodawca na∏o˝y∏ na sàdy o informowaniu stron o mo˝liwoÊci mediacji i p∏ynàcych z niej korzyÊci nie znajduje odzwierciedlenia w praktyce.
Polska rzeczywistoÊç mediacyjna – podsumowanie
Tylko 1% spraw skierowanych do mediacji w 2012 r., a˝ 90% spraw rozwodowych, w których strony nie zosta∏y poinformowane o mo˝liwoÊci skorzystania
z mediacji zanim wejdà w proces sàdowy oraz a˝ 80% ch´tnych do skorzystania
z mediacji, gdyby tylko o niej wiedzieli – oto wy∏aniajàcy si´ z badaƒ zarys obrazu mediacji w Polsce w 2012 r. Brak przekonania polskiego sàdu do wykorzystywania mediacji w polskim wymiarze sprawiedliwoÊci, wynikajàcy g∏ównie z niezna-

11
12
13

Uzasadnienie do uchwa∏y SN z dnia 5 czerwca 2012 r. (III CZP 72/11).
Ze statystyk badanego sàdu to 13 mediacji na 2911 spraw, czyli 0,4%.
TNS OBOP dla Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Raport koƒcowy z badania opinii publicznej – wizerunek wymiaru sprawiedliwoÊci, ocena reformy wymiaru sprawiedliwoÊci, aktualny stan ÊwiadomoÊci spo∏ecznej
w zakresie alternatywnych sposobów rozwiàzywania sporów oraz praw osób pokrzywdzonych przest´pstwem, Warszawa, lipiec 2011 r., s. 73 (www.ms.gov.pl) stan na dzieƒ 13 lipca 2013 r.
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jomoÊci tej procedury i profesjonalnych mediatorów, blokuje jej rozwój w Polsce.
Nale˝a∏oby zatem zadaç pytanie, czy bez mocniejszej ingerencji ze strony przepisów prawa mediacja ma szanse w ogóle zaistnieç w polskim wymiarze sprawiedliwoÊci? Czy tylko przepisy zobowiàzujàce s´dziów do informowania stron o mediacji, a tak˝e obligatoryjne spotkanie mediacyjne dla rozwodzàcych si´ ma∏˝onków z ma∏oletnimi dzieçmi pomo˝e zakorzeniç si´ instytucji mediacji w polskiej
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej?
Nasuwajà si´ równie˝ inne pytania: czy polskie spo∏eczeƒstwo jest gotowe
na otwarcie si´ na tak innowacyjny model sprawiedliwoÊci, w którym realizowane
sà prawa indywidualne stron sporu poprzez mo˝liwoÊç wp∏ywania na swoje w∏asne
sprawy? Czy gotowe jest sàdownictwo, aby do spraw podchodziç indywidualnie,
szczególnie tych z zakresu prawa rodzinnego, rozpatrujàc je pod kàtem skierowania ich do mediacji? Jedno przyznaç mo˝na z du˝à dozà pewnoÊci – bez zaanga˝owania s´dziów mediacje rodzinne mogà pozostaç sposobem na rozwiàzywanie
konfliktów minimalnej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Ignorowanie mediacji przez zawody
odpowiedzialne za jej propagowanie w polskim spo∏eczeƒstwie pozbawia je cennej umiej´tnoÊci rozwiàzywania sporów, a rodzinie po rozwodzie nie daje szansy
na utrzymanie wi´zi rodzinnych.
Mediacja rodzinna w sprawach sàdowych jest instytucjà, która w nale˝yty sposób wykorzystana, mo˝e przyczyniç si´ do ustanowienia nowych, w miar´ mo˝liwoÊci przyjaznych relacji pomi´dzy cz∏onkami rozbitej rodziny. Tak˝e polski ustawodawca dostrzeg∏ korzyÊci tej instytucji, którà powo∏a∏ dnia 28 lipca 2005 r. Ustanawianie nowych instytucji, jak pokazuje praktyka, nie koƒczy si´ jednak na
uchwaleniu stosownych aktów prawnych, a wymaga cz´sto dodatkowych dzia∏aƒ.
Niniejszy artyku∏, poza postawieniem sformu∏owanych powy˝ej pytaƒ badawczych, stanowi tak˝e wst´p do szerszego zakresem i bardziej pog∏´bionego badania rzeczywistoÊci mediacyjnej w polskim sàdownictwie i spo∏eczeƒstwie. W∏aÊnie
poszerzenie zakresu badaƒ na inne polskie miasta, zdaje si´ stanowiç nast´pny
krok w badaniu braku powszechnego si´gania po mediacje w Polsce. Wykonanie
tego kroku mo˝e przynieÊç ciekawe wnioski p∏ynàce z analizy porównawczej wyników otrzymanych w ró˝nych regionach kraju.
W podsumowaniu artyku∏u zwróciç nale˝y uwag´ tak˝e na zasadniczà wàtpliwoÊç, która towarzyszy wszelkim próbom iloÊciowego uj´cia skutecznoÊci mediacji
ze skierowaƒ sàdu. Mediacje takie podlegajà bowiem pewnym ograniczeniom. Przy
tych mediacjach mo˝e nigdy nie dojÊç do wykorzystania wszystkich jej walorów,
co mo˝e wynikaç z krótkiego czasu jaki daje prawo na przeprowadzenie mediacji
oraz zakresu spraw podlegajàcych mediowaniu. Ustawodawca, dajàc miesi´czny
okres na post´powanie mediacyjne, tak˝e w sprawach rodzinnych, uniemo˝liwi∏
rozstrzygni´cie konfliktu ma∏˝eƒskiego w sposób kompleksowy i d∏ugotrwa∏y. Takie
rozstrzygni´cie wymaga bowiem znacznie wi´cej czasu ni˝ miesiàc.
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Tutaj pojawia si´ pewien dysonans pomi´dzy ideà mediacji, jako próbà porozumienia si´ stron, a presjà sàdu na zawarcie ugody, przez te strony, które zosta∏y
skierowane do mediacji przez sàd. EfektywnoÊci mediacji nie da si´ prze∏o˝yç tylko na liczb´ zawartych przed mediatorem ugód, a wi´c „mierzenie” przez sàdy
skutecznoÊci mediacji tylko iloÊcià spraw zakoƒczonych porozumieniem stoi
w pewnej sprzecznoÊci z za∏o˝eniem mediacji, jako narz´dziem s∏u˝àcym samodzielnemu rozwiàzaniu sporu dla skonfliktowanych stron. Autorka niniejszego artyku∏u pragnie jednak zaznaczyç, ˝e kwesti´ skutecznoÊci mediacji ze skierowaƒ sàdu pozostawiç nale˝y wnikliwszym badaniom wtedy, kiedy mediacje te stanà si´
powszechnie wykorzystywanym narz´dziem w polskim sàdownictwie rodzinnym.
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Przemoc wobec dziecka w postaci jego izolacji
od drugoplanowego rodzica jako przedmiot opiniowania
psychologicznego w sprawach rodziców rywalizujàcych
o opiek´ nad dzieçmi i kontynuacja tej formy przemocy jako
niezamierzony skutek niektórych strategii opiniodawczych
– replika do artyku∏u Alicji Czeredereckiej
„Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym”
(„Rodzina i Prawo” 2013, Nr 24)
W artykule „Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym” Alicja Czerederecka odnosi si´ do krytyki Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Strategia opiniodawcza RODK zosta∏a w ciàgu ostatnich
20-tu lat w znacznym zakresie ukszta∏towana przez kilkaset opinii1 i co najmniej 30
publikacji autorstwa lub wspó∏autorstwa Alicji Czeredereckiej. Autorka od poczàtku
lat 90 XX wieku opiniuje i publikuje w sprawach opieki nad dzieçmi i rywalizacji
rodziców o opiek´ nad dzieckiem w ramach Zak∏adu Psychologii Sàdowej Instytutu Ekspertyz Sàdowych. Co najmniej cztery artyku∏y odnoszàce si´ przynajmniej
cz´Êciowo do tej tematyki sà tak˝e autorstwa lub wspó∏autorstwa innych bieg∏ych
Instytutu Ekspertyz Sàdowych tzn. M. Kowanetz, E. Wach, T. JaÊkiewicz-Obydzyƒskiej i J. K. Gierowskiego.
Moje prawo do repliki w czasopiÊmie „Rodzina i Prawo” uzasadnia okolicznoÊç,
i˝ w opublikowanym artykule autorka odnosi si´ do mnie osobiÊcie, przypisujàc mi
brak zrozumienia roli opiniowania psychologicznego. A. Czerederecka nawiàzuje
do wydanego w 2009 r. raportu z dzia∏aƒ stra˝niczych „Monitoring pracy wybranych Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych” w którym to przed1

Obecnie w Zak∏adzie Psychologii Instytutu Ekspertyz Sàdowych wykonywanych jest oko∏o 100 opinii rocznie. NajwczeÊniejsze badania, na których opiera si´ Autorka w swoich pracach naukowych to przypadki
z po∏owy lat 80-tych (lista publikacji autorki, do których odnosz´ si´, zosta∏a zawarta na koƒcu repliki.
W treÊci b´d´ przywo∏ywaç wymienione publikacje poprzez wskazanie pozycji z listy i strony cytowania) –
poz. 4, s. 151. Wed∏ug stanowiska samej Autorki, 90% opinii wydawanych w sprawach opiekuƒczych dotyczy rywalizacji o opiek´ nad dzieckiem. Zak∏adajàc, ˝e sprawy opiekuƒcze stanowi∏y w ciàgu ostatnich
20 lat jedynie 25% ca∏oÊci wydawanych opinii, a wspó∏autorem jedynie 25% z tych˝e opinii by∏a A. Czerederecka, to szacujàc mo˝na przyjàç, i˝ jest ona wspó∏autorem co najmniej 10 opinii w analogicznych sprawach rocznie, co w ciàgu co najmniej 20 lat opiniowania daje co najmniej 200 opinii. Do analogicznego
wniosku prowadzi wypowiedê Autorki w publikacji ukoƒczonej w 2008 r., a opublikowanej w 2010 r., dotyczàcej badaƒ obejmujàcych 154 osoby, i˝ „materia∏y by∏y gromadzone przez oko∏o 20 lat” (poz. 4, s. 151).
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stawi∏am krytycznà analiz´ kilkudziesi´ciu opinii RODK wraz z postulatem potrzeby
przeprowadzenia badaƒ naukowych, które da∏yby pe∏ny obraz jakoÊci wydawanych opinii przez te oÊrodki. Postulat do chwili obecnej nie zosta∏ jednak zrealizowany, mimo narastajàcych protestów spo∏ecznych (g∏ównie organizacji ojcowskich
i Forum Matek), domagajàcych si´ ca∏kowitej likwidacji Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych.
W niniejszej replice, spoÊród wielu zagadnieƒ poruszanych w artykule A. Czeredereckiej, odnosz´ si´ do problemu izolacji dziecka od drugoplanowego rodzica. Przyk∏ad strategii opiniodawczych dotyczàcych izolacji pokazuje jak w soczewce, ˝e przemoc jest nie tylko przedmiotem badaƒ psychologicznych w sprawach
rodziców rywalizujàcych o opiek´ nad dzieçmi, ale ˝e kontynuacja tej formy przemocy jest niezamierzonym skutkiem niektórych strategii opiniodawczych. Jak
wskazuj´ w pierwszym punkcie tej repliki, w przypadku d∏ugotrwa∏ej izolacji dziecka od drugoplanowego rodzica, w obawie przed wzajemnymi reakcjami odwetowymi, autorka proponuje strategi´ utrzymania faktycznego status quo w zakresie
opieki. Taka strategia skutkuje wychowaniem dziecka przez rodzica, który w chwili opiniowania d∏ugotrwale stosuje przemoc emocjonalnà wobec dziecka izolujàc je
od drugiego rodzica. Nie ma to nic wspólnego z deklarowanà przez autork´ ochronà interesów dziecka, a jest jedynie wyrazem bezradnoÊci psychologów wobec
przemocy rodzica (zarówno przemocy aktualnej, jak i prognozowanej w przypadku zmiany pieczy).
Takie niezamierzone, ale odzwierciedlone w sàdowym orzecznictwie rodzinnym, opierajàcym si´ na opiniach bieg∏ych psychologów, skutki poglàdów wyra˝anych m.in. przez A. Czeredereckà i wielu diagnostów RODK, eliminujà z ˝ycia
dziecka tego z dwojga rodziców, który post´puje bardziej racjonalnie i jest bardziej
sk∏onny do wspó∏pracy. Takie strategie opiniodawcze stanowià równoczeÊnie negatywne wzmocnienie dla wszelkich ruchów i postaw radykalnych kierujàcych si´
zasadà, ˝e dziecko wychowa rodzic, który dziecko pierwszy lub w sposób bardziej
trwa∏y odizoluje.
Nieuzasadniona jest ucieczka psychologów od odpowiedzialnoÊci za skutki
przyj´tych strategii opiniodawczych poprzez wskazywanie, ˝e my tylko opiniujemy,
a nie orzekamy, i przez przypisywanie w artykule krytykom, w tym mnie, „braku zrozumienia ró˝nicy mi´dzy orzecznictwem a opiniowaniem oraz roli sàdowej opinii
psychologiczno-pedagogicznej” (poz. 1, s. 20). W∏aÊnie rozumiejàc kluczowà rol´,
jakà ma opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne dla orzekania sàdów rodzinnych, w drugim punkcie repliki proponuj´ rozwiàzanie badawcze w postaci tzw. badaƒ pod∏u˝nych. Rozwiàzanie to pozwoli zweryfikowaç zarówno strategie opiniodawcze Autorki, proponowane w jej artykule, jak i to, jak te strategie prze∏o˝y∏y si´
na orzekanie sàdowe oraz jakie faktyczne skutki dla dzieci przynios∏o ewentualne
zastosowane takich strategii w opiniowaniu Autorki jako diagnosty w Instytucie
Ekspertyz Sàdowych przez 20 lat, tzn. od co najmniej 1992 r. do 2012 r.
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Izolacja jako najcz´Êciej spotykana w konfliktach rodzinnych forma nadu˝ycia
wobec dziecka jest wprost zdefiniowana w polskim prawie jako przemoc. Stanowi
ona tak˝e najbardziej powszechnà form´ negatywnego kszta∏towania relacji dziecka z drugoplanowym opiekunem. RównoczeÊnie, jednoobjawowy charakter izolacji jako zjawiska pozwala na kwalifikacj´ poszczególnych przypadków izolacji
sprzecznej z orzeczeniami sàdów, jako wyrazu negatywnego kszta∏towania relacji
z drugoplanowym rodzicem, bez koniecznoÊci odnoszenia si´ przy takiej kwalifikacji do spornych kwestii zwiàzanych z bardziej zaawansowanà typologià, takà jak
alienacja czy syndrom odosobnienia od jednego z rodziców Gardnera (mimo tego,
˝e izolacja dziecka cz´sto wspó∏wyst´puje z alienacjà). A. Czerederecka przyznaje powszechnoÊç izolacji dziecka (zwanego te˝ uniemo˝liwianiem kontaktów lub
„niedopuszczaniem drugiego opiekuna do spotkaƒ z dzieckiem (cz´sto w skrajnej
formie)” jako jednej z kluczowych okolicznoÊci w toku konfliktów dotyczàcych opieki, a „przypadki walki o uregulowanie opieki nad dzieckiem stanowià ponad 90%
spraw rodzinno-opiekuƒczych rozpatrywanych przez Instytut Ekspertyz Sàdowych.”
(poz. 21, s. 1–2).
Pos∏ugiwanie si´ w tej replice opisem strategii opiniodawczych wobec izolacji
dziecka, jako najprostszego i najmniej kontrowersyjnego przypadku negatywnego
kszta∏towania relacji dziecka z drugoplanowym rodzicem, nie przeczy oczywiÊcie
faktowi, i˝ d∏ugotrwa∏ej izolacji dziecka od drugoplanowego opiekuna towarzyszà
zwykle tak˝e inne formy negatywnego kszta∏towania relacji dziecka z drugoplanowym rodzicem. Sà to: w∏àczanie dzieci w konflikt przeciwko drugiemu rodzicowi,
sk∏anianie do fa∏szywych oskar˝eƒ, przekazywanie negatywnych komunikatów
o drugim rodzicu, okazywanie zawodu w przypadku okazywania drugiemu rodzicowi pozytywnych uczuç itp.
Kierowany obecnie przez A. Czeredereckà Zak∏ad Psychologii Sàdowej Instytutu Ekspertyz Sàdowych jest jednostkà referencyjnà wobec Rodzinnych OÊrodków
Diagnostyczno-Konsultacyjnych. Instytut stwarza diagnostom RODK zarówno
oparcie teoretyczne w postaci szkoleƒ (m.in. stosowania w diagnozie psychologicznej kontrowersyjnego testu projekcyjnego Rorschacha), jak i praktyczne,
b´dàc w sprawach rodzinnych sui generis jednostkà odwo∏awczà od opinii RODK-ów.
Dla celów odniesienia si´ w niniejszej replice do tez zawartych w artykule A. Czeredereckiej, analizy wymagajà w pierwszej kolejnoÊci poglàdy teoretyczne Autorki
w sprawach postaw rodziców rywalizujàcych o opiek´ nad dzieckiem, wyra˝ane
przez Autork´ w jej publikacjach. Skrótowe choçby przywo∏anie niektórych poglàdów Autorki, pozwala zrozumieç dlaczego nietrafna jest obrona opiniowania
RODK-ów, prezentowana w jej artykule „Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym”, a oparta na poglàdach szerzej sformu∏owanych przez
Autork´ w jej wczeÊniejszych publikacjach.
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1. Przedmiot i niektóre konkluzje dotychczasowych 20 lat badaƒ
naukowych Autorki
Izolacja dziecka, wbrew orzeczeniom sàdowym przewidujàcym piecz´ obojga
rodziców lub kontakty rodzica drugoplanowego z dzieckiem, jest jednà z podstawowych form negatywnego kszta∏towania stosunku dziecka do drugoplanowego rodzica i co wi´cej formà najbardziej rozpowszechnionà. Autorka przyznaje, i˝ „izolowanie ojca od dziecka jest nadu˝yciem w∏adzy rodzicielskiej”(poz. 1, s. 26). Publikacje
i badania autorki w sprawach czynników wp∏ywajàcych na negatywne kszta∏towanie
relacji dziecka z drugoplanowym opiekunem, w tym tak˝e poprzez izolacj´ dziecka,
obejmujà m.in. analiz´ powiàzaƒ pomi´dzy nast´pujàcymi zagadnieniami:
●
zachowania w∏aÊciwe konfliktowi o opiek´ nad dzieckiem, w tym izolowanie
dziecka,
●
dyspozycje psychiczne sk∏adajàce si´ na osobowoÊç rodziców ubiegajàcych
si´ o opiek´ nad dzieckiem,
●
kompetencje wychowawcze rodziców ubiegajàcych si´ o opiek´ nad dzieckiem,
●
zaburzenia wyst´pujàce u dzieci poddanych oddzia∏ywaniom rodziców rywalizujàcych o opiek´.
Analiza zale˝noÊci wyst´pujàcych mi´dzy tymi zagadnieniami doprowadzi∏a
A. Czeredereckà m.in. do zacytowanych poni˝ej konkluzji co do znaczenia dyspozycji psychicznych oraz czynników sytuacyjnych dla kszta∏towania relacji dziecka
z drugoplanowym opiekunem:
1) „Tylko nieliczne dyspozycje psychiczne pozwalajà zapobiec pope∏nianiu powa˝nych b∏´dów wychowawczych wynikajàcych z dà˝enia do ukszta∏towania negatywnej relacji dziecka z by∏ym partnerem. Wszystkie te dyspozycje majà bezpoÊredni lub poÊredni zwiàzek z podejmowaniem wysi∏ku poznawczego.”. „Kluczowà rol´ pe∏nià: umiarkowane dà˝enie do wglàdu, umiej´tnoÊç realistycznej
oceny w∏asnego post´powania, skutecznoÊç podejmowanych mechanizmów
zaradczych i mobilizacja intelektualna” (poz. 4, s. 332–334),
2) „(...) dyspozycje psychiczne rodziców rywalizujàcych o sprawowanie opieki nad
dzieçmi przyczyniajà si´ przede wszystkim do oddzia∏ywaƒ o charakterze zewn´trznym: zaspokojenia potrzeb biologicznych swoich dzieci oraz stymulowania ich rozwoju fizycznego i poznawczego.
W konsekwencji rodzice dobrze wywiàzujà si´ z roli opiekuna w tych kwestiach
i nie jest wykluczone, ˝e wypadajà korzystniej od opiekunów z pe∏nych rodzin.”
(tam˝e),
3) „Nieliczne zale˝noÊci mi´dzy dyspozycjami psychicznymi a kszta∏towaniem relacji dziecka z drugim opiekunem dowodzà, i˝ to drugie zjawisko jest w znacznie
wi´kszym stopniu uwarunkowane przez sytuacj´ ni˝ przez osobowoÊç, co k∏óci
si´ z przekonaniem wyra˝anym przez Gardnera” (tam˝e),
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4) „Natomiast pozosta∏e wymiary ich kompetencji wychowawczych sà znacznie zaburzone w zwiàzku z d∏ugotrwa∏ym oddzia∏ywaniem stresu sytuacyjnego. Wi´kszoÊç nieprawid∏owych oddzia∏ywaƒ wychowawczych obejmuje stymulowanie
rozwoju emocjonalnego dzieci oraz sposoby realizowania celów wychowawczych. Pod∏o˝em tych problemów sà ubogie zasoby psychiczne rodziców
i znaczna dezorganizacja zachowania pod wp∏ywem d∏ugotrwa∏ego oddzia∏ywania sytuacji trudnej” (tam˝e).
Autorka wskazuje zatem w swoich publikacjach, ˝e co do zasady zarówno
negatywne jak i pozytywne kszta∏towanie relacji dziecka z drugim opiekunem jest
zjawiskiem sytuacyjnym i bardziej niezale˝nym od indywidualnych dyspozycji
psychicznych. Przyznaje, ˝e istnieje niekiedy tak˝e i taka zale˝noÊç, ˝e ubogie
˝ycie psychiczne niektórych osób skutkuje ich obni˝onymi kompetencjami wychowawczymi, a te sprzyjajà wi´kszemu anga˝owaniu dziecka w konflikt i dà˝eniu
do kszta∏towania jego negatywnej relacji z drugim opiekunem.
Kierunek zale˝noÊci mi´dzy negatywnym kszta∏towaniem relacji dziecka
z drugoplanowym opiekunem a zmiennymi psychologicznymi

1)

2)

3)

4)

2

Autorka wskazuje, ˝e:
uwarunkowana sytuacyjnie po rozpadzie zwiàzku relacja mi´dzy rodzicami
ubiegajàcymi si´ o opiek´ nad dzieckiem wp∏ywa na negatywne kszta∏towanie przez pierwszoplanowego opiekuna relacji dziecka z drugoplanowym
opiekunem,
w szczególnoÊci niedobory psychiczne rodziców z zakresu procesów poznawczych skutkujà manipulowaniem dzieçmi, a to negatywnie wp∏ywa na zaburzenia ujawniane przez dzieci2,
istnieje obni˝enie poziomu kompetencji wychowawczych, czyli zdolnoÊci do realizacji praw i obowiàzków wobec dziecka, ale tylko w zakresie relacji z drugim
opiekunem (w pozosta∏ym zewn´trznym wymiarze kompetencje wychowawcze
sà porównywalne, a niekiedy nawet wy˝sze ni˝ w rodzinach pe∏nych),
pierwszoplanowi i drugoplanowi rodzice walczàcy o opiek´ nad dzieckiem majà podobne postawy oraz podobnie negatywnie kszta∏tujà relacje dzieci z drugim rodzicem.

Jak wskazuje autorka: „Warto w tym miejscu odnieÊç si´ do wyników wczeÊniej prowadzonych badaƒ w∏asnych dotyczàcych zale˝noÊci pomi´dzy dyspozycjami psychicznymi rodziców z zakresu procesów poznawczych a zaburzeniami ujawnianymi przez dzieci.”. „W znacznie wi´kszej mierze pokrywajà si´ one z zale˝noÊciami ustalonymi w tej pracy w odniesieniu do kszta∏towania relacji dziecka z drugim opiekunem ni˝
z zale˝noÊciami dotyczàcymi ogólnego poziomu kompetencji wychowawczych. To stanowi dodatkowà
wskazówk´, ˝e manipulowanie dzieçmi najbardziej przyczynia si´ do stwierdzanych u nich zaburzeƒ, wobec czego to jego przejawy nale˝y w pierwszej kolejnoÊci uwzgl´dniaç w decyzjach dotyczàcych uregulowania opieki.” (poz. 4, s. 333).
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Izolacja jako przejaw powszechnego zjawiska negatywnego kszta∏towania
relacji dziecka z drugoplanowym opiekunem
Konsekwencjà przytoczonych powy˝ej poglàdów jest relatywizacja izolacji jako
przemocy i nadu˝ycia wobec dziecka. Sprowadza ona t´ form´ nadu˝ycia wobec
dziecka do jednej z zewn´trznie uwarunkowanych reakcji sytuacyjnych polegajàcych na negatywnym kszta∏towaniu relacji dziecka z drugoplanowym opiekunem.
Sprowadzajàc izolacj´ do szerszej kategorii reakcji sytuacyjnych, Autorka wskazuje, ˝e takim reakcjom podlegajà rodzice walczàcy o opiek´ nad dzieckiem niezale˝nie od p∏ci i niezale˝nie od tego czy w danej sytuacji sà pierwszoplanowi czy te˝
drugoplanowi, z wyjàtkiem nielicznych, szczególnie ukszta∏towanych osób.
Rozwiàzania zmieniajàce piecz´ zdaniem Autorki co do zasady
nie poprawiajà sytuacji dziecka
Pesymizm antropologiczny prezentowany przez Autork´, uznajàcy izolowanie
za jednà z w∏aÊciwych rodzicom walczàcym o opiek´ nad dzieçmi reakcji sytuacyjnych, co najmniej utrudnia ingerencj´ sàdowà i ochron´ dziecka przed izolacjà jako przemocà – nadu˝yciem, które jest dokonywane i kontynuowane przez aktualnego pierwszoplanowego opiekuna. Autorka dostrzega problem piszàc: „D∏ugotrwa∏e izolowanie dziecka bez ˝adnych konsekwencji nie tylko zaburza wi´ê
z drugim opiekunem, ale te˝ wzmacnia poczucie bezkarnoÊci g∏ównego opiekuna
i prowokuje dzia∏ania odwetowe drugiego z nich, sk∏aniajàc do podejmowania podobnych dzia∏aƒ, kiedy tylko nadarzy si´ okazja” (poz. 1, s. 27).
„Zgodnie z przewidywaniem nie stwierdzono natomiast znaczàcej ró˝nicy pomi´dzy funkcjonowaniem poznawczym rodziców pe∏niàcych pierwszo- i drugoplanowà
rol´ w wychowaniu. Potwierdza to niepokojàce obserwacje autorki stwierdzone podczas analizowania indywidualnych przypadków, ˝e obydwoje rodzice pope∏niajà podobne b∏´dy wychowawcze oraz ujawniajà podobne zaburzenia i potencjalnie sà
sk∏onni indukowaç u dziecka wrogà postaw´ wobec drugiego opiekuna (a w konsekwencji objawy PAS), kiedy przejmujà bezpoÊrednià opiek´.” (poz. 13, s. 28–29).
Przy przyj´ciu poglàdów A. Czeredereckiej, ˝e ka˝dy rodzic walczàcy o opiek´
negatywnie kszta∏tuje relacje z drugim opiekunem izolujàc dziecko, „kiedy tylko
nadarzy si´ okazja” (poz. 1, s. 27), funkcja ochronna opiekuƒczego post´powania
sàdowego zostaje ograniczona tylko do zmniejszenia iloÊci osób dokonujàcych
nadu˝yç bez zatrzymania tego zjawiska, czy te˝ zmniejszenia skali nadu˝yç. Tak
w∏aÊnie si´ dzieje w praktyce sàdowej. W tym wyra˝a si´ mi´dzy innymi zwiàzek
mi´dzy opiniowaniem psychologicznym i strategiami opiniodawczymi, a negatywnymi skutkami tych strategii po ich zastosowaniu w orzecznictwie sàdów rodzinnych. Najcz´Êciej wyra˝a si´ to w utrzymywaniu dziecka w pieczy aktualnego
pierwszoplanowego opiekuna, który ju˝ d∏ugotrwale izoluje dziecko i kszta∏tuje
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w ten sposób negatywnie relacj´ dziecka z drugim rodzicem. Skoro bowiem – zdaniem Autorki – co do zasady ka˝dorazowy z rodziców rywalizujàcy o opiek´ nad
dzieckiem kszta∏tuje lub (jeÊli takà stworzy si´ mu okazj´) b´dzie negatywnie
kszta∏towa∏ wi´ê dziecka z drugim rodzicem, to zrozumia∏e jest, ˝e ochrona ciàg∏oÊci i stabilnoÊci wychowawczej, którà podnosi A. Czerederecka w artykule jako
argument przeciwko opiece naprzemiennej lub obligatoryjnej zmianie opiekuna
w przypadki d∏ugotrwa∏ej izolacji (poz. 1, s. 26–273), staje si´ ochronà ciàg∏oÊci
i jednolitoÊci nadu˝yç oraz ochronà rodzica stosujàcego przemoc (nie w zamierzeniach Autorki, ale w praktyce orzeczniczej stosowania prawa rodzinnego).
StabilnoÊç prowadzàca do takich skutków, odzwierciedla zasad´, ˝e lepsze
znane z∏o ni˝ racjonalna zmiana. Nie ma to nic wspólnego z dobrem dziecka i jest
nie tyle podstawà „prawid∏owego rozwoju psychicznego dziecka” (poz. 1, s. 26),
lecz podstawà utrzymywania negatywnych oddzia∏ywaƒ. Poglàd o tak rozumianej
„stabilnoÊci Êrodowiska wychowawczego” (tam˝e, s. 27), jest podstawà odmawiania dzieciom przez psychologów w toku opiniowania, a w oparciu o ich opinie
przez Sàd w toku orzekania, jedynej skutecznej szansy na ochron´ przed przemocà w postaci d∏ugotrwa∏ej izolacji, jakà jest zmiana osoby rodzica sprawujàcego
faktycznà piecz´ na rzecz rodzica, od którego dziecko jest izolowane.
Rozwiàzania alternatywne skutkujà kontynuacjà izolacji dzieci przy
utrzymaniu aprobaty spo∏ecznej dla diagnostów
Skutek przedstawionego wy˝ej stanowiska A. Czeredereckiej, w postaci nieudzielenia dziecku skutecznej ochrony przed d∏ugotrwa∏à izolacjà jako przemocà
emocjonalnà, stwarza trudnoÊci w spo∏ecznej i sàdowej akceptacji.
Autorka rozwa˝a i proponuje w swoich publikacjach rozwiàzania alternatywne
do pozbawienia pieczy rodzica izolujàcego dziecko. Wspólnym mianownikiem tych
rozwiàzaƒ alternatywnych jest nieskutecznoÊç ochrony dzieci przed d∏ugotrwa∏à
izolacjà, przy równoczesnym utrzymywaniu spo∏ecznej i sàdowej akceptacji diagnostów. Propozycje aprobujàco omawiane przez A. Czeredereckà w przypadku
izolacji, alienacji i innych towarzyszàcych temu przejawów negatywnego kszta∏towania relacji dziecka z pierwszoplanowym opiekunem sà bowiem nast´pujàce:
1) „dzia∏ania profilaktyczne uÊwiadamiajàce rodzicom koniecznoÊç skorzystania
przez nich samych z pomocy specjalistycznej” (poz. 1, s. 27);
2) „podj´cie oddzia∏ywaƒ korekcyjnych i edukacyjnych, uÊwiadamiajàcych rodzicom zagro˝enia zwiàzane z anga˝owaniem dziecka w konflikt.” (poz. 4, s. 333);
3

Jak wskazuje Autorka w artykule „Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym”:
„Autorki przedstawi∏y propozycj´ ustawowego przej´cia opieki wspólnej (naprzemiennej) w przypadku
braku porozumienia mi´dzy rodzicami. Takie rozwiàzanie by∏oby ca∏kowicie sprzeczne z dobrem dziecka.”
(s. 25), a tak˝e dalej „Nie mo˝na wprowadzaç obligatoryjnych rozwiàzaƒ w postaci zmiany miejsca zamieszkania dziecka” (s. 27).
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3) „korzystanie rodziny ze specjalistycznej pomocy doradców, mediacji a niekiedy
tak˝e terapii ukierunkowanej na uregulowanie kwestii wychowawczych.” (poz. 7,
s. 10);
4) „obligatoryjne wprowadzenie asystenta rodziny” (poz. 1, s. 25);
5) „niewielkie zwi´kszenie kontaktu z drugoplanowym opiekunem” (poz. 7, s. 3,
aprobujàco za Wallerstein);
6) „utwierdzanie g∏ównego opiekuna w jego prawach” (poz. 7, s. 4, aprobujàco za
Gardnerem);
7) „utrzymanie status quo, wyznaczenie terapeuty nadzorujàcego spotkania i zg∏aszajàcego sàdowi nieprawid∏owoÊci” (poz. 7, s. 4, aprobujàco za Gardnerem);
8) „oddzia∏ywania psychokorekcyjne” („jeÊli rodzice prezentujà konsekwentny
opór wobec mediacji i terapii i – zaprzeczajàc pope∏nianiu b∏´dów wychowawczych – stosujà przemoc emocjonalnà w stosunku do swoich dzieci”).”
(poz. 4, s. 340);
9) „karanie rodziców grzywnà lub inne formy egzekucji kontaktów w drastycznych
przypadkach uwzgl´dniajàcych tak˝e karanie rodziców za stosowanie przemocy
emocjonalnej wobec dziecka.” (poz. 1, s. 27).
Ju˝ wczeÊniej jednak Autorka przyznawa∏a: „cz´sto manipulacje rodziców choç
drastyczne w skutkach, bywajà nieÊwiadome lub nie w pe∏ni Êwiadome, (...) dlatego stosowanie wobec nich restrykcji przewidzianych w kodeksie karnym jest dyskusyjne i nies∏ychanie trudne a sàd odnosi si´ do takich mo˝liwoÊci z wyjàtkowà rezerwà (...) unikanie rozwiàzaƒ restrykcyjnych dla rodziców okazuje si´ sprzeczne
z nadrz´dnym celem sàdu rodzinnego. W sytuacji nasilonego konfliktu rodzinnego wyrok sàdu cz´sto bywa zatwierdzeniem stanu faktycznego” (pogrubienie:
BG, poz. 7, op. cit., s. 10).
Tak˝e w odniesieniu do innych alternatywnych rozwiàzaƒ Autorka przyznaje:
„doÊwiadczenia w∏asne wskazujà, ˝e pozostawienie dziecka w dotychczasowych
warunkach, obwarowane licznymi wskazówkami dotyczàcymi oddzia∏ywaƒ terapeutycznych i opieki kuratora, jest nieskuteczne i pog∏´bia patologi´ sytuacji rodzinnej, prowadzàc do powa˝nych zaburzeƒ zachowania lub ujawnienia si´
procesu psychotycznego u dziecka.” (pogrubienie: BG, poz. 6, s. 23).
Proponujàc rozwiàzania nakierowane na profilaktyk´, terapi´ czy karanie rodziców jako (chybionà) alternatyw´ wobec zmiany pieczy, Autorka pomija, ˝e prawo
dziecka do kontaktu i wynikajàcej z niego wi´zi z drugoplanowym rodzicem w sytuacji d∏ugotrwa∏ej blokady kontaktów powinno byç wprost realizowane (do czego
wiedzie zmiana pieczy), a nie uzale˝niane od stopnia podatnoÊci lub odpornoÊci
pierwszoplanowego rodzica na wp∏ywy korekcyjne. To w∏aÊnie przy rozmydlaniu
problemu d∏ugotrwa∏ej izolacji przez zast´pcze rekomendowanie dzia∏aƒ tak nieskutecznych, jak i obliczonych na lata, dochodzi do sytuacji, ˝e: „de facto dziecko
ponosi∏oby koszty psychiczne b∏´dów pope∏nianych przez g∏ównego opiekuna (lub
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oboje rodziców)” (poz. 1, s. 27). Dziecko ma prawo do kontaktów i wi´zi z drugoplanowym rodzicem niezale˝nie od kompetencji wychowawczych rodzica pierwszoplanowego, o czym Autorka zapomina.
Proponowane nieskuteczne rozwiàzania, przy równoczesnym odrzuceniu zmiany pieczy na rzecz drugoplanowego rodzica, prowadzà moim zdaniem do sytuacji
nazwanej wprost w tytule tej repliki. Przemoc wobec dziecka w postaci jego izolacji od drugoplanowego rodzica stanowi nie tylko przedmiot opiniowania psychologicznego w sprawach rodziców rywalizujàcych o opiek´ nad dzieçmi. Kontynuacja
przemocy stanowi praktyczny, niezamierzony, skutek zastosowania w praktyce
sàdowej niektórych strategii opiniodawczych. Dzieje si´ tak, choç sama Autorka
uznaje „unikanie rozwiàzaƒ restrykcyjnych dla rodziców” za „sprzeczne z nadrz´dnym celem sàdu rodzinnego” (poz. 7, s. 10).
Przy takim uj´ciu prawo nie s∏u˝y do kszta∏towania porzàdku spo∏ecznego
(ochrony dzieci), lecz do odwzorowywania istniejàcego negatywnego status quo
wynikajàcego z uwarunkowanych sytuacyjnie reakcji psychologicznych, którym nie
podlegajà tylko nieliczni rodzice nie post´pujàcy perwersyjnie. Jak cytuje A. Czerederecka za Hirygoyern, w obliczu rozbicia zwiàzku i kryzysu narcystycznego dochodzi do „perwersyjnej walki, którà przegrywa mniej perwersyjny z jej uczestników” (poz. 7, s. 9).
W tym ostatnim kontekÊcie charakterystyczna jest wypowiedê Autorki, ˝e „w najbardziej drastycznych przypadkach, kiedy wszystkie inne mo˝liwoÊci zosta∏y wyczerpane bez powodzenia, a g∏ówny opiekun i dziecko usztywniajà si´ w swoich
wrogich postawach, nale˝y rozwa˝yç najbardziej radykalne rozwiàzania, tj. czasowe
odizolowanie dziecka od obojga rodziców, intensywne oddzia∏ywania terapeutyczne i stopniowe wprowadzanie kontaktów z drugim, a dopiero potem z g∏ównym
opiekunem, dostosowane do tempa zmian postaw w kierunku otwierania si´ na relacje dziecka z drugim opiekunem. Podobnie jak to zaleca Gardner, ostateczna decyzja sàdu powinna byç odroczona do czasu ustabilizowania si´ sytuacji i dopiero
wówczas sàd powinien orzec, które z rodziców ma wi´ksze kompetencje do sprawowania pierwszoplanowej opieki oraz jak uregulowaç kontakty z drugim opiekunem.” (poz. 6, s. 22).
W odniesieniu do powy˝szego stanowiska nale˝y zapytaç retorycznie, czy rzeczywiÊcie konieczne jest doprowadzenie do „najbardziej drastycznych przypadków” i „czasowego odizolowania dziecka od obojga rodziców”, zamiast skorzystania z formu∏y zmiany pieczy na rzecz drugoplanowego rodzica, bez czekania
na wystarczajàco drastyczne zaawansowanie zaburzeƒ u dziecka i wystarczajàco
g∏´bokie zniszczenie wi´zi z drugoplanowym opiekunem? Jak si´ wydaje, A. Czerederecka nie dostrzega tego, ˝e stopieƒ wrogiej postawy dziecka wobec drugoplanowego opiekuna nie zale˝y jedynie od stopnia negatywnych oddzia∏ywaƒ
pierwszoplanowego opiekuna, ale tak˝e od punktu wyjÊcia, czyli jakoÊci wi´zi
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dziecka z drugoplanowym opiekunem istniejàcej przed rozpocz´ciem konfliktu lub
neutralizujàcych wysi∏ków opiekuna drugoplanowego. Dozwolenie na zmian´
status quo dopiero po zniszczeniu wi´zi z drugoplanowym opiekunem i to jedynie
na rzecz osób trzecich jest przys∏owiowà musztardà po obiedzie.

2. Proponowane rozwiàzanie badawcze
W obliczu wagi konsekwencji, do których mogà prowadziç niektóre strategie opiniodawcze, wskazana jest weryfikacja strategii opiniodawczych proponowanych
przez A. Czeredereckà w artykule „Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne
na cenzurowanym”. JeÊli bowiem si´ przyjmie jako punkt wyjÊcia stanowisko Autorki, ˝e negatywne kszta∏towanie przez pierwszoplanowego opiekuna relacji dziecka
z drugoplanowym opiekunem jest uwarunkowane sytuacyjnie (a nie zale˝y przede
wszystkim od indywidualnych dyspozycji psychicznych tego opiekuna), to mo˝na
postawiç hipotez´ badawczà: czy w Polsce istotnym sytuacyjnym czynnikiem powodujàcym przyjmowanie przez pierwszoplanowych opiekunów postawy d∏ugotrwa∏ego izolowania dziecka jest poczucie bezkarnoÊci wynikajàce w∏aÊnie z powszechnie
znanej strategii opiniodawczej RODK-ów utrzymywania opiekuƒczego status quo,
którà to strategi´ Autorka sama wspó∏kszta∏tuje w swoich publikacjach?
Najbardziej miarodajnym sposobem weryfikacji skutków strategii opiniodawczych, aprobowanych w artykule A. Czeredereckiej, by∏oby przeprowadzenia tzw.
badaƒ pod∏u˝nych, tzn. ponownych badaƒ w stosunku do osób podlegajàcych ju˝
wczeÊniej badaniu i opiniowaniu Autorki w Instytucie Ekspertyz Sàdowych. Celem
tych badaƒ by∏oby sprawdzenie tego, czy proponowane w artyku∏ach przez Autork´, w tym w artykule „Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym”, strategie rozwiàzania problemu d∏ugotrwa∏ej izolacji dzieci zosta∏y przez
nià zastosowane w przypadkach, w których sama bada∏a jako diagnosta, a jeÊli tak
to z jakim skutkiem dla dobra dziecka i jego rozwoju psychicznego”?
Skoro przez ponad 20 lat, od co najmniej 1992 r. do 2012 r., Autorka sama prowadzi∏a badania dzieci i rodziców oraz rekomendowa∏a rozwiàzania sytuacji rodzinnej (a publikacjami naukowymi obj´te sà nawet jeszcze wczeÊniejsze przypadki
z po∏owy lat 80-tych (poz. 4, s. 151), to bardzo znaczàca cz´Êç dzieci z grupy ponad 300 dzieci w odniesieniu do których formu∏owano rekomendacje, jest ju˝ doros∏a i zakoƒczy∏a ju˝ swój proces wychowawczy. Taka unikatowa sytuacja pozwala na dokonanie analizy trafnoÊci formu∏owanych przez Autork´ strategii opiniodawczych w oparciu o ustalone ex post fakty dotyczàce rzeczywistego zachowania
rodziców i rozwoju osobowoÊci dzieci poddanych izolacji, a nie w oparciu o prognozy diagnosty, w szczególnoÊci oparte o przewidywania tendencji do okreÊlonego zachowania. W szczególnoÊci mo˝na zbadaç jaki wp∏yw na rozwój dziecka
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przynios∏y rozwiàzania rekomendowane przez Autork´ jako alternatywa do zmiany
pieczy w konkretnych studiach przypadków negatywnego kszta∏towania relacji
z drugoplanowym opiekunem. Do studiów przypadków diagnozowanych przez
A. Czeredereckà i innych bieg∏ych IES, w których utrzymano status quo nale˝à
przyk∏ady sytuacji dzieci opisane przez nich w literaturze naukowej. Przyk∏ady te
cytuj´, by wykazaç, ˝e strategie opiniodawcze proponowane przez Autork´ w jej
artyku∏ach sà przez nià i innych bieg∏ych stosowane w praktyce.
W przypadku Mariana Sz., biegli ustalili ˝e „by∏ od matki izolowany w sensie fizycznym i psychicznym”. Skutkowa∏o to rekomendacjà bieg∏ych pozostawienia
opiekuƒczego status quo zamieszkania z ojcem oraz nadzoru kuratora i terapii rodzinnej (poz. 21, s. 9). Podobny by∏ przypadek Hugo. K. w przypadku którego – jak
ustalili biegli – „matka manipulowa∏a jego uczuciami, uzale˝nia∏a go od siebie, i izolowa∏a od ojca (wykorzystujàc ka˝dy pretekst)”. Skutkowa∏o to rekomendacjà bieg∏ych pozostawienia opiekuƒczego status quo zamieszkania z matkà z nadzorem
kuratora nad przebiegiem spotkaƒ dziecka z ojcem (poz. 21, s. 10).
W przypadku Anny M. biegli ustalili „elementy psychicznego uzale˝nienia od
matki, sk∏onnoÊci matki do zaw∏adni´cia uczuciami córki”. Skutkowa∏o rekomendacjà bieg∏ych pozostawienia opiekuƒczego status quo zamieszkania z matkà,
z ograniczeniem praw rodzicielskich ojca i nadzorem kuratora nad przebiegiem
spotkaƒ dziecka z ojcem (poz. 8, s. 421).
W przypadku Mariusza. C., w toku badania bieg∏ych „zaobserwowano nasilone
przejawy zaborczoÊci ze strony matki – zazdroÊç o uczucia syna, demonstrowanie
niezadowolenia i niech´ci wobec wszelkich przejawów pozytywnych relacji pomi´dzy Mariuszem a ojcem, wyszukiwanie pretekstów uniemo˝liwiajàcych te spotkania,
sk∏onnoÊç do utraty kontroli nad w∏asnym zachowaniem”. Skutkowa∏o to rekomendacjà bieg∏ych pozostawienia opiekuƒczego status quo zamieszkania z matkà
z nadzorem kuratora nad przebiegiem spotkaƒ dziecka z ojcem i jedynie „w razie
braku korzystnej zmiany w postawie matki – rozwa˝enie mo˝liwoÊci przeniesienia
ma∏oletniego pod opiek´ ojca” (poz. 8, s. 421).
Charakterystyczny jest tak˝e opisany w publikacjach Instytutu Ekspertyz Sàdowych przypadek Eweliny, u której „stwarzane przez ojca i babk´ (ze strony ojca)
utrudnienia w kontaktowaniu z matkà zaburza∏y rozwój psychiczny dziecka (...) matka porwa∏a dziecko (...). Badania psychologiczne wskazywa∏y, ˝e dziewczynka ujawnia∏a powa˝ne zaburzenia emocjonalne (...). Zaburzenia te pozostawa∏y w Êcis∏ym
zwiàzku z sytuacjà rodzinnà i mia∏y form´ syndromu odosobnienia od ojca. (...).
W tej sytuacji uznano, ˝e mniej negatywne skutki odniesie pozostawienie dziewczynki pod opiekà matki, gdy˝ nie b´dzie si´ wiàza∏o z kolejnà zmianà Êrodowiska wychowawczego i koniecznoÊcià przystosowania do niej.” Jak wskazali biegli: „uznano, ˝e uregulowanie sytuacji wychowawczej dziewczynki jest mo˝liwe poprzez czasowe ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej obydwojga opiekunów i wyznaczenie
nadzoru kuratora” (poz. 31, s. 137).
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U ma∏oletniej Doroty biegli ustalili „wyst´powanie zaburzeƒ emocjonalnych: poczucia osamotnienia, niepokoju zwiàzanego z konfliktem pomi´dzy rodzicami. (...)
Wyró˝nia ojca, ma poczucie pe∏nej akceptacji z jego strony, wyst´pujà oznaki uzale˝nienia emocjonalnego od niego. (...) Zdaniem bieg∏ych podj´ta próba pe∏nienia
opieki naprzemiennej przez oboje rodziców nie sprawdzi∏a si´, a przeprowadzona
analiza postaw wychowawczych wskazuje, ˝e matka daje wi´ksze gwarancje prawid∏owego wychowania ma∏oletniej.” (poz. 21, s. 13, 14).
„U ma∏oletniego Marcina stwierdzono doÊç powa˝ne zaburzenia w rozwoju psychicznym (...) Niemal wszystkie wymienione zaburzenia uznane zosta∏y za skutek
nieprawid∏owej sytuacji wychowawczej. Marcin jest silnie zwiàzany uczuciowo z ojcem i cz´Êciowo uzale˝niony psychicznie od niego. W stosunku do matki ujawnia
wrogoÊç i agresj´ s∏ownà. Dà˝y do odizolowania si´ od niej i zaprzecza celowoÊci
kontaktów z nià. (...).”. Takie ustalenia przywiod∏y bieg∏ych do zaproponowania
„nadzoru kuratora nad sposobem jej sprawowania, odizolowania Marcina od miejsca konfliktu.”, przy czym „bezpoÊrednià opiek´ nad ma∏oletnim winien sprawowaç
ojciec”, „ze wzgl´du na zdecydowanie negatywnà postaw´ ch∏opca wobec matki
i nieprawid∏owoÊci stwierdzone w jej postawie wychowawczej, nie jest obecnie
mo˝liwe (...) uregulowanie jej spotkaƒ z synem.” (poz. 21, s. 13, 14).
Przyk∏ady dotyczàce pojedynczych opisanych powy˝ej przypadków pozwalajà na postawienie ostro˝nej hipotezy, ˝e strategie opiniodawcze Autorki, wyra˝one w jej publikacjach naukowych, kszta∏tujà tak˝e dzia∏alnoÊç diagnostycznà.
Pojedyncze przypadki nie pozwalajà natomiast na ocen´ tego, jaka by∏a trafnoÊç zastosowanych strategii opiniodawczych z perspektywy dobra dziecka.
Przedmiotem badaƒ pod∏u˝nych i oceny ex post rzeczywistych konsekwencji
proponowanych przez diagnost´ rozwiàzaƒ powinny byç zatem nast´pujàce badania przeprowadzone w latach 1992–2008 przez A. Czeredereckà i innych bieg∏ych w odniesieniu do ponad 300 dzieci (w zakresie w jakim obejmowa∏y one
dzieci z rozbitych rodzin, w odniesieniu do których istnia∏ konflikt obejmujàcy
m.in. izolacj´ dziecka):
●
94 dzieci (154 rodziców, 77 par), których badania opisano w pracy naukowej
A. Czeredereckiej, Rozwód a rywalizacja o opiek´ nad dzieçmi, 2010, s. 156)
i w artykule naukowym Personality of parents fighting for custody of a child
(2006), (niepubl.),
●
3 dzieci (4 rodziców, 2 pary), których badania opisano w artykule naukowym
A. Czeredereckiej, Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujàcych
o udzia∏ w opiece (w:) „Dziecko Krzywdzone” 2008, Nr 4, s. 1–20,
●
2 dzieci (4 rodziców, 2 pary), których badania opisano w artykule naukowym
A. Czeredereckiej, Ekspertyza psychologiczna: Sprawy dotyczàce dziecka i rodziny. Problemy rodzinne i opiekuƒcze (w:) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sàdowa. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 420–422,
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co najmniej 56 dzieci (112 rodziców, tj. 56 par), których badania opisano w artykule naukowym A. Czeredereckiej, Procesy poznawcze rodziców walczàcych
o przej´cie opieki nad dzieckiem a syndrom oddzielenia od drugoplanowego
opiekuna (pas) (w:) „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2005, z. LXI, s. 19–26,
co najmniej 51 dzieci (102 rodziców, 51 par), których badania opisano w artykule A. Czeredereckiej, Procesy poznawcze rodziców a ich kompetencje wychowawcze (w:) „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2003, LIII, s. 91–106,
37 dzieci (60 rodziców, 30 par), których badania opisano w artykule naukowym
M. Kowanetz, Formy przemocy emocjonalnej wobec dzieci w rodzinach rozbitych (w:) „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2003, z. LVI, 2003, s. 134–135,
4 dzieci (8 rodziców, 4 pary), których badania opisano w artykule naukowym
A. Czeredereckiej, Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin (w:) „Nowiny Psychologiczne” 1999, s. 4, 5–13,
20 dzieci, których badania (w zakresie zdefiniowanej w tym artykule grupy C rodzin z wysokim konfliktem rodzinnym bez ustalenia kazirodztwa) opisano w artykule naukowym A. Czeredereckiej i T. JaÊkiewicz-Obydziƒskiej, Kazirodztwo
czy „tylko” konflikt rodzinny? TrudnoÊci diagnostyczne (w:) „Dziecko Krzywdzone” 2004, z. 3, s. 154–171,
co najmniej 40 dzieci (80 rodziców, 40 par), których badania opisano w artykule A. Czeredereckiej, Spostrzeganie siebie i innych przez osoby walczàce
o opiek´ nad dzieckiem po rozbiciu ma∏˝eƒstwa (w:) IES „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2001, z. XLV, s. 93–102,
co najmniej 20 dzieci (40 rodziców, 20 par), których badania opisano w artykule
naukowym A. Czeredereckiej, Determinants of social maladjustment in divorced
couples who are fighting for custody of children (w:) A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska., J. Wójcikiewicz), IES, Kraków 2000; i w publikacji A. Czeredereckiej, E. Wach, Difficulties in social adaptation of persons experiencing marital
failures (w:) „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1994, z. XXX, s. 64–77,
co najmniej 40 dzieci (80 rodziców, 40 par), których badania opisano w artykule A. Czeredereckiej, Predyspozycje emocjonalne osób walczàcych o powierzenie opieki nad dzieckiem, (w:) „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1999, z. XL,
s. 107–114,
50 dzieci (76 rodziców, 38 par) których badania prowadzone w 1992 r. opisano
w artykule naukowym autorstwa A. Czeredereckiej, T. JaÊkiewicz-Obydziƒskiej,
The factors Neutralising Development Disorders in Children from Broken Families (w:) Walter de Gruyter, Berlin 1996.

Znane, powszechne, przypadki kontynuacji izolacji dzieci w przypadku utrzymywania przez RODK-i status quo w postaci pieczy rodzica dotychczas izolujàcego
dzieci, sk∏ania do postawienia w szczególnoÊci pytania (hipotezy badawczej) o to,
czy istnieje jakoÊciowa ró˝nica mi´dzy opiniowaniem RODK-ów i Instytutu Eksper-

80

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

Przemoc wobec dziecka w postaci jego izolacji od drugoplanowego rodzica...

tyz Sàdowych, tzn. o to czy w przypadkach opiniowania w ramach Instytutu Ekspertyz Sàdowych, utrzymywanie pieczy przez rodzica dotychczas izolujàcego dzieci,
skutkowa∏o kontynuacjà tej formy przemocy wobec dzieci?
Taka hipoteza badawcza powinna byç przedmiotem naukowej weryfikacji w ramach wy˝ej zaproponowanych badaƒ pod∏u˝nych przeprowadzonych przez naukowców niezale˝nych zarówno od Instytutu Ekspertyz Sàdowych jak i od RODK-ów.
W ramach tej hipotezy ogólnej nale˝a∏oby zbadaç tak˝e hipotezy szczegó∏owe weryfikujàce empirycznie tezy A. Czeredereckiej zawarte w artykule „Rodzinne OÊrodki
Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym” oraz we wczeÊniejszych pracach tej
autorki, w tym o rzekomym braku dyskryminacji ojców jako pierwszoplanowych opiekunów oraz o rzekomym braku preferencji dla rodziców izolujàcych ju˝ dzieci.
W odniesieniu do tej ostatniej kwestii. analizujàc liczne opisy poszczególnych
przypadków, które A. Czerederecka i inni autorzy Instytutu Ekspertyz Sàdowych zawarli w swoich pracach naukowych poÊwi´conych opiece nad dzieckiem (poz. 2, 7,
12, 21, 31) charakterystyczne jest to, ˝e ˝aden z tych przypadków nie zawiera bezpoÊredniej rekomendacji zmiany pieczy dziecka izolowanego przez matk´ na rzecz
ojca (a tylko jeden dopuszcza ewentualnie mo˝liwoÊç rozwa˝enia tego w przysz∏oÊci). Autorka opisuje natomiast przypadki rekomendowania pozostawienia dziecka
w pieczy ojca, jeÊli ukszta∏towa∏ ju˝ on w sposób negatywny relacje dziecka z matkà (poz. 7, s. 14), co mo˝e przemawiaç za hipotezà o faktycznym preferowaniu w toku diagnozowania utrzymania pieczy u bardziej niebezpiecznego rodzica.
Weryfikacji w ramach badaƒ pod∏u˝nych wymaga∏oby równie˝ to, jak przebiega∏ rozwój dzieci w zrekonstruowanych rodzinach, które tworzyli drugoplanowi
rodzice izolowani od dzieci z pierwszego ma∏˝eƒstwa i czy utrzymujàc status quo
u izolujàcego rodzica biegli nie pozbawili diagnozowanych dzieci szans bardziej
prawid∏owego rozwoju, dost´pnych dla ich przyrodniego rodzeƒstwa. Przeprowadzenie takiej analizy uzasadnia ca∏oÊciowe podejÊcie do rodziny jako systemu,
w którego sk∏ad wchodzà tak˝e przyrodnie dzieci i nowi partnerzy rodziców, którzy
winni byç obj´ci badaniem.
W ramach badaƒ pod∏u˝nych nale˝a∏oby tak˝e zweryfikowaç hipotez´ Autorki
o tym, ˝e drugoplanowi rodzice, w tym ojcowie, „potencjalnie sà sk∏onni indukowaç u dziecka wrogà postaw´ wobec drugiego opiekuna (a w konsekwencji objawy PAS), kiedy przejmujà bezpoÊrednià opiek´.” (poz. 13, s. 28–29). Jak wynika
wprost z powy˝szego cytatu, A. Czerederecka sformu∏owa∏a powy˝sze twierdzenie w formie prognozy, co wskazuje na to, ˝e mog∏a jej nie zweryfikowaç empirycznie, z góry wykluczajàc w procesie opiniowania przej´cie opieki przez drugoplanowego opiekuna.
Zasadne jest zbadanie tego, czy w ciàgu ponad 20 lat, które min´∏y od pierwszych przeprowadzonych przez Autork´ badaƒ diagnostycznych rodziców rywalizujàcych o opiek´ nad dzieckiem, by∏y tak˝e takie izolowane dzieci, które dorastajàc same zdecydowa∏y o zmianie miejsca zamieszkania od izolujàcego rodzica
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na rzecz drugoplanowego rodzica, a jeÊli tak, to czym by∏o to podyktowane. Analizujàc w ramach badaƒ pod∏u˝nych takie przypadki nale˝a∏oby zatem sprawdziç,
czy po przej´ciu opieki drugoplanowi rodzice rzeczywiÊcie indukowali u dziecka
wrogà postaw´ wobec rodzica pierwszoplanowego „kiedy tylko nadarzy si´ okazja”
(poz. 1 s. 27).
W najbli˝szym czasie planowana jest ogólnopolska akcja zbierania podpisów
pod obywatelskim projektem ustawy o powo∏aniu sejmowej komisji do zbadania
dzia∏alnoÊci opiniodawczej Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. W razie powo∏ania przez Sejm takiej komisji, jej eksperci mogliby przeprowadziç tak˝e proponowane w tej replice badania pod∏u˝ne dzia∏alnoÊci opiniodawczej
Zak∏adu Psychologii Instytutu Ekspertyz Sàdowych. Mo˝na by w ten sposób stworzyç punkt odniesienia oraz porównania trafnoÊci i skutecznoÊci opiniowania bieg∏ych psychologów RODK-ów z wynikami badania dzia∏alnoÊci opiniodawczej diagnostów z Instytutu Ekspertyz Sàdowych. Jak wskazuje sama Autorka „Wa˝ne jest
tak˝e podj´cie badaƒ dotyczàcych skutecznoÊci ró˝nych rozwiàzaƒ proponowanych przez bieg∏ych, decyzji sàdu oraz form oddzia∏ywaƒ specjalistycznych, doradczych, mediacyjnych, terapeutycznych, nadzoru kuratora itp.” (poz. 6, s. 24).
Bibliografia w sprawach opiekuƒczych i powiàzanych A. Czeredereckiej
oraz innych autorów z IES
1. A. Czerederecka, Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne na cenzurowanym, „Rodzina i Prawo” 2013, Nr 24,
2. A. Czerederecka, Kryteria oceny dowodu z opinii bieg∏ego psychologa (w:)
„Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2013, z. 93 (XCIII),
3. A. Czerederecka, Prawa cz∏owieka, prawa rodzicielskie, prawa dziecka. Konflikt
interesów w sprawie opiekuƒczej – studium przypadku, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2011, z. 88 (LXXXVIII),
4. A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiek´ nad dzieçmi, Lexis Nexis, Warszawa 2010,
5. A. Czerederecka, Psychologiczne kryteria wys∏uchania dziecka w sprawach
rodzinnych i opiekuƒczych, „Rodzina i Prawo” 2010, Nr 14-15,
6. A. Czerederecka, Potrzeba profesjonalnej dyskusji na temat PAS, „Psychiatria
Polska” 2010, tom XLIV, Nr 1,
7. A. Czerederecka, Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujàcych
o udzia∏ w opiece, „Dziecko Krzywdzone” 2008, Nr 4,
8. A. Czerederecka, Ekspertyza psychologiczna: Sprawy dotyczàce dziecka i rodziny. Problemy rodzinne i opiekuƒcze (w:) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sàdowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007,
9. A. Czerederecka, Bieg∏y w sàdzie, konferencja w 40. rocznic´ Êmierci Profesora Jana Sehna, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sàdowych, Kraków 2006,
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10. A. Czerederecka, Personality of parents fighting for custody of a child, niepubl. wskazane (w:) Rozwód a rywalizacja o opiek´ nad dzieçmi, Lexis Nexis, Warszawa 2010,
11. A. Czerederecka, J. K. Gierowski, Zmiany w polskiej rodzinie w latach 19892003 z perspektywy jej sytuacji prawnej, „Nowiny Psychologiczne” 2005, Nr 2,
12. A. Czerederecka, Syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS)
– przydatnoÊç diagnozy w badaniach sàdowych w kontekÊcie krytyki zjawiska,
„Nowiny Psychologiczne” 2005, Nr 3,
13. A. Czerederecka, Procesy poznawcze rodziców walczàcych o przej´cie opieki
nad dzieckiem a syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS), IES,
„Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2005, z. LXI,
14. A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, Kazirodztwo czy „tylko” konflikt rodzinny? TrudnoÊci diagnostyczne, „Dziecko Krzywdzone” 2004, z. 3,
15. A. Czerederecka, Procesy poznawcze rodziców a ich kompetencje wychowawcze, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2003, z. LIII,
16. A. Czerederecka, Ekspertyza psychologiczna: Sprawy dotyczàce dziecka i rodziny. Problemy rodzinne i opiekuƒcze (w:) J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sàdowa, Zakamycze, Kraków 2002,
17. M. Kowanetz, A. Czerederecka, Niewykorzystana rola psychologa w sprawach
rodzinnych i opiekuƒczych, „Ma∏˝eƒstwo i Rodzina” 2002, Nr 3,
18. A. Czerederecka, Spostrzeganie siebie i innych przez osoby walczàce o opiek´
nad dzieckiem po rozbiciu ma∏˝eƒstwa, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych”
2001, z. XLV,
19. A. Czerederecka, Determinants of social maladjustment in divorced couples
who are fighting for custody of children (w:) A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, J. Wójcikiewicz (red.), Forensic Psychology and Law (147–156), Wyd.
IES, Kraków 2000,
20. A. Czerederecka, Predyspozycje emocjonalne osób walczàcych o powierzenie
opieki nad dzieckiem, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1999, z. XL,
21. A. Czerederecka, Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców u dzieci z rozbitych rodzin, „Nowiny Psychologiczne” 1999, Nr 4,
22. A. Czerederecka, Podejmowanie decyzji przez s´dziów w sprawach opiekuƒczych w Polsce, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1998, z. XXXVII,
23. A. Czerederecka, Parents fighting for custody of children (w:) J. Boros, I. Munich, M. Szegedi (red.), Psychology and Criminal Justice. International Review of
„Theory and Practice, Walter de Gruyter, Berlin1998,
24. A. Czerederecka, Parents fighting for custody after breaking-up of marriages
and their difficulties in social adjustment, Proceedings from the 8th Conference
on Psychology and Law, Kraków 1998.
25. A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, Custodian’s Gender and Disorders
in Psychical Development of Children (w:) S. Redondo, V. Garrido, J. Perez,
J. Barberet (red.), Advances Psychology and Law, Walter de Gruyter, Berlin 1997,
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26. A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, The factors Neutralising Development Disorders in Children from Broken Families, (w:) G. Davies, S. Uoyd-Bostock, M. Me Mu-ran, C. Wilson (red.), Psychology, Law and Criminal Justice,
Walter de Gruyter, Berlin 1996,
27. A. Czerederecka, Udzia∏ psychologa w sprawach dotyczàcych dziecka i rodziny, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1995, z. XXXII,
28. A. Czerederecka, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska, Emotional ties between parents
and children and their influence on the expert’s opinion concerning parental custody, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1994, z. XXX,
29. A. Czerederecka, E. Wach, Difficulties in social adaptation of persons experiencing marital failures, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 1994, z. XXX,
30. A. Czerederecka, J. Piàtek, Ekspertyza psychologiczna w sprawach o powierzenie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, „Z zagadnieƒ kryminalistyki” 1988, z. XX,
31. M. Kowanetz, Formy przemocy emocjonalnej wobec dzieci w rodzinach rozbitych, IES, „Z zagadnieƒ nauk sàdowych” 2003, z. LVI.
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List do redakcji
– odpowiedê na „replik´” B. Gujskiej
Szanowny Panie Redaktorze,
W dniu dzisiejszym otrzyma∏am kopi´ skierowanej do Redakcji „repliki” na mój
artyku∏ „Rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne na cenzurowanym” zamieszczony w Nr 24 „Rodziny i Prawa” z 2013 r. Pozwol´ sobie krótko ustosunkowaç si´ do tego tekstu.
Pani Barbara Gujska stwierdza na wst´pie, ˝e do repliki upowa˝nia jà bezpoÊrednie odniesienie do niej w tekÊcie artyku∏u. Nie odpowiada jednak na zarzuty
dotyczàce sformu∏owanej przez nià „Charakterystyki opinii” zawartej w czwartym
rozdziale „Raportu z dzia∏aƒ stra˝niczych «Monitoring pracy wybranych Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych»”, lecz podejmuje si´ ambitnego
zadania krytycznej interpretacji ca∏okszta∏tu mojej dzia∏alnoÊci naukowej dotyczàcej problematyki rodzinnej, a de facto tak˝e opiniowania z tego zakresu.
Wywody pani Barbary Gujskiej zmierzajà do zaproponowania prostego rozwiàzania – niezw∏ocznego powierzania dziecka drugoplanowemu opiekunowi w sytuacji, gdy opiekun pierwszoplanowy izoluje od niego dziecko. Autorka „repliki” nie
uwzgl´dnia i nie chce dostrzegaç najbardziej podstawowych, oczywistych tak˝e
dla laika, czynników: kompetencji wychowawczych ka˝dego z opiekunów, warunków, jakie sà w stanie zaoferowaç dziecku w nowo utworzonych Êrodowiskach,
a tak˝e zdolnoÊci zaadaptowania si´ dziecka do wprowadzonej zmiany. Z góry zak∏ada, ˝e warunki stworzone przez izolowanego od dziecka opiekuna b´dà korzystniejsze dla dobra dziecka.
Majàc to na uwadze Pani Barbara Gujska dowolnie wybiera i interpretuje cytaty
z moich publikacji nazywajàc je „poglàdami” i nie uwzgl´dniajàc, ˝e sà to interpretacje przedstawionych w nich i szczegó∏owo przeanalizowanych wyników badaƒ
empirycznych. Pomija omówienie zale˝noÊci pomi´dzy dyspozycjami psychicznymi rodziców a ich kompetencjami wychowawczymi, a wyniki badaƒ dotyczàce tendencji do izolowania dziecka przez oboje rodziców pozostajàcych w konflikcie
o uregulowanie opieki nazywa „pesymizmem antropologicznym”. Prezentacj´ konkretnych, przypadków, w których zastosowanie zaproponowanego prostego algorytmu okaza∏o si´ niemo˝liwe, traktuje jako przyj´tà przez mnie zasad´ „uznawania status quo”. Wylicza wprawdzie bogaty zestaw moich publikacji poÊwi´conych
problematyce rodzinnej (skàdinàd niektóre z nich nie odwo∏ujà si´ bezpoÊrednio
do opiniowania w sprawach rodzinnych, np. pozycja 2, dotyczàca problematyki
metodologicznej), jednak cytuje je i interpretuje zgodnie z przyj´tym z góry za∏o˝eniem. Dlatego zach´cam raczej do bezpoÊredniego zapoznawania si´ z moimi tekstami, ni˝ z interpretacjami Pani Barbary Gujskiej na ich temat.
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Ponadto tekst polemiki zawiera wiele nieÊcis∏oÊci i niekonsekwencji faktograficznych oraz wyciàganych z nich wniosków. Pozwol´ sobie sprostowaç tylko kilka
z nich: Instytut Ekspertyz Sàdowych nie jest jednostkà nadrz´dnà, lecz niezale˝nà
od rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych; nie jestem „diagnostà
RODK”; liczba dobranych do badaƒ 154 przypadków by∏a wynikiem niezb´dnej selekcji omówionej w opisie doboru grupy, nie mo˝na wi´c na jej podstawie wyprowadziç wniosku, ˝e w swojej pracy zawodowej sporzàdzi∏am 300 opinii. Niektóre
uwagi krytyczne Pani Barbary Gujskiej wskazujà na brak zrozumienia zakresu diagnozy psychologicznej: na przyk∏ad stawia ona znak równoÊci pomi´dzy prognozowaniem zachowania cz∏owieka a stawianiem hipotez (s. 69), nie rozumiejàc
prawdopodobnie, ˝e podstawà takiej prognozy jest uwa˝na analiza wielu czynników (omawianych zresztà w przytoczonych przez nià moich publikacjach).
Ch´tnie jednak do∏àcz´ si´ do apelu o badania naukowe dotyczàce opiniowania w sprawach rodzinnych. Ich wieloczynnikowe uwarunkowania sprawiajà, ˝e takich studiów prowadzi si´ wyjàtkowo ma∏o, nie tylko w Polsce, ale tak˝e za granicà. Wprawdzie Pani Barbara Gujska formu∏uje propozycj´ z w∏aÊciwym sobie temperamentem „stra˝nika”, niemniej idea badaƒ katamnestycznych, roli innych osób
(oprócz rodziców) uczestniczàcych w wychowaniu, czynników wp∏ywajàcych
na podejmowanie decyzji w sàdzie rodzinnym itd. jest godna poparcia.
Za∏àczam pozdrowienia
Alicja Czerederecka

86

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

Alicja Czerederecka

Rozstrzyganie o kwestiach zwiàzanych ze sprawowaniem
w∏adzy rodzicielskiej i uregulowaniem kontaktów
z dzieçmi – refleksje psychologa
Spektakularne doniesienia na temat „krzywdy wyrzàdzanej dzieciom i ich rodzicom w majestacie prawa” prezentowane w ostatnim okresie w mediach sk∏aniajà
do tego, aby uwa˝niej przyjrzeç si´ tej problematyce. Artyku∏ ten jest próbà odpowiedzi z perspektywy bieg∏ego psychologa sàdowego na trzy zasadnicze pytania:
o przyczyny wzrastajàcej frustracji spo∏ecznej zwiàzanej z rozstrzyganiem w sàdzie
rodzinnym, o ocen´ problemu patologii w rodzinie, a tak˝e o sposoby zapobiegania jej i radzenia sobie z nià w ramach dost´pnych mo˝liwoÊci. Wokó∏ kwestii dotyczàcych realizowania prawa rodzinnego zrodzi∏o tak wiele stereotypów, ˝e warto
je zweryfikowaç.
Stereotyp 1: Nadmierne ingerowanie paƒstwa w ˝ycie rodziny
WàtpliwoÊci i zastrze˝enia pojawiajà si´ ju˝ na poziomie konstruowania przepisów prawnych zak∏adajàcych ingerowanie w ˝ycie rodziny. W Êrodowiskach radykalnych mo˝na spotkaç opinie, i˝ ingerencja ze strony paƒstwa w sposób sprawowania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi jest niejednokrotnie sprzeczna
z prawami cz∏owieka, narusza wolnoÊç Êwiatopoglàdu (np. wyznania, preferowanej
hierarchii wartoÊci) i sposobów realizowania celów wychowawczych. Zdaniem jednych przepisy prawa rodzinnego sà przestarza∏e, dla innych zbytnio ulegajà „modom” obyczajowym; wi´kszoÊç oponentów podkreÊla te˝, ˝e sà nieprecyzyjne,
a przez to stwarzajà podstawy do nadu˝yç. Nie sposób odmówiç pewnej racji tym
argumentom, mo˝na jednak okreÊliç ramy, które wyznaczajà zasadnicze cele konstruowania (i modyfikowania) przepisów prawa rodzinnego. Najkrócej mo˝na je
okreÊliç jako chronienie dobra dziecka i podstaw takiego funkcjonowania rodziny,
które nie b´dzie zagra˝aç interesom paƒstwa i jego poszczególnych obywateli.
Prawo rodzinne stoi zatem na stra˝y zachowania równowagi pomi´dzy subiektywnym interesem ka˝dego z rodziców a wspó∏czeÊnie rozumianym dobrem dziecka
oraz interesem spo∏ecznym. Ka˝dy konkretny przypadek wymaga indywidualnego
rozpatrzenia w ramach obowiàzujàcych przepisów prawnych. To – wydawa∏oby si´
– oczywiste stwierdzenie niejednokrotnie bywa podwa˝ane pod wp∏ywem subiektywnej oceny osób zainteresowanych.
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Stereotyp 2: Niewydolne sàdy rozpatrujàce sprawy rodzinne
Coraz cz´Êciej sàdy rodzinne podlegajà naciskom opinii spo∏ecznej (cz´sto
kszta∏towanej przez media) w odniesieniu do rozwiàzywania problemów zwiàzanych z uregulowaniem pieczy nad dzieçmi w konkretnych sprawach. Formu∏owane sà zarzuty: zbyt d∏ugiego rozpatrywania spraw rodzinnych, to znów pochopnego i s∏abo umotywowanego podejmowania decyzji. W wi´kszoÊci wypadków zarzuty te nie znajdujà uzasadnienia.
Rozpatrywanie spraw rodzinnych wymaga wszechstronnej analizy i oceny sytuacji rodzinnej, przede wszystkim w kontekÊcie prawid∏owego wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej. Wymaga to wykraczania poza znajomoÊç przepisów prawnych – odwo∏ywania si´ do podstaw wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, a cz´sto tak˝e
psychiatrycznej, seksuologicznej itd. Studia prawnicze rzadko stwarzajà szans´
odpowiedniego przygotowania w tym zakresie, co nara˝a s´dziów rodzinnych na
si´ganie do stereotypów spo∏ecznych lub doÊwiadczenia osobistego. Wi´kszoÊç
przedstawicieli tego Êrodowiska zdaje sobie spraw´ z tych problemów i stara si´
im zaradziç poszerzajàc swojà wiedz´, na co wskazuje bardzo du˝a popularnoÊç
szkoleƒ z zakresu wspomnianych dziedzin, a tak˝e stosunkowo cz´ste zasi´ganie
opinii bieg∏ych. Warto zwróciç uwag´, i˝ tradycje historyczne opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych sà znacznie krótsze ni˝ w odniesieniu do spraw
karnych, na przyk∏ad dotyczàcych motywacji dzia∏ania sprawców przest´pstw czy
zeznaƒ Êwiadków. Pomimo tego obecnie cz´stotliwoÊç zasi´gania opinii w sprawach rodzinnych jest nieporównywalnie wi´ksza ni˝ we wszystkich pozosta∏ych.
Niewàtpliwie przyczyni∏o si´ do tego powstanie i szybki rozwój w Polsce instytucji,
jakimi sà rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
Stereotyp 3: Nierzetelne i niekompetentne opinie rodzinnych oÊrodków
diagnostyczno-konsultacyjnych
Jak wspomniano wy˝ej, opiniowaniem w sprawach rodzinnych najcz´Êciej zajmujà si´ rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne (RODK). Powsta∏y one
w nieco innej formule, ukierunkowanej poczàtkowo na rozpatrywanie problematyki nieletnich sprawców czynów karalnych, lecz wkrótce po wyodr´bnieniu sàdów
rodzinnych zacz´∏y wydawaç tak˝e opinie w sprawach rodzinnych. Istniejà zatem
ugruntowane tradycje wspó∏pracy, co cz´sto owocuje tak˝e lepszym zrozumieniem wzajemnych oczekiwaƒ i mo˝liwoÊci przedstawicieli zawodów pos∏ugujàcych
si´ odr´bnym systemem poj´ciowym. Przede wszystkim jednak same RODK wypracowa∏y okreÊlone standardy post´powania, wykszta∏ci∏y i ustawicznie kszta∏cà
zatrudnionych w nich specjalistów, którzy zajmujà si´ doÊç wàskà dziedzinà wymagajàcà podstaw wiedzy z zakresu prawa oraz szczegó∏owych subdyscyplin psychologii i pedagogiki.
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Opracowanie opinii w sprawie rodzinnej wymaga zbadania co najmniej trzech
osób. Liczba ta wzrasta, jeÊli w rodzinie jest wi´cej ni˝ jedno dziecko lub gdy niezb´dny oka˝e si´ tak˝e kontakt z osobami wspó∏uczestniczàcymi w wychowaniu
(nowymi partnerami rodziców, dziadkami itp.). Opinia obejmuje nie tylko diagnoz´
tych osób, ale te˝ ocen´ relacji zachodzàcych mi´dzy nimi, kompetencji wychowawczych rodziców, zaspokojenia potrzeb psychicznych dzieci i przewidywanie
warunków ich rozwoju w przysz∏oÊci. Przed bieg∏ymi staje zadanie zaproponowania takiego uregulowania sytuacji rodzinnej, które pozwoli zminimalizowaç negatywne konsekwencje rozbicia rodziny lub niewydolnoÊci wychowawczej rodziców
w dalszym ˝yciu dziecka (dzieci) i u∏atwiç dziecku (dzieciom) adaptacj´ do sytuacji
kryzysowej, w której si´ znalaz∏o (znalaz∏y). Gruntowne opracowanie opinii wymaga zapoznania si´ z ca∏oÊcià dokumentacji zawartej w aktach sprawy, gdy˝ ich
analiza umo˝liwia bieg∏ym zaplanowanie strategii badania, a w nast´pnych etapach – weryfikowanie informacji uzyskanych w badaniach przeprowadzonych
przez bieg∏ych. Z∏o˝onoÊç problemów rodzinnych wymaga doboru odpowiednio
czu∏ych narz´dzi badawczych i weryfikacyjnych, a nast´pnie takiego sformu∏owania opinii pisemnej, w której tok rozumowania bieg∏ych zostanie przedstawiony
w sposób jasny i klarowny dla niespecjalisty. Ustalenie optymalnego rozwiàzania
z punktu widzenia dobra dziecka jest niezwykle skomplikowane i czasoch∏onne1.
Tymczasem oczekiwania stawiane pracownikom RODK i narzucane im „normy”
dotyczàce liczby opinii wykonanych w ciàgu roku nie pozwalajà na obszerne i wnikliwe zrealizowanie tych zadaƒ.
Podstawowy postulat, jaki si´ nasuwa w tych okolicznoÊciach, to zmniejszenie
wyznaczonych „norm” w odniesieniu do liczby opinii i przeniesienie punktu ci´˝koÊci z iloÊci na jakoÊç oraz przywiàzywanie wi´kszej wagi do kontroli jakoÊci wydawanych opinii ze strony instancji nadzorczych. Tylko to umo˝liwi pracownikom
zatrudnionym w RODK pe∏niejsze i bardziej wnikliwe, a w konsekwencji bardziej
rzetelne i obiektywne badania, zw∏aszcza w odniesieniu do szczególnie skomplikowanych przypadków, a opinie niespe∏niajàce podstawowych standardów b´dà
∏atwiejsze do wychwycenia i zweryfikowania. Chocia˝ takie rozwiàzanie jest bardziej czasoch∏onne i kosztowne, pociàga za sobà znacznie wi´ksze gwarancje
prawid∏owej oceny sytuacji w rodzinie i adekwatnych propozycji zaradzenia
wyst´pujàcym w niej problemom. W efekcie zredukowane zostanà zarówno koszty spo∏eczne, czasowe, jak i materialne, gdy˝ nie b´dzie wielu powodów do zasi´gania uzupe∏niajàcych opinii bieg∏ych, a tym bardziej do powo∏ywania kolejnego
zespo∏u ekspertów.
1

Szerzej na temat zasad opracowywania opinii w sprawach rodzinnych w nast´pujàcych pozycjach: M. Ackerman, Clinician’s guide to custody evaluation, John Wiley & Sons, New York 2006; M. Ackerman, Podstawy psychologii sàdowej, GWP, Gdaƒsk 2005, s. 33–58; A. Czerederecka, Ekspertyza psychologiczna:
Sprawy dotyczàce dziecka i rodziny. Problemy rodzinne i opiekuƒcze (w:) J. Wójcikiewicz (red.) Ekspertyza
sàdowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007, s. 403–405 i 415–422.
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Warto, aby takie postulaty wyp∏ywa∏y zarówno od s´dziów zlecajàcych opinie
(zw∏aszcza w szczególnie z∏o˝onych przypadkach), jak i od samych rodziców
zaanga˝owanych w sprawy dotyczàce uregulowania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi. Tymczasem ci ostatni cz´sto roz∏adowujà z∏oÊç i frustracj´ na
pracownikach rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, dà˝à do
zdewaluowania ich opinii i do zastàpienia ich opiniami bieg∏ych z listy, czy wr´cz
wynajdywanych przez nich prywatnych specjalistów (pojawiajà si´ nawet postulaty, aby ka˝de z rodziców proponowa∏o w∏asnego bieg∏ego). Takie pomys∏y
wià˝à si´ z pomno˝eniem kosztów (mi´dzy innymi zwiàzanych z wykszta∏ceniem nowych bieg∏ych, którzy od nowa musieliby zdobywaç wiedz´ z tego specyficznego zakresu) i nara˝ajà sàd na korzystanie z opinii osób nieprzygotowanych do tej roli2. Warto te˝ wspomnieç, ˝e mo˝liwoÊci weryfikowania opinii prywatnych bieg∏ych i pociàgania do odpowiedzialnoÊci ich autorów sà, przy
obecnych regulacjach prawnych, nieporównywalnie mniejsze ni˝ w odniesieniu
do pracowników RODK, podlegajàcych instancjom nadzorczym. Nie mo˝na te˝
pominàç istotnego waloru opinii RODK – wydawania opinii przez zespó∏ specjalistów, w ka˝dym wypadku zatwierdzanej przez kierownika oÊrodka. Ta forma
podwójnej weryfikacji zwi´kszajàca prawdopodobieƒstwo obiektywizmu (bardziej wszechstronnego spojrzenia na badane problemy), ma nik∏e szanse realizacji w wypadku prywatnych bieg∏ych.
Bioràc pod uwag´ powy˝sze argumenty, warto zabiegaç o niezw∏oczne ustawowe zweryfikowanie statusu RODK w odniesieniu do ich organizacji i zakresu dzia∏ania. Obecnie, zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia∏ania rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063), wskazuje si´ na ich „dzia∏alnoÊç
w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich
oraz w zakresie przeciwdzia∏ania i zapobiegania demoralizacji” (§ 13). Ta rozbie˝noÊç mi´dzy przepisami prawnymi a praktykà (wieloletnim opiniowaniem RODK-ów w sprawach rodzinnych) sta∏a si´ podstawà do licznych przypadków kwestionowania opinii zg∏aszanych przez osoby niezadowolone z ich treÊci. Problem ten
pozostaje nierozstrzygni´ty, pomimo i˝ przedstawiono alternatywne propozycje
rozwiàzaƒ (projekt pos∏a J. Kozdronia, czy zw∏aszcza Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka, zak∏adajàcy umieszczenie na czo∏owej
pozycji dzia∏alnoÊci rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych wydawanie opinii dla sàdów powszechnych w zakresie problematyki nieletnich, ma∏oletnich i ich Êrodowiska rodzinnego).

2

Por. A. Czerederecka, T. Rajtar, Diagnoza przemocy w sprawach rodzinnych. Najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy,
niepublikowane wystàpienie na Konferencji Fundacji Dzieci Niczyje, Warszawa, 21–22 paêdziernika 2013.
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Stereotyp 4: Feminizacja sàdów rodzinnych i instytucji, które z nimi wspó∏pracujà jako êród∏o dyskryminowania ojców w roli g∏ównych opiekunów
Kolejny zarzut odnosi si´ do feminizacji sàdów i organów pomocniczych rozpatrujàcych problemy rodziny oraz wynikajàcej z tego „solidarnoÊci p∏ci”. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e wÊród s´dziów rozpatrujàcych sprawy rodzinne (zajmujàcych si´
zarówno problematykà rozwodów w sàdach okr´gowych, jak i kwestiami pieczy
nad dzieçmi w sàdach rejonowych) dominujà kobiety. Jednak bardzo ubogie opracowania naukowe dotyczàce tego problemu nie pozwalajà si´ jednoznacznie odnieÊç do wp∏ywu tego faktu na decyzje dotyczàce uregulowania w∏adzy rodzicielskiej. Pojedyncze badania (m.in. autorki tego tekstu3) wskazujà g∏ównie na rol´
czynnika historycznego (w przesz∏oÊci cz´Êciej ni˝ obecnie sprawy by∏y rozpatrywane na korzyÊç matek), zaÊ pos∏ugiwanie si´ stereotypami p∏ciowymi spotyka si´
w podobnym stopniu u przedstawicieli obu p∏ci. Za takà interpretacjà przemawia
te˝ fakt, ˝e zbli˝one proporcje powierzania w∏adzy rodzicielskiej matkom i ojcom
mo˝na zaobserwowaç w sàdach amerykaƒskich, gdzie w sàdach rodzinnych dominujà m´˝czyêni.
Z kolei statystyczne zestawienie opinii z RODK, reprezentujàce kilka odmiennych regionów Polski, obali∏y zarzuty dotyczàce „solidarnoÊci p∏ciowej” kierowane pod adresem tamtejszych pracowników. Opracowanie przeprowadzone
w oÊrodku kieleckim wykaza∏o, ˝e w sprawach, w których ojcowie ubiegali si´
o bezpoÊrednie sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej, 58% z nich uzyska∏o opini´
w pe∏ni zgodnà z ich oczekiwaniami, a tylko 18% opinii zawiera∏o wnioski ca∏kiem
sprzeczne z oczekiwaniami, zaÊ w sytuacjach, gdy wnioskowali o udzia∏ w pieczy
nad dzieckiem, a˝ 97% opinii odpowiada∏o ich oczekiwaniom4. Jeszcze bardziej
interesujàcych wyników dostarczy∏y analizy przeprowadzone przez RODK Nr 1
w Katowicach. Na 231 analizowanych opinii dotyczàcych wskazania pierwszoplanowego rodzica tylko w 100 sprawach ojcowie sami wyst´powali z takim wnioskiem, w pozosta∏ych sytuacjach takie pytanie zadawa∏ bieg∏ym sàd. Paradoksalnie to w odniesieniu do ojców z drugiej grupy opinie by∏y cz´Êciej przychylne
(57%) ni˝ w odniesieniu do ojców aktywnie zabiegajàcych o przej´cie pierwszoplanowej pieczy (43%). Z kolei z badaƒ przeprowadzonych w okr´gu dolnoÊlàskim wynika∏o, ˝e ojcowie nieco cz´Êciej ni˝ matki ubiegali si´ o sprawowanie
funkcji pierwszoplanowego rodzica (53%) i w niemal 60% opinie by∏y zgodne
z ich oczekiwaniami5.
3

4

5

A. Czerederecka, Decision making by judges in custody cases in Poland. Podejmowanie decyzji przez s´dziów w sprawach opiekuƒczych w Polsce, „Problems of Forensic Sciences” 1998, z. XXXVII, s. 90–110.
Pe∏niejsza relacja w: A. Czerederecka, Rodzinne oÊrodki diagnostyczno konsultacyjne na cenzurowanym,
„Rodzina i Prawo” 2013, Nr 24, s. 17–27.
A. Cyl-So∏tys, A. Szeptuch, Analiza czynników decydujàcych o wnioskowaniu przez bieg∏ych ROD-K w kwestii powierzenia ojcom wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏ymi dzieçmi, „Rodzina i Prawo” 2013,
Nr 24, s. 28–39.
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Poniewa˝ jednak nadal sporadycznie zdarza si´ odwo∏ywanie si´ do stereotypów, warto w tym miejscu podkreÊliç, i˝ p∏eç nie jest czynnikiem ró˝nicujàcym
kompetencje wychowawcze rodziców, którzy czujà si´ zwiàzani uczuciowo z dzieckiem i zabiegajà o aktywny udzia∏ w pieczy nad nim. Wskazujà na to m.in. badania
prowadzone od lat przez autork´ tego tekstu6.
Nie podlega te˝ dyskusji, i˝ optymalna, komfortowa zarówno dla rodziców, jak
i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoÊci i wspó∏pracujàcych z nimi specjalistów,
by∏aby sytuacja, gdyby ta druga grupa by∏a w jednakowym stopniu reprezentowana przez obie p∏ci, gdy˝ stwarza to wi´ksze poczucie bezpieczeƒstwa rodzicom
i u∏atwia komunikowanie si´ z nimi. Równowaga taka nie jest ∏atwa do osiàgni´cia
ze wzgl´du na feminizacj´ zawodów spo∏ecznych, jednak w ostatnich latach obserwuje si´ wzrost liczby m´˝czyzn, zw∏aszcza zatrudnionych w rodzinnych oÊrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych.
Stereotyp 5: Zale˝noÊç mi´dzy samotnym macierzyƒstwem a alienacjà
rodzicielskà
Autorzy zarzutu przytaczajà dane GUS wskazujàce na wysoki procent samotnego macierzyƒstwa na dowód izolowania ojca od aktywnego udzia∏u w pieczy nad
dzieçmi. Takie uproszczenie jest formà manipulacji, istnieje bowiem wiele przyczyn
samotnego macierzyƒstwa: brak zwiàzku, choçby nieformalnego, mi´dzy rodzicami
powiàzane z brakiem zainteresowania dzieckiem ze strony ojca, a niekiedy nawet
z brakiem ÊwiadomoÊci ojcostwa; brak dà˝enia ojca do uczestniczenia w wychowaniu dziecka po rozwodzie; powa˝ne zaniedbania lub nadu˝ycia z jego strony skutkujàce ograniczeniem lub pozbawieniem w∏adzy rodzicielskiej; wdowieƒstwo itd.
Sytuacje odizolowania ojca od udzia∏u w wychowaniu, pomimo jego rzeczywistych
staraƒ, stanowià niewielki (choç w ostatnim okresie wzrastajàcy) procent tej grupy.
Stereotyp 6: Czarno-bia∏e spostrzeganie rodziców
Zarzuty pojawiajàce si´ pod adresem decyzji podejmowanych w sàdzie rodzinnym oraz dowodów z opinii specjalistycznych, sprawozdaƒ kuratorów, nieprawid∏owoÊci zg∏aszanych przez placówki pomocy spo∏ecznej, szko∏y, terapeutów itd. dotyczà najcz´Êciej tendencyjnoÊci. W odniesieniu do skar˝àcych mo˝na wyodr´bniç
dwie najcz´Êciej spotykane sytuacje, ró˝niàce si´ zwykle zarówno kontekstem
prawnym, jak pod∏o˝em spo∏ecznym i psychologicznym. Pierwszà w skrócie mo˝na okreÊliç jako uk∏ad: rodzina (a dok∏adniej mówiàc: rodzice) kontra paƒstwo. Dotyczy ona zwykle decyzji o ograniczeniu lub pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej
i wià˝e si´ z przekonaniem o dzia∏aniach wymierzonych (jakoby na tle ideologicz6

A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiek´ nad dzieçmi, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 275–279.
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nym) przeciwko rodzinie (jej suwerennoÊci, spójnoÊci i jednoÊci), zw∏aszcza gdy
wià˝e si´ to z decyzjà o skierowaniu dzieci do placówki opiekuƒczej. Szczególne
emocje i sprzeciw tej grupy budzi ustawa o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.
Druga grupa to rodzice pozostajàcy w silnym konflikcie o uregulowanie w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi po rozstaniu. W tym wypadku skar˝àcymi sà zwykle rodzice pe∏niàcy drugoplanowà rol´ w sprawowaniu pieczy, a nieprawid∏owoÊci
majà ich zdaniem polegaç na przyjmowaniu przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoÊci punktu widzenia pierwszoplanowego rodzica.
Obie te grupy rodziców ∏àczy: silne zaanga˝owanie emocjonalne, sztywnoÊç
postaw, brak dystansu do w∏asnych problemów i krytycyzmu w ocenie w∏asnych
b∏´dów wychowawczych, obwinianie „przeciwników” o wszystkie problemy wychowawcze i zaburzenia ujawniane przez dziecko (dzieci) oraz silne poczucie krzywdy. Osoby te nie dostrzegajà potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w swoim post´powaniu, tote˝ sà bardzo ma∏o podatne na oddzia∏ywania korekcyjne,
niesk∏onne do przyjmowania sugestii zmian w swoim zachowaniu, a co za tym idzie
tak˝e niepodatne na porady, mediacje czy terapi´. JednoczeÊnie im bardziej anga˝ujà si´ w spór, tym precyzyjniej potrafià formu∏owaç swoje zarzuty oraz poszukiwaç grup wsparcia, którym przedstawiajà swój subiektywny punkt widzenia.
Te w∏aÊnie sytuacje sà doskona∏ym punktem wyjÊcia do zamieszczanych w mediach „newsów” o krzywdzie wyrzàdzanej rodzinie.
Tymczasem sprawy trafiajàce do sàdu niezwykle rzadko sà odzwierciedleniem
czarno-bia∏ego spostrzegania rzeczywistoÊci. Zanim dojdzie do zg∏oszenia o powa˝nych zaniedbaniach lub nadu˝yciach w rodzinie, potrzebne jest zgromadzenie
odpowiednich dowodów, a decyzja sàdu wymaga jeszcze ich uwa˝nego przeanalizowania i przyj´cia. Niemal zawsze radykalne postanowienia sàdu sà konsekwencjà braku skutecznoÊci zastosowania ∏agodniejszych Êrodków.
Dotyczy to tak˝e sytuacji silnego konfliktu mi´dzy rodzicami. Jednak w tej sytuacji cz´Êciej dochodzi do rozbie˝noÊci pomi´dzy zaleceniami sàdu a ich realizowaniem przez rodziców. Rodzice pe∏niàcy pierwszoplanowà piecz´ (czyli w praktyce ci,
z którymi mieszkajà dzieci, tak˝e w przypadkach, kiedy w∏adz´ rodzicielskà powierzono obydwojgu rodzicom) izolujà dzieci od drugoplanowego opiekuna i manipulujà nimi tak, aby ukszta∏towaç u nich negatywnà postaw´ wobec niego. To zjawisko
okreÊlane jest obecnie mianem alienacji rodzicielskiej. Jednak i w tej sytuacji zazwyczaj nie mamy do czynienia z czarno-bia∏ymi okolicznoÊciami. Drugoplanowi rodzice (cz´Êciej ojcowie) podejmujà cz´sto gwa∏towne dzia∏ania odwetowe nie zwa˝ajàc na koszty psychiczne ponoszone przez dzieci, choç deklarujà, ˝e robià to w ich
interesie. Jak wspomniano wy˝ej, wyniki badaƒ nad rodzicami pozostajàcymi w silnym konflikcie o uregulowanie w∏adzy rodzicielskiej (i/ lub kontaktów) wskazujà ponadto, ˝e kompetencje wychowawcze obydwojga rodziców sà zwykle porównywalne. Wprawdzie obydwoje sà silnie zwiàzani uczuciowo z dzieçmi, ale pope∏niajà podobne b∏´dy wychowawcze: s∏abo rozumiejà wiele ich potrzeb psychicznych,
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sà sk∏onni uto˝samiaç w∏asne postawy wobec by∏ego partnera z potrzebami dzieci,
stosujà wobec dzieci przemoc emocjonalnà, manipulujà ich uczuciami. Co wi´cej,
drugoplanowi rodzice, kiedy przejmujà wiodàcà rol´ w wychowaniu, powielajà
b∏´dy pope∏niane wczeÊniej przez by∏ego partnera izolujàc dzieci od niego.
Stereotyp 7: Molestowanie seksualne w skonfliktowanych rodzinach
Szczególnym przypadkiem realizowania konfliktu o uregulowanie kontaktów
by∏ego partnera z dzieçmi jest oskar˝anie go o molestowanie seksualne. Pozwala
to zwykle skutecznie odizolowaç go od dzieci, przynajmniej na czas trwania post´powania w tej sprawie, cz´sto przynosi te˝ dodatkowy skutek w postaci zdyskredytowania go w Êrodowisku, w którym ˝yje, zniszczenia jego kariery zawodowej itd.
Takie oskar˝enia cz´Êciej zdarzajà si´ ze strony matek pod adresem ojców, chocia˝ coraz cz´Êciej spotyka si´ zarzuty w przeciwnym kierunku.
Niestety i w tym wypadku nie mo˝na przedstawiç propozycji prostego rozwiàzania. Sam konflikt mi´dzy rodzicami i potencjalne motywy odwetowe jako êród∏a kierowanych oskar˝eƒ nie oznaczajà, ˝e zarzuty sà bezpodstawne. Zdarza si´ bowiem,
˝e zaburzenia relacji mi´dzy rodzicami, frustracje i niezaspokojone potrzeby seksualne rodziców prowokujà niektórych z nich do wykorzystywania seksualnego w∏asnych dzieci. Dlatego ka˝de zg∏oszenie jest rozpatrywane bardzo uwa˝nie, a zaanga˝owanie dziecka w spraw´ prowadzi cz´sto do powa˝nych zaburzeƒ w jego rozwoju, niezale˝nie od tego, czy wykorzystanie seksualne mia∏o miejsce, czy te˝ nie.
Rodzic deklarujàcy ochron´ dobra dziecka tak bardzo skupia si´ bowiem na wyjaÊnieniu i (lub) udowodnieniu winy by∏ego partnera (lub kogoÊ z jego najbli˝szego
Êrodowiska), ˝e wi´kszoÊç uwagi poÊwi´canej dziecku koncentruje na wydobyciu
od niego informacji potwierdzajàcych podejrzenia. Wydaje si´, ˝e odpowiednio
do tego, jak nag∏oÊniono spo∏ecznie zjawiska molestowania dzieci, wskazane by∏oby tak˝e nag∏oÊnienie niebezpieczeƒstw zwiàzanych z podejmowaniem rozmów
z dzieçmi na ten wyjàtkowo intymny temat (zw∏aszcza gdy osobà podejrzanà jest
ktoÊ, z kim dziecko jest zwiàzane uczuciowo) przez osoby do tego nieprzygotowane (tak˝e te najbli˝sze). Konflikt lojalnoÊci, przed którym staje dziecko, gdy jedna
z najbli˝szych jej osób stosuje naciski psychiczne, aby uzyskaç informacje o „brzydkich zabawach” z drugà bliskà osobà, w powiàzaniu z brakiem zrozumienia problemu, niejasnym poczuciem winy i krzywdy, staje si´ êród∏em wtórnych (a w wypadku bezpodstawnych podejrzeƒ – pierwotnych) prze˝yç traumatycznych dziecka.
Stereotyp 8: Równy podzia∏ pomi´dzy rodzicami jako realizacja interesu
dziecka
W ostatnim okresie przedstawiciele Êrodowiska ojców, którzy czujà si´ dyskryminowani przez wymiar sprawiedliwoÊci (w tym tak˝e obowiàzujàce w nim przepisy prawne) coraz cz´Êciej lansujà propozycj´ ustawowego przyj´cia pieczy wspól-

94

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

Rozstrzyganie o kwestiach zwiàzanych ze sprawowaniem w∏adzy rodzicielskiej...

nej-naprzemiennej w przypadku braku porozumienia mi´dzy rodzicami. Takie rozwiàzanie bierze pod uwag´ wy∏àcznie interes rodziców izolowanych, wbrew swoim
dà˝eniom, od wychowania. By∏oby jednak ca∏kowicie sprzeczne z dobrem dziecka, które po rozstaniu rodziców ma du˝e trudnoÊci z zaadaptowaniem si´ do nowej sytuacji. Jednakowy udzia∏ rodziców w wychowaniu, polegajàcy na czasowym
naprzemiennym zamieszkiwaniu dziecka z ka˝dym z rodziców, proponuje si´ wy∏àcznie w sytuacjach, gdy rodzice po rozstaniu prezentujà w miar´ jednolity i spójny system wychowawczy, sà zdolni uzgadniaç ze sobà szczegó∏y dotyczàce codziennych czynnoÊci zwiàzanych z piel´gnacjà i opiekà, majà do siebie wzajemne
zaufanie i potrafià zadbaç o stworzenie pozytywnej atmosfery przy przekazywaniu
sobie dziecka. W dodatkowych zaleceniach wskazuje si´ tak˝e, aby rodzice, o ile
to mo˝liwe, mieszkali na tyle blisko siebie, by dziecko mog∏o wychowywaç si´
w jednym Êrodowisku, tj. by zmieniajàc dom nie zmienia∏o szko∏y, kolegów, mog∏o
uczestniczyç regularnie w zaj´ciach ponadobowiàzkowych itd.7. Tymczasem rodzice postulujàcy wprowadzenie w Polsce jako zasady pieczy wspólnej-naprzemiennej wywodzà si´ w przewa˝ajàcej mierze ze Êrodowisk silnie skonfliktowanych,
w których wzajemna wrogoÊç i brak zaufania mi´dzy by∏ymi partnerami uniemo˝liwia porozumienie we wszystkich kwestiach zwiàzanych z pieczà nad dzieçmi. Rodzice deprecjonujà si´ wzajemnie, nie przekazujà sobie ˝adnych informacji o leczeniu dziecka, jego sposobie ˝ywienia itd., przekazujà te˝ dziecku sprzeczne komunikaty podwa˝ajàc autorytet drugiego rodzica, deprecjonujàc go w oczach
dziecka i stosujàc na dziecko naciski, aby przej´∏o ich punkt widzenia. Jest to ca∏kowicie sprzeczne z podstawowym warunkiem prawid∏owego rozwoju psychicznego dziecka – zapewnienia mu systemu spójnych i jednolitych oddzia∏ywaƒ wychowawczych. Nie trzeba byç specjalistà z zakresu pedagogiki ani psychologii, aby
dostrzec, ˝e przebywanie dziecka na przemian w dwóch wrogich i dostarczajàcych
sprzecznych komunikatów Êrodowiskach uniemo˝liwia mu ukszta∏towanie podstaw bezpieczeƒstwa i skazuje je na zaburzenia rozwoju psychicznego.
Stereotyp 9: Pomoc dla pokrzywdzonych rodziców ze strony grup
wzajemnego wsparcia i mediów
Zarówno organizacje powstajàce w celu niesienia wsparcia osobom z podobnymi problemami (na przyk∏ad stowarzyszenia ochrony praw ojców), spo∏ecznoÊci
internetowe, jak i cz´sto organizacje zajmujàce si´ ochronà praw okreÊlonej grupy
bardzo cz´sto nie tyle przynoszà realnà pomoc, co patologizujà zachowania rzeczywistych lub domniemanych pokrzywdzonych. Dzia∏aniami, które podejmujà,
7

A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja..., s. 108–109; W. Hodges, Intervention for children of divorce.
Custody, access and psychotherapy, John Wiley & Son, New York 1991, s. 104–114; R. Otto, J. Buffington-Vollum and J. Edens, Child custody evolution (w:) A. Goldstein, I. Weiner, (eds.) Handbook of Psychology,
vol. 11, Forensic Psychology, John Wiley & Son, New York 2003, s. 202.

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

95

Alicja Czeredecka

wzmacniajà ich patrzenie na Êwiat z perspektywy krzywdy, którà im wyrzàdzono
i utwierdzajà w celowoÊci dà˝enia do odwetu, usztywniajà postawy ukierunkowane
na konfliktowe rozwiàzywanie problemów. Jeszcze bardziej uproszczony i zdeformowany, czarno-bia∏y obraz rzeczywistoÊci (cz´sto wr´cz dodatkowo zmanipulowany dla wyeksponowania dramatyzmu sytuacji) prezentujà media, których nadrz´dnym celem jest przyciàgni´cie na chwil´ uwagi odbiorcy. Dostarczane przez
nie informacje funkcjonujà w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej ulotnà chwil´, ale jednorodny w formie przekaz kszta∏tuje stereotypy spo∏eczne o fa∏szywej polityce paƒstwa
wobec rodziny i niewydolnoÊci instytucji paƒstwowych, które majà jà chroniç.
Rzeczywista pomoc jest znacznie trudniejsza i bardziej czasoch∏onna, wymaga
uwra˝liwiania na odmienny punkt widzenia, przede wszystkim zaÊ na perspektyw´
dziecka, uczenia dostrzegania b∏´dów po obu stronach sporu i kompromisowych
rozwiàzaƒ, spostrzegania sytuacji spo∏ecznych nie tyle z punktu widzenia poszukiwania winnych, co ukierunkowania na rozwiàzywanie problemów i dostrzeganie
dalekosi´˝nych celów, a nie doraênej satysfakcji z pokonania przeciwnika.
Powy˝sze rozwa˝ania sà próbà zwrócenia uwagi na pu∏apki wynikajàce ze stereotypowego postrzegania problemów zwiàzanych z post´powaniem w sprawach
rodzinnych i jago konsekwencji – narastajàcej frustracji spo∏ecznej. Warto na zakoƒczenie powróciç do kwestii oczywistej – ka˝da sprawa jest indywidualna i wymaga rozwa˝ania okreÊlonego zachowania w konkretnym kontekÊcie. Ustalenie
obiektywnych okolicznoÊci przez sàd nie mo˝e byç rozpatrywane „na skróty”, tym
bardziej, ˝e g∏ówni zainteresowani – cz∏onkowie rodziny – nie u∏atwiajà tego zadania. Zak∏ócenia funkcjonowania rodziny i anga˝owanie w te problemy Êrodowiska
zewn´trznego (w tym wypadku sàdu) wià˝e si´ bowiem z silnymi prze˝yciami traumatycznymi wszystkich jej cz∏onków, a w konsekwencji – powa˝nym zniekszta∏caniem przez nich informacji z powodu subiektywnego spostrzegania konfliktu (uruchamiania mechanizmów obronnych) oraz Êwiadomego dà˝enia do chronienia interesu rodziny na forum publicznym.
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ORZECZNICTWO
Wybrane orzeczenia Sàdu Najwy˝szego
z II pó∏rocza 2013 r.
Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 11 wrzeÊnia 2013 r. (III CZP 52/13)
„Czy przewodniczàcy w sprawie o zastosowanie obowiàzku leczenia odwykowego (art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi) mo˝e pod rygorem zwrotu wniosku wezwaç prokuratora do przed∏o˝enia opinii ∏àcznej lekarza psychiatry i psychologa
albo lekarza psychiatry i specjalisty psychoterapii uzale˝nieƒ?”
„Niedo∏àczenie do wniosku prokuratora o zastosowanie obowiàzku leczenia odwykowego (art. 26 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi – jedn. tekst Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1356 ze zm.) opinii bieg∏ego albo wzmianki bieg∏ego o okolicznoÊciach
uniemo˝liwiajàcych jej wydanie (§ 6 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie bieg∏ych w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu
(Dz. U. Nr 250, poz. 1883 ze zm.) stanowi brak formalny podlegajàcy uzupe∏nieniu na podstawie art. 130 § 1 w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. i art. 26 ust. 3 tej
ustawy pod rygorem jego zwrotu.”

Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 4 grudnia 2013 r. (III CZP 85/13)
„Czy jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalnoÊci aktowi notarialnemu,
w którym d∏u˝nik z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o poddaniu si´ w trybie art. 777 § 1 pkt 4
k.p.c. egzekucji co do Êwiadczeƒ alimentacyjnych?”
„Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalnoÊci aktowi notarialnemu,
w którym d∏u˝nik z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o poddaniu si´ egzekucji Êwiadczeƒ alimentacyjnych; sàd mo˝e oddaliç wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalnoÊci, je˝eli z jego treÊci oraz oÊwiadczenia d∏u˝nika
o poddaniu si´ egzekucji w sposób oczywisty wynika, ˝e zosta∏o z∏o˝one
w celu obejÊcia prawa.”
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KONKURS
Poni˝ej publikujemy prace nagrodzone i wyró˝nione w konkursie „Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej”. Wspó∏organizatorami konkursu,
nad którym patronat objà∏ Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego Stanis∏aw Dàbrowski, byli: Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce
oraz wydawca kwartalnika,, Rodzina i Prawo”” – Instytut Badaƒ DNA w Warszawie.
Celem konkursu by∏o promowanie twórczej aktywnoÊci s´dziów, którzy
w swojej pracy zawodowej dostrzegajà istotne dla rodziny i dziecka problemy
prawne, spo∏eczne, obyczajowe i instytucjonalne. Autorzy nagrodzonych prac
poruszyli istotne dylematy wyst´pujàce w codziennej praktyce s´dziego, a niejednokrotnie zaproponowali te˝ sposoby ich rozwiàzania. Spostrze˝enia, refleksje i postulaty laureatów konkursu ju˝ spotka∏y si´ ze zrozumieniem i zainteresowaniem w Êrodowisku s´dziów rodzinnych. Publikacja tych prac b´dzie niewàtpliwie przyczynkiem do szerszej dyskusji nie tylko nad trudnoÊciami
interpretacyjnymi, z jakimi s´dziowie rodzinni zmagajà si´ w procesie stosowania
prawa, ale tak˝e nad rolà i kondycjà sàdownictwa rodzinnego w ogólnoÊci.
Jury konkursu przewodniczy∏ prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski, Prezes Sàdu Najwy˝szego, w jego sk∏ad weszli: prof. dr hab. Wanda Stojanowska, Kierownik Katedry
Prawa Rodzinnego i Nieletnich Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, Janusz Stawiarski, Dyrektor Instytutu Badaƒ DNA, El˝bieta Schubert, SSA w Olsztynie,
dr Hanna Bzdak, SSO w Szczecinie w st. spocz., Wyk∏adowca Krajowej Szko∏y Sàdownictwa i Prokuratury oraz Robert Zegad∏o – SSO w Warszawie, Sekretarz Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i Redaktor Naczelny Kwartalnika Rodzina i Prawo.
Pierwsze miejsce w konkursie zdoby∏y ex aequo Katarzyna KoÊciów-Kowalczyk
– s´dzia Sàdu Rejonowego w Z∏otoryi – przewodniczàca Zamiejscowego Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich Sàdu Rejonowego w Z∏otoryi z siedzibà w Jaworze oraz
Karolina Sosinska – s´dzia Sàdu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Drugie miejsce zaj´∏a Katarzyna Wieraszko – s´dzia Sàdu Okr´gowego
we Wroc∏awiu.
Trzeciej nagrody nie przyznano, natomiast wyró˝niono trzy dalsze prace,
których autorkami sà: Bernadetta Szaton – s´dzia Sàdu Rejonowego w Bielsku-Bia∏ej – przewodniczàca Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich Sàdu Rejonowego
w Bielsku-Bia∏ej, Anna Kosobudzka – s´dzia Sàdu Rejonowego w Pszczynie
– przewodniczàca Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich Sàdu Rejonowego
w Pszczynie oraz Joanna Nawrot – s´dzia Sàdu Rejonowego w ˚arach.
Og∏oszenie wyników konkursu po∏àczone z wr´czeniem nagród i pamiàtkowych
dyplomów mia∏o miejsce w czasie ostatniego kongresu Stowarzyszenia S´dziów
Sàdów Rodzinnych w Polsce, który odbywa∏ si´ we wrzeÊniu 2013 r. w Zakopanem.
Redakcja „Rodziny i Prawa”
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Moralne i prawne problemy zwiàzane z adopcjà
ze wskazaniem
Od wielu lat kwestie zwiàzane z tzw. adopcjà ze wskazaniem sà obecne w mediach. Temat ten jest popularny zapewne dlatego, ˝e wzbudza wiele kontrowersji
i mieszanych uczuç, tak˝e wÊród s´dziów orzekajàcych w sprawach rodzinnych.
Kiedy pierwszy raz przeczyta∏am artyku∏ na temat adopcji ze wskazaniem, w pierwszej chwili pomyÊla∏am: przecie˝ tak nie mo˝na! To niemoralne. Min´∏o kilka lat
i moje stanowisko uleg∏o zasadniczej zmianie. Obecnie uwa˝am, ˝e trzeba dokonaç zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym tak, aby rodzic mia∏ mo˝liwoÊç,
zgodnie z prawem, oddania dziecka do przysposobienia osobom, które sam wybierze, które byç mo˝e zna i do których ma zaufanie. Przy czym w mojej ocenie
szczególnie wa˝ne jest, aby do zawarcia tej swoistej „umowy o adopcj´” nie dochodzi∏o poza oÊrodkami adopcyjnym, tylko przy ich poÊrednictwie.
„Adopcj´ ze wskazaniem” podobno wybiera w Polsce statystycznie oko∏o tysiàca rodzin rocznie. T´ informacj´ przeczyta∏am na jednym z portali kojarzàcych
ch´tnych do skorzystania z takiej formy przysposobienia, wi´c nie jestem w stanie
okreÊliç na ile jest wiarygodna. W Polsce jest przeprowadzanych oko∏o 3,5 tys.
adopcji rocznie, gdyby zatem przyjàç, ˝e ponad? z nich to adopcje ze wskazaniem,
to moim zdaniem istnieje ogromna potrzeba uregulowania tej formy przysposobienia w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym.
O adopcji ze wskazaniem mówi si´, ˝e nie jest zabroniona, zatem jest dozwolona. Nie ma przepisów, które mówi∏yby wprost o mo˝liwoÊci przekazania dziecka
w adopcj´ przez rodziców biologicznych wybranym przez nich kandydatom na rodziców adopcyjnych. Zachowanie takie nie wzbudza zaufania i jest niejednoznaczne pod wzgl´dem etycznym. Gdy matka biologiczna decyduje si´ oddaç swoje
dziecko obcym ludziom, cz´sto zachodzi podejrzenie, ˝e nie robi tego bezinteresownie. W gr´ mogà wchodziç i bardzo cz´sto wchodzà pieniàdze. Nie da si´ tego jednak w ˝aden sposób zweryfikowaç. Kontakt pomi´dzy matkà biologicznà
a rodzinà adopcyjnà nie jest przez nikogo nadzorowany, ci ludzie spotykajà si´
na prywatnym gruncie, poznajà najcz´Êciej przez internet i mogà zawieraç mi´dzy
sobà dowolne uk∏ady, równie˝ finansowe. Je˝eli tylko obie strony sà zadowolone,
a dziecku nie dzieje si´ krzywda – sprawa jest nie do wykrycia. Wiadomo, ˝e funkcjonujà tak˝e poÊrednicy kontaktujàcy bezdzietne pary z matkami biologicznymi.
Czy dzia∏ajà bezinteresownie? Z pewnoÊcià nie. A gdy w gr´ wchodzà pieniàdze,
adopcja zamienia si´ w transakcj´ handlowà.
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Gdzie przebiega granica pomi´dzy „wsparciem finansowym na czas trwania
cià˝y” a kupowaniem sobie dziecka? Nie sposób tego jednoznacznie okreÊliç. Matki decydujàce si´ na oddanie dziecka do adopcji przewa˝nie nie sà w dobrej sytuacji materialnej, zresztà brak pieni´dzy jest na ogó∏ jednym z g∏ównych powodów
decyzji o oddaniu dziecka.
Szeroko opisywana w mediach by∏a sprawa ma∏oletniego Oliwiera. Jego matka
biologiczna Ma∏gorzata M. kiedy dowiedzia∏a si´, ˝e jest w cià˝y z trzecim dzieckiem, a jej by∏y mà˝ trafi∏ po raz kolejny do zak∏adu karnego, uzna∏a, ˝e samotnie
nie da rady wychowaç trójki dzieci. Ma∏gorzata M. umówi∏a si´ z Roksanà R. – kobietà, która chcia∏a przyjàç jej dziecko, ˝e b´dzie podczas wizyt u lekarza i w szpitalu legitymowaç si´ dokumentami Roksany R. Ma∏gorzata M. urodzi∏a syna, któremu
Roksana R. da∏a na imi´ Oliwier. W akcie urodzenia to Roksana R. figurowa∏a jako
jego matka. Ma∏oletni Oliwier prosto ze szpitala pojecha∏ z Roksanà R. do jej domu. Na skutek informacji sàsiadów matki biologicznej Oliwera, policja zainteresowa∏a si´ losem dziecka i po czterech dniach mieszkania z Roksanà R. ma∏oletni Oliwier trafi∏ do domu dziecka, w którym sp´dzi∏ kilka miesi´cy dopóki jego skomplikowana sytuacja prawna nie zosta∏a uregulowana (konieczne by∏o przeprowadzenie sprawy o zaprzeczenie macierzyƒstwa, ustalenie macierzyƒstwa, ustanowienie opieki i w koƒcu mo˝na by∏o umieÊciç Oliwiera w rodzinie adopcyjnej).
Nie wiem jak potoczy∏yby si´ losy Oliwiera, gdyby jego matka zdecydowa∏a si´
na zgodny z prawem sposób przekazania go pod opiek´ Roksany, choçby adopcj´ ze wskazaniem. Byç mo˝e Roksana R. by∏aby dobrà matkà, a obie panie unikn´∏yby post´powania karnego. Tyle tylko, ˝e Roksana R. zamiast zaczàç od zg∏oszenia si´ do oÊrodka adopcyjnego i odbycia szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych zacz´∏a od szukania ofert sprzeda˝y dziecka w Internecie.
Takich osób, które szukajà dziecka w internecie jest wiele. Do 1 stycznia 2012 r.
rodzicami adopcyjnymi przy adopcji ze wskazaniem mog∏y zostaç dowolne osoby.
Co prawda nie ka˝dy przypadek koƒczy∏ si´ pozytywnie w sàdzie, jednak szanse
niespokrewnionych ale wybranych przez rodziców biologicznych osób by∏y bardzo
du˝e. Na szcz´Êcie po zmianie przepisów, która wesz∏a w ˝ycie 1 stycznia 2012 r.
przysposobiç obce dziecko mogà jedynie osoby, które posiadajà opini´ kwalifikacyjnà oraz Êwiadectwo ukoƒczenia szkolenia organizowanego przez oÊrodek
adopcyjny; mówià o tym mi´dzy innymi art. 169 i art. 172 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast´pczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135). Portale internetowe zareagowa∏y na t´ zmian´ bardzo szybko i w og∏oszeniach o poszukiwaniu
rodziców dla majàcego si´ urodziç dziecka zazwyczaj pojawia si´ informacja,
˝e konieczne do sfinalizowania adopcji jest posiadanie przez kandydatów zaÊwiadczenia kwalifikacyjnego. Taka zmiana pomo˝e w wyeliminowaniu z grona kandydatów na rodziców adopcyjnych osób, np. z zaburzeniami psychicznymi czy z innych
przyczyn nie dajàcych gwarancji zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki.
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JakiÊ czas temu du˝e wra˝enie zrobi∏ na mnie film „Juno”.
Akcja filmu rozgrywa si´ na przedmieÊciach typowego amerykaƒskiego miasteczka. G∏ównà bohaterkà jest szesnastoletnia Juno, która zachodzi w cià˝´ z kolegà ze szko∏y. Poczàtkowo decyduje si´ na aborcj´. Czekajàc na zabieg rozmawia
z pracownikami kliniki, przeglàda ulotki informacyjne i zmienia zdanie, postanawiajàc znaleêç dla majàcego si´ urodziç dziecka odpowiednich rodziców adopcyjnych. Niezale˝nie od opowiedzianej w tym filmie historii, mojà uwag´ zwróci∏a
przede wszystkim dost´pnoÊç informacji na temat mo˝liwych rozwiàzaƒ, z jakich
mo˝e skorzystaç nastoletnia matka i wskazanie – jako jednego z rozwiàzaƒ – mo˝liwoÊci samodzielnego znalezienia przez Juno rodziców dla swojego dziecka.
Sprawdzi∏am w internecie jak traktowana jest adopcja ze wskazaniem w USA,
by∏am zaskoczona jej powszechnoÊcià i otwartym podejÊciem do problemu.
Punkty informacyjne, pracownicy socjalni, strony w internecie – to wszystko ma
pomóc uniknàç niebezpieczeƒstw zwiàzanych z oddawaniem dziecka do adopcji.
Jest nawet lista pytaƒ, które mo˝na zadaç konsultantowi czy przysz∏ym rodzicom,
zaskakujàco trafnych. Kilka kwestii, o których matka powinna pomyÊleç zanim podejmie decyzj´, np. czy jej decyzja nie jest podyktowana tylko i wy∏àcznie trudnà
sytuacjà finansowà, bo jeÊli tak, to pomoc mo˝e uzyskaç w okreÊlonych miejscach
i byç mo˝e nie b´dzie musia∏a oddawaç dziecka.
Nie we wszystkim powinniÊmy naÊladowaç inne systemy prawne, jednak z dobrych wzorów warto korzystaç.
Jednym z najciekawszych, a na pewno najbardziej znanym przyk∏adem amerykaƒskiej adopcji ze wskazaniem jest przypadek Steve’a Jobsa, nie˝yjàcego ju˝ za∏o˝yciela Apple Computers.
Steve Jobs urodzi∏ si´ 24 lutego 1955 r. w San Francisco. Jego rodzice nie byli
ma∏˝eƒstwem. Syryjski ojciec i amerykaƒska matka oddali go do adopcji. Sam
Jobs uwa˝a∏, ˝e bycie wychowywanym przez rodziców adopcyjnych to jeden
z trzech najistotniejszych etapów w jego ˝yciu, który go ukszta∏towa∏ i pomóg∏ odnieÊç sukces. Wyg∏aszajàc swoje s∏ynne przemówienie w czerwcu 2005 r., podczas
uroczystoÊci rozdania dyplomów na Uniwersytecie Stanforda, opowiedzia∏, ˝e jego
biologiczna matka uwa˝a∏a, ˝e powinien zostaç adoptowany przez osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem. Wszystko by∏o przygotowane do tego, aby zosta∏ zaadoptowany przez prawników, jednak okaza∏o si´, ˝e woleli dziewczynk´. Wtedy jako
kandydatów na rodziców adopcyjnych wskazano kolejne ma∏˝eƒstwo. Jednak kiedy matka biologiczna Steve’a Jobsa zorientowa∏a si´, ˝e kandydatka na matk´ adopcyjnà nigdy nie skoƒczy∏a studiów, a ojciec nigdy nie ukoƒczy∏ szko∏y Êredniej,
odmówi∏a podpisania dokumentów. Ustàpi∏a kilka miesi´cy póêniej, gdy kandydaci na rodziców adopcyjnych obiecali jej, ˝e pewnego dnia wyÊlà ch∏opca na studia.
Tylko dzi´ki temu, ˝e by∏ to taki rodzaj przysposobienia, kiedy rodzice biologiczni
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majà wp∏yw na to, kto adoptuje ich dziecko, matka Steve’a Jobsa mog∏a dostaç
gwarancj´ adoptujàcych, ˝e jej syn b´dzie móg∏ si´ kszta∏ciç. Gdyby nie obietnica
z∏o˝ona przez rodziców adopcyjnych, byç mo˝e Steve Jobs nigdy nie rozpoczà∏by
studiów, których co prawda nigdy nie skoƒczy∏, ale to ju˝ zupe∏nie inna historia.
W polskim prawie rodzinnym uregulowana jest jedynie w art. 1191 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego instytucja wyra˝enia zgody na przysposobienie dziecka
w przysz∏oÊci bez wskazywania osoby przysposabiajàcego. Zgod´ takà mo˝na wyraziç nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 6 tygodni od urodzenia dziecka. Wyra˝ajàc t´
zgod´ rodzice biologiczni nie wiedzà do jakiej rodziny trafi ich dziecko.
Pami´tam m∏odà dziewczyn´, jeszcze uczennic´, która z ró˝nych wzgl´dów nie
mog∏a wychowywaç swojego dziecka, wyrazi∏a zgod´ na przysposobienie jej dziecka w trybie przewidzianym przez art. 1191 k.r.o. Na sali rozpraw dopytywa∏a si´ czy
jej dziecko na pewno trafi do kochajàcej rodziny. Min´∏o oko∏o 10 lat, ta dziewczyna
ma pe∏nà, dobrze funkcjonujàca rodzin´: m´˝a, dwoje dzieci. Wiem, ˝e by∏a w domu dziecka kilka miesi´cy po orzeczeniu adopcji, nie chcia∏a znaç adresu ani danych rodziny, chcia∏a tylko si´ upewniç, czy jej dziecko trafi∏o do dobrej rodziny.
W ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w przepisach dotyczàcych adopcji,
jednak nadal nie ma projektów, które zaj´∏yby si´ uregulowaniem „szarej strefy” adopcyjnej, jakà sà adopcje ze wskazaniem. Jedyne dzia∏ania, jakie sà podejmowane po nag∏oÊnieniu kolejnych kontrowersyjnych przypadków tzw. handlu dzieçmi, to rozsy∏anie
pism do s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych, w których zobowiàzuje si´ ich
do informowania w∏aÊciwej jednostki prokuratury o przypadkach adopcji ze wskazaniem. Takie podejÊcie do problemu sprawia, ˝e ka˝dà matk´ oddajàcà swoje dziecko
wybranym przez siebie osobom, traktujemy jak potencjalnego przest´pc´, osob´ dzia∏ajàcà z niskich pobudek. Nie dajemy szansy tym, które nie mogàc samodzielnie zapewniç swojemu dziecku utrzymania, chcia∏yby mieç wp∏yw na to, kto je zastàpi.
Dlatego bioràc pod uwag´ dobro wielu dzieci, uwa˝am ˝e konieczne jest jak
najszybsze kompleksowe uregulowanie normujàce to, co obecnie okreÊlamy adopcjà ze wskazaniem. Szczególnie wa˝ne jest wprowadzenie takich przepisów,
które umo˝liwi∏yby rodzicom biologicznym samodzielne nawiàzywanie kontaktu
z oÊrodkami adopcyjnymi i – za ich poÊrednictwem – z kandydatami na rodziców
adopcyjnych. Moim zdaniem nie wystarczà „okna ˝ycia”. Nasze spo∏eczeƒstwo
jest coraz nowoczeÊniejsze, wychowane na amerykaƒskich filmach m∏ode dziewczyny cz´sto nie rozumiejà dlaczego nie majà prawa poznaç osób, które zaadoptujà ich dziecko. W mojej ocenie zasadne by∏oby wprowadzenie nowego rodzaju
przysposobienia do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego umo˝liwiajàcego rodzicom biologicznym wskazanie osoby przysposabiajàcego. Im bardziej przejrzyste
i jasne b´dà zasady oddawania dzieci do adopcji wskazanym przez rodziców biologicznych osobom, tym mniejsze pole do nadu˝yç.
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Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej
Odpowiadajàc na zaproszenie, Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia S´dziów
Sàdów Rodzinnych w Polsce oraz wydawcy kwartalnika „Rodzina i Prawo” – Instytutu Badaƒ DNA w Warszawie, do wzi´cia udzia∏u w konkursie o tematyce „Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej”, w poni˝szym tekÊcie przedstawiam zarys istotnych, jak sàdz´, problemów prawnych, z którymi spotykam si´
w trakcie rozpoznawania spraw sàdowych.
Chcia∏abym by zasygnalizowanie istnienia tych problemów, jak równie˝ przedstawienie sposobów poszukiwania ich rozwiàzaƒ, sta∏o si´ przyczynkiem do dyskusji praktyków nad trudnoÊciami interpretacyjnymi z jakimi si´ zmagajà w procesie stosowania prawa.
Mam nadziej´, ˝e inicjatywa konkursowa Stowarzyszenia SSRwP oraz wydawcy kwartalnika „Rodzina i Prawo” pozwoli nie tylko na wymian´ doÊwiadczeƒ w Êrodowisku s´dziowskim, ale w wyniku wywo∏anej dyskusji, zaowocuje równie˝ sformu∏owaniem i przed∏o˝eniem ustawodawcy, wniosków dotyczàcych niezb´dnych
zmian legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego.
W mojej ocenie zagadnieniem, które wymaga wszechstronnego uregulowania
jest sposób zabezpieczenia praw pacjenta nieprzytomnego, który ma zostaç poddany zabiegowi medycznemu o podwy˝szonym ryzyku (np. amputacja palca).
Ogólna zasada prezentujàca prawa pacjenta zosta∏a wskazana w art. 34 ust. 1
ustawy o zawodzie lekarza i dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634), który stanowi, ˝e lekarz mo˝e wykonaç zabieg operacyjny albo zastosowaç metod´ leczenia lub diagnostyki stwarzajàcà podwy˝szone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu
jego pisemnej zgody.
Stosownie do art. 34 ust. 2, przed wyra˝eniem zgody przez pacjenta, o której
mowa w art. 34 ust. 1, lekarz ma obowiàzek udzielenia choremu przyst´pnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo˝liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajàcych si´ przewidzieç nast´pstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31).
Uwzgl´dniajàc art. 34 ust. 3 lekarz mo˝e wykonaç zabieg lub zastosowaç metod´ opisanà w art. 34 ust. 1 wobec pacjenta ma∏oletniego, ubezw∏asnowolnionego bàdê niezdolnego do Êwiadomego wyra˝enia pisemnej zgody, po uzyskaniu
zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela
lub gdy porozumienie si´ z nim jest niemo˝liwe – po uzyskaniu zezwolenia sàdu
opiekuƒczego.
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Problemy pojawiajà si´ kiedy pacjent, który ma zostaç obj´ty zabiegiem medycznym obcià˝onym podwy˝szonym ryzykiem (np. amputacja palca), jest nieprzytomny.
Z art. 34 ust. 7 ustawy o zawodzie lekarza i dentysty wynika, ˝e lekarz mo˝e wykonaç czynnoÊci opisane w art. 34 ust. 1 bez zgody przedstawiciela ustawowego
pacjenta bàdê zgody w∏aÊciwego sàdu opiekuƒczego, gdy zw∏oka spowodowana
post´powaniem w sprawie uzyskania zgody grozi∏aby pacjentowi niebezpieczeƒstwem utraty ˝ycia, ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a lub ci´˝kiego rozstroju zdrowia.
W takim przypadku lekarz ma obowiàzek, o ile jest to mo˝liwe, zasi´gnàç opinii
drugiego lekarza, w miar´ mo˝liwoÊci tej samej specjalnoÊci. O wykonywanych
czynnoÊciach lekarz niezw∏ocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sàd opiekuƒczy.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e rozpatrywany jest zabieg planowy, wi´c ˝aden z unormowanych w art. 34 ust. 7. Post´powanie dotyczàce zezwolenia na wykonanie
procedury medycznej bez Êwiadomej zgody pacjenta pozostaje w kognicji sàdu
opiekuƒczego.
Planowany zabieg ma poprawiç stan zdrowia pacjenta i pozwoliç w dalszej perspektywie na unikni´cie ewentualnych komplikacji zdrowotnych. Lekarz wszczyna
post´powanie o zezwolenie na przeprowadzenie procedury medycznej wobec pacjenta nieprzytomnego sk∏adajàc do sàdu stosowny wniosek, w którym opisuje koniecznoÊç przeprowadzenia danego zabiegu medycznego mimo braku mo˝liwoÊci
uzyskania zgody pacjenta.
W tym miejscu pojawia si´ pierwszy z problemów przy procedowaniu w niniejszej sprawie, albowiem z uwagi na stan zdrowia uczestnika nie istnieje mo˝liwoÊç
skutecznego dor´czenia wniosku rozpoczynajàcego post´powanie. W takiej sytuacji, po otrzymaniu wniosku lekarza, sàd zwraca si´ do bieg∏ego o sporzàdzenie
opinii na okolicznoÊç czy nie istnieje alternatywa dla proponowanego zabiegu, czy
ta procedura medyczna jest konieczna z uwagi na stan zdrowia chorego i czy spodziewane korzyÊci, z punktu widzenia chorego sà wi´ksze, ni˝ ryzyko jakie wià˝e
si´ z przeprowadzonym zabiegiem.
Nast´pnie zgodnie z procedurà sàd wyznacza posiedzenie, o którym uczestnik
powinien byç zawiadomiony oraz w czasie którego powinien byç wys∏uchany.
To kolejna trudnoÊç w niniejszej sprawie, bowiem w przypadku osoby nieprzytomnej brak jest mo˝liwoÊci wys∏uchania. Sàd ogranicza si´ jedynie do przyjazdu do
szpitala i potwierdzenia, ˝e pacjent pozostaje bez kontaktu.
Rozpoznajàc spraw´ sàd uwzgl´dnia zebrany materia∏ dowodowy (najcz´Êciej
jedynie opinie bieg∏ych) i na posiedzeniu jawnym wydaje postanowienie, stosownie do art. 514 k.p.c. (Dz. U. 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póên. zm.).
Brak mo˝liwoÊci skutecznego dor´czenia choremu zawiadomienia o posiedzeniu, jak równie˝ opinii oraz pouczenia o przys∏ugujàcych Êrodkach odwo∏awczych
od wydanego orzeczenia koƒczàcego post´powanie w sprawie jest istotnym dyle-
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matem prawnym. Nieprzytomny pacjent nie ma zapewnionej reprezentacji, nikt nie
chroni jego praw, zarówno na etapie dor´czenia wniosku, jak i wys∏uchania. Nie ma
mo˝liwoÊci z∏o˝enia zarzutów do opinii bieg∏ego, ale przede wszystkim pozbawiony jest mo˝liwoÊci zaskar˝enia orzeczenia sàdowego.
W odpowiedzi na dostrze˝one mankamenty prawne rozwa˝a∏am mo˝liwoÊç
ustanowienia kuratora dla osoby znajdujàcej si´ wy˝ej wskazanym po∏o˝eniu.
Zgodnie z art. 178 k.r.o. (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z póên. zm., t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 788, z póên. zm.) kuratel´ ustanawia si´ w przypadkach w ustawie
przewidzianych. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy przewiduje ustanowienie kuratora
dla nieobecnego, cz´Êciowo ubezw∏asnowolnionego i nasciturusa.
Nieprzytomny pacjent nie mo˝e reprezentowaç swoich praw podobnie jak osoba nieobecna, niemniej jednak przes∏anki instytucji kuratora dla nieobecnego,
unormowane w art. 184 k.r.o. sà zupe∏nie inne.
W powy˝szej kwestii istotna jest analiza instytucji kuratora dla osoby niepe∏nosprawnej. Zgodnie z art. 183 k.r.o. dla osoby niepe∏nosprawnej ustanawia si´ kuratora je˝eli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo
spraw okreÊlonego rodzaju lub do za∏atwienia poszczególnej sprawy, a zakres
obowiàzków i uprawnieƒ kuratora okreÊla sàd opiekuƒczy.
Znowelizowany przepis Kodeksu post´powania cywilnego – art. 600 § 2 umo˝liwia ustanowienie kuratora nie tylko na wniosek osoby niepe∏nosprawnej. Sàd
mo˝e tak˝e ustanowiç kuratora z urz´du, gdy stan zdrowia osoby niepe∏nosprawnej wy∏àcza mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku.
Uwa˝am, ˝e art. 600 § 2 k.p.c. ma zastosowanie równie˝ w sprawach dotyczàcych nieprzytomnych pacjentów. Poj´cie niepe∏nosprawnoÊci definiuje ustawa
o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z póên. zm.), zgodnie z którà przez „niepe∏nosprawnoÊç” rozumieç nale˝y trwa∏à lub okresowà niezdolnoÊç do wype∏niania ról spo∏ecznych z powodu sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego naruszenia sprawnoÊci organizmu, w szczególnoÊci powodujàcà niezdolnoÊç do pracy.
Istotne jest tak˝e orzeczenie Sàdu Najwy˝szego o sygnaturze III CRN 22/95,
rozstrzygajàce, ˝e kurator osoby niepe∏nosprawnej nie jest jej przedstawicielem
ustawowym, osoba ta zachowuje zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, natomiast
w sytuacji gdy osoba niepe∏nosprawna cierpi na chorob´ psychicznà, która uzasadnia∏aby orzeczenie wobec niej ubezw∏asnowolnienia, nie mo˝e ona byç podstawà do ustanowienia kuratora.
Analizujàc wy˝ej wskazanà sytuacj´ w kontekÊcie powo∏anych przepisów, powstaje koniecznoÊç wszcz´cia z urz´du post´powania o ustanowienie kuratora dla
osoby niepe∏nosprawnej i na posiedzeniu jawnym wydanie postanowienia o ustanowieniu kuratora dla niepe∏nosprawnego.
W tym miejscu pojawia si´ kolejny problem, poniewa˝ uczestnik post´powania,
dla którego ma byç ustanowiony kurator, nie jest w stanie zajàç stanowiska w po-
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wy˝szej sprawie. Z przyczyn obiektywnych nie mo˝e zostaç wys∏uchany, nie mo˝e
równie˝ skorzystaç z prawa do zaskar˝enia postanowienia, w którym ustanowiono
dla niego kuratora.
W postanowieniu o ustanowieniu kuratora, zgodnie z art. 183 § 1 k.r.o., nale˝y
wskazaç zakres uprawnieƒ kuratora. WàtpliwoÊç wzbudza sposób, w jaki nale˝a∏oby okreÊliç zakres tych uprawnieƒ. Niedopuszczalnym jest zobowiàzanie kuratora
do wyra˝enia zgody na zabieg medyczny.
W mojej ocenie wystarczajàcym jest zakreÊlenie jego uprawnieƒ jedynie do reprezentowania osoby niepe∏nosprawnej (nieprzytomnej) w sprawie o zezwolenie
na zabieg medyczny. Pozbawienie pacjenta nieprzytomnego nawet takiej „u∏omnej” reprezentacji ogranicza∏oby jego prawa, np. poprzez brak mo˝liwoÊci zaskar˝enie postanowienia w przedmiocie zezwolenia na zabieg.
Opisane dzia∏ania, uwzgl´dniajàce istniejàce przepisy prawa, sà jedynie próbà
zabezpieczenia interesów nieprzytomnego chorego, a skomplikowana sytuacja
wymaga dzia∏aƒ legislacyjnych.
Innego rodzaju zagadnieniem, tak˝e problematycznym, jest brak zgody obojga
rodziców na nadanie nazwiska dziecku w wyroku ustalajàcym ojcostwo.
Ustawodawca stworzy∏ regu∏´, ˝e dziecko pochodzàce ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego, czy uznane, czy wobec którego toczy∏o si´ post´powanie o ustalenie ojcostwa,
nosi nazwisko, które rodzice zgodnie ustalili, a wi´c albo ojca albo matki, albo powsta∏e przez utworzenie dwucz∏onowego nazwiska sk∏adajàcego si´ z nazwiska
matki i ojca. Przy braku zgody w trakcie sàdowego ustalenia ojcostwa, nazwisko
dziecka sk∏ada si´ z nazwiska matki i do∏àczonego do niego nazwiska ojca.
W sytuacji, gdy strona pozwana nie zajmuje stanowiska w omawianej sprawie,
rozwa˝a∏am mo˝liwoÊç wzywania jej do z∏o˝enia oÊwiadczenia w powy˝szym
przedmiocie, z jednoczesnym zakreÊleniem terminu pod rygorem uznania, ˝e brak
aktywnoÊci strony pozwanej i nie z∏o˝enie oÊwiadczenia skutkowaç b´dzie uznaniem, ˝e wyra˝a zgod´ na nadanie dziecku nazwiska strony powodowej. DopuszczalnoÊç takiego dzia∏ania stanowi∏oby analogi´ do art. 203 § 3 k.p.c.
Oczywistym kontrargumentem jest, ˝e instytucja z art. 203 k.p.c. jest instytucjà
procesowà, a ustawodawca w zakresie nadania nazwiska dziecku wymaga zgodnego dzia∏ania rodziców. Niemniej jednak, w mojej ocenie, brak oÊwiadczenia strony pozwanej w sytuacji zawarunkowania terminem i stosownym objaÊnieniem skutków braku jej aktywnoÊci jest decyzjà Êwiadomà strony pozwanej, wi´c brak
oÊwiadczenia mo˝na przecie˝ oceniç jak swego rodzaju oÊwiadczenie woli, podobnie jak ma to miejsce w przypadku z∏o˝enia oÊwiadczenia o wyra˝eniu zgody
na cofni´cie pozwu.
Powy˝sza kwestia jest donios∏a zw∏aszcza w realiach wiejskich, mniejszych
miast i miejscowoÊci, gdzie posiadanie dwóch nazwisk jest odst´pstwem od regu∏y, budzi niezdrowe emocje i stygmatyzuje dzieci nie pochodzàce ze zwiàzków ma∏-
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˝eƒskich. Orzekajàc przez 8 lat w Sàdzie Rejonowym w OÊwi´cimiu niejednokrotnie by∏am Êwiadkiem ogromnych emocji i ∏ez kobiet (bo to one statystycznie najcz´Êciej wyst´pujà z pozwami o ustalenie ojcostwa i alimenty), które wychowywa∏y samotnie dzieci, chcia∏y uregulowaç ich sytuacj´ prawnà i nie wiedzia∏y, ˝e sàd
ma obowiàzek orzec równie˝ w kwestii nazwiska, absolutnie wbrew woli matek,
mimo ca∏kowitego braku zainteresowania ze strony pozwanych.
Zagadnieniem k∏opotliwym, z uwagi na brak stosownych regulacji materialno-prawnych, jest równie˝ procedowanie w sprawach o umieszczanie osób chorych
w zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych.
Zgodnie z treÊcià § 6 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r.
w sprawie kierowania do zak∏adów opiekuƒczo-leczniczych i piel´gnacyjno-opiekuƒczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731), wniosek, skierowanie oraz wywiad piel´gniarski i zaÊwiadczenie lekarskie, o których mowa w § 3 rozporzàdzenia, nie sà wymagane w przypadku, gdy sàd opiekuƒczy wyda orzeczenie o umieszczeniu Êwiadczeniobiorcy w zak∏adzie opiekuƒczym. W takiej sytuacji orzeczenie sàdu
opiekuƒczego stanowi podstaw´ do umieszczenia Êwiadczeniobiorcy w zak∏adzie
opiekuƒczym.
Od dnia 1 lipca 2011 r., kiedy ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z póên. zm.) przesta∏a obowiàzywaç, nie zosta∏a uzupe∏niona luka prawna dotyczàca podstawy do umieszczenia
Êwiadczeniobiorcy w ZOL i sàdy stojà przed trudnym zadaniem jej wype∏nienia.
Z wy˝ej powo∏anych przepisów wynika jedynie, ˝e orzeczenie sàdu stanowi
podstaw´ do umieszczenia w zak∏adzie opiekuƒczo-leczniczym i nie sà wymagane
dokumenty, o których mowa w § 3 wy˝ej wymienionego rozporzàdzenia, brak natomiast regulacji, na których sàd móg∏by oprzeç swoje orzeczenie.
Nale˝y pami´taç, ˝e w zak∏adzie opiekuƒczo-leczniczym tworzone sà zarówno
oddzia∏y psychiatryczne, jak i ogólne ukierunkowane na ró˝ne potrzeby pacjentów
z ka˝dej z tych grup (chorych psychiatrycznie i somatycznie).
Umieszczenie chorego na oddziale psychiatrycznym jest ∏atwiejsze, poniewa˝
przyjmuje si´, ˝e oddzia∏y te sà w istocie placówkà dla osób chorych psychicznie,
upoÊledzonych umys∏owo, wykazujàcych inne zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych, a wi´c osób opisanych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). W tej sytuacji znajdujà zastosowanie przepisy tej ustawy i takie oddzia∏y mo˝na traktowaç jako odpowiadajàce domom
pomocy spo∏ecznej. Fakt ten implikuje w∏aÊciwoÊç sàdu, legitymacj´ osób uprawnionych do wszcz´cia post´powania oraz wskazuje podstaw´ prawnà do umieszczenia w tej˝e instytucji.
Sytuacja zupe∏nie odmienna ma miejsce w przypadku oddzia∏ów ogólnych w zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych. Oddzia∏y te sà dedykowane osobom chorym somatycznie, które wymagajà piel´gnacji i rehabilitacji a nie wymagajà hospitalizacji.
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Z uwagi na brak przepisów, brak jest podstawy do prawid∏owego okreÊlenia kr´gu osób uprawnionych do z∏o˝enia wniosku o umieszczenie chorego w ZOL na oddziale ogólnym.
Rozwa˝ajàc powy˝sze zagadnienie nie mo˝na pominàç faktu, ˝e skoro post´powanie toczy si´ przed sàdem opiekuƒczym, istnieje mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania z urz´du. Nale˝y równie˝ uznaç za dopuszczalne, by prokurator, dzia∏ajàcy na podstawie art. 7 k.p.c., móg∏ inicjowaç post´powanie w sprawach dotyczàcych powy˝szej materii.
Problematycznym zagadnieniem jest, czy krewni i opiekun faktyczny mogliby
byç wnioskodawcami lub uczestnikami w niniejszym post´powaniu. Dyskusyjna
jest reprezentacja osoby, której post´powanie ma dotyczyç, a która najcz´Êciej jest
w stanie niepozwalajàcym na decydowanie o swojej osobie.
Rozwa˝a∏am mo˝liwoÊç, by osob´ chorà reprezentowa∏ doradca tymczasowy.
Koncepcja wydaje si´ z jednej strony s∏uszna, poniewa˝ doradca tymczasowy jest
pe∏nomocnikiem procesowym do reprezentowania osoby, która nie mo˝e sama
o sobie stanowiç. Niemniej jednak ustanawiany powinien byç jedynie w sprawie
o ubezw∏asnowolnienie, co wynika z usytuowania regulacji w rozdziale 2 k.p.c. dotyczàcym ubezw∏asnowolnienia.
Podsumowujàc, chorego umieszczanego na oddziale ogólnym w ZOL, w mojej
ocenie, powinien reprezentowaç kurator dla osoby niepe∏nosprawnej.
K∏opotliwym jest, przy procedowaniu w niniejszej kategorii spraw, sporzàdzanie
w∏aÊciwego postanowienia dowodowego. Moje wàtpliwoÊci budzi kwestia, czy odpowiedê na tez´ dowodowà powinna zawieraç informacje, które mo˝na by by∏o wywieÊç z dokumentów obligatoryjnie wymaganych przy przyj´ciu do zak∏adu opiekuƒczo-leczniczego bez orzeczenia sàdowego, a wi´c wywiadu piel´gniarskiego
i zaÊwiadczenia lekarskiego, czy te˝ nale˝a∏oby zobowiàzywaç do z∏o˝enia tych
dokumentów osoby zainteresowane w sprawie i uznaç, ˝e nie ma potrzeby przeprowadzania opinii bieg∏ego.
Ostatnim problemem jest odpowiedê na pytanie, czy post´powanie to jest wolne od op∏at. O ile w przypadku wszcz´cia post´powania z urz´du lub przez prokuratora nie ma mo˝liwoÊci pobierania op∏aty, to gdyby uznaç, ˝e legitymacj´ posiadajà krewni chorego lub, jak w poprzednim stanie prawnym, lekarz, to wydaje si´,
˝e nale˝a∏oby o op∏at´ wzywaç pod rygorem zwrotu wniosku.
Bez wzgl´du na wàtpliwoÊci dotyczàce ewentualnych braków fiskalnych wniosku, legitymacji do jego z∏o˝enia i udzia∏u w sprawie, uznaj´, ˝e zastrze˝enia te nie
mogà doprowadziç do pozostawienia bez pomocy osoby, która jej wymaga.
Powy˝sze problemy nie sà jedynie teoretyczne, wskazujà nie∏atwe zagadnienia,
z którymi s´dziowie rodzinni borykajà si´ ka˝dego dnia. Dlatego te˝, wszelkie inicjatywy wskazujàce na potrzeb´ poprawy prawa, w tym niniejszy konkurs, uwa˝am
za niezwykle istotne i godne zaanga˝owania.
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Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej
Sàdownictwo rodzinne w obowiàzujàcej obecnie formule funkcjonuje od 30 lat.
W dniu 1 stycznia 1978 r. zaczà∏ bowiem obowiàzywaç system prawny, pozwalajàcy jednemu sàdowi kompleksowo orzekaç w sprawach dotyczàcych rodziny i nieletnich. Warto zatem z tej perspektywy podjàç prób´ oceny jak sàdownictwo to
dzia∏a w chwili obecnej oraz czy i na jakie napotyka trudnoÊci prawne i faktyczne.
Na podstawie w∏asnego kilkunastoletniego doÊwiadczenia s´dziowskiego1 wyra˝am najg∏´bsze przekonanie, ˝e orzekanie w charakterze s´dziego rodzinnego
wymaga, obok powo∏ania do wykonywania zawodu s´dziego, dodatkowych,
szczególnych predyspozycji w zakresie posiadanej wiedzy (nie tylko prawniczej),
cech osobowoÊciowych oraz ˝yciowego doÊwiadczenia. KoniecznoÊç taka wynika
wprost ze specyfiki orzekania w sprawach nale˝àcych do kompetencji sàdów rodzinnych, ale tak˝e z powinnoÊci realizowania ró˝norodnych czynnoÊci pozaprocesowych w Êcis∏ym powiàzaniu z w∏aÊciwoÊcià funkcjonalnà sàdu rodzinnego
oraz zaanga˝owania s´dziego rodzinnego w post´powanie wykonawcze.
Bez wàtpienia praca s´dziego rodzinnego jest szczególnego rodzaju ˝yciowym
powo∏aniem, albowiem wià˝e si´ ona z ca∏kowitym poÊwi´ceniem jej ka˝dego
dnia, niezale˝nie od pory i dnia tygodnia. S´dzia rodzinny musi liczyç si´ z koniecznoÊcià podejmowania nag∏ych decyzji dotyczàcych ochrony szeroko rozumianego
dobra dziecka. Jest osobà, która we w∏asnej psychice musi radziç sobie ze zrozumieniem i poprawnà ocenà ró˝norodnych sytuacji, o których otrzymuje informacje
w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami, a które cz´stokroç dotyczà powa˝nej
ludzkiej krzywdy, w tym zw∏aszcza krzywdy jakà doÊwiadcza dziecko. S´dzia ro1

Od trzynastu lat wykonuj´ zawód s´dziego. Po ukoƒczeniu aplikacji sàdowej, przez ponad dwa lata by∏am
asesorem sàdowym orzekajàcym w wydziale rodzinnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 kwietnia 2000 r. powo∏ana zosta∏am na stanowisko s´dziego Sàdu Rejonowego dla Wroc∏awia Fabrycznej we Wroc∏awiu, nast´pnie przeniesiona decyzjà Ministra SprawiedliwoÊci z dniem
20 czerwca 2000 r. na stanowisko s´dziego Sàdu Rejonowego dla Wroc∏awia ÂródmieÊcia, zaÊ z dniem
1 czerwca 2009 r. na stanowisko S´dziego Sàd Rejonowego w Ârodzie Âlàskiej, w którym poczynajàc od
1 listopada 2011 r. pe∏ni∏am funkcj´ Przewodniczàcej III Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich. Decyzjà Ministra SprawiedliwoÊci od dnia 1 kwietnia 2013 r. zosta∏am delegowana do orzekania w XIII Wydziale Cywilno Rodzinnym Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu. Prywatnie pozostaj´ od dwudziestu lat w zwiàzku ma∏˝eƒskim, z którego posiadam czworo dzieci: trzy córki w wieku: osiemnastu, siedemnastu i siedmiu lat
oraz pi´cioletniego syna. Z perspektywy czasu uwa˝am, ˝e moje doÊwiadczenie ˝yciowe, zwiàzane z potrzebà pogodzenia pracy zawodowej z posiadaniem rodziny, trudem zwiàzanym z wychowaniem i zabezpieczeniem potrzeb dzieci, a tak˝e z budowaniem relacji z nimi zw∏aszcza w okresie przekraczania progu
doros∏oÊci przez starsze córki stanowi∏o mocnà baz´ dla mojego procedowania w sprawach rodzinnych
i ros∏o równolegle z nabywanà przeze mnie praktykà w zawodzie s´dziego rodzinnego.
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dzinny, w wi´kszoÊci spraw, poznaje i rozpoznaje problemy zwiàzane z najÊciÊlejszà sferà intymnych spraw osobistych innych ludzi, w tym ich ˝ycia rodzinnego.
Dlatego w∏aÊnie prawid∏owe ustalenie stanu faktycznego w sprawach rodzinnych
i prowadzenie post´powania dowodowego w tych sprawach, wymaga od s´dziego rodzinnego nie tylko wiedzy prawniczej, ale równie˝ wiedzy z dziedziny psychologii czy pedagogiki. S´dziowie rodzinni zdobywajà wiedz´ z tych dziedzin w zasadzie w∏asnymi staraniami, w tym g∏ównie w oparciu o literatur´ oraz uczestniczàc
w szkoleniach, konferencjach, czy studiach podyplomowych. W ka˝dym razie pozaprawnicza wiedza s´dziego rodzinnego nie stanowi elementu jego profesjonalnego przygotowania do zajmowania tego stanowiska. Trudno tymczasem przeczyç, ˝e samo tylko doÊwiadczenie ˝yciowe s´dziego i jego chocia˝by najszersza
znajomoÊç prawa, nie mogà byç wystarczajàce dla bezb∏´dnego i efektywnego realizowania takich zw∏aszcza czynnoÊci, jak wys∏uchanie ma∏oletniego dziecka, czy
te˝ formu∏owanie w sposób poprawny tezy dowodowej w zlecanych bieg∏ym sàdowym z zakresu psychologii, pedagogiki, psychiatrii czy seksuologii opiniach sàdowych. Bez wàtpienia dba∏oÊç o wysoki poziom orzeczniczej pracy s´dziów rodzinnych i skutecznoÊç wykonywanych przez nich zadaƒ wymaga stworzenia ogólnopolskiego systemu kszta∏cenia uzupe∏niajàcego z zakresu nie tylko prawa, ale
tak˝e pedagogiki, psychologii, psychiatrii i innych dyscyplin naukowych w zakresie, w jakim uczyniç one mogà poznanie s´dziowskie w pe∏ni trafne, a procedur´
do tego poznania zmierzajàcà, rzetelnà, sprawnà i bezpiecznà dla jej uczestników.
Obowiàzujàce w Polsce przepisy prawa rodzinnego, jak te˝ ratyfikowane przez
Polsk´ konwencje mi´dzynarodowe, niejednokrotnie pos∏ugujà si´ poj´ciem „dobra dziecka”, czy „nadrz´dnego interesu dziecka”. Taki te˝ jest nadrz´dny cel pracy orzeczniczej s´dziego rodzinnego. Wszelkie decyzje, jak te˝ czynnoÊci pozaprocesowe, s´dzia rodzinny podejmuje majàc przede wszystkim na wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia ma∏oletniemu jego prawid∏owego rozwoju fizycznego
i duchowego oraz nale˝ytego przygotowania go do pracy odpowiednio do jego
uzdolnieƒ i zgodnie z interesem spo∏ecznym. W zwiàzku z tym, ka˝da decyzja s´dziego rodzinnego, zwiàzana z ingerencjà w sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim dzieckiem, jak te˝ z zastosowaniem Êrodków wychowawczych, leczniczych, czy te˝ poprawczych wobec nieletniego – który wykazuje przejawy demoralizacji, bàdê dopuÊci∏ si´ pope∏nienia czynu karalnego – determinuje
koniecznoÊç wszcz´cia post´powania wykonawczego. Post´powanie owo zazwyczaj toczy si´ przez wiele lat – do czasu uzyskania pe∏noletnioÊci dziecka lub
do ukoƒczenia przez nieletniego 21 roku ˝ycia. W toku tego post´powania s´dzia
rodzinny musi mieç bie˝àcà wiedz´ o funkcjonowaniu uczestników post´powania
opiekuƒczego, ich dzieci, jak równie˝ o osiàganych efektach lub ich braku w procesie resocjalizacji nieletnich – w zwiàzku ze stosowanymi wobec nich Êrodkami
– na podstawie przepisów ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich. W oparciu o t´ wiedz´ s´dzia rodzinny podejmuje szereg czynnoÊci, które zmierzajà
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do prawid∏owego wywiàzywania si´ z na∏o˝onych przez sàd w post´powaniu rozpoznawczym obowiàzków, zarówno przez uczestników post´powaƒ, jak te˝ nieletnich, kuratorów czy te˝ ró˝norakie instytucje.
Oczywisty ogrom pracy s´dziego rodzinnego, zwiàzany ze sta∏ym kontaktem
z kuratorem sàdowym, placówkami opiekuƒczymi, oÊrodkami wychowawczymi,
Policjà, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi lub Gminnymi OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej – w zwiàzku z powadzonymi post´powaniami wykonawczyni – wydaje si´ byç niezauwa˝alny w Êrodowisku prawniczym. Bie˝àce sprawozdania, obejmujàce statystyczne badanie iloÊci i jakoÊci pracy s´dziów rodzinnych, nie obejmujà w swej treÊci danych zwiàzanych z iloÊcià spraw i czynnoÊci
podejmowanych przez s´dziów rodzinnych w post´powaniach wykonawczych.
W mojej ocenie, w pe∏ni uzasadniony jest postulat dokonania zmian w tym zakresie, celem rzetelnego i prawdziwego odzwierciedlenia obcià˝enia s´dziów rodzinnych ich obowiàzkami zawodowymi.
Niezwykle istotnym elementem pracy s´dziego rodzinnego jest jego codzienna
wspó∏praca kuratorami. W pewnym sensie kurator sàdowy jest „oczami s´dziego
rodzinnego”. Bez Êcis∏ej wspó∏pracy s´dziego z kuratorem nie by∏oby mo˝liwym
poprawne procedowanie w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz osiàganie zamierzonych i satysfakcjonujàcych efektów pracy s´dziego. Niestety w tej p∏aszczyênie
dostrzegalne sà bardzo powa˝ne mankamenty. Po pierwsze zespo∏y kuratorskiej
s∏u˝by sàdowej nie sà dostatecznie przygotowanie do pracy poza budynkiem sàdu, w czasie kiedy kuratorzy przeprowadzajà wywiady w miejscu zamieszkania
stron, czy uczestników prowadzonych post´powaƒ. Skutki tego niedostatecznego
przygotowania mogà byç niestety tragiczne2. W osobistych wypowiedziach kuratorzy nierzadko opisujà sytuacje, w których podczas przeprowadzania wywiadów
obawiajà si´ o swoje ˝ycie i zdrowie. Kuratorzy nie posiadajà dostatecznej wiedzy
jak powinni si´ zachowaç w sytuacji zagro˝enia ˝ycia i zdrowia. Nie dysponujà
sprz´tem, który zapewni∏by im bezpieczeƒstwo, zarówno przed ludêmi, jak te˝
zwierz´tami (agresywnymi psami). Kuratorzy spo∏eczni nie posiadajà ubezpieczenia od Êmierci, czy nieszcz´Êliwych wypadków w zwiàzku z wykonywanymi na zlecenie sàdu czynnoÊciami. Na ogó∏ nie posiadajà oni nawet s∏u˝bowych telefonów
komórkowych. Zazwyczaj rachunki telefoniczne, których wysokoÊç zwiàzana jest
z iloÊcià wykonywanych po∏àczeƒ do podopiecznych przez kuratorów z ich prywatnych telefonów, znacznie przekraczajà kwot´ otrzymywanych przez nich rycza∏tów.
Kuratorzy wyjaÊniajà, ˝e typowym jest, i˝ otrzymujà od osób nadzorowanych jedynie sygna∏ telefoniczny i w obawie, ˝e zdarzy∏o si´ coÊ wymagajàcego nag∏ej interwencji – wykonujà po∏àczenie zwrotne, co generuje opisane wydatki.
2

Takie zdarzenie mia∏o np. miejsce w Ârodzie Âlàskiej. Kurator spo∏eczna w dniu 16 marca 2012 r. zosta∏a
zamordowana przed wejÊciem do domu, w którym zamieszkiwali uczestnicy post´powania opiekuƒczo-wykonawczego, prowadzonego na skutek ograniczenia im w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim dzieckiem
przez nadzór kuratora sàdowego. Do dnia dzisiejszego nie zosta∏ ujawniony sprawca tego czynu.
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Zmiany w przepisach prawa, które obj´∏yby w swoich regulacjach opisane powy˝ej kwestie i skutkowa∏y wzrostem poczucia bezpieczeƒstwa u kuratorów sàdowych oraz adekwatne ich wynagradzanie, jest niecierpiàcà zw∏oki koniecznoÊcià,
warunkujàcà wprost efektywnoÊç pracy s´dziów rodzinnych.
Jednà z cech prawa rodzinnego jest jego nieustanne modyfikowanie (w cz´Êci
zwiàzane z w∏àczeniem w system polskiego prawa rodzinnego norm prawa europejskiego), które z jednej stronny poprawia jego jakoÊç, z drugiej jednak˝e strony
nie u∏atwia codziennej pracy s´dziego i powoduje niepewnoÊç prawa uczestników
post´powania przed sàdem rodzinnym.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje obowiàzujàca od niedawna ustawa z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej (Dz. U. z dnia
29 stycznia 2013 r. poz. 135), która doprecyzowa∏a zasady i formy wspó∏pracy
wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujàcych z dzieçmi i rodzicami dla ich
dobra i w przekonaniu, ˝e skuteczna pomoc dla rodziny prze˝ywajàcej trudnoÊci
w opiekowaniu si´ i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc
dla nich mo˝e byç osiàgni´ta. U podstaw tej regulacji (na co wskazujà zwarte w jej
preambule za∏o˝enia ideowe) leg∏a potrzeba zapewnienia ze strony Paƒstwa
ochrony praw i wolnoÊci przys∏ugujàcych dzieciom i wychowujàcej je rodzinie.
Przywo∏ujàc przepisy powo∏anej ustawy, które wzbudzi∏y wàtpliwoÊci i dyskusj´ zarówno w Êrodowisku praktyków – s´dziów orzekajàcych w sprawach rodzinnych
i nieletnich – jak te˝ osób i instytucji ÊciÊle powiàzanych z dzia∏alnoÊcià sàdów rodzinnych, warto podkreÊliç te zw∏aszcza kwestie, które wywo∏ujà szczególne trudnoÊci i kontrowersje w procesie stosowania przepisów tej ustawy w praktyce.
Przede wszystkim szczególnà uwag´ warto zwróciç na wprowadzonà przez
art. 205 omawianej ustawy, zmian´ ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 oraz z dnia 2011 r. Nr 112,
poz. 654), dotyczàcà art. 6 pkt 9, który otrzyma∏ brzmienie: „orzec umieszczenie nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, albo w rodzinie zast´pczej zawodowej, która ukoƒczy∏a szkolenie do sprawowania opieki na nieletnim”. S∏usznoÊç
przyj´tego tu rozwiàzania budzi zasadnicze wr´cz wàtpliwoÊci odnoÊnie wprowadzonego w art. 6 pkt 9 tej ustawy, ograniczenia zakresu przedmiotowych uprawnieƒ sàdu do decydowania o rodzaju Êrodka wychowawczego, wymagajàcego w konkretnym przypadku zastosowania. Warto przypomnieç, ˝e przepis art. 6 pkt. 9 u.p.n.
w okresie ostatnich lat by∏ kilkakrotnie nowelizowany. W poprzedniej wersji treÊciowej
stanowi∏, ˝e sàd rodzinny mo˝e wobec nieletniego „orzec umieszczenie w rodzinie
zast´pczej, w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym albo w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii”. W zwiàzku z ostatnià nowelizacjà, sàd zosta∏ pozbawiony uprawnienia do orzekania Êrodka wychowawczego polegajàcego na umieszczeniu nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii. Zawarte w art. 6 pkt 9 u.p.n. ograniczenie
uprawnienia sàdów, prowadzi do takich sytuacji, w których ˝aden ze wskazanych
w tym przepisie Êrodków wychowawczych nie jest wystarczajàcy w tym sensie, ˝e nie
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dajà one gwarancji nale˝ytego wype∏nienia funkcji wychowawczej w odniesieniu do
konkretnego dziecka i konkretnych zaburzeƒ rozwojowych, jakie zostanà u niego
stwierdzone. Funkcje wszak m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych i oÊrodków
socjoterapii nie sà to˝same. Problem, jaki zrodzi∏a omawiana zmiana nowelizacyjna,
wià˝e si´ ograniczonà wprawdzie, ale bardzo istotnà grupà nieletnich – tych, co do
których rozpoczà∏ si´ ju˝ proces demoralizacji, ale nie wszed∏ jeszcze w zaawansowane stadium. Skierowanie wskazanej grupy nieletnich do m∏odzie˝owych oÊrodków
wychowawczych nie spe∏ni po˝àdanych celów. Co wi´cej, podj´cie przez sàd rodzinny takiej decyzji, z du˝ym prawdopodobieƒstwem, prowadziç mo˝e do pog∏´bienia
procesu ich demoralizacji poprzez kontakt z nieletnimi bardziej zdemoralizowanymi
i ich wzajemnymi oddzia∏ywaniami na siebie. Przypomnieç nale˝y, ˝e w ka˝dym przypadku, gdy Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne stwierdzà koniecznoÊç
odizolowania nieletniego od dotychczasowego Êrodowiska i wdro˝enia wobec niego
dzia∏aƒ socjoterapeutycznych w warunkach izolacyjnych, a nie znajdà zarazem przes∏anek do opiniowania o koniecznoÊci umieszczania nieletniego w m∏odzie˝owym
oÊrodku wychowawczym (z uwagi na jego wiek, stan zdrowia, sytuacj´ szkolnà, czy
dopiero rozpoczynajàcy si´ proces demoralizacji lub charakter dokonywanych przez
niego czynów), sàd rodzinny mo˝e orzekaç wobec takiego nieletniego jedynie Êrodki wychowawcze wprost wskazane w art. 6 pkt. 9 u.p.n. Sàd podejmuje takà decyzj´,
majàc zarazem pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e proces demoralizacji nieletniego, z du˝ym
prawdopodobieƒstwem, b´dzie nadal post´powa∏. W wypadku zaÊ odstàpienia od
orzeczenia umieszczenia w m∏odzie˝y oÊrodku wychowawczym, co w wielu wypadkach zapewne oka˝e si´ jedynie racjonalnà decyzjà, jej konsekwencjà (si∏à rzeczy)
staje si´ oczekiwanie, a˝ stopieƒ demoralizacji nieletniego osiàgnie poziom, który b´dzie dawa∏ podstaw´ do umieszczenia go w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym. Dopiero wówczas stanie si´ mo˝liwym rozpocz´cie, prawdopodobnie ju˝
znacznie spóênionego, procesu resocjalizacji nieletniego.
Moim zdaniem celowym by∏oby wywo∏anie inicjatywy ustawodawczej zmierzajàcej do przywrócenia poprzedniego, sprawdzonego rozwiàzania prawnego, w którym
do katalogu Êrodków wychowawczych, opisanych w ustawie o post´powaniu w sprawach nieletnich, ponownie wpisany zostanie Êrodek wychowawczy, polegajàcy
na mo˝liwoÊci umieszczenia nieletniego w m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii.
Wnikliwa analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej nasuwa tak˝e szereg wàtpliwoÊci w kwestii stosowania jej przepisów w praktyce. Warto zw∏aszcza zwróciç uwag´ na dyspozycj´ art. 32
ust. 1 i 2 ustawy, która stanowi, ˝e „piecza zast´pcza jest sprawowana w przypadku
niemo˝noÊci zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Piecz´ zast´pczà organizuje powiat”. Zadania w∏asne powiatu okreÊlone zosta∏y w art. 180
ustawy. W kolejnym przepisie art. 33 pkt. 1 ustawy czytamy, ˝e: „piecza zast´pcza
zapewnia prac´ z rodzinà umo˝liwiajàcà powrót dziecka do rodziny lub gdy to nie jest
mo˝liwe – dà˝enie do przysposobienia dziecka”. Zwracam uwag´, ˝e na tle przepi-
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sów ustawy powsta∏ wyraêny podzia∏ zadaƒ nale˝àcych do powiatu oraz do gminy.
To na gminie zgodnie z art. 8, 9, 10 i n. spoczywa zadanie pracy z rodzinà prze˝ywajàcà trudnoÊci w wype∏nianiu funkcji opiekuƒczo-wychowawczych. Ustawodawca w sposób precyzyjny wskazuje formy realizacji owego zadania przez gmin´ i wydaje si´, ˝e jego za∏o˝eniem jest nienak∏adanie tego obowiàzku na powiat (w zadaniach powiatu opisanych w art. 180 nie w∏àcza si´ do katalogu zadaƒ w∏asnych
powiatu pracy z rodzinà, co ustawodawca czyni w art. 176 ust. 3, nak∏adajàc te obowiàzki na gmin´). Tymczasem z szeregu przepisów omawianej ustawy wynika, jak
si´ wydaje jednoznacznie, ˝e równie˝ powiat poprzez organizatora rodzinnej pieczy
zast´pczej powinien mieç osobisty kontakt z rodzinà dziecka i wiedz´ o jej funkcjonowaniu. W szczególnoÊci powinnoÊç ta wynika z treÊci przepisu art. 33 pkt. 1, jak
i art. 47 ust. 6, który stanowi, ˝e: „w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny
umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej lub rodzinnym domu dziecka, organizator rodzinnej pieczy zast´pczej informuje w∏aÊciwy sàd o mo˝liwoÊci powrotu
dziecka do jego rodziny, za∏àczajàc opini´ gminy lub podmiotu prowadzàcego pracà z rodzinà i opini´ koordynatora rodzinnej pieczy zast´pczej”, oraz z art. 129
ust. 1, którego treÊç zawiera stwierdzenie, ˝e: „organizator rodzinnej pieczy zast´pczej dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zast´pczej oraz
w rodzinny domu dziecka w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka”,
w zw. z art. 130, opisujàcym sposób dokonywanie owej oceny oraz w zw. z art. 182
ust 4 stanowiàcym, ˝e „kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wspó∏pracuje z sàdem w sprawach dotyczàcych opieki i wychowania dzieci, których rodzice
zostali pozbawieni lub ograniczeni we w∏adzy rodzicielskiej nad nim”.
Wobec braku jasnych rozwiàzaƒ prawnych odnoÊnie zadaƒ w∏asnych powiatu
dot. pracy z rodzinà, rodzà si´ pytania: w jakiej formie powiat powinien wywiàzaç
si´ z obowiàzku wynikajàcego z treÊci art. 33 pkt. 1, a polegajàcego na zapewnieniu pracy z rodzinà dziecka, umo˝liwiajàcej jego powrót do rodziny; w jaki sposób
powiat dokonuje oceny sytuacji dziecka, opierajàc si´ jedynie na konsultacji z podmiotami opisanymi w art. 130; czy powiat faktycznie ma bezpoÊrednià wiedz´
o zmianach jakie, przez czas pobytu dziecka w placówce, zasz∏y w rodzinie?
W art. 130 wskazuje si´ na koniecznoÊç przeprowadzenia przez organizatora rodzinnej pieczy zast´pczej konsultacji m.in. z asystentem rodziny, który jako jedyny
z wymienionych w cytowanym przepisie podmiotów powinien posiadaç bezpoÊrednià wiedz´ o rodzinie biologicznej ma∏oletniego dziecka. Jednak˝e, zgodnie
z art. 232a ust 1 ustawy, przydzielenie asystenta rodziny do dnia 31 grudnia 2014 r.
jest fakultatywne, a powszechnie wiadomym jest, ˝e odsetek przydzielania przez
gminny asystentów rodziny jest znikomy. W mojej ocenie de lege ferenda postulowaç nale˝y, aby ustawodawca uzupe∏ni∏ przepis art. 130 omawianej ustawy poprzez dodanie do grupy wymienionych podmiotów, z którymi koordynator rodzinnej pieczy zast´pczej dokonuje konsultacji przy ocenie sytuacji dziecka – kuratora
sàdowego, który zazwyczaj posiada pe∏nà wiedz´ o rodzinie biologicznej dziecka.
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Pog∏´biona analiza przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej, ujawnia te˝ dalsze potrzeby regulacyjne, które
moim zdaniem nie zosta∏y w ustawie doprecyzowane. Warto tu wskazaç na art. 35
ust. 1, który stanowi, ˝e: „umieszczenie dziecka w pieczy zast´pczej nast´puje
na podstawie orzeczenia sàdu, z zastrze˝eniem ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 i art. 103
ust. 2”. Ustawa w swej treÊci nie wyjaÊnia, czy w sentencji postanowienia sàd powinien wskazywaç formy rodzinnej pieczy zast´pczej (np. u˝ywajàc sformu∏owania: postanawia umieÊciç ma∏oletniego X. Y. w rodzinie zast´pczej spokrewnionej,
zawodowej, niezawodowej, którà tworzà A. B, albo w konkretnym rodzinnym domu
dziecka), jak te˝ czy sàd w sentencji postanowienia winien okreÊliç w sposób precyzyjny formy instytucjonalnej pieczy zast´pczej, tj. orzec umieszczenie ma∏oletniego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej i tu okreÊliç jej konkretny typ: regionalnej placówce opiekuƒczo-terapeutycznej, czy w interwencyjnym oÊrodku preadopcyjnym. Z moich doÊwiadczeƒ s´dziowskich wynika, ˝e praktyka orzecznicza
w tym zakresie nie jest jednolita i wywo∏uje wÊród s´dziów rodzinnych wiele wàtpliwoÊci. WàtpliwoÊci te sà w pe∏ni uzasadnione, zw∏aszcza w obliczu pytania o rol´
jakà w post´powaniu przed sàdem pe∏nià kandydaci na rodzin´ zast´pczà zawodowà lub niezawodowà oraz dyrektorzy rodzinnych domów dziecka i dyrektorzy
placówek, b´dàcych formami instytucjonalnej pieczy zast´pczej. Warto si´ zastanowiç, czy kandydaci na rodzin´ zast´pczà sà uczestnikami post´powania w sytuacji, gdy sàd wskazuje ich dane osobowe w sentencji orzeczenia, czy te˝ ich rola
w post´powaniu jest inna? Zgodnie z art. 5751 k.p.c. w sprawach opiekuƒczych
osób ma∏oletnich sàd z urz´du zarzàdza odbycie ca∏ego posiedzenia lub jego cz´Êci przy drzwiach zamkni´tych, je˝eli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy
przemawia dobro ma∏oletniego. Zastanowienia wymaga moim zdaniem okolicznoÊç, czy kandydaci na rodzin´ zast´pczà zawodowà lub niezawodowà (b´dàcy
osobami obcymi dla uczestników post´powania) powinni uczestniczyç w tego rodzaju post´powaniu, otrzymujàc zarazem pe∏nà wiedz´ o sytuacji rodziny ma∏oletniego dziecka? W obecnym stanie prawnym przyjmuje si´, ˝e jeÊli w sentencji postanowienia nie zostanà wskazane konkretne dane rodziny zast´pczej to – do czasu wystàpienia przez kandydatów na rodzin´ zast´pczà z odpowiednim wnioskiem
do sàdu – ma∏oletnie dziecko zostanie skierowane do rodzinnego domu dziecka.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej dokona∏a równie˝ zmiany w art. 149 § 4 pkt. 4 k.p.c., który nak∏ada na sàd
obowiàzek ustanowienia opieki prawnej dla ma∏oletniego dziecka w przypadku
umieszczenia go w placówce opiekuƒczo-wychowawczej (socjalizacyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej), wÊród osób bliskich dziecku, w terminie 7 dni od daty
uprawomocnienia si´ postanowienia o pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej. Bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç wyznaczenia rozprawy w tej sprawie, zachowanie powy˝szego terminu w zasadzie nie jest mo˝liwe, dlatego powinien on byç – moim zdaniem – wyd∏u˝ony do terminu, w którym stanie si´ mo˝liwym przeprowadzenie od-
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powiedniego post´powania obejmujàcego mi´dzy innymi zlecenie wywiadu kuratora i dopuszczenie dowodu z przes∏uchania kandydata na opiekuna prawnego
dla ma∏oletniego.
Godnym zwrócenia uwagi jest przepis art. 109 § 2 pkt 1 k.r.o. zmieniony przez
art. 201 pkt. 2 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast´pczej, który daje uprawnienie sàdowi rodzinnemu
– w sytuacji zagro˝enia dobra dziecka – skierowania ma∏oletniego do placówki
wsparcia dziennego. Zgodnie z art. 18 omawianej ustawy, w celu wsparcia rodziny w procesie opieki i wychowania ma∏oletniego gmina lub powiat prowadzi placówk´ wsparcia dziennego. Ustawa w art. 23 i 24 wskazuje osoby i podmioty,
z którymi placówka wspó∏pracuje oraz formy jej prowadzenia: opiekuƒczà, specjalistycznà i pracy podwórkowej. Z mojej praktyki wiem, ˝e jednym z wielu powodów,
dla których sàdy rodzinne wydajà postanowienia o ograniczeniu w∏adzy rodzicielskiej rodziców ma∏oletniego dziecka poprzez umieszczenie go w pieczy zast´pczej, jest sytuacja socjalno-bytowa rodziny. Pomoc udzielana rodzinom przez gmin´ lub Miejskie OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej w wielu przypadkach okazuje si´ byç
niewystarczajàca dla zabezpieczenia wszelkich potrzeb ma∏oletniego, albowiem
wed∏ug art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. 65,
poz. 593) potrzeby osób i rodzin korzystajàcych z pomocy spo∏ecznej powinny zostaç zaspokojone, je˝eli odpowiadajà celom i mieszczà si´ w mo˝liwoÊci pomocy
spo∏ecznej. Wskazana powy˝ej zmiana § 2 pkt 1 art. 109 k.r.o. stanowi uzupe∏nienie rodzaju zarzàdzeƒ, jakie mo˝e wydaç sàd opiekuƒczy w celu przeciwdzia∏ania
zagro˝eniu dobra dziecka i mi´dzy innymi daje sàdowi mo˝liwoÊç zobowiàzania
dysfunkcyjnych rodzin do umieszczenia ich ma∏oletnich dzieci w placówce wsparcia dziennego. Celowym tu b´dzie zwrócenie nadto uwagi na fakt, ˝e omawiana
ustawa nie nak∏ada na gminy i powiaty obowiàzku tworzenia placówek wsparcia
dziennego. W zwiàzku z powy˝szym, w praktyce, sàdy nie umieszczajà ma∏oletnich
w placówkach wsparcia dziennego, gdy˝ tego rodzaju orzeczenia nie mog∏yby
zostaç zrealizowane. Moim zdaniem rozstrzygni´cie pozwalajàce na pozostawienie
ma∏oletniego w jego Êrodowisku rodzinnym, które otrzyma∏oby pomoc ze strony
placówki wsparcia dziennego, by∏oby po˝àdane z punktu widzenia dobra dziecka
i w wielu sytuacjach zapobieg∏oby umieszczeniu ma∏oletniego w pieczy zast´pczej.
Dlatego te˝ koniecznoÊç tworzenia tego rodzaju placówek wydaje si´ ze wszech
miar uzasadniona.
Na osobie s´dziego rodzinnego spoczywa mi´dzy innymi obowiàzek wspó∏dzia∏ania z prokuraturà, Policjà, kuratorami sàdowymi oraz organami, instytucjami
i organizacjami spo∏ecznymi zajmujàcymi si´ problematykà rodziny, dzieci i m∏odzie˝y, sprawami oÊwiaty, wychowania i zdrowia, zarówno w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami, jak te˝ w celu wyjaÊnienia wàtpliwoÊci dotyczàcych stosowania prawa w praktyce. Z moich osobistych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e wspó∏praca
z powy˝szymi podmiotami mo˝e byç bezproblemowa i mo˝e przynosiç szereg do-
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brych decyzji i rozwiàzaƒ, wtedy zw∏aszcza, gdy opiera si´ ona na sta∏ym kontakcie (równie˝ osobistym) oraz na wzajemnym zaufaniu, powiàzanym z przekonaniem, ˝e ka˝da jednostkowa decyzja podejmowana przez ka˝dego z tych funkcjonariuszy ukierunkowana jest na zabezpieczenie interesu ma∏oletnich.
W miejsce podsumowania warto, jak myÊl´, podzieliç si´ refleksjà, ˝e mimo
znacznej wagi i wieloÊci obowiàzków spoczywajàcych na s´dziach rodzinnych,
praca na tym stanowisku mo˝e dawaç s´dziemu niekwestionowanà satysfakcj´.
Przede wszystkim dlatego, ˝e mo˝e on w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami wykonawczymi Êledziç jej efekty i byç Êwiadkiem zmian, jakie – na skutek decyzji sàdu i dzia∏aƒ wielu podmiotów z nim wspó∏pracujàcych – dokonujà si´ w rodzinach dla dobra ich ma∏oletnich dzieci.
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Psychologia a prawo – z doÊwiadczeƒ
s´dziego rodzinnego
„˝ebym zrozumia∏ innych ludzi
inne j´zyki inne cierpienia”
Z. Herbert, Modlitwa Pana Cogito
– podró˝nika

Kilka lat temu us∏ysza∏am, ˝e wiele wewn´trznych przemian w cz∏owieku dokonuje si´ delikatnie i niepostrze˝enie. Staje si´ to pod wp∏ywem rozmowy z przypadkowym cz∏owiekiem w pociàgu, zdania przeczytanego w ksià˝ce, która sama wybra∏a ci´ w ksi´garni. MyÊl´, ˝e w∏aÊnie to zdanie-motto Pana Cogito zapoczàtkowa∏o we mnie proces powolnego dojrzewania do myÊli, ˝e praca s´dziego rodzinnego
nie powinna polegaç tylko na sàdzeniu, ale równie˝ na zrozumieniu problemu drugiego cz∏owieka i tego co z naszej perspektywy mo˝na okreÊliç mianem „innego”.
Zdanie to przeczyta∏am w miesi´czniku „Charaktery” poleconym mi ponad dziesi´ç lat temu na jednym ze szkoleƒ psychologicznych. W tym samym okresie podj´∏am prac´ s´dziego rodzinnego i tak rozpocz´∏a si´ moja „przygoda” z psychologià. W∏aÊnie tego okreÊlenia u˝y∏am, gdy˝ studiujàc prawo nikt nie uÊwiadomi∏
mi, ˝e sama znajomoÊç przepisów prawnych nie uchroni mnie od poczucia bezradnoÊci w konfrontacji z ludzkimi tragediami.
Nie by∏am przygotowana na to, ˝e stanie przede mnà przera˝one dziecko,
a jego czyn karalny b´dzie jedynie wo∏aniem o pomoc. W komentarzach do kodeksów nie wyczyta∏am równie˝ o trudnoÊciach zwiàzanych z przes∏uchiwaniem dziecka
molestowanego seksualnie.
Mojà bezsilnoÊç wywo∏uje równie˝ mina ofiary przemocy domowej, która patrzàc prosto w oczy – wbrew zebranym dowodom – twierdzi, ˝e mà˝ jest osobà
spokojnà. Rozpoczynajàc prac´ w zawodzie mia∏am 28 lat i trudno mówiç o doÊwiadczeniu ˝yciowym, które w niektórych sytuacjach bywa pomocne. Dopiero po
wielu latach wiem, ˝e zbyt wczeÊnie zak∏adamy „∏aƒcuch s´dziego”.
Cz´sto spotykam si´ z poglàdami Êrodowiska prawniczego, ˝e „s´dzia s∏u˝y jedynie do sàdzenia”. OsobiÊcie wyra˝am poglàd, ˝e zrozumienie ludzkich problemów
w tym nie przeszkadza, nie niweczy przepisów prawa, a jest równoleg∏à Êcie˝kà. Zw∏aszcza w pracy s´dziego rodzinnego ta Êcie˝ka musi byç zauwa˝alna. Uwa˝am, ˝e w∏aÊnie
w´drówki po „krainie psychologii” rozwijajà moje zrozumienie drugiego cz∏owieka.
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Ponad dziesi´ç lat sàdzenia, ponad dziesi´ç lat czytania mojego motta w tym
samym miesi´czniku. Wiele szkoleƒ psychologicznych, a ja wiem, ˝e d∏uga droga
przede mnà. I choç zgodnie ze znanà maksymà „tyle si´ znamy ile nas sprawdzono” mam nadziej´, ˝e tà drogà b´d´ nadal podà˝a∏a.
Optymizmem napawa fakt, ˝e sam ustawodawca dostrzega ju˝ koniecznoÊç
uwzgl´dnienia w przepisach prawa pewnych „instytucji psychologicznych”.
Powsta∏ ca∏y dzia∏ w kodeksie post´powania cywilnego poÊwi´cony mediacjom
– jako nurtowi alternatywnych metod rozwiàzywania konfliktów. Z tej alternatywy staram
si´ cz´sto korzystaç. Choç jestem s´dzià wol´ s∏owo ugoda i mediacja od s∏owa wyrok.
***
„Wszystkie spo∏eczeƒstwa, spo∏ecznoÊci lokalne, organizacje oraz relacje interpersonalne pr´dzej czy póêniej w procesie codziennych interakcji doÊwiadczajà
konfliktu. Konflikty nie muszà jednak byç koniecznie czymÊ z∏ym, nienormalnym
lub patologicznym, to naturalna cz´Êç naszego ˝ycia”1.
Wa˝ne jest, aby konflikt traktowaç jako proces, który ma swoje przyczyny i skutki. Jak chce si´ rozwiàzaç problem nale˝y oddzieliç cz∏owieka od problemu i walczyç z problemem nie zaÊ z cz∏owiekiem. Istotne jest by s´dzia rozpozna∏ na jakim
etapie jest konflikt i czy strony sà go w stanie rozwiàzaç same bez pomocy mediatora czy te˝ terapeuty.
W ramach nurtu sprawiedliwoÊci naprawczej przest´pstwo, to przede wszystkim krzywda drugiego cz∏owieka, a dopiero potem naruszenie norm. Zadziwiajàce
jest to, ˝e pierwowzorem dla powstania nurtu sprawiedliwoÊci naprawczej jest pierwotna „filozofia” aborygenów. To w∏aÊnie mediacja pozwala na „zamkniecie traumy” i nie wracanie do krzywdzàcych wydarzeƒ2.
W swojej praktyce zawodowej cz´sto stosuj´ mediacj´ jako sposób rozwiàzywania
konfliktów z udzia∏em trzeciej strony – neutralnego, bezstronnego i nie podejmujàcego rozstrzygajàcych decyzji mediatora. To w∏aÊnie on pomaga stronom w osiàgni´ciu
dobrowolnego porozumienia. Mediacja pozwala stronom na wypracowanie rozwiàzaƒ
satysfakcjonujàcych dla obu stron. Sà to rozwiàzania trwa∏e, dzi´ki czemu istnieje spora szansa, ˝e ludzie sami nauczà si´ rozwiàzywaç problemy i nie powrócà do sàdu.
W sprawach, które mogà zakoƒczyç si´ ugodà nak∏aniam ludzi do przyj´cia takiego rozwiàzania. Zwykle t∏umacz´ im, ˝e sprawa dotyczy ich ˝ycia, losu ich dzieci i nikt lepiej ni˝ oni sami nie rozwià˝e nurtujàcych ich problemów. Mediacja jest
dobrowolna i dopiero wówczas potrafi∏am nak∏oniç ludzi do mediacji, kiedy sama
uwierzy∏am w jej skutecznoÊç. Czasami, na pierwszej rozprawie nasilenie konfliktu
jest tak ogromne, ˝e nie istnieje ˝adna mo˝liwoÊç jego rozwiàzania. Jest to taka
1
2

Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne rozwiàzywanie konfliktów, Warszawa 2009.
Z wyk∏adu pt. Psychologia konfliktu – dr Z. Czwartosza.
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szczególna chwila kiedy mam pe∏nà ÊwiadomoÊç, ˝e wiele zale˝y od moich dzia∏aƒ. Je˝eli nie uda mi si´ nak∏oniç ludzi do ugody czy te˝ skierowaç ich na mediacje, sprawa zakoƒczy si´ wielomiesi´cznym procesem, który z pewnoÊcià nie poprawi ich relacji i nie wp∏ynie pozytywnie na ich emocje.
Lata doÊwiadczeƒ zawodowych przekona∏y mnie, ˝e cz´sto problem, z którym
przychodzà ludzie tak naprawd´ jest jedynie „wierzchem góry lodowej”. Sala sàdowa z pewnoÊcià nie s∏u˝y odkrywaniu „zanurzonej podstawy problemu”. Dopóki
proces „odkrycia” nie dokona si´, ludzie nie majà szans na osiàgniecie porozumienia i szybko wracajà do sàdu. W∏aÊnie mediacja, czy te˝ odpowiednia terapia psychologiczna jest szansà na prawid∏owe zdefiniowanie problemu.
Czasami mediacja nie koƒczy si´ zawarciem ugody, ale nawet wtedy kiedy trzeba kontynuowaç post´powanie, ludzie majà wi´kszà umiej´tnoÊç komunikowania
si´ i s∏uchania si´ wzajemnie.
***
Choç w∏aÊnie przepisy prawa pozwalajà na stosowanie alternatywnych form
rozwiàzywania konfliktów, to te metody czasami wymagajà czasu. G∏ównym ich
wrogiem jest statystyka sàdowa, dla której najwa˝niejsza jest iloÊç i szybkoÊç za∏atwianych spraw. Takie podejÊcie nie zawsze pozwala w sposób prawid∏owy pochyliç si´ nad cz∏owiekiem i jego problemem. Mam nadziej´, ˝e w przysz∏oÊci ta statystyka uwzgl´dni materi´, jaka zajmujà si´ s´dziowie rodzinni. W∏aÊciwa decyzja,
dotyczàca cz´sto ludzkich losów, wymaga odpowiedniej iloÊci czasu.
„K∏amstwo nie ró˝ni si´ niczym od prawdy,
prócz tego, ˝e nià nie jest.”
(S. J. Lec)

Wyniki badaƒ przeprowadzonych przez Paula Ekmana i Maureen O’Sullivan dowodzà, ˝e osoby, które zawodowo zajmujà si´ wykrywaniem k∏amstwa, bez specjalnego treningu zaledwie w po∏owie przypadków sà w stanie prawid∏owo okreÊliç,
czy ktoÊ k∏amie. Oznacza to trafnoÊç równà zgadywaniu3.
Rozpoczynajàc prac´ s´dziego dok∏adnie zna∏am wszystkie przepisy kodeksowe regulujàce materi´ przes∏uchiwania Êwiadków, czy te˝ stron. By∏am przekonana, ˝e to wystarczy by w sposób prawid∏owy dokonaç oceny wiarygodnoÊci zeznaƒ. Zupe∏nie obca by∏a dla mnie wiedza z zakresu psychologii k∏amstwa, czy te˝
procesów pami´ci. Odwa˝´ si´ na stwierdzenie, ˝e g∏ównym wskaênikiem k∏amstwa by∏a dla mnie ró˝nica w zeznaniach tej samej osoby na skutek up∏ywu czasu.
Dzi´ki wiedzy psychologicznej wiem teraz, ˝e te pojawiajàce si´ ró˝nice sà natural-

3

P. Ekman, K∏amstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i ma∏˝eƒstwie, Warszawa 2006.
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nym zjawiskiem. „Jak zachowujà si´ ludzie gdy k∏amià? Niestety, podanie prostej
odpowiedzi nie jest mo˝liwe. G∏ównym problemem jest to, ˝e nie istnieje typowe
niewerbalne zachowanie zwiàzane z oszukiwaniem. Oznacza to, ˝e nie wszyscy
k∏amcy zachowujà si´ w taki sam sposób, w tej samej sytuacji, a zachowania ich
b´dà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od danej, zwiàzanej z oszukiwaniem sytuacji.”4.
Mam czasami wra˝enie, ˝e sporo s´dziów uznaje si´ za znawców w zakresie
wykrywania k∏amstwa i podstawà takiego twierdzenia jest sama przynale˝noÊç do
zawodu. Sama przyznaje si´, do wczeÊniejszego braku pokory w tym zakresie.
W trakcie moich studiów prawniczych nikt nie wspomnia∏ o psychologii k∏amstwa. Dzi´ki wiedzy psychologicznej wiem ju˝, ˝e wykrywanie k∏amstwa nie jest
proste i du˝ym sukcesem w tej materii jest oduczenie si´ stereotypowego myÊlenia, np. k∏amca nie patrzy w oczy. Jako s´dzia czuje si´ spokojniejsza, ˝e nie musz´ wydawaç rozstrzygni´ç, jedynie na podstawie zeznaƒ jednej osoby. W prawdziwym procesie zwykle mam do dyspozycji wiele zeznaƒ i wiele dokumentów,
co moim zdaniem zmniejsza ryzyko podj´cia nietrafnej decyzji.
Ze swojej praktyki wiem, ˝e czasami ci´˝ko odró˝niç k∏amstwo od braku pami´ci. Przecie˝ pami´ç nie jest magnetofonem, który umo˝liwia nam wielokrotne odtwarzanie tej samej taÊmy od poczàtku. Konstruowanie wspomnienia autobiograficznego polega na uzupe∏nianiu luk w∏asnymi hipotezami. Istniejà ró˝ne rodzaje
pami´ci. Istniejà te˝ fazy pami´ci: kodowanie, przechowywanie i odtwarzanie. Pomi´dzy tymi fazami nast´pujà ∏agodne przejÊcia. Trzeba równie˝ odró˝niç pami´ç
Êwiadka zaanga˝owanego od niezaanga˝owanego. Istnieje tak˝e specyficzna pami´ç ofiary. Dopiero na wyk∏adach z zakresu psychologii dowiedzia∏am si´, ˝e informacja o êródle wiedzy cz´sto si´ zaciera w przeciwieƒstwie do samego faktu.
UÊwiadomiono mi równie˝, ˝e istnieje zjawisko fa∏szywej pami´ci, kiedy to ludzie
przypominajà sobie rzeczy, których w rzeczywistoÊci nie by∏o.
Przepisy prawa nakazujà by w pierwszej kolejnoÊci zezwoliç zeznajàcemu na
swobodnà wypowiedê. Dopiero potem powinna nastàpiç faza pytaƒ. Jednak dopiero psychologia uÊwiadomi∏a mi, jakà moc majà pytania sugerujàce – jestem na
nie bardzo wyczulona kiedy pozwalam na zadawanie pytaƒ osobie przes∏uchiwanej. Sama równie˝ staram si´ ich nie zadawaç5.
Techniki wywiadu poznawczego – wspomagajàce pami´ç sà pomocne w uzyskaniu wiarygodnych zeznaƒ. W tym miejscu postawi´ retoryczne pytanie – ilu s´dziom te techniki sà znane i czy ograniczenia czasowe na sali rozpraw pozwalajà
na ich stosowanie? Zgodnie z tymi technikami istnieje wiele Êcie˝ek dost´pu do danych Êladów pami´ciowych. Przyk∏adowo jednà z takich technik jest poproszenie
przes∏uchiwanego o opisanie wydarzenia z perspektywy innej osoby6.
4
5

6

A. Vrij, Wykrywanie k∏amstw i oszukiwania, Kraków 2009.
Z wyk∏adów prof. Tomasza Matuszewskiego: „Psychologia k∏amstwa”, „Pami´ç zdarzeƒ zwyk∏ych i niezwyk∏ych” a tak˝e „Pami´ç autobiograficzna”.
Wyk∏ad prof. dr hab. Katarzyny Stemplewskiej-˚akowicz, „Procedury przes∏uchiwania Êwiadków...”.
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***
Praca s´dziego rodzinnego to niemal codzienny kontakt z ofiarami traumy. ÂwiadomoÊç istnienia mechanizmów psychologicznych, zwiàzanych z funkcjonowaniem
syndromu stresu pourazowego (PTSD), nakazuje mi „delikatniejsze” podejÊcie do
emocji osób, które dozna∏y przemocy. Rzadziej sà to ofiary gwa∏tu, czy te˝ brutalnych przest´pstw, cz´Êciej ofiary przemocy domowej. Wielokrotnie na sali sàdowej
by∏am Êwiadkiem momentu, kiedy po wczeÊniejszych zaprzeczeniach strona przyznawa∏a, ˝e jest wieloletnià ofiarà przemocy. W takiej szczególnej chwili mam ÊwiadomoÊç, ˝e same przepisy prawa tego problemu nie pomogà mi rozwiàzaç. Dzi´ki
poznaniu mechanizmów psychologicznych wyst´pujàcych u wieloletniej ofiary przemocy teraz wiem, ˝e nie mog´ ˝àdaç od niej racjonalnego myÊlenia. Jako s´dzia
mog´ jednak próbowaç nak∏oniç jà do skorzystania z terapii psychologicznej. Wiem
równie˝, i˝ tylko wtedy terapia ma szans´ powodzenia, kiedy ofiara nie b´dzie musia∏a wróciç do swojego kata, kiedy wraz z dzieçmi znajdzie schronienie w bezpiecznym miejscu. Nie wystarczy od niej za˝àdaç natychmiastowego odci´cia si´ od
agresora i wykazaç si´ niezrozumieniem w przypadku odmowy. KiedyÊ us∏ysza∏am,
˝e przestajemy lubiç ofiary, którym nie potrafimy pomóc. Przyznaj´ si´, ˝e na poczàtku mojej pracy zawodowej nie potrafi∏am zrozumieç si∏y, która zmusza∏a ofiary
do tkwienia w niszczàcych zwiàzkach. Wiedza psychologiczna uÊwiadomi∏a mi,
˝e cz´sto ca∏a grupa fachowców musi pracowaç nad zmianà mentalnoÊci osób doznajàcych przemocy. Najcz´Êciej o aktach agresji dowiaduj´ si´, kiedy dochodzi do
interwencji policji w miejscu zamieszkania, gdzie przebywajà ma∏oletnie dzieci. Jako
s´dzia mam instrumenty prawne przewidziane w takich sytuacjach. Zgodnie z przepisami prawa mog´ ustanowiç nadzór kuratora, umieÊciç dziecko w rodzinie zast´pczej bàdê, w ostatecznoÊci, w placówce. Wiem jednak, ˝e cz´sto nie rozwiàzuje to
problemu. Sama nie mog´ pe∏niç roli terapeuty, ale staram si´ nak∏oniç do skorzystania przez rodzin´ z fachowej pomocy psychologicznej. Sprawca przemocy te˝
powinien uÊwiadomiç sobie êród∏o swojej agresji. Optymistyczne jest to, ˝e przepisy prawa dajà mi bezpoÊrednià mo˝liwoÊç skierowania w sprawie opiekuƒczej rodziców do placówek albo specjalistów zajmujàcych si´ terapià rodzinnà (art. 109 § 1
pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego).
***
Dzisiejszy dzieƒ sp´dzi∏am na sali rozpraw. Zajmowa∏am si´ powa˝nymi sprawami opiekuƒczymi. W trzech sprawach o przysposobienie jednym z podstawowych dowodów by∏a opinia psychologiczna. W dwóch sprawach skierowa∏am rodziców na badania psychologiczne pod kàtem êróde∏ ich problemów ze wzajemnà
komunikacjà i ze zrozumieniem emocjonalnych potrzeb dzieci. Jedna sprawa
skoƒczy∏a si´ zobowiàzaniem do kontynuowania terapii psychologicznej – uczest-
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nicy sami dobrowolnie taka terapi´ podj´li. Dwie sprawy skoƒczy∏y si´ pozbawieniem rodziców w∏adzy rodzicielskiej – je˝eli ktoÊ postanawia na wiele lat zniknàç
z ˝ycia dziecka musi mieç ÊwiadomoÊç, ˝e przyjdzie taki moment, ˝e nie da si´ odbudowaç nieistniejàcych wi´zi emocjonalnych. Taki jeden dzieƒ z ˝ycia s´dziego
rodzinnego pozwala na postawienie retorycznego pytania: jak cz´sto pojawia si´
psychologia na sali rozpraw?
***
Psychopaci sà wÊród nas?! Otwarcie przyznaj´, ˝e to zaburzenie osobowoÊci
jest dla mnie tyle samo tajemnicze, co przera˝ajàce. Nieliczenie si´ z normami spo∏ecznymi, odczuciami innych osób, brak zdolnoÊci do prze˝ywania poczucia winy,
brak empatii i wiele innych cech sk∏adajàcych si´ na osobowoÊç dyssocjalnà. Poczàtkowo czu∏am si´ bezradna w obliczu „spo∏ecznych drapie˝ców, którzy oczarowujà i bezwzgl´dnie torujà sobie drog´ przez ˝ycie, pozostawiajàc za sobà z∏amane serca, zdruzgotane nadzieje”7.
Pierwszym zauwa˝alnym przeze mnie sygna∏em by∏a nieadekwatnoÊç, a raczej
brak emocji w stosunku do wypowiadanych treÊci i pytanie: jak mo˝na w sposób oboj´tny opowiadaç o wielkich tragediach. S∏ucha∏am zeznaƒ kobiety, która opowiada∏a,
jak jej partner przez lata opracowywa∏ manipulacyjny plan, jak przejàç piecz´ nad
dzieckiem. W efekcie trafi∏a przed oblicze lekarza psychiatry, gdy˝ za∏o˝y∏a w domu
kamery, by udowodniç Êwiatu, ˝e nie robi nic z∏ego. Wbrew licznym dowodom, skrz´tnie przygotowanym przez m´˝a, które jednak okaza∏y si´ nieprawdziwe, uwierzy∏am
w relacje ˝ony. Na takà ocen´ pozwoli∏a mi wiedza o osobowoÊci dyssocjalnej.
Psychologia pomog∏a mi uÊwiadomiç istnienie tego „zjawiska” i myÊl´, ˝e istnienie tej wiedzy pozwala mi na postawienie pytania psychologowi dot. ewentualnej opinii o zaburzenia osobowoÊci. Wiem, ˝e nie mog´ u˝ywaç okreÊlenia psychopata jako zbyt pejoratywnego i wiem równie˝, ˝e okreÊlenie to wià˝e si´ z brakiem nadziei
na efektywnoÊç terapii. Czasami na sali rozpraw widz´ dzieci, które przestajà czuç jakiekolwiek emocje. Naturalna ochrona przed bólem, któremu nie potrafià sprostaç.
Choç wiem, ˝e zbyt wczeÊnie na diagnoz´, to nie potrafi´ uwolniç si´ od myÊli – jak
przywróciç „czucie” temu dziecku i ochroniç Êwiat przed kolejnym psychopatà.
***
Zasada dobra dziecka, jest naczelnà wskazówkà, którà musz´ si´ kierowaç
przy rozpoznawaniu spraw dotyczàcych ma∏oletnich. Nie wyobra˝am sobie mo˝liwoÊci zastosowania tej zasady bez elementarnej wiedzy z zakresu psychologii.
7

R. D. Hare, Psychopaci sà wÊród nas, Kraków 2006.
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Fazy rozwoju dziecka, ocena jego dojrza∏oÊci, to materia, w której musi wypowiedzieç si´ psycholog. Sama cz´sto wys∏uchuj´ nieletnich na sali rozpraw i z jednej
strony musz´ dà˝yç do ustalenia, czy pope∏nili oni czyn karalny, z drugiej strony
wa˝ne jest ustalenie êród∏a problemu. Mój „przest´pca” jest dzieckiem i cz´sto sygnalizuje brak zainteresowania swojà osobà. Dotarcie do istoty problemów, jakie
stwarza ma∏oletni, daje szans´, ˝e nie pojawi si´ on ponownie w sàdzie.
Z doÊwiadczenia wiem, ˝e pozyskiwanie wiarygodnych i w miar´ pe∏nych informacji od dzieci jest szczególnie trudne. Dzieci postrzegajà i opisujà Êwiat w specyficzny przez siebie sposób. Bez podstawowych informacji z zakresu psychologii nie
potrafi∏abym zrozumieç tej specyfiki, co w efekcie mog∏oby doprowadziç do skrzywdzenia dziecka. Same przepisy prawa dostrzegajà koniecznoÊç wys∏uchania dziecka w sprawach dotyczàcych jego osoby (art. 2161 § 1 Kodeksu post´powania cywilnego, czy te˝ przepisy z zakresu post´powania w sprawach nieletnich). Jednak
przepisy te nie dajà wskazówek, jak przes∏uchiwaç dzieci. Kiedy pojawia si´ problem, cz´sto szukam rozwiàzania w psychologii, a nie w komentarzach prawnych.
***
S´dzia rodzinny nie bada wa˝noÊci umów, czy jakoÊci wykonywanych robót budowlanych. Jego warsztatem pracy sà ludzkie problemy ˝yciowe i zwiàzane z tym
emocje. Tych kilka opisanych przeze mnie przyk∏adów Êwiadczy, ˝e bez wiedzy
psychologicznej s´dzia rodzinny mo˝e nie zrozumieç istoty problemu i doprowadziç do eskalacji konfliktu miedzy ludêmi, mo˝e równie˝ wydaç b∏´dnà decyzj´.
W 1996 r. pisa∏am prace magisterskà pt. „Wyrokowanie w aspekcie psychologicznej teorii decyzji” i w jednym z rozdzia∏ów udowadnia∏am, ˝e s´dzia to te˝ cz∏owiek. Sygnalizowa∏am, ˝e nie jest maszynà i powinien mieç ÊwiadomoÊç w∏asnych
emocji, a tak˝e emocji innych ludzi. Pami´tam, jak musia∏am ograniczaç cz´Êç
„psychologicznà” pracy na rzecz rozdzia∏ów analizujàcych zagadnienia prawne.
S∏ysza∏am, ˝e student prawa powinien zajmowaç si´ g∏ównie prawem, a nie psychologià. Przeczuwa∏am, ˝e na sali rozpraw nie analizuje si´ tylko przepisów prawnych – na tej „scenie” wyst´pujà ludzie. Ich „wyst´p” jest oceniany przez s´dziego
– cz∏owieka. Mi´dzy nimi dochodzi do wzajemnych interakcji. W oddzia∏ywania te
wchodzà tak˝e przedstawiciele innych zawodów prawniczych (pe∏nomocnicy, prokuratorzy), dla których psychologia tak˝e powinna byç wa˝nym elementem warsztatu pracy. Potem pojawia si´ proces powstawania decyzji s´dziego i psychologiczne mechanizmy z tym zwiàzane.
Po latach tà wypowiedzià dopisuj´ „skreÊlone rozdzia∏y” mojej pracy magisterskiej, opierajàc si´ nie tylko na teorii, przeczuciach, ale równie˝ na w∏asnej praktyce.
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Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej
Zgodnie z art. 175 Konstytucji wymiar sprawiedliwoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej
sprawujà: Sàd Najwy˝szy, sàdy powszechne, sàdy administracyjne oraz sàdy wojskowe. S´dziowie powo∏ywani sà przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
Krajowej Rady Sàdownictwa, na czas nieoznaczony (art. 179 Konstytucji).
S´dzia powo∏ywany jest na urzàd w okreÊlonym sàdzie. Skierowanie do pracy
w konkretnym wydziale odbywa si´ na ogó∏ na podstawie decyzji prezesa sàdu.
Rzadko s´dzia mo˝e dokonaç samodzielnego wyboru i poÊwi´ciç si´ dziedzinie
prawa, która najbardziej go interesuje. Nie bez powodu praca s´dziego nazywana
jest „s∏u˝bà”. S´dzia musi liczyç si´ z tym, ˝e mo˝e zostaç przeniesiony do pracy
w innym wydziale lub mogà mu zostaç powierzone obowiàzki z zakresu dzia∏ania
wi´cej ni˝ jednego wydzia∏u. Jest to dosyç niezwyk∏e, bioràc pod uwag´, ˝e w wielu zawodach w∏aÊnie specjalizacja i wyt´˝ona, wieloletnia praca jest znaczàcym
czynnikiem rozwoju i doskonalenia zawodowego. S´dzia sàdu powszechnego, b´dàcy w s∏u˝bie, powinien wi´c w zasadzie byç przygotowanym do pracy w ka˝dym
wydziale sàdu. Pojecie „s´dziego rodzinnego”, choç wyst´pujàce w ró˝nych przepisach prawa, nie funkcjonuje jako nazwa zawodu. Tak samo jak nie wyst´puje zawód s´dziego „cywilisty”, „karnisty” itp.
Przez ponad dwadzieÊcia lat s∏u˝by pracowa∏am w ró˝nych wydzia∏ach sàdu
rejonowego – ujmujàc rzecz ogólnie – w pionie cywilnym. Na poczàtku kariery
orzeka∏am w sprawach rodzinnych, potem przez dziewi´tnaÊcie lat w wydziale
wieczystoksi´gowym, by na powrót znaleêç si´ w wydziale rodzinnym. Mam wi´c
pewien problem z definiowaniem siebie jako „s´dziego rodzinnego”. Moje doÊwiadczenia i spostrze˝enia dotyczàce sàdownictwa rodzinnego dzielà si´ w zasadzie na dwa okresy: przed ksi´gami i po ksi´gach. Tylko na pierwszy rzut oka
te dwa g∏ówne obszary mojej pracy wydajà si´ bardzo odleg∏e od siebie. W istocie sà to tzw. sprawy ludzkie dotyczàce ˝ycia rodzinnego, majàtku i przemijania.
Ten swoisty zawodowy interwa∏ pozwala mi z dystansu spojrzeç na pewne zagadnienia prawne i praktyczne, dotyczàce ogólnie poj´tego orzecznictwa w sprawach
rodzinnych i nieletnich.
W post´powaniu przed sàdami rodzinnymi w dalszym ciàgu obowiàzuje w szerokim zakresie zasada dzia∏ania sàdu z urz´du. OkolicznoÊç ta ma z jednej strony
wp∏yw na nadmierne obcià˝enie sàdów, a z drugiej strony stanowi ograniczenie dla
uczestników post´powania w zakresie ochrony ich praw i interesów. W wielu bo-
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wiem wypadkach „sàd wie lepiej” i podejmuje czynnoÊci z urz´du nawet w sprawach, które tego nie wymagajà. W niektórych zaÊ rodzajach spraw sàdy rodzinne,
zamiast pe∏niç powierzonà im konstytucyjnie rol´ organu wymiaru sprawiedliwoÊci,
sprawujà funkcj´ swoistego koordynatora dzia∏aƒ podejmowanych przez organy
opieki spo∏ecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, kuratorów sàdowych,
oÊrodków adopcyjnych itp. W praktyce dochodzi do nadmiernego wyd∏u˝ania czasu trwania post´powaƒ sàdowych, przejmowania przez sàd cudzych kompetencji,
co w efekcie powoduje obni˝enie sprawnoÊci i szybkoÊci wymiaru sprawiedliwoÊci
w sprawach rodzinnych.
JednoczeÊnie opinia spo∏eczna podsycana doniesieniami mediów oczekuje od
sàdów rodzinnych i osób w nich pracujàcych szybkich i prostych rozwiàzaƒ, cz´sto pozaprocesowych, podejmowanych w celach prewencyjnych i doraênych.
W sprawach rodzinnych zaÊ od sàdu nale˝y w pierwszej kolejnoÊci oczekiwaç
wnikliwego zbadania sprawy. Przy rozstrzyganiu – kierowania si´ zasadami poszanowania prywatnoÊci i dobrego imienia stron. Kierowane do sàdu sprawy dotyczà nierzadko bardzo intymnej sfery ludzkiego ˝ycia. Podejmowane przez sàd
czynnoÊci wymagajà odpowiedniego przygotowania i oparcia ich przede wszystkim na obowiàzujàcym prawie, przy uwzgl´dnieniu zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego i ogólnie przyj´tych norm moralnych. Skutki bowiem decyzji s´dziów, podejmowanych pod presjà opinii spo∏ecznej lub co gorsza w celu osiàgni´cia jedynie
dobrych wyników w sensie statystycznym, mogà przynieÊç niepowetowane i nieodwracalne straty.
Celem wi´c unikni´cia negatywnych efektów pracy, sàdy rodzinne powinny procedowaç w oparciu o przedstawione im dokumenty, dowody, wywiady, ustalenia
itp. Nie na odwrót. W praktyce cz´sto ró˝nego rodzaju instytucje paƒstwowe, samorzàdowe i inne zwracajà si´ do sàdów z proÊbà o wglàd w sytuacj´ rodzin, ma∏oletnich dzieci, osób niepe∏nosprawnych itp. Niestety przes∏anie zawiadomienia
do sàdu lub proÊby o wglàd w sytuacj´ rodziny jest jedynà czynnoÊcià podj´tà
przez organ gminy lub powiatu. Sàd nie jest przy tym uprawniony do wezwania
o usuni´cie braków lub zwrotu wniosku.
Zawiadomienia powy˝sze, a nawet anonimy stajà si´ podstawà wszcz´cia post´powaƒ opiekuƒczych z urz´du, czasami „na wszelki wypadek”, celem unikni´cia zarzutu, ˝e sàd mimo zawiadomienia na podjà∏ odpowiednich dzia∏aƒ. To z kolei powoduje przerzucenie bezpoÊrednio na sàdy rodzinne kompetencji nadanych
ró˝nym podmiotom przez: ustaw´ o pomocy spo∏ecznej, o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej, ustaw´ o post´powaniu w sprawach nieletnich itp. Sàdy zaÊ, zamiast rozstrzygaç w sprawach
nale˝àcych do ich w∏aÊciwoÊci i podejmowaç decyzje w celu ochrony interesów
osób najs∏abszych, gromadzà z w∏asnej inicjatywy ró˝nego rodzaju dokumenty
i materia∏y na potwierdzenie zasadnoÊci prowadzonego post´powania.
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Nieprawid∏owoÊci wy˝ej opisane powodujà, ˝e sàd – po wszcz´ciu post´powania opiekuƒczego, wykonaniu szeregu ˝mudnych czynnoÊci, przy zaanga˝owaniu
nierzadko kuratorów sàdowych i po przeprowadzeniu post´powania dowodowego
– wydaje orzeczenie stwierdzajàce brak podstaw merytorycznych do wydawania
zarzàdzeƒ opiekuƒczych. Post´powania takie generujà wysokie koszty finansowe
dokonywanych dor´czeƒ, wezwaƒ stron, Êwiadków i ∏awników, gromadzonych opinii i zaÊwiadczeƒ. Nadto opisany wy˝ej tok post´powania godzi równie˝ w dobro
wymiaru sprawiedliwoÊci i interesy obywateli.
Zadaniem sàdu rodzinnego nie jest „sprawdzanie” rodziny i Êrodowiska w jakim
ona funkcjonuje, lecz podejmowanie konkretnych dzia∏aƒ. Prewencja w sprawach
rodzinnych lub nieletnich nie mo˝e polegaç na wyr´czaniu przez sàd instytucji powo∏anych do pomocy rodzinie i zapobieganiu powstawania zjawisk patologicznych.
Nie zawsze stwierdzony przez sàd brak przes∏anek do prawnej ingerencji w ˝ycie rodziny oznacza, ˝e nie jest jej potrzebna instytucjonalna pomoc. Brak komunikacji
pomi´dzy ró˝nego rodzaju organami i instytucjami a sàdem powoduje, ˝e po przes∏aniu zawiadomienia lub proÊby o zbadanie sytuacji rodziny, podmioty te nie majà
wglàdu w dalszy tok post´powania, gdy˝ nie posiadajà przymiotu uczestników post´powania. Wszyscy wi´c zrobili co do nich nale˝y, a efektów nie widaç.
Dodaç w tym miejscu nale˝y, ˝e wszystkie sprawy wp∏ywajàce do wydzia∏ów rodzinnych traktowane sà jednakowo. Oznacza to, ˝e sprawy, w których sàd powinien podjàç szybkie dzia∏ania, czasami wr´cz natychmiastowe konkurujà z tymi,
które po kilku miesiàcach trafiajà do sàdowego archiwum z powodu braku podstaw
do podejmowania przez sàd decyzji merytorycznych.
W sprawach, w których sàd wyda∏ odpowiednie zarzàdzenia opiekuƒcze lub zastosowa∏ Êrodki wychowawcze prowadzone jest nast´pnie post´powanie wykonawcze. Wydaje si´, ˝e post´powanie to nie powinno byç prowadzone przez sàd
lecz co najwy˝ej pod nadzorem sàdu. Inaczej mówiàc organem prowadzàcym
post´powanie opiekuƒcze lub wykonawcze w sprawach nieletnich powinien byç
co do zasady kurator sàdowy i to niezale˝nie, czy zarzàdzenia opiekuƒcze lub Êrodki wychowawcze wobec nieletnich polegajà na zastosowaniu nadzoru kuratora.
W toku post´powania wykonawczego kurator wspó∏pracujàcy z organami gminy
i powiatu oraz innymi organizacjami powinien posiadaç wi´ksze uprawnienia w zakresie koordynowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do udzielania pomocy rodzinie i nieletnim, bie˝àcej oceny ich skutecznoÊci i adekwatnoÊci. Efektem zaÊ prowadzonego
przez kuratora post´powania wykonawczego powinno byç inicjowanie post´powaƒ
sàdowych celem zmiany orzeczeƒ lub uchylania zastosowanych Êrodków.
W obecnym modelu post´powania wykonawczego, to s´dzia rodzinny oprócz
orzekania w sprawach wp∏ywajàcych do sàdu, analizuje sprawozdania kuratora sàdowego, zasi´ga opinii, zwraca si´ o wyznaczenie terminu terapii odwykowej itp.
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Zawodowy kurator sàdowy oprócz osobistego sprawowania nadzorów, kontroluje
prac´ kuratorów spo∏ecznych, a efekty swojej pracy przedstawia s´dziemu rodzinnemu do podj´cia dalszych czynnoÊci.
Osobnà bolàczkà post´powania opiekuƒczego jest to, ˝e akta w tych sprawach prowadzone sà nieraz latami, bo do czasu osiàgni´cia przez dziecko pe∏noletnioÊci. Gromadzenie w tej samej teczce aktowej co akta g∏ówne dokumentów dotyczàcych sprawowanego nad rodzinà nadzoru kuratorskiego i udzielanej
rodzinie pomocy powoduje, ˝e z czasem akta te zyskujà na obj´toÊci, sà bardzo
zniszczone i ma∏o czytelne. Dodatkowo cz´sto akta przekazywane sà pomi´dzy
sàdami w zwiàzku ze zmianà w∏aÊciwoÊci miejscowej. Zmieniajà si´ równie˝ s´dziowie referenci. To z kolei powoduje, ˝e celem ustalenia sytuacji prawnej ma∏oletnich lub stosowanych Êrodków zachodzi koniecznoÊç wertowania ca∏ych akt.
Gdyby natomiast, przy utrzymaniu dotychczasowego modelu prowadzenia post´powania, s´dziemu przedstawiane by∏y akta wykonawcze zawierajàce tylko
zbiór orzeczeƒ dotyczàcych danej rodziny z aktualnymi wnioskami kuratora stanowiàcymi podstaw´ do wszcz´cia post´powania celem zmiany Êrodków, ich
uchylenia lub zakoƒczenia post´powania, to wówczas nadzór sàdu nad post´powaniem wykonawczym by∏by autentyczny i o wiele bardziej sprawny ni˝ to ma
obecnie miejsce.
Omówienia wymaga równie˝ post´powanie dotyczàce spraw o alimenty.
W obecnym stanie prawnym, choç istnieje mo˝liwoÊç ustalenia wysokoÊci alimentów w drodze umowy cywilno-prawnej zawartej przed notariuszem to w praktyce takie umowy zawierane sà bardzo rzadko (mi´dzy innymi z powodów finansowych).
Z∏o˝enie pozwu do sàdu przez osob´ uprawnionà do alimentów jest wolne od
op∏aty. Na ogó∏ wi´c kwestie alimentacyjne ustalane sà przed sàdem.
W du˝ej te˝ mierze post´powanie toczy si´ pomi´dzy osobami ubogimi. Poj´cie niedostatku jest jednak poj´ciem wzgl´dnym. Cz´sto powodowie w ogóle nie
otrzymujà od obowiàzanych ˝adnych Êrodków na swoje utrzymanie, a alimenty wyp∏acane sà z funduszu alimentacyjnego. Obs∏ugà klientów w tym zakresie zajmujà
si´ gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej, które nie tylko wyp∏acajà alimenty, ale równie˝ poszukujà mo˝liwoÊci egzekwowania alimentów od d∏u˝ników alimentacyjnych. Zdarza si´ wi´c, ˝e matka ma∏oletnich dzieci korzystajàca z gminnej pomocy spo∏ecznej wnosi pozew o alimenty przeciwko ojcu dzieci. Z góry jednak przewiduje, ˝e pozwany alimentów p∏aci∏ nie b´dzie. Wnosi wi´c albo o zasàdzenie
alimentów w kwocie wyp∏acanej z funduszu, albo o podwy˝szenie alimentów ju˝
ustalonych do kwoty, jakà mo˝e z funduszu uzyskaç. W praktyce sk∏adane sà pozwy o zasàdzenie alimentów po kilkaset z∏otych miesi´cznie lub o podwy˝szenie
alimentów np. o 100 z∏. Zdarzajà si´ te˝ przypadki, gdy pozwany, uznaje ˝àdanie
pozwu mimo, i˝ nie posiada ˝adnych sta∏ych êróde∏ utrzymania. Ma bowiem na-
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dziej´, ˝e sàd zasàdzi alimenty, które nast´pnie wyp∏aci gmina. Bywa i tak,
˝e Êwiadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowià jedyny „dochód” rodziny,
z których korzysta równie˝ pozwany.
Obowiàzany do alimentacji, który samodzielnie nie p∏aci alimentów staje si´
d∏u˝nikiem alimentacyjnym powodów i gminy. Gmina podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do egzekucji wyp∏aconych z funduszu nale˝noÊci. D∏u˝nik w tym czasie zmienia miejsce zamieszkania, ukrywa si´ by uniknàç sp∏aty zad∏u˝enia. Organ gminy
wyst´puje wi´c do sàdu rodzinnego o ustanowienie przedstawiciela dla nieznanego z miejsca pobytu d∏u˝nika alimentacyjnego celem reprezentowania jego interesów w post´powaniu administracyjnym o zwrot Êwiadczeƒ alimentacyjnych. Tak
wi´c w spraw´ uzyskania Êrodków na zaspokojenia podstawowych potrzeb uprawnionego anga˝owany jest sàd oraz organy gminy, by w efekcie Êwiadczenia by∏y
wyp∏acane z funduszu alimentacyjnego. Strony post´powania na ogó∏ nie ponoszà
kosztów sàdowych, a zasàdzone rzadko udaje si´ Êciàgnàç. Koszty post´powania
w g∏ównej mierze obcià˝ajà Skarb Paƒstwa.
Gdyby natomiast przyjàç, ˝e alimenty do okreÊlonej kwoty mogà byç ustalane
tylko w drodze pozasàdowej umowy (np. zawartej w oÊrodku pomocy spo∏ecznej)
to z jednej strony znacznie odcià˝y∏oby to sàdy rodzinne, a z drugiej strony stworzy∏oby szans´ bardziej skutecznego i efektywnego dochodzenie Êwiadczeƒ
przez uprawnionych. W sprawach, w których z ró˝nych powodów obowiàzany nie
by∏by zdolny do zaspokojenia potrzeb osób wzgl´dem niego uprawnionych (brak
Êrodków, pobyt w zak∏adzie karnym, nieobecnoÊç itp.) dostarczanie Êrodków
utrzymania odbywa∏oby si´ w drodze udzielania pomocy potrzebujàcym na zasadach obecnie obowiàzujàcych. Organy pomocy spo∏ecznej udzielajàce pomocy
rodzinie b´dà bowiem najlepiej zorientowane w jej potrzebach. Pomoc b´dzie
mo˝na wówczas Êwiadczyç kompleksowo, nie tylko przez przyznawanie Êrodków
pieni´˝nych, ale równie˝ przez doradztwo i kontrol´ sposobu korzystania z pomocy (eliminowanie zjawisk patologicznych, zamian´ Êwiadczeƒ pieni´˝nych na rzeczowe, racjonalne wykorzystanie Êrodków itp.). W tych warunkach zmiana wysokoÊci Êwiadczenia zale˝na by∏aby od indywidualnych potrzeb, a decyzj´ podejmowa∏by organ udzielajàcy pomocy rodzinie.
Prowadzenie spraw alimentacyjnych przed sàdem dotyczy∏oby spraw bardziej
skomplikowanych pod wzgl´dem faktycznym i prawnym. Rozwa˝enia wymaga∏oby ustalenie kosztów post´powania równie˝ po stronie powodowej w formie op∏aty sta∏ej do okreÊlonej wartoÊci przedmiotu sprawy i op∏aty stosunkowej powy˝ej
tej wartoÊci. KoniecznoÊç ponoszenia op∏aty od pozwu, chocia˝by w symbolicznej
wysokoÊci, stanowi∏aby równie˝ barier´ przed wytaczaniem powództwa z innych
przyczyn ni˝ tylko uzyskanie Êrodków utrzymania.
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Mimo pojawiajàcych si´ co jakiÊ czas zapowiedzi nie nastàpi∏a zmiana przepisów ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏ania alkoholizmowi w zakresie kierowania uczestników post´powania na przymusowe leczenie odwykowe.
Wiadomo powszechnie, ˝e zmuszanie do terapii nie przynosi efektów. Post´powania sàdowe toczà si´ d∏ugo i w zasadzie wed∏ug jednakowego schematu. Gminne
komisje przeciwdzia∏ania alkoholizmowi kierujà wnioski do sàdu. Uczestnicy post´powania zaprzeczajà jakoby nadu˝ywali alkoholu i nie uznajà ˝àdania wniosku.
Sàd kieruje ich na badania przez bieg∏ego lekarza psychiatr´ i psychologa.
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na badanie sàd mo˝e zarzàdziç przymusowe doprowadzenie. Biegli wydajà opini´ stwierdzajàcà uzale˝nienie od alkoholu i wskazujà w∏aÊciwy sposób leczenia. Sàd wydaje orzeczenie
zobowiàzujàce uczestnika do podj´cia leczenia odwykowego. Zgodnie z przepisem art. 34 ust. 1 powo∏anej wy˝ej ustawy obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu nie trwa d∏u˝ej ni˝ dwa lat od chwili uprawomocnienia si´ postanowienia. W tym czasie sprawowany jest nadzór kuratora sàdowego nad uczestnikiem,
zbierane sà o nim opinie, ustalany jest termin przyj´cia do szpitala itp. Uczestnicy
rzadko stosujà si´ do orzeczenia sàdu. Szpitale prowadzàce oddzia∏y odwykowe
wyznaczajà kolejne terminy leczenia i terapii. Uczestnicy post´powania nie podejmujà leczenia, a sàd po dwóch latach bezowocnego post´powania umarza post´powanie. Równie˝ w tych sprawach najcz´Êciej koszty post´powania w ca∏oÊci
obcià˝ajà Skarb Paƒstwa.
Jednym z celów konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce jest promowanie twórczej aktywnoÊci s´dziów. Zarówno za∏o˝enia, jak i temat prac konkursowych dotyczà doÊwiadczeƒ i przemyÊleƒ
s´dziów rodzinnych w praktyce orzeczniczej. Nawiàzujàc do rozwa˝aƒ poczynionych na wst´pie tej pracy, a dotyczàcych s´dziowskiej s∏u˝by pragn´ równie˝
zwróciç uwag´ na pozycj´ s´dziów jako grupy zawodowej.
Niejednokrotnie wymienia si´ s´dziów jako grup´ uprzywilejowanych funkcjonariuszy publicznych. Dyskutowane jest równie˝ ograniczania ich swobód i uprawnieƒ. Tak si´ jednak sk∏ada, ˝e poza przywilejem immunitetu nikt nie potrafi innych
szczególnych korzyÊci p∏ynàcych z tego zawodu wymieniç. Pomijajàc kwesti´ tak
kolàcego niektórych w oczy immunitetu, którego istnienie jest w istocie w interesie
Paƒstwa, s´dziowie ˝adnych nadzwyczajnych uprawnieƒ nie posiadajà.
W szczególnoÊci s´dziowie, którzy wykonujà tak donios∏à dla Paƒstwa i jego
obywateli prac´, poza zwi´kszonym czasem urlopu wypoczynkowego nie korzystajà z ˝adnych innych uprawnieƒ s∏u˝àcych regeneracji si∏ i poprawie kondycji.
Nie ma wyspecjalizowanych sanatoriów, ani oÊrodków wypoczynkowych dla s´dziów. Nie ma równie˝ mo˝liwoÊci skorzystania z bezp∏atnej pomocy psychologicznej. Ka˝dy s´dzia, nie tylko orzekajàcy w sprawach rodzinnych, nara˝ony
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jest na du˝y stres, na prac´ w nieraz trudnych warunkach, na syndrom tzw.
wypalenia zawodowego. Z problemami tymi muszà s´dziowie radziç sobie sami
i za w∏asne pieniàdze.
Brakuje równie˝ szkoleƒ z zakresu psychologii i pedagogiki, strategii i technik
przes∏uchiwania osób doros∏ych i ma∏oletnich, umiej´tnoÊci radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, podejmowania wobec stron dzia∏aƒ o charakterze mediacyjnym. Nawet jeÊli m∏odsi s´dziowie umiej´tnoÊci powy˝sze mogli zdobyç w toku
studiów prawniczych, to z up∏ywem czasu na pewno wymagajà one korekty i udoskonalenia. Z ca∏à pewnoÊcià szkolenia w tym zakresie wskazane sà zarówno dla
s´dziów, którzy przez lata pracy wypracowali w∏asne metody, jak i dla tych, którzy
doskonale wyposa˝eni w umiej´tnoÊci teoretyczne wymagajà pomocy w sferze
praktycznej. Jak przedstawiciele ka˝dej profesji, tak i s´dziowie ciàgle muszà si´
rozwijaç i doskonaliç swoje umiej´tnoÊci na ró˝nych p∏aszczyznach. Niestety obecny system organizacji pracy s´dziego potrzeb tych nie zaspakaja. Dodatkowo szeroka kognicja sàdów powszechnych, w tym sàdów rodzinnych, rozbudowany system dzia∏aƒ administracyjno-nadzorczych powoduje, ˝e s´dziowie coraz mniej czasu przeznaczajà na osobisty rozwój i wypoczynek, sà przepracowani, a ich praca
nie jest efektywna i dla nich satysfakcjonujàca.
Poj´cie „s∏u˝by” w odniesieniu do pracy s´dziego nie powinno byç uto˝samiane z serwilizmem. S´dziowie chcà s∏u˝yç Paƒstwu zgodnie ze z∏o˝onym wobec
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Êlubowaniem:
„Âlubuj´ uroczyÊcie jako s´dzia sàdu powszechnego s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa, obowiàzki s´dziego wype∏niaç sumiennie,
sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie wed∏ug mego
sumienia, dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci. Tak mi dopomó˝ Bóg.”.
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Sàdownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej
– o tym, czego nie widaç
Zapewne ka˝dy s´dzia rodzinny zadawa∏ sobie pytanie o sens i skutecznoÊç swojej pracy, nachodzi∏y go wàtpliwoÊci i poczucie bezradnoÊci. Jako s´dzia orzekajàcy
poprzednio w trzech ró˝nych wydzia∏ach musz´ przyznaç, ˝e Wydzia∏ Rodzinny i Nieletnich wià˝e si´ z najwi´kszym obcià˝eniem emocjonalnym, bowiem kumuluje sprawy o wyjàtkowo delikatnej i wra˝liwej materii. Dodatkowe obcià˝enie stanowi odbiór
spo∏eczny s´dziego rodzinnego, kreowany g∏ównie przez media, które stosownie do
sytuacji oceniajà decyzj´ s´dziego z regu∏y negatywnie – w sytuacji, gdy dziecku stanie si´ krzywda. Na skutek np. przemocy w rodzinie, podnosi si´ alarm „dlaczego s´dzia wczeÊniej nie zdecydowa∏ o zabraniu dziecka”, zaÊ w sytuacji zagro˝enia dobra
dziecka ze strony rodziców, kiedy sàd z uwagi na stosowanà przez rodziców przemoc
decyduje si´ umieÊciç dziecko w Êrodowisku zast´pczym, media natychmiast podajà
informacj´ o tym, jaki to z∏y sàd zabiera dzieci od rodziców, przecie˝ wsz´dzie b´dzie
im gorzej, ni˝ we w∏asnym domu, pod opiekà kochajàcych rodziców. Dodatkowo informacje podawane przez media popierane sà odpowiednio dobranymi wypowiedziami psychologów, socjologów, czy innych specjalistów, którzy nie majàc poj´cia
o sprawie, wypowiadajà ogólne sàdy tworzàce nasilajàcà si´ krytyk´, która z regu∏y
koƒczy si´ stwierdzeniem, ˝e na koƒcu stoi cz∏owiek, ˝e ktoÊ powinien ponieÊç odpowiedzialnoÊç za to, co si´ sta∏o. W takiej sytuacji, kiedy jeszcze w toku sprawy, media
wydajà wyrok, zanim zdà˝y go wydaç sàd, ka˝dy s´dzia musi zachowaç obiektywizm,
niezawis∏oÊç, nie ulegaç naciskom i oczywiÊcie kierowaç si´ dobrem dziecka.
W ostatnim czasie do wydzia∏ów rodzinnych zosta∏o przekazane pismo Rzecznika
Praw Dziecka, opracowane w zwiàzku z tragicznymi wydarzeniami szeroko komentowanymi w mediach, dotyczàcymi umieszczenia dzieci w rodzinie zast´pczej w Pucku.
Echo tej sprawy przez wiele miesi´cy, a mo˝e lat, rozbrzmiewaç b´dzie w gabinetach
s´dziów rodzinnych. Zrozumia∏e jest poruszenie spo∏eczne, które ta sprawa wywo∏a∏a. Nic bowiem tak bardzo nie porusza, jak Êmierç niewinnego dziecka. Ka˝dy z nas
chyba zada∏ sobie pytanie: jak mog∏o do tej tragedii dojÊç, które ogniwo w z∏o˝onym
systemie zawiod∏o i co mo˝na zrobiç, aby taka historia nigdy wi´cej si´ nie powtórzy∏a. Nie wystarczy powiedzieç, ˝e „winni poniosà konsekwencje niedope∏nienia obowiàzków”. Problem bowiem jest o wiele g∏´bszy, a znany niestety tylko tym, którzy sà
praktykami, którzy na co dzieƒ zmagajà si´ ze stworzonym systemem pieczy zast´pczej, którzy wiedzà o tym, jak niespójny i niedoskona∏y jest ten system. Rzecznik Praw
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Dziecka w swoim piÊmie, adresowanym do s´dziów rodzinnych, zwraca uwag´ na
wiele istotnych aspektów, starajàc si´ wskazaç s´dziom zalecenia post´powania
w sprawach opiekuƒczych. Nie mniej jednak nale˝y zwróciç uwag´ na ogólny odbiór
pracy s´dziów rodzinnych przez Rzecznika Praw Dziecka, który jest wed∏ug mnie
zbie˝ny z powszechnym odbiorem naszej pracy kreowanym przez media. Z jednej
strony Rzecznik w swoim piÊmie wskazuje na zbyt pochopne odbieranie dzieci rodzicom i umieszczanie ich w pieczy zast´pczej, z drugiej strony wskazuje na zbyt powolne dzia∏anie Sàdu w tych sprawach. Czy zatem ka˝de nasze dzia∏anie jest z∏e?
Do napisania tej pracy sk∏oni∏o mnie w∏aÊnie powy˝sze pytanie i narastajàca wÊród
s´dziów rodzinnych frustracja, która z ca∏à pewnoÊcià nie pozostaje oboj´tna na zaanga˝owanie w naszà prac´. Podczas jednego ze szkoleƒ s´dziów rodzinnych przys∏uchiwa∏am si´ dyskusji starszych kole˝anek i kolegów, którzy majàc wieloletnie doÊwiadczenie pracy, z rozgoryczeniem opowiadali o narastajàcych trudnoÊciach, poczuciu bezsilnoÊci i ogólnym powszechnym niezrozumieniu, po∏àczonym z obwinianiem
za wszystko co z∏e s´dziego rodzinnego i kuratorów. Problem wypalenia zawodowego
wÊród s´dziów rodzinnych nie jest przypadkowy. S´dzia rodzinny musi wykazywaç
ogromne zaanga˝owanie w prac´, powinien byç bowiem nie tylko s´dzià, prokuratorem (w sprawach nieletnich), ale i psychologiem, mediatorem, wychowawcà, pedagogiem, socjologiem oraz partnerem do rozmowy, trzeba bowiem uwa˝nie wys∏uchaç
dwóch, z regu∏y silnie skonfliktowanych ze sobà stron post´powania, zachowujàc przy
tym obiektywizm i rozsadek. S´dzia rodzinny dzia∏a z urz´du i ka˝dy z orzekajàcych
w tym wydziale wie, ile razy trzeba by∏o podjàç dzia∏ania w ogóle nieuregulowane
w ustawie, ponadnormatywne, ˝eby stanàç na stra˝y dobra dziecka, czy wspomóc rodzin´. Ka˝dà spraw´ nale˝y przy tym oceniaç indywidualnie i bez schematyzmu. W sàdzie rodzinnym nie ma bowiem miejsca na rutyn´. W dodatku iloÊç wp∏ywajàcych
spraw, a jednoczeÊnie charakter ich skomplikowania, wzrasta. Pojawia si´ coraz wi´ksza liczba spraw opiekuƒczych z obrotem zagranicznym, w szybkim tempie roÊnie liczba rozwodów, co pociàga za sobà szereg „spraw porozwodowych” dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi, czy wreszcie alimentacyjnych. Najstarsi s´dziowie rodzinni twierdzà, ˝e nie ma ju˝ szans na pozytywne zmiany w naszej pracy, z roku
na rok jest coraz trudniej, wiele osób, które nab´dà uprawnienia, rozwa˝a odejÊcie
w stan spoczynku, m∏odzi s´dziowie zaÊ omijajà wydzia∏ rodzinny szerokim ∏ukiem, starajàc si´ o miejsce wydziale cywilnym lub karnym. Zmiana tej sytuacji wydaje si´ byç
konieczna, lecz czy potrzeba tej zmiany jest przez wszystkich dostrzegalna?
O czasie, którego brakuje i „kulejàcych post´powaniach wykonawczych”
Wszyscy wiemy, jak nieub∏agalny jest czas w sprawach opiekuƒczych. W Êrodowisku s´dziów rodzinnych mówi si´ cz´sto o „bombie” le˝àcej na pó∏ce s´dziego, która mo˝e wybuchnàç nie wiadomo kiedy, gdy tymczasem s´dzia ma 2 lub 3
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wokandy w tygodniu, posiedzenia wykonawcze, wys∏uchania nieletnich i tylko dwa,
czasem trzy dni w tygodniu na to, aby wykonaç tzw. kancelari´, a wi´c wszystkie
czynnoÊci poza rozprawà, rozpisywanie terminów, wydawanie zarzàdzeƒ, orzeczeƒ
na posiedzeniu niejawnym, rozmowy z kuratorami i pisanie uzasadnieƒ. Pracy kancelaryjnej jest bardzo du˝o, akta zaÊ pi´trzà si´ na pó∏ce s´dziego i czekajà na
swojà kolejk´. Tym samym ludzie, a przede wszystkim dzieci, czekajà na to, a˝ s´dzia b´dzie móg∏ sprawà si´ zajàç. OczywiÊcie nale˝y powiedzieç: te sprawy nie
majà prawa czekaç. Nie jest to jednak mo˝liwe, bowiem na jednego s´dziego rodzinnego przypada miesi´cznie kilkadziesiàt, a nawet 100 spraw (w moim wydziale oko∏o 82 spraw miesi´cznie na jednego s´dziego wed∏ug danych z ubieg∏ego roku, bez spraw Nmo). Cz´sto zdarza si´ tak, ˝e na posiedzeniu niejawnym, w dniu
bez wokandy, s´dzia musi zajàç si´ jednà skomplikowanà sprawà, podczas gdy
pozosta∏y referat oczekuje nadal na wykonanie. Tymczasem s´dzia rodzinny powinien mieç czas na dok∏adne prowadzenie ka˝dej sprawy, ze wzgl´du na ich wyjàtkowe znaczenie. Sprawy wykonawcze prowadzone sà poÊpiesznie, z uwagi na ich
iloÊç, a tak˝e fakt, i˝ nie nadaje si´ im nale˝ytego znaczenia przy ustalaniu obcià˝enia pracy s´dziów rodzinnych. W mojej ocenie post´powania wykonawcze stanowià os∏abione ogniwo wydzia∏ów rodzinnych, a zmiany w tym zakresie sà konieczne. Niejednokrotnie podczas prowadzenia post´powania wykonawczego
spotka∏am si´ z sytuacjà, w której prac´ z rodzinà, (w której nastàpi∏o wczeÊniej
ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej), od wielu miesi´cy prowadzi∏ ca∏y sztab ludzi
– kurator, pracownik socjalny, zespó∏ interdyscyplinarny, jednak poprawy w funkcjonowaniu rodziny nie by∏o, rodzice nie realizowali zaleceƒ odnoÊnie terapii odwykowej, czy te˝ innych na∏o˝onych na nich zobowiàzaƒ. Dopiero wezwanie rodziny
na posiedzenie wykonawcze, przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej bezpoÊrednio przez s´dziego, skutkowa∏o podj´ciem przez rodziców stacjonarnej terapii
odwykowej i podj´ciem przez nich dzia∏aƒ zmierzajàcych do poprawy sytuacji.
Autorytet s´dziego okazywa∏ si´ w takich momentach nieoceniony, ratowa∏ bowiem
ma∏oletnie dzieci przed nieuchronnym umieszczeniem w pieczy zast´pczej. Post´powanie wykonawcze w pracy s´dziego rodzinnego z tego powodu powinno mieç
du˝o wi´ksze znaczenie, zaÊ s´dziowie powinni mieç czas, aby poÊwieciç go na
rozmow´ z rodzicami, wobec których mo˝liwe jest wszcz´cie post´powania
o zmian´ sposobu ograniczenia im w∏adzy rodzicielskiej i umieszczenie ma∏oletnich w pieczy zast´pczej.
Podobna sytuacja odnosi si´ równie˝ do spraw wykonawczych prowadzonych
wobec nieletnich, kiedy zachodzi koniecznoÊç wszcz´cia post´powania o zmian´
Êrodka wychowawczego, czy te˝ kiedy nieletni notorycznie ucieka np. z m∏odzie˝owego oÊrodka wychowawczego. OczywiÊcie nie ka˝da rozmowa przyniesie
oczekiwany skutek, niemniej jednak brak tych rozmów z ca∏à pewnoÊcià nie zmieni istniejàcego stanu. Najistotniejszym problemem ka˝dego s´dziego rodzinnego
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jest brak czasu. W wydziale, w którym orzekam, ka˝dy z s´dziów ma ∏àcznie ponad 350 spraw wykonawczych w toku. W ka˝dej z tych spraw nale˝y systematycznie podejmowaç czynnoÊci kontrolne, czy wydawaç decyzje merytoryczne,
a wszystko to w czasie pomi´dzy wokandami, wys∏uchaniem nieletnich, prowadzeniem bie˝àcej kancelarii i pisaniem uzasadnieƒ. Wydaje si´, ˝e liczby i statystyki
mówià same za siebie, tak jednak nie jest, a spraw z roku na rok przybywa. W mojej ocenie w zakresie post´powaƒ wykonawczych konieczne sà zmiany, majàce
w szczególnoÊci na celu nadanie im w∏aÊciwego znaczenia oraz uwzgl´dnienie
tych spraw w obcià˝eniu pracà s´dziego podczas etatyzacji wydzia∏ów rodzinnych.
W przeciwnym razie post´powania wykonawcze, z uwagi na chroniczny brak czasu oraz iloÊç na bie˝àco wp∏ywajàcych spraw, nadal b´dà najs∏abszym ogniwem
wydzia∏ów rodzinnych.
O niewykonanych orzeczeniach Sàdu Rodzinnego
S´dziowie rodzinni borykajà si´ od lat z poczuciem bezradnoÊci, wynikajàcym
z niemo˝liwoÊci wykonania wydanych, niektórych orzeczeƒ. Dotyczy to m.in. wykonania orzeczeƒ o przymusowym leczeniu odwykowym w systemie stacjonarnym, które cz´sto sà niewykonywane z uwagi na brak miejsc na oddzia∏ach odwykowych. W post´powaniu wykonawczym sàd zwraca si´ do wszystkich szpitali
w województwie (lub te˝ dalej) o przyj´cie na oddzia∏ odwykowy osoby zobowiàzanej do przymusowego leczenia odwykowego. Odpowiedzi sà z regu∏y tej samej
treÊci: „uczestnik post´powania zostanie wpisany na list´ osób oczekujàcych na
miejsce; jednoczeÊnie informujemy o braku miejsc do koƒca roku”. Sàd wi´c zwraca si´ do innych szpitali i uzyskuje analogiczne odpowiedzi. Czas oczekiwania na
miejsce mo˝e wynosiç maksymalnie 2 lata, bowiem tyle trwa obowiàzek poddania
si´ leczeniu odwykowemu. Niestety analogiczna sytuacja ma w ostatnim czasie
miejsce tak˝e w odniesieniu do nieletnich, wobec których orzeczony zosta∏ Êrodek
leczniczy i zachodzi koniecznoÊç umieszczenia nieletniego na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i m∏odzie˝y. Odpowiedzi ze szpitali coraz cz´Êciej zawierajà
stwierdzenie, i˝ „szpital nie ma miejsc” lub te˝, ˝e „nieletni oczekuje na przyj´cie
w kolejce”. S´dzia zwraca si´ do innych szpitali, jednak odpowiedzi sà podobne,
podczas gdy nieletni powinni trafiç do szpitala niemal natychmiast. Rozwiàzaniem
tych problemów mog∏oby byç stworzenie jednostki analogicznej do Centralnego
Systemu Kierowania Nieletnich do placówek resocjalizacyjnych, z tym, ˝e jednostka taka zajmowa∏aby si´ znalezieniem miejsca w szpitalu, do którego nale˝a∏oby
wykonanie postanowienia sàdu o przymusowym leczeniu odwykowym, czy psychiatrycznym. Brak takiej instytucji powa˝nie utrudnia wykonanie prawomocnych
orzeczeƒ sàdu, prowadzàc cz´sto do sytuacji, w której na wykonanie orzeczenia
jest ju˝ za póêno, bowiem up∏ynie okres przymusowego leczenia odwykowego,
bàdê te˝ nieletni ukoƒczy w mi´dzyczasie 18 lat.
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W ostatnim czasie najwi´cej problemów zwiàzanych z wykonaniem orzeczeƒ
wynika z wejÊcia w ˝ycia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast´pczej. Ustawa ta na∏o˝y∏a na gminy i powiaty wiele nowych
obowiàzków, których realizacja nie zawsze jest mo˝liwa, g∏ównie z powodu braku
odpowiednich Êrodków finansowych. Z pism kierowanych do tutejszego sàdu
przez dyrektora PCPR wynika, i˝ najwi´kszà trudnoÊç organizatorów pieczy zast´pczej stanowi brak funduszy na tworzenie rodzinnych domów dziecka, rodzin
zast´pczych zawodowych, czy te˝ rodzin specjalistycznych. Brak te˝ jest kandydatów do pe∏nienia tego typu funkcji. Taki sam problem dotyczy instytucjonalnej pieczy zast´pczej. Organizatorzy pieczy zast´pczej wielokrotnie stajà przed dylematem, gdzie umieÊciç dziecko, w sprawie którego toczy si´ post´powanie. Poszukiwania w innych powiatach w wi´kszoÊci nie przynoszà rezultatów. Okresowo
istnieje mo˝liwoÊç umieszczania dzieci w pogotowiach, ale po zakoƒczeniu post´powania przed sàdem, PCPR po raz kolejny staje przed koniecznoÊcià wskazania
rodziny zast´pczej dla ma∏oletnich. Istnieje mo˝liwoÊç poszukiwania rodzin w ca∏ej
Polsce. Taka sytuacja jest jednak sprzeczna z art. 4 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zast´pczej, który mówi, ˝e dziecko ma prawo powrotu do rodziny oraz utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjàtkiem przypadków,
w których sàd zakaza∏ takich kontaktów. Je˝eli jednak dziecko zostanie umieszczone w rodzinie, która zamieszkuje kilkadziesiàt lub nawet kilkaset kilometrów od
miejsca pobytu rodziców biologicznych, wówczas stanowi to ogromne utrudnienie
w kontaktach. Takie dzia∏anie stoi wi´c w sprzecznoÊci z prawami dziecka.
Kolejnym wyzwaniem, które stoi przed samorzàdem terytorialnym w zwiàzku
z wejÊciem w ˝ycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej, jest
koniecznoÊç tworzenia nowych miejsc pracy dla koordynatorów oraz asystentów
rodzin. Art 77 ustawy mówi, ˝e koordynator rodzinnej pieczy zast´pczej nie mo˝e
mieç pod opiekà ∏àcznie wi´cej ni˝ 30 rodzin zast´pczych lub rodzinnych domów
dziecka. Z pism dyrektora PCPR kierowanych do tutejszego sàdu wynika, i˝ w chwili obecnej jeden z koordynatorów pracuje z 41 rodzinami, drugi z 43, a starszy pracownik socjalny, który wype∏nia cz´Êciowo obowiàzki koordynatora, ma pod opiekà 46 rodzin. Ponadto bardzo zauwa˝alny jest brak odpowiedniej liczby asystentów rodzin, którzy powinni pracowaç z rodzinà biologicznà. Problem polega
g∏ównie na tym, ˝e gminy zatrudniajàc asystentów przydzielajà im rodziny dysfunkcyjne, zagro˝one odebraniem dzieci, a nie te rodziny, z których ma∏oletni ju˝ zostali umieszczeni w rodzinnej bàdê instytucjonalnej pieczy zast´pczej. W myÊl art. 15
w. wym. ustawy do zadaƒ asystenta nale˝y m.in. opracowywanie, we wspó∏pracy
z cz∏onkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zast´pczej, planu pracy z rodzinà, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zast´pczej. Powy˝szy zapis jest czysto teoretyczny, niemo˝liwy do zrealizowania w dzisiejszej rzeczywistoÊci spo∏ecznej, bowiem z braku Êrodków finansowych,
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w pierwszej kolejnoÊci asystent rodziny przyznawany jest rodzinom zagro˝onym
odebraniem dzieci, co zresztà wydaje si´ byç w pe∏ni uzasadnione. Na terenie Powiatu ˚arskiego funkcjonuje ponad 140 rodzin zast´pczych, w których w chwili
obecnej przebywa ponad 200 dzieci, ponadto 60-cioro dzieci jest umieszczonych
w placówkach opiekuƒczo-wychowawczych. Aktualnie tylko kilku rodzinom biologicznym zosta∏ przydzielony asystent, który ma prowadziç intensywnà prac´ w kierunku powrotu dzieci do rodziny naturalnej.
Dodatkowà przeszkodà na drodze do powrotu dzieci do rodziny biologicznej
jest fakt, ˝e w momencie umieszczenia ma∏oletnich w pieczy zast´pczej ich rodzice cz´sto przestajà mieç kontakt z pomocà spo∏ecznà. Do czasu pozostawania
dzieci w rodzinie, pracownicy OPS majà intensywny nadzór i sà zobligowani do regularnego wglàdu w sytuacj´ rodziny. Z chwilà opuszczenia przez ma∏oletnich domu rodzinnego, ich rodzice sporadycznie kontaktujà si´ z instytucjami pomocowymi, g∏ównie w celu uzyskania zasi∏ku. Taka sytuacja powoduje, ˝e niemo˝liwa jest
równie˝ realizacja art. 33 w/w ustawy, który stanowi, ˝e piecza zast´pcza zapewnia
prac´ z rodzinà umo˝liwiajàcà powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemo˝liwe – dà˝enie do przysposobienia dziecka. Je˝eli wi´c z chwilà opuszczenia rodziny przez dziecko praca z rodzicami biologicznymi praktycznie nie istnieje, trudno
mówiç o mo˝liwym powrocie ma∏oletnich do domu rodzinnego. To z kolei oznacza,
˝e ma∏oletni pozostajà przez wiele lat w pieczy zast´pczej, a konsekwencjà tego
jest brak miejsca dla innych dzieci w rodzinach zast´pczych, które przecie˝ z za∏o˝enia powinny sprawowaç opiek´ nad dzieçmi czasowo, a w rzeczywistoÊci wychowujà dzieci przez kilkanaÊcie lat.
Problemów wynikajàcych z w. wym. ustawy jest znacznie wi´cej. W tym miejscu
jednak chc´ wskazaç na najwi´kszy w mojej ocenie problem, zwiàzany z niewykonywaniem prawomocnych orzeczeƒ sàdu o umieszczeniu dzieci w pieczy zast´pczej. Z uwagi na wy˝ej wskazane problemy organizatorów pieczy zast´pczej, ju˝
w toku postepowaƒ opiekuƒczych pojawia si´ problem z brakiem miejsc w rodzinach zast´pczych, pogotowiach rodzinnych oraz placówkach opiekuƒczo-wychowawczych. Sàd w toku post´powania o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej, widzàc
przes∏anki do umieszczenia ma∏oletnich w pieczy zast´pczej, zwraca si´ z pismem
do organizatora pieczy zast´pczej o przygotowanie miejsca lub wskazanie kandydatów na rodziców zast´pczych ma∏oletnim. W odpowiedzi na to wezwanie sàd
otrzymuje z regu∏y pismo, w którym stwierdza si´, ˝e PCPR intensywnie poszukuje miejsca do umieszczenia ma∏oletnich poza powiatem, bowiem brak jest Êrodków
finansowych na utworzenie rodziny zast´pczej, jak te˝ brak kandydatów do podj´cia si´ pe∏nienia tej funkcji w powiecie. Dalej dyrektor PCPR podaje, i˝ wszystkie
pogotowia rodzinne i placówki opiekuƒczo-wychowawczej na terenie powiatu sà
przepe∏nione i brak jest mo˝liwoÊci umieszczenia tam kolejnych dzieci. Na ponowne wezwanie o wskazanie miejsca dla ma∏oletniego w pieczy zast´pczej, sàd uzy-
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skuje z regu∏y odpowiedê, i˝ nie uda∏o si´ równie˝ znaleêç miejsca poza terenem
powiatu. W zwiàzku z tym sàd staje przed dylematem wydania orzeczenia
o umieszczeniu ma∏oletnich w placówce opiekuƒczo-wychowawczej (pomimo,
i˝ wskazane jest umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej), bàdê te˝ umieszczeniem dziecka w nieokreÊlonej rodzinie zast´pczej, co wià˝e si´ z póêniejszà koniecznoÊcià wszcz´cia kolejnego post´powania o umieszczenie dziecka ju˝ w konkretnej rodzinie zast´pczej, je˝eli taka w ogóle zostanie znaleziona.
Wyobraêmy sobie zatem sytuacj´, która zresztà nie jest wyjàtkiem: toczy si´ post´powanie o zmian´ sposobu ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej i umieszczenie
ma∏oletnich w pieczy zast´pczej; rodzice obj´ci byli uprzednio przez kilka lat nadzorem kuratora, ale od kilku miesi´cy znajdujà si´ w ciàgu alkoholowym; zdarzajà
si´ dni, i˝ rodzice przebywajà na dzia∏kach, gdzie uczestniczà w wielogodzinnych
libacjach alkoholowych, w tym czasie zaÊ, pi´cioro ma∏oletnich dzieci w wieku od 3
do 14 lat pozostaje bez opieki i posi∏ków; dzieci sà g∏odne i zaniedbane. Zdrowie
i ˝ycie ma∏oletnich jest niewàtpliwie zagro˝one i konieczne jest umieszczenie ich
w pieczy zast´pczej. Tymczasem Sàd wie, i˝ brak jest miejsca, w którym móg∏by
umieÊciç dzieci. Sprawa jest gotowa do rozstrzygni´cia. W tej sytuacji s´dzia rodzinny nie ma innego wyjÊcia i kierujàc si´ dobrem dzieci wydaje decyzj´ o natychmiastowym umieszczeniu dzieci w pogotowiu rodzinnym w trybie zabezpieczenia
post´powania oraz wydaje orzeczenie koƒczàce post´powanie – o umieszczeniu
dzieci w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zast´pczej (nieskonkretyzowanej).
Zarówno postanowienie o zabezpieczeniu post´powania, jak te˝ postanowienie
koƒczàce spraw´ trafiajà celem wykonania do organizatora pieczy zast´pczej. Postanowienie o zabezpieczeniu post´powania musi byç przy tym wykonane niezw∏ocznie. Sàd jednoczeÊnie zawiadamia organizatora pieczy zast´pczej o wynikajàcej z art. 1128 k.r.o. zasadzie nieroz∏àczalnoÊci rodzeƒstwa. W odpowiedzi Sàd
otrzymuje pismo, z którego wynika, i˝ z uwagi na brak miejsc w pogotowiach, rodzeƒstwo zosta∏o rozdzielone i umieszczone w trzech ró˝nych miejscach. JednoczeÊnie ma∏oletni oczekiwaç b´dà na miejsce w rodzinie zast´pczej, co mo˝e potrwaç wiele miesi´cy. Choç taka sytuacja w ogóle nie powinna mieç miejsca, nie
jest niestety rzadkoÊcià. W prowadzonych przeze mnie sprawach oko∏o pi´tnaÊcioro dzieci mo˝e znaleêç si´ w podobnej sytuacji. Prowadzàc te post´powania ju˝
wiem, ˝e sytuacja dzieci nie b´dzie prawid∏owo zabezpieczona, bowiem w razie
wydania orzeczenia o umieszczeniu dzieci w nieskonkretyzowanej rodzinie zast´pczej, dzieci przez kolejne miesiàce lub nawet lata, oczekiwaç b´dà na umieszczenie w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zast´pczej. Z uwagi na niemo˝liwoÊç
wykonania orzeczenia przez PCPR, b´dà przebywa∏y nadal w Êrodowisku rodzinnym, które nie gwarantuje im ani bezpieczeƒstwa, ani prawid∏owego rozwoju,
chyba ˝e zajdzie koniecznoÊç natychmiastowego umieszczenia dzieci w pogotowiu rodzinnym (w tych bowiem wypadkach, pomimo zmiany sposobu ogranicze-
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nia w∏adzy rodzicielskiej i umieszczenia dzieci w pieczy zast´pczej, utrzymuje si´
nad rodzinà nadzór kuratora, który mo˝e sàdowi z∏o˝yç taki wniosek). Musz´ w tym
miejscu zaznaczyç, i˝ tutejszy PCPR podejmuje wszelkie mo˝liwe starania, tak˝e
poza powiatem o znalezienie miejsc dla ma∏oletnich i zabezpieczenia ich sytuacji.
Dyrektor PCPR z du˝ym zaanga˝owaniem organizowa∏ kampanie promujàce rodziny zast´pcze, a tak˝e spotkania z udzia∏em Starosty ˚arskiego oraz s´dziów rodzinnych, majàce na celu popraw´ istniejàcej sytuacji. Dzia∏ania te nie przynoszà
jednak istotnych zmian, z uwagi na wcià˝ istniejàcy problem finansowania pieczy
zast´pczej ze Êrodków Starostwa Powiatowego. Wydaje si´, ˝e problem ten dotyczy równie˝ innych powiatów, bowiem z informacji uzyskanych od s´dziów rodzinnych z innych sàdów wiem, ˝e borykajà si´ z analogicznymi trudnoÊciami.
Konieczna jest natychmiastowa zmiana tej sytuacji, bowiem ˝adne dziecko nie
powinno pozostawaç w sytuacji niepewnej, w której jego zdrowie i ˝ycie pozostaje
niezabezpieczone, a jego prawa sà ∏amane (np. wskutek rozdzielania rodzeƒstwa).
Na realizacj´ zadaƒ pieczy zast´pczej, nigdy nie powinno zabraknàç Êrodków finansowych. JednoczeÊnie sytuacja ta obrazuje z jakimi problemami boryka si´ s´dzia rodzinny, któremu kuriozalnie zarzuca si´ z jednej strony opiesza∏oÊç w dzia∏aniu w wypadku zagro˝enia dobra dziecka, z drugiej zaÊ strony zbyt poÊpieszne
dzia∏anie w przedmiocie umieszczania dzieci w pieczy zast´pczej. Nie wystarczy
skwitowaç problemu s∏owami „niech ka˝dy robi swoje”. S´dzia rodzinny stoi na
stra˝y dobra dziecka zawsze, tak˝e po wydaniu niewykonanego przez organ wykonawczy orzeczenia. NiespójnoÊci systemu w tym zakresie nie jest w stanie naprawiç praktyka, dobro dziecka pozostaje wi´c wcià˝ zagro˝one, choç jest przes∏ankà nadrz´dnà, której nie da si´ przewartoÊciowaç na ˝adne Êrodki finansowe.
Problemów, z którymi borykajà si´ na co dzieƒ s´dziowie rodzinni, jest znacznie
wi´cej, jednak nie sposób o wszystkich nawet wspomnieç na ∏amach tego opracowania. Chcia∏am jednak zwróciç uwag´ na wp∏yw tych powy˝ej zasygnalizowanych
dylematów na naszà codziennà prac´, bowiem myli si´ ten, kto uwa˝a, ˝e s´dzia rodzinny zamykajàc drzwi od sali rozpraw zapomina o wszystkim, co si´ za nimi wydarzy∏o. Eskalacja emocji stron na sali (która nie ma porównania do innych wydzia∏ów), po∏àczona ze skomplikowanym charakterem spraw, obawami s´dziego o dobro dziecka i bezradnoÊcià wynikajàcà z niewykonanych orzeczeƒ, powoduje
narastajàcà frustracj´ i zniech´cenie. W mojej ocenie konieczne sà nie tylko zmiany
systemowe, ale tak˝e szkolenia s´dziów rodzinnych z zakresu psychologii ukierunkowane na sposoby radzenia sobie ze stresem, umiej´tne prowadzenie dialogu
ze skonfliktowanymi stronami, czy prowadzenie skutecznej mediacji.
Pozostaje wyraziç nadziej´, i˝ nasza praca nie b´dzie nadaremna, a nasze si∏y
nie b´dà wyt´˝one na walk´ z wiatrakami, ale na do∏o˝enie nale˝ytej starannoÊci
w wykonywanie tych obowiàzków, które sà najistotniejsze i stanowià sens sàdownictwa rodzinnego.
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SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Protokó∏ ze spotkania zorganizowanego przez
Redakcj´ kwartalnika „Rodzina i Prawo” wspólnie
z Komisjà Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego
w Warszawie dnia 18 czerwca 2013 r.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego: prof. dr hab. Tadeusz
ERECI¡SKI, prof. dr hab. Jerzy PISULI¡SKI, prof. dr hab. Barbara TR¢BSKA,
s´dzia Robert ZEGAD¸O
Przedstawiciele nauki prawa: prof. dr hab. Marek ANDRZEJEWSKI, SSO dr Hanna BZDAK, SSN w spocz. Bronis∏aw CZECH, prof. dr hab. El˝bieta HOLEWI¡SKA-¸API¡SKA, prof. dr hab. Janina PANOWICZ-LIPSKA, prof. dr hab. Tadeusz
SMYCZY¡SKI, prof. dr hab. Tomasz SOKO¸OWSKI, dr hab. Jacek WIERCI¡SKI
Przedstawiciele Ministerstwa SprawiedliwoÊci: Jerzy FERENZ, s´dzia Jacek
IGNACZEWSKI, s´dzia Pawe∏ JAROS, s´dzia Ewa KORSZE¡
Przedstawiciele redakcji kwartalnika Rodzina i Prawo: Janusz STAWIARSKI, Gra˝yna NAUKA
S´dziowie sàdów rodzinnych: Beata BOGUSZEWSKA, Barbara DUDZI¡SKA-PÓ¸ROLNICZAK, Bo˝ena KULCZYCKA, Ma∏gorzata M¢CZKOWSKA, Iwona
PODSIAD¸A, Karolina SOSINSKA, Ewa TRYBULSKA-SKOCZELAS, Ewa
WASZKIEWICZ, Agnieszka WIÂNIEWSKA-KALUTA

Prof. T. Ereciƒski otworzy∏ debat´ zorganizowanà przez Redakcj´ kwartalnika
„Rodzina i Prawo” wspólnie z Komisjà Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego i poprosi∏
s´dziego R. Zegad∏o o wprowadzenie do dyskusji.
S´dzia R. Zegad∏o poinformowa∏, ˝e debata jest rezultatem du˝ego zainteresowania problematykà prawa rodzinnego ze strony polityków oraz mediów. Przedmiotem debaty jest przeglàd inicjatyw legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego
i opiekuƒczego, które zosta∏y zg∏oszone lub podj´te w ostatnim czasie.
Nast´pnie krótko przedstawi∏ funkcje debaty:
1) celem jest publikacja w kwartalniku Rodzina i Prawo uwag i postulatów, które
zostanà zg∏oszone podczas dyskusji,
2) KKPC jako wspó∏organizator debaty zainteresowana jest sugestiami co do
zmian legislacyjnych w zwiàzku z prowadzonymi przez siebie pracami. Prace te
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w zale˝noÊci od jeszcze ostatecznie nieprzesàdzonej decyzji lokalizacji prawa
rodzinnego czy to w kodeksie cywilnym, czy te˝, jak dotychczas, w oddzielnej
kodyfikacji, b´dà polega∏y albo na kompleksowej rewizji i transpozycji prawa rodzinnego albo na punktowych poprawkach stosownie do najpilniejszych potrzeb, tj. poprawkach w obowiàzujàcym kodeksie.
Doda∏, ˝e byç mo˝e w przysz∏oÊci zaistnieje jeszcze potrzeba skonfrontowania
rezultatów prac KKPC z uwagami ze strony uczestników tej debaty, ale prace
dopiero si´ rozpocz´∏y.
Dyskusj´ rozpocz´to od omówienia projektu za∏o˝eƒ projektu ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, ustawy – Kodeks post´powania cywilnego
oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej.
Projekt zak∏ada m.in. odstàpienie od ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego jako
przeszkody ma∏˝eƒskiej. Proponuje si´ wprowadzenie nowej regulacji, zgodnie
z którà nie b´dzie mog∏a zawrzeç ma∏˝eƒstwa osoba z zaburzeniami psychicznymi, które nie pozwalajà tej osobie kierowaç swoim post´powaniem oraz uÊwiadomiç sobie znaczenia i konsekwencji wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒstwa. Ponadto proponuje si´ uzupe∏nienie systemu prawnego o umow´ mi´dzy rodzicami
a osobà trzecià i wydawane na jej podstawie przez wójta zaÊwiadczenie patronatu,
które umo˝liwi∏yby rozszerzenie pe∏nomocnictwa na te materie, które nie mieszczà
si´ w zakresie tej instytucji (np. w zakresie leczenia, edukacji). W kwestiach nieuregulowanych przepisami dotyczàcymi umowy patronatu b´dà znajdowa∏y zastosowanie przepisy o umowie zlecenia.
W projekcie proponuje si´ wprowadzenie sàdowej procedury udzielania zgody
na umieszczenie ma∏oletniego z innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE lub ma∏oletniego obywatela polskiego majàcego sta∏e miejsce zamieszkania w innym paƒstwie cz∏onkowskim UE w pieczy zast´pczej (rodzinnej lub instytucjonalnej) w Polsce na podstawie orzeczenia sàdu innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE lub innego
w∏aÊciwego organu tego paƒstwa, za zgodà polskiego sàdu.
Projekt sk∏ada si´ zatem z trzech cz´Êci – w zasadzie zupe∏nie odr´bnych.
Pierwsza cz´Êç zak∏ada zmiany w Kodeksie rodzinnym i prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie post´powania cywilnego w kwestii zawierania ma∏˝eƒstw przez osoby z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà. Zasadnicza zmiana
polega na uchyleniu bezwzgl´dnej negatywnej przes∏anki w postaci ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego – art. 11 k.r.o. zosta∏by skreÊlony, a art. 12 k.r.o. uelastyczniony. Do oceny ad casum by∏yby przes∏anki zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa,
negatywnà przes∏ankà by∏aby niemo˝noÊç kierowania post´powaniem zgodnie
z treÊcià obowiàzków wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒstwa. W kwestii proceduralnej proponuje si´ a˝eby urz´dnik stanu cywilnego nie odmawia∏ zgody na za-
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warcie ma∏˝eƒstwa, tylko zawsze, jak ma wàtpliwoÊci, czy jest przekonany
o przeszkodzie ma∏˝eƒskiej, kierowa∏ spraw´ do sàdu. Tym samym by∏aby jedna
procedura uzyskiwania takiej zgody; by∏aby to zgoda w pewnym sensie nast´pcza w stosunku do decyzji urz´dnika. Obecnie praktycznie istniejà a˝ trzy mo˝liwoÊci uzyskania zezwolenia na ma∏˝eƒstwo przez osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià
psychicznà. Omawiany projekt zosta∏ przyj´ty przez KKPC, jest oczekiwany przez
Êrodowiska osób dotkni´tych niepe∏nosprawnoÊciami oraz przez Pe∏nomocnika
ds. Równego Traktowania. Projekt uzasadniony jest ratyfikacjà przez Polsk´ Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepe∏nosprawnych, dalej „Konwencja”.
Drugi temat w projekcie to instytucja patronatu. Jest to instytucja, która ma byç
odpowiedzià na potrzeby zwiàzane z pozostawianiem przez rodziców dzieci pod
pieczà osób przez nich wskazanych na czas zarobkowej migracji lub okresowej
nieobecnoÊci, niesprawnoÊci czy hospitalizacji, bez uciekania si´ do nowych procedur ograniczania czy zawieszania w∏adzy rodzicielskiej. Projekt powsta∏ na skutek inspiracji poprzedniego Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Równouprawnienia – Pani Minister El˝biety Radziszewskiej. W tworzeniu tego projektu udzia∏ bra∏ s´dzia Pawe∏
Jaros, który opowiada∏ si´ za tym, aby opieka wynika∏a z decyzji organu administracyjnego, w szczególnoÊci wójta. Ostatecznie w MS przewa˝y∏a koncepcja zaaprobowana równie˝ przez KKPC, a mianowicie by instytucja patronatu mia∏a bardziej prywatnoprawny charakter i polega∏a na konstrukcji podobnej do pe∏nomocnictwa, nie zaÊ przedstawicielstwa.
Trzeci temat dotyczy umieszczania dzieci przez zagraniczny sàd w polskiej rodzinie zast´pczej – wynika to z art. 56 rozporzàdzenia o jurysdykcji, uznawaniu
i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w zakresie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej,
inaczej zwanym rozporzàdzeniem Bruksela II bis.
S´dzia H. Bzdak uwa˝a, ˝e nale˝y bardzo ostro˝nie podejÊç do kwestii usuni´cia ma∏˝eƒskiej przeszkody ubezw∏asnowolnienia. Wiele aspektów wymaga rozwa˝enia. Decyzja o zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego a nast´pnie podj´cie obowiàzków ma∏˝eƒskich wymaga od nupturientów du˝ej odpowiedzialnoÊci jak te˝ odpowiedniego stanu psychicznego, duchowego oraz okreÊlonej wiedzy. Osoby, które
nie b´dà w stanie tych obowiàzków podjàç, nie spe∏nià przes∏anek, które wià˝à si´
z rolà i funkcjonowaniem ma∏˝eƒstwa w spo∏eczeƒstwie. Z tych wzgl´dów skutki
zawarcia ma∏˝eƒstwa niespe∏niajàcego tych wymagaƒ b´dà daleko idàce (skutki
ekonomiczne, osobiste oraz spo∏eczne). W dniu 6 wrzeÊnia 2012 r. Prezydent RP
ratyfikowa∏ Konwencj´ o prawach osób niepe∏nosprawnych. S´dzia Bzdak zaznaczy∏a, ˝e konwencja ratyfikowana zosta∏a z dwoma zastrze˝eniami. Jedno z nich
dotyczy∏o instytucji ma∏˝eƒstwa majàc na wzgl´dzie fakt, i˝ w naszym kraju ubezw∏asnowolnienie jest przeszkodà do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Drugie zastrze˝enie dotyczy∏o swobody aborcji w zwiàzku z prawem do zdrowia.
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S´dzia przedstawi∏a sytuacj´, z którà zetkn´∏a si´ w praktyce: m´˝czyzna i kobieta w wieku 23 lat, którzy sà upoÊledzeni umys∏owo, ale nie sà ubezw∏asnowolnieni pragn´li zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski. Oboje mieszkajà razem z rodzicami,
zgodnie twierdzili ˝e bardzo si´ kochajà i ˝e ju˝ dwa lata ze sobà mieszkajà.
Na skutek odmowy zawarcia ma∏˝eƒstwa przez kierownika USC z∏o˝yli odpowiednie wnioski do sàdu. Rodzice deklarowali pomoc nupturientom. Nale˝a∏o dopuÊciç
równie˝ dowód z opinii bieg∏ego na okolicznoÊç czy osoby te mogà podjàç obowiàzki ma∏˝eƒskie skoro wzbudzajà zastrze˝enia kierownika USC. Na rozpraw´
przysz∏a jedynie kobieta, a m´˝czyzna wczeÊniej z∏o˝y∏ pismo, ˝e wycofuje si´
z wniosku poniewa˝ pok∏óci∏ si´ z narzeczonà i si´ od niej wyprowadzi∏, natomiast
kobieta, która stawi∏a si´ na rozpraw´ stwierdzi∏a, ˝e narzeczony przesta∏ si´ jej podobaç. W tej sytuacji post´powanie sta∏o si´ bezprzedmiotowe, poniewa˝ zarówno
m´˝czyzna jak i kobieta muszà wyra˝aç ch´ç zawarcia ma∏˝eƒstwa. Nale˝y wziàç
pod uwag´ stan psychiczny, wiedz´ i mo˝liwoÊci osób upoÊledzonych, ale nieubezw∏asnowolnionych, zamierzajàcych zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski. Osoby te majà
prawo do szcz´Êcia, powstaje jednak pytanie, czy sà w stanie wype∏niç cià˝àce na
nich obowiàzki wynikajàce z za∏o˝enia rodziny. W opisywanym przypadku opinia
bieg∏ego by∏a równie˝ negatywna. Z powy˝szych wzgl´dów do problemu zawierania ma∏˝eƒstw przez osoby upoÊledzone nale˝y podejÊç bardzo ostro˝nie mimo
ratyfikowania przez nasz kraj Konwencji o prawach osób niepe∏nosprawnych.
Prof. J. Pisuliƒski zwróci∏ uwag´, ˝e wspomniana Konwencja na∏o˝y∏a na nasz
kraj szersze obowiàzki, konieczne b´dà zmiany nie tylko w prawie rodzinnym. Poinformowa∏, ˝e KKPC przystàpi∏a do prac nad uchyleniem przepisów dotyczàcych
ubezw∏asnowolnienia. Trudno b´dzie uregulowaç to zagadnienie, poniewa˝ powsta∏y kontrowersje na gruncie prawa procesowego. Proponowanà zmian´, dotyczàcà
przeszkody do zawarcia ma∏˝eƒstwa, nale˝y postrzegaç jako element ca∏oÊci zwiàzanej z odejÊciem od koncepcji ca∏kowitego ubezw∏asnowolnienia. Skoro Konwencja zosta∏a przyj´ta, nale˝y podjàç dzia∏ania zmierzajàce do jej wykonania. PodkreÊli∏, ˝e zmian´ art. 11 i 12 k.r.o. nale˝y postrzegaç w ramach ca∏oÊciowej regulacji
kwestii zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà.
Prof. T. Soko∏owski zastanawia∏ si´, czy z dostatecznà precyzjà zosta∏a zaproponowana regulacja zawierania ma∏˝eƒstw przez osoby, które sà w trudniejszej sytuacji
co do realizowania swoich obowiàzków rodzicielskich. Regulacje zawarte w k.r.o. powinny byç kompatybilne. Profesor zwróci∏ uwag´, i˝ zawarcie ma∏˝eƒstwa jest czynnoÊcià nie tylko o charakterze osobistym, wywiera wa˝ne skutki majàtkowe.
Nast´pnie Profesor wskaza∏ na koniecznoÊç dokonania odpowiedniej klasyfikacji istniejàcych obcià˝eƒ genetycznych. Rozró˝nienie jest potrzebne z tego wzgl´du, ˝e nie ka˝de obcià˝enie genetyczne jest dziedziczne. Dokonanie takiego podzia∏u b´dzie mia∏o istotne znaczenie w kwestii, czy osoba upoÊledzona zamierza-
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jàca zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski b´dzie w stanie przyjàç i zrozumieç cià˝àce na niej
obowiàzki. Ponadto Profesor zaproponowa∏ stworzenie odpowiedniego systemu
wsparcia wykonywanych funkcji opiekuƒczych. Prace nad projektem powinny byç
kontynuowane, jednak w przedstawionej wersji jest on zbyt ogólnikowy.
Prof. T. Smyczyƒski zwróci∏ uwag´, ˝e konieczne jest wypracowanie odpowiedniego modelu ograniczenia zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych. W Niemczech instytucja
ubezw∏asnowolnienia zosta∏a zastàpiona systemem pomocy. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e dziÊ ubezw∏asnowolnienie ca∏kowite stanowi przeszkod´ do zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Powstaje pytanie, czy wstrzymaç si´ z regulacjà tego zagadnienia do czasu powstania
nowego Kodeksu cywilnego, a co najmniej do nowelizacji aktualnego Kodeksu cywilnego, czy wczeÊniej dokonaç stosownych zmian w k.r.o., chodzi o spójnoÊç k.c. i k.r.o.
Je˝eli istniejà wàtpliwoÊci co do wykonywania czynnoÊci prawnych przez osob´ upoÊledzonà, a ma ona w przysz∏oÊci funkcjonowaç jako ojciec bàdê matka,
to pojawia si´ pytanie, w jaki sposób b´dzie wykonywa∏a w∏adz´ rodzicielskà. Osoby majàce k∏opoty z psychikà sà niestabilne. Profesor zastanawia∏ si´ jak w praktyce ma wyglàdaç wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej przez osoby upoÊledzone
umys∏owo? Nawet lekarze psychiatrzy majà problem z ocenà psychiki ludzkiej.
S´dzia H. Bzdak podzieli∏a opini´ prof. T. Smyczyƒskiego. Nale˝y zastanowiç
si´ nad przes∏ankami ubezw∏asnowolnienia zamiast je uchylaç. Zmieni∏y si´ parametry medyczne i w chwili obecnej funkcjonuje okreÊlenie zaburzenia psychiczne.
S´dzia proponuje zmian´ przes∏anki ubezw∏asnowolnienia na zaburzenia psychiczne, poniewa˝ w∏aÊnie tym poj´ciem obecnie operuje si´ w klasyfikacji chorób.
S´dzia R. Zegad∏o zauwa˝y∏, ˝e poj´cie to jest zbyt szerokie.
S´dzia B. Tr´bska widzi problem zwiàzany z uchyleniem art. 11 k.r.o. przy dalszym
funkcjonowaniu ubezw∏asnowolnienia w obecnym Kodeksie cywilnym. Spowoduje to
niespójnoÊç systemu. Planowane jest w∏àczenie prawa rodzinnego do systemu prawa
cywilnego (kwestia ta nie zosta∏a jeszcze przesàdzona). Wówczas nie mo˝na b´dzie
twierdziç, ˝e czym innym jest zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, a czym innym jest
zdolnoÊç do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Obecnie nie ma jednoznacznego stwierdzenia,
˝e oÊwiadczenie o wstàpieniu w zwiàzek ma∏˝eƒski jest oÊwiadczeniem woli, chocia˝
jest tak interpretowane i by∏o w ten sposób interpretowane po II Wojnie Âwiatowej.
Po 1945 r. funkcjonowa∏a instytucja ubezw∏asnowolnienia, ale nie by∏o zakazu zawierania ma∏˝eƒstwa przez osoby ubezw∏asnowolnione. Na gruncie tego stanu prawnego
w zasadzie wszyscy komentatorzy twierdzili, ˝e zwiàzek zawarty przez osob´ ubezw∏asnowolnionà jest niewa˝ny, bowiem oÊwiadczenie o wstàpieniu w zwiàzek ma∏˝eƒski
by∏o traktowane jako z∏o˝one w stanie wy∏àczajàcym Êwiadome oÊwiadczenie woli.
Trudno zgodziç si´ z tym, ˝e proponowany art. 121 k.r.o. ma byç lex specialis
w stosunku do obecnie obowiàzujàcego art. 11 KC.
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Je˝eli chodzi o propozycj´ uchylenia art. 12 k.r.o., który to przepis dotyczy innych
osób ni˝ ubezw∏asnowolnione ca∏kowicie, a majàcych zaburzenia psychiczne, to zdaniem B. Tr´bskiej propozycja jest trafna. Zobowiàzania Konwencji wymuszajà uchylenie
zakazu zawierania zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez osoby z zaburzeniami psychicznymi.
S´dzia wskaza∏a równie˝, ˝e ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast´pczej bardzo szeroko reguluje kwestie wspierania rodzin dysfunkcyjnych.
S´dzia H. Bzdak zwróci∏a uwag´, ˝e zgodnie z Mi´dzynarodowà Klasyfikacjà
Chorób i Problemów Zdrowotnych, opracowanà przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia nale˝y pos∏ugiwaç si´ poj´ciami zaburzeƒ psychicznych i zaburzeƒ zachowania. Innej klasyfikacji nie ma.
Prof. J. Panowicz-Lipska uwa˝a, ˝e nale˝y wstrzymaç si´ z usuni´ciem zakazu zwierania ma∏˝eƒstw przez osoby ubezw∏asnowolnione ca∏kowicie do czasu
rozstrzygni´cia o losach ubezw∏asnowolnienia w Kodeksie cywilnym. Problem wymaga uporzàdkowania w szerszym kontekÊcie. Nale˝y równie˝ zastanowiç si´,
jakie przepisy by∏yby podstawà do kwestionowania ma∏˝eƒstwa, które zosta∏oby
zawarte wbrew zakazowi wynikajàcemu z art. 121. Profesor wskaza∏a, ˝e zawsze
przewidywana jest droga do ewentualnego uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa. Czy problem ten b´dzie rozstrzygany poprzez przepisy dotyczàce wady oÊwiadczenia woli? Istnieje zbyt du˝o wàtpliwoÊci zwiàzanych z ocenà zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa przez osoby ubezw∏asnowolnione.
Prof. M. Andrzejewski podzieli∏ ocen´, ˝e poj´cie zaburzeƒ psychicznych jest
zbyt szerokie.
Prof. J. Wierciƒski wskaza∏, ˝e w literaturze zagranicznej ubezw∏asnowolnienie
oznacza wià˝àce ustalenie niepoczytalnoÊci, skutkujàce niewa˝noÊcià czynnoÊci
prawnych. Ubezw∏asnowolnienie postrzegane jest z punktu widzenia braku ÊwiadomoÊci i swobody decyzji. Usuni´cie takiego rozwiàzania spowoduje szereg perturbacji natury dowodowej. Je˝eli osoba dotkni´ta zaburzeniami psychicznymi, ubezw∏asnowolniona ca∏kowicie b´dzie chcia∏a zawrzeç ma∏˝eƒstwo to istnieje formu∏a,
która pozwala przy zaistnieniu okreÊlonych przes∏anek na zmian´ postanowienia
o ubezw∏asnowolnieniu i tym samym – na zawarcie ma∏˝eƒstwa. Z tego punktu widzenia, pomijajàc kwestie zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych na∏o˝onych na nasz kraj,
wydaje si´, ˝e usuni´cie istniejàcego przepisu wymaga gruntownego przemyÊlenia.
S´dzia P. Jaros zwraca uwag´, ˝e wi´kszoÊç orzekanych w Polsce ubezw∏asnowolnieƒ to przypadki ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego (ok. 8 tysi´cy). Wi´kszoÊç
przypadków ubezw∏asnowolnienia wynika z przyczyn ekonomicznych. Bardzo cz´sto rodzinie osoby ubezw∏asnowolnionej zale˝y na tym aby pobieraç jej rent´.
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Prof. T. Ereciƒski podsumowa∏ przebieg dotychczasowej dyskusji. Nale˝y rozwa˝yç czy zezwoliç na zawieranie zwiàzków ma∏˝eƒskich przez osoby, które nie sà
ubezw∏asnowolnione, ale dotkni´te sà zaburzeniami psychicznymi. Rozwa˝enia
wymaga równie˝, czy rozwiàzanie to b´dzie mo˝liwe przed dokonaniem zmian systemowych w postaci usuni´cia instytucji ubezw∏asnowolnienia z polskiego prawa;
czy te˝ nale˝a∏oby bardzo czàstkowo uregulowaç ten jeden problem.
Zwrócono uwag´ ˝e sàd nie mo˝e orzec ubezw∏asnowolnia jedynie dlatego,
˝e ktoÊ z rodziny chcia∏by pobieraç rent´ po dziadku czy innym krewnym.
S´dzia R. Zegad∏o poinformowa∏, ˝e za∏o˝enia nowelizacji Kodeksu cywilnego,
Kodeksu post´powania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i innych
ustaw w zakresie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià
psychicznà zosta∏y opublikowane w kwartalniku s´dziów rodzinnych „Rodzina
i Prawo”, Nr 24/2013, który zosta∏ rozdany uczestnikom debaty.
Dyskusja w przedmiocie uchylenia ubezw∏asnowolnienia pokaza∏a, i˝ jest to
bardzo powa˝ny problem. Za∏o˝enia poddane zosta∏y ju˝ konsultacjom, jednak
z uwagi na obszernoÊç i rang´ tego problemu, powinien on zostaç jeszcze szczegó∏owo omówiony na podobnym spotkaniu.
Prof. E. Holewiƒska-¸apiƒska wskaza∏a, ˝e aktualnie – mimo obiektywnej potrzeby ochrony poprzez ubezw∏asnowolnienie interesów osobistych i majàtkowych,
zw∏aszcza osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà – uprawnieni do z∏o˝enia
wniosku o ubezw∏asnowolnienie nie zawsze to czynià. Ubezw∏asnowolnieniem sà
zainteresowani zwykle z przyczyn ekonomicznych. Przyk∏adowo gdy osoba niepe∏nosprawna intelektualnie pobiera rent´ socjalnà niektórzy cz∏onkowie jej rodziny
zmierzajà do zarzàdzania rentà. Wyst´pujà przypadki osób, które powinny byç
ubezw∏asnowolnione, a nie sà. Jako osoby o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych cz´sto podejmujà czynnoÊci na swojà szkod´. Profesor przytoczy∏a dwa przyk∏ady pochodzàce z badaƒ aktowych.
Pierwszy dotyczy∏ sprawy uniewa˝nienia uznania dziecka, które mia∏o miejsce
przed 13 czerwca 2009 r. M´˝czyzna, o bardzo znacznej niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej, uzasadniajàcej prawdopodobnie ubezw∏asnowolnienie ca∏kowite, majàcy jednak pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, podpisa∏ si´ swoim imieniem
i nazwiskiem na protokole o uznaniu dziecka (podpis by∏ jedynà jego umiej´tnoÊcià
wyniesionà ze szko∏y specjalnej, w której uczy∏ si´ do uzyskania pe∏noletnioÊci).
W sprawie o uniewa˝nienie tego uznania okaza∏o si´, ˝e m´˝czyzna nie umie czytaç, nie wiedzia∏ w jakim urz´dzie si´ znajdowa∏, po co tam si´ uda∏ i co podpisa∏.
Kolejny przyk∏ad dotyczy∏ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez osob´ niepe∏nosprawnà intelektualnie, która mia∏a rent´ socjalnà z partnerem w pe∏ni sprawnym.
W pewnych rejonach kraju gdzie wyst´puje bardzo wysokie bezrobocie, osoby po-
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siadajàce rent´ socjalnà z tytu∏u niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej sà atrakcyjnymi
partnerami na rynku ma∏˝eƒskim. Osoby zdrowe zawierajà zwiàzki ma∏˝eƒskie z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie g∏ównie po to, by czerpaç korzyÊci z renty,
którà posiada ich wspó∏ma∏˝onek. Inaczej nale˝y odnieÊç si´ do sytuacji, w której to
dwie osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà pragnà zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski,
poniewa˝ osoby te prawdopodobnie nie skrzywdzà si´ wzajemnie. G∏ównym problemem jest to, ˝e osoby niepe∏nosprawne intelektualnie wykorzystywane sà na ró˝ne
sposoby i dlatego powinny mieç zapewnionà szczególnà ochron´.
Koƒczàc swojà wypowiedê Profesor z ubolewaniem stwierdzi∏a, ˝e wszystko robione jest na odwrót, niejako „od koƒca”. Ratyfikowana zosta∏a Konwencja, która nak∏ada
na Polsk´ obowiàzek wprowadzenia zasadniczych zmian do systemu prawa, a dyskusja, jak to zrobiç, toczy si´ dopiero teraz. W pierwszej kolejnoÊci powinno si´ wszystko
dok∏adnie przeanalizowaç, a dopiero póêniej ratyfikowaç danà konwencj´. Nie mo˝na
bowiem kierowaç si´ poprawnoÊcià politycznà i z tego tylko wzgl´du dokonywaç ratyfikacji. Jako przyk∏ad poda∏a USA, które nie ratyfikujà prawie ˝adnych konwencji a mimo tego zwykle nale˝ycie chronià interesy swoich obywateli. Polska równie˝ mog∏a
chroniç swoich niepe∏nosprawnych obywateli wprowadzajàc zmiany wzorowane na
rozsàdnych rozwiàzaniach zawartych w Konwencji, bez koniecznoÊci jej ratyfikowania.
Wskaza∏a, ˝e w chwili obecnej podstawowà kwestià jest ustalenie g∏ównych za∏o˝eƒ polityki rodzinnej i ustalenie celów, jakie cele majà zostaç zrealizowane w prawie
rodzinnym. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y znaleêç odpowiedê na podstawowe pytania dotyczàce ma∏˝eƒstwa i rodziny, a nast´pnie ewentualnie dokonywaç zmian. Nie
ma sensu wprowadzanie szczegó∏owych („punktowych”) rozwiàzaƒ dopóki nie zostanà ustalone priorytety. System powinien byç spójny. Na dzieƒ dzisiejszy o pozycji
ma∏˝eƒstwa i rodziny stanowi Konstytucja RP. Z jej przepisów wynika, ˝e paƒstwo powinno tak kszta∏towaç system prawa (w tym mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa), aby
ma∏˝eƒstwo i utworzona przez nie rodzina mog∏y nale˝ycie realizowaç funkcj´ prokreacyjnà i socjalizacyjno-opiekuƒczà wobec dzieci. Ratyfikowana Konwencja wychodzi z innych za∏o˝eƒ uwzgl´dniajàc g∏ównie ochron´ potrzeb jednostki.
Nale˝y ustaliç czy zmiany demograficzne, socjologiczne, potrzeba ochrony
praw cz∏owieka oraz przyjmowane przez niektóre Êrodowiska wzorce zachodnie
odnoÊnie do alternatywnych wobec ma∏˝eƒstwa form po˝ycia osób tej samej i ró˝nej p∏ci uzasadniajà wniosek, i˝ obecnie obowiàzujàcy normatywny model ma∏˝eƒstwa i rodziny jest z∏y i nale˝y go zmieniç. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na to
pytanie mo˝na rozwa˝aç zmiany i formu∏owaç przepisy szczegó∏owe – w innym
wypadku zawsze powstanie ba∏agan, a ustawy b´dà zmieniane raz na pó∏ roku.
Zwróci∏a równie˝ uwag´, ˝e nie mo˝na ulegaç manipulacjom Êrodków masowego
przekazu, które chcàc wymusiç zmian´ przepisów nag∏aÊniajà poszczególne przypadki, choçby w istocie przedstawiane sytuacje rzadko wyst´powa∏y w praktyce.
W odniesieniu do wczeÊniejszych wypowiedzi, dotyczàcych kwestii ubezw∏asnowolnienia, Profesor uwa˝a, ˝e dopóki instytucja ubezw∏asnowolnienia wyst´pu-
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je w prawie cywilnym, nie nale˝y zmieniaç rozwiàzaƒ prawa rodzinnego. W pierwszej kolejnoÊci trzeba dokonaç zmian w prawie cywilnym.
W dyskusji wskazano, ˝e aspekt ekonomiczny ubezw∏asnowolnienia jest bardzo
istotny. Wiele wniosków jakie rodzina osoby ubezw∏asnowolnionej kieruje do sàdu
rzeczywiÊcie dotyczy sytuacji, kiedy osoba ta posiada majàtek bàdê rent´ która wymaga odpowiedniego zagospodarowania. Nie nale˝y jednak tych dzia∏aƒ postrzegaç w taki sposób, ˝e rodzina pragnie wykorzystaç osob´ ubezw∏asnowolnionà.
Rodzina pragnie w ten sposób chroniç interesy majàtkowe osoby ubezw∏asnowolnionej. Sàd rodzinny dok∏adnie bada kwalifikacje osoby, która ma byç opiekunem
osoby ubezw∏asnowolnionej. Nast´pnie sàd kontroluje opiekuna, który za jego
zgodà w imieniu osoby ubezw∏asnowolnionej podejmuje czynnoÊci dotyczàce jej
majàtku. W ten sposób interesy osoby ubezw∏asnowolnionej sà odpowiednio zabezpieczone. W sytuacji gdy stan zdrowia psychicznego takiej osoby ulegnie poprawie, wówczas mo˝e nastàpiç zmiana ubezw∏asnowolnienia na cz´Êciowe albo
nawet uchylenie ubezw∏asnowolnienia.
Wyra˝ono wàtpliwoÊci co do zastàpienia instytucji ubezw∏asnowolnienia doradztwem zw∏aszcza w odniesieniu do osób starszych, np. cierpiàcych na chorob´
Alzheimera.
S´dzia R. Zegad∏o poinformowa∏, ˝e w za∏o˝eniach nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu post´powania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i innych ustaw w zakresie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà, oprócz opieki doradczej przewiduje si´ modele polegajàce na
asystencji, a tak˝e zast´pstwie osób chorych psychicznie.
S´dzia R. Zegad∏o podsumowa∏, ˝e temat dotyczàcy ubezw∏asnowolnienia cieszy si´ z bardzo du˝ym zainteresowaniem i warto by∏oby zorganizowaç odr´bne
spotkanie poÊwi´cone tylko temu zagadnieniu. Je˝eli zostanie przyj´te za∏o˝enie
usuni´cia ubezw∏asnowolnia z polskiego prawa, to wówczas szczególnie cenne
by∏yby wypowiedzi s´dziów – praktyków odnoÊnie tego, w jaki sposób nale˝a∏oby
kreowaç Êrodki orzekane bezpoÊrednio przez sàd rodzinny.
Zanim przystàpiono do dyskusji nad drugim punktem posiedzenia, S´dzia zapyta∏
zebranych, czy by∏yby zg∏aszane uwagi do przepisów dotyczàcych umowy patronatu.
Prof. M. Andrzejewski uwa˝a, ˝e sàdowa procedura udzielania zgody na
umieszczenie ma∏oletniego w pieczy zast´pczej tworzy konkretnà os∏on´ prawnà
dla dziecka. Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, ˝e liczba tzw. „eurosierot”
wynosi ok. 120–150 tysi´cy. JednoczeÊnie Profesor zwraca uwag´ ˝e pos∏ugiwanie si´ poj´ciem „eurosierot” nie jest odpowiednie z tego wzgl´du, ˝e wi´kszoÊç
ma∏oletnich, o których mowa posiada rodziców. Problem dotyczy nieodpowiedzialnoÊci rodziców tych dzieci.
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Prof. T. Smyczyƒski postuluje aby w kwestiach dotyczàcych tzw. eurosierot
organem decyzyjnym by∏ sàd. Chodzi przecie˝ o decydowanie i ocen´ sprawowania lub nie w∏adzy rodzicielskiej i ocen´ dobra dziecka, o tym nie powinien decydowaç organ administracyjny.
S´dzia H. Bzdak popar∏a wypowiedê prof. M. Andrzejewskiego oraz prof. T. Smyczyƒskiego. Dodatkowo jako s´dzia praktyk poda∏a przyk∏ad nieodpowiedzialnoÊci rodziców ma∏oletniego dziecka, którzy wyje˝d˝ajàc za granic´ powierzyli je opiece 86-letniej babci bez ˝adnego zabezpieczenia ekonomicznego, bez ˝adnej reprezentacji prawnej. Staruszka zmuszona by∏a zwróciç si´ do sàdu z proÊbà o regulacj´ w∏adzy nad
dzieckiem. S´dzia zaznaczy∏a, ˝e takich spraw jest bardzo du˝o. Jak s∏usznie zauwa˝y∏
prof. M. Andrzejewski, paradoksem jest to, ˝e dzieci majàce rodziców sà eurosierotami.
Odnoszàc si´ do wczeÊniejszych wypowiedzi prof. E. Holewiƒska-¸apiƒska
zwróci∏a uwag´, ˝e omawiana kwestia stanowi kolejny przypadek potwierdzajàcy tez´, ˝e w pierwszej kolejnoÊci nale˝y skupiç si´ na pryncypiach, a dopiero póêniej na
roztrzàsaniu szczegó∏ów. Profesor uwa˝a, ˝e zmiany w tym zakresie idà w z∏ym kierunku. Je˝eli ustanowi si´ instytucj´ patronatu, to jej zdaniem, b´dzie ona wyrazem
prywatyzacji prawa rodzinnego. Zgodnie z projektowanà umowà patronatu, zaÊwiadczenie patronatu, które ma byç wydawane przez wójta, b´dzie stanowiç wyraêny sygna∏ akceptacji przez Paƒstwo faktu, ˝e rodzice nie sprawujà pieczy nad dzieçmi.
Obecnie je˝eli rodzice, wyje˝d˝ajàc za granic´, nie zapewniajà na okres przejÊciowy, w za∏o˝eniu krótki, bezpoÊredniej pieczy oraz stosownego pe∏nomocnictwa do za∏atwiania koniecznych spraw dziecka to na tej podstawie sàd rodzinny mo˝e z urz´du
podjàç odpowiednie decyzje, w∏àcznie z pozbawieniem ich w∏adzy rodzicielskiej.
S´dzia R. Zegad∏o zwróci∏ uwag´, ˝e istniejà jeszcze inne funkcje patronatu.
Nale˝y odwróciç sytuacj´ i spojrzeç na problem z drugiej strony, kiedy to dziecko
wyje˝d˝a za granic´ i piecz´ nad nim trzeba powierzyç innej osobie. Nie mo˝na patrzeç na t´ kwesti´ jedynie przez pryzmat patologii, prawo powinno równie˝ obejmowaç pozytywne aspekty i zak∏adaç dobre intencje. Zdarzajà si´ tak˝e zupe∏nie
niezawinione sytuacje hospitalizacji.
Zwrócono uwag´, ˝e omawiany problem nie jest a˝ tak powszechny by istnia∏a
koniecznoÊç wprowadzania tego typu instytucji. Je˝eli ktoÊ chce upowa˝niç do
czegoÊ innà osob´ i chce by mia∏o to wi´kszà rang´, zawsze w tej sprawie mo˝e
pójÊç do notariusza.
W kwestii dotyczàcej zaÊwiadczenia patronatu, które mia∏oby byç wydawane
przez wójta, powstaje pytanie czy wójt b´dzie bada∏ kompetencje osób, którym
mia∏yby byç powierzone dzieci.
Zastanawiano si´ czy zachowane b´dzie dobro dziecka? Czy rodzice dzieci nie
b´dà chcieli wykorzystywaç tej instytucji do realizacji swoich w∏asnych interesów?
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Prof. J. Pisuliƒski odniós∏ si´ do wypowiedzi prof. E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej.
Profesor wskazywa∏a na pryncypia, ale z drugiej strony Konstytucja RP gwarantuje
rodzicom prawo do decydowania o dziecku. Istniejà ró˝ne sytuacje, nie tylko patologie gdy rodzice zachowujà si´ w sposób nieodpowiedzialny. Rodzice dziecka podejmujàc decyzj´ o wyjeêdzie cz´sto ze wzgl´dów ekonomicznych, sà do tego
zmuszeni. Czy zawsze w takim wypadku rodzice powinni udaç si´ do sàdu? Udzielenie pe∏nomocnictwa notarialnego nie rozwià˝e tego problemu z uwagi na obszary i przepisy, które nie rzàdzà si´ prawem cywilnym. Instytucje takie, jak np. szko∏a mogà nie mieç zaufania do prywatnego dokumentu, jakim jest pe∏nomocnictwo.
W przypadku pozostawienia dziecka bez nale˝ytej opieki, dzia∏anie organu (czy
to wójta, czy oÊrodka pomocy spo∏ecznej) mogà i powinny przyczyniç si´ do zawiadamiania sàdu opiekuƒczego, a ten móg∏by wszczàç post´powanie w∏àcznie
z ograniczeniem bàdê zawieszeniem w∏adzy rodzicielskiej.
Prof. T. Soko∏owski zacytowa∏ treÊç art. 427 Kodeksu cywilnego. Profesor
wskaza∏, ˝e instytucja powierzenia pieczy na czas wyjazdów wakacyjnych czy zagranicznych w praktyce funkcjonuje bez zak∏óceƒ. Rozwa˝enia wymaga kwestia
zakresu czasowego patronatu – na jaki czas powinien byç ustanowiony? Czy perspektywa czasowa powinna byç w ogóle brana pod uwag´?
Profesor uwa˝a, ˝e wykszta∏ci∏a si´ ju˝ instytucja prywatnego powierzenia pieczy nad ma∏oletnimi dzieçmi. Podziela zdanie prof. J. Pisuliƒskiego, ˝e na podstawie konstytucyjnych prerogatyw rodzice dziecka posiadajà takie kompetencje.
Uwa˝a zatem, ˝e omawiany problem nale˝y rozpatrywaç przede wszystkim w kontekÊcie eurosieroctwa. Trzeba zapobiegaç patologicznym sytuacjom, natomiast nie
ma potrzeby dyskutowania nad sprawdzonymi sposobami powierzania pieczy, poniewa˝ funkcjonujà prawid∏owo.
S´dzia R. Zegad∏o wskaza∏, ˝e sposoby powierzania pieczy, o których mówi∏
prof. T. Soko∏owski, funkcjonujà w sposób nieformalny. Mo˝e bowiem zaistnieç sytuacja w której konkretny organ zakwestionuje pe∏nomocnictwo notarialne (je˝eli w ogóle b´dzie to pe∏nomocnictwo notarialne). Nie by∏y robione na ten temat ˝adne badania.
Prof. J. Pisuliƒski wyjaÊni∏, ˝e je˝eli do notariusza przyjdzie klient, który ma zamiar
udzieliç pe∏nomocnictwa konkretnej osobie, to notariusz nie ma obowiàzku, a nawet
nie ma podstawy do odmowy dokonania tej czynnoÊci. Notariusz nie b´dzie bardziej
strzeg∏ interesu dziecka ani˝eli ewentualnie organ administracji ustawowo zobowiàzany do pieczy. Profesor nie uwa˝a by za∏atwienie tego typu spraw u notariusza by∏o lepszym sposobem ochrony dziecka ani˝eli ewentualne dzia∏anie organu. Fakt, i˝ rodzice przychodzà do pewnych organów administracji, które majà pomagaç rodzinie stanowi sygna∏ do tego by zainteresowaç si´, czy dziecko rzeczywiÊcie ma zapewnionà
opiek´. Zdaniem Profesora, sàd powinien dzia∏aç obok organów administracyjnych.
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S´dzia P. Jaros zwróci∏ uwag´, ˝e zdania sà podzielone co do modelu i funkcjonowania instytucji patronatu w przysz∏oÊci. Skala problemu jest ogromna. Przytoczy∏ wczeÊniejszà wypowiedê prof. M. Andrzejewskiego, ˝e szacowana liczba
tzw. „eurosierot” wynosi oko∏o 120 tysi´cy, sam zaÊ posiada dane, które mówià
o liczbie 200 tysi´cy „eurosierot”. Jego zdaniem, liczba ta b´dzie ros∏a. W zwiàzku
z powy˝szym nie mo˝na ograniczyç si´ do stwierdzenia, ˝e rodzice w Polsce sà
nieodpowiedzialni, lecz nale˝y spojrzeç na ten problem przez pryzmat zobowiàzaƒ
wynikajàcych z konwencji o prawach dziecka i udzieliç rodzicom wsparcia. Paƒstwo jest zobowiàzane udzielaç wsparcia rodzinie. Nie wszystkie przypadki sà patologiczne, znaczna cz´Êç decyzji o wyjazdach zagranicznych jest kierowana dobrem dziecka. Instytucja patronatu powinna zostaç wprowadzona, ale rozwa˝yç
nale˝y kontrol´ sàdu nad decyzjami podejmowanymi przez rodziców. Zasadniczà
jednak kwestià, którà nale˝y przesàdziç, jest to, czy ma to byç umowa, czy forma
przedstawicielstwa.
S´dzia E. Waszkiewicz uwa˝a, ˝e wprowadzenie tej instytucji u∏atwi m∏odym
ludziom opuszczanie kraju, co w efekcie prowadzi do zaniedbania pozostawianej
rodziny. Nie powinno si´ m∏odym ludziom u∏atwiaç wyjazdu zagranic´. Powinni
szukaç pracy w Polsce.
Prof. M. Andrzejewski uwa˝a, ˝e na omawiany problem nale˝y patrzeç z punktu widzenia nieodpowiedzialnoÊci rodziców (z perspektywy patologii spo∏ecznej).
S´dzia R. Zegad∏o podsumowa∏, ˝e skoro zebrani zwracajà uwag´ na patologiczne motywy dzia∏ania rodziców, i je˝eli tak mia∏oby byç w rzeczywistoÊci, to dla tych
osób nie powinno si´ tworzyç instytucji patronatu. Powinny byç stosowane formy ingerencji sàdu (dzia∏anie z urz´du: ograniczenie lub zawieszenie w∏adzy rodzicielskiej).
Prof. J. Panowicz-Lipska zapyta∏a, co z instytucjà patronatu w przypadku rozwodu rodziców. Czy patronat traci∏by wówczas moc?
Zdaniem prof. J. Pisuliƒskiego, traci∏by moc.
S´dzia H. Bzdak zwraca uwag´, ˝e prawo UE jest bezpoÊrednio stosowane
w polskim prawie wewn´trznym. Artyku∏ 30 Karty Praw Podstawowych gwarantuje
swobod´ poruszania si´. Zarówno dziecko jak i jego rodzice majà prawo do swobodnego przemieszczania si´. Je˝eli ograniczy si´ te mo˝liwoÊci, to wówczas prawo to równie˝ zostanie ograniczone. Pojawia si´ jednak kwestia odpowiedzialnoÊci i odpowiedniej regulacji instytucji patronatu by nie zaszkodziç dobru dziecka.
Powstaje pytanie, jaka to ma byç instytucja. S´dzia sugeruje, ˝e odpowiednie zaÊwiadczenie wydawane przez PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) mo-
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g∏oby byç lepszym rozwiàzaniem ani˝eli zaÊwiadczenie wydawane przez wójta.
PCPR czy OPS (OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej) zna Êrodowisko oraz przeprowadza
dla sàdu wywiady i posiada ju˝ pewne uprawnienia ustawowe.
Konkludujàc s´dzia R. Zegad∏o stwierdzi∏, i˝ projekt jest kontrowersyjny, budzi
wiele obaw i zastrze˝eƒ; byç mo˝e nie zostanie sfinalizowany.

Nast´pnie przystàpiono do dyskusji nad projektem za∏o˝eƒ projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego, ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych
ustaw.
S´dzia R. Zegad∏o poprosi∏ pana Jerzego Ferenza z Ministerstwa SprawiedliwoÊci o wprowadzenie do dyskusji.
J. Ferenz wskaza∏, ˝e projekt zak∏ada uregulowanie czynnoÊci w szeroko poj´tym procesie zmiany p∏ci. Proponuje si´ wprowadzenie dwóch odr´bnych procedur: pierwszej dotyczàcej wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzajàcego utrwalone wyst´powanie to˝samoÊci p∏ciowej odmiennej od p∏ci metrykalnej oraz post´powanie sàdowe w zakresie wniosku o zmian´ p∏ci.
Sàdem w∏aÊciwym do orzekania w sprawie zmiany p∏ci powinien byç sàd okr´gowy, a regulacja powinna zostaç wprowadzona do Kodeksu post´powania cywilnego.
Zaznaczy∏, ˝e szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na ochron´ praw osób trzecich
– wa˝ne jest tutaj odniesienie do ma∏˝eƒstwa. Osoba chcàca poddaç si´ korekcie
p∏ci nie powinna pozostawaç w zwiàzku ma∏˝eƒskim. W takich sytuacjach powstaje problem z wprowadzeniem regulacji dotyczàcej rozwodu. W projekcie znajduje
si´ propozycja rozwodu bez orzekania o winie, równie˝ w przypadku braku wspólnego wniosku stron w tym zakresie. Przy orzekaniu rozwodu pojawia si´ tak˝e
szczególny problem dotyczàcy zachowania prywatnoÊci osoby, która zmieni∏a
swojà p∏eç. Osoba, która pragnie zawrzeç nowy zwiàzek ma∏˝eƒski i jest rozwiedziona musi przedstawiç urz´dnikowi odpis wyroku rozwodowego, w którym odnotowany jest fakt dokonania zmiany p∏ci. Czy w tej sytuacji nie mo˝na mówiç o dyskryminacji takiej osoby?
W kwestii relacji dziecko – rodzic wa˝ne jest, aby rodzic, który dokonuje korekty p∏ci, co do zasady w stosunku do dziecka pozostawa∏ w roli swej pierwotnej p∏ci.
Jedynym wyjàtkiem by∏aby sytuacja, w której osoba po dokonaniu korekty p∏ci
i ponownym zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego pragnie przysposobiç dziecko swojego wspó∏ma∏˝onka.
Zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e po dokonaniu korekty p∏ci metrykalnej nie ma zobowiàzania do dokonania chirurgicznej zmiany p∏ci i mo˝e zdarzyç si´ sytuacja
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w której to m´˝czyzna urodzi dziecko. Z tego te˝ wzgl´du w relacji rodzic – dziecko sugestia by∏a taka, aby relacja rodzica z dzieckiem urodzonym w ten sposób
uregulowana by∏a wed∏ug p∏ci pierwotnej rodzica.
Prof. J. Pisuliƒski otworzy∏ dyskusj´.
Prof. E. Holewiƒska-¸apiƒska zwróci∏a uwag´, ˝e sàdy znajdujà si´ w niezwykle trudnej sytuacji orzekajàc o zmianie p∏ci. Decydujàce znaczenie majà opinie bieg∏ych, de facto przesàdzajàce rozstrzygni´cie, za które sàd przyjmuje odpowiedzialnoÊç. W badaniu aktowym ujawniono przypadek dwukrotnej zmiany p∏ci tej samej
osoby w stosunkowo krótkim okresie. Opinia bieg∏ych w obu przypadkach stanowczo stwierdza∏a wyst´powanie transseksualizmu, zaÊ osoba zainteresowana w dniu
rozprawy dostosowa∏a wyglàd zewn´trzny do deklarowanej p∏ci psychicznej. Zdaniem Profesor, o zmianie p∏ci osób transseksualnych nie powinien decydowaç sàd,
lecz specjalna komisja z∏o˝ona ze specjalistów – medyków. W tej sytuacji sàd móg∏by byç ewentualnie organem odwo∏awczym. Innymi s∏owy nale˝a∏oby pod tym
wzgl´dem rozwa˝yç system, jaki funkcjonuje obecnie w Wielkiej Brytanii.
Prof. T. Soko∏owski wskaza∏ na problem definicji p∏ci. Jaka powinna byç ta definicja? Metrykalna, morfologiczna, genetyczna, psychologiczna? Czy mowa jest
o p∏ci pierwotnej, czy te˝ wtórnej. Bez definicji p∏ci regulacja b´dzie u∏omna. Profesor sugeruje aby charakter definicji by∏ biologiczny, naukowy (czyli pozostawiç to
nauce?). Natomiast w podejÊciu antropologicznym dotyczàcym modelu ˝ycia oraz
w aspekcie jurydycznym mo˝liwe sà pewne nadu˝ycia. Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç
skutki przymusowych zdarzeƒ gdzie mo˝e dojÊç do ingerencji, która b´dzie narusza∏a cudze prawa. Pewne problemy sà nierozwiàzywalne i nie ma na nie odpowiedzi w polskim systemie prawnym. Rolà prawników jest jednak zaw´˝enie marginesu kwestii nierozwiàzywalnych. Uwa˝a, ˝e w projekcie wyst´pujà liczne „p´kni´cia”
systemowe. Omawiany problem nie dotyczy jedynie spraw osobistych, lecz tak˝e
∏adu publicznego, relacji z osobami trzecimi, sytuacji dzieci, ich pochodzenia (dzieci pochodzàce od osoby, która dokonuje zmiany p∏ci). Zaznaczy∏, ˝e autorzy projektu wskazali te ujemne elementy, jednak nie powoduje to, ˝e przesta∏y istnieç.
Prof. J. Panowicz-Lipska uwa˝a, ˝e mimo i˝ problem transseksualizmu dotyczy
mniejszoÊci, to dobrze si´ sta∏o, i˝ podj´to prób´ zmierzenia si´ z nim. Problem jest
na tyle powa˝ny, ˝e powinien byç odpowiednio uregulowany w polskim systemie
prawnym, a art. 189 k.p.c. jest niewystarczajàcy. Popiera ide´ podj´cia tego tematu.
Profesor ma wàtpliwoÊci co do funkcjonowania tzw. testu realnego ˝ycia i pos∏ugiwania si´ w tym czasie podwójnymi dokumentami, gdy˝ taka sytuacja prawna
jest niejasna. Zastanawia∏a si´ czy jest on w ogóle konieczny, nale˝y sprawdziç jak
taki test funkcjonuje w innych systemach pranych.
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Uwa˝a, ˝e rozwód jest dobrym rozwiàzaniem w sytuacji, gdy w trakcie trwania
ma∏˝eƒstwa jedna ze stron zdecydowa∏a si´ na korekt´ p∏ci. Natomiast nale˝y
zastanowiç si´ nad kwestià nieorzekania o winie.
Zastanawiano si´, dlaczego kwesti´ transseksualizmu traktuje si´ jako przyczyn´ niezawinionà. Z medycznego punktu widzenia oczywistym jest, i˝ przyczyna
transseksualizmu jest niezawiniona poniewa˝ konkretna osoba rodzi si´ z takà w∏aÊciwoÊcià. Natomiast, je˝eli osoba w dzieciƒstwie odczuwa∏a innà p∏eç i dorastajàc
cierpia∏a z tego powodu, a nast´pnie ju˝ jako osoba doros∏a decyduje si´ na zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego i decyduje si´ na za∏o˝enie rodziny, to nale˝y zastanowiç
si´ dlaczego tak post´puje. Je˝eli jest w pe∏ni Êwiadoma swojej odmiennoÊci, to powinna najpierw uregulowaç sprawy zwiàzane ze swojà p∏cià, a dopiero póêniej wst´powaç w zwiàzek ma∏˝eƒski, poniewa˝ w ten sposób oszukuje drugà stron´.
Prof. J. Panowicz-Lipska wskaza∏a, ˝e sprawa przes∏anek rozwodowych jest
tematem na szerszà dyskusj´, i podobnie jak prof. E. Holewiƒska-¸apiƒska uwa˝a,
˝e zmiany punktowe nie sà w∏aÊciwe.
Prof. T. Smyczyƒski równie˝ zgadza si´ z prof. E. Holewiƒskà–¸apiƒskà, ˝e najpierw nale˝y rozwiàzaç podstawowe kwestie, a dopiero póêniej zajàç si´ szczegó∏owà regulacjà. Zwraca uwag´, ˝e omawiany problem to przede wszystkim problem medyczny. Skoro nawet specjaliÊci z zakresu medycyny majà trudnoÊci z tym
zagadnieniem, to co dopiero s´dziowie którzy muszà orzekaç w tych sprawach.
Zastanawia∏ si´, czy rzeczywiÊcie powinno si´ ulegaç wszystkim ˝yczeniom, ˝àdaniom politycznym i zaleceniom unijnym. Problem transseksualizmu nie zosta∏ do
koƒca zbadany. Profesor dopuszcza post´powania w stosunku do osób, które nie
mia∏y jeszcze dzieci i sà wolne (nie sà w zwiàzku ma∏˝eƒskim). Osoby, które majà
dzieci i pe∏ni∏y funkcje rodzicielskie nie powinny mieç takiej mo˝liwoÊci, bowiem
funkcja biologiczna takiej osoby by∏a jasna. Nie wyobra˝a sobie sytuacji, w której
mo˝na byç dla dziecka równoczeÊnie matkà i ojcem, a sytuacja taka ma miejsce
w przypadku zmiany p∏ci osoby, która mia∏a wczeÊniej dzieci.
Prof. J. Pisuliƒski zwróci∏ uwag´, ˝e problem transseksualizmu ujawnia si´ g∏ównie w wieku dojrzewania, a nawet póêniejszym. Nale˝y zastanowiç si´ czy fakt,
˝e ktoÊ pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, z którego urodzi∏y si´ dzieci, rzeczywiÊcie
stanowi przeszkod´ do zmiany p∏ci. Post´powanie w tym zakresie powinno byç nieprocesowe. Podobnie jak prof. T. Soko∏owski uwa˝a, ˝e zmiana p∏ci nie jest kwestià
decyzji tylko jednej osoby, zw∏aszcza je˝eli pozostawa∏a w zwiàzku ma∏˝eƒskim i ma
dzieci. Powstaje pytanie, czy powinna istnieç mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze stanowiskiem dzieci osoby chcàcej dokonaç korekty p∏ci i czy ich stanowisko mia∏oby wp∏yw
na decyzj´ sàdu. Stanowi to du˝y problem i dlatego konieczne jest jego ustawowe
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uregulowanie. W Polsce korekty p∏ci dokonuje si´ od pi´çdziesi´ciu lat. Kwestia ta
wymaga stworzenia odpowiedniej regulacji, poniewa˝ obecne prawo nie jest wystarczajàce. Fakt psychicznej przynale˝noÊci do innej p∏ci jest mo˝liwy do stwierdzenia.
S´dzia E. Korszeƒ poinformowa∏a, ˝e z danych Ministerstwa Zdrowia wynika,
˝e do weryfikacji p∏ci w Polsce rocznie zg∏asza si´ oko∏o 200 osób, natomiast chirurgicznej korekty zmiany p∏ci w naszym kraju dokonuje 50 osób rocznie.
Prof. J. Pisuliƒski zwróci∏ uwag´, ˝e co prawda problem ten nie jest zbyt donios∏y spo∏ecznie, ale dla zainteresowanych osób jest on bardzo powa˝ny. Do rozwa˝enia pozostaje kwestia czy zmiana p∏ci powinna odbywaç si´ w trybie administracyjnym, czy w trybie sàdowym. W chwili obecnej sàdy stawiane sà wobec faktu dokonanego. Nale˝y pami´taç o wszystkich konsekwencjach, które sà zwiàzane
ze zmianà p∏ci oraz o obowiàzkach innych osób które si´ z tym ∏àczà. Powstaje pytanie, kiedy mo˝na ujawniaç fakt zmiany p∏ci, pojawia si´ tutaj dra˝liwa kwestia
zwiàzana z ochronà danych osobowych. Jest aspekt ochrony sfery prywatnoÊci takiej osoby. Profesor podkreÊli∏, ˝e problem jest bardzo z∏o˝ony i dlatego potrzebna jest regulacja ustawowa.
Zauwa˝ano, ˝e okres post´powania lekarskiego majàcego s∏u˝yç weryfikacji
osoby pragnàcej dokonaç korekty p∏ci powinien zostaç wyd∏u˝ony i powinien odbywaç si´ przed specjalnà komisjà.
S´dzia B. Tr´bska wskaza∏a, ˝e zna przypadek, w którym pewien m´˝czyzna
podda∏ si´ zabiegowi zmiany p∏ci, wymieniono mu dokumenty, a mimo to nadal pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim. W konsekwencji dosz∏o do stwierdzenia niewa˝noÊci orzeczenia o zmianie p∏ci. Przyk∏ad ten wskazuje na to, ˝e problem dotyczàcy
transseksualizmu istnieje i wymaga odpowiedniej regulacji a obecnie Polska nie ma
˝adnej regulacji tej kwestii. Zwróci∏a uwag´, ˝e je˝eli tego typu sprawa trafia przed
Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, to polski rzàd godzi si´ ze wszystkimi zarzucanymi naruszeniami i dà˝y do ugody tylko po to by nie dosz∏o do rozprawy przed Trybuna∏em.
Wskaza∏a, ˝e jednym badaniem bieg∏y nie jest w stanie stwierdziç, czy dana
osoba jest transseksualna, a sàdy uzale˝nione sà od opinii bieg∏ych. S´dzia jest
zdania, ˝e czas trwania realnego testu ˝ycia powinien trwaç od roku do trzech lat.
Prof. J. Wierciƒski zapyta∏ czy projekt by∏ analizowany pod kàtem zasad konstytucyjnych. Zapyta∏ równie˝, co jest rzeczywistym wzorem dla tej regulacji. Jakie
wzgl´dy przemawiajà za przyj´ciem okreÊlonego rozwiàzania. Zwraca uwag´,
˝e na pierwszej stronie projektu za∏o˝eƒ wskazano, ˝e regulacja nie narusza integralnoÊci stanu cywilnego, poniewa˝ na okreÊlenie p∏ci wp∏ywajà dwa aspekty
– psychiczny oraz fizyczny. Zdaniem Profesora, jest to bardzo du˝e uproszczenie,
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które prowadzi do zafa∏szowania podstaw regulacji. W literaturze zagranicznej
wskazuje si´ na istnienie nie dwóch, a co najmniej od siedmiu do dziewi´ciu czynników, które powinny byç brane pod uwag´.
W odró˝nieniu do prof. J. Pisuliƒskiego, prof. J. Wierciƒski uwa˝a, ˝e przyj´cie
post´powania nieprocesowego wywo∏a wàtpliwoÊci np. w zakresie ustalania osób
zainteresowanych. Istnieje niebezpieczeƒstwo, ˝e nie wszystkie zainteresowane
osoby wezmà udzia∏ w tym post´powaniu.
J. Ferenz odniós∏ si´ do kwestii dotyczàcej tzw. testu realnego ˝ycia. Dzi´ki niemu osoba chcàca zmieniç swojà p∏eç zyskuje okreÊlone prawa do bycia m´˝czyznà bàdê kobietà bez dyskryminacji w spo∏eczeƒstwie, podczas gdy proces korekty metrykalnej nadal trwa. Up∏yw czasu pozwoli na dokonanie oceny czy dana osoba sprosta i wytrwa w nowej sytuacji, w jakiej si´ znalaz∏a. Test realnego ˝ycia ma
na celu zapewnienie ochrony osobie transseksualnej zanim zdecyduje si´ na dokonanie zabiegu chirurgicznego. Lepiej jest bowiem dwa razy dokonaç korekty p∏ci
metrykalnej (w przypadku uznania, ˝e zmiana p∏ci nie powinna mieç miejsca),
ani˝eli dokonywaç chirurgicznej korekty p∏ci.
Analizy konstytucyjne nie by∏y przeprowadzane.
Je˝eli chodzi o wzór omawianej regulacji, to oparto si´ g∏ównie na literaturze
polskiej, która odwo∏ywa∏a si´ do przyk∏adów innych paƒstw. Zamiarem by∏o stworzenie takiej regulacji, która nie by∏aby zanadto konserwatywna czy liberalna oraz
zapewnienie odpowiednich gwarancji dla innych osób (np. rodzin osób transseksualnych, osób trzecich).
Prof. T. Ereciƒski podsumowa∏, ˝e problem transseksualizmu wymaga stosownego uregulowania. Do przesàdzenia pozostaje jednak kwestia czy zabieg adaptacyjny jest wymaganiem dla procedury prawnej czy te˝ nie, oraz z jakim udzia∏em
powinno odbywaç si´ post´powanie sàdowe w przypadku osób, które posiadajà
rodzin´ oraz dzieci. Zdaniem Profesora post´powanie powinno byç nieprocesowe.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczy∏ koncepcji zmian w prawie rodzinnym w zakresie usprawniania post´powaƒ w sprawach rodzinnych (w aspekcie materialnym
i procesowym).
Propozycje zmian zosta∏y opracowane dla Ministerstwa SprawiedliwoÊci przez
s´dziego Jacka Ignaczewskiego. Projekt obejmuje ró˝norodne zmiany materialnoprawne i proceduralne w zakresie kognicji sàdu rodzinnego.
S´dzia J. Ignaczewski dokona∏ wprowadzenia do dyskusji. Poinformowa∏,
˝e opracowana koncepcja zmian w prawie rodzinnym jest zbiorem jego osobistych
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doÊwiadczeƒ zawodowych. Propozycje zawarte w tym zbiorze zyska∏y wst´pnà
akceptacj´ s´dziów rodzinnych.
Zwróci∏ uwag´, ˝e s´dziowie rodzinni nie chcà procedowaç wed∏ug schematu kontradyktoryjnego procesu. Je˝eli istnieje spór pomi´dzy stronami, to ca∏e post´powanie
nie mo˝e byç ukszta∏towane wed∏ug schematu: fakty – rozstrzygni´cie. Takie podejÊcie
powoduje, ˝e po rozstrzygni´ciu sprawy powstaje kolejny spór. Szybkie post´powanie
kontradyktoryjne przenosi si´ de facto na niekoƒczàce si´ post´powanie wykonawcze.
Tak d∏ugo, jak w rodzinie istnieje jakakolwiek dysfunkcja w sensie nadu˝yç, niedomagaƒ wychowawczych – zagro˝one jest dobro dziecka. Z tych wzgl´dów w post´powaniu rodzinnym nacisk powinien zostaç po∏o˝ony na pomoc i wsparcie rodzinie, nie zaÊ na kontradyktoryjne rozstrzygni´cie sporu rodzinnego. Nie jest to
bowiem spór prawny, lecz faktyczny (spór poglàdów wychowawczych).
Sporzàdzajàc projekt S´dzia wzià∏ pod uwag´ ca∏oÊç kognicji sàdów rodzinnych. Zauwa˝y∏, ˝e wszystkie sprawy – zarówno te bardziej skomplikowane, jak
i mniej skomplikowane – traktuje si´ jednakowo. Efekt jest taki, ˝e na statystycznej
wokandzie s´dziego rodzinnego jest od 10 do 15 spraw, z czego na sprawy o kontakty z dzieckiem przypada tyle samo czasu co na sprawy o alimenty.
Klasycznà normà prawa rodzinnego jest art. 24 k.r.o., na podstawie którego, bez
przymusu rozstrzyga si´ spory pomi´dzy stronami. Zdaniem S´dziego, jest to martwy przepis, ale wyznacza on specyfik´ prawa rodzinnego. Prawo rodzinne nie mo˝e opieraç si´ na przymusie paƒstwowym i ró˝nego rodzaju sankcjach. Brakuje
wsparcia, pomocy, negocjacji, mediacji. Nie trzeba byç psychologiem czy terapeutà, ale rola s´dziego rodzinnego powinna sprowadzaç si´ do roli negocjatora. S´dzia ma za zadanie wskazaç rodzicom ró˝ne Êcie˝ki wyjÊcia z kryzysu. Ponosi on
odpowiedzialnoÊç za przezwyci´˝enie tego kryzysu i dysfunkcji. Nie chodzi tu
o odpowiedzialnoÊç prawnika, który powinien szybko rozstrzygaç spór.
Projekt zosta∏ ju˝ zaopiniowany przez Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci. S´dzia
Ignaczewski poinformowa∏, ˝e z ca∏ej koncepcji przyj´to tylko jednà propozycj´,
a mianowicie ujednolicenie sk∏adu orzekajàcego w sprawach opiekuƒczych.
Prof. J. Pisuliƒski zwróci∏ uwag´, ˝e nale˝y dokonaç korekty nowelizacji prawa
rodzinnego z 2004 oraz 2008 r. niezale˝nie od tego, czy w przysz∏oÊci prawo rodzinne zostanie w∏àczone do nowego Kodeksu cywilnego, czy te˝ nie. Nale˝y zastanowiç si´ czy ostatnie zmiany Kodeksu rodzinnego sprawdzi∏y si´. Profesor przychyla
si´ do koncepcji roli s´dziego rodzinnego jako mediatora. Powstaje jednak pytanie,
na ile jest to mo˝liwe do zrealizowania i na ile mo˝e to zmniejszyç liczb´ spraw w sàdach rodzinnych. Prawo rodzinne to dzia∏ prawa cywilnego, gdzie ingerencja prawa
jest najmniej skuteczna. Je˝eli nie ma spo∏ecznej akceptacji dla pewnych rozwiàzaƒ
albo prawo rozmija si´ ze spo∏ecznymi realiami, to wówczas pojawiajà si´ problemy. Nie mo˝na bowiem dok∏adnie instruowaç rodziców jak powinni wychowywaç
swoje dzieci czy ma∏˝onków jak powinni ze sobà post´powaç. Podobnie jak s´dzia
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J. Ignaczewski, Profesor uwa˝a, ˝e optymalnym rozwiàzaniem by∏aby likwidacja
êróde∏ konfliktu i przekonanie stron, ˝e rozwiàzanie, które oferuje sàd, jest optymalne. Zaznaczy∏ jednak, ˝e konflikty które pojawiajà si´ na gruncie prawa rodzinnego
sà niezwykle trudne – cz´sto sà konfliktami wtórnymi, co stanowi problem w ich rozwiàzywaniu (np. gdy konflikt mi´dzy rodzicami przenosi si´ na dzieci).
S´dzia J. Ignaczewski zwróci∏ uwag´, ˝e przymus i sankcj´ powinno stosowaç
si´ jedynie w ostatecznoÊci.
S´dzia E. Waszkiewicz uwa˝a, ˝e b∏´dem by∏o wycofanie si´ z posiedzeƒ pojednawczych i konieczne jest dokonanie stosownych zmian w prawie rodzinnym. Rozwód dwojga ludzi, którzy majà dzieci, powinien byç poprzedzony mediacjà. Tylko
u mediatora mo˝na bowiem sprawy ugodowo ustaliç. Proponuje by takie sprawy zawsze trafia∏y do mediatora jeszcze przed z∏o˝eniem pozwu do sàdu. Mia∏oby to istotne znaczenie w ustaleniu warunków, na podstawie których orzeczona by∏aby w∏adza
rodzicielska, alimenty, kontakty, sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Nast´pnie sàd sprawdza∏by, czy wszystko jest zgodne z interesem dziecka.
Dodatkowo wskaza∏a, ˝e z racji zaostrzania konfliktu mi´dzy stronami, kwestia
winy przy orzekaniu rozwodu mog∏aby zostaç zniesiona. W Niemczech orzekanie
o winie zniesiono w 1977 r. Istnieje szereg innych instytucji, które jà mogà zastàpiç,
alimenty, wyrównanie udzia∏ów, inna pomoc.
W pierwszej kolejnoÊci trzeba skoncentrowaç si´ na zmianach dotyczàcych mediacji, a nad kwestià winy przy orzekaniu rozwodu nale˝a∏oby si´ zastanowiç (byç
mo˝e jedynie w szczególnych wypadkach wina powinna byç orzekana).
Prof. J. Panowicz-Lipska zwróci∏a uwag´, ˝e oprócz art. 24 k.r.o. istniejà inne
podobne przepisy, jak np. art. 97 § 2 k.r.o. Nie podzieli∏a opinii s´dziego Ignaczewskiego, ˝e istota art. 24 k.r.o. nie znajduje odzwierciedlenia w innych przepisach.
Przepisy k.r.o. przewidujà model ugodowego rozwiàzywania konfliktów, jednak nie
sà realizowane w praktyce.
S´dzia H. Bzdak wskaza∏a, ˝e zgodnie z k.p.c. pierwszym zasadniczym obowiàzkiem s´dziego jest doprowadzenie stron do ugody.
S´dzia J. Ignaczewski odpowiedzia∏, i˝ nie neguje sensu art. 24 k.r.o., uwa˝a
jedynie ˝e nale˝y wype∏niç luk´ jaka powsta∏a pomi´dzy przymusem, sankcjà
a ugodowym za∏atwieniem sprawy.
Prof. T. Soko∏owski zwróci∏ uwag´, ˝e niezwykle cennà inicjatywà jest postulat
powo∏ywania kuratora, który b´dzie reprezentowa∏ prawa dziecka, jako trzeciego
podmiotu w post´powaniu. W zasadzie sytuacja prawna jest czterostronna. S´dzia
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rozstrzyga spraw´, ale jednoczeÊnie wykonuje dodatkowe funkcje, które przypisane sà organom w∏adczym – kontroluje sytuacj´ dziecka, kontroluje wykonywanie
w∏adzy rodzicielskiej. Nieadekwatne jest narz´dzie, jakim jest stosunek prawny,
prawo rodzinne to nie prawo zobowiàzaƒ, gdzie wyst´pujà dwie strony i gdzie bada si´ uk∏ad praw i obowiàzków. W prawie rodzinnym wyst´puje trzeci uczestnik
w postaci dziecka oraz sàd w dwoistej roli jako organ rozstrzygajàcy oraz równie˝
jako organ w∏adczy, administracyjno-prawny. Trudnym zadaniem jest dostosowanie procedury do tego schematu.
Profesor uwa˝a ˝e rola mediacyjno–negocjacyjna sàdu jest jak najbardziej
po˝àdana. Postulat przywrócenia posiedzenia negocjacyjnego jest s∏uszny.
Kwestia porozumienia rodziców nie jest tak szczegó∏owo uregulowana jak zak∏adano pierwotnie. Co do instytucji kontaktów z dzieckiem, wszystkie zmiany wymaga∏yby gruntownego przemyÊlenia.
Nale˝y równie˝ zastanowiç si´ nad rolà sàdu rodzinnego i funkcjà, jakà pe∏ni.
Na pierwszym planie powinna znajdowaç si´ negocjacyjna rola sàdu, a nast´pnie
orzecznicza.
Prof. J. Wierciƒski pozytywnie ocenia opracowanie s´dziego J. Ignaczewskiego. Uwa˝a, ˝e reforma z 2008 roku by∏a nietrafiona w kwestii reglamentacji powierzania w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w razie rozwodu. Profesor zwróci∏
uwag´ na kwesti´ kosztów asysty kuratora przy odprowadzaniu i odbieraniu dziecka. Koszty powinna ponosiç osoba, która z∏o˝y∏a stosowny wniosek. Nale˝y jednak
badaç okolicznoÊci faktyczne, sprawdzaç czy nie ma manipulacji dzieckiem ze strony jednego z rodziców.
Je˝eli chodzi o sk∏ad sàdu, to postulat równie˝ jest prawid∏owy. Du˝o prostszym
rozwiàzaniem by∏oby aby sàd rodzinny móg∏ ∏àczyç post´powania bez wzgl´du na
wymagany w nich sk∏ad, tzn. w sk∏adzie ∏awniczym móg∏ rozpoznaç spraw´, do
której w∏aÊciwy jest sk∏ad jednoosobowy.
S´dzia B. Tr´bska zwróci∏a uwag´, ˝e nie ma lepszego czy gorszego sk∏adu
sàdu, jest tylko sk∏ad w∏aÊciwy wed∏ug przepisów.
Prof. J. Wierciƒski uwa˝a, ˝e powa˝nym problemem prawa rodzinnego jest
chybiona reforma procedury z 2000 r., która odj´∏a w wi´kszoÊci spraw mo˝liwoÊç
orzekania przez Sàd Najwy˝szy. Zdaniem Profesora, rola SN powinna si´ zwi´kszaç, by∏oby to rozwiàzanie alternatywne do uszczegó∏owiania norm prawnych,
choç one równie˝ same w sobie powinny byç uszczegó∏awiane. Gdyby SN sukcesywnie orzeka∏ w sprawach rodzinnych, to wykszta∏ci∏oby si´ dojrza∏e orzecznictwo
i w zasadzie wi´kszoÊç problemów zosta∏aby rozwiàzana. Jako przyk∏ad wskaza∏
orzecznictwo SN w zakresie ochrony dóbr osobistych, wykszta∏ci∏o si´ dojrza∏e
orzecznictwo i dlatego nie by∏o koniecznoÊci zmiany przepisów.
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Je˝eli chodzi o kwesti´ alimentów, to uwa˝a, ˝e zmiany zaproponowane przez s´dziego J. Ignaczewskiego generalnie zmierzajà w dobrym kierunku, ale byç mo˝e sà
one zbyt blisko idàce. W pierwszej kolejnoÊci nale˝a∏oby dok∏adnie rozwa˝yç i odnieÊç
do polskich realiów spo∏ecznych, i gospodarczych, systemy prawne innych paƒstw,
które przewidujà sztywne matematyczne formu∏y, dzi´ki czemu praca s´dziego staje
si´ du˝o ∏atwiejsza. Obecnie wyst´pujàce formu∏y w poszczególnych krajach sà bardzo ró˝ne i nale˝a∏oby zastanowiç si´, czy któraÊ z nich nie odpowiada warunkom
ekonomiczno-spo∏ecznym w Polsce. Zmniejszy∏oby to niewàtpliwie iloÊç spraw sàdowych i s´dziowie wi´cej czasu mogliby poÊwi´ciç innym – wa˝niejszym sprawom.
Nale˝y równie˝ dok∏adnie przeanalizowaç przepisy dotyczàce spraw majàtkowych
i dzia∏owych, które dostosowane sà do dawnych realiów. W chwili obecnej sàdy g∏ównie
zajmujà si´ rozstrzyganiem kwestii proceduralnych, a sprawy merytoryczne znajdujà si´
z boku. Profesor porówna∏ w tym zakresie polskie przepisy z przepisami kodeksu ukraiƒskiego, który niedawno by∏ zmieniany. Uwa˝a, ˝e w polskim prawie rodzinnym istnieje
bardzo du˝e niedoregulowanie tych kwestii, co stanowi istotny problem spo∏eczny.
Na zakoƒczenie raz jeszcze podkreÊli∏, ˝e dobrym rozwiàzaniem by∏oby aby
Sàd Najwy˝szy – przy bardzo starannie dzia∏ajàcym przedsàdzie – nie uchyla∏ si´
od zajmowania stanowiska w sprawach rodzinnych.
Prof. M. Andrzejewski zwróci∏ uwag´, ˝e nawet je˝eli przepisy prawa rodzinnego sà abstrakcyjne, to od tego sà prawnicy by je odpowiednio interpretowaç. WieloÊç klauzul niedookreÊlonych jest cechà prawa rodzinnego i zdaniem Profesora
tak powinno byç. Je˝eli w dzisiejszej dobie b´dzie si´ postulowaç wi´kszà precyzj´, prawo rodzinne b´dzie niespójne. Jako przyk∏ad poda∏ ustaw´ o pieczy zast´pczej i wspieraniu rodziny, gdzie przepisy nak∏adajà si´ na siebie wzajemnie.
Zdaniem Profesora, sprawa rozwodowa nie powinna odbywaç si´ w kontradyktoryjnym post´powaniu. Powinna byç rozpatrywana w post´powaniu nieprocesowym.
Nale˝y zastanowiç si´ nad zawodem s´dziego rodzinnego. Artyku∏ autorstwa
prof. M. Andrzejewskiego na ten temat znajduje si´ w ksi´dze jubileuszowej dedykowanej profesorowi Feliksowi Zedlerowi. Tytu∏ artyku∏u: „S´dzia rodzinny – uwagi
w kontekÊcie poszukiwania modelu rozwiàzywania rodzinnych problemów prawnych”, Warszawa 2012 r., s. 77.
Jednym z kryteriów profesjonalizmu w zawodzie s´dziego jest szacunek dla innych profesji (takich jak np. pracownik socjalny, psycholog, pedagog). S´dzia nie
powinien ingerowaç w sfer´ tych profesji, natomiast wspó∏praca jest jak najbardziej
wskazana i jest przewidziana w regulaminie sàdów powszechnych.
Prof. J. Panowicz-Lipska uwa˝a, ˝e s´dzia J. Ignaczewski zbyt krytycznie odniós∏ si´ do nowych rozwiàzaƒ wprowadzonych w 2008 r. (m.in. kwestia sàdowego
ustalenia ojcostwa, kwestia nazwiska dziecka, uchylenie si´ od wykonania obowiàzku alimentacyjnego).
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Podziela opini´ prof. M. Andrzejewskiego, ˝e zbytnia drobiazgowoÊç przepisów prowadziç b´dzie do niespójnoÊci prawa. Poszczególne instytucje prawa rodzinnego wymagajà przeglàdu, jednak zmian nie mo˝na wprowadzaç w sposób
punktowy.
S´dzia P. Jaros zwraca uwag´, ˝e koncepcja J. Ignaczewskiego zmusza niejako do retrospektywnoÊci, przedstawienia pomys∏ów na przysz∏oÊç opartych na ocenie tego co by∏o do chwili obecnej. W tym kontekÊcie jawi si´ pomys∏, ˝e s´dzia rodzinny w wi´kszym stopniu powinien byç negocjatorem ani˝eli orzecznikiem. Nawiàza∏ do myÊli prof. T. Soko∏owskiego, ˝e istniejà cztery strony post´powania (dwie
strony które naturalnie wyst´pujà w ka˝dym procesie, nadto dziecko i sàd,). Wskaza∏, ˝e polski model post´powania przed sàdem rodzinnym to model sàdu inkwizycyjnego. Sàd sam mo˝e wszczàç post´powanie, prowadzi je i rozstrzyga, a po wydaniu orzeczenia jeszcze prowadzi post´powanie wykonawcze. Zatem, nawiàzujàc
do myÊli J. Ignaczewskiego, naturalnie w interesie s´dziego rodzinnego b´dzie le˝a∏o, aby by∏ on dobrym negocjatorem, poniewa˝ to zmniejszy jego dalsze obcià˝enie pracà. Wynika to z systemu post´powania rodzinnego, którego nie trzeba specjalnie zmieniaç w sensie prawnym. Byç mo˝e nale˝y jedynie usprawniç warsztat
pracy s´dziego poprzez szkolenia, pokazywanie dobrych wzorców i praktyk. Pod
tym kàtem myÊl s´dziego J. Ignaczewskiego zas∏uguje na uwag´, poniewa˝ uszlachetnia∏aby i jednoczeÊnie usprawnia∏aby model prawa rodzinnego.
S´dzia widzi potrzeb´ usprawnienia post´powania alimentacyjnego, sprawy alimentacyjne stanowià bowiem powa˝ny odsetek spraw, jakimi zajmujà si´ s´dziowie rodzinni (zajmujà du˝o czasu). Zwróci∏ uwag´, ˝e relacje majàtkowe w rodzinach, w których wywiàza∏ si´ spór, wysuwajà si´ na pierwszy plan. Byç mo˝e dobrym rozwiàzaniem by∏oby wprowadzenie na wzór prawa niemieckiego
blankietowych formularzy, które uproÊci∏yby rozliczenia majàtkowe. Skróci∏oby to
w znaczny sposób czas post´powania przed sàdem.
Prof. T. Soko∏owski obawia si´ wzmocnienia pozycji procesowej organizacji
spo∏ecznych. Nadmierna socjalizacja post´powania nie jest potrzebna, istniejà inne sprawdzone mechanizmy.
Zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e w opracowaniu s´dziego J. Ignaczewskiego zabrak∏o odniesienia do sytuacji rodziny niepe∏nej. Jest przeciwnikiem pieczy naprzemiennej, trzeba bardzo wzmocniç funkcjonujàcà rodzin´ niepe∏nà, a tzw. prawa ojców nie mogà staç przed dobrem dziecka. Priorytetem powinna byç ochrona dobra dziecka i jego Êrodowiska rodzinnego oraz edukacyjnego.
S´dzia B. Tr´bska popar∏a postulat uproszczenia post´powaƒ alimentacyjnych. Ma jednak wàtpliwoÊç, czy w polskich warunkach uda∏oby si´ stworzyç odpowiedni wzór, który móg∏by byç stosowany przez sàdy w kwestii kosztów utrzy-
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mania dziecka (w Niemczech to zagadnienie jest bardzo dobrze opracowane).
W Polsce alimenty ustala si´ w relacji do mo˝liwoÊci zarobkowych rodzica. Nale˝a∏oby zastanowiç si´, do jakich zarobków powinien byç dostosowany minimalny
koszt utrzymania dziecka. Strony cz´sto nie ujawniajà przed sàdem swoich rzeczywistych dochodów (praca na czarno).
W kwestii planu wychowawczego popar∏a uwagi s´dziego J. Ignaczewskiego.
Nie nale˝y ograniczaç w∏adzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka tylko dlatego, ˝e byli ma∏˝onkowie nie mogà dojÊç do porozumienia w sprawie kontaktów
z dzieckiem. Taka sytuacja godzi∏aby w szczególnoÊci w dobro dziecka. Wskaza∏a
równie˝, ˝e nie zawsze istnieje potrzeba rozstrzygania tego problemu w postaci
wyroku sàdowego. Nadmierna ingerencja w∏adzy paƒstwowej w stosunki rodzinne
jest sprzeczna z art. 8 Konwencji o ochronie praw cz∏owieka.
Prof. T. Smyczyƒski poinformowa∏, ˝e gruntownie zajmowa∏ si´ kwestià wymiaru
alimentów. Przeprowadza∏ badania w wielu krajach porównujàc orzeczenia sadów
w tej materii. Wyniki tych badaƒ zosta∏y opublikowane w jego ksià˝ce z 1978 r.
pt. „Obowiàzek alimentacyjny rodziców wzgl´dem dziecka a polityka socjalna paƒstwa” (wyd. Ossolineum). Opracowa∏ schemat ustalania alimentów. Schemat ustalania alimentów jako funkcja ich przes∏anek: potrzeb uprawnionego i mo˝liwoÊci zobowiàzanego na wzór niemiecki, ale i innych paƒstw (por. tabele Düsseldorf). Szczegó∏owe elementy tego modelu zwiàzane ze stosunkami gospodarczymi (p∏ace, formy
wynagrodzenia w ró˝nych postaciach zarobkowania itd. mo˝na zaktualizowaç, lecz
model normatywny oparty na Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym nie uleg∏ zmianie.
S´dzia P. Jaros odniós∏ si´ do kwestii praw dziecka w post´powaniach rodzinnych, a w szczególnoÊci w tych, które dotyczà ustalenia kontaktów. Zwróci∏ uwag´,
˝e nieomal w ka˝dym wyroku dotyczàcym tych kwestii Europejski Trybuna∏ Praw
Cz∏owieka stwierdza, ˝e istotà ˝ycia rodzinnego jest radoÊç ze wspólnego przebywania ze sobà cz∏onków rodziny. Dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem
rodziców. Powa˝nym b∏´dem dokonywanym przez polskie sàdy jest to, ˝e stabilizacj´ Êrodowiska rodzinnego dziecka ocenia si´ poprzez pryzmat wartoÊci materialnych. Stabilizacjà Êrodowiska rodzinnego dziecka jest stabilizacja wi´zi i relacji
z obydwojgiem rodziców.
S´dzia J. Ignaczewski podzi´kowa∏ uczestnikom posiedzenia za konstruktywnà krytyk´.

W dalszej cz´Êci posiedzenia przystàpiono do omówienia projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz ustawy – Kodeks post´powania cywilnego, dotyczàcej uregulowania tzw. adopcji ze wskazaniem.
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S´dzia R. Zegad∏o poinformowa∏, ˝e projekt zosta∏ przygotowany przez „Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Rodzinnego” dzia∏ajàcà pod auspicjami Rzecznika Praw
Dziecka, który przes∏a∏ ten projekt Ministrowi SprawiedliwoÊci z wnioskiem o nadanie mu biegu legislacyjnego.
S´dzia P. Jaros dokona∏ wprowadzenia do dyskusji. Przedstawi∏ propozycj´
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego by w art. 1192 dodaç § 1 i 2 w brzmieniu:
„§ 1. Rodzice mogà przed sàdem opiekuƒczym wskazaç osob´ przysposabiajàcà, którà mo˝e byç wy∏àcznie krewny lub powinowaty dziecka za zgodà tej osoby z∏o˝onà przed tym sàdem («przysposobienie ze wskazaniem»).
§ 2. Sàd opiekuƒczy niezw∏ocznie przesy∏a odpis protoko∏u o wskazaniu do
oÊrodka adopcyjnego celem zarejestrowania w wojewódzkim banku danych.”.
S´dzia zaznaczy∏ jednak, ˝e nie jest zwolennikiem tych zmian. Uzasadnienie
opiera si´ g∏ównie na sugerowanym przez jego autorów przypuszczeniu, ˝e w Polsce wyst´puje „podziemie adopcyjne”, a projekt ma byç reakcjà na to zjawisko.
Osoby chcàce przysposobiç dziecko kontaktujà si´ za pomocà Internetu z rodzicami chcàcymi oddaç dziecko do adopcji. ¸atwoÊç i anonimowoÊç przekazywania
informacji za poÊrednictwem tego medium mogà wp∏ywaç na rozpowszechnienie
adopcji ze wskazaniem, równie˝ wÊród osób ca∏kowicie sobie obcych. Internet mo˝e byç wi´c wykorzystywany jako miejsce „poÊrednictwa adopcyjnego”, gdzie mo˝e dochodziç do kontaktu rodziców biologicznych i adopcyjnych. Nast´pnie mogà
wykorzystaç procedur´ adopcji ze wskazaniem. Dlatego te˝ w projekcie proponuje si´, aby tego rodzaju adopcje ograniczyç tylko do krewnych dziecka i aby jedynà mo˝liwoÊcià z∏o˝enia wniosku o przysposobienie by∏o z∏o˝enie go za poÊrednictwem oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego.
W procesie adopcyjnym szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na etap przedsàdowy. Kandydaci na rodziców adopcyjnych dà˝à bowiem do tego aby pomi´dzy nimi a dzieckiem wywiàza∏a si´ tak silna wi´ê, by sàdy rodzinne, rozpatrujàc spraw´
dotyczàcà przysposobienia na podstawie tej˝e wi´zi, mog∏y orzec adopcj´ dziecka. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e wszystko zosta∏o wczeÊniej uzgodnione przez rodziców biologicznych dziecka z kandydatami na rodziców adopcyjnych.
Istniejà rzekomo umowy mi´dzy kancelarià prawnà a biologicznymi rodzicami
dziecka, na podstawie których kancelaria podejmuje czynnoÊci w celu skojarzenia
dziecka z kandydatami na rodziców adopcyjnych.
S´dzia R. Zegad∏o zasugerowa∏ by uczestnicy posiedzenia nie zg∏aszali uwag
do uj´cia legislacyjnego poniewa˝ jest ono wadliwe. Je˝eli zasadniczà formu∏à
mia∏aby byç adopcja ca∏kowita, to wówczas nale˝a∏oby przebudowaç ca∏oÊç przepisów o adopcji.
Zgodnie uznano i˝ proponowana regulacja jest nietrafna.
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Prof. J. Pisuliƒski doda∏, ˝e materia∏, na który powo∏ywa∏ si´ Rzecznik Praw
Dziecka, wskazywa∏ na dane statystyczne pochodzàce z poczàtku lat dwutysi´cznych. Dane te sà nieaktualne, nie uwzgl´dniono bowiem najnowszych zmian przepisów. Nale˝a∏oby sprawdziç, czy nowa procedura skutecznie eliminuje i pozwala
wy∏apaç sytuacje, w których próbuje si´ „handlowaç dzieçmi” w celach nie zas∏ugujàcych na akceptacj´.
S´dzia R. Zegad∏o dokona∏ wprowadzenia do kolejnego punktu posiedzenia dotyczàcego pieczy naprzemiennej. W razie braku porozumienia pomi´dzy rodzicami dziecka proponuje si´ stosowanie pieczy naprzemiennej z ustawy. Podobnie jak w poprzednim punkcie poprosi∏ zebranych o wyra˝enie opinii co do zasady w tej kwestii. Je˝eli
istnieje krytyka obecnych rozwiàzaƒ uzale˝niajàcych wspólnà w∏adz´ od porozumienia,
to powstaje pytanie, jak powinien dzia∏aç sàd w sytuacji gdy tego porozumienia nie ma
a kwalifikacje po obydwu stronach sà równe. Zdaniem projektodawców skutecznym
rozwiàzaniem by∏oby stosowanie podzielonej w czasie pieczy naprzemiennej. U pod∏o˝a tego postulatu istnieje osobliwie rozumiana równoÊç praw wzgl´dem dziecka.
Prof. J. Wierciƒski wskaza∏, ˝e w pierwszej kolejnoÊci nale˝y zwróciç uwag´ na
okolicznoÊci, które wià˝à si´ z codziennym ˝yciem dziecka (np. bliskie miejsce zamieszkania matki i ojca dziecka, które umo˝liwia chodzenie do tej samej szko∏y,
kontakty z tymi samymi dzieçmi etc). Wymienione wy˝ej okolicznoÊci faktyczne niewàtpliwie sprzyjajà stosowaniu pieczy naprzemiennej. W takim przypadku Profesor
dostrzega istotne korzyÊci dla dziecka, które mo˝e z takiego rozwiàzania korzystaç.
Wspó∏czesne rozwiàzania francuskie, niemieckie czy szereg amerykaƒskich idà
w takim kierunku, ˝e ustanawia si´ domniemanie pieczy naprzemiennej. Wymaga
to od sàdu, który jej nie zastosowa∏ uzasadnienia dlaczego nie zosta∏a orzeczona
w okolicznoÊciach danego przypadku.
Profesor nie przesàdza∏by o wyniku dyskusji w tej kwestii. Problem dotyczàcy
pieczy zast´pczej wymaga rozwa˝enia.
Prof. T. Soko∏owski poinformowa∏, ˝e w latach 70-tych (g∏ównie w krajach zachodnich) dogmatem by∏o, ˝e dziecko ma byç odseparowane od drugiego rodzica. Wi´zy by∏y przeci´te – dzieckiem zajmowa∏ si´ tylko jeden rodzic (stabilna linia
wychowawcza). Co do zasady nie podziela jednak poglàdu prof. J. Wierciƒskiego.
Wyrazi∏ opini´, ˝e nie powinno si´ przerzucaç na sàd ci´˝aru udowodnienia okolicznoÊci, dlaczego piecza naprzemienna nie jest orzekana. Przeciwnie, uwa˝a,
˝e trzeba udowodniç jakie racje przemawia∏yby za pieczà naprzemiennà, która zazwyczaj wiàza∏aby si´ z destabilizacjà sytuacji dziecka. Dziecko musi mieç sytuacj´
stabilnà w rozumieniu emocjonalnym, równie˝ aksjologicznym, choç sytuacja materialna te˝ nie jest bez znaczenia. Z punktu widzenia odpowiedzialnoÊci z tytu∏u
nadzoru nad dzieckiem pojawia si´ bardzo powa˝ny problem na gruncie prawa de-
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liktowego. Powstaje problem odpowiedzialnoÊci za dzia∏anie dziecka – kto b´dzie
za nie odpowiada∏ (za szkody przezeƒ wyrzàdzone), je˝eli ma ono niejednolicie
uregulowany sposób funkcjonowania. Jak wczeÊniej zaznaczy∏, dziecko musi mieç
uregulowany sposób post´powania, a jego sytuacja powinna byç stabilna, trzeba
ten sposób pieczy skonfrontowaç z fazà dojrza∏oÊci dziecka. Z drugiej jednak strony nale˝y zauwa˝yç, ˝e istnieje pewien potencja∏ pieczy naprzemiennej w momencie gdy dziecko zbli˝a si´ ju˝ do fazy doros∏oÊci. Wówczas konfrontacja z innym
systemem wartoÊci w Êrodowisku rodzinnym jednego z rodziców mo˝e byç prze˝yciem korzystnym dla dziecka. Profesor nie wyklucza aby starsze, dorastajàce
dziecko mog∏o podlegaç pieczy naprzemiennej, ale na tym nale˝a∏oby poprzestaç.
Z powy˝szych wzgl´dów mo˝liwoÊç pieczy naprzemiennej nale˝y skonfrontowaç z dojrza∏oÊcià dziecka.
S´dzia P. Jaros zwraca uwag´, ˝e dotychczasowi zwolennicy opieki naprzemiennej odchodzà od tego poj´cia i zast´pujà je poj´ciem opieki równowa˝nej.
Opieka naprzemienna kojarzy si´ z takim rozwiàzaniem, ˝e dziecko przebywa np.
miesiàc u jednego rodzica, a nast´pnie miesiàc u drugiego. W przypadku opieki
równowa˝nej okresy mo˝na równowa˝yç w ten sposób, ˝e np. gdy dziecko przez
dwa lub trzy miesiàce przebywa u matki, to wówczas okres wakacyjny mog∏oby
sp´dziç z ojcem. Zaznaczy∏, ˝e w tym zakresie konieczne b´dà zmiany i sà one nieuchronne, bowiem w Polsce funkcjonuje rozwiàzanie, które przyznaje nieproporcjonalnie korzystniejszà pozycj´ jednej ze stron (Êwiadczà o tym statystyki orzeczeƒ sàdów rodzinnych, gdzie wyroki nie sà korzystne w stosunku do ojców).
Wskaza∏, ˝e jest to rozwiàzanie typowo polskie i w zasadzie nigdzie indziej nie wyst´puje. Doda∏ te˝, ˝e istnieje silny ruch emancypacji kobiet, które chcàc wype∏niaç
wa˝ne funkcje spo∏eczne, zawodowe, profesjonalne zostawiajà znaczàcà cz´Êç
swoich obowiàzków rodzinnych ojcu dziecka. Wszystko to si∏à rzeczy w przysz∏oÊci spowoduje pewne zmiany. Jakie? W chwili obecnej trudno je okreÊliç. Zmiany
te jednak powoli nast´pujà. Widaç je choçby w du˝ych miastach, gdzie sàdy rodzinne bardzo cz´sto orzekajà opiek´ naprzemiennà.
Prof. J. Wierciƒski uwa˝a, ˝e problem pieczy zast´pczej wymaga szerszej analizy, nale˝a∏oby dok∏adnie przyjrzeç si´ wypowiedziom, które dotyczà tej kwestii,
tak˝e tym, które dost´pne sà nie tylko w Polsce.
Profesor nie do koƒca zgodzi∏ si´ z opinià prof. T. Soko∏owskiego. Uwa˝a,
˝e piecza naprzemienna mo˝e zostaç orzeczona równie˝ w odniesieniu do ma∏ego dziecka, nie tylko nastoletniego. Nie widzi przeszkód by takà opiek´ nad np.
dwuletnim dzieckiem sprawowaç móg∏ ojciec dziecka w sytuacji gdy matka dziecka podró˝owa∏a, a on podczas jej nieobecnoÊci wzorowo wywiàzywa∏ si´ ze swoich obowiàzków wzgl´dem niego. Wi´ê ∏àczàca dziecko z ojcem nie powinna byç
zaprzepaszczona.
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S´dzia H. Bzdak poinformowa∏a, ˝e w 1998 r. na wydziale prawa Uniwersytetu w Sztokholmie mia∏a mo˝liwoÊç zajmowania si´ aktami prawnymi obejmujàcymi m.in. sprawy rozwodowe i opiek´ naprzemiennà. W Szwecji sàdy bardzo cz´sto orzeka∏y opiek´ naprzemiennà, ale nale˝y zauwa˝yç, ˝e istniejà tam inne warunki ekonomiczne, spo∏eczne i relacje mi´dzyludzkie. Rodzice dziecka nie mogli
pozostawaç w ˝adnym otwartym konflikcie. Natomiast polskie realia sà takie jakie
sà i powinno si´ je uwzgl´dniaç. Nie nale˝y oceniaç czy jest to dobre bàdê z∏e.
W interesie dziecka jest mo˝liwoÊç przebywania zarówno z jednym jak i z drugim
rodzicem, ale je˝eli pozostajà oni ze sobà w konflikcie oznacza to, ˝e nie b´dà
w stanie porozumieç si´ w ˝adnej sprawie dotyczàcej dziecka, a szczególnie
w sprawach bardzo dra˝liwych. Sàdy okr´gowe przy sprawach rozwodowych
orzekajà opiek´ naprzemiennà, ale cz´sto zdarza si´ tak, ˝e sprawa w przeciàgu
dwóch, trzech miesi´cy od uprawomocnienia si´ wyroku rozwodowego trafia do
sàdu rodzinnego o zmian´ wyroku rozwodowego w przedmiocie w∏adzy rodzicielskiej, poniewa˝ opieka naprzemienna nie funkcjonuje i generuje konflikty. Takich
spraw jest bardzo du˝o.
S´dzia wskaza∏a, ˝e generalnie zasada jest prawid∏owa i dziecko ma prawo do
kontaktu z obojgiem rodziców, tylko powstaje problem czy skonfliktowani rodzice
b´dà w stanie pe∏niç opiek´ nad dzieckiem. Konflikt, który si´ generuje, przek∏ada
si´ bowiem na dziecko.
Prof. T. Soko∏owski zaznaczy∏, ˝e problem wynika z za∏o˝eƒ antropologicznych i filozoficznych, natomiast obserwacje socjologiczne dowodzà, ˝e w przewa˝ajàcej mierze podejmowanie funkcji opiekuƒczych przez matki jest jakoÊciowo lepsze. Zdaniem Profesora, w zakresie opieki nad dzieckiem mo˝na by zmieniaç proporcje zwi´kszajàc je na korzyÊç ojców, jednak nie powinno wychodziç
si´ od dzielenia tej opieki po po∏owie. Doda∏, ˝e konflikt, jaki istnieje pomi´dzy
rodzicami, generalnie jest nierozstrzygalny. Ka˝de z rodziców prezentuje dziecku
w∏asnà wizj´. Nie mo˝na stwierdziç, ˝e niekorzystnà jest sytuacja, w której dziecko przebywajàc z matkà, b´dzie w sposób nieco stronniczy postrzega∏o konflikt
pomi´dzy rodzicami. Dziecko stopniowo doroÊnie, zapozna si´ ze stanowiskiem
drugiej strony, stanie si´ dojrzalsze i w efekcie cz´stotliwoÊç jego kontaktów z ojcem wzroÊnie.
Omawiany problem wymaga badaƒ socjologicznych, w tej kwestii Profesor obawia si´ przyj´cia dogmatyczno-matematycznego.

Ostatni, siódmy punkt posiedzenia dotyczy∏ kwestii ewentualnej zmiany terminu
do z∏o˝enia pozwu przez m´˝a matki o zaprzeczenie ojcostwa, który wynosi szeÊç
miesi´cy od urodzenia dziecka.
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Prof. J. Pisuliƒski dokona∏ wprowadzenia do dyskusji. Z regu∏y jest tak, ˝e je˝eli dziecko rodzi si´ w ma∏˝eƒstwie, mà˝ matki powinien wiedzieç, czy jest jego ojcem. Istniejà jednak sytuacje, kiedy mà˝ matki nie zawsze o tym wie, dlatego m.in.
postuluje si´ by zmieniç termin do z∏o˝enia pozwu przez m´˝a matki o zaprzeczenia ojcostwa na okres szeÊciu miesi´cy od momentu dowiedzenia si´, ˝e dziecko
nie pochodzi od m´˝a matki.
Prof. J. Panowicz-Lipska zapyta∏a, czy powa˝nie rozwa˝ana jest punktowa
zmiana przepisu dotyczàcego tej kwestii. JeÊli tak, to sytuacje z kwestionowaniem
pochodzenia dziecka nale˝a∏oby rozpatrywaç w znacznie szerszym stopniu.
Zwróci∏a uwag´, ˝e obydwie strony (zarówno ojciec jak i matka) powinny dysponowaç takim samym terminem w przypadku kwestionowania pochodzenia dziecka.
Prof. J. Pisuliƒski podzieli∏ opini´ prof. J. Panowicz-Lipskiej.
Prof. J. Panowicz-Lipska podkreÊli∏a, ˝e nie da si´ rozwiàzaç tego problemu
poprzez wprowadzenie punktowych zmian, dlatego jest temu przeciwna.
Powo∏a∏a si´ na przyk∏ad niemiecki, gdzie terminy liczone sà od momentu uzyskania w∏aÊciwej wiedzy na temat danego zdarzenia. Ponadto, wprowadzono tam
(w Niemczech) specjalne post´powanie, które w sposób legalny umo˝liwia uzyskanie informacji pozwalajàcych ustaliç jak w rzeczywistoÊci przedstawia si´ sprawa
pochodzenia dziecka, bez dalszych skutków – tylko dla wiedzy.
Wskaza∏a równie˝, ˝e ewentualnie zwrot „dowiedzia∏ si´” móg∏by zostaç zastàpiony zwrotem „uzyska∏ informacj´ o” (inne sformu∏owanie przes∏anki).
Prof. J. Pisuliƒski w tym aspekcie zwróci∏ uwag´ na kwesti´ odpowiedniej wyk∏adni. Mo˝e pojawiç si´ równie˝ problem dowodowy dotyczàcy tego, na ile dana
wiadomoÊç by∏a prawdopodobna, a na ile nie.
W tym miejscu zakoƒczono posiedzenie.
Prof. J. Pisuliƒski podzi´kowa∏ wszystkim uczestnikom za przybycie i o˝ywionà
dyskusj´. Zaznaczy∏, ˝e je˝eli dostrzega si´ potrzeb´ dokonania zmian w prawie rodzinnym, to KKPC oczekuje na takie sygna∏y. Profesor zach´ci∏ zebranych do formu∏owania propozycji rozwiàzaƒ, które mog∏yby zostaç wprowadzone ju˝ teraz. Nale˝y zastanowiç si´ nad zmianami, które mog∏yby usunàç braki oraz niedoskona∏oÊci regulacji. Zmiany nie powinny byç jednak wprowadzane w sposób punktowy.
Opracowa∏a: Marta Pisarska
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Sprawozdanie z konferencji
„Prawo w dzia∏aniu. Wybrane instytucje prawa
cywilnego w orzecznictwie sàdów powszechnych”,
zorganizowanej przez Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci
– Warszawa, dnia 25 paêdziernika 2013 r.
Dnia 26 paêdziernika 2013 r. Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci zorganizowa∏
konferencj´ naukowà obejmujàcà swojà tematykà zagadnienia rodzinno-prawne
obok innych procesowych i materialnych problemów prawa cywilnego, które by∏y
ostatnio przedmiotem badaƒ Instytutu.
Konferencj´ otworzy∏ Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko.
W imieniu Ministerstwa SprawiedliwoÊci zabra∏ g∏os Sekretarz Stanu w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci – Jerzy Kozdroƒ. W obu wystàpieniach nawiàzywano do przedmiotu dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej Instytutu, tj. identyfikowania problemów ujawniajàcych si´ w procesie stosowania prawa oraz oceny obowiàzujàcych przepisów pod
kàtem zgodnoÊci ich rzeczywistego oddzia∏ywania z celami zak∏adanymi przez ustawodawc´. Konferencja podzielona by∏a na trzy panele tematyczne: prawo rodzinne,
prawo procesowe cywilne oraz prawo cywilne. Moderatorami paneli byli prof. dr hab.
Adam Zieliƒski, prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski i prof. dr hab. Jerzy Pisuliƒski.
W niniejszym sprawozdaniu niestety tylko skrótowo zostanà przybli˝one wyk∏ady
z panelu rodzinnego, w którym wystàpili prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska,
dr Jerzy S∏yk i dr Maciej Domaƒski, przedstawiajàc wyniki badaƒ z zakresu prawa rodzinnego, przeprowadzonych przez Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci. Ponadto wyniki badaƒ dotyczàcych skargi o uchylenie sàdu polubownego zaprezentowa∏ dr Jacek Sadomski, w przedmiocie skutecznoÊci dor´czeƒ w procesie cywilnym – dr Piotr
Rylski, w zakresie instytucji wyjawienia majàtku w post´powaniu cywilnym – mgr Marek JaÊlikowski, w przedmiocie umowy por´czenia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
por´czeƒ konsumenckich – dr Roman Trzaskowski, w tematyce ochrony posesoryjnej nieruchomoÊci – dr Micha∏ Warciƒski i w sprawie wysokoÊci zadoÊçuczynieƒ pieni´˝nych za doznanà krzywd´ zasàdzonych w latach 2010-1012 – mgr Miko∏aj Wild.
E. Holewiƒska-¸apiƒska przedstawi∏a wyniki badaƒ spraw o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej. IWS zdecydowa∏ o przeprowadzeniu badaƒ tego problemu
metodà badaƒ aktowych. Wyniki tych badaƒ zosta∏y opublikowane przez Instytut
Wymiaru SprawiedliwoÊci w „Prawo w Dzia∏aniu” Nr 14 z 2013 r.
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W 62% spraw post´powanie wszcz´to z urz´du na wniosek oÊrodków pomocy
spo∏ecznej, Policji, placówki, w której przebywa∏o dziecko, w 25% – na skutek
˝àdania matek i w przypadku 6,3% – na ˝àdanie ojców. W dwóch przypadkach
sprawa toczy∏a si´ w wyniku dzia∏ania prokuratora.
Powodem wszcz´cia post´powania przeciwko rodzicom w zdecydowanej wi´kszoÊci by∏o zaniedbywanie obowiàzków wobec dziecka. Matkom zarzucano zazwyczaj zaniedbywanie dziecka z powodu nadu˝ywania alkoholu, awantur i agresywnego
zachowania, niewydolnoÊç wychowawczà, z∏e wzorce wychowawcze, brak kontaktów z dzieckiem. Z kolei ojcom zarzucano nienale˝yte wykonywanie obowiàzków alimentacyjnych, brak kontaktów z dzieckiem albo sporadyczne przejawy kontaktów,
awantury i agresj´ pod wp∏ywem alkoholu, zn´canie si´ nad matkà, rodzeƒstwem lub
innymi domownikami w obecnoÊci dzieci. JeÊli zaÊ zarzuty dotyczy∏y obojga rodziców, to dodatkowo wskazywano równie˝ na zaniedbania prowadzàce do braku elementarnych warunków bytowych, w tym braku odpowiedniego mieszkania. Z przeprowadzonych badaƒ socjologicznych wynika, ˝e istnieje pewna zbie˝noÊç mi´dzy
statusem spo∏ecznym a kompetencjami wychowawczymi, alkoholizmem, nagannym
trybem ˝ycia, poziomem wykszta∏cenia, wiedzy. JednoczeÊnie stan zagro˝enia dobra
dziecka wzrasta∏, jeÊli rodzice nie byli ma∏˝eƒstwem. Badania wskaza∏y, ˝e sàd
w przypadku ma∏˝eƒstw interweniowa∏ przeciwko rodzicom w 31% spraw.
Z badaƒ aktowych wynika, ˝e od dnia wp∏ywu wniosku do sàdu (wszcz´cia post´powania z urz´du) do dnia pierwszej rozprawy Êrednio mija∏y 104 dni. Czas
trwania post´powaƒ przed sàdami pierwszej instancji by∏ zró˝nicowany. Jedna
sprawa zosta∏a rozstrzygni´ta w dniu wp∏ywu, najd∏u˝sze post´powanie trwa∏o 917
dni, a Êredni czas post´powania wynosi∏ 330 dni. Dwunastokrotnie orzeczenie pozbawiajàce w∏adzy rodzicielskiej zosta∏o zaskar˝one. Od dnia orzeczenia pierwszej
instancji do zakoƒczenia post´powania apelacyjnego up∏yn´∏o nie mniej ni˝ 71 dni
i nie wi´cej ni˝ 182 dni.
W sprawach, w których by∏a kontrola instancyjna, od dnia wp∏ywu sprawy do
sàdu rejonowego do dnia wydania orzeczenia przez sàd okr´gowy wskutek apelacji mija∏o Êrednio 645 dni. Najkrótsze post´powanie w obu instancjach trwa∏o 306
dni, najd∏u˝sze – 1099 dni.
Profesor Holewiƒska-¸apiƒska stwierdzi∏a, i˝ we wszystkich sprawach zachodzi∏a potrzeba sprawdzenia sytuacji w rodzinach dzieci, tzn. zarzuty przynajmniej cz´Êciowo si´ potwierdza∏y. Niemniej jednak w cz´Êci przypadków, mimo potwierdzenia zarzutów nienale˝ytego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, wystarczajàce okaza∏o si´, w ocenie sàdu, jedynie jej ograniczenie.
IWS przeprowadzi∏ równie˝ w badanych sprawach analiz´ merytorycznà dowodu z opinii Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. E. Holewiƒska-¸apiƒska skonstatowa∏a, ˝e w ˝adnej ze zbadanych spraw dowód ten nie by∏
zb´dny i co do zasady w istotny sposób wzbogaci∏ materia∏ dowodowy, przyczy-
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niajàc si´ do wyjaÊnienia sprawy, zw∏aszcza w sytuacji braku profesjonalnego
przedstawiciela stron w zdecydowanej wi´kszoÊci spraw. E. Holewiƒska-¸apiƒska
podkreÊli∏a, ˝e wÊród zbadanych spraw w ˝adnym przypadku uczestnicy post´powania nie kwestionowali dopuszczalnoÊci tego dowodu oraz nie wnosili o przeprowadzenie dowodu z opinii bieg∏ego, który nie jest pracownikiem RODK. PodkreÊli∏a przy tym, ˝e nie zg∏aszali równie˝ zastrze˝eƒ odnoÊnie zastosowania tej opinii
w sprawie o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej, zwa˝ywszy na to, ˝e unormowania
prawne dot. podstawy dzia∏ania RODK sà dalekie od doskona∏oÊci w zakresie delegacji ustawowej i wymagajà nowego uregulowania. Szczegó∏owa analiza tej kwestii zosta∏a przedstawiona w powo∏anej wy˝ej publikacji IWS.
Wystàpienie J. S∏yka dotyczy∏o rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka
oraz analizy funkcjonowania w praktyce art. 97 § 2 k.r.o., regulujàcego mo˝liwoÊç
rozwiàzywania sporów mi´dzy rodzicami w zakresie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. W tym celu IWS podda∏ analizie prawno-dogmatycznej sam przepis. Nast´pnie
przeprowadzi∏ badania aktowe spraw prowadzonych na podstawie tego przepisu.
J. S∏yk przypomnia∏ równie˝, ˝e w k.r.o. jest unormowanie art. 24 o podobnej do art. 97
§ 2 konstrukcji i pozwalajàce na interwencj´ sàdu w przypadku konfliktu w rodzinie.
Na wst´pie zaprezentowa∏ wyniki poprzednich badaƒ, sprzed oko∏o 30 lat, w trakcie których prof. Wanda Stojanowska oceni∏a, ˝e przepis art. 97 § 2 k.r.o. by∏ stosowany „niezwykle” rzadko i najcz´Êciej by∏y to sprawy dot. wyjazdu dziecka za granic´.
W. Stojanowska wskaza∏a przy tym na istotnà rol´ czynnoÊci mediacyjnych sàdu i koniecznoÊç rozwijania aparatu pomocniczego sàdu, obejmujàcego psychologów, pedagogów oraz zauwa˝y∏a, ˝e brak wykorzystania tego Êrodka móg∏ byç spowodowany nieznajomoÊcià obowiàzujàcych przepisów lub niech´cià do korzystania z nich.
Aktualnie IWS zweryfikowa∏ wnioski badawcze. J. S∏yk podkreÊli∏, ˝e wed∏ug badaƒ statystycznych Ministerstwa SprawiedliwoÊci w 2011 r. w ca∏ej Polsce za∏atwiono 2208 spraw o rozstrzygni´cie w istotnych sprawach dziecka w przypadku braku porozumienia mi´dzy rodzicami, przy czym liczba ta nie obejmuje spraw dotyczàcych ustalenia miejsca pobytu dziecka (3154 post´powaƒ) oraz zezwolenia
na wydanie paszportu (4116 spraw). Podniós∏ tak˝e, ˝e wyra˝enie „istotne sprawy
dziecka” jest poj´ciem nieostrym, interpretowanym przez doktryn´ i praktyk´.
Wspomnia∏, ˝e w literaturze zosta∏a zaprezentowana propozycja elastycznej wyk∏adni, opierajàcej si´ na kryteriach obiektywnych (ocenie sàdu) oraz subiektywnych (ocenie wnioskodawcy) i w celu zapobie˝enia mo˝liwoÊciom odmowy podj´cia rozstrzygni´cia spraw, które sà konfliktowe mi´dzy rodzicami, wa˝ne dla dziecka a nie mieÊci∏yby si´ w szczegó∏owo okreÊlonym poj´ciu istotnych spraw
dziecka. Obszerne wyjaÊnienie tego poj´cia, prezentacja poglàdów i rozstrzygni´ç
sàdów znajduje si´ w artykule J. S∏yka pt. „Rozstrzyganie o istotnych sprawach
dziecka w przypadku braku porozumienia rodziców (art. 97 § 2 k.r.o.)”, opublikowanym w Nr 14 „Prawa w Dzia∏aniu” z 2013 r.
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Przeprowadzone badanie aktowe, tak samo jak wczeÊniej prezentowane badanie E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej, pozwoli∏o na dokonanie szeregu spostrze˝eƒ dot.
praktyki stosowania przepisów, charakterystyki grup spo∏ecznych w wielu p∏aszczyznach badawczych, przeprowadzenia dowodów, czy formu∏owania orzeczeƒ, niekiedy w sposób ma∏o precyzyjny. Szczególnie w odniesieniu do wczeÊniejszych
orzeczeƒ o w∏adzy rodzicielskiej, porozumienia o sposobie jej wykonywania i utrzymywania kontaktów, kluczowych dla stosowania art. 97 § 2 k.r.o. J. S∏yk zauwa˝y∏,
˝e sàdy przyjmowa∏y „ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej do wspó∏decydowania
o istotnych sprawach dziecka” w sposób niejednolity, ograniczajàc si´ tylko do wymienionego stwierdzenia, niekiedy zamieszczajàc w postanowieniach enumeratywne wskazówki definiujàce „istotne sprawy dziecka” a niekiedy tylko przyk∏adowe.
J. S∏yk spostrzeg∏, ˝e w badanych post´powaniach trudno jest dostrzec realizacj´ funkcji mediacyjnej sàdu, bowiem jego dzia∏ania zmierza∏y najcz´Êciej do wydania rozstrzygni´cia konkretnej sprawy i zastàpienia braku zgody jednego z rodziców orzeczeniem, nie dà˝àc do porozumienia skonfliktowanych rodziców. Mediacja zatem praktycznie nie by∏a wykorzystywana jako Êrodek wypracowania
wspólnego stanowiska rodziców, bowiem tylko w 6 sprawach mia∏a miejsce, w tym
w 4 na mocy postanowienia sàdu. Ponadto zwróci∏ uwag´ na to, ˝e w sprawach
dot. wydania paszportu dla dziecka, sàd powinien równie˝ si´ pochyliç nad konsekwencjami wyjazdu dziecka za granic´.
Kolejnym badanym problemem by∏o „Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach, w których ma∏˝onkowie majà wspólne ma∏oletnie dzieci”. Wyniki badaƒ zreferowa∏ dr Maciej Domaƒski, zaznaczajàc na samym wst´pie, ˝e orzeczenia oddalajàce powództwa rozwodowe sà bardzo wyjàtkowe w polskich sàdach.
Orzeczenia te stanowi∏y 1,32% wszystkich rozstrzygni´ç merytorycznych przyj´tych
jako próba badawcza w sprawach, w których ma∏˝onkowie mieli wspólne ma∏oletnie
dzieci. Przyj´cie przez IWS takiej kategorii spraw podyktowane by∏o wyselekcjonowaniem post´powaƒ, w których analizie mo˝na by∏o poddaç zastosowanie pozytywnych i negatywnych przes∏anek rozwodowych oraz oceniç jak by∏y one interpretowane i jakie okolicznoÊci stanu faktycznego by∏y uwzgl´dniane przez sàdy.
M. Domaƒski podniós∏, ˝e badanie wykaza∏o przywiàzanie sàdów do klasycznej koncepcji rozk∏adu po˝ycia w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej (pozytywna przes∏anka rozwodowa), które ÊciÊle przyjmowa∏y wytyczne Sàdu Najwy˝szego z 1968 r. (uchwa∏a z dnia 18 czerwca 1968 r.), zw∏aszcza co do samego ustania po˝ycia fizycznego. W praktyce, poprzez przywiàzanie sàdów do
koncepcji tradycyjnych, nie ujawni∏y si´ nowe koncepcje poszerzajàce rozumienie
terminu „rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego”, jak np. koncepcji prezentowanej przez
Adama Olejniczaka w zakresie odmiennej interpretacji – w stosunku do wytycznych SN z 1968 r. – „rozk∏adu po˝ycia fizycznego”, czy koncepcji Tomasza Soko∏owskiego, opartej na uj´ciu funkcjonalnym.

Rodzina i Prawo Nr 26–27 2013

171

Gra˝yna Nauka

M. Domaƒski wskaza∏, ˝e niejednolita jest praktyka dowodowa w zakresie oceny
przes∏anek pozytywnych a nast´pnie negatywnych, spoÊród których przes∏anka negatywna dobra wspólnych ma∏oletnich dzieci ma charakter bezwzgl´dny. PodkreÊli∏,
˝e norma z art. 56 § 2 k.r.o. (majàca charakter klauzuli generalnej) wyra˝a prymat interesów dziecka nad interesem ma∏˝onków a podstawowà okolicznoÊcià wp∏ywajàcà na zagro˝enie dobra dziecka jest rozpad rodziny. Dlatego pierwszym etapem minimalizowania zagro˝enia dobra dziecka jest niedopuszczenie do rozwodu, gdy
rozk∏ad po˝ycia nie ma cech trwa∏oÊci i zupe∏noÊci. M. Domaƒski zauwa˝y∏, ˝e sàd
zleca∏ sporzàdzenie opinii RODK w sytuacji, gdy nie mo˝na by∏o ustaliç trwa∏ego
i zupe∏nego rozk∏adu po˝ycia. Badania wykaza∏y, ˝e czasami RODK wchodzi∏y
w kompetencje sàdu w zakresie oceny tej przes∏anki pozytywnej.
M. Domaƒski przypomnia∏, i˝ art. 436 § 1 k.p.c. stanowi, ˝e je˝eli w sprawie istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa, sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji,
niemniej instytucja ta w praktyce jest martwa, podobnie jak w przypadku art. 4452
k.p.c., który rozszerza mo˝liwoÊç skierowania do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spornych kwestii dotyczàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów,
sposobu sprawowania w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi czy spraw majàtkowych. Wskaza∏, ˝e w zbadanych sprawach tylko w trzech przypadkach nastàpi∏o skierowanie stron do mediacji, ale bez wskazania podstawy prawnej. Referent
badania podsumowa∏ ten stan stwierdzeniem, ˝e jeÊli nastàpi orzeczenie rozwodu
bez mediacji, to ma∏˝eƒstwo jest rozwiàzane, ale inne problemy rodzinne nadal pozostajà nierozwiàzane.
M. Domaƒski sformu∏owa∏ tak˝e uwagi co do post´powania dowodowego i wyroków rozwodowych, stwierdzajàc, ˝e jeÊli nie zachodzi przes∏anka pozytywna,
to sàd powinien ograniczyç si´ tylko do niej, nie prowadzàc dalszego post´powania w celu zaostrzania konfliktu oraz nie ma potrzeby w takiej sytuacji odnoszenia
si´ do przes∏anek negatywnych. Zauwa˝y∏ przy tym, ˝e wyst´pujà problemy procesowe, wynikajàce z ukszta∏towania post´powania w sprawach ma∏˝eƒskich jako
odr´bnego w ramach ogólnie przyj´tego w k.p.c. post´powania kontradyktoryjnego. Badania aktowe ujawni∏y bowiem, ˝e istnieje tendencja sàdów do oczekiwania
na aktywnoÊç stron w post´powaniu rozwodowym.
Prezentacja wyników powy˝szych badaƒ wywo∏a∏a du˝e zainteresowanie i szereg pytaƒ. Czytelników „Rodziny i Prawa” informuj´, ˝e szczegó∏owo zosta∏y opisane i wyniki og∏oszone w „Prawo w Dzia∏aniu” Nr 14 z 2013 r.
Z punktu widzenia praktyki sàdów rodzinnych interesujàcy równie˝ by∏ wyk∏ad
z panelu drugiego, dot. prawa procesowego cywilnego, a mianowicie na temat
skutecznoÊci dor´czeƒ w procesie cywilnym (dr Piotra Rylskiego). To i inne interesujàce opracowania IWS z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego,
które by∏y prezentowane po panelu dotyczàcym prawa rodzinnego zosta∏y opublikowane w Nr 15 „Prawa w Dzia∏aniu” z 2013 r.
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Publikacja „Family Law” – polskie prawo rodzinne
szerzej dost´pne na Êwiecie
Prawo rodzinne coraz cz´Êciej znajduje zastosowanie w sytuacjach transgranicznych. Dlatego nale˝y odnotowaç, ˝e w 2013 r. pojawi∏a si´ nowa zaktualizowana publikacja prawnoporównawcza z zakresu prawa rodzinnego pt. „Family Law.
Jurisdictional comparisons. Second edition 2013”. Niestety jest to publikacja zagraniczna wydana w Wielkiej Brytanii przez „Thomson Reuters”.
W publikacji tej znalaz∏ si´ raport o polskim prawie rodzinnym. Jego autorami
sà dr Joanna Kosiƒska-Wierciƒska oraz dr hab. Jacek Wierciƒski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Dzi´ki nim informacje o prawie rodzinnym w Polsce mogà
trafiç do odbiorów na ca∏ym Êwiecie. Z drugiej strony polski czytelnik mo˝e dotrzeç do wiedzy o prawie rodzinnym nie tylko w krajach europejskich ale równie˝
w innych, nawet orientalnych jurysdykcjach, jak: Argentyna, Australia, Austria,
Belgia, Bermudy, Kanada, Chile, Dania, Republika Dominikany, Anglia i Walia,
Finlandia, Francja, Republika Federalna Niemiec, Gibraltar, Guernsey, Hong
Kong, Indie, Izrael, W∏ochy, Japonia, Jersey, Malezja, Meksyk, Monako, Holandia,
Nowa Zelandia, Irlandia, Rosja, Szkocja, Singapur, Po∏udniowa Afryka, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, stany USA:
Kalifornia, Connecticut, Minnesota, Nowy York, Texas, Wirginia, Waszyngton
(ze stolicà w Vancouver) oraz Maryland i Waszyngton DC (District of Columbia
– miasto i stolica USA).
J. Wierciƒska-Kosiƒska i J. Wierciƒski wskazali êród∏a polskiego prawa rodzinnego materialnego, jak równie˝ przepisy procesowe. Polski raport zawiera informacje o regulacjach stosunków ma∏˝eƒskich, uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, rozwodu,
wzajemnych zobowiàzaƒ ma∏˝onków w trakcie ma∏˝eƒstwa, jak i po jego rozwiàzaniu, uznania zagranicznych rozwodów, mediacji. Artyku∏ przedstawia regulacje dot.
w∏adzy rodzicielskiej, praw i obowiàzków wobec dzieci, adopcji. Autorzy omówili
poj´cie miejsca zamieszkania i miejsca pobytu w odniesieniu do ustalenia jurysdykcji sàdu, kwestie prawa w∏aÊciwego. Wskazali, ˝e Ministerstwo SprawiedliwoÊci
jest organem centralnym do odbioru wniosku, a nast´pnie udzielenia pomocy
w przypadku bezprawnego uprowadzenia dziecka za granic´ lub bezprawnego jego zatrzymania. Autorzy poinformowali równie˝, ˝e w Polsce nie ma regulacji dotyczàcych rejestrowanych zwiàzków partnerskich jak te˝ ma∏˝eƒstwa osób tej samej
p∏ci, jednak˝e wskazali przepisy, które mogà byç do tych zwiàzków stosowane
w rozwiàzywaniu sytuacji spornych po rozpadzie zwiàzku albo zabezpieczajàce sy-
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tuacj´ partnera po Êmierci drugiego. Wspomnieli przy tym, ˝e w Polsce trwajà dyskusje i sà przejawiane inicjatywy zmierzajàce do wypracowania przepisów regulujàcych zwiàzki partnerskie w sposób niekolidujàcy z systemem prawa polskiego.
Zagraniczni odbiorcy dzi´ki tej publikacji mogà dowiedzieç si´ tak˝e o obszarach
prawa rodzinnego, które uleg∏y zmianie i nadal dà˝à do zmian, jak egzekwowanie
kontaktów z dzieckiem.
J. Kosiƒska-Wierciƒska i J. Wierciƒski ponadto wyrazili poglàd, ˝e zachodzi koniecznoÊç wprowadzenia zmian w zakresie prawa alimentacyjnego, bowiem sàdy
polskie posiadajà zbyt wiele swobody w podejmowaniu decyzji w tej kwestii. Kryteria alimentacyjne powinny byç bardziej konkretne, przewidywalne i spójne, dlatego polskie prawo wymaga wytycznych do ustalania kwoty alimentów. Ponadto
– wed∏ug Autorów – ustawodawca powinien na nowo przemyÊleç koncepcj´ w∏adzy rodzicielskiej po rozwodzie w sytuacji konfliktu rodziców o jej sprawowanie
i braku pisemnego porozumienia w tej kwestii.
Wydawca „Family Law” przekazuje informacje o prawie zgodnie z jednolitym
wzorcem, polegajàcym na udzieleniu odpowiedzi w konkretnych i praktycznych
kwestiach prawnych.
Niewàtpliwie przyj´ty przez „Thomson Reuters” sposób przekrojowej prezentacji ze wskazaniem ustaw, powo∏aniem przepisów a tak˝e orzecznictwa, stanowiç mo˝e jedno ze êróde∏ informacji o prawie w danym kraju dla zagranicznych
s´dziów i innych osób zajmujàcych si´ prawem rodzinnym. Wskazaç przy tym
nale˝y, ˝e Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 23 maja 2013 r. (II CSK 250/2012)
orzek∏, ˝e „W celu stwierdzenia treÊci obcego prawa dopuszczalne jest korzystanie z dzienników ustaw paƒstw obcych, innych tego typu zbiorów tekstów prawnych, publikacji naukowych oraz zagranicznych stron internetowych, na których
publikowane sà teksty ustaw (art. 1143 k.p.c.)” (wyrok tezowany i publikowany
w: „Biuletyn Sàdu Najwy˝szego” 2013, Nr 9, s. 9–10 oraz przez „LexisNexis”
Nr 7468482). W uzasadnieniu Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e ustawodawca nowelizujàc z dniem 1 lipca 2009 r. art. 1143 § 1 k.p.c. wyraênie wskaza∏, ˝e sàd z urz´du ustala i stosuje w∏aÊciwe prawo obce (art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego – Dz. U. Nr 234,
poz. 1571). Niemniej równie˝, jak stwierdzi∏ Sàd Najwy˝szy, przed tà nowelizacjà
na tle pierwotnego brzmienia art. 1143 k.p.c. w orzecznictwie i doktrynie przyjmowano, ˝e prawo obce, które powinno byç zastosowane przez sàd polski, nale˝y
stosowaç z urz´du, niezale˝nie od tego, czy strony powo∏ywa∏y si´ na koniecznoÊç zastosowania przepisów zagranicznego prawa. „W art. 1143 k.p.c. w sposób wyraêny zosta∏y wskazane dwa sposoby ustalenia treÊci obcego prawa, nie
ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e sàd mo˝e korzystaç w tym celu tak˝e z innych Êrodków. Wynika to w sposób jednoznaczny z art. 1143 § 3 k.p.c. w jego znowelizowanym brzmieniu (...)” (wyrok II CSK 250/2012, loc. cit.). Sàd Najwy˝szy w cytowanym wyroku uzna∏ zatem, ˝e sàdy mogà stosowaç tak˝e inne Êrodki w celu
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stwierdzenia treÊci obcego prawa i w tym celu mogà si´gaç „np. do dzienników
ustaw paƒstw obcych, do innych tego typu zbiorów tekstów prawnych oraz do
publikacji naukowych. Nie jest te˝ wy∏àczone korzystanie z opinii bieg∏ego lub
z zagranicznych stron internetowych, na których publikowane sà teksty ustaw.
Sàd powinien jednak dà˝yç do stwierdzenia rzeczywistej treÊci obcego prawa
w takim kszta∏cie, w jakim ono obowiàzuje (...)” (wyrok II CSK 250/2012, loc. cit.
i wyroki w nim powo∏ane: z dnia 11 sierpnia 2004 r., II CK 489/2003, nie publ.,
z dnia 9 maja 2007 r. II CSK 60/2007, OSNC 2008, Nr 5, s. 53 i z dnia 11 stycznia
2008 r., V CSK 372/2007, nie publ.).
Publikacja „Family Law” z powodzeniem s∏u˝yç zatem mo˝e s´dziom rodzinnym jako pierwsze êród∏o wiedzy o prawie i êród∏o odkrywajàce rzeczywistà
treÊç obcego prawa, podnoszàc ÊwiadomoÊç w zakresie z∏o˝onych stosunków
rodzinnych aktualnie w 46 omawianych jurysdykcjach Êwiatowych. U∏atwieniem
w korzystaniu z niej jest przyj´cie jednakowego szablonu do przedstawiania
praw krajowych. Bez wàtpienia, wraz ze wzrostem mobilnoÊci rodzin i liczby
mi´dzynarodowych ma∏˝eƒstw, coraz cz´Êciej przydatna b´dzie wiedza o êród∏ach
prawa innych krajów dla s∏usznego i prawid∏owego rozstrzygni´cia kwestii
rodzinno-prawnych.
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Informacja dla Autorów
Redakcja prosi o nadsy∏anie artyku∏ów i innych materia∏ów przeznaczonych
do publikacji w formie elektronicznej w edytorze Word 6.0 lub nowszym, dla nast´pujàcych ustawieƒ: strona niestandardowa (szerokoÊç 17 cm, wysokoÊç 24 cm),
marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dolny 1,5 cm, czcionka
Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9) oraz pojedynczy
odst´p mi´dzy wierszami.
Na pierwszej stronie nale˝y zamieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów) oraz
tytu∏ pracy. Na koƒcu pracy nale˝y podaç: adres (adresy) autora (autorów), nr telefonu, faxu, adres e-mail a tak˝e informacj´ o statusie profesjonalnym autora (autorów) z wyszczególnieniem posiadanych stopni i tytu∏ów naukowych, nazwy instytucji zatrudniajàcej oraz zajmowanego stanowiska.
Materia∏y do publikacji nale˝y przesy∏aç drogà elektronicznà na adres e-mail:
rodzinaiprawo@ibdna.pl, ewentualnie drogà pocztowà z za∏àczonà p∏ytà CD na adres: Redakcja kwartalnika „Rodzina i Prawo”, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa.
Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione materia∏y zwracane
sà wy∏àcznie na ˝yczenie autora.

