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Opinie do rozwod6w
naleZycie umo�owarie
To na pewno nie
jest kompleksowa
regulacja
- tak eksperci
oceniajc1: ustaw�

Liczba opinii wydanych przez ROOK w 2012 roku
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Nie do rodzinnych osrodk6w
diagnostyczno-konsultacyj
nych (ROOK), a do zespol6w
s4dowych specjalist6w kiero
wane b�d<l: wnioski o wydanie
opinii w sprawach rozwodo
wych. Jutro wchodzi w :iycie
cz�sc przepis6w ustawy regu
luj<lcej status dzialania opinio
dawczych zespol6w S<idowych
specjalist6w (Oz.U. z 2015 r.
poz. 1418 - dalej u.o.z.s.s.).
Caly akt zacznie obowi;µywac
1 stycznia 2016 r.
Przekroczenie delegacji
Wedle uzasadnienia projektu
ustawa ma na celu usankcjo
nowanie wieloletniej prakty
ki wydawania przez osrodki
opinii w zr6:inicowanych ka
tegoriach spraw. Co si� kryje
pod tyrn stwierdzeniem? To,
:ie zar6wno w doktrynie, jak
i w praktyce od lat kwestiono
wano mo:iliwosc wydawania
opinii przez rodzinne osrodki
w sprawach innych ni:i doty
CZ<iCe nieletnich Brakowalo bo
wiem ustawowych podstaw do
tego, aby ROOK wypowiadaly
si� na ternaty zwi¥ane np. ze
sposobem wykonywania wla
dzy rodzicielskiej czy utrzymy
wania kontakt6w z dzieckiem
Mim.o tego - na przek6r usta-
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Opinie w sprawach rodzinnych
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ROOK zgodnie z rozporzijdzeniem regulujijcym
zakres ich dziatania upowaznione byty do:

=
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przeprowadzania badaii psycho/ogicznych, .
pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawania na
ich podstawie opinii na zlecenie sqdu lub prokuratora
prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich
i sprawach rodzinnych na zlecenie sqdu

;r: spr.awowania opieki specjalistycznej nad nie/etnimi
skierowanymi przez sqd
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prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla
nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrozonych
demoralizacjq, na zlecenie sqdu

;;; wsp6/dzialania z plac6wkami wykonujqcymi orze
czenia sqdu, instytucjami i organizacjami zajmujqcymi
si� problematykq ochrony i umacniania rodziny
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Opiniodawcze zespoty Sijdowych
specjalistow zgodnie z wchodzi!Ci!
ustawij bi:di! uprawnione do:
;;; sporzqdzania, na zlecenie Sqdu /ub
prokuratora, opinii w sprawach
rodzinnych i opiekuiiczych oraz
w sprawach nieletnich, na podstawie
przeprowadzonych badaii psycho/ogicz
nych, pedagogicznych lub /ekarskich
E prowadzenia mediacji i wywiad6w
srodowiskowych w sprawach nieletnich
::: prowadzenia poradnictwa specjalistycz
nego dla ma!oletnich, nieletnich i ich
rodzin
E wsp6!dzia/ania z p/ac6wkami wykonujq
cymi orzeczenia sqdu

maloletnich i rnlodocianych. wr6:i4 powodzenia takim po
Ministerialne rozpofZ<ldzenie w6dztwom
- TK nie stwierdzil niekon
zakres ten zas w nieuzasad
niony spos6b poszerzylo min. stytucyjnosci przepis6w tej
o sprawy rodzinne, w tym ustawy. a zatem obowi<l:Zuje
rozwodowe. Sprawa dot4d zasada domniemania jej kon
jednak nie zostala przez TK stytucyjnosci w omawianym
rozpoznana. Co wi�cej: nowa zakresie - wskazuje Maciej
ustawa - na co zwr6cila uwa Kujawski z biura prokurato
ga Helsi.nska Fundacja Praw ra generalnego.
Podobnego zdania jest Ewe
Czlowieka - miala wlasnie
..na celu »unikni�cie« ewen lina Milan, wykladowca Uczel
tualnego orzeczenia Trybu ni l:.azarskiego.
- Wejscie w zycie przepi
nalu Konstytucyjnego o nie
konstytucyjnosci przepis6w s6w o opiniodawczych zespo
reguluj<lcych dzialanie ROOK lach s4dowych specjalist6w
poprzez stworzenie wyrainej nie zmieni tego, :ie r6wnie:i
podstawy ustawowej dla fu.nk .pod rz4darni poprzednich
cjonowania ROOK w obecnym uregulowaft prawnych nie
mo:ina bylo skar:iyc i zmie
ksztalcie".
Opiniodawczych zespol6w niac zapadlych w trakcie pro
od ROOK nie b�dzie co do za cesu rozwodowego lub poza
sady wiele r6:inic. Zgodnie nim orzeczen w przedmiocie
z art. 25 u.o.z.s.s. rodzinne np. ograniczenia lub pozba
osrodki w calym kraju z dniem wienia wladzy rodzicielskiej,
wejscia W zycie ustawy Stafl<l ustalaj<lcych spos6b kontaktu
si� wlasnie o� zespolami rodzica z dzieckiem - oi:enfa

- - St<id nie dziwi� si�, :ie po
kutuje stereotyp o stro.nniczo
sci osrodk6� - podsumowuje
mec. Winiarek.
W ocenie Helsinskiej Fun
dacji Praw Czlowieka usta
wodawca m6glby pokusic
si� o stworzenie klarownego
i kompleksowego aktu praw
nego. kt6ry wyelimino\o\Talby
takie zarzuty. Tymczasem
ustawa ,:w przewazaj4cej
wi�kszosci zawiera normy
reguluj4ce kwestie pracow
nicze, pomijaj4c calkowicie
kwestie organizacji pracy we
wn4trz zespol6w". Co wi�cej
- na co zwraca uwag� funda
cja - ustawodawca, przyzna
j4c OZSS dodatkowe funkcje,
np. prowadzenie mediacji, nie
zastrzegl, :ie mog<l je realizo
wac jedynie mediatorzy. Nie
zdecydowano si� te:i na roz
wi<1:2ania przeciwdzialaj4ce
konfliktowi interes6w mi�dzy
s;:npri::a lic�:t::nni n7c;:c;:--=ii ncr.-1..,,�,.......-i
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nowej instytucji
powolanej
do wydawania
opinii w sprawach
rozwodowych
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ROOK zgodnie z rozporz-1dzeniem reguluj-1cym
zakres ich dziafania upowaznione byfy do:

a przeprowadzania badan psychotogicznych,

pedagogicznych tub tekarskich oraz wydawania na
ich podstawie opinii na ztecenie Sqdu tub prokuratora
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;;; prowadzenia mediacji w sprawach nietetnich
i sprawach rodzinnych na zlecenie sqdu

Nie do rodzinnych osrodk6w
diagnostyczno-konsultacyj
nych (ROOK), a do zespol6w
Soldowych specjalist6w kiero
wane b�d<i wnioski o wydanie
opinii w sprawach rozwodo
wych. Jutro wchodzi w :i:ycie
cz�sc przepis6w ustawy regu
lujolcej status dzialania opinio
dawczych zespol6w Soldowych
specjalist6w (Dz.U. z 201 5 r.
poz. 1418 - dalej u.o.z.s.s.).
Caly akt zacznie obowi¥YWaC
1 stycznia 2016 r.

E sprawowania opieki specjalistycznej nad nietetnimi
skierowanymi przez Sqd
::i prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dta
nietetnich, ich rodzin oraz rodzin zagrozonych
demoratizacjq, na ztecenie Sqdu
m wsp61dzialania z ptac6wkami wykonujqcymi orze
czenia Sqdu, instytucjami i organizacjami zajmujqcymi
si� problematykq ochrony i umacniania rodziny

Opiniodawcze zespofy s-1dowych
specjalistow zgodnie z wchodz-1c-1
ustaw-1 bi:d-1 uprawnione do:
m sporzqdzania, na ztecenie sqdu lub
prokuratora, opinii w sprawach
rodzinnych i opiekunczych oraz
w sprawach nietetnich, na podstawie
przeprowadzonych badan psychotogicz
nych, pedagogicznych tub tekarskich
;;; prowadzenia mediacji i wywiad6w
srodowiskowych w sprawach nietetnich
m prowadzenia poradnictwa specjalistycz
nego dla malotetnich, nieletnich i ich
rodzin
E wsp61dzialania z plac6wkami wykonujq
cymi orzeczenia sqdu

maloletnich i mlodocianych. wr6:i:ol powodzenia takim po
Ministerialne rozpofZ<idzenie w6dztwom
zakres ten zas w nieuzasad
- TK nie stwierdzil niekon
niony spos6b poszerzylo m.in. stytucyjnosci przepis6w tej
o sprawy rodzinne, w tym ustawy, a zatem obowi¥uie
rozwodowe. Sprawa doqd zasada domniemania jej kon
jednak nie zostala przez TK stytucyjnosci w omawianym
rozpoznana. Co wi�cej: nowa zakresie - wskazuje Maciej
ustawa - na co zwr6cila uwa Kujawski z biura prokurato
ga Helsinska Fundacja Praw ra generalnego.
Czlowieka - rniala wlasnie
Podobnego zdania jest Ewe
,,na celu »unikni�cie« ewen lina Milan, wykladowca Uczel
tualnego orzeczenia Trybu ni l:.azarskiego.
- Wejscie w :i:ycie przepi
nalu Konstytucyjnego o nie
konstytucyjnosci przepis6w s6w o opiniodawczych zespo
regulujolcych dzialanie RODK lach Soldowych specjalist6w
poprzez stworzenie wyraznej nie zrnieni tego, :i:e r6wnie:i:
podstawy ustawowej dla funk pod rzoldami poprzednich
cjonowania RODK w obecnym uregulowan prawnych nie
ksztalcie".
mo:i:na bylo skar:i:yc i zrnie
Opiniodawczych zespol6w niac zapadlych w trakcie pro
od RODK nie �dzie co do za cesu rozwodowego lub poza
sady wiele r6:i:nic. Zgodnie nim orzeczen w przedrniocie
z art. 2 5 il.o.z.s.s. rodzinne np. ograniczenia lub pozba
osrodki w calym kraju z dniem wienia wladzy rodzicielskiej,
wejscia w :i:ycie ustawy stafl<l ustalaiolcych spos6b kontaktu
si� wlasnie owymi zespolarni rodzica z dzieckiem - ocenia
5-idowych specjalist6w.
prawniczka.

Przekroczenie delegacji
Wedle uzasadnienia projektu
ustawa ma na celu usankcjo
nowanie wieloletniej prakty
ki wydawania przez osrodki
opinii w zr6:i:nicowanych ka
tegoriach spraw. Co si� kryje
pod tyro stwierdzeniem? To,
:i:e zar6wno w doktrynie, jak
i w praktyce od lat kwestiono
wano mo:i:liwosc wydawania
opinii przez rodzinne osrodki
w sprawach innych niz doty
CZ<!Ce nieletnich. Brakowalo bo
wiem ustawowych podstaw do
tego, aby RODK wypowiadaly
si� na tematy zwic!zane np. ze
sposobem wykonywania wla
dzy rodzicielskiej czy utrzymy
wania kontakt6w z dzieckiem
Mirno tego - na przek6r usta
wie - opiniowanie w sprawach
rodzinnych stalo si� ich pod
staWOW<i dzialalnosc4 (patrz: Podwazanie orzeczen
rarnka). Zezwalalo na to roz Ale w ustawie jest te:i: kil
pofZ<idzenie ministra sprawie ka wa:i:niejszych - ni:i: tylko
dliwosci w sprawie organizacji modyfikacja nomenklatury
i zakresu dzialania rodzinnych - zmian:
osrodk6w (Dz.U. z 2001r. nr 97, • to ustawa, a nie jak dotych
poz.1063).
czas rozporzoldzenie, wska
Dzialalnosc podmiot6w,
zywac b�dzie, :i:e OZSS mog<l
obok ustawowo uregulowa
sporzoldzac opinie w spra
nych ich uprawnien, i to w tak
wach rodzinnych;
drazliwyrn obszarze jak sprawy • w przeciwienstwie do RODK
zespoly stafl<l si� cz�sc4 Sol
rodzinne, stala si� przed dwo
dow okr�gowych, a nie ich
ma laty przedrniotem wnio
organarni pomocniczyrni.
sku prokuratora generalnego
do Trybunalu Konstytucyjne
Pojawia si� zatem pytanie:
go (sygn. akt U 6/13). Zarzucil czy skoro ustawodawca nie
rozporzoldzeniu przekroczenie jako przyznal si� do bl�du co
delegacji ustawowej. Andrzej do dotychczasowych zasad
Seremet podnosil, :i:e z ustawy funkcjonowania RODK i zde
o post�powaniu w sprawach cydowal si� na czytelne wyar
nieletnich (Dz.U. z1982 r. nr35, tykulowanie zadan zespol6w,
poz. 228 ze zm.) wynika je istnieje mo:i:liwosc wzrusze
dynie to, ze osrodki powinny nia wyrok6w, kt6re w swych
wydawac opinie w sprawach rozstrzygni�ciach bazowaly
demoralizacji, post�powan po- na opiniach osrodk6w wyda
rawczych i post�powan kar nych z przekroczeniem dele
ych wykonawczych wobec gacji ustawowej? Prawnicy nie

Cl�bsza zmiana
Prawnicy :i:alujol jednak, :i:e
ustawol nie spr6bowano wy
eliminowac gl6wnych zastrze
:i:en co do wartosci meryto
rycznej wydawanych opinii
- W przypadku konfliktu
mi�dzy rozwodzolcymi si�
mal:i:onkarni re� jest wy
st�powanie przez SoldY o opi
nie do pracownik6w RODK
I stajol si� one podstawowym
dowodem. W wi�kszosci
spraw ich stanowiska Sol traf
ne - podkresla adwokat Rafal
Wioiarek,,z kaoceladi Wipia
rek i Wsp6lnicy specjalizujacej
sie w prawie rodzinnym,
Zaraz jednak dodaje, :i:e spo
tkal si� i z takirni przypadka
rni, gdy RODK wydaly opini�,
np. w zakresie dalszej opieki
nad dzieckiem, korzystnol je
dynie dla matki, mimo :i:e ma
terial dowodowy jasno wska
zywal, :i:e jest to sprzeczne
z dobrem dziecka.

- - S4d nie dziwi� si�, :i:e po
kutuje stereotyp o stro_nniczo
sci osrodk6""'. - podsumowuje
mec. Winiarek,
W ocenie Helsinskiej Fun
dacji Praw Czlowieka usta
wodawca m6glby pokusic
si� o stworzenie klarownego
i kompleksowego aktu praw
nego, kt6ry wyeliminowalby
takie zarzuty. Tymczasem
ustawa ,;w przewa:i:ajolcej
wi�kszosci zawiera normy
regulujolce kwestie pracow
nicze, pornijajolc calkowicie
kwestie organizacji pracy we
Wiloltrz zespol6w". Cci wi�cej
- na co zwraca uwag� funda
cja - ustawodawca, przyzna
jolc OZSS dodatkowe funkcje,
np. prowadzenie mediacji, nie
zastrzegl, :i:e mogol je realizo
wac jedynie mediatorzy. Nie
zdecydowano si� te:i: na roz
wi¥ania przeciwdzialajolce
konfliktowi interes6w mi�dzy
specjalistami OZSS a osobarni
poddawanymi badaniom. Za
rzuty HFPC dotyCZol te:i: braku
szczeg6lowych zasad funkcjo
nowania zespol6w - np. co do
sposobu zawiadarniania o ter
minie badania czy okreslenia
maksymalnego terminu na
jego przeprowadzenie i wy
danie opinii.
- Obecnie na wyznacze
nie terminu badania czeka
si� srednio dwa rnies4ce, na
wydanie opinii kolejny mie
Siolc. Brak w nowej ustawie ja
sno zakreslonych termin6w
to bl<1:d. Sprawy takie powin
ny byc rozpoznawane szybko,
bo inaczej blokujol wydanie
orzeczenia np. o kontaktach
z dziecl<iem czy w zakresie
wykonywania wladzy rodzi
cielskiej - przyznaje mec. Wi
niarek.
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latanie dziur w sprawach rodzinnych
- DGP nr 66/2013
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