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Uprzejmie informuj? Paristwa Komendantow, ze 12 maja 2016 roku Sejmowa
Komisja do Spraw Petycji przyjeja Dezyderat nr 4 w sprawie alienacji rodzicielskiej.
Do Komendy Glownej Policji we wrzesniu 2016 roku wplyne^y wnioski obywateli
oraz Slajskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca z prosbq o przekazanie tresci Dezyderatu
nr 4 do wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w celu zapoznania funkcjonariuszy
Policji.
W Dezyderacie nr 4 za alienacji rodzicielskq uznaje si? ograniczenie lub pozbawienie
dziecka kontaktow i rozwoju wiezi z jednym z rodzicow. To pozbawienie lub ograniczenie
kontaktu dziecka z jednym z rodzicow najczeiciej zwiazane jest z rozstaniem siej rodzicow
dziecka, szczegolnie wtedy, gdy postanowieniem sadu opieka nad dzieckiem zostaje
przyznana jednemu z rodzicow.
Odpowiadaja_c na wniosek obywateli ponizej przedstawiam tresc Dezyderatu
nr 4 Sejmowej Komisji do Spraw Petycji dot. alienacji rodzicielskiej.
Jednoczesnie pragn? przedstawic stanowisko Biura Prewencji KGP w przedmiotowej
sprawie oraz przypomniec rol§ i zadania Policji w przypadku interwencji zwiazanej
z utrudnianiem lub uniemozliwianiem kontaktu rodzica z wlasnym dzieckiem, ktory na stale
nie sprawuje opieki nad tym dzieckiem.
Zgodnie z art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekunczego (Dz.U. z 2015r. poz. 2082,
z pozn. zm.) dalej kro, w wyroku orzekajacym rozwod sad rozstrzyga o wladzy rodzicielskiej
nad wspolnym maloletnim dzieckiem obojga malzonkow oraz kontaktach rodzicow
z dzieckiem. Sposob wykonywania wladzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktow
z dzieckiem opisany jest w art. 107 kro. Konstrukcja art. 58 i 107 kro wskazuje,
ze w pierwszej kolejnosci to sami rodzice powinni decydowac o sposobie wykonywania
wladzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktow z dzieckiem po rozwodzie (separacji)
lub na wypadek rozlaczenia. Z kolei przy braku porozumienia, majac na wzgledzie naturalne
prawo dziecka do wychowania przez oboje rodzicow, sad rozstrzygnie o sposobie wspolnego
wykonywania przez nich tej wladzy. W obecnym brzmieniu wymienionych przepisow prawo
to goruje nad ewentualnym konfliktem pomi^dzy rodzicami. W przypadku gdyby na skutek
konfliktu do takiego porozumienia nie doszlo, to jego brak ma mniejsze znaczenie niz prawo
dziecka do wychowania przez oboje rodzicow. Dopiero gdy b^dzie za tym przemawiac dobro
dziecka, sad b^dzie mogl powierzyc wykonywanie wladzy rodzicielskiej jednemu z rodzicow,
ograniczajac wladz? rodzicielskq drugiego do okreslonych obowiazkow i uprawnieh
w stosunku do osoby dziecka.

Jesli wi?c dobro dziecka nie bedzie za tym przemawiac, wydanie orzeczenia
0 powierzeniu wladzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodzicow nie bedzie mozliwe. Niestety
niekiedy konflikt miedzy rodzicami przybiera takie rozmiary, ze dobro dziecka cierpi
bezsprzecznie. Na podstawie art. 95 kro nalezy wskazac, ze w zakresie wladzy rodzicielskiej
mieszczq siej zatem piecza i wychowanie dziecka, jako jej elementy zasadnicze, ale nie
wylaczne, z uwagi na posiuzenie si? przez ustawodawc? sformulowaniem „w szczegolnosci".
Z kolei zgodnie z art. 97 kro, kazde z rodzicow, jesli wladza przyshiguje obojgu, jest zarowno
uprawnione jak i zobowiazane do wykonywania wladzy rodzicielskiej samodzielnie, jednak
w sprawach istotnych dla dziecka muszq rozstrzygac wspolnie.
Rozstrzygni?cia sadu w przedmiocie wladzy rodzicielskiej w kazdym wypadku
powinny bye oparte na analizie materialu dowodowego zgromadzonego w indywidualnej
sprawie. Uniwersalne rozwiazanie prawne, majace zagwarantowac wszystkim dzieciom
1 rodzicom najpelniejszq realizacj? ich praw i interesow, gdy niejednokrotnie interesy te w
konkretnej sprawie sq sprzeczne, nie wydaje si? realne. Nalezy podkreslic, ze w przedmiocie
kontaktow rodzica z dzieckiem, z ktorym nie zamieszkuje bardzo istotna jest postawa samych
rodzicow. Ksztaltowanie postaw rodzicielskich pozostaje w kompetencji zaangazowanych
zawodowo w sprawy opiekuricze psychologow, pedagogow, pracownikow socjalnych,
asystentow rodzinnych czy terapeutow.
W obowiazujacym stanie prawnym niewlasciwe sprawowanie wladzy rodzicielskiej
czy utrudnianie kontaktow dziecka z jednym z rodzicow, takze poprzez ustalenia, iz przybiera
formy zjawiska alienacji, moze skutkowac powierzeniem przez sad pieczy nad dzieckiem
drugiemu rodzicowi. Sad opiekuhczy, zgodnie z art. 570 kodeksu post?powania cywilnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 101 t.j., z pozn. zm.), lub art. 577 kpc, moze zmienic, takze z urz?du,
swoje postanowienie nawet prawomocne, jezeli wymaga tego dobro osoby, ktorej
to post?powanie dotyczy. Powyzsze znajduje wyraz w utrwalonym orzecznictwie Sadu
Najwyzszego. W orzeczeniu z dnia 2 grudnia 1957 r. (I CR 1045/56, OSN 1959 nr III,
poz. 76) Sad Najwyzszy przywolal jako ujemna_okolicznosc, przy ocenie ktoremu z rodzicow
powierzyc wykonywanie wladzy rodzicielskiej, fakt wpajania dziecku uczucia niech?ci
do drugiego rodzica lub wr?cz nienawisci. Natomiast w postanowieniu z dnia 30 sierpnia
1977 r. ( I l l CRN 204/77, LEX nr 7986) Sad Najwyzszy wywiodl, ze uniemozliwianie
utrzymywania wlasciwego kontaktu mi?dzy rodzicem a dzieckiem narusza interes
maloletniego i moze stanowic przyczyn? uzasadniajacqzmian? prawomocnego postanowienia
regulujacego wykonywanie wladzy rodzicielskiej.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze niezaleznie od wladzy rodzicielskiej rodzice oraz ich
dziecko maja^ prawo i obowiqzek utrzymywania ze sobq kontaktow. Podstawowe zasady
regulowania sposobu utrzymywania kontaktow okreslono w art. 113 §1 kro. Z kolei
art. 113§2 kro zawiera katalog sposobow utrzymywania tych kontaktow. Wskazac nalezy,
ze katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najwazniejsze formy realizacji kontaktow
z dzieckiem i ma za zadanie ulatwic formulowanie rozstrzygni?cia sqdowego dotycza^cego tej
materii.
Sprawy dotyczajce wykonywania kontaktow z dzieckiem zostaly uregulowane
w Ksi?dze drugiej „Post?powanie nieprocesowe", Rozdziale 2. „Inne sprawy rodzinne oraz
sprawy opiekuncze", Rozdziale 6. „Sprawy wykonywania kontaktow z dzieckiem"
kpc. W mysl art. 598 § 1 kpc „Jezeli osoba, pod ktorej pieczq dziecko pozostaje, nie
wykonuje albo niewlasciwie wykonuje obowiqzki wynikajqee z orzeczenia albo z ugody
zawartej przed sadem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktow z dzieckiem, sad
opiekunczy, uwzgl?dniajax sytuacj? majajtkowa^ tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zaplaty na
rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pienieznej za kazde
naruszenie obowiazku".
§2 „Jezeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, ktorej tego kontaktu
zakazano, narusza obowiazki wynikajajce z orzeczenia albo ugody zawartej przed sadem
lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktow z dzieckiem, sad opiekuhczy zagrozi tej
osobie nakazaniem zaplaty oznaczonej sumy pieni?znej na r z e ^ osob.^p^^^^^f^c^^p^.
dziecko pozostaje, stosujac odpowiednio przepis §1".
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Podkreslic nalezy, ze jezeli osoba, ktorej sad opiekuhczy zagrozil nakazaniem zaplatv
oznaczonej sumy pieni?znej. nie wypelnia nadal swego obowiqzku, sad opiekuhczy nakazuje
jej zaplate naleznej sumy pienieznej, ustalajac jej wysokosc stosownie do liczby naruszen
(por. art. 598 §1 kpc). Wszczecie postepiowania przez sad opiekuhczy vv omawianym
zakresie nastejaije na wniosek.
Nalezy pami?tac, ze vv omavvianej sytuacji rodzic dysponuje pelni^ praw
wynikajacych z wladzy rodzicielskiej, a ingerencja w t? wladz? (z wylaczeniem sytuacji
bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia dziecka) moze nastajhc wyla^cznie w drodze
orzeczenia sqdowego. Zatem w przypadku utrudniania badz uniemozliwiania kontaktow
z dzieckiem osobie, ktora ma do nich prawo na zasadach okreslonych w orzeczeniu sadu
opiekuhczego, Policja nie posiada uprawnieh do przymusowego odebrania dziecka
i przekazania go osobie uprawnionej do kontaktu z nim. Przymusowe odebranie osoby
podlegajqcej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka^ na polecenie sadu
opiekuhczego wykonuje wylacznie kurator sadowy.
W przypadku kiedy zobowiazany utrudnia badz uniemozliwia kontakt z dzieckiem, ale
nie ma bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia dziecka lub nie dochodzi do naruszeh
prawa wyczerpujacych znamiona przestejpstwa lub wykroczenia, policjant zobowiazany jest
do pouczenia stron o prawnych mozliwosciach rozwiazania sytuacji konfliktowej oraz
udokumentowania czynnosci sluzbowych w notatniku sluzbowym. Na zadanie osoby
skladajacej wniosek, o ktorym mowa w art. 598 §1 i 598 §lkpc, Policja potwierdzi
okolicznosci majace znaczenie dla rozstrzygni^cia sprawy.
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