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Sposoby egzekwowania przez rozwiedzionych rodziców kontaktów z dzieckiem
W poprzednim opracowaniu pisałem o prawach i obowiązkach, zarówno po stronie rodziców, jak i
dzieci w przedmiocie utrzymywania wzajemnych kontaktów. W praktyce wykonywanie uprawnień
nastręcza dużo kłopotów. Matki, chociaż co raz częściej także ojcowie, którym sądy przyznają władzę
rodzicielską i z którymi dzieci wspólnie zamieszkują, złośliwie utrudniają kontakty z małoletnimi
dziećmi kierując się głównie chęcią odegrania się za nieudane małżeństwo lub niekorzystne ich zdaniem
rozstrzygnięcia majątkowe, w tym za niskie alimenty. Metody utrudniania takich kontaktów polegają w
przypadku paroletnich dzieci między innymi na nie dopuszczeniu do telefonu, gdy drugi z rodziców
dzwoni, odebranie starszemu dziecku telefonu komórkowego, niszczenie korespondencji listowej,
blokowanie adresów poczty elektronicznej itp. Sposobów na utrudnianie jest bardzo wiele, wszystko
zależy od inwencji osoby, która chce to uczynić. Na tle dotychczasowych rozwiązań prawnych
skuteczność dochodzenia praw do kontaktów była marna. Stąd proponowane są zmiany, które mają
wejść w życie w najbliższym czasie dotyczą wprowadzenia nowych uregulowań w polskim kodeksie
postępowania cywilnego. Zgodnie z intencją ustawodawcy mają one polegać na szerszym stosowaniu
kar pieniężnych (nowa treść art. 582 i następnych k.p.c.) jako środków wymuszających odpowiednie
zachowanie.
W razie wspólnego ustalenie przez rodziców zasad utrzymywania kontaktów z dzieckiem na zasadzie
ugody lub gdy w tej sprawie sąd opiekuńczy wydał orzeczenie, jeśli osoba, pod której pieczą dziecko
pozostaje, nie wykonuje tych postanowień, sąd uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, może
zagrozić jej nakazaniem zapłaty na rzecz uprawnionego do kontaktu określonej sumy pieniężnej. Innymi
słowy za utrudnianie kontaktów lub ich zabranianie grozić będzie swoista grzywny pod warunkiem, że
osoba uprawniona do kontaktów z dzieckiem zażali się w tej sprawie do sądu. Na pierwszym etapie sąd
grozi takiej osobie, że dalsze utrudnianie spowoduje konieczność zapłaty określonej sumy pieniężnej.
Jeżeli osoba, której sąd zagroził nie wypełnia nadal swego obowiązku i w dalszym ciągu utrudnia
kontakty, sąd wydaje bezwzględny nakaz zapłaty, którego wysokość uzależniona jest od liczby
naruszeń. Im częściej przeszkadzała, tym wyższa będzie kwota, która będzie możliwa do
wyegzekwowania w drodze egzekucji komorniczej, albowiem prawomocne postanowienie sądu w tej
materii będzie tytułem wykonawczym bez potrzeby prowadzenia odrębnego postępowania w sprawie
nadania mu klauzuli wykonalności. Przyjęte rozwiązania zostały oparte na podobnych przyjętych przez
francuskiego i belgijskieg ustawodawcę, które okazały się w praktyce bardzo skutecznym instrumentem
wymuszania właściwych zachowań osób, pod których pieczą dziecko pozostaje.

Nowe szczegółowe regulacje będą dotyczyć jednego ze sposobów kontaktowanie się z dzieckiem
przez uprawnionego polegającego na zabieraniu dziecka poza miejsce stałego pobytu. Przede wszystkim
wprawadzono rozwiązanie, którego istota sprowadza się do przymusowego odbierania dziecka przez
kuratora sądowego w terminach ustalonych kontaktów, jeśli drugi z rodziców mimo groźby kary
pieniężnej to uniemożliwia. Często się zdarza, iż jeden z rodziców zapłacił za wakacje z dzieckiem, ale
drugi uniemożliwił mu wyjazd i nie wydał dziecka. W takich sytuacjach nowe przepisy przewidują
nałożenie na utrudniającego rodzica obowiązku zwrotu wydatków poniesionych w związku z
przygotowaniem kontaktu oraz dodatkowo grzywny. Warto dodać, że nieutrudnianie przez okres sześciu
miesięcy kontaktów z dzieckiem, a więc realizowanie przez rodzica, pod którego pieczą dziecko
pozostaje, nałożonych obowiązków stanowi podstawę do uchylenia postanowienia sądu opiekuńczego w
sprawie groźby kary pieniężnej. Z takim wnioskiem powinien się on zwrócić do właściwego sądu.
Praktyka pokaże na ile znowelizowane przepisy wpłyną na poprawę stosunków pomiędzy rodzicami
a dzieci i ograniczeniu zjawisk negatywnego nastawiania dziecka przez jednego z rodziców względm
drugiego.
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