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Uwagi wst pne

1.

Cel badania akt spraw o rozwi zanie stosunku przysposobienia

liw
o

I.

przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci w 2001 roku

Przysposobienie jest powszechnie uwa ane za najlepszy sposób ograniczania

ied

negatywnych skutków sieroctwa naturalnego i spo ecznego. Rozwi zanie ka dego
stosunku przysposobienia ma wi c negatywne nast pstwa nie tylko dla stron tego
stosunku rodzinno-prawnego i ich krewnych ale i negatywne skutki spo eczne. Mimo

raw

niewielkiej w wymiarze ilo ciowym skali zjawiska jest ono bardzo donios e
spo ecznie.

Przes anki rozwi zania stosunku przysposobienia zosta y okre lone w Kodeksie
rodzinnym i opieku czym w formie zwrotów niedookre lonych (art. 125 k.r.o.). Tylko

faktycznych

s

uznawane

za

Sp

analiza orzecznictwa umo liwia ustalenie jakie okoliczno ci poszczególnych stanów
„wa ne

powody”

rozwi zania

stosunku

przysposobienia, jakie za powoduj , e - mimo zaistnienia wa nych powodów - nie

osoby przysposobionej.
Powy sza

konstatacja

aru

jest mo liwe rozwi zanie stosunku przysposobienia z uwagi na dobro ma oletniej

mog aby

by

wystarczaj cym

ym
i

przeprowadzenia analizy orzecznictwa, szczególnie,

uzasadnieniem

e rozwi zanie stosunku

przysposobienia nie by o przedmiotem liczniejszych bada .
Nale y odnotowa analiz

akt 36 prawomocnie zako czonych w 1995 r. spraw o

rozwi zanie stosunku przysposobienia, przeprowadzon

przez s dziego Roberta

Zegad o

Nieletnich

Departamencie

ut
W

w

Spraw

Rodzinnych

i

Ministerstwa

Sprawiedliwo ci, która zosta a opracowana w sierpniu 1997 r.
Wspomniana

analiza

dostarczy a

wielu

wa nych informacji.

Autor wskaza

dostrze one uchybienia, w szczególno ci natury procesowej. Zwa ywszy na

Ins
tyt

wykorzystywanie wyników analiz orzecznictwa przeprowadzonych w Ministerstwie
Sprawiedliwo ci do celów szkoleniowych interesuj ce by o ustalenie, czy badanie to

przyczyni o si w znacz cym stopniu do zmiany tych elementów praktyki, które by y

wadliwe.

przytoczenie ju

ci

Celowe wydaje si

w tym miejscu dostrze onych na podstawie

za najistotniejsze dla s dów. Za

liw
o

wskazanej analizy, dotycz cej orzecze z 1995 r., nieprawid owo ci, które uwa am
eniem aktualnego badania by o, mi dzy innymi,

sprawdzenie czy te uchybienia zosta y usuni te. R. Zegad o ustali mi dzy innymi co
nast puje:

okr gowych ale i rejonowych. Zdarza y si

ied

sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia wp ywa y nie tylko do s dów
przypadki rozpoznawania tych

spraw przez s dy rejonowe;

ci spraw s d nie dysponowa aktami sprawy o przysposobienie;

raw

w du ej cz

zby rzadko (tylko w 4 sprawach na 36 zbadanych) s dy stosowa y dowód z

Sp

wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego przez kuratora s dowego;
ustanowieni przez s d kuratorzy reprezentuj cy ma oletnich przysposobionych
byli ma o aktywni;
zdarza y

si

przypadki

uznawania

przez

kuratorów

ma oletnich

aru

przysposobionych powództwa o rozwi zanie stosunku przysposobienia w
sytuacji, gdy bez uzasadnionych przyczyn pomijano przes uchanie samych
pozwanych;

zg oszone

ym
i

w wyrokach rozwi zuj cych przysposobienie w sprawach, w których nie by o
danie odno nie obowi zku alimentacyjnego, nie by o

adnego

rozstrzygni cia w tej kwestii, co rodzi w tpliwo ci czy by a ona rozwa ana,

ut
W

mimo e jej rozwa enie powinno nast pi z urz du;
w zbyt w skim zakresie s d orzekaj cy (okr gowy) wspó pracowa z s dem

opieku czym, co w szczególno ci dotyczy o obowi zku sygnalizowania

konieczno ci wszcz cia post powania opieku czego.

Ins
tyt

Badanie tendencji wyk adni zwrotów niedookre lonych w okresach pi cioletnich
wydaje si

w pe ni uzasadnione, szczególnie z uwagi na przemiany ustrojowe i

gospodarcze w Polsce. Pewne tendencje w

ekonomicznej wi kszo ci rodzin, które s

yciu spo ecznym i w sytuacji

nast pstwem wspomnianych zmian

ustrojowych, w okresie pi ciu lat uleg y utrwaleniu. Mog o to mie pewien wp yw na
2

ci

wyk adni

pozytywnej przes anki rozwi zania stosunku przysposobienia (wa ne
zmiany w

liw
o

powody). Kolejne badanie mia o wi c wykaza , czy w istocie jakie
wyk adni nast pi y.

Nale y zwróci uwag , e „wa ne powody” rozwi zania stosunku przysposobienia

ied

by y przedmiotem pedagogicznych analiz nieudanych adopcji.

Wyniki takiego badania zosta y opublikowane przez psychologa Ew

Milewsk 1,

która przeprowadzi a analiz 98 spraw o rozwi zanie przysposobienia, rozpoznanych
w latach 1985-1995 przez s dy wojewódzkie w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i

raw

Wroc awiu.

W ocenie E. Milewskiej - rzeczywistej przyczyny d
przysposobienia nale

o si dopatrywa w naruszeniu dobra dziecka przy orzekaniu

pedagogiczna

nieudanych

Sp

adopcji osoby przysposobionej.
Analiza

enia do rozwi zania stosunku

przysposobie

2

wykazuje,

e

przyczyny

ci doboru stron3, z ym

prowadz ce do ich rozwi zania s zwi zane z niedoskona

aru

rozpoznaniem stanu zdrowia i rozwoju dzieci (który dla przysposabiaj cych bywa
zaskoczeniem), z ym rozpoznaniem rzeczywistej motywacji przysposabiaj cych,
niew

ciwym ustaleniem „odpowiednio ci ró nicy wieku” (zbyt du a ró nica bywa

obiektywn przeszkod w wywi zywaniu si z obowi zków rodzicielskich), brakiem

wychowawcze.
Analizy

ym
i

pomocy pedagogicznej dla przysposabiaj cych, którzy stosuj niew

psychologiczne i

pedagogiczne, opieraj ce

si

ciwe metody

mi dzy innymi

na

ut
W

informacjach z akt spraw s dowych o rozwi zanie stosunku przysposobienia, nie
zosta y przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej.

1

E. Milewska: Psychologiczny i prawny kontekst spraw o rozwi zanie przysposobienia w Adopcja,
teoria i praktyka (red. K. Ostrowska i E. Milewska), Warszawa 1999, s. 51-61.
2

Ins
tyt

R. Paw owska: O rodki adopcyjno-opieku cze a kompensacja sieroctwa dzieci cego, Gda sk 1993,
s. 113-117, I. Wagner: Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa spo ecznego i adopcji, Cz stochowa
1995, s. 69-71.
3

Podobna ocena wynika tak e z obserwacji praktyki s dowej przedstawionej z punktu widzenia
prokuratora bior cego udzia w post powaniu o rozwi zanie przysposobienia przez H. Szyma sk i B.
Bielawsk . (Problematyka rozwi zania przysposobienia, Problemy Praworz dno ci 1980, nr 7.)

3

ci

Zbadanie wszystkich spraw zako czonych merytorycznie przez s dy polskie w ci le

aktualne w bie

cej praktyce s dowej.

Hipotezy badawcze

ied

2.

liw
o

okre lonym czasie mia o wykaza , czy ustalenia psychologów i pedagogów s

Wyniki wcze niejszych bada uzasadnia y sformu owanie hipotez. Sprawdzenie ich
prawdziwo ci, obok d

enia do ustalenia aktualnej praktyki, by o jednym z celów

1.

Istnieje

zwi zek

post powaniem

przyczynowy
o

raw

badania.

pomi dzy

orzeczenie

niewystarczaj co

przysposobienia

a

dok adnym

niepowodzeniem

Sp

przysposobienia, którego przejawem jest brak wi zi rodzinnej pomi dzy
stronami stosunku przysposobienia, a konsekwencj
stosunku przysposobienia.

proces o rozwi zanie

Badanie akt spraw o orzeczenie przysposobienia, przeprowadzone w Instytucie

aru

Wymiaru Sprawiedliwo ci, dotycz ce okresu od dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 30
czerwca 1993 r., wykaza o liczne niedoskona

ci post powania dowodowego.

Mog o to budzi obawy co do powodzenia orzeczonego przysposobienia w cz

ci

pedagogicznych

ym
i

spraw. Obawy takie znajdowa y potwierdzenie w badaniach psychologicznopo wi conych

nieudanym

adopcjom.

Spowodowa o

to

sformu owanie wskazanej hipotezy.
2.

Znaczny i nie malej cy udzia

ut
W

przysposobienia maj

w ród spraw o rozwi zanie stosunku

sprawy dotycz ce przysposobionych pasierbów.

Wyst puje specyfika spraw o rozwi zanie stosunku przysposobienia gdy

osoba przysposobiona jest pasierbem osoby przysposabiaj cej, która polega

na tym, e powództwo o rozwi zanie stosunku przysposobienia z pasierbem
jest

nast pstwem

Ins
tyt

przysposabiaj

rozwodu

lub

rozk adu

po ycia

pomi dzy

osob

a rodzicem dziecka - wspó ma onkiem (by ym ma onkiem)

osoby przysposabiaj cej.

4

e si

z faktem, i

ci

Hipoteza ta wi

przysposobienie pasierbów stanowi znacz cy

liw
o

odsetek przysposobie orzekanych w Polsce. Moje, ogólnopolskie, badanie praktyki
dowej w sprawach o orzeczenie stosunku przysposobienia, przeprowadzone w
ramach prac badawczych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo ci, dotycz ce okresu od
dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 30 czerwca 1993 r. wykaza o, e w ród przysposobie
nie

powoduj cych

przeniesienia

przysposobionego

dziecka

za

granic

ied

przysposobienia pasierbów stanowi y 31% za w grupie tzw. „adopcji zagranicznych”
4%.

Z analizy orzecznictwa przeprowadzonej przez Departament Spraw Rodzinnych i

raw

Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwo ci4 dotycz cej praktyki s dowej w sprawach o
przysposobienie - w których wnioski wp yn y do wybranych s dów w latach 19971998 - wynika,

e w ród orzeczonych przysposobie

Sp

stanowi y 29,3%5.

przysposobienia pasierbów

Wed ug oceny Janiny Panowicz-Lipskiej6 przysposobienia pasierbów stanowi oko o
40% wszystkich orzekanych w Polsce. Autorka ta stwierdzi a na podstawie wyników
analiz spraw o przysposobienie wykonanych po II wojnie wiatowej przez ró nych
e udzia przysposobie

tendencj rosn

.

pasierbów w ogólnej liczbie orzekanych ma

aru

autorów7,

Tendencj wzrostow przysposobie pasierbów mo na wi za ze zwi kszaj
rozwodów ma

4

stw posiadaj cych dzieci i zawieraniem nowych zwi zków

ym
i

liczb

si

5

ut
W

Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich: Analiza praktyki s dowej
w sprawach o przysposobienie, Warszawa 1999, opracowanie s dzia M. Rusiecki. Badanie obj o
akta 188 spraw rozpoznanych przez s dy rejonowe w Bydgoszczy, Cz stochowie, Gorzowie
Wielkopolskim, Katowicach, Kro nie, Sopocie, Suwa kach i Szczecinie. 14 wniosków zosta o
oddalonych (w tym 5 o przysposobienia pasierbów; przyczyn oddalenia wniosków ojczymów by a w 4
sprawach odmowa ojca dzieci wyra enia zgody na przysposobienie).
W adnej ze zbadanych spraw s d nie orzek przysposobienia niepe nego. W 54 sprawach
orzeczone przysposobienie by o ca kowite (4 z nich, z naruszeniem prawa, dotyczy y pasierbów). Przy
uwzgl dnieniu wy cznie spraw, w których orzeczone zosta o przysposobienie pe ne rozwi zywalne udzia przysposobie pasierbów wynosi 41,6%.
6

Ins
tyt

J. Panowicz-Lipska: Przysposobienie, Zagadnienia Wybrane, w: Rodzina w wietle prawa i polityki
spo ecznej (red. T. Smyczy ski), Pozna 1990, s. 61. Badania w asne Autorki dotyczy y oko o 300
spraw o przysposobienie rozpoznanych przez S d Rejonowy w Poznaniu w latach 1982-1984.

7

W szczególno ci J. Panowicz-Lipska powo a badania A. Stelmachowskiego: Przysposobienie w
polskim prawie rodzinnym, Warszawa 1957, s. 122; Z. Ziembi skiego: Pod e spo eczne
przysposobienia dziecka, Warszawa 1956, s. 75; A. Patulskiego: Przysposobienie anonimowe w
wietle bada aktowych, Warszawa 1978, s. 102. Skala i zakres terytorialny tych bada by y bardzo
zró nicowane.

5

kobiety niezam

ne, które zawieraj zwi zek ma

ski z m

dzieci przez

czyzn nie b

ojcem wcze niej urodzonego dziecka.
„Naturaln ” konsekwencj

ci

skich przez osoby rozwiedzione, oraz z wzrostem urodze

cym

liw
o

ma

znacznej liczby orzekanych przysposobie

pasierbów i

niedoskona

ci post powania dowodowego, która w tych sprawach jest wi ksza od

przeci tnej,

jest

udzia

w ród

spraw

o

rozwi zanie

ied

znacz cy

stosunku

przysposobienia spraw dotycz cych przysposobionych pasierbów.

Powo ane badanie orzecznictwa w sprawach o przysposobienie pasierbów z okresu

ustale odno nie prognozy co do trwa

raw

od dnia 1 lipca 1992 r. do dnia 30 czerwca 1993 r. wykaza o w szczególno ci brak
ci zwi zku ma

skiego wnioskodawcy z

rodzicem przysposabianego dziecka; sposobu sprawowania przez wnioskodawców
adzy rodzicielskiej nad ich w asnymi dzie mi (pochodz cymi w szczególno ci z

z dzieckiem, które pragn
Niedoskona

skiego) oraz zwi zku emocjonalnego wnioskodawcy

Sp

wcze niejszego zwi zku ma

on przysposobi .

post powania s dowego nie by a w aden sposób równowa ona

aru

przez przygotowanie przysposobienia w o rodkach adopcyjno-opieku czych. W
okresie, którego dotyczy o moje, powo ywane wy ej badanie, s d nie mia wynikaj cego z jednoznacznie sformu owanej normy ustawowej - obowi zku
zasi gania

opinii

o rodka

adopcyjno-opieku czego

lub

innej

placówki

ym
i

specjalistycznej przed wydaniem orzeczenia w sprawie o przysposobienie. Aktualnie
obowi zek taki wynika z art. 586 § 4 k.p.c., w brzmieniu nadanym tej normie przez
art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku czy i

ut
W

niektórych innych ustaw.

Przeprowadzona przez Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa
Sprawiedliwo ci analiza praktyki s dowej w sprawach o przysposobienie wszcz tych
w latach 1997 i 19988 wykaza a, e wszystkie sprawy w których obowi zek ten nie

Ins
tyt

zosta spe niony dotyczy y przysposobienia pasierba.

8

Opracowanie s dziego M. Rusieckiego, Warszawa 1999.

6

Dobór

próby

badawczej

akt

spraw

o

rozwi zanie

ci

3.

stosunku

liw
o

przysposobienia i metoda ich badania
Liczba uwzgl dnionych powództw o rozwi zanie stosunku przysposobienia jest

bardzo niewielka w porównaniu z liczb orzeczonych w danym roku przysposobie ,
na co wskazuj opublikowane charakterystyki orzecznictwa s dowego w sprawach

ied

adopcyjnych. Z danych przedstawionych w 1999 r. przez T. Cyska wynika,

e

rozwi zane stosunki przysposobienia w latach 1995-1997 stanowi y mniej ni 1,5 %
orzeczonych w danym roku przysposobie 9.
Orzeczenia o przysposobieniu

Liczba spraw, w których w

Porównanie rozwi zanych i

raw

Rok

danym roku rozwi zano

orzeczonych w danym roku

stosunek przysposobienia

stosunków przysposobienia

0,76%

2495

19

1996

2519

35

1997

2441

Sp

1995

35

liczb

1,43%

powództw o rozwi zanie

aru

We wskazanym okresie oddalono tak e znikom

1,38%

stosunku przysposobienia (w 1995 r. - 6, w 1996 r. - 19, w 1997 r. - 12).
Zaobserwowana tendencja uzasadnia a dokonanie analizy orzecznictwa s dowego w

ym
i

sprawach o rozwi zanie stosunku przysposobienia co najmniej z okresu dwuletniego,
w celu uzyskania wi kszej próby badawczej.
W styczniu 2001 r. Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci zwróci si
wszystkich s dów okr gowych w Polsce z pro

do prezesów

o nades anie akt wszystkich spraw

ut
W

o rozwi zanie stosunku przysposobienia, w których w 1999 r. i w 2000 r. zapad o
orzeczenie ko cz ce post powanie w sprawie.
adnych akt nie nades ano z okr gów s dów okr gowych w Elbl gu, Gorzowie
Wielkopolskim, Koninie, Kro nie,

om y, Ostro ce, Radomiu, Skierniewicach,

Ins
tyt

Sieradzu, Tarnobrzegu, W oc awku, Zamo ciu.

9

T. Cysek: Orzecznictwo s dowe w sprawach adopcyjnych, w: Adopcja. Teoria i praktyka (red. K.
Ostrowska, E. Milewska), Warszawa 1999, s. 34-36.

7

ci

W okr gach 12 s dów okr gowych we wskazanym okresie nie by o bowiem spraw

liw
o

odpowiadaj cych kryterium doboru spraw do badania. Nie by y nadsy ane sprawy
zako czone odrzuceniem pozwu lub umorzeniem post powania np. z powodu
mierci pozwanego.

W okr gach wi kszo ci s dów okr gowych by y rozpoznane i zako czone we

zosta o z okr gów s dów okr gowych w Gda sku,
Krakowie, Katowicach, Warszawie i Wroc awiu.

ied

wskazanym okresie pojedyncze sprawy. Po kilka spraw (od 4 do 7) nades ane
odzi, Olsztynie,

widnicy,

raw

Analizie zosta y poddane akta 65 spraw o rozwi zanie stosunku przysposobienia, w
których orzeczenia ko cz ce post powanie zapad y w 1999 r. i w 2000 r. a materia
zgromadzony w aktach by wystarczaj cy do poczynienia ustale istotnych z punktu
widzenia celu badania. Wi kszo

spraw (36) poddanych analizie zosta a wszcz ta

Sp

w 1999 r., jedna w 1996 r., dwie w 1997 r., 12 w 1998 r., pozosta e w 2000 r.
W celu poczynienia ustale

o charakterze statystycznym, dane pochodz ce z akt

Mimo e da si zauwa

aru

spraw zosta y odnotowane w specjalnie opracowanej ankiecie.
powtarzaj cy si schemat w stanach faktycznych spraw

(np. zgodnie z oczekiwaniami sformu owanymi w jednej z przedstawionych hipotez
badawczych,

danie rozwi zania przysposobienia pasierba by o zwi zane z
skiego powoda - z regu y ojczyma - z matk dziecka lub z

ym
i

rozk adem po ycia ma

orzeczeniem rozwodu, trudno ciami wychowawczymi i demoralizacj ma oletniego,
której wyrazem by y mi dzy innymi kradzie e co sk ania o przysposabiaj cych
ma onków do domagania si

rozwi zania stosunku przysposobienia z ma oletnim

ut
W

przysposobionym), ka da ze spraw mia a liczne cechy indywidualne. Dlatego celowe
wydawa o si

zastosowanie metody „studium przypadku”. W niniejszym raporcie

Ins
tyt

opisy wybranych stanów faktycznych zostan zamieszczone w aneksie.

8

ci

Ogólna charakterystyka wyników badania

liw
o

II.

Przedmiotem analizy by y dane z akt 65 spraw o rozwi zanie stosunku
przysposobienia z 71 osobami przysposobionymi. 29 z tych osób by o pasierbami
osób przysposabiaj cych.

ied

Tylko w jednej sprawie rodze stwo by o przysposobione w sposób niepe ny. By o to
przysposobienie wewn trzrodzinne, dokonane po

mierci matki dzieci. Mimo jego

orzeczenia, wychowaniem dzieci zajmowa

przez ca y czas ich ojciec.

si

raw

Rozwi zanie stosunku przysposobienia mia o na celu dostosowanie stanu prawnego
do rzeczywistej sytuacji rodzinnej.

We wszystkich pozosta ych sprawach powodowie domagali si
przysposobie

rozwi zania

pe nych (tak e nierozwi zywalnych, z czego nie zdawali sobie

Sp

sprawy).

W czterech sprawach przysposabiaj cy mieli sta e miejsce zamieszkania za granic
(w 2 sprawach w Niemczech i by y to przysposobienia wewn trzrodzinne, w jednej

aru

we W oszech i w jednej w USA).
ród wszystkich zbadanych spraw najwi cej (64,6%) zako czy o si rozwi zaniem
stosunku przysposobienia, co obrazuje poni sza tabela.
Liczba spraw

Procent spraw

Rozwi zanie stosunku przysposobienia

42

64,6

Oddalenie powództwa

12

18,5

Umorzenie post powania

11

16,9

65

100,0

ut
W

ym
i

Rodzaj rozstrzygni cia

Razem

54 sprawy, czyli 83% zbadanych, zako czy y si rozstrzygni ciem merytorycznym, a

Ins
tyt

wi c rozwi zaniem stosunku przysposobienia albo oddaleniem powództwa.
Przy uwzgl dnieniu wy cznie spraw rozstrzygni tych merytorycznie, udzia spraw

zako czonych rozwi zaniem stosunku przysposobienia wynosi 77,7%.

9

ci

W 11 sprawach dotycz cych 11 osób przysposobionych nast pi o umorzenie
takiego rozstrzygni cia by o

liw
o

post powania. W wi kszo ci z tych spraw przyczyn
skuteczne cofni cie powództwa.

W dniu wydania orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie, które nast pnie
si uprawomocni o, w 36 sprawach osoby przysposobione by y pe noletnie za w 29
rozstrzygni

(55,4%) dotyczy a osób pe noletnich.

ied

ma oletnie. Wi kszo

Rozwi zanie przysposobienia zosta o orzeczone w 42 sprawach dotycz cych 43

raw

osób. Oddalenie powództwa nast pi o w 12 sprawach dotycz cych 13 osób.
Rozwi zanie stosunku przysposobienia nast pi o w 30 sprawach dotycz cych osób
pe noletnich i w 12 dotycz cych osób ma oletnich.

Przy uwzgl dnieniu wy cznie spraw zako czonych merytorycznie uwzgl dnieniem

Sp

lub oddaleniem powództwa (54), w ród spraw zako czonych rozwi zaniem stosunku
przysposobienia, udzia takich spraw, które dotyczy y osób pe noletnich wyniós
77,7%.

aru

28 ze zbadanych spraw, czyli 43%, dotyczy o przysposobienia pasierba. W 19 na 28,
czyli w 68% spraw, o rozwi zanie stosunku przysposobienia ubiegali si ojczymowie,
a ich d

enie do zamierzonego celu najrzadziej by o zako czone powodzeniem (ich

powództwa).

ym
i

powództwa zosta y uwzgl dnione tylko w 8 sprawach - w 42 % spraw z ich

Rozwi zanie stosunku przysposobienia z pasierbami nast pi o ogó em w 17
sprawach, a oddalenie powództwa w 7. Tylko w 4 sprawach zosta o uwzgl dnione

ut
W

powództwo dotycz ce ma oletniego pasierba.
Sposób rozstrzygni cia w zbadanych 65 sprawach o rozwi zanie stosunku

Ins
tyt

przysposobienia ilustruje poni sza tabela.
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post powania

1.

Liczba spraw

Liczba spraw

spraw, w

dotycz cych

dotycz cych

dotycz cych

dotycz cych

których zapad o

ma oletniego

ma oletniego

pe noletniego*

pe noletniego*

dane

przysposobionego,

przysposobionego

przysposobionego,

przysposobionego

rozstrzygni cie

który nie by

pasierba,

który nie by

pasierba, w których

pasierbem osoby

w których dane

pasierbem osoby

dane

przysposabiaj cej,

rozstrzygni cie

przysposabiaj cej, w

rozstrzygni cie

w których dane

zapad o

których dane

zapad o

rozstrzygni cie

rozstrzygni cie

zapad o

zapad o

42

8

4

12

5

6

przysposobienia
Oddalenie
powództwa
3.

4.

raw

2.

Liczba spraw

Liczba spraw

Rozwi zanie
stosunku

ci

Ogólna liczba

Umorzenie
post powania

11

4

Razem liczba

65

17

spraw

liw
o

Wynik

ied

L.p.

spr. dot. ma .

17

13

-

1

2

3

2

12

20

16

spr. dot. ma .

spr. dot. pe n.

spr. dot. pe n.

Wyniki

badania

akt

przysposobienia,

w

post powanie
przysposobiona

spraw

o

których

aru

III.

Sp

*W tej rubryce s wpisane dane dotycz ce osoby przysposobionej, która by a pe noletnia w dniu
wydania orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie.

zapad o

w

nie

by a

1999

rozwi zanie

stosunku

orzeczenie

ko cz ce

r.

i

dzieckiem

2000

r.

a

osoba

ma onka

osoby

1.

ym
i

przysposabiaj cej

Informacja o podstawowych wynikach badania
przedstawione wyniki badania akt spraw, w których osoba

ut
W

Poni ej zostan

przysposobiona nie by a dzieckiem ma onka osoby przysposabiaj cej. Takich spraw
przes anych do badania by o 37. Merytorycznym rozstrzygni ciem zako czy o si 30
z nich. W 7 sprawach nast pi o umorzenie post powania wskutek cofni cia
powództwa (w tym w 4 osoby przysposobione by y ma oletnie).

Ins
tyt

Wynik post powania w sprawach, w których osoba przysposobiona nie by a

dzieckiem ma onka osoby przysposabiaj cej, ilustruje poni sza tabela.
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Wynik post powania

Ogólna liczba osób

Liczba spraw

Liczba spraw

liczba

przysposobionych,

dotycz cych

dotycz cych

spraw

których dotyczy o

ma oletniego

pe noletniego*

dane

przysposobionego,

przysposobionego,

rozstrzygni cie

w których dane

w których dane

rozstrzygni cie

rozstrzygni cie

zapad o

zapad o

du

1.

Rozwi zanie

ci

Ogólna

25

29

8

Oddalenie powództwa

5

6

3.

Umorzenie post powania

7

7

4

Razem

37

42

17

5

-

4

3

17

20

raw

2.

ied

przysposobienia

liw
o

L.p.

*W tej rubryce s wpisane dane dotycz ce osoby przysposobionej, która by a pe noletnia w dniu
wydania orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie.

Jak wynika z przedstawionych danych, wi kszo

spraw, w których zapad o

przysposobienia. Wi kszo

Sp

orzeczenie merytoryczne (25 z 30 - 85%) zako czy o si

rozwi zaniem stosunku

przysposobionych w tych sprawach, które zako czy y

si rozwi zaniem stosunku przysposobienia, by a pe noletnia.

aru

W 13 sprawach, które dotyczy y 16 osób przysposobionych, w dniu wydania wyroku
osoby przysposobione by y ma oletnie. Oddalenie powództwa nast pi o w 5
sprawach, w których osoby przysposobione by y ma oletnie. W pozosta ych sprawach

ym
i

rozwi zano stosunek przysposobienia.

5 osób ma oletnich w dniu wp ywu do s du pozwu o rozwi zanie stosunku

2.

ut
W

przysposobienia uko czy o 18 lat przed wydaniem wyroku.

Sprawy zako czone umorzeniem post powania

Trzy sprawy dotyczy y pe noletnich, a 4 sprawy ma oletnich osób przysposobionych.

Ins
tyt

We wszystkich sprawach zako czonych umorzeniem post powania nast pi o ono
jako konsekwencja skutecznego cofni cia powództwa.
W jednej z tych spraw, d ugotrwa ej, spornej, o wyj tkowo dramatycznych

okoliczno ciach faktycznych, powód cofn
12

powództwo, gdy dopiero po kilku latach

wszcz cia

post powania

s d ustali ,

e

stosunek

przysposobienia

ci

od

by

liw
o

nierozwi zywalny.
Tylko jedna z osób przysposobionych uczy a si i nale ycie funkcjonowa a w yciu
rodzinnym i spo ecznym. Ten przysposobiony (ju
nawi zaniem kontaktów z rodzin

pe noletni) w zwi zku z

„biologiczn ” wnosi o rozwi zanie stosunku

ied

przysposobienia ale przed zako czeniem post powania w sprawie, a po up ywie

kilku miesi cy od zamieszkania z matk i bra mi postanowi powróci do rodziców
powództwo na co pozwania wyrazili zgod .

W pozosta ych sprawach - tocz cych si
przyczyn

z powództw przysposabiaj cych -

raw

adopcyjnych i dlatego cofn

cofni cia powództwa by a nadzieja przysposabiaj cych na zmian

zachowania osób przysposobionych.

Sp

W jednej sprawie powodem by a pe noletnia osoba przysposobiona (o tej sprawie
wspomnia am wy ej) w pozosta ych 6 jedno z ma onków, którzy dokonali wspólnie
przysposobienia. W 2 sprawach tocz cych si z powództwa osoby przysposabiaj cej
by a ona reprezentowana przez pe nomocnika procesowego - adwokata. Pozostali

aru

powodowie wyst powali w sprawie sami, bez fachowego pe nomocnika.
W 4 sprawach stron pozwan by a ma oletnia osoba przysposobiona. W trzech z
nich ma oletni osob przysposobion reprezentowa kurator ustanowiony przez s d

ym
i

opieku czy.

W czwartej sprawie s d wyst pi o ustanowienie kuratora, lecz zanim wniosek w tej
kwestii zosta rozpoznany, nast pi o skuteczne cofni cie powództwa. Post powanie

ut
W

w tej sprawie trwa o trzy miesi ce. Pozwany ch opiec liczy w dniu wp ywu do s du
pozwu o rozwi zanie stosunku przysposobienia 17 lat i 2 miesi ce. Matka adopcyjna
cofaj c powództwo stwierdzi a,

e pozwany zmieni w sposób zasadniczy swoje

post powanie co stworzy o szans normalizacji stosunków rodzinnych.
Jedna sprawa zako czy a si

cofni ciem powództwa przed wyznaczeniem terminu

Ins
tyt

rozprawy. Informacje o stronach post powania oraz stosunkach pomi dzy nimi w
okresie

poprzedzaj cym

przysposobienia

s

wniesienie

bardzo

powództwa

ograniczone.

13

o

Dlatego

rozwi zanie
wi kszo

stosunku
danych

ci

charakteryzuj cych strony i post powanie w sprawach zako czonych umorzeniem

W sprawach, które toczy y si

liw
o

post powania dotyczy b dzie 6 spraw.
przeciwko ma oletnim przysposobionym, kuratorami

byli: pracownik sekretariatu s dowego, pracownik o rodka adopcyjno-opieku czego

ied

oraz adwokat.

Jedynie kurator którym by adwokat w sposób profesjonalny dba o interesy
procesowe reprezentowanego ma oletniego: by obecny na wszystkich posiedzeniach

raw

dowych i wykazywa inicjatyw w post powaniu dowodowym.

Postanowienia s dów o umorzeniu post powania uprawomocni y si
instancyjnej. W 2 sprawach post powanie trwa o nieco d

ej ni

bez kontroli

3 miesi ce, w

pozosta ych pi ciu od 7 miesi cy do prawie pi ciu lat. By y to post powania sporne.
jedna rozprawa i podczas jej trwania nast pi o cofni cie

Sp

Tylko w 2 odby a si

powództwa. W pozosta ych 4 sprawach odby o si

po kilka rozpraw a s dy

przeprowadzi y post powania dowodowe.

uzna y

aru

Jest interesuj ce, e w po owie z tych d ugotrwaj cych post powa osoby pozwane
danie pozwu i przyzna y wszystkie okoliczno ci faktyczne. W pozosta ych

sprawach strona pozwana (w jednej ma oletni reprezentowany przez kuratora adwokata, w drugiej ma oletni pozwany reprezentowany przez kuratora - pracownika

ym
i

rodka adopcyjno-opieku czego) wnosi a o oddalenie powództwa.
W sprawach, w których osoba przysposobiona by a ma oletnia, powodowie
wskazywali zarówno na swoj trudn sytuacj osobist (w 3 sprawach powód poda ,
jest

chory

i

nie

mo e

spe nia

obowi zków

wychowawczych

wobec

ut
W

e

zdemoralizowanego przysposobionego) jak i przyczyny, które wyst powa y po stronie
osoby przysposobionej.
We wszystkich sprawach osoba przysposobiona pi a alkohol i dopu ci a si kradzie y
na szkod osoby przysposabiaj cej lub innych osób. W 3 sprawach wskazano tak e

Ins
tyt

na pozostawanie osoby przysposobionej pod przemo nym wp ywem patologicznych
rodowisk rówie niczych, wulgarny sposób bycia i agresj

s own

przysposabiaj cego, kompromitowanie osoby przysposabiaj cej w

wobec

rodowisku.

Jednej z osób przysposobionych przysposabiaj cy zarzuci za ywanie narkotyków i
14

ci

jednej podj cie po ycia seksualnego. Jedna z osób przysposobionych dopuszcza a

liw
o

si agresji fizycznej wobec powoda i grozi a, e go zabije i okradnie.
W 2 sprawach wszystkie fakty i ich interpretacja dokonana przez powoda w

uzasadnieniu powództwa zosta y potwierdzone. W jednej sprawie post powanie

dowodowe potwierdzi o zaj cie stanu faktycznego przedstawionego przez powoda,

ied

ale nie jego interpretacj . W kolejnej sprawie post powanie dowodowe cz
potwierdzi o stanowisko powoda.

ciowo

W 3 sprawach zosta przes uchany powód (w jednej z nich uprzednio s d wys ucha

raw

go informacyjnie), w jednej pozwany. W 2 sprawach by y do czone akta sprawy o
przysposobienie, zupe ne odpisy aktu urodzenia przysposobionego dziecka, opinie
ROD-K. W 2 sprawach by y do czone akta innych post powa . W pojedynczych
sprawach by a zawarta dokumentacja stanu zdrowia powoda, pozwanego oraz

Sp

informacja z placówki, w której przebywa a osoba przysposobiona.
Wszyscy ma oletni pozwani w dniu wp ywu do s du pozwu o rozwi zanie stosunku
przysposobienia liczyli wi cej ni

16 lat. Bli sze dane zawarte w aktach spraw

aru

dotyczy y trojga z nich.
Jedynie 17 letnia dziewczyna przebywa a w domu przysposabiaj cej, która
sprawowa a nad ni

pe

w adz

rodzicielsk

i dobrowolnie ponosi a koszty

ym
i

utrzymania przysposobionej odbywaj cej przyuczenie do zawodu kucharki (m
przysposabiaj cej, z którym dokona a wspólnego przysposobienia, zmar ).
adza rodzicielska przysposabiaj cych nad przysposobionymi ch opcami w dwóch

ut
W

kolejnych sprawach by a ograniczona na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. Jeden z
ch opców przebywa w domu dziecka, drugi w zak adzie poprawczym. Obaj byli
opó nieni w rozwoju. Tyko jeden z nich si uczy i, podobnie jak dziewczyna o której
mowa wy ej, uzyskiwa mierne wyniki w nauce.
U wszystkich trojga przysposobionych zaobserwowano aspo eczne, niepo

dane

Ins
tyt

zachowania. Wszyscy wagarowali, pili alkohol, naruszyli normy prawa karnego i
prawa wykrocze . Dwoje mia o kontakt z narkotykami. Ma oletnia podj a wspó ycie

seksualne i utrzymywa a kontakty z osobami ze

zdemoralizowanych. Ch opcy kradli.
15

rodowisk przest pczych i

ci

Informacje o rodzicach „biologicznych” dwojga dzieci by y bardzo szczup e. Rodzice
yli, rodzice jednego z ch opców byli przed orzeczeniem

przysposobienia pozbawienia nad nim w adzy rodzicielskiej.

liw
o

dziewczyny nie

W sprawach tych stosunek przysposobienia pe nego trwa - od jego orzeczenia do
wp ywu do s du pozwu o rozwi zanie przysposobienia - od 8 do 15 lat. Rodzice

ied

adopcyjni byli starsi od przysposobionych nie wi cej ni o 30 lat i w adnej sprawie
nie byli krewnymi lub powinowatymi osoby przysposobionej.

W dniu wp ywu do s du pozwu o rozwi zanie stosunku przysposobienia po
przysposobion

pe noletno ci (3 sprawy) dwie z osób

raw

osi gni ciu przez osob

przysposobionych nie uko czy o jeszcze 19 lat, trzecia liczy a 32 lata.
Tylko jedna z tych osób nale ycie funkcjonowa a w yciu rodzinnym i spo ecznym.

podj

czyzna, który bezpo rednio po uzyskaniu pe noletno ci

Sp

By to wspomniany m ody m
prób

powrotu do rodziny biologicznej, ale po kilku miesi cach wróci do

rodziców adopcyjnych. Te zmiany jego decyzji co do przynale no ci rodzinnej
najpierw spowodowa y wniesienie przez niego powództwa o rozwi zanie stosunku

aru

przysposobienia, a nast pnie jego cofni cie.
W 2 sprawach w których osoba przysposobiona by a pe noletnia, powodowie
wskazywali na trudne do zaakceptowania post powanie osoby przysposobionej. W

ym
i

jednej z tych spraw osobie przysposobionej zarzucono agresj , kradzie e, wulgarny
sposób odnoszenia si
drugiej

sprawie

pozama

skie

do osoby przysposabiaj cej, nadu ywanie alkoholu. W

pozwana

dzieci,

pe noletnia

które

przysposobiona

wychowywa a

porzuci a

przysposabiaj ca

bez

w asne,
udzia u

ut
W

przysposobionej, która uchyla a si tak e od pokrywania kosztów utrzymania swoich

Ins
tyt

dzieci.

16
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Sprawy, w których nast pi o rozwi zanie stosunku przysposobienia

3.1.

Sprawy, w których nast pi o rozwi zanie stosunku przysposobienia z

liw
o

3.

osob ma oletni

Rozwi zanie stosunku przysposobienia w badanym okresie nast pi o w 8 sprawach

ied

dotycz cych dziesi ciorga ma oletnich osób, w tym sze ciu ch opców.

Wszystkie przysposobienia by y pe ne, dokonane wspólnie przez ma onków. Od ich
orzeczenia up yn y ró ne okresy - od jednego roku i 8 miesi cy do 15 lat i 6
y jednak w tej grupie spraw przysposobienia d ugotrwa e. Z

regu y powodowie domagali si
Tylko w jednej sprawie

raw

miesi cy. Przewa

rozwi zania jednego stosunku przysposobienia.

danie rozwi zania dotyczy o przysposobie trojga dzieci.

uko czy o drugiego roku

Sp

Tylko dwoje z przysposobionych dzieci w chwili orzekania przysposobienia nie
ycia. Pi cioro liczy o od 4 do 5 lat. Najm odsze z

pozosta ych mia o 8 lat, najstarsze 11. Z informacji znajduj cych si

rodzicielskiej.

e ich rodzice byli pozbawieni w adzy

aru

dotycz cych pi ciorga dzieci, wynika

w aktach,

Dwa przysposobienia mia y charakter wewn trzrodzinny (dziadkowie przysposobili
pozama

skie dziecko swej niepe noletniej w dniu porodu córki, bliscy krewni
przysposobili chore dziecko aby zapewni

ym
i

zamieszkali za granic

mu leczenie w

pa stwie, w którym mieszkali na sta e) - a ich celem w istocie nie by o d

enie do

stworzenia wi zi typowych dla stosunku rodzicielskiego. W pozosta ych przypadkach

ut
W

dzieci by y obce dla przysposabiaj cych.
W wi kszo ci przypadków ró nica wieku pomi dzy przysposobionym dzieckiem a
przysposabiaj

kobiet

wynosi a od 30 do 35 lat, m

czyzn

za

by a o 5 lat

wi ksza. W po owie spraw oboje przysposabiaj cy mieli co najmniej

rednie

wykszta cenie.

Ins
tyt

W wi kszo ci spraw (w 5), które zako czy y si

rozwi zaniem stosunku

przysposobienia z siedmiorgiem dzieci, z powództwem wyst pili oboje ma onkowie,

którzy dokonali wspólnego przysposobienia dzieci. W pozosta ych sprawach z

powództwem wyst pi o jedno z przysposabiaj cych, bowiem ma
17

stwo z drugim

ci

przysposabiaj cym usta o (w jednej sprawie wskutek

mierci przysposabiaj cego

liw
o

zamordowanego przy wspó udziale przysposobionej córki, w dwóch sprawach
wskutek rozwodu).

W siedmiu sprawach stron powodow reprezentowa pe nomocnik procesowy - w
pi ciu sprawach pe nomocnikiem by adwokat, w jednej syn powódki zamieszka ej na

ied

sta e za granic .

O post powaniu w 4 sprawach s dy zawiadomi y prokuratorów.

t

dla

raw

Dla wszystkich ma oletnich pozwanych byli ustanowieni kuratorzy. Funkcj

trójki dzieci przebywaj cych w ró nych placówkach opieku czych sprawowali
pracownicy tych placówek znaj cy dzieci, ich histori

yciow oraz oczekiwania w

sprawie dalszego trwania stosunku przysposobienia. Kuratorem jednego z dzieci by
kuratora s d powierzy adwokatowi. By to

Sp

jego ojciec. W jednej sprawie funkcj

jedyny kurator dzia aj cy w pe ni profesjonalnie w interesie reprezentowanej
ma oletniej (przejawia inicjatyw

w post powaniu dowodowym, by obecny na

wszystkich rozprawach). W pozosta ych sprawach kuratorami byli pracownicy

aru

sekretariatów s dowych.
Powodowie podawali ró ne wa ne powody rozwi zania stosunku przysposobienia.
Ka da sprawa mia a swoj specyfik i w ka dej wyst pi y bardzo zindywidualizowane
z przyczyn rozwi zania

ym
i

okoliczno ci, które - w ocenie powodów - stanowi y jedn

przysposobienia np. wspó udzia pozwanej w zamordowaniu przysposabiaj cego w
celach rabunkowych, wy cznie „kryj cy” charakter przysposobienia dziecka córki
faktycznie wychowywanego przez osoby trzecie pragn ce dziecko przysposobi ,

ut
W

rzeczywisty powrót dziecka do rodziców, z y stan zdrowia fizycznego i psychicznego
obojga przysposabiaj cych pozostaj cy w zwi zku z problemami wychowawczymi z
trójk przysposobionych dzieci, wychowywanie przysposobionego wspólnie dziecka
tylko przez jedno z przysposabiaj cych wspólnie z aktualnym wspó ma onkiem
pragn cym przysposobi dziecko, zachowania seksualne przysposobionego ch opca
jego

Ins
tyt

wobec

matki

adopcyjnej,

brak

akceptacji

aktualnego

wspó ma onka

przysposabiaj cej itp.
Niektóre okoliczno ci, wskazywane równie

przysposobienia pojawia y si

jako wa ne powody rozwi zania

dodatkowo w wi cej ni
18

jednej sprawie. By y one

ci

nast puj ce: ustanie uczu i wi zi rodzinnych, kradzie e, których dopu ci y si osoby

liw
o

przysposobione, agresja s owna wobec przysposabiaj cych i ordynarne zachowanie
przysposobionych, kompromitowanie przysposabiaj cego w rodowisku, okazywanie
przysposabiaj cym

nienawi ci,

poczucie

zagro enia

po

przysposabiaj cej.

przynale no

osoby

przysposobionym picie alkoholu,

ied

W pojedynczych przypadkach zarzucono te

stronie

do sekty religijnej (tak zakwalifikowano Ko ció Zielono wi tkowców),

niewdzi czno

itp.

raw

Tylko w jednej sprawie nast pi o uznanie powództwa i przyznanie okoliczno ci
faktycznych (w której bardzo powa nie chore dziecko przysposobili krewni z
zagranicy aby leczy
rodziców, gdy

je w swoim pa stwie ale dziecko faktycznie wróci o do

za nimi t skni o). W dwóch sprawach kurator pozostawi

Sp

rozstrzygni cie do uznania s du (w jednej z nich uczyni to adwokat b

cy

kuratorem przysposobionej wspó odpowiedzialnej za zabójstwo przysposabiaj cego),
w jednej nie zaj

adnego stanowiska. W pozosta ych sprawach strona pozwana

aru

wnosi a o oddalenie powództwa.

Nie nast pi o ustalenie stanowiska pi ciorga osób przysposobionych, co by o
cz

ciowo usprawiedliwione (w jednej sprawie dziecko z uwagi na swój wiek i

sytuacj nie wiedzia o ani o przysposobieniu ani o tocz cym si procesie, w drugiej

ym
i

nie by o jasne czy chore dziecko mia o wiadomo

, e jest przysposobione).

We wszystkich sprawach post powanie dowodowe potwierdzi o zaistnienie faktów
opisywanych przez powodów, a w 6 sprawach tak e ich ocen

dokonan

przez

ut
W

stron powodow .

We wszystkich sprawach zostali przes uchani powodowie (w 3 uprzednio wys uchani
informacyjnie). S d przes ucha
sprawach byli przes uchani

tak e czworo przysposobionych dzieci. W 7

wiadkowie zg oszeni przez stron

powodow , w 5

przeprowadzono dowód z akt sprawy o przysposobienie, a w 2 z akt innych spraw

Ins
tyt

(karnej i rozwodowej), w 6 z zupe nego odpisu aktu urodzenia przysposobionego

dziecka.
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ci

W 3 sprawach za czono do materia u dowodowego dokumentacj

stanu zdrowia

liw
o

dzieci, w jednej stanu zdrowia powodów.
Opinie o przysposobionych dzieciach nades y 2 placówki opieku cze, w których te

przebywa y. W jednej sprawie zosta przeprowadzony u przysposabiaj cych wywiad

rodowiskowy, w jednej wywiad w rodzinie biologicznej przysposobionego dziecka.

pomi dzy stronami stosunku przysposobienia.
Wi kszo

post powa

trwa a

d

ej od

roku

ied

W adnej ze spraw nie by a sporz dzona opinia bieg ych z ROD-K dotycz ca wi zi

(jedno

-

dotycz ce

raw

przysposobionych dzieci - 3 lata, ale pierwsza rozprawa odby a si

trojga

dopiero po 2

latach od dnia wp ywu pozwu do s du). Jedno post powanie trwa o tylko 3 miesi ce,
co by o zwi zane ze zgodnym stanowiskiem stron, przysposobienie by o za
dokonane wy cznie w celu ukrycia pozama

Sp

matki, córki przysposabiaj cych.

skiego macierzy stwa bardzo m odej

Rozwi zanie przysposobienia (z pozostawieniem w 2 sprawach obowi zku
alimentacyjnego przysposabiaj cych) zosta o zaakceptowane przez strony. Wyroki

mo na si tylko domy la .

uzasadnienia. Motywów rozstrzygni cia

aru

nie zosta y zaskar one. Nie zawiera y te

„Podstawowym” wa nym powodem rozwi zania przysposobienia by brak wi zi
bowiem albo w ogóle nie

ym
i

rodzinnej pomi dzy stronami w dniu orzekania. Wi

powsta a, albo zosta a zerwana. W po owie spraw rozwi zanie przysposobienia
stwarza o szanse na inne, korzystniejsze dla dzieci uregulowanie ich sytuacji
yciowej (w trzech przypadkach by o bardzo prawdopodobne przysposobienie dzieci

ut
W

przez inne osoby, w jednej sprawie dziecko faktycznie by o wychowywane przez
asnych rodziców).

W 2 sprawach istotn

rol

odegra o d

enie obu stron do rozwi zania

przysposobienia. W jednej wina pozwanej, wspó morderczyni przysposabiaj cego,
by a ewidentna, a dla powódki - ma onki zamordowanego dalsze utrzymywanie z

Ins
tyt

przysposobion stosunków rodzinnych by o nie do wytrzymania.
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Sprawy

zako czone

rozwi zaniem

stosunku

przysposobienia

ci

3.2.

z

liw
o

pe noletni osob przysposobion
We wszystkich 17 sprawach, w których w dniu wydania przez s d wyroku, który si

uprawomocni , osoba przysposobiona by a pe noletnia, nast pi o rozwi zanie

ied

stosunku przysposobienia10.

W 13 z tych spraw po stronie powodowej wyst powali przysposabiaj cy. Byli nimi w
11 sprawach oboje ma onkowie, którzy dokonali wspólnego przysposobienia, w
jednej jedno z ma onków, którzy dokonali przysposobienia wspólnego. W jednej
by a kobieta nie pozostaj ca w zwi zku ma

raw

sprawie powódk

przysposobienia, ani pó niej. 4 sprawy toczy y si
przysposobionych.

skim ani w dniu

z powództw pe noletnich osób

Sp

W 3 sprawach z powództwa osoby przysposabiaj cej (osób przysposabiaj cych)
wyst powa a ona w sprawie z adwokatem. W jednej z nich osoba przysposobiona
korzysta a z pomocy adwokata.

osób pozwanych w dniu wp ywu pozwu do s du by o ma oletnich. W okresie

aru

Pi

poprzedzaj cym uko czenie 18 roku

ycia ma oletnich pozwanych reprezentowali

kuratorzy ustanowienie przez s d.

kuratora osoby ma oletniej powierzono

ym
i

We wszystkich przypadkach funkcj

pracownikom sekretariatów s dowych. Tylko w jednej sprawie kurator ustali
stanowisko

pozwanego

przysposobionego

oraz

by

obecny

na

wszystkich

rozprawach. W 2 sprawach kuratorzy „z ostro no ci procesowej” wnosili o oddalenie

ut
W

powództwa. Jeden z nich nie by na adnym posiedzeniu s dowym, drugi stawi si
tylko na pierwsz rozpraw nie wykazuj c aktywno ci.
Dla dwóch pe noletnich pozwanych zosta ustanowiony kurator. S d bowiem uzna ,
e nie jest mo liwe ustalenie miejsca ich pobytu, cho

w

wietle materia u

Ins
tyt

dowodowego mog o to budzi uzasadnione w tpliwo ci przynajmniej w jednej z tych
10

W jednej sprawie po pierwszym jej rozpoznaniu s d oddali powództwo o rozwi zanie stosunku
przysposobienia z ma oletni jeszcze osob przysposobion . Apelacja powoda zosta a uwzgl dniona.
Po uchyleniu wyroku i ponownym rozpoznaniu sprawy przez s d pierwszej instancji stosunek
przysposobienia zosta rozwi zany. Osoba przysposobiona w czasie trwania post powania uzyska a
pe noletno .
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ci

spraw (pozwany by narkomanem, przebywa w tym samym mie cie co powodowie -

liw
o

rodzice adopcyjni, by przez nich widywany w tradycyjnych miejscach gromadzenia
si narkomanów z tej miejscowo ci a nawet wspomagany datkami gdy ebra ).

W sprawach, w których w dniu wp ywu pozwu do s du pozwany przysposobiony by

ma oletni, powodowie nie tylko ogólnikowo powo ywali si na ustanie wszelkich wi zi

ied

rodzinnych ale wskazywali na liczne przejawy z ego spo ecznego funkcjonowania
osoby przysposobionej. Wszystkim przysposobionym zarzucano picie alkoholu,
dopuszczanie si kradzie y, wulgarne s ownictwo i agresj s own , kompromitowanie

raw

powodów w lokalnym rodowisku.

Podobne zarzuty by y stawiane pe noletnim przysposobionym - alkoholizm i
paso ytniczy tryb ycia zarzucili przysposabiaj cy przysposobionym w 4 sprawach,
poczucie zagro enia (w tym ycia i mienia) w 4 sprawach, pope nienie przest pstw i

Sp

skompromitowanie przez to nazwiska powodów w 2 sprawach. W 3 sprawach
wskazano na faktyczny powrót przysposobionych do rodzin naturalnych. W 3
sprawach w uzasadnieniu powództwa powodowie ogólnie pisali o zerwaniu wi zi

aru

rodzinnych.

W 6 sprawach strona pozwana uzna a

danie pozwu i przyzna a okoliczno ci

faktyczne wskazane w uzasadnieniu powództwa, w 2 uzna a

danie pozwu, ale

zakwestionowa a jego uzasadnienie. W 4 sprawach strona pozwana wnosi a o

ym
i

oddalenie powództwa. W jednej nie zaj a wyra nego stanowiska stwierdzaj c, e
rozstrzygni cie pozostawia do uznania s du.
W pozosta ych wypadkach stanowisko strony pozwanej by o inne, ró ne w

ut
W

poszczególnych sprawach - np. w jednej ze spraw kurator reprezentuj cy, jeszcze
ma oletni , osob

przysposobion

stwierdzi wprost,

e nie wnosi o oddalenie

powództwa ale „z ostro no ci procesowej nie uznaje go”. W innej sprawie strona
pozwana nie by a obecna na

adnej rozprawie i nie zaj a

adnego stanowiska

(przysposabiaj cy - stary i ob

nie chory podczas procesu o rozwi zanie stosunku

Ins
tyt

przysposobienia).

Post powanie dowodowe we

wszystkich sprawach wykaza o rozk ad wi zi

rodzinnych lub równoznaczn z nim sytuacj polegaj

na braku jakichkolwiek wi zi

z tej przyczyny, e one w ogóle nie powsta y. W 8 sprawach potwierdzi o w pe ni
22

ci

twierdzenia zawarte w uzasadnieniu powództwa, w kolejnych 2 nast pi o cz

ciowe

liw
o

potwierdzenie zarówno okoliczno ci faktycznych, jak i ich ocen dokonanych przez
stron powodow . W jednej ze spraw interpretacja faktów dokonana przez powoda
mog a budzi w tpliwo ci.

We wszystkich sprawach s dy przes ucha y powodów (w 10 przypadkach uprzednio

ied

wys uchawszy ich informacyjnie), w 11 sprawach przes uchana zosta a osoba
pozwana (tylko w jednej uprzednio wys uchana informacyjnie).

W 5 sprawach zostali przes uchani wiadkowie zg oszeni przez stron powodow ,

raw

zaledwie za w jednej wiadkowie zg oszeni przez stron pozwan .

W 10 sprawach s d przeprowadzi dowód z akt spraw o orzeczenie przysposobienia.
W 12 sprawach do materia u dowodowego za czono odpisy zupe ne aktów

Sp

urodzenia osób przysposobionych.

W 2 sprawach s d przeprowadzi dowód z akt spraw opieku czych, dotycz cych
sprawowania w adzy rodzicielskiej nad osob

przysposobion , a w 4 z akt innych

aru

spraw s dowych (sprawy rozwodowej przysposabiaj cych, spraw karnych osoby
przysposobionej).
Wywiad

rodowiskowy u przysposabiaj cych by przeprowadzony w 2 sprawach.

Dokumentacja stanu zdrowia osób przysposobionych by a zgromadzana w 5

ym
i

sprawach a osób przysposabiaj cych w 2.
W 4 sprawach znajdowa y si

opinie bieg ych z ROD-K na temat wi zi pomi dzy

stronami stosunku przysposobienia (jedna z nich by a przygotowana na potrzeby

ut
W

post powania o rozwód przysposabiaj cych ma onków). W jednej sprawie stosown
opini sporz dzi bieg y psycholog spoza ROD-K.
W 5 sprawach w aktach znajdowa y si

opinie i inne informacje o osobach

przysposobionych

szko y

sporz dzone

przez

lub

placówki

opieku czo-

wychowawcze, w których przebywa y osoby przysposobione przed osi gni ciem

Ins
tyt

pe noletno ci.

Tylko w jednej sprawie wyrok rozwi zuj cy stosunek przysposobienia przed

osi gni ciem pe noletno ci przez przysposobionego zosta
23

zaskar ony przez

ci

reprezentuj cego go kuratora, który domaga si

zmiany zaskar onego wyroku i

liw
o

oddalenia powództwa. W sprawie tej nast pi o uchylenie orzeczenia i przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy s d
pierwszej

instancji

rozwi za

stosunek

przysposobienia

z

pe noletnim

ju

przysposobionym. Strona powodowa osi gn a wi c zamierzony cel, cho nast pi o

ied

to dopiero po up ywie 2 lat i 9 miesi cy od dnia wp ywu pozwu do s du.

Rozwi zuj c stosunek przysposobienia w 17 sprawach, w 7 z nich s d orzek o
powrocie osoby przysposobionej do nazwiska a w 2 do imienia noszonego przed
ogólnie o utrzymaniu w

raw

orzeczeniem przysposobienia. W jednym wyroku rozstrzygn

mocy wynikaj cych z przysposobienia obowi zków alimentacyjnych.
Mimo,

e wyroki w wi kszo ci spraw nie zawiera y uzasadnie , na podstawie

ca okszta tu materia u dowodowego zgromadzonego w aktach mo na by o ustali , e

stronami

rozwi zywanego

stosunku

Sp

w dniu wydawania orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie pomi dzy
przysposobienia

nie

wyst powa a

wi

charakterystyczna dla stosunków pomi dzy rodzicami a dzie mi. By to jeden z

aru

wa nych powodów rozwi zania stosunku przysposobienia.
Wyst powa y równie inne wa ne powody, które by y zapewne uwzgl dnione przez
dy. W 6 sprawach osoby przysposobione nawi za y wi

ze swymi rodzinami, w 5

ym
i

obydwie strony zgodnie domaga y si rozwi zania stosunku przysposobienia.
Dwie sprawy dotyczy y tzw. „adopcji zagranicznych”. W jednej z nich orzeczone
przysposobienie nie zosta o uznane we W oszech ani te

s d w oski nie orzek

przysposobienia. Przysposobiona, wychowywana przez pewien czas przez rodziców
czyzny a nast pnie przebywaj ca we w oskiej placówce

ut
W

przysposabiaj cego m

opieku czej, po uko czeniu szko y redniej i osi gni ciu pe noletno ci zdecydowa a
o powrocie do Polski. Jedynym rodkiem prowadz cym do uzgodnienia zgodno ci
stanu prawnego ze stanem faktycznym by o rozwi zanie stosunku przysposobienia.
W drugiej sprawie przysposobiony nie zaadaptowa si do warunków ycia w USA,

Ins
tyt

mimo wysi ków przysposabiaj cych (matka adopcyjna by a Polk ), t skni za krajem i

swymi krewnymi. Zaaprobowa

powrót do Polski i umieszczenie - na koszt

przysposabiaj cych - w placówce opieku czej. Strony zgodnie pragn y rozwi zania

stosunku przysposobienia.
24

za powsta y rozk ad

do przekonania, e dalsze trwanie

liw
o

wi zi rodzinnej. W 8 sprawach mo na by o doj

win

ci

W 5 sprawach stronie pozwanej mo na by o przypisa

stosunku przysposobienia dla strony powodowej by o trudne do wytrzymania w
zwi zku z cierpieniami moralnymi, stanem depresji, poczuciem zagro enia lub
bardzo z ym stanem zdrowia.

e stosunek osoby przysposobionej do

ied

Tylko w jednej sprawie z akt wynika o,

przysposabiaj cej by zdecydowanie wrogi. Co najmniej w 2 sprawach by on
poprawny, w 4 oboj tny.

przysposobionych nienale ycie funkcjonowa a w

raw

Zdecydowana wi kszo

yciu

rodzinnym i spo ecznym. Co najmniej 5 osób przysposobionych pope ni o
przest pstwa (2 zosta y skazane prawomocnymi wyrokami) i nadu ywa o alkoholu. 2
osoby by y uzale nione od narkotyków, co najmniej 4 prowadzi y tzw. „paso ytniczy

Sp

tryb ycia”. 2 osoby w sposób drastyczny zaniedbywa y obowi zki wobec w asnych
dzieci.
Wi kszo

osób przysposobionych, z którymi stosunek przysposobienia zosta
ani sta ej pracy. Brak by o

aru

rozwi zany, nie mia o ani samodzielnych mieszka

rozpoznania sytuacji w ich rodzinach naturalnych, a tylko w 6 sprawach

4.

ym
i

przysposobieni nawi zali z nimi kontakty.

Sprawy, w których nast pi o oddalenie powództwa o rozwi zanie
stosunku przysposobienia z osob ma oletni

ut
W

Oddalenie powództwa o rozwi zanie stosunku przysposobienia z ma oletni osob
przysposobion , która nie by a dzieckiem wspó ma onka osoby przysposabiaj cej,
nast pi o w 5 sprawach, które dotyczy y 6 osób przysposobionych (3 dziewcz t i 3
ch opców).

Ins
tyt

Wszystkie te przysposobienia by y pe ne, dokonane przez ma onków wspólnie.
Jedna ze spraw by a nietypowa, gdy

przysposobienie by o nierozwi zywalne, z

czego zapewne przysposabiaj ca nie zdawa a sobie sprawy, mimo e by a osob o

25
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wy szym wykszta ceniu, wykonuj

zawód dziennikarki, mieszkaj

w du ym

liw
o

mie cie.
Przysposobienie w tej sprawie nast pi o, gdy przysposobiona dziewczynka liczy a 2
miesi ce. Pocz tkowo by a przysposobiona tylko przez powódk , a po zawarciu
przez ni zwi zku ma

skiego równie przez jej ma onka, który zmar na trzy lata

ied

przed wniesieniem powództwa o rozwi zanie stosunku przysposobienia. Stosunek
przysposobienia trwa do dnia wp ywu pozwu do s du przez 15 lat i 7 miesi cy.
W sprawie tej odby a si jedna rozprawa, na której obecna by a tylko powódka. S d

raw

nie ustanowi dla przysposobionej kuratora ani nie wezwa jej na rozpraw . Od
wp ywu do s du pozwu do wydania wyroku oddalaj cego powództwo up yn y 3
miesi ce. Z protoko u rozprawy wynika o pouczenie powódki o pomocy, jakiej mo e
udzieli jej s d rodzinny w zwi zku z problemami wychowawczymi jakie napotyka w

Sp

swoich stosunkach z przysposobion córk .

We wszystkich sprawach o rozwi zanie stosunku przysposobienia wnosili b
ma onkowie, którzy przysposobili wspólnie (w 2) b

o lub gdy co prawda

aru

ma onków (w 3), w sytuacji gdy drugie nie

jedno z przysposabiaj cych
o, ale nie

uczestniczy o w jakikolwiek sposób w wychowywaniu przysposobionego dziecka. W
adnej sprawie w omawianej grupie osoba przysposobiona (b

jej przedstawiciel

ustawowy) nie wyst pi a z powództwem o rozwi zanie stosunku przysposobienia

ym
i

mimo ewidentnego zerwania wi zi rodzinnych w wi kszo ci z nich.
Do dnia wp ywu do s du pozwu, stosunek przysposobienia we wszystkich tych
sprawach trwa d ugo - od 2 do blisko 16 lat, z tym e w sprawie, w której stosunek

ut
W

przysposobienia trwa tylko 2 lata, dziecko by o przysposobione w wieku 2 lat, a wi c
po ow

swego

ycia pozostawa o w stosunku przysposobienia. Poza tym

najm odszym dzieckiem, wszystkie pozosta e w dniu wp ywu do s du pozwu o
rozwi zanie stosunku przysposobienia liczy y od 15 do 16 lat.
W aktach omawianych spraw brak by o informacji o niedorozwoju umys owym lub

Ins
tyt

fizycznym dzieci, czy te ich z ym stanie zdrowia. Troje uczy o si

w zasadniczej

szkole zawodowej osi gaj c mierne wyniki. Jeden z ch opców uzyska ju zawód
lusarza i by

w pewnym zakresie usamodzielniony (przydzielono mu, po
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opuszczeniu domu dziecka, samodzielny pokój; by

jednak bezrobotny i u

liw
o

przysposabiaj cej poszukiwa wsparcia w sprawach ycia codziennego).
Za wyj tkiem wspomnianego najm odszego dziecka, wszystkim przysposobionym
mo na by o postawi zarzuty niepo

danych postaw spo ecznych, wyst puj cych w

wielu przejawach. Czworo z nich krad o, dwoje przebywa o w zak adach

kontakty ze zdemoralizowanymi kolegami i

ied

poprawczych, troje systematycznie wagarowa o i pi o alkohol. Dwoje utrzymywa o

rodowiskami przest pczymi oraz

za ywa o narkotyki i pali o papierosy. 15 letnia dziewczyna podj a po ycie

raw

seksualne i w tym celu wielokrotnie ucieka a z domu, k ama a, oszukiwa a, co w
rodowisku niewielkiej miejscowo ci, w której mieszka y strony, narazi o powodów na
boki stres a nawet poczucie ha by.
Dwoje z przysposobionych dopu ci o si

b

cych zapewne

yciow .

Sp

wyrazem ich frustracji zwi zanej z sytuacj

samookalecze

Czworo z sze ciorga dzieci w sprawach, w których s d oddali powództwo, by o
przysposobione przed uko czeniem trzeciego roku

aru

orzeczenia przysposobienia nie mia o wi cej ni

ycia.

adne za

w dniu

5 lat. Od dwojga dzieci

przysposabiaj ce kobiety by y starsze o ponad 40 lat, a ich m

owie o ponad 50. W

pozosta ych przypadkach ró nica wieku pomi dzy przysposabiaj cymi a dzie mi nie
przekracza a 40 lat. Przysposabiaj cy byli stosunkowo dobrze wykszta ceni - tylko w

Wiadomo,

ym
i

jednej sprawie nie legitymowali si co najmniej rednim wykszta ceniem.
e rodzice trojga przysposobionych dzieci byli pozbawieni w adzy

rodzicielskiej. O rodzicach pozosta ych przysposobionych nie by o stosownych

ut
W

informacji w aktach spraw.

W uzasadnieniu powództw o rozwi zanie stosunku przysposobienia wspomniane
postawy przysposobionych by y opisywane. Przysposobionym zarzucano tak e
agresj

s own

i

wulgarne s ownictwo

(w 2

sprawach), kompromitowanie

przysposabiaj cych w rodowisku lokalnym (w 2 sprawach), okazywanie nienawi ci

Ins
tyt

osobie, która dokona a przysposobienia (w 1 sprawie), kradzie

szkod przysposabiaj cych (w jednej sprawie).
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z w amaniem na

zmian

w stanie

adnych skutecznych rodków wychowawczych, które spowodowa yby

zachowa

liw
o

zastosowa

e nie s

ci

W dwóch przypadkach osoby przysposabiaj ce wskaza y,

przysposobionych dzieci. W jednej sprawie przysposabiaj cy

ma onkowie eksponowali swój podesz y wiek i z y stan zdrowia jako dodatkow
przyczyn (obok patologii po stronie przysposobionej) uzasadniaj

ich

danie. W

jednej sprawie powódka wskazywa a na bardzo z y stan zdrowia wynikaj cy z

wsparcia i nie jest w stanie ani wychowywa

e ona sama potrzebuje

ied

wieloletniego uzale nienia od alkoholu, który powoduje,

przysposobionych ani wspiera ich

raw

materialnie.

W jednej sprawie (dotycz cej rozwi zania przysposobienia z najm odszym dzieckiem
w omawianej tej grupie) powód powo ywa si na rozwód z przysposabiaj

, z któr

przysposobili wspólnie adopcyjnego syna, oraz brak mo liwo ci styczno ci z

Sp

dzieckiem i wp ywania na jego wychowanie z uwagi na postaw by ej ony, która
separuje go od dziecka.
Jak ju

wspomnia am, wszystkie omawiane sprawy toczy y si

z inicjatywy osób,

które dokona y przysposobienia. Powodowie wyst powali sami. Nie korzystali z

Poza wspomnian

aru

pomocy pe nomocników procesowych - adwokatów.
spraw , w której okaza o si ,

e przysposobienie jest

nierozwi zywalne, dla ma oletnich pozwanych ustanowiono kuratorów - wszyscy oni

ym
i

byli pracownikami sekretariatów s dowych.

Tylko w 2 sprawach kuratorzy wykazywali inicjatyw w post powaniu dowodowym.
Dwóch by o obecnych na wszystkich posiedzeniach s dowych. Jeden z kuratorów
adnej rozprawie - mimo,

ut
W

natomiast nie by obecny na

post powanie trwa o ponad 3 lata. Z

e odby y si

cztery a

jedynie pismo, w którym „z ostro no ci

procesowej” wnosi o oddalenie powództwa.
Tylko jeden z przysposobionych, obecny na rozprawie, uzna
zakwestionowa

danie pozwu, cho

jego uzasadnienie. W pozosta ych sprawach strona pozwana

Ins
tyt

wnosi a o oddalenie powództwa.
Stanowisko pozosta ych ma oletnich pozwanych (z wyj tkiem sprawy, w której

przysposobienie by o nierozwi zywalne i stanowiska pozwanej s d nie ustala )
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zosta o ustalone - w 3 sprawach za po rednictwem bieg ego z ROD-K, w jednej

liw
o

przez kuratora s dowego podczas wywiadu rodowiskowego.
We wszystkich sprawach post powanie dowodowe, co najmniej cz
potwierdzi o przytaczane przez stron

powodow

fakty, cho

ciowo,

nie w pe ni ich

ied

interpretacj przedstawian przez t stron .

We wszystkich sprawach by przes uchany powód (w 4 z nich uprzednio wys uchany
informacyjnie), w jednej ma oletni pozwany. W 4 sprawach s d przes ucha wiadków
zg oszonych przez powoda, w trzech dysponowa wywiadem

o dziecku z placówki, w której ono przebywa o lub ze szko y. W 2

raw

informacj

rodowiskowym,

sprawach zosta a sporz dzona opinia przez bieg ych z ROD-K na temat wi zi
pomi dzy stronami stosunku przysposobienia. W 2 sprawach w aktach by zupe ny
odpis aktu urodzenia, w 3 s d przeprowadzi dowód z akt sprawy o przysposobienie

Sp

a w 2 z akt innych spraw (opieku czej, rozwodowej, o demoralizacj nieletniego). W
jednej sprawie znalaz a si dokumentacja lekarska stanu zdrowia powoda.
Tylko w jednej sprawie (dotycz cej najm odszego dziecka), która toczy a si najd
e wi

pomi dzy powodem a ch opcem nie uleg a

aru

(ponad 3 lata), s d ustali ,

ej

ca kowitemu rozk adowi i s szanse na jej odbudowanie. Dodatkowo w tej sprawie
odegra zapewne rol zdecydowany sprzeciw strony pozwanej.
pozosta ych

sprawach

wi zi

rodzinne

pomi dzy

ym
i

W

stronami

stosunku

przysposobienia znajdowa y si w stanie powa nego rozk adu, który - by mo e poza
jednym przypadkiem - mia charakter trwa y.
wyroków nie by a uzasadniona. Wydaje si ,

ut
W

Wi kszo

dy bra y pod uwag

e oddalaj c powództwa

wysokie prawdopodobie stwo znacznego pogorszenia si

sytuacji materialnej przysposobionych, ma e prawdopodobie stwo znalezienia przez
nich oparcia we w asnych rodzinach, wspó odpowiedzialno

powodów za zaistnia y

rozk ad wi zi rodzinnych w zwi zku z nieudolno ci wychowawcz lub trudnymi do

Ins
tyt

usprawiedliwienia b dami wychowawczymi.
W jednym z nielicznych uzasadnionych wyroków znajduj

si

stwierdzenia, które

by yby zapewne aktualne tak e w innych sprawach, w których przysposobieni
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sprawiali bardzo powa ne trudno ci wychowawcze. Warto wi c zacytowa fragment

liw
o

uzasadnienia tego wyroku.
„[...] Ma oletnia nie jest przygotowana do samodzielnego ycia, a zatem orzeczenie

rozwi zania przysposobienia godzi w jej dobro. Pozwana nie mia aby po rozwi zaniu
przysposobienia do kogo si zwróci , na kim oprze . Jej biologiczna matka, co ustali

yje, ojcostwo nie jest ustalone, ma oletnia pozwana z baga em

traumatycznych prze

, ze

wiadomo ci

ied

powód, nie

odrzucenia przez dotychczasowych

rodziców, bez oparcia w kimkolwiek doros ym, po opuszczeniu zak adu poprawczego

pewno ci

skazana by aby na spo eczn

charakteryzuje, z

raw

przy takim stopniu nieprzystosowania spo ecznego jaki j

degradacj . [...] Ma oletnia zosta a

skrzywdzona przez ludzi doros ych, najpierw przez matk

naturaln , która swoim

post powaniem doprowadzi a do pozbawienia jej w adzy rodzicielskiej i pobytu przez

Sp

pierwsze 3 lata, najistotniejsze dla kszta towania si emocji dziecka, jego psychiki w
placówce opieku czej, nast pnie przez powodów, którzy akceptowali j

dopóki

spe nia a ich oczekiwania i odrzucili, po rocznym zaledwie okresie stara
wychowawczych, spowodowanych trudno ciami jakie sprawia a [...] S d opieku czy

aru

w [...] obdarzy powodów wyj tkowym zaufaniem, bez wywiadu rodowiskowego [...]
w ci gu trzech dni od momentu z

enia przez powodów wniosku orzekaj c

przysposobienie przez nich dziecka [...], które mieli w warunkach domowych co
najmniej od roku i które wybrali samodzielnie i swobodnie [...] spo ród innych dzieci,

ym
i

które okresowo go cili wcze niej u siebie [...]”.
Procesy, w których zapad y wyroki oddalaj ce powództwa o rozwi zanie stosunku
przysposobienia z ma oletni osob przysposobion by y sporne, d ugotrwa e (wr cz

ut
W

przewlek e). Pomijaj c spraw , w której przysposobienie by o nierozwi zywalne
(wyrok zapad po up ywie 3 miesi cy od dnia wp ywu pozwu do s du), redni okres
trwania tych spraw przekracza 2 lata. Najkrótsze post powanie trwa o 14 miesi cy,
najd

sze 3 lata i 6 dni.

Okoliczno ci stanów faktycznych wskazuj ,

e prawdopodobie stwo odbudowania

Ins
tyt

wi zi rodzinnej mi dzy stronami by o znikome.

Nie mo na wykluczy ponownych stara przysposabiaj cych o rozwi zanie stosunku

przysposobienia po uzyskaniu pe noletno ci przez przysposobionych, kiedy dobro
30

ustawow

negatywn

przes ank

ci

przysposobionych przestanie by

rozwi zania

Wyniki

badania

akt

przysposobienia,

w

spraw

o

których

rozwi zanie

stosunku

orzeczenie

ko cz ce

ied

IV.

liw
o

stosunku przysposobienia.

post powanie w sprawie zapad o w 1999 r. i 2000 r. a osoba
przysposobiona

by a

dzieckiem

osoby

raw

przysposabiaj cej

ma onka

1.

Sprawy zako czone umorzeniem post powania

Sp

Cztery sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia z pasierbami zako czy y si
umorzeniem post powania. Dwie z nich dotyczy y ma oletnich i dwie pe noletnich
przysposobionych pasierbów.
W

2

sprawach

dotycz cych

ma oletnich

przysposobionych

powodami

byli

aru

przysposabiaj cy ojczymowie.

W jednej z nich powód, który przysposobi pasierbic , a pozostawa w zwi zku
ma

skim z jej matk , cofn

powództwo gdy

pogodzi si

z

on . W drugiej

ym
i

sprawie powód, który przysposobi pasierba, rozwiedziony z matk ch opca, zmar w
czasie trwania post powania. S d umorzy z tej przyczyny post powanie, mimo e,
zgodnie z art. 456 § 2 k.p.c., mia obowi zek zawiesi

post powanie do czasu

ut
W

ustanowienia kuratora, który wst puje do sprawy na miejsce zmar ego.
Umorzenie post powania w sprawach dotycz cych pe noletnich przysposobionych
pasierbów by o nast pstwem skutecznego cofni cia powództwa, które nast pi o
dlatego,

e strony dosz y do porozumienia w kwestiach dotycz cych pokrywania

Ins
tyt

kosztów utrzymania osoby przysposobionej.
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Sprawy zako czone rozwi zaniem stosunku przysposobienia

2.1.

Sprawy zako czone rozwi zaniem stosunku przysposobienia pomi dzy

liw
o

2.

ojczymem, który dokona przysposobienia, a ma oletnim pasierbem

W trzech z czterech spraw zako czonych rozwi zaniem stosunku przysposobienia z

ied

ma oletnim pasierbem powodami byli ojczymowie. W jednej powodem by prokurator.
Odbiega a ona od pozosta ych spraw. Toczy a si

z powództwa prokuratora, a

wa nym powodem rozwi zania stosunku przysposobienia by o molestowanie
przysposobi .

raw

seksualne czternastoletniej dziewczyny przez ojczyma, który j

Sprawca zosta prawomocnie skazany za pope nienie przest pstwa przewidzianego
w art. 201 § 1 k.k.

Przysposobiona pozostawa a pod bezpo redni

Ma onkowie, w zwi zku z czynem m

matki, we wspólnocie

stwa matki z przysposabiaj cym.

Sp

rodzinnej z rodze stwem pochodz cym z ma

piecz

a, rozstali si . Przysposabiaj cy utrzymywa

z m odszymi dzie mi pochodz cymi z ma

mo liwo

wszcz cia post powania rozwodowego, ale do chwili zako czenia

post powania o

aru

styczno

rozwi zanie

rozwodowego.

stosunku przysposobienia

stwa.

nie

ona rozwa

wnios a

a

pozwu

Dziewczynka zosta a przysposobiona gdy liczy a 6 lat i 8 miesi cy. Pozew
do s du po 8 latach trwania stosunku przysposobienia.

ym
i

prokuratora wp yn

Reprezentuj cy ma oletni

kurator i pozwany przysposabiaj cy ojczym uznali

danie pozwu i przyznali bezsporne okoliczno ci faktyczne sprawy.

ut
W

W dwóch sprawach zarówno przysposabiaj cy ojczymowie jak i przysposobione
dzieci (reprezentuj ce je osoby) zgodnie pragn li rozwi zania przysposobie , czemu
pozwani dali wyraz ju na pierwszej rozprawie. S d przes ucha przysposobionych.
Wydaje si ,

e zgodne d

enie do rozwi zania stosunku przysposobienia mia o

przes dzaj ce znaczenie dla rozstrzygni cia, szczególnie, e wi

rodzinna mi dzy

Ins
tyt

stronami stosunku przysposobienia zosta a zerwana.
W jednej ze spraw, zgodnie z

daniem strony pozwanej, s d orzek o obowi zku

alimentacyjnym przysposabiaj cego.
32

2

sprawach,

w

których

powodami

byli

ojczymowie

ci

W

którzy

dokonali

liw
o

przysposobienia, dzia ali oni sami, bez pomocy pe nomocników adwokatów.
W jednej z tych spraw pozwanego 11 letniego ch opca reprezentowa a babka, która
pe ni a funkcj rodziny zast pczej. Ani matka dziecka, która za
przysposabiaj cy

ojczym

nie

sprawowali

bezpo redniej

przysposobionym.
Przysposabiaj cy ojczym twierdzi , e usta a wszelka wi

pieczy

ied

ani

a now rodzin

nad

z przysposobionym, zosta

bowiem od niego odseparowany, co pog bi o orzeczenie rozwodu. Wskazywa te
brak

mo liwo ci

alimentowania

dziecka.

Nie

wykonywa

raw

na

obowi zku

alimentacyjnego, mimo zas dzaj cego alimenty wyroku. W adza rodzicielska
przysposabiaj cego by a ograniczona przez umieszczenie dziecka w rodzinie

Sp

zast pczej tj. u jego dziadków (rodziców matki).

Przysposobiony by uczniem szko y podstawowej. Uzyskiwa dostateczne wyniki.
Cierpia na dysleksj i w zwi zku z tym by pacjentem poradni zdrowia psychicznego.

wywiadu

aru

d przes ucha strony, przeprowadzi dowód z akt sprawy o przysposobienie, z
rodowiskowego i opinii psychologa, bieg ego s dowego. Stosunek

przysposobienia

zosta

rozwi zany po 9

latach

od

jego

nawi zania gdy

przysposobiony liczy blisko 15 lat. Post powanie w sprawie trwa o „rekordowo”

ym
i

ugo, ponad 3 lata.

W kolejnej sprawie 14-letni dziewczynk reprezentowa kurator ustanowiony przez
d opieku czy. T

funkcj

s d powierzy aplikantowi adwokackiemu. Kurator

ut
W

pierwotnie „z ostro no ci procesowej” wnosi o oddalenie powództwa, ostatecznie
jednak obydwie strony by y zgodne co do rozwi zania przysposobienia.
Powód jako wa ny powód rozwi zania stosunku przysposobienia wskaza rozwód z
matk dziecka i brak mo liwo ci jego utrzymywania.
Przysposobienie nast pi o gdy dziewczynka liczy a 5 lat i 9 miesi cy. Do wszcz cia

Ins
tyt

post powania o jego rozwi zanie trwa o 7 lat i 10 miesi cy.
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matki.

adnych bli szych informacji o wynikach jej

liw
o

Ucz szcza a do szko y podstawowej.

piecz

ci

W kolejnej sprawie przysposobiona pozostawa a pod bezpo redni

nauki, stanie zdrowia i rozwoju nie by o w aktach sprawy.

Przysposabiaj cy by pozbawiony w adzy rodzicielskiej. Brakowa o informacji o ojcu

d przes ucha

strony, przeprowadzi

ied

dziewczynki.

dowód z akt sprawy o orzeczenie

przysposobienia i z odpisu zupe nego aktu urodzenia dziecka. Odby a si

jedna

rozprawa wyznaczona po up ywie oko o 2 miesi cy od wp ywu pozwu do s du, po

raw

której przeprowadzeniu s d rozwi za stosunek przysposobienia.

W czwartej sprawie, w której nast pi o rozwi zanie stosunku przysposobienia
pomi dzy 10-letnim ch opcem a ojczymem, przysposobionego reprezentowa a

Sp

matka, jako jego przedstawicielka ustawowa. W post powaniu wyst powa a wraz z
pe nomocnikiem - adwokatem. Powód równie by reprezentowany przez adwokata.
Pocz tkowo strona pozwana wnosi a o oddalenie powództwa, w ko cu jednak
wyrazi a zgod na rozwi zanie stosunku przysposobienia (post powanie trwa o 2 lata

aru

9 miesi cy i 12 dni).
W uzasadnieniu powództwa powód wskaza brak wi zi rodzinnej z przysposobionym
oraz rozwód z matk

dziecka jako wa ne przyczyny rozwi zania stosunku

ym
i

przysposobienia. Stosunek przysposobienia do dnia wp ywu do s du pozwu
przysposabiaj cego trwa 2 lata. Przysposobienie nast pi o, gdy przysposabiany
ch opiec liczy 7 lat i 10 miesi cy. Od pocz tku wiedzia , e jest przysposobiony.
stwa rodziców.

ut
W

Pochodzi z ma
Mimo

trwania

stosunku przysposobienia, przysposobiony pasierb

pozostawa pod piecz
Rozk ad

po ycia

rodziców swojej matki. Wi
ma

skiego

mi dzy

Ins
tyt

Gdy toczy o si

z ojczymem nie powsta a.

matk

przysposabiaj cym nast pi wkrótce po zawarciu ma

faktycznie

przysposobionego

a

stwa.

post powanie o rozwi zanie stosunku przysposobienia, w adza

rodzicielska powoda

nad

przysposobionym by a

ograniczona

oraz

by

on

zobowi zany orzeczeniem s du do wiadczenia alimentów. Nale y domniemywa ,

34

ci

e przyczyn d ugotrwa ego (i przez wi ksz cz

post powania bardzo spornego

liw
o

procesu) by y g ównie wzgl dy materialne.
Post powanie dowodowe (poza przes uchaniem stron i wiadków powo anych przez
obydwie

strony

procesowe,

s d

przeprowadzi

dowód

z

akt

sprawy

o

przysposobienie, odpisu zupe nego aktu urodzenia przysposobionego, wyroku

ied

rozwodowego, wywiadu rodowiskowego w miejscu pobytu dziecka, opinii ROD-K)

2.2.

raw

potwierdzi o brak wi zi pomi dzy stronami stosunku przysposobienia.

Sprawy zako czone rozwi zaniem stosunku przysposobienia pasierba,
pe noletniego w dniu wyrokowania

Sp

Rozwi zaniem stosunku przysposobienia pasierbów pe noletnich w dniu wydania
wyroku przez s d pierwszej instancji zako czy o si

13 ze zbadanych spraw

(dotyczy y 14 stosunków przysposobienia). Przysposobienie przez macoch

mia o

miejsce w 2 sprawach. Pozosta ymi przysposabiaj cymi byli ojczymowie.
dzieci zosta a przysposobiona w wieku przedszkolnym. W wi kszo ci

aru

Wi kszo

spraw stosunek przysposobienia - od jego orzeczenia do wydania wyroku
rozwi zuj cego stosunek przysposobienia - trwa d

ej ni 10 lat. Im starsze by y

ym
i

przysposobione dzieci w chwili orzekania przysposobienia, tym mniej trwa y okazywa
si stosunek przysposobienia.

Sprzyja a temu zapewne mniejsza ni

w pozosta ych przypadkach ró nica wieku

mi dzy przysposobionymi a przysposabiaj cymi, np. od najstarszej w dniu

ut
W

przysposobienia dziewczyny (ponad szesnastoletniej) przysposabiaj cy ojczym by
starszy o 16 lat.

Osoby, które dokona y rozwi zanego przysposobienia, by y w wi kszo ci s abo
wykszta cone (zasadnicza szko a zawodowa). Osoby przysposobione podczas

Ins
tyt

trwania procesu o rozwi zanie stosunku przysposobienia w wi kszo ci uczy y si w
szkole redniej lub studiowa y.

Poza trzema osobami, które przebywa y u bliskich krewnych (siostra, siostra matki,

dziadkowie), wi kszo

osób przysposobionych, które nie by y jeszcze samodzielne
35

ci

(8 osób) mieszka o z matkami. (W dwóch sprawach, w których mia o miejsce

Dziewczyna, która zosta a przysposobiona przez macoch
samodzielna, pozostawa a w zwi zku ma

po

mierci matki by a

skim; ch opiec przebywa u swojej

siostry.)
o

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia

wnios o

ied

Powództwo

liw
o

przysposobienie przez macoch , osoby przysposobione nie pozostawa y z matkami.

9

osób

przysposabiaj cych (8 ojczymów i jedna macocha) oraz 7 osób przysposobionych (4
pasierbów i 3 pasierbice).

raw

W czterech sprawach osoba przysposabiaj ca, która wytoczy a powództwo, by a
reprezentowana przez adwokata. W dwóch sprawach osoba przysposobiona, która
by a powodem, korzysta a z pomocy takiego pe nomocnika procesowego.

Sp

Tylko w jednej z tych spraw przysposobiony wyst powa po stronie powodowej.
Pozew zosta sporz dzony przez adwokata, który jako powodów wskaza matk
przysposobionego (swoj

mocodawczyni ) oraz ma oletniego pasierba. S d

zobowi za pe nomocnika matki przysposobionego do wszcz cia - w terminie 7 dni -

aru

post powania o ustanowienie dla ma oletniego powoda kuratora zast puj cego
ma oletniego w procesie. W zwi zku z niewywi zaniem si przez pe nomocnika matki
przysposobionego z tego obowi zku, s d zawiesi post powanie i podj

je z urz du

ym
i

po osi gni ciu pe noletno ci przez powoda.

W dwóch sprawach w imieniu ma oletniego pozwanego wyst powa a matka, jako
jego przedstawicielka ustawowa. W kolejnej sprawie ustanowiono kuratora pracownika sekretariatu s dowego, który w pi mie procesowym „z ostro no ci
o oddalenie powództwa, rozpoznanie sprawy mimo jego

ut
W

procesowej” wnosi

nieobecno ci i o przyznanie wynagrodzenia. Nie by obecny na adnej rozprawie,
mimo

e podczas pierwszej pozwana przysposobiona dziewczyna by a jeszcze

ma oletnia.

We wszystkich sprawach, niezale nie od tego czy toczy y si

one wskutek

Ins
tyt

powództwa osoby przysposobionej czy przysposabiaj cej, jako wa ny powód

rozwi zania

stosunku

przysposobienia

wskazywano

brak

wi zi

rodzinnej

charakterystycznej dla stosunków pomi dzy rodzicami a dzie mi, dlatego e taka

36

ci

b

nigdy nie powsta a bowiem osoba przysposabiaj ca nie podj a swych

obowi zków, b
Jako

uleg a nieodwracalnemu rozk adowi.

„dodatkowe”

wa ne

powody

rozwi zania

stosunku

liw
o

wi

przysposobienia

przysposabiaj cy ojczymowie, którzy byli powodami, wskazywali tak e rozwód z
matk

przysposobionego dziecka, brak uczu rodzinnych, z

liwe dzia ania osoby

wiadczy dobrowolnie

e pozwany

ied

przysposobionej (np. wyst pienie z powództwem o alimenty, mimo

rodki na utrzymanie przysposobionej), nielojalno

(jej

wyrazem by o ukrywanie przed przysposabiaj cym przez przysposobionych zdrad
skich ich matki - ony przysposabiaj cego), brak nale nego ojcu szacunku,

niewykonywanie jego polece itp.
Jedna macocha, która by a powódk

raw

ma

w sprawie o rozwi zanie stosunku

przysposobienia (ojciec przysposobionego zmar ) wskaza a tak e na pope nienie

Sp

przez przysposobionego pasierba czynów karalnych oraz na bardzo wrogi wobec niej
stosunek przysposobionego, który okazywa jej nienawi
ma

stwa rodziców.

, wini c j

za rozpad

aru

Osoby przysposobione, które by y powodami w sprawach o rozwi zanie stosunku
przysposobienia, poza rozpadem lub niepowstaniem wi zi rodzinnej wskazywa y te
na d

enie do przywrócenia stanu prawnego poprzedzaj cego przysposobienie w

zwi zku z nawi zaniem stosunków z rodzicem (ojcem) lub pragnieniem posiadania

ym
i

rzeczywistego stanu cywilnego.

W czterech sprawach, osoba pozwana (3 osoby przysposobione, jeden ojczym)
wnosi a o oddalenie powództwa. W pozosta ych strona pozwana akceptowa a

ut
W

rozwi zanie stosunku przysposobienia, cho tylko w czterech z nich uzna a

danie

pozwu i jednocze nie przyzna a wszystkie okoliczno ci faktyczne, a w jednej uznaj c
danie pozwu zakwestionowa a jego uzasadnienie. W 2 sprawach strona pozwana
zgodzi a si

na rozwi zanie stosunku przysposobienia, ale za

da a utrzymania

wynikaj cego z przysposobienia obowi zku alimentacyjnego ojczyma.

Ins
tyt

W wi kszo ci spraw (11) zarówno powód jak i pozwany zosta przes uchany przez
d, co w 7 sprawach by o poprzedzone informacyjnym wys uchaniem powoda a w 6

informacyjnym wys uchaniem pozwanego.
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ci

W 8 sprawach zosta przeprowadzony dowód z odpisu zupe nego aktu urodzenia

liw
o

przysposobionego, a 6 z akt post powania o przysposobienie, w 3 z akt innego
post powania (w jednym przypadku by y to akta sprawy dotycz cej w adzy
rodzicielskiej przysposabiaj cego ojczyma). W czterech sprawach z inicjatywy

powoda, a w trzech z inicjatywy pozwanego, zostali przes uchani wiadkowie. Tylko

We wszystkich sprawach w ca

ied

w jednej sprawie by przeprowadzony dowód z opinii bieg ych z ROD-K.

ci zosta y potwierdzone okoliczno ci faktyczne

opisane w uzasadnieniach pozwów, a w przewa aj cej wi kszo ci (w 11

raw

przypadkach na 13) tak e ocena stanu faktycznego dokonana przez powoda.
W pozosta ych przypadkach interpretacja stanu faktycznego (ocena przyczyn nie
powstania lub rozk adu wi zi rodzinnych) dokonana przez powoda nie okaza a si

Sp

trafna.

W 2 sprawach s d rozwi zuj c stosunek przysposobienia orzek o obowi zku
alimentacyjnym przysposabiaj cego. Tylko te wyroki zosta y zaskar one.
wniós w jednej sprawie powód, reprezentowany przez pe nomocnika -

aru

Apelacj

adwokata w drugiej prokurator. Obydwie dotyczy y rozstrzygni cia o obowi zku
alimentacyjnym. Apeluj cy powód domaga si
oddalenia

dania orzeczenia o obowi zku alimentacyjnym przysposabiaj cego.

zosta y oddalone.

Sprawy zako czone oddaleniem powództwa

ut
W

3.1.

podwy szenia zas dzonych alimentów. Obydwie apelacje

ym
i

Prokurator domaga si

3.

zmiany zaskar onego wyroku i

Sprawy zako czone oddaleniem powództwa o rozwi zanie stosunku
przysposobienia pomi dzy ojczymem, który dokona przysposobienia, a

Ins
tyt

ma oletnim pasierbem

Spo ród zbadanych spraw, w 6 post powanie zako czy o si

oddaleniem

powództwa o rozwi zanie stosunku przysposobienia, którego dokona ojczym, w
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sytuacji gdy w dniu wydania wyroku osoby przysposobione (4 dziewczynki i 2

liw
o

ch opców) by y ma oletnie.
Powodem we wszystkich sprawach by przysposabiaj cy ojczym (w 2 sprawach
wyst puj cy wraz z adwokatem), w dniu orzekania rozwiedziony z matk

przysposobionego dziecka. Do dnia wp ywu do s du pozwu we wszystkich sprawach

ied

stosunek przysposobienia trwa d ugo od ponad 3 do 13 lat.

W 5 z 6 spraw tej grupy celem reprezentowania dziecka ustanowiono kuratora. W
dwóch sprawach w imieniu dziecka wyst powa a matka, jako jego przedstawicielka

raw

ustawowa. W jednej z tych spraw matka, jako przedstawicielka ustawowa,
reprezentowa a pozwane dziecko obok kuratora. Matka dzia a z pomoc adwokata.
W jednej sprawie matka pozwanego dziecka by a interwenientk uboczn po stronie

Sp

pozwanego dziecka, reprezentowanego przez kuratora.

Tylko w jednej sprawie kuratorem ma oletniego pozwanego by a osoba bliska, która
zna a sytuacj

w rodzinie. W trakcie post powania, osoba kuratora w tej sprawie

uleg a zmianie. Pierwotnie kuratorem by

konkubent matki, pozostaj cy we

aru

wspólnocie domowej z pozwanym przysposobionym, z jego matk i innymi dzie mi
matki pozwanego. W trakcie post powania konkubinat usta , bowiem partner matki
zosta osadzony w zak adzie karnym. S d ustanowi babk przysposobionego (matk

ym
i

jego matki) jego kuratorem.

W pozosta ych sprawach, podobnie jak w wi kszo ci spraw o rozwi zanie stosunku
przysposobienia z ma oletnim przysposobionym, funkcj

kuratora sprawowali

ut
W

pracownicy sekretariatów s dowych.

Tylko w jednej z tych spraw kurator nale ycie wype ni swoje funkcje: ustali
stanowisko przysposobionego, zg asza wnioski dowodowe oraz by obecny na
wszystkich rozprawach. W trzech sprawach kuratorzy wnosili o oddalenie powództwa
„z ostro no ci procesowej” a nie wskutek prze wiadczenia,

e jest to zgodne z

dobrem reprezentowanego dziecka, w oparciu o wyniki post powania w sprawie.

Ins
tyt

Jeden z kuratorów nie by obecny na

adnej rozprawie, pozostali (z wyj tkiem

jedynego, który swe funkcje sprawowa nale ycie) byli obecni tylko na pierwszej

rozprawie i nie wykazywali inicjatywy zmierzaj cej do wyczerpuj cego zbadania

sprawy.
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adnej ze spraw o tocz cym si

ci

W

post powaniu nie by zawiadomiony ani

liw
o

prokurator, ani ojciec dziecka.
We wszystkich sprawach decyduj cym o wyst pienie z powództwem o rozwi zanie
stosunku przysposobienia czynnikiem by
ma

zupe ny i trwa y rozk ad po ycia

skiego ojczymów z matkami przysposobionych dzieci, którego efektem by o

ied

orzeczenie rozwodu.

Rozk ad po ycia mi dzy ma onkami zadecydowa o powstaniu innych przyczyn
wskazywanych przez powodów w uzasadnieniach ich wniosków o rozwi zaniu

raw

stosunku przysposobienia. By y one nast puj ce: odseparowanie przysposobionego
dziecka od przysposabiaj cego przez matk dziecka, które uniemo liwi o realizacj
ojcowskich uprawnie i obowi zków przysposabiaj cego, traktowanego przez matk
dziecka wy cznie jako p atnika alimentów (2 sprawy); brak rodków finansowych na
przysposobionego

pasierba

przy

Sp

utrzymywanie

jednoczesnej

niemo liwo ci

zaspokojenia w asnych uzasadnionych potrzeb, potrzeb dzieci rodzonych, w tym
tak e potrzeb szczególnych, wi
sprawy);

niew

ciwy,

cych si

agresywny

z ich stanem zdrowia lub rozwoju (2

stosunek

przysposobionego

aru

przysposabiaj cego, przybieraj cy nie tylko posta

dziecka

do

agresji s ownej (wulgarnego

ownictwa, obra liwych zwrotów pod adresem przysposabiaj cego - w jednej
sprawie) ale równie

agresywnych zachowa

(szarpanie, bicie powoda przez

ym
i

ch opca, który w dniu wp ywu pozwu do s du liczy lat 14 a w dniu wyrokowania lat
16 - w jednej sprawie).

W jednej sprawie powództwo o rozwi zanie przysposobienia by o specyficzn form
stwa.

ut
W

„retorsji” za zawinione przez on , w ocenie powoda, rozbicie ma

We wszystkich sprawach post powanie dowodowe potwierdzi o, co najmniej w
cz

ci, zaistnienie faktów na które powo ywa si powód (w 4 z 6 potwierdzenie to

by o pe ne, cho interpretacja poszczególnych okoliczno ci faktycznych sprawy przez
strony by a ró na).

Ins
tyt

We wszystkich sprawach strona pozwana wnosi a o oddalenie powództwa, mimo e

nast pi rozk ad wi zi rodzinnych pomi dzy przysposabiaj cym a przysposobionym

za

prawdopodobie stwo

do wiadczenia

ich

odbudowania

by o

znikome

lub,

w

wietle

yciowego, nie wyst powa o. D ugotrwa e procesy o rozwi zanie
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stosunku przysposobienia, z którymi w 2 sprawach równolegle toczy o si

liw
o

(zako czone wcze niej) bardzo sporne post powanie rozwodowe pomi dzy matk
dziecka i przysposabiaj cym, wp ywa y dra ni co na stosunki pomi dzy stronami.
Przysposobione dziecko pozostawa o, z regu y, w „koalicji” z matk
przysposabiaj cemu.

e najistotniejszym czynnikiem, który wp ywa na stanowisko strony

pozwanej, by a ch
zachowanie

stanu

uzyskiwania
cywilnego

wiadcze

ied

Wydaje si ,

przeciwko

alimentacyjnych od powoda oraz

wynikaj cego

z

przysposobienia.

Mo na

te

pod uwag

raw

domniemywa , e pozwani (matki pozwanych) nie brali w wystarczaj cym stopniu
skutków rozwi zania przysposobienia odno nie zachowania nazwiska

wynikaj cego z przysposobienia oraz mo liwo ci orzeczenia przez s d o
obowi zkach alimentacyjnych wynikaj cych z przysposobienia.

Sp

We wszystkich sprawach s dy informacyjnie wys ucha y powoda oraz przeprowadzi y
dowód z jego przes uchania. Równie we wszystkich s dy ustali y stanowisko matki
przysposobionego dziecka, której sytuacja procesowa by a ró na (przedstawicielka
ustawowa dziecka, interwenientka uboczna,

wiadek). W 2 sprawach zosta

sporz dzon

aru

przes uchany ma oletni pozwany, w jednej s d dysponowa

opini

ROD-K

do celów post powania w sprawie o rozwód. W opinii tej jednak

uwzgl dnione by o stanowisko przysposobionego dziecka wobec ojczyma i stosunku

ym
i

przysposobienia. W kolejnej sprawie zarz dzono dowód z opinii bieg ych z ROD-K,
ale nie zosta on przeprowadzony wobec niezg oszenia si powoda na badanie w
rodku.

W 4 sprawach zostali przes uchali

wiadkowie zg oszeni przez powoda, w jednej

ut
W

zg oszeni przez stron pozwan .

W jednej sprawie zosta przeprowadzony wywiad rodowiskowy. Równie w jednej
sprawie s d przeprowadzi dowód z opinii bieg ego psychologa. Jeden z powodów
przedstawi te dokumentacj dotycz

stwa (dziecko upo ledzone umys owo i niesprawne ruchowo, wymagaj ce

Ins
tyt

ma

stanu zdrowia i rozwoju dziecka z kolejnego

sta ej kosztownej rehabilitacji i wzmo onej troski).
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Dowód z akt sprawy o orzeczenie stosunku przysposobienia zosta przeprowadzony

liw
o

w po owie przypadków. W 4 sprawach w aktach znajdowa si odpis zupe ny aktu
urodzenia przysposobionego dziecka.

We wszystkich 6 omawianych sprawach s dy oddali y powództwa o rozwi zanie
stosunku przysposobienia, które we wszystkich sprawach by o przysposobieniem

ied

pe nym. 3 z 4 apelacji powodów zosta y oddalone. Jedna apelacja zosta a

uwzgl dniona - s d apelacyjny zniós post powanie, które odby o si przed s dem
rejonowym, uznawszy, e w I instancji w

ciwy rzeczowo jest s d okr gowy. W tej
od wyroku s du rejonowego.

raw

sprawie wyrok s du okr gowego nie ró ni si

Powództwo zosta o oddalone, a powód nie wniós apelacji od wyroku s du
okr gowego.

We wszystkich sprawach s dy ustali y rozk ad wi zi rodzinnej pomi dzy stronami
rozk adu przypisuj c powodowi. O

Sp

stosunku przysposobienia, tylko w jednej win

oddaleniu powództwa (jak równie o oddaleniu apelacji) przes dzi o prze wiadczenie
dów, i dobro ma oletnich pozwanych ucierpia oby wskutek rozwi zania stosunku

aru

przysposobienia.

We wszystkich tych sprawach zosta a uwzgl dniona sytuacja materialna rodziny
przysposobionego dziecka, niesamodzielno

dziecka, które jeszcze nie uzyska o

zawodu, w jednej ze spraw silny zwi zek przysposobionej pasierbicy z rodze stwem
stwa powoda z matk przysposobionej.

ym
i

pochodz cym z ma

Sprawa zako czona oddaleniem powództwa o rozwi zanie stosunku

ut
W

3.2.

przysposobienia pomi dzy ojczymem, który dokona przysposobienia, a
pe noletnim pasierbem

Tylko

jedna

sprawa

o

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia,

w

której

przysposobiony by pe noletni w dniu wydawania przez s d wyroku, zako czy a si

Ins
tyt

oddaleniem powództwa. Powodem by przysposabiaj cy. W dniu wp ywu do s du

pozwu przysposobionemu ch opcu brakowa o do osi gni cia pe noletnio ci 7

miesi cy. By uczniem klasy maturalnej.

42

ci

Post powanie trwa o blisko rok. Odby o si

5 rozpraw. Pocz tkowo - przed

liw
o

uzyskaniem przez pozwanego pe noletno ci - reprezentowa a go matka, która
wnios a o oddalenie powództwa. W tym okresie poprzez bieg ych z ROD-K s d
ustali , e równie przysposobiony pragnie aby jego stan cywilny nie uleg zmianie.
Przes uchiwany przez s d po uzyskaniu pe noletno ci podtrzyma to stanowisko.

ied

Powód wskazywa ustanie wszelkich wi zi z pozwanym i d ugoletni brak jakiejkolwiek
styczno ci z nim. Po krótkotrwa ym ma

stwie z matk przysposobionego, powód

zamieszka w innej, odleg ej miejscowo ci i nie kontaktowa si z przysposobionym,

Przysposobiony

by

dzieckiem

pozama

raw

wychowywanym de facto przez rodziców matki (dziadków).
skim,

uznanym

przez

ojca.

Przysposobienie nast pi o gdy liczy 4 lata i 8 miesi cy. Przysposabiaj cy by od
niego starszy o 29 lat. Przysposobiony twierdzi ,

e w jego

wiadomo ci

Sp

przysposabiaj cy, a nie uznaj cy, funkcjonowa jako ojciec, mimo d ugotrwa ego
braku styczno ci.
Przysposobiony planowa dalsz
twierdzi ,

pragn c wykonywa

taki sam zawód jak

e jest to przypadek a nie skutek traktowania

aru

przysposabiaj cy cho

nauk

przysposabiaj cego jako wzorca osobowo ciowego.
d przes ucha biologicznego ojca przysposobionego (m

rodzin , mia dzieci i nie poczuwa si do adnych zwi zków z uznanym.

ym
i

który za

czyzn , który go uzna ),

Zapewne te ewentualne przej cie udzia u w kosztach jego utrzymania by oby ma o
prawdopodobne.

post powanie

dowodowe

ut
W

Wyczerpuj ce

(informacyjne

wys uchanie

powoda,

przes uchanie stron i wiadków (w tym ojca przysposobionego), dowód z akt sprawy
o przysposobienie i opinii ROD-K) doprowadzi o s d do prze wiadczenia,

e

wyst puj cy rozk ad wi zi rodzinnej nie jest wystarczaj cy do rozwi zania stosunku
przysposobienia.

Ins
tyt

Powód, dzia aj cy wraz z pe nomocnikiem - adwokatem, sporz dzi apelacj
wskutek jej nieop acenia zosta a odrzucona.
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ale

ci

W sprawie nie wyst pi y okoliczno ci zasadniczo ró ni ce j od spraw o podobnym
stanu

faktycznego,

zako czonych

rozwi zaniem

przysposobienia.

Uwagi dotycz ce post powania w sprawach o rozwi zanie

ied

V.

stosunku

liw
o

schemacie

stosunku przysposobienia
1.

ciwo

rzeczowa s du w sprawach o rozwi zanie stosunku

raw

przysposobienia

W dniu 1 lipca 2000 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 24 maja 2000 r. zmieniaj ca,
mi dzy innymi art. 17 pkt 1 Kodeksu post powania cywilnego. Jednoznacznie
ciwo

rzeczowa s dów rejonowych w sprawach o rozwi zanie

Sp

zosta a ustalona w

stosunku przysposobienia.

Sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia nie by y dotychczas w sposób
wy czone

okr gowych. By o to
sprawach

o

z

w

ciwo ci

aru

jednoznaczny

rzeczowej

ród em kontrowersji. Przewa

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia

s dów

(wojewódzkich)

pogl d o w
s dów

ciwo ci w

(wojewódzkich)

okr gowych rozpoznaj cych te sprawy w trybie procesowym. Stanowisko to zaj

w

ym
i

szczególno ci S d Najwy szy w uchwale z dnia 18 marca 1994 r., III CZP 24/9411,
wydanej w trybie art. 391 k.p.c.

tpliwo ci nasuwa o wyszczególnienie spraw o przysposobienie, jako wy czonych
ciwo ci s du wojewódzkiego (okr gowego), gdy sprawy o przysposobienie s

ut
W

zw

rozpoznawane w trybie szczególnego post powania nieprocesowego przed s dem
opieku czym (art. 585 § 1 k.p.c.), a s dem tym w wietle tre ci art. 568 § 1 k.p.c. jest
d rejonowy.

d Najwy szy wyrazi pogl d, e z unormowania tego nie mo na by o wyprowadza

Ins
tyt

wniosku, i ustawodawca, u ywaj c s ów „oraz o przysposobienie”, chcia wy czy z
ciwo ci s du wojewódzkiego sprawy o rozwi zanie przysposobienia.

11

OSN CAP nr 11 z 1994 r., poz. 204.

44

szczegó owo ci wylicze

ci

Stopie

pozosta ych spraw podlegaj cych wy czeniu

liw
o

wskazywa na nawi zanie do terminologii Kodeksu post powania cywilnego. Kodeks
ten sprawy o rozwi zanie przysposobienia wyra nie oddzieli
przysposobienie, mi dzy innymi z tego powodu,
rozpoznawczego. S d Najwy szy uzna ,
wy czy z w

e nale

od spraw o

do innego trybu

e gdyby ustawodawca chcia te sprawy

ciwo ci s du wojewódzkiego, to pos

by si terminologi zarówno

ied

Kodeksu post powania cywilnego, jak i Kodeksu rodzinnego i opieku czego (art. 125
i nast.).

(okr gowego) by o odwo anie si
zgodnie z któr
wynikaj

ciwo ci

s du wojewódzkiego

raw

Kolejnym argumentem przemawiaj cym za w

do powszechnie akceptowanej regu y wyk adni,

wyj tku nie mo na interpretowa

z tre ci art. 17 pkt 1 k.p.c., jest

za ,

e sprawy o prawa niemaj tkowe

do w

ciwo ci s du wojewódzkiego

Sp

wynikaj ce ze stosunków rodzinnych nale

rozszerzaj co. Zasad

(okr gowego). Przy braku wyszczególnienia spraw o rozwi zanie przysposobienia
ród spraw taksatywnie wymienionych jako wy czone z tej w

ciwo ci S d

Najwy szy przyj , e sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia w pierwszej

aru

instancji rozpoznaje s d wojewódzki (okr gowy).

Mimo wskazanego stanowiska S du Najwy szego prezentowany by tak e pogl d12,
e skoro sprawy o przysposobienie s rozpoznawane w trybie nieprocesowym, a art.
ciwo

rzeczow s du w post powaniu procesowym, to przez

ym
i

17 k.p.c. normuje w

„sprawy o przysposobienie” nale y rozumie równie sprawy o rozwi zanie stosunku
przysposobienia.
Wi kszo

pozwów w sprawach, które by y przedmiotem analizy, wp yn a do s dów

ut
W

przed wej ciem w ycie wskazanej nowelizacji Kodeksu post powania cywilnego,
która rozwi za a jednoznacznie problem w

ciwo ci s du w sprawach o rozwi zanie

stosunku przysposobienia.
W 14 przypadkach pozew zosta wniesiony do s du niew

Ins
tyt

W dwóch sprawach, w których pozew wp yn

ciwego rzeczowo.

do s du niew

ciwego rzeczowo (s d

rejonowy przed dniem 1 lipca 2000 r. i s d okr gowy po tym dniu) nast pi o
12

H. Haak: Kodeks rodzinny i opieku czy. Przysposobienie. Komentarz, Toru 1996, s. 206-207.
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ci

ciwy rzeczowo. W pozosta ych sprawach s dy

przekaza y sprawy do rozpoznania s dom w

ciwym.

W jednej sprawie pozew sporz dzony przez adwokata wp yn
który uzna si

za niew

ciwy i stwierdzi ,

liw
o

rozpoznanie sprawy przez s d niew

do s du okr gowego,

e nie podziela stanowiska S du

ied

Najwy szego wypowiedzianego w powo anej uchwale III CZP 24/94.

W efekcie, apelacja w tej sprawie od wyroku s du rejonowego zosta a uwzgl dniona.
d rozpoznaj cy apelacj (ten sam s d, który uprzednio uzna sw niew

ciwo

Jak wynika ze statystyki s dowej,

raw

lecz w innym sk adzie) zniós post powania przed s dem rejonowym.

wp yw spraw o rozwi zanie stosunku

przysposobienia do s dów rejonowych nie nale
mo na wskaza ,

do rzadko ci. Tytu em przyk adu

e w 1997 r. do s dów tych wp yn o 31 spraw o rozwi zanie

Sp

stosunku przysposobienia (19% wp ywu wszystkich spraw o rozwi zanie stosunku
przysposobienia; do s dów wojewódzkich wp yn o 113 spraw) a w 1998 r. 19 takich
spraw (18% wp ywu; do s dów wojewódzkich wp yn o 88 spraw o rozwi zanie
stosunku przysposobienia)13. Z regu y s dy niew

Strony post powania o rozwi zanie stosunku przysposobienia

ym
i

2.

ciwym.

aru

rozstrzygni cia s dom w

ciwe przekazywa y sprawy do

Rozwi zanie przysposobienia mo e nast pi

tylko w trybie procesowym, w

post powaniu odr bnym w sprawach ze stosunków mi dzy rodzicami a dzie mi.
Stronami procesu s przysposabiaj cy i przysposobiony, którzy mog mie pozycj

ut
W

powoda lub pozwanego, z wyj tkiem sytuacji gdy powództwo wytoczy prokurator
(pozwany jest wówczas przysposabiaj cy i przysposobiony - art. 454 § 4 k.p.c.).
Przysposabiaj cy

daj cy rozwi zania stosunku przysposobienia powinien pozwa

przysposobionego. Nieprawid owe jest równoczesne pozywanie matki dziecka, gdy

Ins
tyt

przysposabiaj cy ojczym

da rozwi zania stosunku przysposobienia.

13

Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci w 1997 r., Warszawa 1998, s. 247 i
393. Informacja statystyczna o dzia alno ci wymiaru sprawiedliwo ci w 1998 r., Warszawa 1999, s.
273 i 421.
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ci

W dwóch sprawach ze zbadanych (w obu pozwy sporz dzi pe nomocnik procesowy
przysposobion

i jej matk .

liw
o

powoda - adwokat) przysposabiaj cy pozwa osob

Nale y domniemywa , e s d (ten sam w obu przypadkach) uzna pozwanie matki
przysposobionego za prawid owe.

Matce przysposobionego pasierba nie przys uguje legitymacja czynna w sprawie o

ied

rozwi zanie stosunku przysposobienia. W jednej ze spraw (pozew przygotowa

pe nomocnik matki - adwokat) w charakterze powodów wyst powali: matka
przysposobionego i przysposobiony ma oletni pasierb.

raw

Stwierdziwszy brak zdolno ci procesowej ma oletniego powoda, s d zobowi za
pe nomocnika jego matki do wszcz cia post powania o ustanowienie kuratora dla
ma oletniego przysposobionego. Brak legitymacji czynnej matki do

dania

3.

Sp

rozwi zania stosunku przysposobienia nie zosta przez s d dostrze ony.

mier strony podczas post powania

aru

Zgodnie z art. 125 § 2 k.r.o., rozwi zanie przysposobienia nie mo e nast pi po
mierci przysposobionego lub przysposabiaj cego. Zasada ta nie ma zastosowania
gdy przysposabiaj cy zmar

po wszcz ciu sprawy o rozwi zanie stosunku

ym
i

przysposobienia. W miejsce zmar ego przysposabiaj cego w procesie wyst puje
kurator. W jednej ze spraw przysposabiaj cy ojczym, który

da rozwi zania

stosunku przysposobienia zmar w czasie trwania post powania. S d umorzy z tej
przyczyny post powanie w sprawie, mimo

e, zgodnie z art. 456 § 2 k.p.c., mia

ut
W

obowi zek zawiesi post powanie do czasu ustanowienia kuratora, który wst puje
do sprawy na miejsce zmar ego.

Reprezentacja ma oletniego przysposobionego

Ins
tyt

4.

Ma oletni przysposobiony nie ma zdolno ci do czynno ci procesowych, gdy takowa

przys uguje osobom fizycznym, które maj pe

zdolno

do czynno ci prawnych

(art. 65 § 1 k.p.c.). Mo e wi c podejmowa czynno ci procesowe tylko przez swego
47

ustawowego

(art.

66

k.p.c.).

Nie

osoba

b

ca

ma oletniego zwa ywszy na

liw
o

przedstawicielem ustawowym mo e reprezentowa

ka da

ci

przedstawiciela

ograniczenie wynikaj ce z art. 98 § 3 k.r.o.

Za utrwalone nale y uzna stanowisko, i jedno z rodziców nie mo e reprezentowa
dziecka w procesie, w którym stron

jest drugie z rodziców o ile nic innego nie

ied

wynika z wyra nego przepisu ustawy. W celu reprezentowania ma oletniego
przysposobionego s d opieku czy powinien ustanowi kuratora (art. 99 k.r.o.)14.
W wi kszo ci spraw powy sza zasada by a stosowana. W kilku sprawach kurator nie

raw

zosta ustanowiony, a ma oletni przysposobiony, pozwany przez przysposabiaj cego,
by reprezentowany przez matk sprawuj

nad nim w adz rodzicielsk .

Dzia ania kuratorów ma oletnich nie gwarantowa y z regu y nale ytej ochrony

Sp

interesów przysposobionych. Kuratorzy, w wi kszo ci spraw, nie znali sytuacji
dziecka, ani nie wykazali inicjatywy w post powaniu dowodowym. Matki pozwanych
dzieci zna y natomiast ich sytuacj rodzinn i materialn bardzo dobrze i, z regu y,
zmierza y do oddalenia powództwa przysposabiaj cych, maj c zapewne na uwadze

Wydaje si ,

aru

nie tylko interes dziecka ale i w asn sytuacj materialn .
e dobro przysposobionych dzieci nie ucierpia o wskutek nie

ustanowienia kuratorów. Nie zmienia to jednak faktu, e ocena sytuacji procesowej

ym
i

ma oletniego przysposobionego, który nie jest reprezentowany przez kuratora,
mog aby nawet uzasadnia zarzut niewa no ci post powania (art. 379 pkt 2 k.p.c.) o
ile wyrok zapad y w sprawie zosta by zaskar ony.

ut
W

Nie ulega w tpliwo ci,

e opiekun jako przedstawiciel ustawowy ma oletniego

przysposobionego mo e reprezentowa

go w procesie o rozwi zanie stosunku

przysposobienia. Nie ma takiego uprawnienia osoba ustanowiona rodzin zast pcz ,
która nie sprawuje funkcji opiekuna dziecka. Taka sytuacja mia a miejsce w jednej ze
spraw. Mimo powa nego „ci

Ins
tyt

14

aru gatunkowego” tego uchybienia z procesowego

Stanowisko, i rodzice nie mog reprezentowa dzieci w sprawach, w których stronami s dzieci
albo jedn stron jest jedno z rodziców, ojczym lub macocha a drug stron jest dziecko uwa a si za
utrwalone pocz wszy od wypowiedzenia go przez S d najwy szy w uchwale sk adu siedmiu s dziów
SN z dnia 7 kwietnia 1952 r., C 487/52, NP z 1952 r., nr 7-8. Odno nie procesu o rozwi zanie
stosunku przysposobienia zosta o ono wypowiedziane w szczególno ci w orzeczeniu z dnia 17
wrze nia 1982 r., II CR 340/82, OSN 1983, nr 7, poz. 89.
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ci

punktu widzenia, podobnie jak w przypadku reprezentowania przysposobionego

5.

liw
o

pasierba przez matk , dobro przysposobionego nie zosta o naruszone.

Rodzice dziecka jako interwenienci uboczni

ied

W sprawach dotycz cych rozwi zania stosunku przysposobienia z pasierbem rodzic
dziecka (aktualny lub by ma onek osoby przysposabiaj cej) mo e mie

pozycj

Dopuszczalno

raw

interwenienta ubocznego (sytuacja taka wyst pi a w jednej ze spraw).

interwencji ubocznej rodziców dziecka oraz wspó ma onka osoby

przysposabiaj cej w sprawach w sprawach o rozwi zanie stosunku przysposobienia
nie budzi w tpliwo ci w orzecznictwie S du Najwy szego (por. orzeczenia z
30.7.1968 r., II CZ 139/6815, z 20.1.1970 r., II CR 340/8216, z 17.9.1982 r., II CR

Sp

340/8217).

W wyroku z 17.9.1982 r., II CR 340/82, który zapad w sprawie z powództwa ojczyma
o rozwi zanie stosunku przysposobienia pasierba, S d Najwy szy stwierdzi mi dzy

aru

innymi, e „[...] skoro w my l przepisów art. 98 k.r.o. matka nie mo e reprezentowa
(ma oletniej przysposobionej), to uczyni to powinien kurator ustanowiony przez s d
opieku czy (art. 99 k.r.o.), matka za

6.

w sprawie tylko jako

ym
i

interwenient uboczny”.

mo e uczestniczy

Orzeczenie o obowi zku alimentacyjnym w wyroku rozwi zuj cym

ut
W

stosunek przysposobienia

Orzekaj c rozwi zanie stosunku przysposobienia s d mo e, stosownie do
okoliczno ci, utrzyma w mocy wynikaj ce z niego obowi zki alimentacyjne (art. 125

Ins
tyt

§ 1, zdanie 2 k.r.o.). Przyjmuje si

18

, e w ka dym wyroku rozwi zuj cym stosunek

15

OSN 1965, nr 5, poz. 96.

16

OSPiKA 1970, nr 12, poz. 251.

17

OSN 1983, nr 7, poz. 89.

18

Tak np. H. Haak: Kodeks rodzinny i opieku czy. Przysposobienie. Komentarz, Toru 1966, s. 188.
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ci

przysposobienia powinno by

zawarte, z urz du, rozstrzygni cie o utrzymaniu

liw
o

obowi zków alimentacyjnych lub o odst pieniu od ich utrzymania.
Stosowne rozstrzygni cia zapada y sporadycznie i wy cznie na korzy
przysposobionych, cho troska o konieczno

osób

zapewnienia osobie przysposobionej

rodków utrzymania cz sto by a jedynym motywem oddalenia powództwa o

Podsumowanie

raw

VI.

ied

rozwi zanie stosunku przysposobienia.

Badanie w pe ni potwierdzi o poddane weryfikacji hipotezy. Wykaza o równie , e nie
zosta a usuni ta zdecydowana wi kszo

niedostatków post powania, ujawnionych

Sp

na podstawie - powo anej w uwagach wst pnych do niniejszego opracowania analizy spraw o rozwi zanie stosunku przysposobienia, prawomocnie zako czonych
w 1995 r., przeprowadzonej w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Najbardziej ra

aru

Ministerstwa Sprawiedliwo ci.

ca by a postawa kuratorów ustanawianych dla ma oletnich

przysposobionych,

w

szczególno ci

sekretariatów s dowych.

e o ile nie mo na wskaza

ym
i

Wydaje si ,

ustanawianych

w

spo ród

pracowników

ciwej osoby spo ród osób bliskich

ma oletniemu, znaj cych jego sytuacj , najbardziej celowe by oby ustanawianie
kuratorów

spo ród

pracowników

o rodków

adopcyjno-opieku czych

ut
W

szczególno ci gdy o rodek taki funkcjonuje w miejscowo ci b

(w

cej siedzib s du

orzekaj cego w sprawie), lub ewentualnie organizacji zajmuj cych si

szeroko

rozumian pomoc dla dzieci (TPD, KOPDz, fundacje, których celem statutowym jest
dzia alno

na rzecz dzieci).

Mimo uchybie

w zakresie reprezentacji ma oletniego oraz niedoskona

Ins
tyt

post powania dowodowego, nie budzi o w tpliwo ci

ci

e, poza nietypowymi

19

wyj tkowymi sytuacjami , we wszystkich sprawach, w których nast pi o rozwi zanie
19

Np. sprawa, w której celem rozwi zania przysposobienia by o u atwienie pe noletniej osobie
przysposobionej wyjazdu do USA.
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ci

stosunku przysposobienia, w dniu wyrokowania pomi dzy stronami brak by o wi zi
stosunki pomi dzy rodzicami a

liw
o

emocjonalnych, które powinny charakteryzowa
dzieckiem.

Dobro dziecka jako negatywna przes anka rozwi zania stosunku przysposobienia z
osob

ma oletni

oceniane by o g ównie w aspekcie sytuacji materialnej osoby

przysposabiaj cych.

ied

przysposobionej. Przysposobieni nie pozostawali pod piecz

Prawdopodobie stwo odbudowania prawid owych relacji rodzinnych praktycznie nie

nale ycie

wi c,

zabezpieczony

w

e interes osoby przysposobionej móg by zosta
drodze

utrzymania

przysposobienia obowi zku alimentacyjnego.

w

mocy

wynikaj cego

z

raw

wyst powa o. Wydaje si

Osi gni cie pe noletno ci i uznanie powództwa lub wyra enie zgody na rozwi zanie
stosunku przysposobienia przez osob

przysposobion

taka postawa cz sto mog a by

Sp

rozwi zania stosunku przysposobienia, cho

„otwiera o drog ” do

oceniona jako maj ca charakter emocjonalny (swoiste „uniesienie si

honorem”

przez odrzuconego emocjonalnie przysposobionego) a s d nie docieka czy jest

aru

skutkiem przemy lanej decyzji.

W prawie wszystkich sprawach, które nie dotyczy y przysposobienia pasierbów,
wyst powa y dramatyczne okoliczno ci, „okaleczaj ce” emocjonalnie zarówno osob

Nie powinno doj

ym
i

przysposobion jak i przysposabiaj cych.

do orzeczenia przysposobienia prawie w adnej sprawie, która

by a przedmiotem badania i zako czy a si merytorycznie. Przeprowadzone badanie
potwierdzi o

wcze niejsze

psychologiczne20,

konstatacje

ut
W

przysposobionych wiadczy y o zaburzeniach zachowania, które s

e

postawy

ci le zwi zane

ze rodowiskiem rodzinnym (wadliwe wzorce, niezaspokojone potrzeby emocjonalne,
kryzysy w funkcjonowaniu rodziny) i mog y by
przysposabiaj cych lub wynika
placówkach.

(Zaburzenia

z nieprzezwyci

emocjonalne

u

reakcj

na wadliwe postawy

enia skutków pobytu dzieci w

takich

dzieci

wymagaj

dzia

Ins
tyt

terapeutycznych - tzw. tradycyjne metody wychowawcze mog utrwala i pog bia
zaburzenia w zachowaniu dzieci.)

20

E. Milewska, op. cit., s. 56.
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ci

Badanie dostarczy o danych na potwierdzenie wyników analiz pedagogicznych
21

.

liw
o

nieudanych przysposobie

Przyczyny prowadz ce do rozwi zania stosunku przysposobienia by y konsekwencj

ego doboru stron22, z ego rozpoznania stanu zdrowia i rozwoju dzieci (który dla
przysposabiaj cych bywa zaskoczeniem), z ego rozpoznania rzeczywistej motywacji

ied

przysposabiaj cych (zw aszcza przy przysposobieniu pasierbów).

Mo na wyrazi nadziej , e powierzenie s dom rodzinnym orzekania w sprawach o
rozwi zanie stosunku przysposobienia spowoduje bezpo rednie do wiadczenia

staranno ci przy orzekaniu przysposobienia.

na zwi kszenie dociekliwo ci i

raw

dziów i przep yw informacji, które wp yn

Aneks. Opisy wybranych spraw

1.

Sprawy, w których nast pi o rozwi zanie stosunku przysposobienia

Sp

VII.

Sprawa pierwsza
Sprawa nr 1/M/L

4.
5.
6.
7.
8.
9.

21

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez m a matki.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 9 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta
przysposobiona: s d
stwierdzi , e przysposobiona nie powraca do nazwiska noszonego przed przysposobieniem.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: utrzymanie wynikaj cego z przysposobienia
obowi zku alimentacyjnego przysposabiaj cego.
Post powanie trwa o: 14 miesi cy.

ut
W

1.
2.
3.

ym
i

Charakterystyka sprawy

aru

przed osi gni ciem pe noletno ci przez osob przysposobion

Ins
tyt

R. Paw owska: O rodki adopcyjno-opieku cze a kompensacja sieroctwa dzieci cego, Gda sk 1993,
s. 113-117, I. Wagner: Reakcje instytucjonalne wobec sieroctwa spo ecznego i adopcji, Cz stochowa
1995, s. 69-71.
22

Podobna ocena wynika tak e z obserwacji praktyki s dowej przedstawionej z punktu widzenia
prokuratora bior cego udzia w post powaniu o rozwi zanie przysposobienia przez H. Szyma sk i B.
Bielawsk . (Problematyka rozwi zania przysposobienia, Problemy Praworz dno ci 1980, nr 7.)
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ci

Stan faktyczny sprawy

ma

skim. Jej matka zawar a zwi zek

liw
o

Przysposobiona by a dzieckiem pozama

ski z pó niejszym przysposabiaj cym gdy córka liczy a 8 miesi cy. M

matki

przysposobi pasierbic dopiero gdy mia a ona 6 lat. Stwierdzi , e chodzi o o to, aby
dziecko mog o nosi

jego nazwisko rozpoczynaj c nauk
ony traktowa

e

jak w asn . Stosunek

ied

dokonuj c przysposobienia chcia córk

szkoln . Twierdzi ,

przysposabiaj cego do przysposobionej zmieni si zasadniczo po urodzeniu si w
ma

stwie z matk

przysposobionej dziewczynki wspólnej córki ma onków.

raw

Przysposabiaj cy faworyzowa córk , za dla przysposobionej by bardzo surowy.
Stosowa bez wystarczaj cego uzasadnienia kary cielesne. Przysposobiona ba a si
go. Staj ca w obronie córki matka sama bywa a z tego powodu uderzana przez
przysposabiaj cego.

stwo przysposabiaj cego z matk dziecka zosta o rozwi zane przez rozwód,

Sp

Ma

a przysposabiaj cy zosta pozbawiony w adzy rodzicielskiej nad przysposobion
córk przy pe nej jego aprobacie dla takiego rozstrzygni cia.

aru

Przysposabiaj cy w uzasadnieniu powództwa o „ustanie adopcji przysposabiaj cej”
wskazywa , e wszelkie wi zi z przysposobion usta y, nie widuje jej i nie interesuj
go jej losy. Pragnie rozwi zania stosunku przysposobienia, gdy chce uwolni si od
obowi zku alimentacyjnego wobec przysposobionej. Przysposabiaj cy wskaza , e

ym
i

znajduje si w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Jedynym ród em jego utrzymania
dochody z gospodarstwa rolnego o powierzchni nieco ponad 2 ha. Nie mo e
liczy

na pomoc krewnych, bowiem s

oni w równie trudnej sytuacji (rodzice

korzystaj z rent rolniczych). Przysposabiaj cy nie jest w stanie wiadczy alimentów

ut
W

na rzecz córki rodzonej i córki przysposobionej. Uprawnione uzyskuj

wiadczenia z

Funduszu Alimentacyjnego.
Przysposabiaj cy wyrazi

pogl d, i

wiadczenia na rzecz córki, z któr

Ins
tyt

d ustali ,

w pierwszej kolejno ci powinien spe nia

cz go wi zi krwi.

e przysposobiona pozostaje pod bezpo redni

piecz

matki we

wspólnocie rodzinnej z przyrodni siostr . Warunki materialne tej rodziny s bardzo

trudne.
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przysposobiona

(licz ca

w

czasie

post powania

o

ci

Zarówno

rozwi zanie

liw
o

przysposobienia 14 lat) jak i jej matka opowiedzia y si za rozwi zaniem stosunku
przysposobienia. Przysposobiona stwierdzi a, e nie kocha przysposabiaj cego, ma

do niego g boki al za z e traktowanie jej podczas pozostawania we wspólnocie
rodzinnej i sam jego widok budzi jej z e skojarzenia („[...] niedobrze mi si robi jak go
widz

za to co mi zrobi [...]”). Pragnie jedynie nosi

nadal nazwisko uzyskane

ied

wskutek przysposobienia, ale - jak mo na s dzi - nie dlatego, e jest to nazwisko
przysposabiaj cego ale dlatego, e takie nazwisko nosi jej matka.

matki ma oletniej przysposobionej wynika o, e ojciec przysposobionej

raw

Z wyja nie

nie yje, a przysposobiona nigdy go nie pozna a.

Kurator ma oletniej, jej matka a tak e uczestnicz cy w post powaniu prokurator
opowiedzieli si

za rozwi zaniem stosunku przysposobienia z pozostawieniem

Sp

wynikaj cego z przysposobienia obowi zku alimentacyjnego przysposabiaj cego na
rzecz przysposobionej.

d w wyroku z dnia 12.9.2000 r. rozwi za stosunek przysposobienia i orzek o
e obci

enie

aru

utrzymaniu obowi zku alimentacyjnego przysposabiaj cego. Mimo

obowi zkiem alimentacyjnym zadecydowa o, jak si wydaje o wniesieniu powództwa
o rozwi zanie stosunku przysposobienia, przysposabiaj cy nie wnosi o uzasadnienie

Uwagi

.

ym
i

wyroku ani wyroku tego nie zaskar

Brak uzasadnienia wyroku nie pozwala na precyzyjne ustalenie motywów

ut
W

rozstrzygni cia. Mo na domniemywa , e za wa ne powody rozwi zania stosunku
przysposobienia s d uzna zawinione przez powoda zerwanie wi zi pomi dzy
stronami stosunku przysposobienia. Zapewne stanowisko przysposobionej i jej matki
uprawdopadabnia o

tez ,

e

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia

-

przy

zachowaniu, po rozwi zaniu stosunku przysposobienia jednostronnego obowi zku
alimentacyjnego przysposabiaj cego na rzecz ma oletniej przysposobionej - nie

Ins
tyt

dzie narusza o dobra przysposobionej.
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ci

Sprawa druga

liw
o

Sprawa nr 2/m/
Charakterystyka sprawy

5.
6.
7.
8.
9.

ied

4.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: ma onków, którzy dokonali przysposobienia wspólnego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez obcych dziecku
ma onków.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 11 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta przysposobiona: nie nast pi o.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie nast pi o.
Post powanie trwa o: 6 miesi cy.

raw

1.
2.
3.

Stan faktyczny sprawy

Przysposabiaj cy ma onkowie w dniu orzeczenia przysposobienia wspólnego blisko
rodzicami dwóch synów w wieku 17 i 13 lat.

Sp

czteroletniej dziewczynki byli ju

Przysposabiaj ca matka adopcyjna, licz ca wówczas 39 lat, i przysposabiaj cy
ojciec adopcyjny licz cy 42 lata, pragn li stworzy
mi dzy innymi

przysposobiona i uwa
wdzi czno ci” za szcz
Wed ug twierdze

dlatego,
a,

e

przysposabiaj ca

sama

by a

niegdy

e jej obowi zkiem moralnym jest „sp ata d ugu

aru

dziecka,

dom dla wychowanki domu

liw adopcj .

powodów zawartych w uzasadnieniu powództwa o rozwi zanie

ym
i

stosunku przysposobienia, ma oletnia stwarza a problemy wychowawcze ju w wieku
przedszkolnym, w szczególno ci w zwi zku z kradzie ami pieni dzy na szkod
kole anek a potem rodziców adopcyjnych.

ut
W

Problemy te narasta y z wiekiem dziewczynki. Rodzice adopcyjni zarzucali jej brak
szacunku, arogancj , niepodporz dkowywanie si

poleceniom, k amstwa, akty

agresji (nawet atak z no em na starszego syna powodów). Na 11 miesi cy przed
wniesieniem powództwa o rozwi zanie stosunku przysposobienia przysposobiona
usi owa a pope ni

samobójstwo za ywaj c leki. Dzi ki p ukaniu

dka zosta a

Ins
tyt

uratowana. Wed ug oceny powodów, po tym zdarzeniu pozwana: „[...] zmieni a
taktyk

i na ka

wymian

zda

z powodami reagowa a agresywnie i zacz a

systematycznie okalecza si . Podcina a sobie

55

y yletkami, a nawet okalecza a si

ci

cyrklem [...] z powodu braku dobrej woli pozwanej - nie mo na by o zastosowa

liw
o

terapii [...]”.
Po up ywie 5 lat od orzeczenia przysposobienia, kiedy dziewczynka liczy a 9 lat,
pedagog szkolny stwierdzi na jej ciele

lady pobicia i uzyska informacj

od

ma oletniej, która nie wiedzia a o fakcie przysposobienia, e jest przez rodziców bita

ied

kablem, zamykana w komórce, karana brakiem jedzenia lub ograniczeniem posi ków
do chleba i wody.
Zawiadomiony

o

tych

zdarzeniach

s d

opieku czy

w

1993

r.

zarz dzi

podj

raw

natychmiastowe umieszczenie ma oletniej w pa stwowym pogotowiu opieku czym i
post powanie stanowi ce ingerencj w wykonywanie w adzy rodzicielskiej, w

ramach którego przyczyny konfliktu w rodzinie by y diagnozowane przez bieg ych z
ROD-K. Zarzuty dziewczynki potwierdzi y si . Stosowane kary mia y oduczy

Sp

przysposobion od kradzie y i k amstw.

Biegli ustalili, e rodzice adopcyjni nie mieli wiadomo ci ani problemów sieroctwa
ani konsekwencji odtr cenia uczuciowego. Matka adopcyjna przyzna a, e nie potrafi
dziewczynce czu

ci i mi

ci jak

do niej

ywi w zwi zku z „trudnym

aru

okaza

charakterem” przysposobionej. Sama zapewne nie dozna a negatywnych skutków
asnego sieroctwa bowiem zosta a przysposobiona po niespe na trzymiesi cznym
pobycie w domu ma ego dziecka, by a jedynym dzieckiem kochaj cych j

ym
i

przysposabiaj cych, a sw rodzin adopcyjn ocenia a bardzo wysoko.
d opieku czy ograniczy w adz

rodzicielsk

przysposabiaj cych poddaj c jej

wykonywanie sta emu nadzorowi kuratora rodzinnego. Rodzice adopcyjni podj li
z kuratorem s dowym i pedagogiem szkolnym. Przez okres 2 lat

ut
W

wspó prac

przysposobiona

dobrze

si

uczy a.

Wyst powa y

jednak

nadal

wychowawcze zwi zane z k amstwami, drobnymi kradzie ami i agresj

problemy
s own

ze

strony przysposobionej. Wówczas rodzice adopcyjni poinformowali dziewczynk

o

fakcie jej przysposobienia. Informacja ta nast pi a w okresie dojrzewania ma oletniej

Ins
tyt

z typowym dla niego buntem, który zwi kszy a. Przysposobiona zareagowa a na
przekazan jej wiadomo

o przysposobieniu w sposób typowy - usi owa a odnale

matk , czu a al „do ca ego wiata”.
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przysposabiaj cych

zwi kszy a

kontrol

nad

ma oletni ,

ci

Rodzina

cz sto

liw
o

przedstawiano jej zarzuty, wymagania, oczekuj c zmiany post powania. Stosowano
system wychowawczy, w którym dominowa y kary a nie nagrody, co nie przynosi o
oczekiwanej przez rodziców adopcyjnych zmiany sytuacji. Kolejny rok wspó pracy z
kuratorem s dowym doprowadzi do znacznego uelastycznienia postaw obu stron

ied

stosunku przysposobienia i popraw w zachowaniu ma oletniej.

d przywróci przysposabiaj cym, po czterech i pó roku trwania ograniczenia
adzy rodzicielskiej, pe ni w adzy rodzicielskiej.

si

konflikty. Tym razem reakcj

raw

Gdy ma oletnia by a uczennic ostatniej klasy szko y podstawowej, ponownie nasili y
na nie ze strony przysposobionej by y akty

autoagresji - próba samobójcza, samookaleczenia. Przysposabiaj cy podj li prób
terapii rodzinnej, ale z uwagi na „blokad ” po stronie przysposobionej zaprzestano

Sp

ich bez uzyskania poprawy.

Ma oletnia by a poddana obserwacji na oddziale neuropsychiatrii m odzie owej, do
którego zosta a przyj ta z rozpoznaniem „reakcja adaptacyjna depresyjna”. Nie

aru

stwierdzono u niej choroby psychicznej ani upo ledzenia umys owego, lecz
zaburzenia zachowania z nieprawid owym procesem socjalizacji. Podczas pobytu w
tej placówce, do której byli kierowani przez s d ma oletni z powodu nieprawid owo ci
w zachowaniu, zaobserwowano,

e przysposobiona w

nie z takimi osobami

ym
i

najch tniej nawi zuje stosunki, pali papierosy, pozostaje „w interakcji” z ch opcami.
Nie chcia a si natomiast uczy w szkole przyszpitalnej. Dokucza a osobom chorym,
szanta owa a i wy miewa a je. Zastrasza a ma e dzieci przebywaj ce w placówce.
Stara a si

manipulowa

personelem. K ama a, aby uzyska

okre lone korzy ci.

ut
W

Obwinia a i surowo ocenia a innych, zw aszcza najbli szych. O przysposabiaj cej
matce mówi a z nienawi ci . Ojca adopcyjnego akceptowa a, a nawet - jak oceni
ordynator oddzia u - by a o niego zazdrosna. Jednocze nie za

ma oletnia

wykazywa a ponadprzeci tne zaanga owanie religijne.

Ins
tyt

Podczas tej obserwacji w warunkach szpitalnych, ma oletnia dokonywa a tak e
samookalecze (nacinanie przedramion). Miesi czna terapia indywidualna nie da a

rezultatu. Ustalono prawid owe funkcjonowania procesów my lenia logicznego i

poj ciowego, ni sz

ni

normalna sprawno
57

my lenia arytmetycznego. Badanie

ci

sfery emocjonalnej, osobowo ci i

wiata prze

wykaza o introwertywny profil

neurotycznych wyra aj cych si niezrównowa on

wiadczy y o sk onno ciach

liw
o

osobowo ci. Uzyskane wyniki w skali neurotyzmu

emocjonalno ci . Wyniki bada

reakcji z otoczeniem wykaza y zaburzenie wi zi rodzinnych z przeniesieniem na inne

osoby z poza najbli szej rodziny. Przy wypisie ze szpitala wskazano na zagro enie
demoralizacj i zaproponowano umieszczenie ma oletniej w placówce wychowawczej

z przewag

oddzia ywa

terapeutycznych na kszta tuj

.

Rodzice adopcyjni czuli si

si

nieprawid ow

raw

osobowo

ied

dla dziewcz t oraz zalecono pozostawanie badanej pod opiek psychosocjologiczn

bezradni. Sytuacja w rodzinie ulega a sta emu

pogorszeniu. Ma oletnia nie poddawa a si ju kierowaniu przez przysposabiaj cych,
nie wykonywa a dobrowolnie takich czynno ci jak np. sprz tanie w asnego pokoju,
o swoich sprawach i planach, przebywa a w nieznanych

Sp

przesta a informowa

rodzicom adopcyjnym miejscach i w nieznanym im towarzystwie. Nie wykluczali, i
ma oletnia za ywa jakie

rodki odurzaj ce. Wraca a pó no (tak e w nocy), nie

rozmawia a z rodzicami adopcyjnym, ale równie

krzycza a na adopcyjn

matk ,

adopcyjni

byli

aru

poszturchiwa a j , nieco wi kszym respektem darz c ojca adopcyjnego. Rodzice
„szanta owani”

przez

przysposobion

gro

kolejnego

samookaleczenia. Zacz li si te ba , e córka adopcyjna ich okradnie.
o rozwi zaniu przysposobienia, któr

zakomunikowali

ym
i

Podj li wówczas decyzj
ma oletniej.

Stanowisko pi tnastoletniej przysposobionej, zeznaj cej w trybie art. 304 k.p.c., jest
szczególnie charakterystyczne dla wielu spraw o rozwi zanie przysposobienia.

ut
W

Celowe wydaje si wi c przytoczenie jego fragmentów:
„Nie ma mi

ci w domu ani uczucia. Rodzice nie mówili mi,

e mnie kochaj .

Uwa am, e rodzice zrobili du o, eby poprawi t sytuacj . Nigdy nie mówi nikomu
co czuj

bo nie umiem powiedzie . Nie wiem czy chc

by w tym domu. Gdzie

Ins
tyt

indziej nie b dzie mi lepiej ni tu. [...] Nie umiem okre li tego co czuj do rodziców.
[...] Mo e matk

odrobin

kocham, ale prawd

jest,

e jej mówi am,

e jej

nienawidz . [...] Nie umiem powiedzie czy kocham rodziców tych czy prawdziwych,

na pewno mam ch

zobaczy

tych prawdziwych [...] wiem tylko,
58

e byli

ci

alkoholikami. Próbowa am si

zabi tylko dlatego, e chcia am zwróci na siebie

liw
o

uwag . Nie pami tam co im powiedzia am kiedy pytali mnie dlaczego chcia am si
zabi .
[...] Nie jest prawd , e nale

do sekty ale rodzice nie mog pogodzi si z tym, e

odesz am od ko cio a katolickiego, przyst pi am do Ko cio a Zielono wi tkowców.
czasu po wi cam nowej religii [...] Tym osobom, z którymi si

spotykam nie mówi

co dzieje si

w domu, jak si

ied

[...] Wi kszo

ucz

[...] Zmieni am religi

poniewa jestem pewna, e nie by o mi dobrze w ko ciele katolickim.”
nie

kwestionowa a

faktów dotycz cych

jej sposobu

raw

Przysposobiona

ycia,

zachowania wobec przysposabiaj cych ani zaniedba obowi zków szkolnych.
d w wyroku z dnia 21.12. 1999 r. rozwi za stosunek przysposobienia po 11 latach

Sp

jego trwania. Nie orzeka natomiast ani w przedmiocie nazwiska przysposobionej, ani
obowi zku alimentacyjnego. Wyrok uprawomocni si bez kontroli instancyjnej.
Uwagi

aru

Brak uzasadnienia wyroku nie pozwala na precyzyjne ustalenie motywów
rozstrzygni cia. By mo e za wa ne powody rozwi zania stosunku przysposobienia
d uzna zerwanie wi zi pomi dzy stronami stosunku przysposobienia. By mo e
za

,

e przysposabiaj cy wyczerpali ju

wszelkie mo liwo ci oddzia ywania

ym
i

wychowawczego a nie mo na im przypisa winy rozk adu wi zi rodzinnej.
Ustanowiony przez s d kurator procesowy dla ma oletniej wnosi o oddalenie
powództwa w ca

ci. W uzasadnieniu (jednozdaniowym) wskaza na trwanie wi zi

ut
W

emocjonalnej mi dzy stronami oraz negatywny wp yw rozwi zania przysposobienia
na dalszy rozwój psychiczny i emocjonalny przysposobionej. By a to jedyna forma
aktywno ci kuratora, który nie rozmawia z ma oletni , nie stawi si

na

adn

rozpraw , nie zg osi jakichkolwiek wniosków dowodowych, nie wnosi o uzasadnienie
wyroku ani go nie zaskar

Ins
tyt

Zwa ywszy na ma oletnio

.
przysposobionej niezb dne by o ustalenie przez s d, e

wskutek rozwi zania stosunku przysposobienia nie ucierpi jej dobro.
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ci

Co do tego aspektu sprawy mog wyst powa powa ne w tpliwo ci, zw aszcza w
e skutki rozwi zania

liw
o

kontek cie stanowiska samej przysposobionej, szczególnie

stosunku przysposobienia nie zosta y z agodzone przez zachowanie wynikaj cego z
przysposobienia obowi zku alimentacyjnego przysposabiaj cych.

stosunku przysposobienia:

ied

Ocena pedagogiczna przyczyn konfliktu w rodzinie, który doprowadzi do rozwi zania

Na powstanie sytuacji kryzysowej w rodzinie mog a wp yn
pedagogiczna

rodziców

adopcyjnych,

stosowanie

niew

niska kultura

ciwych

metod

raw

wychowawczych, w szczególno ci metody karania za uchybienia bez jednoczesnego
stosowania nagród jako metody wychowawczej.
Stosowane kary nie by y w

ciwe - kary fizyczne (bicie), kary obni aj ce poczucie

Sp

bezpiecze stwa ma oletniej (straszenie „poprawczakiem” i ograniczeniem posi ków
do „wody i chleba”).

Informacja o przysposobieniu zosta a podana w niew

ciwym momencie, po d ugim

aru

ju trwaniu stosunku przysposobienia, gdy pomi dzy stronami tego stosunku trwa
konflikt, a przysposobiona zacz a wchodzi w okres dojrzewania.
Sprawa trzecia
Sprawa nr 3/m/pl

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: ma onków, którzy dokonali przysposobienia wspólnego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez dziadków dziecka.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 6 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: nie nast pi o.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie nast pi o.
Post powanie trwa o: 3 miesi ce.

ut
W

1.
2.
3.

ym
i

Charakterystyka sprawy

Ins
tyt

Stan faktyczny sprawy
Pozama

skie dziecko o nieustalonym ojcostwie córki, licz cej w dniu porodu15 lat

i 11 miesi cy, przysposobili po up ywie pi ciu miesi cy od urodzenia dziadkowie. Nie

zajmowali si oni jednak dzieckiem, gdy niezw ocznie po urodzeniu piecz nad nim
60

ci

przej li ma onkowie, o których przysposabiaj cy mówi jako o bliskich znajomych.
piecz

nad dzieckiem s

rodzicami dwóch doros ych

liw
o

Osoby sprawuj ce faktyczn

synów. Ró nica wieku mi dzy dzieckiem a kobiet , która sprawuje nad nim piecz ,
wynosi lat 49. Jej m

jest o 2 lata starszy. Piecz sprawuj nieprzerwanie od 6 lat

pokrywaj c koszty utrzymania dziecka.

ied

Ani przysposabiaj cy, ani matka dziecka (aktualnie studentka) nie widzieli go od
chwili przej cia pieczy przez wspomniane osoby. Wed ug uzasadnienia pozwu, z
uwagi na szok jakiego doznali dziadkowie dziecka (przysposabiaj cy), ich znajomi

si dzieckiem przez pierwszy miesi c po jego

raw

(osoby sprawuj ce piecz ) mieli zaj

urodzeniu. Mimo, e okres ten si przed

, to dziadkowie a nie osoby sprawuj ce

piecz przysposobi y dziecko.

Jako wa ny powód rozwi zania przysposobienia przysposabiaj cy wskazali dobro

Sp

dziecka, które wymaga aby przysposobi y je osoby sprawuj ce piecz , które dziecko
uwa a za swoich rodziców. Powinno to nast pi szybko, aby dziecko rozpocz o
nauk nosz c nazwisko nowych przysposabiaj cych.

wiadków ma onkowie sprawuj cy piecz

aru

Przes uchani w charakterze

nad

dzieckiem o wiadczyli, e mi dzy nimi oraz ich synami a dzieckiem powsta a silna
wi

rodzinna. W ich zeznaniach znalaz o si nast puj ce stwierdzenie:

ym
i

„Nie jeste my lud mi m odymi i zdajemy sobie spraw ,

e w przysz

ci

wychowaniem zajmie si jeden z synów. Ja nie chc przy powodach mówi w jaki
sposób uregulujemy sytuacj

yciow

dziecka. Jestem w kontakcie z o rodkiem

adopcyjnym, który ju przeprowadzi wywiad. Na pewno dziecko zostanie w naszej

ut
W

rodzinie ale co do formy przysposobienia nie chc mówi z uwagi na dobro dziecka”.
d rozwi za przysposobienie.
Uwagi

Wyrok rozwi zuj cy stosunek przysposobienia nie zosta uzasadniony. Zapewne

Ins
tyt

wa nym powodem jego rozwi zania by brak nawi zania wi zi rodzinnej mi dzy
stronami orzeczonego przysposobienia.
Nie ulega w tpliwo ci,

e przysposobienie w opisanym stanie faktycznym nie

powinno zosta orzeczone, skoro wnioskodawcy nie sprawowali bie
61

cej pieczy nad

ci

dzieckiem, mimo up ywu okresu wystarczaj cego do „wyj cia z szoku”, ani nawet nie

liw
o

widzieli dziecka.
Zosta y tak e wype nione przes anki do pozbawienia przysposabiaj cych w adzy

rodzicielskiej nad przysposobionym dzieckiem. W zwi zku z powy szym nale y
przypuszcza ,

e perspektywa innego ni

przysposobienie przez dziadków

zwi zku z rozwi zaniem stosunku przysposobienia.
Sprawa czwarta

raw

Sprawa nr 4/m/pl
Charakterystyka sprawy

Sp

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez by ego m a matki (ojczyma).
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 4 lata.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: nie nast pi o.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie nast pi o.
Post powanie trwa o: 2 lata i 8 miesi cy.

Stan faktyczny sprawy

aru

1.
2.
3.

ied

przysposobienia spowodowa a, e s d nie dopatrzy si zagro enia dobra dziecka w

Przysposobiony pochodzi z ma

a. Matka po rozwodzie zawar a zwi zek ma

ym
i

alkoholizmem m

stwa rozwi zanego przez rozwód w zwi zku z
ski z rozwodnikiem

wychowuj cym 2 dzieci znacznie starszych od przysposobionego, który liczy
wówczas 8 lat.

ut
W

Wkrótce po zawarciu ma

stwa ojczym przysposobi ma oletniego. Ch opiec jednak

mieszka u swoich dziadków w innej miejscowo ci ni

matka i przysposabiaj cy.

Spotyka si z nim i jego dzie mi tylko podczas weekendów.
Po 10 miesi cach trwania zwi zek ma

ski matki z przysposabiaj cym zosta

rozwi zany przez rozwód. Przysposabiaj cy zawar swój trzeci zwi zek ma

ski, z

Ins
tyt

którego wkrótce urodzi o si dziecko. Wnosi o rozwi zanie stosunku przysposobienia

twierdz c, e nie powsta a wi

uwagi na rozwi zanie ma

uczuciowa mi dzy nim a dzieckiem i nie powstanie z
stwa z matk przysposobionego.
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ci

Matka przysposobionego, jako jego przedstawicielka ustawowa, wnosi a o oddalenie

mimo

e ma

wiadomo

liw
o

powództwa twierdz c, e syn kocha przysposabiaj cego, tylko jego uwa a za ojca
posiadania innego ojca biologicznego, jest bardzo

zwi zany emocjonalnie z dzie mi przysposabiaj cego, t skni i oczekuje na kontakty.
Badanie przez bieg ych z ROD-K doprowadzi o do ustalenia,

osobowo ciowa

ied

stosunku przysposobienia nie ma wi zi emocjonalnej. Niedojrza

e mi dzy stronami

przysposabiaj cego w po czeniu z d ugotrwa ym post powaniem o rozwi zanie
stosunku przysposobienia spowodowa y negatywny stosunek przysposabiaj cego do

raw

przysposobionego. Przysposobiony w pocz tkowej fazie badania wypowiada si
zgodnie z oczekiwaniami matki, w stosunku do których dystansowa

si

emocjonalnie. W rzeczywisto ci nie by zwi zany z przysposabiaj cym. Matka
wci ga a go do swego konfliktu z by ym m

em. Wzbudza o to niech

Sp

przysposobionego do ojczyma, który odrzuca dziecko.

Po 2 latach i 8 miesi cach procesu matka przysposobionego, jako jego
przedstawicielka

ustawowa,

wyrazi a

zgod

na

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia z zachowaniem obowi zku alimentacyjnego przysposabiaj cego.

aru

Na wiadczenie alimentów przysposabiaj cy nie wyra

zgody. Po kolejnych dwóch

miesi cach strony uzgodni y stanowiska.
d

rozwi za

przysposobienie

i

stwierdzi

w

wyroku,

ym
i

przysposobienia obowi zek alimentacyjny ustaje z chwil

e

wynikaj cy

z

uprawomocnienia si

wyroku, za przysposobiony nadal nosi nazwisko nabyte wskutek przysposobienia.

Tre

ut
W

Uwagi

wyroku zawiera rozstrzygni cia, które nast puj

sporny charakter tych kwestii spowodowa tak w

z mocy prawa. Zapewne

nie tre

rozstrzygni cia. Wyrok

nie zosta uzasadniony. Nale y domniemywa , e brak wi zi jak mi dzy ojcem a
synem zadecydowa o rozwi zaniu stosunku przysposobienia.

Ins
tyt

Sprawa pi ta

Sprawa nr 5m/CzM
Charakterystyka sprawy

1.
2.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy, rozpozna spraw s d rejonowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.
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8.
9.

ci

liw
o

4.
5.
6.
7.

Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez m a matki.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 11 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: s d
stwierdzi , e przysposobiona nie powraca do nazwiska noszonego przed przysposobieniem.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: s d orzek , e uchyla wynikaj ce z
przysposobienia obowi zki alimentacyjne.
Post powanie trwa o: 3 lata i 3 miesi ce.

ied

3.

Stan faktyczny sprawy

ustalone. Wkrótce po urodzeniu si
zawar a zwi zek ma

skim. Pochodzenie od ojca nie zosta o

raw

Przysposobiony by dzieckiem pozama

dziecka jego ojciec biologiczny zmar . Matka

ski z pó niejszym przysposabiaj cym b

gdy syn liczy ju 3 lata a ona zaledwie 19.

liczy 3 i pó roku. Twierdzi ,

Sp

matki przysposobi pasierba wkrótce po zawarciu ma

c z nim w ci

y

stwa, gdy ch opiec

e dokonuj c przysposobienia nawi za zwi zek

emocjonalny z pasierbem i chcia go traktowa jak w asnego syna.
stwa urodzi y si w krótkim czasie 2 córki. Ca a rodzina zamieszkiwa a u

rodziców

aru

Z ma

ony. W tym okresie stosunki rodzinne uk ada y si

bardzo dobrze, a

przysposobiony by traktowany jako wspólne dziecko ma onków na równi z ich

ym
i

córkami.

Sytuacja uleg a zmianie po przeprowadzeniu si m odej rodziny do samodzielnego
mieszkania w innej miejscowo ci.

wad nerek co spowodowa o, e matka zaj a

ut
W

Jedna z córek urodzi a si z powa

si prawie wy cznie jej leczeniem a ca a troska o pozosta e dzieci i sprawy domowe
obci

a przysposabiaj cego.

Nale y przypuszcza , e nie by do tego przygotowany a nowe zadania przeros y
jego umiej tno ci i mo liwo ci psychiczne. W ma

Ins
tyt

sytuacji pog biana przez trudne warunki materialne.
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stwie powsta a konfliktowa

ci

Przysposabiaj cy faworyzowa córki, wobec przysposobionego by bardzo surowy i
ciwe

rodki wychowawcze (np. podarcie zeszytu szkolnego gdy

liw
o

stosowa niew

pismo ch opca by o ma o staranne i kary cielesne).

Macierzy ci dziadkowie przysposobionego, w których domu by on wychowywany
przez wi kszo

swego

ycia, przej li piecz

nad ch opcem gdy liczy 8 lat,

ied

zabieraj c go do swego miejsca zamieszkania.

Mi dzy ma onkami konflikt narasta . Matka przysposobionego wraz z córkami
opu ci a m

a, zamieszka a w innym mie cie i nawi za a konkubinat. Nie przej a

W 1995 r., gdy przysposobiony liczy ju

raw

pieczy nad przysposobionym synem wychowywanym nadal przez jej rodziców.
10 lat, nast pi o ograniczenie w adzy

rodzicielskiej nad nim - zarówno matki jak i przysposabiaj cego - przez umieszczenie

Sp

dziecka w rodzinie zast pczej, któr stanowili dziadkowie.

Przysposabiaj cy wykonywa obowi zek alimentacyjny wobec wszystkich dzieci,
wiadcz c zas dzone kwoty. Z przysposobionym nie kontaktowa si . Twierdzi, e
z córkami utrudnia a mu ich matka. Nie chcia te kontaktów w obecno ci

aktualnego partnera ony.

aru

styczno

Post powanie w sprawie trwa o bardzo d ugo (ponad 3 lata). Ma

stwo

ym
i

przysposabiaj cego z matk dziecka zosta o rozwi zane przez rozwód.
Przysposobiony przez ca y czas by wychowywany przez dziadków i rodze stwo
matki pozostaj ce we wspólnym gospodarstwie domowym. Koszty utrzymania
przysposobionego by y pokrywane ze wiadcze alimentacyjnych uzyskiwanych od

ut
W

przysposabiaj cego i matki dziecka (kwota zas dzonych od niej alimentów by a
dwukrotnie ni sza od

wiadcze

alimentacyjnych powoda), z pomocy udzielanej

dziadkom jako rodzinie zast pczej, oraz ze

rodków dziadków i siostry matki

pozostaj cej we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i przysposobionym
dzieckiem.

Ins
tyt

Przysposobiony za swój dom rodzinny uwa

z przysposabiaj cym.
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dom dziadków. Nie czu si zwi zany

ci

Poszczególne osoby wyst puj ce w sprawie przedstawia y sprzeczne relacje na

liw
o

temat u wiadomienia przysposobionemu, e nie jest dzieckiem przysposabiaj cego.
Nie ulega w tpliwo ci, e zna swoj sytuacj gdy by przes uchany przez s d (liczy
wówczas 14 lat).
Z wywiadu

rodowiskowego w miejscu zamieszkania dziecka, w domu jego

ied

dziadków, który zosta przeprowadzony w grudniu 1996 r. wynika o, e ch opiec nie
zna swojej sytuacji, a ojczyma uwa a za ojca. Nale y przypuszcza , e t informacj
podali dziadkowie, którzy zadeklarowali, e w nieco pó niejszym okresie poinformuj

zapewne z

raw

wnuka o jego statusie dziecka przysposobionego. Wstrzymywali si
podaniem tej informacji, mi dzy innymi dlatego
Leczy si

e ch opiec by bardzo nerwowy.

w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci oraz by badany w poradni

wychowawczo-zawodowej, w której stwierdzono u niego dysleksj . Kurator

nad

dzieckiem dziadków na

Sp

przeprowadzaj cy wywiad rodowiskowy nie ustala pogl dów sprawuj cych piecz
temat

ich stanowiska

co do roli

tajemnicy

przysposobienia w procesie wychowawczym.
Powód

z

kolei

w

swych

wyja nieniach

twierdzi,

e

sam

powiedzia

aru

przysposobionemu, e nie jest jego ojcem. Nie wie dlaczego to powiedzia dziecku.
Nie pami ta kiedy to by o, lecz nast pnego dnia babcia zabra a ch opca do siebie (a
wi c zapewne ujawnienie tajemnicy przysposobienia nast pi o po oko o 4 latach

ym
i

trwania stosunku przysposobienia gdy przysposobiony liczy 8 lat). Wydaje si , e
ujawnienie tajemnicy przysposobienia dziecku by o zwi zane z konfliktem mi dzy
ma onkami i niewierno ci matki przysposobionego.

ut
W

Przebieg post powania

W czerwcu 1996 r. przysposabiaj cy wyst pi z pozwem do s du rejonowego w Z.
Pozew sformu owany by w taki sposób, e s d potraktowa

danie powoda jako

domaganie si zaprzeczenia ojcostwa („Syn [...] nie jest moim biologicznym synem.
Nazwisko [...] otrzyma po lubie moim z jego matk [...] W obecnej chwili nie uznaj

Ins
tyt

[...] za mojego syna. Zbyt du o rodzina (jego matki) wyrz dzi a mnie krzywdy, bólu i
cierpienia [...]”).
Powód stwierdzi , e nie by nawet powiadomiony o terminie rozprawy o ograniczenie

jego

w adzy

rodzicielskiej,

nie

ma
66

adnego

wp ywu

na

wychowanie

ci

stwo z jego matk nie funkcjonuje z winy ony, ona za i

jej rodzina usi uje obci

win za rozk ad po ycia powoda.

d uzna si

za niew

ciwy miejscowo i przekaza spraw

liw
o

przysposobionego. Ma

do s du w

jako spraw o zaprzeczenie ojcostwa.

ciwego,

spraw o rozwi zanie stosunku przysposobienia (uzna swoj w
Mo na przypuszcza ,

jako

ied

d Rejonowy w M. do którego sprawa zosta a skierowana rozpoznawa j
ciwo

rzeczow ).

e ani przysposabiaj cy, ani matka dziecka nie zostali

raw

pozbawieni w adzy rodzicielskiej nad przysposobionym, a jedynie by a ona
ograniczona przez ustanowienie dziadków rodzin zast pcz . Dziadkowie nie mieli
wi c statusu przedstawicieli ustawowych dziecka. Niemniej, s d babk dziecka, jako
zast pcz , potraktowa

jako przedstawicielk

przysposobionego

reprezentuj

jego interesy a nawet nazywan w protoko ach z rozpraw s dowych

Sp

jego rodzin

„pozwan ”.

Matka dziecka zwróci a si o dopuszczenie jej do udzia u w sprawie w charakterze

aru

interwenienta ubocznego. Pismo, w którym wyrazi a pragnienie wyst powania w tym
charakterze sformu owa a nast puj co: „Zwracam si z pro

o pozwolenie udzia u

w sprawie (dane powoda) a pozwan (dane babki dziecka, jego rodziny zast pczej) o
rozwi zanie przysposobienia (dane przysposobionego). Zwracam si

równie

o

ym
i

rozwi zanie przysposobienia z zachowaniem nazwiska oraz utrzymaniem p acenia
alimentów na (przysposobionego)”.

W protokole kolejnej rozprawy, która odby a si

po up ywie miesi ca od z

enia

ut
W

zacytowanego pisma, matka przysposobionego nazywana jest interwenientem
ubocznym. Nie ma natomiast w aktach adnej decyzji s du o dopuszczeniu matki
przysposobionego do udzia u w sprawie w takim charakterze. Nie jest te nigdzie
jednoznacznie stwierdzone, do której ze stron procesowych przyst pi interwenient
uboczny.

Ins
tyt

d dopu ci z urz du dowód z opinii bieg ego psychologa celem ustalenia wi zi
emocjonalnej

cz cej strony stosunku przysposobienia oraz ustalenia: „[...] czy dla

dobra dziecka w

ciwym b dzie rozwi zanie przysposobienia [...] czy w takim

wypadku wskazane b dzie pozostawienie dotychczasowego nazwiska, czy zmiana
67

ci

na nazwisko panie skie matki” i zobowi za powoda do wp acenia zaliczki na poczet

liw
o

wynagrodzenia bieg ego w terminie 7 dni. Powód zaliczki nie wp aci i s d zawiesi
post powanie w sprawie na mocy art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. dnia 27.2.1997 r., a podj

je 22.6.1999 r. Wpisano spraw „pod nowy numer” po dokonaniu wp aty zaliczki na
poczet wynagrodzenia bieg ego i sporz dzeniu opinii.

ied

Pocz tkowo babka dziecka, traktowana jako jego przedstawicielka ustawowa, w pe ni
uzna a

dania pozwu ( cznie z powrotem dziecka do nazwiska noszonego przed

orzeczeniem przysposobienia). Matka dziecka zmienia a stanowisko odno nie

raw

obowi zku alimentacyjnego powoda po rozwi zaniu przysposobienia (chcia a jego
zachowania). Ostatecznie stanowiska zainteresowanych odno nie rozwi zania
stosunku

przysposobienia

zosta y

uzgodnione.

Problemem

spornym

by o

rozstrzygni cie co do nazwiska. Przysposabiaj cy wnosi , aby s d orzek o powrocie

Sp

przysposobionego do nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Czternastoletni przysposobiony zosta
poprzedzaj cej wydanie wyroku.

przes uchany przez s d na rozprawie

O powodzie powiedzia mi dzy innymi „[...] pami tam e mnie bi i nie chcia bym,

aru

eby by moim ojcem. Ja go nie kocham ani nie czuj

adnych wi zi emocjonalnych.

Chc , eby opiekowa a si mn babcia”.
d

orzek

rozwi zanie stosunku

przysposobienia „uchylaj c wynikaj ce

ym
i

przysposobienia obowi zki alimentacyjne” oraz stwierdzi ,

e „orzeka,

z

e XY

2.

ut
W

pozostanie przy nazwisku wynikaj cym z przysposobienia”.

Sprawy, w których nast pi o rozwi zanie stosunku przysposobienia z

pe noletni osob przysposobion

Sprawa szósta

Sprawa nr 1/p/o

Ins
tyt

Charakterystyka sprawy

1.
2.
3.

4.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: ma onków, którzy dokonali przysposobienia.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez ma onków.
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bez

8.
9.

ci

Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 28 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: powrót do
nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
Post powanie trwa o: 6 miesi cy.

liw
o

5.
6.
7.

Trzyletni ch opiec, pochodz cy z ma

ied

Stan faktyczny sprawy

stwa rodziców, zosta przysposobiony w

sposób pe ny przez bezdzietnych ma onków. W chwili orzekania przysposobienia

raw

przysposabiaj ca matka liczy a lat 24 a przysposabiaj cy ojciec lat 29.

Przysposabiaj cy podczas post powania o rozwi zanie przysposobienia podali, e
dziecko chorowa o w pierwszym okresie po przyj ciu go do rodziny. Leczenie by o
skuteczne, ch opiec rozwija si normalnie i do 14 roku ycia nie stwarza

adnych

Sp

problemów wychowawczych. W okresie dojrzewania nast pi okres buntu, jak si
wydaje nie odbiegaj cy w sposób zasadniczy od typowych dla wielu nastolatków
zachowa .

aru

Post py przysposobionego w nauce nie by y najlepsze. Dlatego uko czy tylko
zasadnicz szko

zawodow .

Do 21 roku ycia przysposobiony nie sprawia powa niejszych k opotów. Zast pcz

ym
i

wojskow odby w jednostce milicji obywatelskiej. Podczas tej s

by zacz

pi alkohol, a nast pnie nadu ywa alkoholu.
Nadal mieszkaj c wraz z przysposabiaj cymi zawar w 1990 r. zwi zek ma
którego urodzi si

ski, z

syn. Przysposabiaj cy „za atwili” m odej rodzinie samodzielne

ut
W

mieszkanie, w tej samej miejscowo ci, wyposa yli je, oraz kupili samochód.
Przysposobiony pracowa . Jednak e problem alkoholowy nasila si . Trzy kolejne
stosunki pracy zosta y z tego powodu z nim rozwi zane, po bardzo krótkim okresie
zatrudnienia. Przysposabiaj cy podkre lali, e to oni „za atwiali” kolejne zatrudnienia.

Ins
tyt

c cz sto pod wp ywem alkoholu, przysposobiony zachowywa si

wobec ony, któr bi i kopa oraz wobec przysposabiaj cych.
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agresywnie

ci

Partnerów do picia alkoholu przysposabiaj cy znajdowa „w najgorszych melinach”.
utracie

pracy

dopuszcza

si

drobnych

kradzie y.

Szkody

pokrywali

liw
o

Po

przysposabiaj cy. Dwukrotnie okrad dom letniskowy swych rodziców adopcyjnych
amuj c si do niego.

Mimo podj cia z inicjatywy przysposabiaj cych, leczenia przeciwalkoholowego

ied

(mi dzy innymi „wszycie esperalu”), na óg nasila si . Przysposabiaj cy „za atwili”

leczenie odwykowe w zamkni tym o rodku terapeutycznym. Po dwutygodniowym w
nim pobycie przysposobiony zbieg .

raw

Przyby do miejsca sta ego zamieszkania (niewielkie miasto na Mazowszu, po
na terenach g ównie rolniczych) ale nie zamieszka ani ze sw

one

on i synem, ani z

rodzicami adopcyjnymi, lecz nawi za kontakt z dotychczasowymi partnerami „od
kieliszka”, maj cymi z

reputacj

w miasteczku, przyjmuj c ich tryb

ycia

kradzie e, sta e picie alkoholu).
Ma

stwo

zosta o

rozwi zane

(brak dok adniejszych ustale

s du),

przez

rozwód.

Mo na

e rozk ad po ycia by

aru

domniemywa

przysposobionego

Sp

(przebywanie w „melinach”, na dworcu kolejowym, spanie w piwnicach, drobne

konsekwencj alkoholizmu przysposobionego, który nie podtrzymuje wi zi ze swoim
synem ani nie wykonuje obowi zku alimentacyjnego na rzecz dziecka.

ym
i

W okresie ycia, w którym przysposobiony ju nadu ywa alkoholu, na oko o 6 lat
przed wszcz ciem post powania o rozwi zanie przysposobienia, poinformowa on
rodziców adopcyjnych, e odnalaz swoj jedyn siostr , mieszkaj
miejsca

zamieszkania

przysposabiaj cych

regionie

kraju

w odleg ym od
(w

miejscowo ci

ut
W

nadmorskiej). Przysposobiony wkrótce po tym wyjecha do miejscowo ci, w której
mieszka jego „naturalna” siostra i zerwa kontakt zarówno z w asnym synem i jego
matk , jak i przysposabiaj cymi. Wkrótce naby „status” bezdomnego (nigdzie nie
zameldowanego na pobyt sta y lub okresowy), korzystaj cego w okresie zimowym z
noclegowni.

Ins
tyt

Przysposabiaj cy dowiedzieli si od naturalnej ciotki przysposobionego (siostry jego

matki), zamieszka ej na wsi w pobli u miejsca urodzenia przysposobionego,

przysposobiony j odwiedza , ale awanturowa si i dopu ci si kradzie y na szkod

cz onków swojej naturalnej rodziny.
70

e

ci

Przysposabiaj ca matka twierdzi a, e próbowa a zatrzyma przysposobionego przed

liw
o

pi cioma laty, ju po nawi zaniu przez niego kontaktów z rodzin „naturaln ”.
Po up ywie 4 lat od wyjazdu z dotychczasowego miejsca zamieszkania i ustaniu

wszelkich kontaktów z przysposobionym, przysposabiaj cy ma onkowie wnie li o
„cofni cie przysposobienia” i powrót przysposobionego do dawnego nazwiska,
swym

post powaniem

przysposobienia. Ich

„szarga”

on

nazwisko

danie zosta o uwzgl dnione w ca

wskutek

ci.

raw

Przebieg post powania

nabyte

ied

bowiem

Przysposabiaj cy nie korzystali z pomocy adwokata. Odr cznie sporz dzony
„wniosek o cofni cie przysposobienia” z

yli dnia 6.3.2000 r. w s dzie rejonowym w

swoim miejscu zamieszkania. Do wydzia u rodzinnego tego

s du wnie li o

d rodzinny za
zwróci si

Sp

ustanowienia kuratora dla przysposobionego, nieznanego z miejsca pobytu.
da akt sprawy o przysposobienie od s du, który je orzek , oraz

do Miejskiego O rodka Pomocy Spo ecznej w miejscowo ci, w której

aru

rzekomo przebywa, w noclegowni dla bezdomnych, przysposobiony (zgodnie z
informacjami rodziców adopcyjnych) o dor czenie przysposobionemu odpisu
wniosku i wezwania na rozpraw .

rodek pomocy spo ecznej zwróci za czony komplet dokumentów informuj c, e

ym
i

przysposobiony nie jest jego podopiecznym i nie jest znane jego miejsce pobytu.
Na rozprawie, która odby a si dnia 14.3.2000 r., po up ywie 3 miesi cy i 8 dni od
dnia wp ywu wniosku do s du, S d Rejonowy w S. stwierdzi sw niew

ciwo

i

ut
W

przekaza spraw do rozpoznania s dowi okr gowemu.
d Okr gowy w P. 20.4.2000 r. ustanowi kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
pozwanego i zarz dzi publiczne og oszenie powy szego w budynku s du oraz w
urz dzie miasta, w którym zamieszkuj powodowie a ostatnio mia w nim miejsce

Ins
tyt

zamieszkania pozwany.
Dnia 12.6 2000 r., na rozprawie trwaj cej 25 minut, s d przes ucha powodów w

trybie art. 299 i 300 k.p.c. Kurator nieobecnego pozwanego nie zg osi
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adnych

ci

wniosków dowodowych, i o wiadczy ,

e „z ostro no ci procesowej nie uznaje

liw
o

powództwa” ale nie wnosi o jego oddalenie.
W wyroku z dnia 15.6.2000 r. s d rozwi za stosunek przysposobienia i postanowi ,
e przysposobiony powraca do swojego pierwotnego nazwiska.

ied

Uwagi

Wyrok rozwi zuj cy stosunek przysposobienia nie zosta uzasadniony, bowiem nie
wnosili o to ani powodowie, ani kurator nieobecnego pozwanego. Mo na wi c

raw

jedynie, na podstawie materia u dowodowego zgromadzonego w sprawie, który s d
uzna za wystarczaj cy do rozwi zania przysposobienia, domy la si , e alkoholizm
pozwanego i b

cy jego nast pstwem „paso ytniczy” tryb ycia przysposobionego

oraz jego stosunek do rodziców adopcyjnych zosta potraktowany za wa ny powód

Sp

rozwi zania stosunku przysposobienia.

Ustalenia powy sze zosta y dokonane w oparciu o wyja nienia powodów, które nie
by y

weryfikowane

np.

przez

zeznania

wiadków

(cho by

by ej

ony

aru

przysposobionego) lub dowody wiadcz ce o alkoholizmie pozwanego (np. szpitalna
karta leczenia odwykowego).

Wydaje si , e nie zosta y wykorzystane wszystkie rodki zmierzaj ce do ustalenia
miejsca pobytu pozwanego. Powodowie podali dane personalne, adres i numer

dysponowa

ym
i

telefonu ciotki pozwanego z jego rodziny „naturalnej”, wskazuj c
jakimi

e mo e ona

informacjami. Nie zosta o ustalone miejsce zamieszkania

„naturalnej” siostry pozwanego, do której on rzekomo wyjecha opuszczaj c rodzin .

ut
W

Kurator pozwanego zachowa si
zg osi

biernie i nie broni interesów nieobecnego. Nie

adnych wniosków dowodowych, nie wnosi o uzasadnienie wyroku a w

konsekwencji o jego apelacj .
Nie zosta y wyja nione przyczyny zbie no ci czasowej nawi zania kontaktu przez
pozwanego z jego naturaln

siostr i nasilenia wyst puj cych u niego problemów

Ins
tyt

alkoholowych. Nie mo na wykluczy , e pozwany poznawszy sw naturaln rodzin

nie potrafi poradzi

konieczno ci

sobie z ró nymi dylematami moralnymi (np. wynikaj cymi z

dokonania

wyboru

pokrewie stwa”) i dlatego cz

mi dzy

rodzin

ciej si ga po alkohol.
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„z

przysposobienia”

i

„z

ci

W protokole rozprawy zawarte jest nast puj ce stwierdzenie ojca adopcyjnego: „W
e ch opiec by adoptowany. Ch opiec równie

przygotowany by do tego faktu. Dowiedzia si o swoim nazwisku”.

liw
o

rodowisku wiadomy jest fakt,

Nie ma natomiast informacji o tym, kiedy i w jakim zakresie przysposobiony zosta
poinformowany o fakcie przysposobienia, jak zareagowa na uzyskan

poszukiwanie swoich krewnych. Powodowie mówili jedynie o decyzji

ied

kiedy rozpocz

informacj ,

przysposobionego przeniesienia si do siostry, która mo e wiadczy o kryzysie jego
wi zi z rodzicami adopcyjnymi i d

eniu do „odci cia si ” od dotychczasowego ycia
ony dziecka, dotychczasowego miejsca

raw

(pozostawienie rodziny adopcyjnej,
zamieszkania).

Powód poinformowa s d, e wraz z on ustalili, i rodzina ich przysposobionego
syna by a patologiczna, a ojciec i siostra przysposobionego, którzy ju nie yj byli

Sp

alkoholikami. Nie zosta o ustalone (nie ma zapisu w protokole), kiedy powodowie
dokonali wskazanego ustalenia oraz czy nie potraktowali problemów alkoholowych
przysposobionego jako jego „dziedzictwa genetycznego”.

aru

Z wyja nie powodów wynika, e syna swego przysposobionego syna uwa aj za
swego wnuka. Nie mo na jednak ustali , czy obejmowali oni sw

wiadomo ci

ustanie wi zi prawnych z tym wnukiem po rozwi zaniu stosunku przysposobienia.
d nie poczyni równie ustale na temat wi zi powodów z wnukiem, jego stosunku

ym
i

do rozwi zania przysposobienia (stanowiska przedstawicielki ustawowej tego
dziecka - by ej ony pozwanego).
Sprawa siódma

ut
W

Sprawa nr 2/p/ol

Charakterystyka sprawy
1.
2.
3.

Ins
tyt

4.
5.
6.
7.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: ma onków, którzy dokonali przysposobienia.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez ma onków.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 22 lata.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: powrót do
nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
Post powanie trwa o: 1 rok i 6 miesi cy.

8.
9.
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ci

Stan faktyczny sprawy

liw
o

Trzyletni ch opiec, którego pochodzenie od ojca nie zosta o ustalone, zosta

przysposobiony w sposób pe ny przez bezdzietnych ma onków. W chwili orzekania
przysposobienia oboje przysposabiaj cy ma onkowie mieli po 48 lat.

ied

Przysposabiaj cy podczas post powania o rozwi zanie przysposobienia podali, e
dziecko zawsze sprawia o k opoty wychowawcze, lecz s dzili
ch opiec doro nie.

e one ustan

gdy

raw

Post py przysposobionego w nauce nie by y najlepsze. Bez problemów przechodzi
jednak z klasy do klasy i terminowo uko czy szko

podstawow . Przysposabiaj cy

uwa ali, e jest bardzo zdolny, a sami zapewniali mu w
opieku cze.
nauk w liceum ogólnokszta

cym. Lekcewa

Sp

Ch opiec podj

ciwe warunki materialno-

jednak obowi zki,

podkre laj c, e wykszta cenie nie jest najwa niejsze. Nie uko czy nawet pierwszej
klasy. Niezw ocznie rozpocz

nauk

w zespole szkó budowlanych w s siedniej

aru

miejscowo ci. Zamieszka w internacie. Zasadnicz

szko

zawodow

uko czy

terminowo, z bardzo dobrymi wynikami, uzyskuj c zawód murarza - tynkarza.
Rodzice adopcyjni nalegali aby kontynuowa nauk

w technikum. Przysposobiony

stawi si na egzamin wst pny, lecz - jak twierdz przysposabiaj cy - celowo go nie
ej uczy .

ym
i

zda gdy nie chcia si d

Po zako czeniu zasadniczej s

by wojskowej przysposobiony pozosta w wojsku.

Informowa rodziców adopcyjnych o kontynuowaniu w wojsku nauki w zakresie szko y

ut
W

redniej, a nawet o jej uko czeniu i planowanych studiach wy szych na wydziale
psychologii, co jednak nie by o zgodne z prawd .
Niespodziewanie dla powodów, syn adopcyjny porzuci

nadterminow

s

wojskow , o czym powiadomi ich telefonicznie, a po up ywie kilku miesi cy przyby
do nich nie dysponuj c

adnymi

rodkami utrzymania czy nawet dowodem

Ins
tyt

osobistym, który utraci w nieznanych przysposabiaj cym okoliczno ciach.

Mieszkaj c u powodów i b

c w pe ni na ich utrzymaniu, pozwany zacz

pi

alkohol a nast pnie go nadu ywa . By wówczas wulgarny, agresywny. Powodowie
74

e bali si

ci

twierdzili,

pobicia, awantur, a nawet kradzie y. Uzyskany zasi ek dla

liw
o

bezrobotnych syn adopcyjny przepija , wed ug ich twierdze ju w dniu jego pobrania.
Z uzasadnienia powództwa wynika, e powodowie we w asnym mieszkaniu yli jak w
stanie obl

enia. Na noc barykadowali meblami drzwi od pokoju, w którym spali.

Zawsze które z nich by o obecne w mieszkaniu w obawie, e b

warto ciowsze przedmioty. Nieco pó niej odebrali

ied

pozwany zacznie wynosi

c w nim sam

pozwanemu klucze.

W toku post powania pozwany twierdzi , e z tego powodu by zmuszony prosi o

raw

interwencj policyjn aby dosta si do mieszkania, w którym by zameldowany i do
którego czu si uprawniony na równi z rodzicami adopcyjnymi.

Pozwany nie stara si w sposób aktywny o zatrudnienie. By na utrzymaniu rodziców

porz dku

domowego.

Utrzymywa

ponad 70 lat. Nie przestrzega zasad

Sp

adopcyjnych, z których ka de liczy o ju

kontakt

z

osobami

niepracuj cymi

i

nadu ywaj cymi alkoholu. Bra udzia w pobiciu i z tej przyczyny by tymczasowo

Te zdarzenia wywo

aru

aresztowany.
y decyzj

stosunku przysposobienia i z

przysposabiaj cych o d

eniu do rozwi zaniu

eniu wniosku o pozbawieniu pozwanego prawa do

dalszego u ywania nazwiska nabytego wskutek przysposobienia.

ym
i

Twierdzenia powodów dotycz ce zachowania pozwanego zosta y potwierdzone
zeznaniami policjanta interweniuj cego wielokrotnie w zwi zku z awanturami w
mieszkaniu stron, oraz w opinii o pozwanym sporz dzonej przez lokalny komisariat

ut
W

policji. W aktach jest te odpis aktu oskar enia skierowanego przeciwko pozwanemu.
W czasie post powania pozwany przebywa przez pewien okres w zak adzie karnym.
Nie zosta o wyja nione kiedy przysposobiony dowiedzia si , e przysposabiaj cy nie
jego rodzicami. Nie mo na wykluczy , e nast pi o to gdy by ju doros y. Trudno
ustali , czy rodzice adopcyjni zdradzili tajemnic

przysposobienia wtedy gdy

Ins
tyt

przybrany syn zawiód ich nadzieje (nie uko czy szko y
wojskow daj

szans

redniej, porzuci s

na podniesienie kwalifikacji). W konsekwencji nie mo na

wykluczy , e pewne bardzo naganne zachowania pozwanego (w tym nadu ywanie
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ci

alkoholu, agresywne zachowania wobec rodziców adopcyjnych) by y jego reakcj na

liw
o

poznanie prawdy o w asnym pochodzeniu.
W opinii policyjnej zawarte jest nast puj ce stwierdzenie: „[...] (przysposabiaj cy)

mówili, e syn mia pretensje, i nie powiedzieli mu prawdy, i zosta adoptowany

ied

[...]”.

W aktach sprawy znajduje si list pozwanego, adresowany do rodziców adopcyjnych,
napisany w zak adzie karnym pod wp ywem psychologa, który odbywa z nim
rozmowy. Znajduje si

w nim nast puj cy fragment: „Bardzo was zrani em i

pró no. Prosz

raw

zawiod em lecz jestem tylko cz owiekiem. Próbowa em z wami porozmawia lecz na
zrozumcie mnie Kochani Rodzice, nie mam nikogo prócz was, ta

sytuacja tzn. rozmowa z Ojcem w czerwcu o moim pochodzeniu biologicznym by a
pocz tkiem tragedii, któr

strasznie prze

em. Nie do

,

e nie mia em pracy,

Sp

odesz a ode mnie ukochana [...] to jeszcze konflikt mi dzy wami Rodzice. Jak d ugo
mam nosi to brzemi i by tak upokarzany przez ycie? [...]”.
List ten zosta napisany w maju 1998 r. Mo na si

domy la ,

e rozmowa o

aru

pochodzeniu przysposobionego mia a miejsce w roku poprzednim, na oko o pó roku
przed wniesieniem powództwa o rozwi zanie przysposobienia gdy przysposobiony,
porzuciwszy nadterminow

s

wojskow , przyby do rodziców adopcyjnych i

pozostawa na ich utrzymaniu nie respektuj c jednocze nie oczekiwanych przez nich

ym
i

zasad post powania.

Przysposobiony wnosi o oddalenie powództwa. W jego wyja nieniach znajduj si
zarówno stwierdzenia o istniej cych nadal uczuciach synowskich, w szczególno ci

ut
W

do ojca adopcyjnego, którego pozwany nazywa swoim „wzorem”, jak i obawa przed
trudn
ywi

sytuacj

yciow

w jakiej si

znajdzie po rozwi zaniu przysposobienia („Ja

do powodów uczucie dlatego nie chc

mam gdzie mieszka

rozwi zania przysposobienia [...] nie

dlatego nie zgadzam si

na rozwi zanie przysposobienia.

Jestem tam zameldowany. Nie mog mieszka pod mostem. Przyzwyczai em si do

Ins
tyt

nazwiska [...] nie chc go zmienia .”).
Pozwany przyzna ,

zachowywa si

niew

e stwarza

k opoty wychowawcze, nadu ywa alkoholu i

ciwie. Stwierdzi tak e,

e konflikty cz sto prowokowa a

matka adopcyjna („[...] Powódka mnie irytowa a cho
76

wiedzia a,

e lecz

si

na

ci

nerwic [...]”) negatywnie wp ywaj c na stosunki pozwanego z ojcem adopcyjnym, z

alkoholu próbowa em z nim porozmawia , ale on nie chcia [...]”.

liw
o

którym pozwany jest „[...] od 1997 r. na stopie wojennej [...] Czasem po wypiciu

d rozwi za stosunek przysposobienia i orzek o powrocie przysposobionego do

ied

nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Uwagi

Brak uzasadnienia wyroku nie pozwala na precyzyjne ustalenie motywów

raw

rozstrzygni cia. Mo na domniemywa , e za wa ne powody rozwi zania stosunku
przysposobienia s d uzna zawinione przez pozwanego zerwanie wi zi pomi dzy
stronami stosunku przysposobienia. Prawdopodobnie s d nie da wiary wyja nieniom
pozwanego,

w

tym

fragmencie

w

którym

deklaruje

on

uczucia

wobec

Sp

przysposabiaj cych, jedynych osób, które traktuje za swych rodziców, którzy
wychowywali go od wczesnego dzieci stwa.
d w ogóle nie rozwa

mo liwo ci mediacji mi dzy stronami stosunku

jego niew

ciwe post powanie.

Sprawa ósma
Sprawa nr 3/p/ol

5.
6.
7.

Ins
tyt

8.
9.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposobionego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez macierzyst babk
przysposobionego i jej m a.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 15 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: powrót do
nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
Post powanie trwa o: 6 miesi cy.

ut
W

4.

ym
i

Charakterystyka sprawy
1.
2.
3.

aru

przysposobienia ani nie pyta powodów, czy byliby w stanie wybaczy pozwanemu

Stan faktyczny sprawy
Przysposobiony pochodzi z ma

stwa rodziców, które zosta o rozwi zane przez

rozwód gdy ma oletni mia 2 lata. Bezpo redni piecz nad dzieckiem sprawowa a
77

ci

matka przy pomocy swojej matki. Ojciec pó niej przysposobionego zawar nowy
ski, z którego urodzi y si trzy córki. Nie uczestniczy w wychowaniu

syna z pierwszego ma

liw
o

zwi zek ma

stwa, ale usi owa zachowa z nim styczno . Z materia u

dowodowego wynika, e napotyka trudno ci w szczególno ci ze strony te ciowej
(macierzystej babki dziecka), która wspó uczestniczy a w wychowaniu wnuka (matka
pracowa a zawodowo). Przysposobiony stwierdzi , e babcia izolowa a go od ojca.
odwiedzi syna.

ied

By wypraszany z mieszkania gdy pragn

Gdy przysposobiony mia 12 lat, jego matka zgin a w wypadku drogowym. Ch opiec

raw

pozosta w mieszkaniu, w którym mieszka z matk , a babka i jej m
nim, jednak e nie zamieszkali wspólnie. Po
odwiedza ojciec, raz lub dwa razy w miesi cu.

mierci by ej

opiekowali si

ony, syna zacz

Babka dziecka (starsza od niego o 52 lata i licz ca w dniu orzekania przysposobienia

Sp

64 lata), wraz ze swym m odszym o 6 lat ma onkiem, dokona a przysposobienia
wnuka wkrótce po mierci jego matki. Na to przysposobienie ojciec ch opca wyrazi
zgod .

aru

Po przysposobieniu sytuacja faktyczna nie uleg a zmianie. Ch opiec (zaledwie 12
letni) pozosta w swoim mieszkaniu, a do przysposabiaj cych przychodzi . Korzysta z
pomocy babki (maj cej status matki adopcyjnej) a ojciec (którego uprawnienia i
obowi zki wynikaj ce z pokrewie stwa usta y) odwiedza go z dotychczasow

ym
i

cz stotliwo ci . Powa nej pomocy udziela a dziecku przyrodnia siostra jego zmar ej
matki (maj ca po przysposobieniu status siostry przysposobionego), o której
przysposobiony

powiedzia

podczas

rozprawy

w

sprawie

o

rozwi zanie

ut
W

przysposobienia, e by a dla niego „jak matka”.
Mimo przysposobienia, przysposobiony w
dotychczasowego nazwiska.

yciu codziennym u ywa

wiadectwa i dokumenty szkolne, ksi

swego

eczka zdrowia,

by y wystawione na dotychczasowe nazwisko przysposobionego.
W 17 roku ycia przysposobiony zosta ojcem i dopiero ubiegaj c si

Ins
tyt

zezwolenia s du na zawarcie zwi zku ma

nazwisko przysposabiaj cych.

78

o uzyskanie

skiego dowiedzia si ,

e nosi

ci

Przysposobiony utrzymywa kontakt z ojcem, który

Przysposobiony mia

„ci

wiadomo

ci
,

rodu”, bowiem by

jedynym synem).

liw
o

nazwisko (dla zachowania

yczy sobie aby syn zmieni

e taka decyzja bardzo zrani aby uczucia jego

babki (matki z przysposobienia) i z powództwem o rozwi zanie wyst pi po mierci
babki, a jednocze nie po

mierci swego biologicznego ojca (pochowanego we

wspólnym grobie z wcze niej zmar

by

on , matk przysposobionego), realizuj c

Przysposobiony stwierdzi ,

ied

niejako yczenie zmar ego ojca.

e z ojcem przysposabiaj cym nie utrzymuje

raw

kontaktów od mierci babki (matki z przysposobienia).

adnych

Przebieg post powania

Przysposabiaj cy, prawid owo zawiadomiony o terminie, na rozpraw si nie stawi .

przysposabiaj cy jest ci
Jednocze nie stwierdzi a,

Sp

Zeznaj ca jako wiadek jego córka (przyrodnia siostra matki powoda) wyja ni a, e
ko chory, ma niedow ad nóg i wymaga opieki.
e nie jest on zainteresowany wynikiem tocz cego si

aru

post powania a „swoimi dzie mi te si nie zajmowa ”.

d wyrokiem zaocznym z dnia 16.7.1999 r. rozwi za stosunek przysposobienia
mi dzy

powodem

a

obojgiem

ma onków,

którzy

dokonali

wspólnego

przysposobienia oraz orzek o powrocie przysposobionego do nazwiska noszonego

ym
i

przed orzeczeniem przysposobienia.
Uwagi
W

uzasadnieniu

towarzysz cym

wyrokowi

rozwi zuj cemu

stosunek

ut
W

przysposobienia s d stwierdzi , e nieodwracalny rozpad wi zi rodzinnych stanowi
wa ny powód rozwi zania stosunku przysposobienia. S d wskaza równie ,

e

przysposobiony wiedzia kto jest jego ojcem i „by przekonany, e dziadkowie maj
si nim zajmowa tylko do pe noletno ci i tylko dlatego, eby nie poszed do domu
dziecka”.

Ins
tyt

W pierwszej kolejno ci nale y przypomnie ,

e przysposobienie wspólne nie jest

stosunkiem prawnym o trzech podmiotach lecz sk adaj si na nie dwa „równoleg e”

stosunki przysposobienia: pomi dzy przysposobionym i przysposabiaj

adopcyjn

( on

przysposabiaj cego)
79

oraz

pomi dzy

matk

przysposabianym

i

ci

przysposabiaj cym ojcem adopcyjnym (m

em matki adopcyjnej). Rozwi zaniu

liw
o

podlega mo e ka dy z tych stosunków przysposobienia, niezale nie od drugiego z
nich, o ile rozwi zanie przysposobienia pomi dzy okre lonymi podmiotami jest w
ogóle dopuszczalne.
Nie

jest

dopuszczalne

rozwi zanie

stosunku

przysposobienia

po

mierci

ied

którejkolwiek ze stron, chyba e przysposabiaj cy zmar po wszcz ciu post powania
o rozwi zanie stosunku przysposobienia (art. 1251 k.r.o.). Taka sytuacja w
omawianej sprawie nie mia a miejsca. Rozwi zanie stosunku przysposobienia
by o niedopuszczalne.

raw

pomi dzy przysposobionym a przysposabiaj

W sprawie zupe nie zosta pomini ty problem ewentualnego zachowania obowi zku
alimentacyjnego przysposobionego na rzecz przysposabiaj cego.

Sp

Kluczowe znaczenie dla powoda mia powrót do nazwiska noszonego przed
orzeczeniem przysposobienia. S d nie doprowadzi jednak do bezpo redniego
ustalenia stanowiska

ony i dzieci przysposobionego odno nie zmiany nazwiska,

Sprawa dziewi ta*
Sprawa nr 4/pm/
Charakterystyka sprawy

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: ma onków, którzy dokonali przysposobienia rodze stwa.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
4.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez ma onków.
5.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
6.
Stosunek przysposobienia trwa : 12 lat.
7.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: powrót do
nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
8.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
9.
Post powanie trwa o: 6 miesi cy.
* W dniu wydawania wyroku rozwi zuj cego stosunek przysposobienia przysposobiony by pe noletni,
za jego siostrze brakowa o do uzyskania pe noletno ci 10 miesi cy. Celowe jednak wydawa o si
czne przedstawienie ich losów.

ut
W

ym
i

1.
2.
3.

aru

która ich równie by dotyczy a.

Ins
tyt

Stan faktyczny sprawy
W styczniu 1988 r. zosta o orzeczone pe ne przysposobienia dwójki rodze stwa

przez obcych dzieciom ma onków. Pochodzenie dzieci od ojca nast pi o wskutek
80

ci

uznania. Dzieci by y wychowywane w domu dziecka. Starsze z nich (ch opiec) liczy o

liw
o

w chwili orzekania przysposobienia 7 lat. Siostra by a prawie o 3 lata m odsza.
Faktyczne przej cie pieczy nad dzie mi nast pi o na oko o 6 miesi cy przed
orzeczeniem przysposobienia. Najbli sza rodzina pó niejszej matki adopcyjnej (jej

traktowa jako wspólne dzieci przysposabiaj cych.

ied

matka i trzy siostry) ju od chwili faktycznego przyj cia dzieci do rodziny zacz a je

Zapewne z tymi krewnymi powsta y wi zi, bowiem po rozpadzie stosunków
rodzinnych z przysposabiaj cymi przysposobieni kontaktowali si

z jedn

matki, zamieszka

ch

wyra

raw

w Niemczech, przysposobiony za

babci .

z sióstr

kontaktu z

Dzieci sprawia y przysposabiaj cym k opoty ju od chwili przyj cia ich do rodziny.
w

rodowisku rówie niczym. Próba umieszczenia

Sp

Bardzo trudno adaptowa y si

ch opca w przedszkolu zako czy a si
nawi zywa zwi zków kole

ca kowitym niepowodzeniem (nie umia

skich, bi dzieci, skaka po fortepianie itp.).

porozumiewa a si

aru

Dziewczynka w chwili przyj cia do rodziny by a nadmiernie ruchliwa i nie
nale ycie, ale nadrobi a zaleg

ci w rozwoju mowy w okresie

pó rocznym. Tolerowa a jednak kontakt w danym czasie tylko z jedna osob .
Najbardziej po

dan

„towarzyszk ” by a dla niej matka adopcyjna. Gdy matka

ym
i

chocia by podejmowa a rozmow z osob

trzeci , dziewczynka gdy by a mniejsza

reagowa a p aczem, a od ósmego roku ycia odzywaj c si
relacji matki adopcyjnej zajmowa a si
zrezygnowawszy

z

pracy

niegrzecznie. Wed ug

ona osobi cie wychowywaniem dzieci,

zawodowej

wkrótce

po

ich

przysposobieniu.

ut
W

Przysposobiona, w trakcie post powania o rozwi zanie przysposobienia skar
natomiast,

a si

e matki nigdy nie by o w domu. Mimo takich reakcji, przysposobiona

maj c 4 lata ucz szcza a do przedszkola zakonnego.
Rodzina podj a decyzj o wyje dzie z Polski do Niemiec na sta e. Przysposobiony
przed wyjazdem z kraju uko czy

nauk

w klasie „0” dzi ki, jak twierdz

Ins
tyt

przysposabiaj cy, wyj tkowo yczliwej i wyrozumia ej wychowawczyni.

Jak wyja ni a matka adopcyjna, ch opiec nie sprawia k opotów tylko wtedy, gdy by

pod bezpo redni

piecz

rodziców. Bardzo trudno mu by o przystosowa
81

si

do

rodowiska,

miejsca

zamieszkania,

szko y.

Reagowa

agresj .

ci

zmiany

Bi

liw
o

rówie ników, plu na nich. A do 16-17 roku ycia zdarza y si przypadki za atwiania
potrzeb fizjologicznych w majtki.

W Polsce przysposobiony by pacjentem poradni zdrowia psychicznego i logopedy.

ied

Oceniano, e by opó niony w rozwoju o oko o 2 lata w stosunku do normy wiekowej.

Trudnym dla niego prze yciem by wyjazd do Niemiec. W Niemczech mia powa ne
trudno ci z nauk . Nie zda do drugiej klasy i zosta skierowany do specjalnej szko y
uko czy .

raw

podstawowej. Jedynie tak szko

Wed ug twierdze rodziców adopcyjnych, przysposobiony zacz

ucieka z domu ju

maj c osiem lat, ale nie by y to udane ucieczki a do próby powrotu do Polski w 14
roku

ycia. Rodzice adopcyjni wspominaj ,

e zakochawszy si

w stryjecznej

Sp

siostrze (córce brata przysposabiaj cego) zamieszka ej w Polsce, postanowi
pojecha do niej rowerem.

Sam przysposobiony przyznaje, e cz sto opuszcza szko

aru

domu gdy mia 14 lat.

Od oko o 15 roku ycia przysposobiony rozpocz

i na pewno ucieka z

ycie p ciowe i by zwi zany ze

rodowiskiem narkomanów. Chcia z nimi przebywa i nie umia si dostosowa do
zakazów w tym zakresie. Za ywa haszysz i marihuan , pi alkohol. Mimo pomocy

ym
i

psychoterapeutycznej oraz terapii rodzinnej nie zmienia swego post powania.
Stwierdzono, e w 1996 r. ucieka bardzo cz sto na okresy od kilku dni do tygodnia.
Stale szuka mo liwo ci nabycia narkotyków i alkoholu. W 16 roku

ycia po raz

ut
W

pierwszy by hospitalizowany na oddziale psychiatrycznym. W zwi zku z ucieczkami
pozostawa w zak adzie zamkni tym.
Przysposobiony, w sposób niew tpliwy (matka adopcyjna wyrazi a te
ch opiec by na tyle du y gdy orzekano przysposobienie,

opini ,

e

e wiedzia o nim)

dowiedzia si o fakcie adopcji od przysposabiaj cej podczas k ótni, gdy mia ju 16

Ins
tyt

lat. Informacja dotyczy a tego „kim by a prawdziwa matka”, a w szczególno ci, e
by a uzale niona od alkoholu. Twierdzi,

oboj tnie. By

e informacj

t

przyj

„normalnie”,

to bowiem okres bardzo napi tych stosunków z rodzicami

82

ci

adopcyjnymi. Przysposobiony, na u ytek sprawy o rozwi zanie przysposobienia uj

„ ócili my si

liw
o

to nast puj co:
kiedy ona mi o tym opowiedzia a. By a z a wtedy na mnie [...]

ócili my si wtedy cz sto. Rodzice mnie bili, dlatego nie interesowa o mnie to”.

ied

Po leczeniu psychiatrycznym i 2-miesi cznym pobycie w zamkni tej placówce,
przysposobiony zosta skierowany do o rodka dla m odzie y, w którym przebywa

podczas trwania sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia. Wszelka
z rodzicami adopcyjnymi usta a.

raw

styczno

Przysposobiony, pe noletni podczas post powania, akceptowa rozwi zanie stosunku
przysposobienia. Podkre li , e z rodzicami adopcyjnymi nie ma kontaktów i nie chce
ani ich zna ani mie z nimi „nic do czynienia”:

do moich rodziców. adnych emocji”.

Sp

„[...] poniewa wyrzucili mnie z mieszkania w Hanowerze. Bili mnie. [...] Nic nie czuj

Przysposobiona szybko opanowa a j zyk niemiecki i nauk

rozpocz a ju

w

aru

Niemczech, nie odbiegaj c w sposób istotny od rówie ników. Natomiast nadal mia a
opoty w nawi zaniu wi zi przyjacielskich. Pragn a koncentrowa na sobie uwag ,
mi dzy innymi opowiada a kolegom o swojej rzekomej chorobie nowotworowej, ale
gdy k amstwo wysz o na jaw, nie by a ju powa nie traktowana przez rówie ników.
bardzo

dobrych

warunków

ym
i

Mimo

bytowych

dziewczynka, pocz wszy od 10-11 roku

i

wysokiego

kieszonkowego,

ycia, okrada a rodziców adopcyjnych,

rówie ników. Krad a tak e (np. s odycze, lody) w sklepach.

pe

ut
W

Z wyja nie matki adopcyjnej wynika, e przysposobiona bardzo szybko osi gn a
dojrza

p ciow (w 11 roku ycia, za ju w 6 roku ycia zacz y jej rosn

piersi). W 14 roku ycia rozpocz a wspó ycie p ciowe kontaktuj c si z azylantami.
(Jest bezsporne, e w sierpniu 1997 r., wbrew woli rodziców, odwiedza a dom dla
azylantów. Wed ug matki adopcyjnej dobrowolnie wspó

czyzn . Wed ug przysposobionej zosta a wówczas zgwa cona.) W tym e

Ins
tyt

jednym m

a wtedy co najmniej z

roku wyst pi y objawy bulimii.
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ci

Wizyty ma oletniej w „domu azylantów”, mimo zakazu, spowodowa y zwrócenie si
adopcyjn

o pomoc do Urz du do spraw M odzie y. W konsekwencji

liw
o

przez matk

przysposobiona zosta a skierowana na oddzia psychiatryczny dla m odzie y.

O fakcie adopcji przysposobiona zosta a poinformowana przez matk adopcyjn
14 roku

w

ycia, w sposób drastyczny, przy przyjmowaniu jej do kliniki, w ramach

ied

zarzutów rodziców adopcyjnych wypowiadanych w zwi zku z zaistnia
odwiedziny w domu azylantów sytuacj .

przez

Przysposobiona przyzna a, e domy la a si , e by mo e jest adoptowana. Wed ug

raw

opinii z kliniki psychiatrycznej, adresowanej do Urz du do spraw M odzie y,
ujawnienie tajemnicy przysposobienia, mimo drastycznej formy, okaza o si
korzystne, bowiem przysposobiona:

my li obecnie o swojej przysz
Z akt sprawy wynika,

Sp

„Mog a pomy le o swoich niezale nych perspektywach yciowych. X. pozytywniej
ci”.

e przysposobiona nawi za a bli sze kontakty z bratem. Z

aru

rodzicami adopcyjnymi nie kontaktowa a si , mimo pewnych prób z ich strony (np.
zaproszenie do domu na wi ta Bo ego Narodzenia).
Z wypowiedzi rodziców adopcyjnych wynika,
niepowodzenie

przysposobienia.

e nie czuj

Post powanie

dzieci

si
zdaj

odpowiedzialni za
si

t umaczy

ym
i

dziedzictwem rodzinnym. Charakterystyczna jest nast puj ce ich wyja nienie:
„Próby leczenia dzieci podejmowali my od samego pocz tku bez widocznych
efektów. Dopiero rok temu dowiedzieli my si

prawdy od s siadów o rodzicach

ut
W

naturalnych dzieci. Ojciec by alkoholikiem, który zapi si na mier denaturatem.
Matka utrzymywa a kontakty seksualne z wieloma m

czyznami. W ich mieszkaniu

odbywa y si libacje. My limy, e dzieci odziedziczy y cechy rodziców. [...] Mateusz
bardzo lubi spotkania towarzyskie, podczas których spo ywany jest alkohol.”
Reprezentuj cy

jeszcze

ma oletni

przysposobion

kurator

„z

ostro no ci

Ins
tyt

procesowej” wnosi o oddalenie powództwa ale swego stanowiska nie broni

aktywnie.

S d

orzek

rozwi zanie

stosunków

przysposobienia

pomi dzy

przysposabiaj cymi a obojgiem przysposobionych dnia 26.1.2000 r., na 10 miesi cy

przed uzyskaniem pe noletno ci przez przysposobion .
84

ci

Oboje przysposobieni nie byli samodzielni w chwili rozwi zania stosunku

liw
o

przysposobienia. Przebywali w specjalnym o rodku dla m odzie y w Niemczech.
Oboje mówili wy cznie w j zyku niemieckim.
Uwagi
niemieck

dokumentacj

dotycz

ied

W aktach sprawy zgromadzono obszern

problemów wychowawczych i z zakresu zdrowia psychicznego dzieci. Wersja
wydarze przedstawiona przez powodów i pozwanych w zakresie faktów jest bardzo
zbli ona.

Nale y jednak

odnotowa ,

e

powodowie

i

przysposobiony byli

raw

przes uchani w trybie art. 304 k.p.c. przed polskim konsulem w Niemczech. Udzielali
odpowiedzi na pytania sformu owane przez s d. S d za
si

zapewne

dokumentacj

psychiatrycznej,

opiniami

uzasadnieniem

powództwa

pobytu

sporz dzonymi
o

dla

rozwi zanie

przysposobionych

Urz du

do

stosunku

Sp

kieruj c

sformu owa pytania

spraw

w

klinice

M odzie y,

przysposobienia.

W

szczególno ci w odpowiedziach na postawione przez s d pytania, których udzieli
przysposobiony, brak jest spontaniczno ci.
przysposobionej,

jeszcze

ma oletniej,

cho

zbli aj cej

si

do

aru

Stanowisko

pe noletno ci, w ogóle nie by o ustalone do potrzeb post powania o rozwi zanie
przysposobienia. O jej stosunku do przysposabiaj cych mo na by o si dowiedzie z
korespondencji pomi dzy klinik psychiatryczn dla m odzie y a Urz dem do spraw

tocz cego si

ym
i

odzie y z pierwszej po owy 1998 r. a wi c prawie sprzed 2 lat w stosunku to
post powania. Reprezentuj cy przysposobion kurator nie dzia

w

sprawie aktywnie.

ut
W

Brak uzasadnienia wyroku rozwi zuj cego przysposobienie umo liwia jedynie
domys y co do okoliczno ci, które doprowadzi y s d do prze wiadczenia, e wskutek
rozwi zanie stosunku przysposobienia nie ucierpi dobro przysposobionej.
Nie by y czynione adne ustalenia co do sytuacji materialnej przysposobionych po
rozwi zaniu stosunku przysposobienia oraz ich szans

yciowych. Nie ulega za

Ins
tyt

tpliwo ci, e stan zdrowia psychicznego obojga oraz niski poziom intelektualny

przysposobionego nie prognozuj

dobrze w zakresie ich usamodzielnienia si

uzyskania pracy.

85

i

ci

Sprawa dziesi ta

liw
o

Sprawa nr 5/p/s .
Charakterystyka sprawy

8.
9.

ied

4.
5.
6.
7.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposobionego.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez ma onków.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 19 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: powrót do
imion i nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
Post powanie trwa o: 14 miesi cy.

Stan faktyczny sprawy
W 1980 r. dwuletni, pochodz cy z ma
przez

obcych

mu

stwa rodziców, ch opiec zosta

ma onków

licz cych

Sp

przysposobiony

raw

1.
2.
3.

przysposobiony mia 8 lat matka adopcyjna zasz a w ci

po

Gdy

y nie os abi

aru

W pewien czas po urodzeniu si

lat.

. Wed ug twierdze matki

adopcyjnej bardzo kocha a wówczas przysposobionego syna i fakt ci
jej uczu .

30

w asnego dziecka przysposabiaj cych stosunki

pomi dzy ma onkami uleg y znacznemu pogorszeniu w zwi zku z nadu ywaniem
alkoholu przez adopcyjnego ojca, zawodowego wojskowego. Zdarza y si

k ótnie i

ym
i

awantury. Dzieci bezpo rednio lub po rednio by y ich ofiarami, szczególnie,

e

wed ug relacji przysposobionego, m odszy brat ró ne przewinienia „zgania ” na
starszego, który bywa karcony mimo, e nie czu si winny.

ut
W

Przysposobiony, po uko czeniu szko y podstawowej, rozpocz
zawodowej. Pierwsz

klas

nauk

w szkole

musia powtarza . Sytuacja kryzysowa w rodzinie

pog bia a si , szczególnie, e ojciec adopcyjny zosta dyscyplinarnie zwolniony ze
by w zwi zku z nadu ywaniem alkoholu.
Spowodowa o to,

e przysposobiony - z w asnej inicjatywy - zwróci si

do s du

Ins
tyt

opieku czego o umieszczenie w domu dziecka.

W 1995 r. nast pi o ograniczenie w adzy rodzicielskiej przysposabiaj cych przez

umieszczenie przysposobionego w placówce opieku czo-wychowawczej. Stosunki z
86

ci

rodzicami adopcyjnymi i bratem z przysposobienia znalaz y si w kryzysowej fazie.

liw
o

Przysposobionego tylko jeden raz - wskutek listu psychologa z placówki - odwiedzi
ojciec adopcyjny.

Przysposobiony przebywa kolejno w Pogotowiu Opieku czym, domu dziecka i
zak adzie wychowawczym, w którym uko czy kurs zawodowy uzyskuj c zawód

Po uko czeniu 18 roku

ycia opu ci

ied

kucharza - kelnera.

zak ad wychowawczy i zamieszka

w

wynajmowanym mieszkaniu, w miejscowo ci, w której mieszka jego rodzina z

raw

przysposobienia. Po pewnym (nied ugim) czasie uzyska , z zasobów komunalnych,
samodzielne mieszkanie sk adaj ce si z pokoju i kuchni.

Mimo poszukiwania pracy nie uzyska zatrudnienia i korzysta ze wiadcze pomocy

Sp

spo ecznej. Rodzice adopcyjni, którzy rozwiedli si w 1998 r., nie udzielili mu pomocy
w usamodzielnieniu si . Nie pokrywali tak e kosztów jego wcze niejszego pobytu w
placówkach.

ze swej

aru

Przysposobiony nawi za kontakt z dwoma starszymi siostrami i matk
rodziny naturalnej. Kontakty z rodzin „z przysposobienia” zako czy y si .

Pozwana matka adopcyjna w 1997 r. dozna a wylewu, cierpi na nadci nienie
tnicze. Nie mo e wykonywa pracy zawodowej (by a sprzedawc ). Utrzymuje si z

ym
i

renty o wysoko ci 347 z miesi cznie. Mieszka z 13 letnim synem. Jego ojciec nie
aci zas dzonych alimentów i uprawniony pobiera w zwi zku z tym wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego. Ich warunki bytowe s
na granicy niedostatku). Sytuacja

ut
W

domniemywa

zosta a ustalona. Wiadomo jedynie,

bardzo skromne (jak mo na
yciowa ojca adopcyjnego nie

e opu ci miejsce wspólnego zamieszkania

rodziny.

Informacje na temat sytuacji w rodzinie pochodz

g ównie z wyja nie

powoda i

pozwanej matki adopcyjnej (adresu ojca adopcyjnego nie ustalono i nie bra on

Ins
tyt

udzia u w post powaniu). Obydwoje wypowiadali si bardzo ogl dnie nie oskar aj c
si nawzajem. Mimo tego pozwana stwierdzi a, mi dzy innymi:

„nie chcia abym, eby [...] by moim synem, ju teraz go nie kocham. My

, e to jest

jego wina, tyle co ja si stara am, chodzi am, prosi am go eby si uczy [...] nie widz
87

ci

adnego b du ze swojej strony, dostawa nowe ubrania, m odszy syn dostawa po
pi ale przecie drugi syn jest inny [...]”.

Matka adopcyjna przyzna a,

liw
o

nim ubrania. M

e problemy alkoholowe jej by ego m

a zak óca y

stosunki rodzinne, jednak e przysposabiaj cy nie bi powoda „[...] by o raczej

ied

odwrotnie”.

Przysposobiony za psu opini rodzinie i czyni to nadal. Po opuszczeniu placówki
okrad ciotk pozwanej i znajom , której pomaga przy przeprowadzce.

raw

Przysposabiaj ca wspomnia a symboliczny dla wzajemnych stosunków incydent - oto
podczas jej choroby i pobytu w szpitalu przysposobiony zainicjowa w ród kolegów
zbiórk na ... wieniec pogrzebowy dla pozwanej i jej syna, którzy jakoby oboje zgin li
w wypadku.

w czasie post powania o

przysposobienia, stwierdzi ,

e ze swego

Sp

Przysposobiony, 21 letni

rozwi zanie

ycia w rodzinie z przysposobienia ma

zarówno dobre jak i z e wspomnienia. Szczególnie szcz

liwy by

okres

brata z przysposobienia, mimo, e wskutek wypadku

aru

poprzedzaj cy urodzenie si

stosunku

(potr cenie przez samochód) ch opiec si „zacina ” (jak si okaza o po wielu latach
wypadek spowodowa skrzep i wysokie ci nienie ródczaszkowe).
Zachodzi charakterystyczna rozbie no

na temat odbioru urodzenia dziecka

ym
i

pochodz cego od przysposabiaj cych przez przysposobionego w jego wyja nieniach
i wyja nieniach matki adopcyjnej.
Przysposobiony uj

to nast puj co: „czu em zazdro

o uczucia jakie rodzice ywili

ut
W

do m odszego dziecka, chcia em aby rodzice po wi cali mi wi cej uczu i dawali mi”.
Matka adopcyjna za stwierdzi a: „[...] powód zajmowa si dzieckiem, cieszy si , e
ma brata [...]”.

Istotn rol w losach stron stosunku przysposobienia odegra a tajemnica adopcji.

Ins
tyt

Nale y zwróci uwag , i rodzina mieszka a w stosunkowo niewielkiej miejscowo ci i

pojawienie si

w niej dwuletniego dziecka zapewne zosta o zauwa one i

komentowane w ród s siadów. Przysposabiaj ca co prawda stwierdzi a,

poinformowa a dziecko o fakcie przysposobienia kiedy spodziewa a si
88

e

narodzin

ci

asnego dziecka. Je eli tak nawet by o, to zapewne przysposobiony albo nie

liw
o

zrozumia przekazanej mu informacji, albo nie odnotowa jej w pami ci. Podaje
bowiem, e o swoim przysposobieniu dowiedzia si b
podstawowej (a wi c w 13 roku

c uczniem 6 klasy szko y

ycia), najpierw od kolegów. Pytana o fakt

przysposobienia matka adopcyjna, jak wyja nia powód: „ucieka a od tego tematu, a

w zasadzie ok amywa a mnie, e jestem jej rodzonym synem”. O przysposobieniu

ied

powód, w sposób dla niego niew tpliwy, dowiedzia si przypadkowo s ysz c k ótni
rodziców adopcyjnych w sytuacji gdy przysposabiaj cy by pod wp ywem alkoholu.

raw

Z perspektywy czasu, podczas rozprawy w sprawie o rozwi zanie stosunku
przysposobienia, powód oceni , i przysposabiaj cy pope nili b d nie przygotowuj c
go do poznania prawdy o jego pochodzeniu. Gdy powód rozpocz

nauk w szkole

redniej, a wi c gdy liczy 15 lat, jego pragnienie odnalezienia rodziny z której
tak intensywne,

e przysposabiaj ca zasi ga a pomocy

Sp

pochodzi sta o si

psychologa aby rozwi za ten problem. Podczas rozmowy z psychologiem, w której
uczestniczy powód i jego matka adopcyjna, dosz o do bardzo gwa townego
zachowania powoda, który nawet chcia uderzy

aru

poradzi , aby rodzice adopcyjni pozwolili dziecku odej

W odpowiedzi na pozew matka adopcyjna, uznaj c

przysposabiaj

. Psycholog

je eli ono tego pragnie.
dania pozwu (rozwi zanie

stosunku przysposobienia, powrót przysposobionego do imion i nazwiska noszonego
rozwi zaniem

przysposobienia)

i

wyra aj c

prze wiadczenie,

ym
i

przed

przysposobiony „[...] by dzieckiem kochanym i akceptowanym przez ca
Nigdy nie odczu faktu,
nast puj

e

rodzin .

e by adoptowany [...]” mi dzy innymi, wypowiedzia a

ocen postawy przysposobionego w zwi zku z poznaniem przez niego

ut
W

faktu przysposobienia:

„Po uko czeniu szko y podstawowej [...] odrzuci
rodzinnego, o ka

swoj pora

wszelkie normy wspó ycia

obwinia rodzin , odrzuca ka

pomoc z naszej

strony. Zarzuca brak akceptacji, a za wszystkie trudno ci zwi zane z

yciem

codziennym obwinia nas rodziców. Nie stara si rozwi zywa ich samodzielnie ale

Ins
tyt

podkre la , e nie mia by problemów gdyby by z rodzicami biologicznymi.”

Powód wnosi

o rozwi zanie stosunku przysposobienia oraz orzeczenie o

przywróceniu mu imion i nazwiska noszonego przed orzeczeniem przysposobienia.
89

ci

Oboje pozwani uznali

adnej styczno ci co najmniej od 4 lat. Powód odszuka siostry i

liw
o

e nie maj ze sob

dania pozwu. Zarówno powód jak pozwani zgodnie twierdzili,

matk i pozostaje z nimi w kontakcie.
d w pe ni uwzgl dni

dania pozwu.

adna ze stron rozwi zanego stosunku

przysposobienia nie wnosi a o uzasadnienie wyroku. Z materia u dowodowego
e wi

rodzinna charakterystyczna dla stosunku pomi dzy rodzicami a

ied

wynika,

dzieckiem usta a. Nie bez znaczenia zapewne by równie
rodziny przysposabiaj cych.

raw

Sprawa jedenasta
Sprawa nr 6/p/pp
Charakterystyka sprawy

Sp

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposobionej.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez on ojca.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia trwa : 20 lat.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: nie zapad o.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
Post powanie trwa o: 4 i pó miesi ca.

Stan faktyczny sprawy

aru

1.
2.
3.

fakt rozpadu samej

ym
i

W 1978 r. zmar a na raka nerek matka trzymiesi cznej dziewczynki. Faktyczn
piecz nad ni przej li dziadkowie. Ojciec ma oletniej (m

zmar ej matki) pozostawa

w konflikcie z te ciami, z którymi zamieszkiwa . Wed ug jego stanowiska
wypowiedzianego po ponad 20 latach od opisywanych zdarze , te ciowie oczekiwali,

ut
W

e b dzie wspó uczestniczy w pokrywaniu kosztów ich utrzymania. Po mierci córki
te ciowie doprowadzili do opuszczenia ich domu przez zi cia.
Po up ywie roku od mierci ony ojciec dziewczynki zawar nowy zwi zek ma

ski.

Te ciowie nadal zajmowali si wnuczk uzyskuj c status rodziców zast pczych. W
ona ojca dziewczynki dokona a jej pe nego przysposobienia. Oponowali

Ins
tyt

1980 r.

przeciwko temu rozstrzygni ciu dziadkowie. Zaskar yli orzeczenie s du pierwszej

instancji wskazuj c na bardzo dobre warunki jakie stworzyli wnuczce. Rewizja

zosta a oddalona. Nie zmieni o to jednak sytuacji faktycznej.
90

ci

Nie uda o si wykona prawomocnych orzecze nakazuj cych wydanie dziecka ojcu

liw
o

i matce adopcyjnej. Dziadkowie nie dopuszczali do styczno ci z wnuczk ani jej ojca,
ani matki adopcyjnej ani krewnych ojca. Pocz tkowo usi owa on zostawia paczki
dla córki ale nigdy nie by y one przekazywane lub dziewczynka nie by a informowana
kto jest ofiarodawc .

legaln

uprawnieni

ied

Po czteroletnich zabiegach o odzyskanie dziecka drog
zrezygnowali z dalszej walki i zaprzestali przekazywa

rodki na utrzymanie

dziewczynki. W swoim zwi zku dochowali si czworga dzieci.

negatywnie wnuczk

e dziadkowie

wiadomie lub nie wiadomie nastawiali

raw

Mo na domniemywa ,

do ojca i jego rodziny. Podczas rozprawy o rozwi zanie

stosunku przysposobienia powódka „wypomnia a” ojcu, e odszed z domu jeszcze
przed mierci matki i nie uczestniczy w uroczysto ci jej Pierwszej Komunii. On za

Sp

umaczy , e o tej uroczysto ci dowiedzia si , gdy ju si odby a.
Powódka przyzna a, e: „Tata chcia mnie odzyska . St d sprawa o przysposobienie,
ale dziadkowie nie chcieli mnie odda

bo tata nie zajmowa si

aru

przysposobiona, po zawarciu zwi zku ma

mn ”. 22 letnia

skiego i urodzeniu dziecka podj a

decyzj o rozwi zaniu stosunku przysposobienia. Twierdzi a, e nie by a wiadoma
jego istnienia dopóki nie zapozna a si z tre ci w asnego aktu urodzenia w ramach

Pozwana uzna a

ym
i

przygotowywania dokumentów do zawarcia zwi zku ma
danie pozwu i przyzna a, e wi

skiego.

rodzinna mi dzy ni a powódk

nigdy nie powsta a, jednak e z przyczyn od pozwanej niezale nych.

ut
W

d rozwi za stosunek przysposobienia.
Uwagi

Opisana sprawa stanowi klasyczny przyk ad konfliktu o dziecko mi dzy rodzicami
zmar ej matki a ojcem dziecka. Wa nym powodem rozwi zania stosunku

Ins
tyt

przysposobienia by o niepowstanie stanu faktycznego odpowiadaj cego stanowi
prawnemu mimo 20 lat trwania stosunku przysposobienia.
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3.

Sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia, w których nast pi o

liw
o

oddalenie powództwa
Sprawa dwunasta
Sprawa nr 1/m/o/wr
Charakterystyka sprawy

5.
6.
7.

ied

4.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego m czyzny.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si bez
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane wspólnie przez obcych dziecku
ma onków.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: zosta sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 2 i pó roku.
Post powanie trwa o: 6 miesi cy.

raw

1.
2.
3.

Sp

Stan faktyczny sprawy

O rozwi zanie stosunku przysposobienia dokonanego wspólnie z on
wniós

- po up ywie dwóch i pó

roku od orzeczenia przysposobienia -

przysposabiaj cy. W uzasadnieniu powództwa wskaza , e ma

stwo pozostaje w

ona uniemo liwia mu uczestniczenie w wychowaniu

aru

separacji faktycznej a

w 1994 r.

przysposobionego dziecka. Co wi cej, nie mo na wykluczy i

onie ma

stwo z

powodem by o potrzebne g ównie jako zwi kszaj ce jej szanse jako kandydatki do

ym
i

przysposobienia dziecka.

Na potwierdzenie tej tezy wskaza ,
ma

e - z inicjatywy

ony - przed zawarciem

stwa strony zawar y umow o rozdzielno ci maj tkowej. Po roku wspólnego

po ycia

ona wnios a powództwo o rozwód uzale niaj c jego wycofanie od

ut
W

wspólnego przysposobienia dziecka (powód ma dwoje dzieci z poprzedniego
zwi zku). Powód wyrazi na to zgod .
Wkrótce

po

przysposobieniu

rocznego

ch opca

ponownie

pojawi y

si

nieporozumienia, mi dzy innymi odno nie metod wychowawczych ( ona jako

Ins
tyt

nauczycielka

zapewne

uwa

a,

e

ma

monopol

na

w

pedagogiczne), „regulaminu domowego” (powód powinien wróci

ciwe

dzia ania

do domu przed

godz. 20 o ile chcia by do mieszkania wpuszczony) i kwestii finansowych (decyzja

co do urlopu wychowawczego ony).
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ci

Powód nawi za dobry kontakt z przysposobionym dzieckiem, lecz nieporozumienia
skie które doprowadzi y do opuszczenia wspólnego mieszkania przez powoda

mia y bezpo redni wp yw na dalsz styczno

liw
o

ma

z dzieckiem, która w ko cu usta a.

Przysposabiaj ca nie kwestionowa a, poza mniej istotnymi szczegó ami, faktów lecz
ich interpretacj . Wskazywa a i

dziecko t skni za przysposabiaj cym i stosunek

ied

przysposobienia powinien trwa nadal.

Ma oletniego pozwanego reprezentowa kurator, którego stanowisko, wyra one w

raw

pi mie procesowym by o nast puj ce:

„[...] wnosz : 1) o oddalenie powództwa z ostro no ci procesowej, 2) rozpoznanie
sprawy pod nieobecno

kuratora [...], 3) pomini cie przes uchania kuratora w

charakterze strony, gdy kuratorowi na twierdzenie pozwu nic nie wiadomo [...].”

Sp

Powód wniós o zawieszenie post powania w sprawie, kurator ma oletniego wyrazi
na to zgod . Nic jednak nie zmieni o si w stanie faktycznym sprawy i powód, po
up ywie ponad czterech miesi cy wniós o podj cie zawieszonego post powania.

aru

Badanie przez bieg ych z ROD-K wykaza o, e ma oletni w obrazie rodziny sytuuje
równie ojca, którego brakuje mu w codziennym yciu. Blokuje to istotne potrzeby
psychiczne dziecka, wywo uje silny niepokój i gotowo

Mimo,

ym
i

adopcyjnym.

do bliskich relacji z ojcem

e od zako czenia wspólnego zamieszkiwania up yn o do dnia badania

blisko 3 lata, podczas spotkania w ROD-K przysposobiony atwo nawi za z

ut
W

powodem bliski kontakt.

Po wskazanym badaniu powód spotka si z dzieckiem. Nadal jednak nie uda o mu
si wypracowa bezkonfliktowej p aszczyzny wspó pracy z on przy wychowywaniu
przysposobionego dziecka. Podtrzyma wi c

danie pozwu. S d powództwo oddali .

Rozstrzygni cie to nie zosta o zaskar one. Nie by o równie wniosku o uzasadnienie

Ins
tyt

wyroku.
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Sprawa trzynasta

liw
o

Sprawa nr 2/m/o/
Charakterystyka sprawy

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa w powództwa: przysposabiaj cej.
Kontrola instancyjna: by a, apelacja powódki zosta a oddalona.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dwóch braci dokonana przez ma onków
obcych dzieciom*.
5.
Nowe akty urodzenia przysposobionych dzieci: by y sporz dzone.
6.
Stosunek przysposobienia trwa : 11 lat.
7.
Rozstrzygni cie o imionach, nazwisku osoby, która zosta a przysposobiona: nie zapad o.
8.
Rozstrzygni cie o obowi zku alimentacyjnym: nie zapad o.
9.
Post powanie trwa o: 1 rok i 8 miesi cy.
* Jeden z przysposobionych braci nie osi gn pe noletno ci w dniu wydania orzeczenia.

raw

ied

1.
2.
3.
4.

Stan faktyczny sprawy

W 1984 r. zosta o orzeczone przysposobienie wspólne przez ma onków dwóch braci

Sp

w wieku 2 i 3 lat, których rodzice zostali pozbawieni w adzy rodzicielskiej.
Przysposabiaj cy ma onkowie wcze niej stracili dwoje w asnych dzieci. Jedno z
nich zmar o w kilka dni po porodzie, drugie zgin o w wypadku w wieku 7 lat.

ukojenia w alkoholu.

aru

Depresja zwi zana z utrat dziecka spowodowa a, e przysposabiaj ca poszukiwa a

Pocz tkowo adaptacja dzieci w rodzinie przebiega a prawid owo i ch opcy nie
k opotów

wychowawczych.

We

ym
i

sprawiali

przysposabiaj cymi pojawi y si

relacjach

pomi dzy

natomiast konflikty. Oboje nadu ywali alkoholu.

Matka adopcyjna dopuszcza a si zdrad ma
na dzieci. Nale y te zauwa

wzajemnych

skich. Nie pozosta o to bez wp ywu

, e zarówno wykszta cenie rodziców, jak ich sposób

ut
W

ycia nie sprzyja y prawid owemu rozwi zywaniu problemów rodzinnych.
Po czterech latach od orzeczenia przysposobienia ch opcy zacz li ucieka z domu i
kra

. Wyst pienie tych negatywnych zjawisk pozosta o w zwi zku z konfliktow

sytuacj w rodzinie.

Ins
tyt

Ojciec adopcyjny stosowa

kary cielesne, matka tego nie czyni a ale by a

rygorystyczna a krzyk stanowi g ówn

„metod

wychowawcz ” jak

stosowa a.

Dzieci by y zwi zane uczuciowo z matk adopcyjn , ale si ba y jej agresji i obwinia y
za konflikty z ojcem i nadu ywanie alkoholu.
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ci

Rodzice nie poddali si terapii rodzinnej. Patologia si pog bia a. W 1991 r. ojciec

liw
o

adopcyjny opu ci wspólne mieszkanie, a w 1992 r. zosta a ograniczona w adza
rodzicielska przysposabiaj cych przez umieszczenie dzieci w domu dziecka. W 1992
r. zosta

równie

orzeczony rozwód przysposabiaj cych.

adne z rodziców

adopcyjnych po umieszczeniu dzieci w placówce nie podtrzymywa o z nimi wi zi

ied

emocjonalnej.

Ch opcy (w szczególno ci m odszy) nadal sprawiali trudno ci wychowawcze
(ucieczki, kradzie e, podpalenie samochodu, w amanie do cukierni, kiosku „Ruchu”,

raw

amania do samochodów, okradzenie, pobicie [kopanie w brzuch] i oplucie osoby z
personelu placówki). Spowodowa o to ich przeniesienie z domu dziecka do
odzie owego o rodka wychowawczego.

Starszy z ch opców by wra liwszy i spokojniejszy. M odszy brat stymulowa go
ciwej postawy. Uciekaj c z placówek, ch opcy przyje

Sp

jednak do niew

domu matki lub jej ojca. Ka da taka wizyta by a zwi zana z kradzie

ali do
z domu

pieni dzy lub warto ciowszych przedmiotów.

czyzn , którego dzieci nie akceptowa y i

aru

Przysposabiaj ca by a zwi zana z m
którego obarcza y wspó win

za rozpad rodziny. Ch opcy zachowywali si

niego agresywnie. Stawiali te matce

danie, aby m

wobec

czyzna ten nie pojawia si w

ym
i

mieszkaniu matki nawet gdy sami przebywali tam w trakcie ucieczek z placówki.
W 1997 r. bracia zostali rozdzieleni. W nowej placówce starszy z ch opców nie
stwarza problemów i cho
szko

zawodow

nauka sprawia a mu trudno ci, uko czy zasadnicz

uzyskuj c zawód

bardzo skromne, jednopokojowe mieszkanie z

ut
W

opuszczeniu placówki uzyska

lusarza. Po osi gni ciu pe noletno ci i

zasobów komunalnych w mie cie, w którym mieszkali przysposabiaj cy. M odszy
nadal pozostawa w placówce.
Ojciec adopcyjny po opuszczeniu domu rodzinnego w 1991 r. w pe ni wycofa si z
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za losy swych adopcyjnych synów. Matka uczyni a to

Ins
tyt

nieco pó niej, cho

gdy starszy syn, po zamieszkaniu w tym samym mie cie,

odwiedza j cz stowa a go stosownym do pory dnia posi kiem.
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Jedyn osob , z któr starszy ch opiec zachowa minimalny kontakt, by a macocha

gdy j odwiedzi .
O rozwi zanie stosunku wnios a przysposabiaj ca. Wskaza a,

liw
o

jego matki adopcyjnej, która odpowiada a na listy ch opca i go ci a go w swym domu

e wszelkie wi zi

emocjonalne z przysposobionym uleg y zerwaniu. Nie ma adnego wp ywu na ich
bardzo powa nie zagro ona. Nie chce podtrzymywania

ied

post powanie. Czuje si

jakichkolwiek stosunków faktycznych i prawnych z przysposobionymi, szczególnie e
jest chora, za poczucie zagro enia znacznie pogarsza jej stan zdrowia. Wskaza a

raw

równie , e jej by y ma onek, który dzieci równie przysposobi a dotychczas nie
ponosi tego konsekwencji, ma zapewne wi ksze mo liwo ci aby ewentualnie
sprosta obowi zkom wynikaj cym z przysposobienia.
Z materia u dowodowego wynika,

e przysposabiaj ca od wrze nia 1992 r. by a

By a te

Sp

leczona w zwi zku z zespo em neurastenicznym, zespo em zale no ci alkoholowej.
dwukrotnie hospotalizowana z wskazanych przyczyn oraz w zwi zku z

halucynoz

alkoholow

i polineuropati

poalkoholow . Podczas post powania w

psychiatrycznego.

aru

sprawie z podanych przyczyn by a pacjentk

oddzia u dziennego szpitala

Badania ROD-K wykaza y,

e niedostosowanie spo eczne przysposobionych

pozostawa o

sytuacj

w

zwi zku

z

w

rodzinie

przysposabiaj cych.

ym
i

przysposobieni nie oczekiwali na popraw relacji z przysposobion . Wiod
yciu braci silnie ze sob

zwi zanych odgrywa

zdemoralizowany z nich. On te , jak wyrazi si
czerwcu 1999 r. propozycj

rol w

zawsze m odszy, bardziej

starszy przysposobiony „da w

odnalezienia rodziny”. Pozwany wyrazi

jednak

czy jest to mo liwe.

ut
W

tpliwo

Obaj

Pe noletni przed zako czeniem post powania starszy z przysposobionych wyrazi
zgod

na rozwi zanie przysposobienia. O oddalenie powództwa wnosi kurator

odszego przysposobionego oraz prokurator, który bra udzia w sprawie.

Ins
tyt

d okr gowy powództwo oddali

uznaj c,

e nie zachodz

rozwi zania stosunku przysposobienia, a to dlatego,

zachowanie pozwanych by o wynikiem niew

nich i zaniedba

wa ne powody

e (1) nieodpowiednie

ciwego stosunku przysposobionej do

w zakresie wychowania, (2) starszy z pozwanych nie odrzuci
96

rodzin - jest otwarty na

ci, (3) zgoda pe noletniego pozwanego (starszego)

liw
o

popraw stosunków w przysz

ci

emocjonalnie powódki, utrzymuje kontakty z ni i pozosta

na rozwi zanie przysposobienia wynika z przyj tej postawy ochronnej przed

prze ywaniem kolejnego urazu zwi zanego z brakiem akceptacji, (4) powód nie
mo e

da

rozwi zania stosunku przysposobienia z przyczyn le

ied

stronie.

cych po jego

W odniesieniu do m odszego z pozwanych, jeszcze ma oletniego, zachodzi
negatywna przes anka rozwi zania stosunku przysposobienia - dobro dziecka.

raw

Powódka wnios a apelacj , której sformu owania brzmi dramatycznie: „Nie czuj do
nich nic poza wstr tem, obrzydzeniem i strachem [...] utrzymywanie na si
<<rodziny>> mo e co najwy ej doprowadzi do tragedii a chyba nie o to chodzi.

Sp

Ja im nie stworz rodziny poniewa jestem alkoholiczk , która yje z najni szej renty
[...] zmiany spowodowane alkoholem uczyni y ze mnie kalek , która sama potrzebuje
pomocy [...] Rozwi zanie adopcji rozwi
tragedii. By mo e uratuje komu

e wiele problemów i zapobiegnie, by mo e,

ycie, bo ja ycia z tymi <<dzie mi>> nie widz

aru

[...]”.
Apelacja zosta a oddalona jako nieuzasadniona. S d apelacyjny w ca ej rozci

ci

zaakceptowa ustalenia i oceny s du pierwszej instancji. Dodatkowo wskaza ,

e

z a sytuacja materialna, niech

ym
i

dokonanego rozstrzygni cia nie mog a zmieni

powódki do pozwanych, jej alkoholizm i z y stan zdrowia.
Sprawa czternasta

ut
W

Sprawa nr 3/m/o/jg

Charakterystyka sprawy
1.
2.
3.

Ins
tyt

4.
5.
6.
7.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego m czyzny.
Kontrola instancyjna: nie by o, wyrok rozwi zuj cy przysposobienie uprawomocni si
kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez m a matki.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie zosta sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 6 lat.
Post powanie trwa o: 1 rok i 10 miesi cy.

97

bez

ci

Stan faktyczny sprawy

skiego rodziców. Jego ojciec

yje. Matka dziecka zawar a w 1989 r. kolejny zwi zek ma
siebie o 13 lat m

czyzn , z którym mia a ju jedno pozama

urodzon w 1987 r.). Z tego ma

liw
o

Przysposobiony ch opiec pochodzi ze zwi zku ma

ski ze starszym od
skie dziecko (córk

stwa urodzi o si jeszcze troje dzieci (w 1989,

Po ycie ma
zmian

ied

1990, 1993 r.) Gdy ch opiec liczy 7 lat zosta przysposobiony przez ojczyma.
skie nie przebiega o zgodnie i w sposób ustabilizowany.

wprowadza a si

do m

ona na

a i przenosi a do miejsca zamieszkania swoich

i nawi za a konkubinat z innym m

raw

krewnych w innej miejscowo ci. W 1994 r. wraz z dzie mi definitywnie opu ci a m
czyzn .

a

Podczas trwania post powania o rozwód, przysposabiaj cy skierowa do s du
ciwego ze wzgl dy na swoje miejsce zamieszkania pismo, w którym

Sp

rejonowego w

prosi s d „o przeprowadzenie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa”. Z tre ci pisma
wynika o,

e kwestionuje on ma

skie pochodzenie dwojga dzieci urodzonych

przez on oraz zmierza do rozwi zania stosunku przysposobienia. Kserokopia tego
ciwego rzeczowo i miejscowo dla rozpoznania sprawy

aru

pisma, przes ana do s du w

o rozwi zanie stosunku przysposobienia zosta a potraktowana jako stosowne
powództwo.

sprawowa funkcje ojcowskie wobec syna

ym
i

Z wyja nie powoda wynika o, e pragn

ony, bowiem chcia aby stanowili „jedn rodzin ”. Ojcowsk piecz nad pasierbem
sprawowa od wspólnego zamieszkania z jego matk

tzn., na ponad 3 lata przed

przysposobieniem. Motyw przysposobienia powód scharakteryzowa nast puj co:
a i przysi ga a i obiecywa a, e ju b dzie dobr

ut
W

„[...] bo ona przyje
wtedy uwa

on i ja

em, e on powinien mie ojca w mojej osobie [...]”.

Podczas wspólnego zamieszkiwania przysposobiony dopu ci si czynu karalnego i
pozostawa pod nadzorem kuratora. Mia te

trudno ci z nauk . Po opuszczeniu

wspólnego miejsca zamieszkania przysposobiony by

„buntowany” przeciwko

Ins
tyt

powodowi przez matk i babk .

Wszelka styczno

usta a od 1995 r., za

podczas przypadkowego spotkania na

dworcu kolejowym przysposobiony mijaj c powoda oplu go.
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ci

Powód wykonuje obowi zek alimentacyjny wobec pozwanego, zgodnie z wyrokiem

liw
o

zas dzaj cym alimenty. Nie czuje si zwi zany emocjonalnie z przysposobionym. W
czasie trwania post powania powód te wskazywa , i czuje si zagro ony, bowiem

przysposobiony wraz ze swymi kolegami zaatakowa go obrzucaj c kamieniami, gdy
powód oczekiwa

na autobus, obrzucaj c powoda kamieniami, matka za

przysposobionego grozi a oblaniem go kwasem, o ile zechcia by przyby

Matka przysposobionego, zeznaj ca jako

ied

mieszkania.

do jej

wiadek, stwierdzi a co nast puje: „[...]

raw

moje dzieci wyzywaj na ka dym kroku powoda. Ja ich nie buntuj , one tak same z
siebie. (Przysposobiony) te jest negatywnie nastawiony przeciwko powodowi. Dzieci
powtarzaj , e nie chc si nazywa (tu nazwisko powoda). Twierdz , e nie maj
ojca bo on si nimi nie interesuje [...] My w tej chwili mamy spraw rozwodow w

Sp

toku. Ja na rozwód nie pozwol . Pomimo tego, e nie yjemy ze sob tyle lat to i tak
nie dostanie tego rozwodu, nie b dzie mnie szanta owa s dami. [...]”.
d wys ucha

ma oletniego przysposobionego, który „o wiadcza,

e nie lubi

powoda, gdy bi jego mam . Z prawdziwym ojcem te nie utrzymuje kontaktów. Nie

aru

chce eby powód by jego ojcem”.

Dla ma oletniego przysposobionego by ustanowiony kurator. Pierwotnie funkcj t
powierzono aktualnemu partnerowi yciowemu matki. Zdecydowanie opowiedzia si

ym
i

on za oddaleniem powództwa z nast puj cym uzasadnieniem: „[...] jak kto

raz

zdecydowa si by ojcem dla dziecka to musi nim zosta do ko ca. Jak zabra ju
raz jednemu ojcu dziecko to kto ma teraz by dla niego ojcem. [...] Ojciec biologiczny
nie interesuje si [...] o wiadczy kiedy , e skoro kto go kiedy pozbawi ojcostwa to

ut
W

nie widzi teraz powodu, eby znów podejmowa si tego ojcostwa. (Przysposobiony)
teraz nie chce widywa si

z powodem, bo mówi e co to za ojciec, który wzywa

dziecko do s du [...]”.

Na kolejn rozpraw , która odby a si po up ywie pó roku od poprzedniej, kurator

Ins
tyt

przysposobionego nie stawi si , bowiem przebywa w zak adzie karnym. Matka
poinformowa a s d,

e nie pozostaje ju

w zwi zku z tym m

czyzn

i

zaproponowa a aby kuratorem przysposobionego w sprawie o rozwi zanie stosunku
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ci

przysposobienia by a jej matka, co s d uwzgl dni . Ten kurator równie - odmiennie

liw
o

ni sam przysposobiony - wnosi o oddalenie powództwa.
Przed zako czeniem sprawy o rozwi zanie stosunku przysposobienia zwi zek
ski pomi dzy powodem a matk dziecka zosta rozwi zany przez rozwód, a

powód zawar nowy zwi zek ma

ski. Powód nadal podtrzymywa

Dodatkowo wskaza , e przysposobiony spotyka si

danie pozwu.

ze swoim ojcem, oraz zwróci

ied

ma

uwag na swoje bardzo powa ne zobowi zania alimentacyjne, którym trudno jest mu
sprosta , gdy

jest bezrobotnym utrzymuj cym si

z zasi ku. Powództwo zosta o

raw

oddalone.
Sprawa pi tnasta
Sprawa nr 4/m/bb
Charakterystyka sprawy

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.
Kontrola instancyjna: apelacja powoda, s d II instancji uchyli wyrok s du rejonowego, zniós
post powanie przed s dem rejonowym i przekaza spraw do rozpoznania s dowi
okr gowemu.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez m a matki.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 11 lat i pó roku.
Post powanie trwa o: 2 lata i 3 miesi ce.

4.
5.
6.
7.

ym
i

Stan faktyczny sprawy

aru

Sp

1.
2.
3.

Po up ywie 2 miesi cy od zawarcia zwi zku ma

skiego z matk ch opca, którego

pochodzenie od ojca nie zosta o ustalone, nast pi o przysposobienie przez ojczyma
dziecka

ony. Przysposobiony liczy wówczas 2 lata i 9 miesi cy. W dziewi

ut
W

miesi cy pó niej urodzi si wspólny syn ma onków, a po kolejnych 3 miesi cach
ona z dzie mi wyprowadzi a si

z mieszkania te ciów gdzie ma onkowie

zamieszkiwali.
Ma

piecz

stwo trwa o zaledwie 2 lata i zosta o rozwi zane przez rozwód. Bezpo redni
nad dzie mi sprawowa a matka. Stosunki pomi dzy by ymi ma onkami

Ins
tyt

uk ada y si

le. Mia o to bezpo redni wp yw na relacje ojca zarówno z synem

rodzonym jak i przysposobionym. Praktycznie styczno

(wed ug ojca z winy matki, która j utrudnia a).

100

z nimi nie by a realizowana

ci

W kilka miesi cy po orzeczeniu rozwodu, przysposabiaj cy wyst pi o rozwi zanie
emocjonaln

liw
o

stosunku przysposobienia. Opinia ROD-K wykaza a jednak siln wi

przysposobionego z przysposabiaj cym i powództwo zosta o cofni te. Sytuacja
faktyczna jednak nie uleg a zmianie.
Byli ma onkowie zawarli nowe zwi zki ma

ca dzieckiem specjalnej troski (niedorozwój umys owy w stopniu

ied

córka b

skie. Przysposabiaj cemu urodzi a si

umiarkowanym, w trakcie post powania - uczennica szko y specjalnej, wymagaj ca
sta ej rehabilitacji).

ar finansowy z tytu u alimentów,

raw

ugotrwa y brak styczno ci oraz znaczny ci

zwa ywszy na potrzeby córki z nowego zwi zku, sprawi y,

e przysposabiaj cy

ponownie wyst pi o rozwi zanie przysposobienia.

powoda

oraz

nadal

trwaj cy

Sp

Badanie przez bieg ych z ROD-K wykaza o bardzo silne wi zi pomi dzy synami
zwi zek

emocjonalny

przysposobionego

z

przysposabiaj cym, który zapewne by idealizowany przez dziecko. Mimo nowego
stwa matki, obaj ch opcy nie traktowali aktualnego jej ma onka jako ojca.

aru

ma

d uzna , e nawet je eli wi
mo na by uzna

rodzinn mi dzy stronami stosunku przysposobienia

za zerwan , zwa ywszy na niech

powoda do odnowienia

kontaktów z przysposobionym, to za winnego tego stanu rzeczy nale y uzna

ym
i

powoda - strona za winna rozk adu wi zi rodzinnej nie mo e
stosunku przysposobienia gdy druga strona nie wyra

da rozwi zania

na to zgody (zarówno matka

dziecka jako jego przedstawicielka ustawowa, jak i kurator ustanowiony przez s d
wnosili

o

oddalenie

powództwa).

Przeciwko

rozwi zaniu

przysposobienia

ut
W

przemawia o te , zdaniem s du, dobro przysposobionego.
Uwagi dotycz ce post powania
W omawianej sprawie z ca

ostro ci ujawni si spór o interpretacj art. 17 pkt 1

k.p.c. Reprezentuj cy powoda adwokat wniós powództwo do s du wojewódzkiego

Ins
tyt

dnia 21 stycznia 1997 r. S d ten stwierdzi swoj niew

ciwo

i przekaza spraw

do rozpoznania odpowiedniemu miejscowo s dowi rejonowemu. S d rejonowy

zwróci si o rozwa enie uchylenia przez s d wojewódzki postanowienia, w którym
d wojewódzki uzna

swoj

niew

ciwo
101

rzeczow , zwracaj c uwag

na

ci

stanowisko w tej kwestii zaj te przez S d Najwy szy w uchwale z dnia 18 marca

d

wojewódzki

ponownie

przekaza

akta

sprawy

s dowi

liw
o

1994 r., III CZP 24/9423.
rejonowemu

z

wyja nieniem, e nie podziela pogl du S du Najwy szego i z powo aniem pogl du
opieku czego - Przysposobienie24
W apelacji pe nomocnik powoda powo

si

na brak w

ied

H. Haaka, wypowiedzianego w tej kwestii w komentarzu do Kodeksu rodzinnego i

ciwo ci rzeczowej s du

rejonowego w sprawach o rozwi zanie stosunku przysposobienia. Zarzut ten zosta

raw

w post powaniu apelacyjnym uznany za zasadny.

d drugiej instancji uchyli zaskar ony wyrok i zniós post powanie przed s dem
rejonowym przekazuj c spraw

do rozpoznania w pierwszej instancji s dowi

Sp

okr gowemu przy jednoczesnej aprobacie dla merytorycznego stanowiska w
sprawie.

d okr gowy oddali powództwo o rozwi zanie stosunku przysposobienia bowiem
e rozwi zanie stosunku przysposobienia by oby sprzeczne z dobrem

przysposobionego.

aru

uzna ,

Przyczyny tej oceny, to: zaanga owanie uczuciowe przysposobionego, którego
wyrazem jest wyidealizowany obraz przysposabiaj cego jako ojca; deklaracja
chce wznowi

ym
i

przysposabiaj cego, i

kontakty ze swoim rodzonym synem -

przysposobiony, gdyby w tej sytuacji rozwi zano przysposobienie, móg by poczu si
gorszy, odrzucony, co zwa ywszy i

wchodzi w okres dojrzewania by oby

ut
W

szczególnie niekorzystne dla jego rozwoju: silna wi
spotkaniach z ojcem chc uczestniczy razem.
Sprawa szesnasta
Sprawa nr 5/m/op

Charakterystyka sprawy
ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.

Ins
tyt

1.
2.

23

OSN nr 11/1994/204.

24

Toru 1996, s. 206-207.
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emocjonalna braci, którzy w

4.
5.
6.
7.

ci

Kontrola instancyjna: apelacja powoda, s d II instancji uchyli wyrok s du rejonowego, zniós
post powanie przed s dem rejonowym i przekaza spraw do rozpoznania s dowi
okr gowemu.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez m a matki.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: zosta sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 7 lat.
Post powanie trwa o: 1 rok i 2 miesi ce.

liw
o

3.

ied

Stan faktyczny sprawy
Przysposobienie przez m
ma

skiego z matk

a matki nast pi o bezpo rednio po zawarciu zwi zku

sze cioletniej dziewczynki o nieustalonym pochodzeniu od

Przysposabiaj cy podj

swoj

urodzeniu

z

si

dzieci

rol

ma

raw

ojca. W rok pó niej urodzi a si wspólna córka ma onków, a po 4 latach syn.
ojca wobec przysposobionej, jednak e po
stwa

zacz

stosowa

odmienne

metody

Sp

wychowawcze, które nie by y uzasadnione wy cznie wiekiem poszczególnych dzieci.
W ocenie matki, wobec przysposobionej by bardziej rygorystyczny. W tym matka
dziewczynki upatrywa a nawet pierwszych konfliktów ma

skich. Przysposabiaj cy

za ocenia , e jego metody wychowawcze by y adekwatne do sytuacji, za postawa

Nale y zauwa
czyzna

mia

,

ciwego zachowania przysposobionej wobec niego.

aru

ony przyczyni a si do niew

e ma onkowie ró nili si
tylko

wykszta cenie

znacznie poziomem wykszta cenia.

zawodowe.

Wiadomo,

e

w

czasie

ym
i

post powania o rozwi zanie stosunku przysposobienia ona mia a uko czone studia
wy sze, a jej wynagrodzenie za prac
a.

ut
W

Wiadomo te , e podczas trwania ma

by o prawie dwukrotno ci

wynagrodzenia

stwa kobieta podnosi a swe kwalifikacje

zawodowe. Podczas jej wyjazdów na zaj cia z tym zwi zane wszystkie obowi zki
opieku cze przejmowa m

. Zacz

jednak podejrzewa

on ,

e zdradza go

podczas wyjazdów zwi zanych z kszta ceniem.
W ma

stwie dochodzi o do konfliktów, obserwowanych zw aszcza przez

Ins
tyt

przysposobion . Zdarza y si

akty przemocy m

a wobec

ony. Mia miejsce

incydent, wielokrotnie przywo ywany przez przysposabiaj cego: przysposobiona,

podczas takiego zaj cia mi dzy rodzicami, zaatakowa a przysposabiaj cego no em.

103

ona bi a wówczas m odsz

córk

ci

Wed ug wersji pozwanego, jego

on za broni

liw
o

dziecka.
ugotrwa e konflikty doprowadzi y do wyst pienia matki dzieci w powództwem

rozwodowym. Przysposabiaj cy w tym samym czasie wyst pi o rozwi zanie

Wskaza ,

e wszelka wi

ied

stosunku przysposobienia.
pomi dzy nim a przysposobion

usta a. Pozwana

lekcewa y jego polecenia, w czym znajduje wsparcie matki i jej rodziny. Za pozycj
córki jako „stronnika” matki w konflikcie z m

liberalnym podej ciem np. do pó nych powrotów dziewczyny do domu, a

przez matk

i babk

macierzyst

raw

matk

em jest ona „wynagradzana” przez

gratyfikacjami materialnymi (podarowany

przysposobionej telewizor i sprz t do odtwarzania muzyki, który znajduje si

Sp

pokoju i jest przeznaczony tylko do jej u ytku).

Pozwany, który przez ca y czas trwania ma

stwa

w jej

wspó uczestniczy

w

wykonywaniu obowi zków domowych, a w zwi zku najpierw z kszta ceniem a
nast pnie z prac

ony, cz sto „po godzinach”, tak e przej
nad

najm odszymi

dzie mi.

W

ar zaj

post powaniu

aru

piel gnacyjno-opieku czych

g ówny ci

rozwodowym zmierza do uzyskania prawa do sprawowania bezpo redniej pieczy
nad dzie mi urodzonymi w ma

stwie.

ym
i

Badanie przez bieg ych z ROD-K, wykonane na potrzeby sprawy o rozwód, wykaza o
bardzo silny zwi zek emocjonalny przysposobionej z matk

i rodze stwem a

zw aszcza z najm odszym dzieckiem w rodzinie (bratem). Wykaza o równie ,

e

przysposobiona nie odczuwa potrzeby kontaktu z ojcem adopcyjnym. Jest wobec

ut
W

niego krytyczna. Czuje si odrzucona.
Przysposobiona ujawnia sk onno ci neurotyczne, cechowa j wewn trzny niepokój,
poczucie osamotnienia i zagubienia w wiecie, ma a odporno

na trudne sytuacje.

Zapewne z stanem psychicznym by a zwi zana choroba wrzodowa dwunastnicy, na

Ins
tyt

któr cierpia a przysposobiona.
Przysposobiona w tracie post powania ucz szcza a do pierwszej klasy liceum

ogólnokszta

cego. Osi ga a dostateczne wyniki w nauce. Bardzo silnie na jej

stanie zdrowia i postawach odbija si konflikt pomi dzy matk i przysposabiaj cym.
104

ci

Stanowisko pozwanej nie by o wprost ustalone przez s d. Jej kurator wnosi o

liw
o

oddalenie powództwa natomiast matka stwierdzi a, e dobro ma oletniej pozwanej
wymaga rozwi zania stosunku przysposobienia.

d oddali powództwo o rozwi zanie stosunku przysposobienia z braku wa nych
powodów do jego uwzgl dnienia. Uzna ,

e powód przenosi na pozwan

swój

obci

ied

negatywny stosunek do ony, za na wypadek orzeczenia rozwodu nie chcia by by

ony obowi zkiem alimentacyjnym wobec pozwanej. W ocenie s du, powód

bezkrytycznie nie dostrzega swojej roli w rozlu nieniu wi zi rodzinnych z pozwan .

pozwanej i przyj ,
zachowanie

raw

Incydent z no em s d uzna za wybuch nagromadzonych negatywnych prze
e by o to odosobnione zdarzenie, incydentalne niew

pozwanej.

Jej

przysposabiaj cego s d uzna

bunt

przeciwko

metodom

ciwe

wychowawczym

za typowy dla dorastaj cej dziewczyny, nie
zdarzaj cych si

w naturalnych

Sp

odbiegaj cy w istotny sposób od zachowa

rodzinach gdy dziecko wchodzi w okres dojrzewania.
d zwa

tak e na silne wi zi emocjonalne pozwanej z rodze stwem, nad którym

powód chcia by przej

bezpo redni piecz , które mog yby ulec rozlu nieniu w razie

aru

rozwi zania stosunku przysposobienia.

W uzasadnieniu apelacji, powód zarzuci nieuwzgl dnienie faktu zerwania wi zi
emocjonalnych,

braku

prawdopodobie stwa

ich

odnowienia.

ym
i

rozwi zanie stosunku przysposobienia przyczyni oby si

Wskaza ,

e

do „ostudzenia” emocji,

podczas gdy jego utrzymywanie b dzie tworzy o podstawy do k ótni, awantur
obopólnej niech ci.

ut
W

Podczas rozprawy apelacyjnej, odbywaj cej si ju po orzeczeniu rozwodu z winy
obu stron, powód, nadal mieszkaj cy we wspólnym mieszkaniu z on

i dzie mi,

stwierdzi , e pozwana odmawia kontaktu z nim, jest arogancka a matka pozwala jej
na wszystko.

Apelacja zosta a oddalona. S d drugiej instancji uzna powoda za wspó winnego

Ins
tyt

rozpadu wi zi emocjonalnych z pozwan

i skonstatowa ,

powinno by odbudowanie wi zi z przysposobion , a nie d

zerwania.

105

e zadaniem powoda
enie do ich ca kowitego

ci

Sprawy zako czone umorzeniem post powania

liw
o

4.

Sprawa siedemnasta
Sprawa nr 1/p/L
Charakterystyka sprawy

ied

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposobionego.
Kontrola instancyjna: nie by o.
Rodzaj przysposobienia: pe ne, dokonane przez obcych ma onków wspólnie.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Post powanie trwa o: 3 miesi ce.

raw

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stan faktyczny sprawy

Przysposobienie zosta o przygotowane przez o rodek adopcyjno-opieku czy TPD. W
chwili orzekania przysposobienia, przysposabiany ch opiec liczy

posiadania rodziny. Przysposobienie wobec niego nie by o obj te

Sp

wiadomo

7 lat i mia

tajemnic . Przysposabiaj cymi byli obcy dla dziecka ma onkowie.
Po uzyskaniu pe noletno ci, przysposobiony odszuka swoj

matk

i postanowi

aru

pozosta w swojej rodzinie naturalnej. W konsekwencji przeprowadzi si

z domu

rodziców adopcyjnych w du ym mie cie do wiejskiego gospodarstwa swej matki.
Towarzyszy o tej zmianie wymeldowanie z dotychczasowego miejsca zamieszkania.

ym
i

Po up ywie miesi ca od opisanej zmiany, przysposobiony wniós o rozwi zanie
przysposobienia. Podkre li , e ca y czas mia

wiadomo

rodzin - „z urodzenia” i „z przysposobienia” a z chwil

przynale no ci do dwóch
uzyskania pe noletno ci

dokona wyboru do której z tych rodzin ma przynale

. Dlatego wnosi o rozwi zanie

przysposobienia

nazwiska

orzeczenie

ut
W

i

o

powrocie

do

noszonego

przed

przysposobieniem.

cznie z pozwem do s du wp yn

wniosek adopcyjnej matki, przychylaj cej si do

rozwi zania stosunku przysposobienia w zwi zku z decyzj

podj

przez

Ins
tyt

przysposobionego syna.
Po up ywie dwóch i pó miesi ca od wp ywu pozwu do s du (i nieco ponad trzech

miesi cy zamieszkiwania z rodzon

matk ) przysposobiony cofn

uzasadniaj to nast puj co:
106

powództwo

ci

„[...] mieszkaj c u biologicznej matki kilka miesi cy pozna em bli ej patologi

tej

liw
o

rodziny. Przebywaj c z t rodzin , mi dzy innymi, nie mam szans sko czenia szko y
do której ucz szczam. rodowisko to co raz bardziej jest wrogo nastawione do mnie.
W takiej sytuacji, po porozumieniu si

z rodzin , u której wychowywa em si

czerwca 1988 r. powracam [...]”.

od

28.12.1999 r. umorzy post powanie w sprawie.
Sprawa osiemnasta

raw

Sprawa nr 2/p/Sz-u
Charakterystyka sprawy

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cej.
Kontrola instancyjna: nie by o.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane ma onków obcych dziecku.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 18 lat.
Post powanie trwa o: 4 lata i 11 miesi cy.

Sp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ied

Wobec zgody przysposabiaj cej na cofni cie powództwa s d w postanowieniu z dnia

aru

Stan faktyczny sprawy

W grudniu 1977 r. bezdzietni ma onkowie przysposobili jednoroczn dziewczynk .
By a ona dzieckiem pozama

skim, uznanym przez ojca.

ym
i

W po owie lat osiemdziesi tych w ma

stwie dosz o do rozk adu po ycia. Liczne

napi cia, które temu towarzyszy y, mia y istotny wp yw na przysposobion , której
wówczas ojciec adopcyjny wyjawi tajemnic przysposobienia w sposób brutalny.

ut
W

Mia o to istotny wp yw na stosunek dziewczynki, dotychczas wychowywanej w
nie wiadomo ci

jej

statusu

przysposobionego

dziecka,

do

obojga

przysposabiaj cych.
W 1985 r. ma

stwo przysposabiaj cych zosta o rozwi zane przez rozwód. Ojciec

adopcyjny opu ci dotychczasowe miejsce zamieszkania. Z akt sprawy o rozwi zanie

Ins
tyt

stosunku przysposobienia zdaje si wynika , e nie utrzymywa

adnych stosunków

z przysposobion , a nawet miejsce jego zamieszkania nie by o jej znane.

107

ci

Wychowaniem dziewczynki zajmowa a si

stwo?).

Nowy partner przysposabiaj cej nie akceptowa

liw
o

czasie nawi za a konkubinat (zawar a ma

przysposabiaj ca, która po pewnym

dziewczynki. Prawdopodobnie

rodzi o to znowu liczne napi cia emocjonalne.

ied

Przysposobiona by a arogancka, wulgarna, nie przestrzega a zasad porz dku
domowego, nie sprz ta a swojego pokoju, s ucha a w porze nocnej bardzo g

no

muzyki, zaprasza a nieakceptowane towarzystwo, przychodzi a pó no, nie zamyka a
drzwi wej ciowych pod nieobecno

przysposabiaj cej. Pali a papierosy, nadu ywa a

alkoholu.
Przysposobiona uko czy a zawodow

szko

raw

kradzie y, tak e na szkod

przysposabiaj cej itp. Dopuszcza a si licznych

krawieck . Nie znalaz a pracy w

Sp

zawodzie. Pracowa a dorywczo fizycznie (w szczególno ci w piekarni). Nie mia a
rodków na pokrycie kosztów w asnego utrzymania, a gdy uzyska a zasi ek, zdaniem
przysposabiaj cej przepija a go tego samego dnia.

aru

Przysposobiona wnosi a o oddalenie powództwa. Za zaistnia e konflikty obwinia a
partnera matki. Twierdzi a równie , e matka adopcyjna nie darzy jej szacunkiem,
jakiego oczekuje dla siebie, zajmuje w sytuacjach konfliktowych raczej stanowisko
swego partnera, nie reagowa a nawet w sytuacji gdy on pobi pozwan .

ym
i

Post powanie trwa o bardzo d ugo (prawie 5 lat). Powódka przyzna a,
przysposobionej córki nie s
dziewczyny - jej niech

e cierpi obserwuj c post powanie

do pracy, niechlujstwo, nadu ywanie alkoholu, wulgarny

ut
W

sposób bycia itp.

jej oboj tne,

e losy

Charakterystyczne jest jej stanowisko wyra one w pi mie procesowym z lipca 1998 r.
(w trzecim roku trwania post powania o rozwi zanie stosunku przysposobienia):
„Moje uczucia nie wygas y do córki a przeciwnie s bardzo silne i boli mnie to, e tak
niszczy swoje ycie pij c cz sto alkohol i pal c papierosy. Po wyp acie potrafi i

pi

Ins
tyt

i wróci do domu bez pieni dzy i poobijana do krwi. Najch tniej rzuci aby prac gdy
twierdzi: co to za ycie, e trzeba pracowa i nawet w takiej chwili my li jak skróci

sobie ycie. My

, e powinna si leczy . Zwracaj c jej uwag twierdzi, e to nie

108

ci

moja sprawa co ona robi. W pokoju te nie sprz ta ma straszny brud.

wiadków nie

liw
o

dzie gdy nikt o tej sprawie nie wie i nikt do nas nie przychodzi.”
Na rozprawie w pa dzierniku 1999 r. Powódka o wiadczy a, e „nie b dzie chodzi
za córk i szuka jej pracy”. Przyzna a, e pozwana zmieni a si „[...] zachowuje si

ied

troch lepiej tylko eby znalaz a prac ”.

Podczas trwania post powania sytuacja yciowa stron uleg a pewnej zmianie. Zmar
partner matki adopcyjnej nie akceptowany przez pozwan . Powódka przesz a
powa

operacj . Strony wypracowa y pewien kompromis. Jego skutkiem by o

raw

cofni cie powództwa za zgod pozwanej. S d umorzy post powania po up ywie 4
lat i 11 miesi cy od wp ywu pozwu.
Sprawa dziewi tnasta

Sp

Sprawa nr 3 / m/ u.
Charakterystyka sprawy

4.
5.
6.
7.

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cego.
Kontrola instancyjna: nie by o, postanowienie o umorzeniu post powania uprawomocni o si
bez kontroli instancyjnej.
Rodzaj rozwi zanego przysposobienia: pe ne, dokonane przez ojczyma.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 3 lata.
Post powanie trwa o: 13 miesi cy.

ym
i

Stan faktyczny sprawy

aru

1.
2.
3.

Przysposobiona jest dzieckiem pozama

skim uznanym przez ojca. W ko cu

1994 r. ojciec dziewczynki zosta pozbawiony w adzy rodzicielskiej. Obowi zku

ut
W

alimentacyjnego nie wykonywa . Ma oletnia uzyskiwa a
alimentacyjnego. Od urodzenia dziecka bezpo redni

wiadczenia z funduszu

piecz

nad nim sprawowa a

matka.

W 1993 r., kiedy matka dziewczynki liczy a lat 38 i by a rozwódk , zawar a zwi zek
ski ze starszym od siebie o lat 30 wdowcem.

Ins
tyt

ma

Pomi dzy ma onkami wyst powa a dysproporcja nie tylko odno nie wieku.
czyzna by znacznie zamo niejszy. By w

cicielem 3 nieruchomo ci, zajmowa

si handlem (sprzedawa owoce i nabia ), mia oszcz dno ci.
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z córk

ze swojej renty,

wiadcze

ci

Kobieta by a rencistk . Utrzymywa a si

z

spó dzielcze.

liw
o

Funduszu Alimentacyjnego i pomocy rodziny. Mia a jednak 2-pokojowe mieszkanie

czyzna by cz owiekiem schorowanym (cukrzyca, nadci nienie t tnicze, przeby
zawa mi

nia sercowego) i samotnym. Z jego poprzedniego ma

stwa pochodzi o

Polsce by wnuk z

on

ied

2 doros ych synów. Obaj nie yli. Synowa z wnukiem wyemigrowa a do Australii. W

i dzie mi i dalsi krewni. Zapewne status finansowy

czyzny mia istotne znaczenia dla decyzji kobiety o ma
stwa.

raw

czyzny nie akceptowa a jego ma

stwie. Rodzina

Na pocz tku stycznia 1995 r. w trybie administracyjnym zosta o zmienione nazwisko
blisko 10-letniej dziewczynki na nazwisko jej matki i ojczyma.

Sp

Ma onkowie mieszkali razem. Stosunki rodzinne uk ada y si dobrze. M
ró ne zakupy dla dziecka (np. komputer) oraz doposa
zamieszkiwali.

poczyni

mieszkanie ony, w którym

aru

W listopadzie 1995 r., za wyra on osobi cie zgod dziewczynki, zosta o orzeczone
jej pe ne przysposobienie przez ojczyma.

nieruchomo

przysposobion do spadku w testamencie notarialnym, podarowa jej
i dokona innych przysporze maj tkowych na rzecz ma oletniej.

ym
i

Ojczym powo

Wed ug jego twierdze , gdy to nast pi o, stosunek ony i przysposobionej do niego
zmieni si diametralnie. ona zacz a go zdradza , a przysposobiona córka zawsze
zajmowa a stron

matki w przypadku konfliktów. Przyjaciel ony, wed ug twierdze

ut
W

przysposabiaj cego, podczas jego nieobecno ci bywa
witanym, cz stowanym przez przysposobion

„kaw

ze

sta ym go ciem, mile
mietank ” podczas gdy

takich „wzgl dów” dziewczynka nie okazywa a przysposabiaj cemu, nawet gdy
wraca zm czony po pracy na dzia ce.
Przysposabiaj cy

przedstawi

obdukcje,

karty

leczenia

szpitalnego

Ins
tyt

postanowienie o wszcz ciu dochodzenia przeciwko onie o zn canie si

oraz

nad nim.

Twierdzi , e by zmuszony wyprowadzi si ze wspólnego mieszkania do w asnego

domu, a nawet tam ona z córk „napad y go”, okrad y i pobi y i jedynie interwencja

cz onka dalszej rodziny uratowa a mu

ycie. Podczas 3-tygodniowego pobytu w
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ci

szpitalu nie by odwiedzany ani przez on , ani przez pasierbic . Pomocy udzieli mu

Przysposabiaj cy odwo

liw
o

wnuk.
testament, w którym na jedyn spadkobierczyni powo

przysposobion i dokona przysporze maj tkowych na rzecz wnuka.

z zamiarem wyst pienia o rozwód, a w pa dzierniku 1999 r. wniós o

ied

Nosi si

rozwi zanie stosunku przysposobienia. W uzasadnieniu pozwu bardzo szczegó owo
przedstawi konflikt z on . Przysposobionej zarzuca brak szacunku i troski o swoj
osob , niegrzeczne a nawet wulgarne zwroty pod swoim adresem, u ywanie

niewierno ci ony, wspó udzia w pobiciu.

do niego, popieranie

raw

okre lenia „cz owiek” zamiast „tatu ” gdy zwraca a si

ona powoda, jako przedstawicielka ustawowa przysposobionej, wyrazi a zgod na

alimentacyjnego

powoda

(mimo

przysposobionej).

da a pozostawienia obowi zku

Sp

rozwi zanie stosunku przysposobienia, ale

konfliktu

powód

na

utrzymanie

aru

Post powanie dowodowe dotyczy o g ównie zarzutów odnosz cych si do konfliktów
mi dzy ma onkami (liczni wiadkowie zg aszani przez strony).
Po roku od wszcz cia post powania powód cofn
z

on .

powództwo, bowiem pogodzi si

ona powoda, jako przedstawicielka ustawowa przysposobionej, wyrazi a

ym
i

zgod na cofni cie powództwa. S d umorzy post powanie w sprawie.
Sprawa dwudziesta
Sprawa nr 5/m/kl-u

ciwo rzeczowa s du I instancji: s d okr gowy.
Sprawa z powództwa: przysposabiaj cej.
Kontrola instancyjna: nie by o.
Rodzaj przysposobienia: pe ne, dokonane przez ma onków obcego im dziecka.
Nowy akt urodzenia przysposobionego dziecka: nie by sporz dzony.
Stosunek przysposobienia do dnia wniesienia pozwu trwa : 16 lat.
Post powanie trwa o: 3 miesi ce.

Ins
tyt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ut
W

Charakterystyka sprawy
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ci

Stan faktyczny sprawy

liw
o

Pi tnastomiesi czny ch opiec zosta przysposobiony wspólnie przez ma onków. Po

8 latach od przysposobienia ma onkowie rozwiedli si . Dziecko pozosta o przy
matce adopcyjnej. Przysposabiaj cy za

now rodzin . Ma w niej dwoje dzieci.

Wychowaniem przysposobionego zajmowa a si

wy cznie matka adopcyjna.

ied

Zwa ywszy na zatrudnienie ojca adopcyjnego w Niemczech, jego styczno
przysposobionym równie by a sporadyczna.

z

Wiadomo by o, e przysposobiony uczy si w drugiej klasie szko y zawodowej ale

raw

opu ci bardzo du o lekcji, uzyskuje niedostateczne oceny i zapewne nie uzyska
promocji.
Z uzasadnienia powództwa wynika,

ce do przysposabiaj cej, nie przestrzega regu porz dku domowego, wraca

Sp

nale

e przysposobiony wynosi i sprzedaje rzeczy

pó no, czasami pod wp ywem alkoholu, nie s ucha matki adopcyjnej. Jest wobec niej
arogancki.

e wyczerpa a wszystkie mo liwo ci wp yni cia na

aru

Matka adopcyjna stwierdzi a,

zmian postawy syna. W podsumowaniu uzasadnienia powództwa napisa a: „Mo e
wybra am zbyt drastyczny sposób na za atwienie tej sprawy ale nie radz sobie z
jego wychowaniem, nie znam sposobu by do niego dotrze .”

ym
i

Po up ywie 3 miesi cy, przed dniem wyznaczonej ju rozprawy, powódka cofn a
powództwo bowiem „(przysposabiaj cy) zobowi za si

do rzetelnej pomocy w

dalszym wychowaniu syna. Ponadto syn radykalnie zmieni swoje zachowanie (po

ut
W

poinformowaniu go o maj cej si odby sprawie), a tym samym pragniemy z by ym

Ins
tyt

em da mu szanse na ycie w normalnej rodzinie”. S d umorzy post powanie.
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