Interpelacja
(nr 12359)
do ministra sprawiedliwości
w sprawie pozbawienia ojców prawa do kontaktów z dziećmi
Szanowny Panie Ministrze! Zwróciły się do mnie przedstawicielki Forum
Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców z problemem dotyczącym częstego
pozbawiania ojców prawa do kontaktów z dziećmi, wpływania na ich rozwój,
edukację i zainteresowania w przypadku rozstania się małżonków oraz
krzywdzących wyroków sądów w tej sprawie.
Zdaniem tych pań najbardziej niezrozumiałe jest to, iż żyjący dotychczas w
symbiozie z dziećmi ojciec po rozstaniu z małżonką często jest pozbawiany
prawa do kontaktów z dzieckiem, a pełne prawo posiada np. konkubent matki
tych dzieci. Często jest również tak, że ci ojcowie wiedzą, że dzieciom dzieje się
krzywda ze strony np. konkubenta, a ze względu na decyzję sądów rodzinnych
nie mogą nic zrobić.
Dlatego ojcowie, jak i babcie dzieci izolowanych przez sądy w sytuacji
rozstania rodziców, postanowili zabiegać o zmianę prawa regulującego te
kwestie.
W tej sprawie przedstawicielki forum spotkały się z Panem Ministrem 23
lipca br. i przedstawiły projekt zmiany ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
wraz z uzasadnieniem.
Uważam, że należy pilnie zająć się tą sprawą, gdyż nie może być tak, że
dzieci kochające oboje rodziców na skutek uporu jednej ze stron lub
niezrozumiałego wyroku sądu nie mają kontaktu zarówno z ojcem, jak i matką.
Zdarza się, że pozbawiani władzy rodzicielskiej są ojcowie cieszący się
dobrą postawą etyczno-moralną.
Zmiana tej sytuacji jest potrzebna również, aby umocnić więzi rodzinne
niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci.
W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

1. Jakie działania zamierza podjąć resort wobec problemów, które zostały
Panu Ministrowi przedstawione przez Forum Matek Przeciw Dyskryminacji
Ojców?
2. Czy Pan Minister widzi możliwość wyeliminowania lub złagodzenia tych
problemów?
3. Jak ministerstwo ocenia zaproponowane przez forum zmiany w Kodeksie
rodzinnym i opiekuńczym?
4. Czy ministerstwo ma własne propozycje zmian ustawowych w tej sprawie
i kiedy zostaną one skierowane do prac parlamentarnych?
Z poważaniem
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