Kontakty rodzica z dzieckiem podczas epidemii koronawirusa
Rodzice oraz ich małoletnie dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywać ze sobą
kontakty. Wynika to z art. 113 KRiO, w myśl którego kontakty przysługują niezależnie od
zakresu władzy rodzicielskiej. Jak podkreśla orzecznictwo, „osobista styczność z dzieckiem
nie jest atrybutem władzy rodzicielskiej i prawo do tego mają rodzice nawet wtedy, gdy
władzy rodzicielskiej zostali pozbawieni” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2004 r.,
IV CK 615/03, LEX nr 122840).
Kontakty z dzieckiem można realizować w sposób bezpośredni poprzez przebywanie
z dzieckiem lub pośrednio np. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
W sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania
kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem
dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia, w braku porozumienia rozstrzyga sąd
opiekuńczy (art. 113[1] KRiO).
Więź pomiędzy dziećmi a rodzicami jest więzią szczególną, której naruszenie wiąże się
z cierpieniem psychicznym, zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Prawo do realizacji
kontaktów rodzica z dzieckiem jest dobrem osobistym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 15 lipca 2015 r., sygn. akt I ACa 202/15). Dobra osobiste są pod ochroną przepisów
kodeksu cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach, a ich
naruszenie może spowodować przyznanie przez sąd, odpowiednią sumę tytułem
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zasądzić odpowiednią sumę pieniężną
na wskazany cel społeczny (art. 448 KC).
Możliwe jest ograniczenie lub zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.
Z przepisów wynika, że sąd może ograniczyć lub zakazać utrzymywania kontaktów
z dzieckiem, gdy wymaga tego dobro dziecka (art. 113[2] KRiO). „Dobro to należy rozumieć
szeroko. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem (…),
ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem, odebranie rodzicom tego
prawa może nastąpić wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców
z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na
dziecko”(Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00, LEX nr
45007).
Ograniczenie kontaktów rodzica z dzieckiem polega w szczególności na zakazie
spotykania się z dzieckiem, zakazie zabierania dziecka poza jego miejsce zamieszkania lub
zezwolenia na spotkanie z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców, opiekuna,
kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd.
Podczas epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 owe kontakty mogą być utrudnione. Jest
to sytuacja szczególna, gdyż zarażenie ww. wirusem może spowodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia. Czy w takiej sytuacji rodzic lub opiekun, u którego dziecko przebywa może
ograniczyć lub zakazać kontakty rodzica z dzieckiem?
Jeżeli sąd określił sposób realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem, to takie
postanowienia sądu pomimo trwania epidemii wciąż obowiązują. Powyższe nie oznacza, że
rodzice nie mogą dobrowolnie uzgodnić sposobu realizowania kontaktów w inny sposób.
Z uwagi na kwarantannę jednego z rodziców realizacja prawa do kontaktu w formie
bezpośrednich widzeń jest utrudniona. W takiej sytuacji rodzice powinni rozpatrzeć
realizowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem w innej formie, przykładowo za
pośrednictwem internetowych komunikatorów zaopatrzonych w kamerę czy też
telefoniczne. Panująca epidemia nie powinna być traktowana jako pretekst do ograniczenia

kontaktów z dziećmi. Gdy powodem, dla którego kontakty nie mogą być realizowane jak
dotychczas, jest ryzyko zarażenia się koronawirusem, rodzice powinni starać się uzgodnić
nowe zasady realizowania kontaktów. Rodzic, który uważa, że kontakty nie powinny się
odbywać jak dotychczas, powinien w sposób jasny uzasadnić swoje obawy dotyczące
kontaktu oraz wyjść z inicjatywą alternatywy dla kontaktu bezpośredniego, tak, aby nie
pozbawić drugiego rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem całkowicie. W przypadku braku
zgody na wykonanie kontaktu, ten któremu bezpodstawnie go odmówiono, może wystąpić
do sądu z wnioskiem o wyegzekwowanie kontaktów.
Warto podkreślić, że jeżeli dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może zmienić
rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jednakże niedopuszczalne jest ograniczenie lub
zakazanie kontaktów z dzieckiem bez decyzji sądu opiekuńczego przez rodzica lub opiekuna,
u którego dziecko przebywa.
Brak realizacji postanowień orzeczenia lub ugody zawartej przed sądem, dotyczącej
kontaktów z dzieckiem, może skutkować prowadzeniem postępowania, w którym sąd będzie
orzekał o sankcjach za naruszenie ustaleń. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje,
nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody
zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd
opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na
rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde
naruszenie obowiązku(art. 598(15) par 1 k.p.c.).
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