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Wprowadzenie 

Komisja Petycji otrzymała w sumie ok. 20 petycji dotyczących spraw przenoszenia dzieci do 

publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Anglii i Walii, a następnie oddawania 

ich do adopcji bez zgody rodziców biologicznych, czyli tzw. adopcji bez uzyskania zgody 

rodzicielskiej lub adopcji przymusowej. Zgodnie z angielskim prawem „sąd nie może 

odstąpić od wymogu uzyskania zgody rodzica lub opiekuna dziecka na przekazanie dziecka 

do adopcji lub wydanie wobec niego orzeczenia o adopcji, o ile nie jest przekonany, że [...] b) 

dobro dziecka wymaga odstąpienia od takiej zgody”.1 Zdaniem władz brytyjskich 

odstępowanie od wymogu zgody rodzicielskiej jest motywowane „dobrem dziecka”, należy 

jednak zauważyć również, że tego rodzaju orzeczenie o adopcji trudno jest uchylić (w 

praktyce niemal nigdy się to nie zdarza), a w wyniku ukończonego procesu adopcji więź 

prawna rodziców i dziecka zostaje formalnie i nieodwołalnie zerwana. Może to prowadzić do 

niezwykle krzywdzących sytuacji dla rodziców i dzieci.  

W ostatnich kilku latach wzrosła liczba takich spraw z udziałem rodziców pochodzących z 

państw innych niż Zjednoczone Królestwo, zwłaszcza rodzin z Europy Wschodniej 

(Słowacja, Łotwa i Bułgaria). Ten aspekt transgraniczny daje Komisji Petycji kompetencje do 

dalszego badania 13 spośród złożonych petycji.  

Niektórych ze składających petycje poproszono, aby przedstawili swoje petycje członkom 

Komisji Petycji w lutym 2014 r. Odpowiedzi udzieliły zarówno służby Komisji Europejskiej, 

jak i władze Zjednoczonego Królestwa. Aby lepiej poznać sytuację, Departament Tematyczny 

zlecił sporządzenie sprawozdania zatytułowanego „Adoption without consent” („Adopcja bez 

zgody rodzicielskiej”), które w lipcu 2015 r. przedstawiła komisji autorka, dr Claire Fenton-

Glynn z Uniwersytetu w Cambridge.2 Ponadto w sprawozdaniu Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy z marca 2015 r. także przedstawiono pewne obawy w związku 

z sytuacją w Zjednoczonym Królestwie.3  

 

- Krótki opis procesu odebrania dziecka rodzicowi(-om): 

Jeśli występuje podejrzenie zagrożenia dobra dziecka, na pierwszym etapie pracownicy 

socjalni podlegający organowi lokalnemu odwiedzają rodzinę i udzielają wsparcia. Władze 

lokalne powinny przedstawiać rodzinom ofertę wczesnej pomocy lub ocenić sytuację i w 

stosownym przypadku zaoferować wsparcie zgodnie z sekcją 17 lub 37 ustawy o dzieciach z 

1989 r.4 Jeśli takie wsparcie okaże się niewystarczające lub nastąpi nagłe zdarzenie 

zagrażające dobru dziecka, może ono zostać umieszczone w placówce opiekuńczo-

wychowawczej. Organ lokalny ma prawo wystąpić do sądu o wydanie nakazu przejęcia 

opieki w trybie pilnym, natomiast policja może odebrać dziecko rodzicom, aby niezwłocznie 

pojąć działania mające je chronić. Organ lokalny nie ma prawa do odebrania dziecka 

rodzicom (chyba że odbywa się to za zgodą rodzicielską) bez wcześniejszego skierowania 

sprawy do sądu i złożenia wniosku o wydanie „nakazu opieki” (care order). Po wydaniu 

                                                 
1 Ustawa o adopcji i dzieciach (Adoption and Children Act) z 2002 r., art. 52 ust. 1 lit. b). 

2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf  

3 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en  

4 Zob. określone wymogi: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_

to_Safeguard_Children.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519236/IPOL_STU(2015)519236_EN.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=21567&lang=en
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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nakazu opieki można przystąpić do realizacji planu opieki nad dzieckiem. Jeśli organ lokalny 

jest zdania, że najlepszym rozwiązaniem dla dziecka jest adopcja, sąd może wydać orzeczenie 

o przekazaniu do rodziny zastępczej (placement order). Umożliwia to oddanie dziecka pod 

opiekę przyszłych przysposabiających, których organ lokalny może wybrać przed wydaniem 

przez sąd powyższego orzeczenia. Rodzic biologiczny może się starać na drodze sądowej o 

odwołanie orzeczenia o przekazaniu do adopcji przed jej formalnym dokonaniem, co jednak 

zostanie orzeczone tylko w sytuacji, gdy sąd będzie przekonany o istotnej zmianie 

okoliczności. Po wydaniu orzeczenia o przekazaniu do rodziny zastępczej dziecko 

zamieszkuje z przyszłymi przysposabiającymi. Dopiero po pewnym okresie mieszkania 

dziecka z przyszłymi przysposabiającymi można wystąpić do sądu o ostateczne orzeczenie o 

adopcji (adoption order). Rodzic biologiczny może się temu sprzeciwić jedynie przez 

ubieganie się w sądzie o stosowne pozwolenie.  

Petycje  

– Petycja nr 1707/2013, w imieniu stowarzyszenia McKenzie Friends, w sprawie zniesienia 

adopcji bez uzyskania zgody rodzicielskiej (adopcji przymusowej), z poparciem ponad 2500 

osób (kampania); 

– petycje, w których zarzucono dyskryminację ze względu na narodowość i przekonania 

religijne (dzieci przekazane do adopcji tracą kontakt z językiem ojczystym i praktykami 

religijnymi): petycje nr 1847/2013, 1852/2013, 2287/2013, 1638/2014 (kwestia poruszona 

także w petycjach nr 2546/2013 i 0344/2014); 

– petycje, w których zarzucono stanowiące nadużycie przekazanie dzieci do adopcji bez 

zgody rodzicielskiej: petycje nr 2546/2013, 2498/2013, 063/2014, 0344/2014, 1507/2014, 

0195/2015. 

Podsumowanie spotkań 

Wizyta 

 

Wizyta informacyjna rozpoczęła się w czwartek 5 listopada o godz. 10.30 i zakończyła w 

piątek 6 listopada ok. godz. 13.30. Miała pozwolić członkom delegacji lepiej zapoznać się z 

sytuacją przez zasięgnięcie opinii różnych zainteresowanych stron i przedstawicieli 

zaangażowanych zawodów. 

Ośmioosobowa delegacja Komisji Petycji spotkała się z licznymi zainteresowanymi stronami 

i ekspertami, którzy otwarcie podzielili się swoimi doświadczeniami i opiniami.  

 

Relacje osobiste 

 

Członkowie delegacji mieli okazję wysłuchać kilku dodatkowych relacji związanych z 

przedmiotem wizyty i spotkać się z następującymi czterema osobami popierającymi poglądy 

przedstawione w petycjach:  

 

• Florence Bellone, niezależna dziennikarka belgijska pracująca w Zjednoczonym 

Królestwie dla RTBF, która opublikowała kilka artykułów na temat przekazywania dzieci do 

rodzin zastępczych i adopcji bez zgody rodzicielskiej. W ramach swojej działalności 

prowadziła śledztwa jako osoba wspierająca strony w postępowaniach sądowych (McKenzie 
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Friend)1, pomagając rodzinom będącym stronami w sprawach o opiekę nad dziećmi.  

• Lucy Allan, nowo wybrana posłanka z ramienia Partii Konserwatywnej i członkini 

Komitetu Edukacji przy brytyjskiej Izbie Gmin. Prowadziła kampanię zwracającą uwagę na 

pewne niedoskonałości postępowań w sprawie opieki nad dziećmi w Zjednoczonym 

Królestwie, mającą na celu obronę praw rodzin w wypadkach niesprawiedliwości w systemie 

ochrony dzieci. Zainicjowała kampanię „Family First” („Rodzina na pierwszym miejscu”) w 

następstwie osobistych doświadczeń z postępowaniami, w których doszło do nadużyć.  

• John Hemming, były poseł z ramienia Liberalnych Demokratów. W 2006 r. rozpoczął 

kampanię „Justice for Families” („Sprawiedliwość dla rodzin”) w odpowiedzi na dużą liczbę 

zgłaszanych mu problemów związanych z postępowaniami w sprawie opieki nad dzieckiem 

w Anglii. Kampania „Justice for Families” wspiera osoby napotykające problemy z systemem 

opieki nad dzieckiem przez udzielanie im porad bądź wszczynanie postępowań w sądach 

krajowych i Europejskim Trybunale Praw Człowieka. „Justice for Families” prowadzi 

obecnie ponad 3000 spraw. 

 

• Julie Haines, dyrektor kampanii „Justice for Families”. Pracuje jako „doradczyni 

prawna” rodzin, których dotyczą postępowania.   

 

Organy i organizacje zaangażowane w ochronę dzieci 

 

Działania na rzecz ochrony dzieci reguluje dokument zatytułowany „Working together to 

safeguard children – A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of 

children” („Współpraca na rzecz ochrony dzieci. Przewodnik współpracy wielostronnej na 

rzecz ochrony dzieci i zapewniania im dobrobytu”)2 opublikowany w marcu 2015 r. przez 

brytyjski Departament ds. Edukacji. Te wytyczne ustawowe mają moc prawną; muszą być 

przestrzegane, o ile nie występują istotne przyczyny uzasadniające odstępstwa.  Obowiązek 

ich stosowania mają między innymi przewodniczący organów lokalnych, dyrektorzy służb na 

rzecz dzieci oraz organizacje wspierające dzieci i rodziny, w tym: pracownicy socjalni, 

policja, organy systemu edukacji, służby wymiaru sprawiedliwości w sprawach młodzieży 

itp. Posłowie spotkali się z następującymi przedstawicielami organizacji charytatywnych 

wspierających rodziców i dzieci, których dotyczą postępowania w sprawie opieki nad 

dzieckiem, a także z przedstawicielami Policji Metropolitalnej i służb socjalnych: 

• Anthony Douglas, przewodniczący Cafcass (Służba Wsparcia i Doradztwa na rzecz 

Dzieci i Rodzin w Sprawach Sądowych), i Sheila Pankhania-Collins, prawna opiekunka 

dzieci. Cafcass to pozaministerialny organ publiczny (NDPB) reprezentujący dzieci w 

postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego w Anglii. Zajmuje się ok. 120 000 dzieci (do 18. 

roku życia) rocznie. Połowa z tych spraw dotyczy dzieci poniżej 8. roku życia. Jeśli organ 

lokalny wystąpi z wnioskiem o orzeczenie o przekazaniu do rodziny zastępczej, sąd powołuje 

                                                 
1 W Zjednoczonym Królestwie każda osoba, której dotyczy sprawa z zakresu prawa rodzinnego, ma prawo 

stawać przed sądem bez przedstawiciela (nie ma obowiązku powołania prawnika ani adwokata sądowego), a 

jeśli podejmie taką decyzję, nazywana jest stroną samodzielnie występującą przed sądem (Litigant in Person, 

LIP). Może jej towarzyszyć pomocnik zwany McKenzie Friend – nazwa ta pochodzi od sprawy, w której 

wyniku w 1970 r. ustanowiono stosowne zasady. Nie jest to prawo przysługujące stronie postępowania 

automatycznie, jednak decyzja sędziego o odmowie wydania pozwolenia na korzystanie ze wsparcia takiego 

pomocnika musi być dobrze uzasadniona. Zob. http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html  

2https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together

_to_Safeguard_Children.pdf  

http://courtwithoutalawyer.co.uk/mckenzie-friends.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/419595/Working_Together_to_Safeguard_Children.pdf
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pracownika Cafcass zwanego prawnym opiekunem dzieci (Children’s Guardian), który będzie 

reprezentował interesy dziecka w sądzie. 

• Cathy Ashley i Bridget Lindley, odpowiednio przewodnicząca oraz zastępczyni 

przewodniczącej i główna doradczyni prawna Family Rights Group (FRG). FRG jest 

organizacją charytatywną doradzającą rodzinom (rodzicom i członkom dalszej rodziny 

wychowującym dzieci, które nie mogły pozostać pod opieką rodziców) w zakresie 

przysługujących im praw i możliwości w sytuacji podejmowania przez pracowników 

socjalnych lub sąd decyzji dotyczących dobra ich dzieci, jeśli wystąpi potrzeba lub ryzyko 

objęcia dzieci systemem opieki bądź w przypadku, gdy już zostały objęte tym systemem. 

• Inspektor Komendy ds. Przestępstw Seksualnych, Wykorzystywania i Molestowania 

Dzieci (SOECA) Steve Williams, inspektor Jim Cook z policyjnego zespołu ds. reagowania w 

sytuacjach nagłych i Anthony McKeown, oficer z wydziału dochodzeniowo-śledczego 

odpowiedzialny za Zespół Policyjny ds. Badania Przypadków Znęcania się nad Dziećmi przy 

SOECA Metropolitalnej Służby Policyjnej w Camden i Islington. 

• Przewodnicząca Brytyjskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych Bridget Robb 

i Susannah Daus ze Służby Socjalnej Organu Lokalnego w Islington. 

 

Służby dyplomatyczne innych państw członkowskich UE 

 

Niektóre z petycji otrzymanych przez Komisję Petycji złożyli obywatele Bułgarii i Łotwy. 

Ponadto władze Łotwy przedstawiły ostatnio w brytyjskim parlamencie skargę w sprawie 

adopcji bez zgody rodzicielskiej1. Posłowie spotkali się z następującymi przedstawicielami 

służb dyplomatycznych Bułgarii i Łotwy: 

• chargé d’affaires Solveiga Silkalna i trzecia sekretarz Ambasady Łotwy w 

Zjednoczonym Królestwie Inga Sergeiceva; 

• przewodnicząca Biura Konsularnego Maria Anguelieva-Koleva i przewodniczący 

Biura ds. Pracy i Spraw Społecznych Ambasady Bułgarii w Zjednoczonym Królestwie Todor 

Krastev. 

 

Organy sądowe 

 

Posłowie wymienili też poglądy z następującymi osobami biorącymi bezpośredni udział w 

postępowaniach sądowych: 

 

• sir James Munby, przewodniczący Wydziału Rodzinnego Sądu Apelacyjnego Anglii i 

Walii; 

• Naomi Angell, prawnik prowadząca prywatną praktykę, członkini Law Society; 

Dorothy Simon, prawnik przy organie lokalnym, członkini Law Society, oraz Martha Cover, 

adwokat, członkini Association of Lawyers for Children (Stowarzyszenie Prawników na rzecz 

Dzieci).  

 

Organy polityczne  

 

Posłowie niestety nie mieli okazji spotkać się z Ministrem ds. Dzieci i Rodzin Edwardem 

Timpsonem ani pozostałymi członkami Komitetu ds. Edukacji Izby Gmin (pozytywnej 

odpowiedzi udzieliła jedynie Lucy Allan). Nikt z nich nie mógł umówić się na spotkanie w 

                                                 
1 http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions  

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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czasie wizyty delegacji.    

 

I. Statystyki i podstawowe przyczyny wysokiej liczby adopcji 

 

Odnosząc się do kwestii adopcji bez zgody rodzicielskiej, sir James Munby powiedział: „Bez 

względu na rozwiązania prawne prawda jest taka, że istotnie wydajemy więcej orzeczeń [o 

adopcji] niż jakikolwiek inny kraj w Europie. [...] zaniepokojenie innych państw 

członkowskich UE budzi to, że zbyt szybko adoptujemy zbyt wiele dzieci; stanowisko rządu 

w sprawie krajowych przepisów o adopcji jest takie, że zbyt mało dzieci trafia do adopcji, a 

proces adopcyjny trwa zbyt długo1, zatem występuje wyraźna sprzeczność, na bardzo 

podstawowym poziomie, między perspektywą europejską w tej sprawie a, jak się wydaje, 

perspektywą krajową”. 

 

Wysoka i rosnąca liczba przypadków adopcji bez zgody rodzicielskiej. Według 

przedstawicieli policji nastąpił ostatnio wzrost liczby zgłaszanych przypadków znęcania się 

nad dziećmi, przez co spodziewany jest też wzrost liczby postępowań w sprawie opieki nad 

dzieckiem.  Delegację poinformowano, że ze względu na znaczny wzrost liczby rodziców i 

dzieci, których dotyczą postępowania w sprawie opieki nad dzieckiem, system stworzony 

przez Family Rights Group znalazł się pod dużą presją, przez co organizacja ta napotyka 

problemy finansowe, utrudniające jej zajmowanie się wszystkimi przypadkami. 

Zapotrzebowanie na jej usługi zwiększyło się ponad dwukrotnie od lat 2010/2011 i stale 

rośnie [odnotowano 22% wzrost w okresie od kwietnia do września 2015 r. w porównaniu z 

okresem od kwietnia do września 2014 r., a liczba matek będących ofiarami przemocy 

domowej (kluczowy czynnik prowadzący do interwencji służb na rzecz dzieci) wzrosła o 

217% w od 2010/2011 do 2014/2015]. 

Kilku uczestników debaty zwróciło uwagę na porażkę systemu opieki (przypadki nastolatków 

trafiających do więzienia lub padających ofiarą wykorzystywania seksualnego) jako jedną z 

przyczyn, dla których władze opowiadają się za adopcją. Florence Bellone i Bridget Robb 

wspomniały o tragicznej sprawie Baby P. (niemowlęcia, które zmarło na skutek licznych 

urazów zadanych przez partnera matki w okresie, w którym rodzina była pod regularną 

kontrolą pracowników socjalnych i opieki zdrowotnej), szeroko komentowanej w mediach, 

jako o decydującym zdarzeniu prowadzącym do wzrostu liczby postępowań w sprawie opieki 

nad dzieckiem. Pracownicy socjalni obawiają się postępowań sądowych wszczynanych 

przeciwko nim w wypadku, gdy przeoczą sytuację stanowiącą zagrożenie dla dziecka. Rząd 

wystąpił ostatnio z projektem przepisów zakładających ściganie pracowników socjalnych za 

umyślne zaniedbanie dzieci, za które odpowiadają. Presji tej często też towarzyszą cięcia 

budżetowe na usługi społeczne: każdy pracownik socjalny musi zajmować się zbyt dużą 

liczbą spraw, co negatywnie wpływa na jakość usług, a w połączeniu ze wspomnianym 

projektem przepisów stwarza dla tych pracowników ryzyko odpowiedzialności karnej. 

 

Na podstawie własnych doświadczeń i liczby spraw zgłaszanych organizacji Justice for 

Families Julie Haines i John Hemming uznają, że stwierdzenia władz Zjednoczonego 

Królestwa, jakoby plany opieki obejmujące adopcję stanowiły „wyjątek”, nie są zgodne z 

prawdą. „Władze Zjednoczonego Królestwa mierzą skalę »wyjątku« w odniesieniu do 12 mln 

łącznej liczby dzieci w kraju, a nie do liczby 65 000 dzieci przebywających w placówkach 

                                                 
1 Zob. np. http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-

number-of-early-placements  

http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
http://www.theguardian.com/society/2015/nov/02/david-cameron-urges-faster-adoptions-doubling-number-of-early-placements
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opiekuńczo-wychowawczych [...] należy przyjrzeć się liczbie dzieci trafiających do takich 

placówek i je opuszczających w porównaniu do liczby dzieci adoptowanych zamiast 

traktować liczbę dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jako wartość statyczną”.  

Według Julie Haines „dla wszystkich dzieci poniżej 5. roku życia, które trafiają do rodzin 

zastępczych, jeśli brakuje propozycji resocjalizacji rodziny, domyślnym planem w każdym 

przypadku jest adopcja”.  

Podstawowy problem polega na tym, że adopcja to wariant faworyzowany z systemowego 

punktu widzenia, uznawany za „modelową” w wyniku presji wywieranej przez władze 

centralne w ciągu ostatnich 15 lat. Zdaniem Johna Hemminga jest to problem, o którym 

trudno jest dyskutować w Izbie Gmin.  

Podczas wizyty podano dwa wyjaśnienia, dlaczego adopcja stała się „modelem” ochrony 

dzieci. Pierwsze wyjaśnienie dotyczy finansów. Po adopcji dziecko nie jest już na utrzymaniu 

publicznego systemu opieki społecznej. Z drugiej strony rodzicielstwo zastępcze stało się 

interesującym źródłem dochodów, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego. Interesy 

finansowe są też obecne w działaniu prywatnych agencji adopcyjnych. 

Drugie wyjaśnienie to głęboko zakorzenione w brytyjskiej kulturze i społeczeństwie 

postrzeganie adopcji jako „bajkowego” rozwiązania problemu dla dzieci, stwarzającego im 

możliwość awansu społecznego. 

 

Zapytany o liczbę i specyfikę spraw dotyczących rodziców pochodzących z innych państw, 

sir James Munby powiedział: „Jednym z problemów jest niewystarczająca jakość badań 

statystycznych prowadzonych w naszym kraju”. Zwrócił uwagę na uwarunkowania 

demograficzne, w tym przystąpienie państw Europy Środkowo-Wschodniej do UE i swobodę 

poruszania się po jej terytorium, jako czynniki wyjaśniające wzrost liczby aspektów o 

charakterze transgranicznym. Wzrost ten potwierdzili przedstawiciele ambasad Łotwy i 

Bułgarii.  

 

Anthony Douglas z Cafcass uważa, że sprawy z zakresu ochrony dziecka dotyczące rodziców 

będących obywatelami innych państw nie są traktowane odmiennie. Zapytany o stosunek 

liczby kwestionowanych adopcji łącznie do adopcji kwestionowanych przez rodziców 

będących obywatelami innych państw, A. Douglas podał w późniejszej wiadomości e-mail, że 

kwestionowane adopcje w Wielkiej Brytanii stanowią ok. połowę wszystkich postępowań 

adopcyjnych, a ich odsetek pozostał w przybliżeniu niezmienny pomimo zwiększenia się 

ogólnej liczby takich postępowań w ostatnich kilku latach (zob. dane opublikowane przez 

Departament ds. Edukacji1). Z danych tych nie wynika, czy zakwestionowanie adopcji 

nastąpiło na jednym czy na kilku spośród trzech potencjalnych ważnych etapów 

postępowania: wniosek o orzeczenie o przekazaniu do rodziny zastępczej; wniosek o 

odwołanie orzeczenia o przekazaniu do rodziny zastępczej za zezwoleniem sądu; sprzeciw 

wobec wniosku o orzeczenie o adopcji za zezwoleniem sądu. Nie ma też rozróżnienia między 

obywatelami Zjednoczonego Królestwa i innych państw UE. Obywatele Wielkiej Brytanii 

stanowią jednak znaczną większość osób składających te wnioski, a stosunkowo niewielka 

liczba obywateli innych krajów nie wpływa w istotny sposób na całkowity odsetek. A. 

Douglas nie znajduje danych ani też nie ma intuicji zawodowej, które pozwalałyby 

stwierdzić, że występuje różnica między odsetkiem obywateli Zjednoczonego Królestwa a 

innych krajów kwestionujących na drodze prawnej wniosek o adopcję, zdecydowanie nie 

                                                 
1 Tabela krajowa D1: SFR34/2015: https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-

england-including-adoption-2014-to-2015  

https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
https://www.gov.uk/government/statistics/children-looked-after-in-england-including-adoption-2014-to-2015
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uważa też, że różnica ta może być statystycznie istotna. Dodał, że „[...] w Zjednoczonym 

Królestwie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia, aby w naszym podejściu nie zabrakło 

sprawiedliwości w kwestiach polityki i działania w stosunku do innych państw 

członkowskich UE”. 

 

Sir James Munby poinformował delegację, że od niedawna organ lokalny jest zobowiązany 

wskazać na pierwszej stronie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie opieki nad 

dzieckiem, czy w sprawie występują elementy związane z państwami innymi niż Zjednoczone 

Królestwo, a jeśli tak jest – musi podać szczegółowe informacje. Nie ma jednak jak dotąd 

obowiązku wskazania, o jakie państwo chodzi. Na ten problem zwrócono ostatnio uwagę, a 

formularz ma być wkrótce zmodyfikowany.  

 

II. O interwencji służb socjalnych i organizacji charytatywnych 

 

Florence Bellone, FRG i Susannah Daus z organu lokalnego w Islington zwróciły uwagę na 

problem dokładnie opisany w sprawozdaniu Olgi Borzowej ze Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy1: „wiele matek będących ofiarami przemocy domowej 

wydaje się padać następnie ofiarą systemu ochrony dzieci, gdyż dziecko będące świadkiem 

takiej sytuacji (lub zagrożenia nią) uznaje się za poddawane przemocy emocjonalnej, a zatem 

wyraźnie niewłaściwemu traktowaniu. Oznacza to, że jeśli matka nie ma się dokąd zwrócić o 

pomoc, może stracić dziecko. Jest to problem, którego nie należy bagatelizować w sytuacji, 

gdy skutki kryzysu i oszczędnościowych cięć w budżecie służb socjalnych sprawiają, że coraz 

więcej matek wpada w pułapkę toksycznych związków (podczas gdy schroniska są 

zamykane), gdyż obawiają się, że jeśli zgłoszą problem z przemocą domową, mogą stracić 

dzieci”.  Liczba matek otrzymujących porady od FRG w sprawach, w których przemoc 

domowa stanowi kluczowy czynnik prowadzący do interwencji służb na rzecz dzieci, 

zwiększyła się o 217% w okresie od lat 2010/2011 do lat 2014/2015. Według danych 

przekazanych przez Susannah Daus z organu lokalnego w Islington 84% matek, którym 

odebrano dziecko, doświadczyło przemocy domowej.   

 

Ponadto jako bardziej narażonych na odebranie dzieci wskazano także młodych rodziców, 

gdyż ich wiek jest uznawany za czynnik ryzyka. Młodzi rodzice, którzy sami są 

wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych lub którym już wcześniej odebrano 

dziecko/dzieci, są często postrzegani jako „niewystarczająco zaangażowani”, 

prawdopodobnie ze względu na własne doświadczenia z dzieciństwa. Ponadto muszą 

wykazać się zdolnościami rodzicielskimi w bardzo krótkim czasie (np. późna interwencja 

organu lokalnego podczas ciąży, 26-tygodniowy termin przeprowadzenia postępowania w 

sprawie opieki nad dzieckiem, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej z perspektywą 

adopcji), często nie mogąc liczyć na regularne wsparcie i borykając się z niestabilną sytuacją 

finansową i mieszkaniową.  Według relacji zebranych przez Florence Bellone do wszczęcia 

postępowania w sprawie opieki nad dzieckiem nie są potrzebne jednoznaczne dowody. 

Wydaje się, że wystarczają podejrzenia. Dziennikarka donosi o przypadkach odebrania 

dziecka rodzicom na podstawie „ryzyka przyszłych urazów emocjonalnych”. Oznacza to, że 

adopcja bez zgody rodziców może wynikać jedynie z przewidywań.   

 

Jeśli po zbadaniu sprawy przez służby socjalne i Cafcass okaże się, że dziecko nie może dalej 

                                                 
1 Zob. przypis 3. 
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mieszkać z biologicznymi rodzicami, rozważanych jest kilka rozwiązań. Pierwszą z nich 

powinno być przekazanie opieki krewnym (rodzinie lub przyjaciołom), kolejnymi 

możliwościami są: długoterminowe przekazanie rodzinie zastępczej, przyznanie specjalnego 

opiekuna oraz, w ostateczności, adopcja.  

 

Krewni jako rodzina zastępcza. Niektórzy ze składających petycje skarżą się na to, że nie 

uwzględniono członków ich rodziny jako ewentualnej rodziny zastępczej.  Formalnie służby 

socjalne powinny priorytetowo traktować rodzinę i przyjaciół jako kandydatów na 

specjalnych opiekunów lub stałą rodzinę zastępczą. Służby te oferują wsparcie opiekunom 

dziecka (co może obejmować wypłacanie zasiłków).   Jednak badanie przeprowadzone przez 

Family Rights Group wykazało, że stosunkowo niewiele dzieci żyje w spokrewnionych 

rodzinach zastępczych. W nowych wytycznych ustawowych (wytyczne dotyczące orzeczeń 

sądowych i postępowania przedsądowego – Court Orders and Pre-proceedings guidance) 

podkreślono znaczenie wczesnego wskazania rodziny rozszerzonej w przypadku dzieci, które 

ze względów bezpieczeństwa nie mogą pozostać pod opieką rodziców [i wspomniano o 

grupowych zebraniach rodzinnych (Family Group Conferences) jako dobrym narzędziu 

służącym temu celowi], nie zawsze jest to jednak przestrzegane ani nie ma takiej samej mocy 

jak obowiązki ustawowe.  Ponadto zdaniem FRG w przypadkach umieszczenia dziecka pod 

opieką krewnych organ lokalny często wymawia się od odpowiedzialności i odmawia 

traktowania dziecka jako pozostającego pod jego opieką. Skutkiem tego często jest 

nieprzeprowadzenie oceny, czy krewni stanowią odpowiednią rodzinę zastępczą, 

nieudzielanie wsparcia dziecku ani jego spokrewnionemu opiekunowi, a także 

niesporządzenie planu opieki nad dzieckiem czy niepowołanie niezależnego inspektora 

nadzorującego sprawę dziecka. W sprawie opisanej w jednej z petycji otrzymanych przez 

Parlament Europejski dziadkowie dziecka w kraju jego pochodzenia zostali odrzuceni przez 

sąd jako potencjalni kandydaci do adopcji. Florence Bellone podkreśliła, że przedstawiciele 

brytyjskich służb socjalnych mają zwyczaj udawać się do innych państw członkowskich i 

oceniać ewentualnych członków rodziny jako kandydatów do adopcji przed 

poinformowaniem o tym właściwych organów lokalnych. 

W przypadkach rodzin pochodzących z innych krajów niektórzy ze składających petycję 

skarżą się też na umieszczanie ich dzieci w brytyjskich rodzinach, bez uwzględniania ich 

języka ojczystego i rodzimej kultury (zob. ostatnia część „Postępowanie sądowe”). 

Przedstawiciele Łotwy poinformowali posłów, że ambasada skierowała apel do łotewskiej 

społeczności w Zjednoczonym Królestwie zachęcający do tworzenia rodzin zastępczych dla 

łotewskich dzieci odbieranych rodzicom.  

     

Rodzice potrzebują informacji i doradztwa na wczesnym etapie. Niektóre z decyzji 

podejmowanych przez organ lokalny nie podlegają natychmiastowej czy też obowiązkowej 

kontroli sądu i mogą zapaść w czasie, gdy rodzicom wciąż przysługuje pełnia władzy 

rodzicielskiej.  

Dla przykładu: decyzje i plany dotyczące ochrony dziecka w sytuacji, gdy nie toczy się 

postępowanie sądowe; pewne decyzje o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej za zgodą rodziców lub o sporządzaniu planów dotyczących dziecka; decyzje o 

przekazaniu rodzinie zastępczej z możliwością adopcji dziecka przebywającego za zgodą 

rodziców w placówce opiekuńczo-wychowawczej, tj. o przekazaniu rodzinie zastępczej 

zatwierdzonej jako potencjalni przysposabiający, przy czym rodzice są informowani dopiero 

po podjęciu takiej decyzji; plany i decyzje dotyczące dziecka objętego opieką (w przypadkach 

dobrowolnego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub dziecka, 

wobec którego wydano nakaz opieki) po zakończeniu postępowania sądowego. 
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Rodzice i inne osoby, którym przysługują prawa rodzicielskie, nie mają prawa do bezpłatnej 

pomocy prawnej w odniesieniu do takich decyzji i ich skutków. Przysługuje im jedynie prawo 

do pomocy prawnej nieuzależnionej od statusu materialnego ani wagi sprawy (dzięki czemu 

mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnika) dopiero po tym, jak organ lokalny zwróci 

się o nakaz opieki lub nakaz przejęcia opieki w trybie pilnym.  

Choć służby socjalne mają prawny obowiązek zapewnić, aby rodzice rozumieli całość 

postępowania, Florence Bellone i FRG donoszą, że niektórym rodzicom brakuje informacji, 

nie rozumieją, co naprawdę się dzieje, nie znają też wszystkich konsekwencji 

podejmowanych decyzji. Dlatego FRG udziela rodzinom porad dotyczących podejmowania 

decyzji przez organy lokalne (lub administracyjne). 

 

Przedstawiciele FRG zgłosili konkretne zastrzeżenia do obecnego sposobu stosowania art. 20 

ustawy o dzieciach z 1989 r. (Children Act) i związanych z nim dobrowolnych rozwiązań1. 

Artykuł 20 stanowi, że w razie wystąpienia kryzysu w domu rodzinnym, jeśli organ lokalny 

uzna, że dziecko jest zagrożone, może zabrać je z domu i niezwłocznie umieścić u opiekuna 

zastępczego, spokrewnionego lub nie, pod warunkiem akceptacji tego planu przez rodzica. 

Wydaje się jednak, że takie rozwiązanie jest często wymuszane, a rodzice nie są odpowiednio 

informowani o konsekwencjach postanowienia o zmianie miejsca zamieszkania dziecka. 65% 

przypadków „dobrowolnego umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej” 

kończy się postępowaniem w sprawie opieki nad dzieckiem. W wielu niedawnych sprawach 

sądowych zwrócono uwagę, że rodzice muszą mieć możliwość wydania świadomej zgody na 

pełnoprawne umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na mocy art. 20. 

Sąd Apelacyjny wydał ostatnio wytyczne w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 

ważna zgoda. Obejmują one np. konieczność tłumaczenia ustnego/pisemnego (w stosownym 

przypadku), zawierania porozumień na piśmie, w tym porozumień tłumaczonych, jeśli 

pierwszym językiem rodziców nie jest angielski, oraz pisemnego porozumienia zawierającego 

informację, że rodzice mogą zabrać dziecko do siebie w dowolnej chwili2.  

Eksperci kwestionują możliwość zapewnienia w pełni świadomej zgody rodziców bez 

niezależnej pomocy prawnej. Osoby o niskich dochodach mogą uzyskać bezpłatną pomoc 

prawną na mocy programu pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej (pomoc rodzinna – Family Help [lower]), jest ona jednak bardzo ograniczona. 

Ponadto niewielu prawników jest w stanie jej udzielać, ponieważ nie jest to dla nich 

opłacalne. Służby doradcze FRG świadczą bezpłatne usługi w postaci porad telefonicznych, 

wiele rodzin nie może jednak się dodzwonić.  

 

Innym istotnym problemem jest to, czy rodzice naprawdę rozumieją konsekwencje 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej z możliwością adopcji. Umieszczenie dziecka w 

rodzinie zastępczej z możliwością adopcji3 ma miejsce, gdy organ lokalny rozważa 

możliwość adopcji w stosunku do dziecka objętego opieką: ma wówczas obowiązek 

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej uprawnionej do adopcji.  Ten obowiązek 

występuje w stosunku do dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej za 

zgodą rodziców (a w takich przypadkach jest możliwe, że sprawa nie była badana przez sąd), 

                                                 
1 W sprawie Re A (Dziecko), Rada Dzielnicy Darlington v. M [2015] EWFC 11, pkt 100, sir James Munby 

stwierdził:  

„Obawiam się, że postanowienia art. 20 są wykorzystywane i niewłaściwie stosowane, w sposób, który nie może 

być dłużej tolerowany”. 
2 Sprawa Re N: [2015] EWCA Civ 1112. 
3 Art. 22C(9A&9B) brytyjskiej ustawy o dzieciach (Children Act) z 1989 r. 
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jak również przepływających w placówce opiekuńczo-wychowawczej na mocy nakazu opieki 

(po zbadaniu sprawy przez sąd). Zatem decyzja o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej 

z możliwością adopcji może zostać podjęta w sytuacji, gdy rodzicom nie przysługuje prawo 

do pomocy prawnej, istnieje zatem ryzyko, że nie rozumieją oni konsekwencji tej decyzji 

(mogą np. nie mieć świadomości, że dziecko nawiąże więź z nowymi opiekunami, co 

prowadzi do powstawia status quo podważającego ich prawo do rzetelnego procesu sądowego 

podczas późniejszych postępowań w sądzie). Organ lokalny może też podjąć decyzję o 

umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej z możliwością adopcji bez wcześniejszego 

poinformowania rodziców. Ma jednak obowiązek poinformowania ich o tej decyzji przed jej 

wykonaniem. 

 

Przedstawiciele Family Rights Group i Julie Haines z organizacji Justice for Families wyrazili 

też obawy dotyczące rozdzielania rodzeństwa w trakcie postępowań w sprawie opieki nad 

dzieckiem. Family Rights Group zbadała niedawno doświadczenia rodzeństw z systemem 

opieki. Ustalono, że połowę (49,5%) wszystkich rodzeństw będących pod opieką organu 

lokalnego rozdzielono, natomiast 37% dzieci objętych opieką, które mają co najmniej jednego 

brata lub siostrę także objętych opieką, nie mieszka z żadnym z nich.  Badanie wykazało też, 

że stosunkowo niewiele dzieci objętych opieką mieszka w spokrewnionych rodzinach 

zastępczych, tymczasem wydaje się, że takie rozwiązanie w szczególny sposób sprzyja 

nierozdzielaniu rodzeństwa. FRG ustanowiło serię zaleceń umożliwiających wspólne 

mieszkanie większej liczbie rodzeństw objętych opieką, jeśli leży to w ich interesie. Ponieważ 

dzieci powyżej 5. roku życia nie uznaje się za odpowiednich kandydatów do adopcji, często 

trafiają do rodzin zastępczych lub z powrotem do swojej rodziny i zostają oddzielone od 

młodszego rodzeństwa, które ma szansę na adopcję. Zdaniem Julie Haines sytuacja ta ma 

katastrofalne skutki nie tylko dla dzieci, które nie trafiają do adopcji, doświadczających 

emocjonalnego cierpienia z powodu rozstania z rodzeństwem, lecz także dla tych 

adoptowanych, gdy dowiadują się, że jako jedyne zostały porzucone przez biologicznych 

rodziców. 

 

III. Postępowanie sądowe 

 

Problemem często poruszanym przez składających petycje, londyńskich rozmówców 

członków komisji i prasę jest tajność postępowań. Opinie w tej sprawie są podzielone. 

Niektórzy są wręcz zdania, że problemem jest nadmierna przejrzystość, potencjalnie 

szkodliwa dla dzieci, których dotyczą postępowania. Florence Bellone i sir James Munby 

odnieśli się do konkretnych nakazów wydanych przez pewnych sędziów zabraniających 

rodzicom publicznego wypowiadania się na temat ich sprawy.  Sir J. Munby stara się o 

zwiększenie otwartości i przejrzystości postępowań przed sądami rodzinnymi (pod 

warunkiem że dziecko pozostanie niezidentyfikowane): „stwierdziłem, że jedyną podstawą, 

w oparciu o którą sędzia rodzinny może orzec, że rodzic nie ma do tego prawa, jest troska o 

dobro dziecka, co jednak wymaga odpowiednich dowodów, nie może zaś wynikać z czystej 

spekulacji” oraz „jeśli uzasadnieniem takiej decyzji jest ochrona pewnych osób przed 

krytyką, nie jest to sprawa, którą powinien się zajmować sąd rodzinny; w wypadku 

zniesławienia dostępne są inne środki prawne, nie powinniśmy natomiast chronić 

funkcjonariuszy publicznych, pracowników socjalnych, ekspertów czy sędziów przed krytyką 

ich działań, nawet jeśli ta jest ostra i zdecydowana”. Na początku 2014 r. wydał wytyczne, 

zgodnie z którymi należy publikować większą liczbę wyroków (jego opinię [...], w 

zamierzeniu bardzo kompleksową, przekazano wszystkim sędziom rodzinnym i znacznej 

liczbie innych organizacji, w tym agencjom organów lokalnych).  Dostępna jest bezpłatna, 
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otwarta dla wszystkich witryna publikująca wyroki, pod nazwą BAILII (Instytut Informacji 

Prawnej Wielkiej Brytanii i Irlandii), będąca częścią międzynarodowej sieci. Stanowi ona 

środek komunikacji i obejście problemu nieobecności dziennikarzy w sądzie (głównie ze 

względów finansowych: gazety nie mogą pozwolić sobie na wysyłanie dziennikarzy, którzy 

śledziliby postępowania we wszystkich sprawach). 

 

Niemniej Sir Munby zdecydowanie odpiera zarzuty dotyczące trudności w dostępie do 

dokumentów, o których donoszą niektórzy ze składających petycje: nie jest to prawdą i nie 

może być, ponieważ stronom przysługuje prawo dostępu do dokumentacji w ich własnej 

sprawie.  

 

Organizacja Family Rights Group zwróciła uwagę na inny problem: czas trwania postępowań 

w sprawie opieki nad dzieckiem. Po wszczęciu postępowań w sprawie opieki nad dzieckiem 

obowiązuje nowy ustawowy wymóg ich zakończenia w ciągu 26 tygodni. W rezultacie 

krewni zgłaszający się zbyt późno mogą zostać wykluczeni jedynie ze względu na 

proceduralny wymóg dotrzymania 26-tygodniowego terminu, nie zaś z powodu niezdatności 

do adopcji. Ten 26-tygodniowy okres może zostać wydłużony, „jeśli jest to konieczne do 

sprawiedliwego rozwiązania postępowania”, przy czym przewodniczący Sądu Apelacyjnego 

potwierdził, że pojawienie się krewnych na późniejszym etapie postępowania może stanowić 

uzasadnioną przyczynę przedłużenia tego terminu, choć niektórzy sędziowie nadal nie są 

skłonni podejmować takich decyzji.   

Ostatnia kwestia dotyczyła związku między proponowanym uchyleniem ustawy o prawach 

człowieka (Human Rights Act) z 1998 r. a podstawami prawnymi adopcji bez zgody 

rodzicielskiej.  Ustawa ta odwołuje się do europejskiej konwencji praw człowieka i stanowi, 

że „wszelkie działania organów publicznych (w tym sądów i organów lokalnych 

podejmujących decyzje w sprawach zagrożonych dzieci) stanowiące naruszenie praw 

przysługujących na mocy Konwencji są bezprawne”. W przypadku dzieci obejmuje to prawo 

do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania życia rodzinnego. W razie uchylenia tej 

ustawy odpowiednie artykuły nie będą już dostarczać podstaw dla decyzji podejmowanych 

przez sądy i organy lokalne. Będzie to miało poważne konsekwencje dla praw człowieka 

przysługujących dzieciom i rodzinom.  Dla przykładu: bez oparcia w tych artykułach decyzje 

w sprawie długoterminowego umieszczenia dzieci objętych opieką w rodzinie zastępczej – w 

szczególności dotyczące tego, czy należy rozważyć możliwości dostępne w rodzinie przed 

przystąpieniem do poszukiwania niespokrewnionej rodziny zastępczej, oraz przyczyn 

uzasadniających odstąpienie od wymogu zgody rodzicielskiej, jeśli „wymaga tego dobro 

dziecka” [ustawa o adopcji i dzieciach z 2002 r., art. 52 ust. 1 lit. B)] – mogą być 

podejmowane bardzo subiektywnie.  

 

Kilku uczestników dyskusji zwróciło uwagę na problem pomocy prawnej. Rodzice lub osoba, 

której przysługuje władza rodzicielska, będące stroną postępowania w sprawie opieki nad 

dzieckiem, mają prawo do pomocy prawnej nieuzależnionej od statusu materialnego ani wagi 

sprawy – dzięki czemu mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnika – dopiero po tym, 

jak organ lokalny zwróci się o nakaz opieki lub nakaz przejęcia opieki w trybie pilnym. 

Jednak to automatycznie przysługujące prawo do pomocy prawnej nie obejmuje złożenia 

przez rodziców wniosku o odwołanie nakazu opieki. Rodzicom nie przysługuje prawo do 

korzystania z usług reprezentującego ich prawnika w procesie adopcyjnym. Muszą oni 

udowodnić Legal Aid Agency (Agencji Pomocy Prawnej) znaczenie ich sprawy. Dziecko z 

kolei zawsze jest reprezentowane jako odrębna strona. Julie Haines z organizacji Justice for 

Families pracuje jako „doradczyni prawna” rodzin, których dotyczą postępowania. Nie jest 
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prawnikiem z wykształcenia, może jednak uzyskać zgodę sędziego na udzielanie pomocy 

rodzinom i przemawianie w ich imieniu w sądzie. W większości przypadków świadczone 

przez nią wsparcie stanowi jedyną formę pomocy prawnej dla rodziców, którzy nie otrzymują 

pomocy prawnej w przypadku odwołania, chyba że sąd przyzna stronie wnoszącej odwołanie 

prawo do „pełnego odwołania” (co ma miejsce tylko wówczas, gdy strona może udowodnić, 

że sytuacja uległa istotnej zmianie lub że sędzia popełnił błąd). 

Ponadto Florence Bellone i sir James Munby wyrazili też wątpliwości co do jakości 

uzyskiwanej pomocy prawnej. Sir Munby zaproponował, aby konsulaty sporządziły dla 

swoich obywateli wykazy dobrych specjalistów z zakresu prawa rodzinnego, w pełni 

zaznajomionych ze szczegółami procesu międzynarodowych adopcji zagranicznych. 

 

Na pytanie, jak traktować sprawy z udziałem rodzin zagranicznych, sir James Munby 

wymienił w pierwszej kolejności znaczenie przestrzegania Konwencji wiedeńskiej o 

stosunkach konsularnych (z 1963 r.).  Jest on zdania, że w Zjednoczonym Królestwie zbyt 

często dochodzi do jej naruszania, i twierdzi, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

elementów zagranicznych, dotyczących państw europejskich lub innych, od początku należy 

informować o tym odpowiednie organy konsularne, chyba że sprzeciwi się temu rodzina 

zagraniczna, której dotyczy postępowanie. W rezultacie jeśli przedstawiciele obcego państwa 

zechcą być obecni w sądzie na zasadzie sprawy konsularnej, powinni mieć do tego prawo, o 

ile nie istnieją ważne powody, które na to nie pozwalają.  Przedstawiciele organów 

dyplomatycznych Łotwy i Bułgarii w Zjednoczonym Królestwie poinformowali jednak 

posłów, że często o toczących się postępowaniach są powiadamiani zbyt późno, aby mogli 

skutecznie interweniować.  

 

Jeśli chodzi o przekazanie jurysdykcji sądom innego państwa członkowskiego, przypomniał 

podstawową zasadę rozporządzenia Bruksela IIa, które stanowi, że jurysdykcję sprawuje sąd 

w miejscu stałego pobytu, nie zaś narodowości. Zatem pierwsze pytanie mające na celu 

ustalenie jurysdykcji sądów angielskich, na jakie sąd musi odpowiedzieć na początku 

postępowania w sprawie opieki nad dzieckiem, dotyczy miejsca zwykłego pobytu. 

Podkreślił, że kwestie przeniesienia jurysdykcji na mocy art. 15 rozporządzenia Bruksela IIa 

i ustalenia, czy sąd w innym państwie członkowskim będzie mógł lepiej rozpatrzyć sprawę, 

sąd angielski powinien rozpatrywać na samym początku postępowania w sprawie opieki nad 

dzieckiem. Jego zdaniem sędziowie angielscy częściej korzystają z postanowień tego artykułu 

niż sędziowie innych państw członkowskich. Praktyczną konsekwencją przekazania sprawy 

władzom innego państwa jest zapobieżenie adopcji. 

 

Na koniec, poruszając kwestię „występowania [w prawie rodzinnym] diarchii wielu 

równoległych postanowień” wynikających z połączenia systemów brukselskiego i haskiego, 

stwierdził, że w pełni popiera ogólną zasadę stałego przeglądu i aktualizacji obu z nich.  

Jeśli chodzi o sprawy dotyczące rodzin zagranicznych przed sądami angielskimi1, sir James 

Munby podkreślił znaczenie pewnych kryteriów, które służby socjalne i sędziowie powinni w 

szczególności uwzględnić. Angielskie przepisy w sprawie adopcji wymagają od sędziego 

wzięcia pod uwagę szeregu kryteriów ustawowych: wieku dziecka, jego pochodzenia itp. – 

tzw. listy kontrolnej warunków życia (welfare checklist).  Lista ta obowiązuje od 1988 r., 

kiedy uchwalono obecną ustawę o dzieciach; została ona nieco zmieniona ustawą o adopcji 

                                                 
1 Zob. też pkt 5.3 sprawozdania „Adoption without consent” („Adopcja bez zgody rodzicielskiej”), Claire 

Fenton-Glynn, Parlament Europejski, 2015, s. 36. 
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(Adoption Act) z 2002 r., ale jej podstawowa treść jest obecnie raczej przestarzała. Według sir 

J. Munby’ego niektóre elementy tej listy dotyczą spraw dzieci o obcym pochodzeniu. W tym 

miejscu odniósł się do własnego wyroku, w którym stwierdził, że „nie można przeceniać 

faktu, że w takiej sprawie sąd – podobnie jak opiekun dziecka i wszyscy inni profesjonalni 

świadkowie – musi jak najstaranniej rozważyć w szczególności te elementy listy kontrolnej, 

które zwracają uwagę, pośrednio lub bezpośrednio, na pochodzenie narodowościowe, 

kulturowe, językowe, etniczne i religijne dziecka. Ponadto należy zawsze pamiętać, że w 

kontekście powyższych czynników lista kontrolna wymaga uwzględnienia prawdopodobnych 

konsekwencji dla całego życia dziecka wynikających z faktu, że przestanie być członkiem 

swojej pierwotnej rodziny. Same deklaracje w takich przypadkach są niewystarczające. To 

podejście – zarówno po stronie świadków, jak i sędziego – musi być rygorystyczne, 

analityczne i odpowiednio uzasadnione, nie można też przy tym zapomnieć, że adopcja jest 

dopuszczalna jedynie jako ostateczność, wyłącznie po przeprowadzeniu kompleksowej 

analizy sytuacji dziecka pod każdym względem – w tym jego pochodzenia 

narodowościowego, kulturowego, językowego, etnicznego i religijnego – jeżeli w wyniku 

tej analizy sąd dojdzie do wniosku, że nadrzędny wymóg dbałości o dobro dziecka uzasadnia 

adopcję”.1 

Przedstawiciele Łotwy i Bułgarii poinformowali też posłów, że przy wszczynaniu 

postępowań w sprawie opieki podstawowe znaczenie mają oczekiwania kulturowe rodziców 

w stosunku do dziecka (np. w jakim wieku dziecko jest wystarczająco dojrzałe, aby mogło 

zostać samo w domu, itp.). Podkreślają znaczenie dobrej komunikacji i przejrzystości w 

planowanych działaniach (np. wydaje się, że brytyjskie służby socjalne nie zawsze informują 

organy lokalne o tym, że badają potrzebę przeprowadzenia postępowania w sprawie opieki 

nad dzieckiem w innym państwie). 

 

Podsumowanie  

 

Należy zauważyć, że – tak jak przypomniał sir James Munby – „nikt nigdy nie przekonał 

ani Trybunału w Strasburgu, ani Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że 

prawo adopcyjne naszego kraju nie jest zgodne z Europejską konwencją praw człowieka 

i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej”. Jednak liczba adopcji bez zgody 

rodziców w Zjednoczonym Królestwie w porównaniu z innymi państwami członkowskimi 

oraz problemy wskazane przez składających petycje budzą pewne obawy.  
 

Choć posłowie będący członkami delegacji zgadzają się, że w przypadkach, w których 

konieczne jest pozbawienie rodziców biologicznych prawa pieczy nad dzieckiem ze względu 

na jego dobro, przekazanie dziecka do adopcji jest bardziej zrównoważonym rozwiązaniem 

niż nieokreślony okres tymczasowej opieki, to jednak uznają, że domyślnie optymalnym 

                                                 
1 Pkt 105 sprawy Re N: [2015] EWCA Civ 1112. Można też odnieść się do innej części tego samego wyroku: 

Pkt 50. „Dziecko zostanie umieszczone w angielskiej rodzinie zastępczej. Na nieszczęśliwą konsekwencję tego 

faktu zwrócił uwagę sędzia Bellamy (sprawy Re J i E, pkt 17): „[...] rodzina zastępcza nie została dopasowana 

pod względem kulturowym, w związku z czym »z obecnymi opiekunami dzieci uczą się wyłącznie języka 

angielskiego i tylko ten język rozumieją«. Jedną z najbardziej niepokojących konsekwencji tej sytuacji jest to, 

że matka i córki nie mogą rozmawiać w czasie spotkań inaczej niż za pośrednictwem tłumacza. Bez względu na 

okoliczności, które doprowadziły do konieczności interwencji państwa w życie tej rodziny, i bez względu na 

stopień jej zaangażowania od tego czasu niemal niemożliwe jest wyobrażenie sobie uczuć matki niezdolnej do 

rozmawiania ze swoimi małymi dziećmi we własnym języku”.  
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rozwiązaniem jest wspólne życie rodzinne dzieci z rodzicami biologicznymi.  

 

Dyrektor kampanii Justice for Families Julie Haines uważa, że „jeśli pozostałe państwa 

europejskie mogą tworzyć inne plany dla dzieci, to Zjednoczone Królestwo też może”, 

natomiast Florence Bellone jest zdania, że „sztuczna stabilność, jaką stwarzają tym 

dzieciom rodziny zastępcze i adopcja, nigdy nie zrekompensuje, szczególnie w 

perspektywie długoterminowej, zniszczenia ich rodziny przez bombę prawną”. 

W lipcu 2014 r. brytyjski Departament Edukacji wydał wytyczne dla organów lokalnych, 

pracowników socjalnych, kierowników służb i prawników służb na rzecz dzieci, zatytułowane 

„Working with foreign authorities: child protection cases and care orders” („Współpraca z 

organami zagranicznymi: sprawy dotyczące ochrony dziecka i nakazy opieki”), co świadczy o 

tym, że władze krajowe mają świadomość problemów związanych z postępowaniami w 

sprawie opieki nad dzieckiem dotyczącymi rodzin pochodzących z innych państw.  

W Zjednoczonym Królestwie znaczna liczba sędziów i organów lokalnych uczestniczy w 

postępowaniach w sprawie opieki nad dzieckiem, a niektórzy z nich są lepiej zaznajomieni z 

tą kwestią niż inni. Sir James Munby pozostaje jednak optymistą, jeśli chodzi o możliwości 

wprowadzenia bardziej kompleksowego podejścia, i uważa, że w tej sprawie „informacje 

zaczynają docierać”.  

Zalecenia 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe rozważania oraz to, że krótko-, średnio- i 

długoterminowe dobro dziecka musi stanowić priorytet w postępowaniach w sprawie opieki, 

Komisja Petycji wzywa właściwe organy do uwzględnienia poniższych zaleceń: 

 

1. Komisja zwraca uwagę na stosowne petycje i odwołuje się do norm międzynarodowych, 

zwłaszcza do art. 8 i 20 Konwencji ONZ o prawach dziecka, podkreślając spoczywający na 

rządach obowiązek ochrony tożsamości dziecka, w tym jego stosunków rodzinnych. 

2. Komisja pragnie zwrócić uwagę na stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

w sprawie Y przeciwko Zjednoczonemu Królestwu (2012) 55 EHRR 33, [2012] 2 FLR 332, 

pkt 134: „więź rodzinna może być zerwana tylko w bardzo wyjątkowych okolicznościach i 

[...] należy uczynić wszystko, aby utrzymać relacje osobiste oraz, w stosownych przypadkach, 

»odbudować« rodzinę. Samo udowodnienie, że dziecko mogłoby zostać umieszczone w 

korzystniejszym środowisku wychowawczym, nie wystarcza. Jeśli jednak utrzymanie więzi 

rodzinnej byłoby szkodliwe dla zdrowia i rozwoju dziecka, rodzic nie ma prawa żądać 

utrzymania takiej więzi na mocy art. 8”. 

3. Komisja zwraca uwagę na wytyczne dotyczące opieki zastępczej nad dziećmi, zawarte 

przez Zgromadzenie Generalne ONZ w rezolucji A/RES/64/142 i stanowiące zasadniczy 

punkt odniesienia dla osób kształtujących politykę i przedstawicieli zawodów związanych z 

opieką nad dziećmi. 

4. Należy brać pod uwagę prawo dziecka do bycia wysłuchanym w dotyczącym go 

postępowaniu cywilnym; prawo to jest zapisane w Konwencji o prawach dziecka. 

5. Krajowe sądy rodzinne powinny systematycznie stosować Konwencję wiedeńską o 

stosunkach konsularnych z 1963 r. oraz art. 15 i 55 rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 

(rozporządzenie Bruksela IIa) na najwcześniejszym etapie postępowań w sprawie opieki nad 
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dzieckiem oraz zapewnić odpowiednio wczesne informowanie ambasad lub przedstawicielstw 

dyplomatycznych o sprawach dotyczących ich obywateli od samego początku postępowania, 

co pozwoli wykorzystywać możliwość przekazywania jurysdykcji krajowej – należy 

opracować szczegółowe wytyczne dotyczące bardziej wydajnego stosowania tych przepisów. 

6. Wzywa właściwe władze państwa członkowskiego wysyłającego pracowników socjalnych 

do innego państwa członkowskiego w ramach badania w sprawie adopcji do należytego 

informowania władz lokalnych w tym innym państwie członkowskim.  

7. Członkowie komisji są zdania, że stawianie dzieci w niepewnych sytuacjach, obejmujących 

ryzyko długich pobytów w centrach opieki zastępczej lub łączenia kolejnych krótkich 

pobytów u różnych rodzin, dalekie jest od doskonałości i może mieć niekorzystny wpływ na 

rozwój dziecka. 

8. Komisja zwraca uwagę na dużą liczbę adopcji bez zgody rodziców w Zjednoczonym 

Królestwie oraz przypomina, że procedura taka powinna być postrzegana jako wyjątek. 

Członkowie komisji ostrzegają o niebezpieczeństwie potencjalnych nierówności w ogólnym 

traktowaniu postępowań w sprawie opieki nad dzieckiem z powodu różnych doświadczeń i 

praktyk służb socjalnych i różnych organów lokalnych w całym kraju.  

9. Komisja podkreśla fakt, że niepokojąco dużą liczbę wszystkich adopcji, które miały 

miejsce w Zjednoczonym Królestwie w 2014 r., stanowiły adopcje bez zgody rodziców. 

Zwraca uwagę, że decyzja o adopcji bez zgody rodziców powinna być podejmowana 

wyłącznie w ostateczności, przy czym interes dziecka musi być ustalany w sposób 

indywidualny, i należy przestrzegać prawa dziecka do bycia wysłuchanym. 

10. Zwraca się do Komisji o prowadzenie dalszych badań nad ogólnym wpływem 

psychologicznym adopcji na dzieci w porównaniu z pozostaniem w rodzinach biologicznych, 

by prawidłowo ocenić skutki adopcji w społeczeństwie w perspektywie krótko-, średnio- i 

długoterminowej, zwłaszcza skutki dla samych dzieci.  

11. Należy poświęcić więcej zasobów, uwagi i działań politycznych zapobieganiu 

postępowaniom w sprawie opieki nad dzieckiem dzięki procedurom monitorowania i 

wczesnego ostrzegania oraz zapewniania rodzinom odpowiedniego wsparcia. W tym celu 

należy przekazać ukierunkowane zasoby na tworzenie niezbędnych warunków stabilnego 

życia rodzinnego na narażonych obszarach i społecznościach o niższych dochodach, 

mniejszych zasobach i zwiększonym ryzyku wykluczenia społecznego. 

12. Należy usprawnić struktury wsparcia dla rodzin. W związku z tym Komisja mogłaby 

współfinansować organizacje pozarządowe oferujące wsparcie obywatelom UE, którzy 

mieszkają ze swoimi rodzinami w innym państwie członkowskim i wymagają dodatkowej 

pomocy w ramach współpracy ze służbami zajmującymi się opieką społeczną nad dziećmi 

oraz z organami lokalnymi. 

13. Władze powinny zapewnić, aby jakość pracy służb socjalnych nie ucierpiała na cięciach 

budżetowych wynikających ze środków oszczędnościowych (np. zwiększenie średniej liczby 

spraw rozpatrywanych przez każdego pracownika socjalnego może mieć negatywne skutki 

dla właściwej oceny poszczególnych spraw), a decyzje w postępowaniach dotyczących prawa 

pieczy nad dzieckiem były wolne od nadmiernej presji prawnej i politycznej, nie powinny też 

wywierać na nie wpływu interesy finansowe stron prywatnych takich jak agencje adopcyjne. 
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14. Członkowie komisji są zdania, że wysoka liczba spraw, którymi muszą się zajmować 

pracownicy socjalni, prowadzi do mniej szczegółowego badania poszczególnych 

przypadków, co w powiązaniu z ograniczeniami czasowymi i możliwością pociągnięcia do 

odpowiedzialności karnej w razie wykrycia zaniedbania w postaci pozostawienia dzieci z 

rodzicami biologicznymi może skłaniać pracowników socjalnych do podejmowania decyzji 

zmierzających do adopcji. 

15. Pracownicy socjalni i inni urzędnicy publiczni, tacy jak funkcjonariusze policji, którzy są 

zaangażowani w postępowania w sprawie sprawowania pieczy nad dzieckiem, a także 

zainteresowani prawnicy, powinni otrzymywać odpowiednie zasoby i więcej szczegółowych 

szkoleń dotyczących zajmowania się szczególną problematyką adopcji bez zgody rodziców 

na obszarze całego kraju, co pozwoli zapewnić harmonizację kryteriów i postępowań, 

zwłaszcza w sprawach dotyczących rodzin spoza Zjednoczonego Królestwa. 

16. Komisja zwraca uwagę na większe ryzyko subiektywnej interpretacji podstaw do decyzji 

o adopcji bez zgody rodziców w wyniku uchylenia ustawy o prawach człowieka z 1998 r. 

Decyzje podejmowane w sądach i przez organy lokalne nie będą wówczas już mieć 

umocowania w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (tj. prawo 

dzieci do rzetelnego procesu i prawo do poszanowania życia rodzinnego). 

17. Należy zapewnić bardziej kompleksowe programy bezpłatnej pomocy i reprezentacji 

prawnej od początku postępowania i przez cały czas jego trwania, by zapobiegać wszelkiego 

rodzaju dyskryminacji socjoekonomicznej.  Komisja apeluje do państw członkowskich o 

ochronę praw krewnych będących obywatelami innych państw członkowskich i biorących 

udział w procesie, co obejmuje zapewnienie pomocy prawnej, udział adwokatów i organizacji 

obrońców praw rodzin, dostęp do tłumacza ustnego, a także odpowiednio wczesne 

informowanie i przekazywanie wszelkich istotnych dokumentów dotyczących przesłuchań z 

udziałem dziecka. 

18. Komisja uważa, że fundamentalne znaczenie ma zrozumienie przez rodziców, co jest 

przedmiotem rozstrzygnięć w danym momencie i na danym etapie procedury. Obejmuje to 

odpowiednio wczesne informowanie rodziców, czy służby socjalne zamierzają wszcząć 

postępowanie w sprawie adopcji. Żadne dokumenty nie powinny być podpisywane bez 

zrozumienia ich konsekwencji, co dotyczy zwłaszcza zgody na adopcję.  

19. Organy krajowe i organizacje charytatywne zaangażowane w postępowania w sprawie 

opieki powinny zapewnić, aby rodzice byli lepiej informowani od samego początku 

postępowania, i zapewniać odpowiednie wsparcie rodzicom mającym problemy z czytaniem i 

pisaniem, w tym dostarczać im wszystkich wyjaśnień dotyczących postępowania prawnego, 

które ich dotyczy, decyzji, jakie mogą zostać podjęte w sprawie przyszłości ich dziecka, i ich 

konsekwencji, w szczególności – w stosownych przypadkach – tych związanych z art. 20 

ustawy o dzieciach z 1989 r.  

20. Rodzicom, których pierwszym językiem nie jest język angielski, należy dostarczać 

konieczne informacje o podejmowanych decyzjach i ich konsekwencjach w ich własnym 

języku lub w języku, który w pełni rozumieją. Pierwszym krokiem w tym celu powinno być 

udostępnienie infolinii w miarę możliwości w kilku językach.  

21. W kwestii sekcji 20 należy wprowadzić wystarczające środki, by zapobiegać sytuacji, gdy 

to rozwiązanie, z zamierzenia tymczasowe i przyjęte dobrowolnie przez rodziców 
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biologicznych, by zyskać drugą szansę i doprowadzić do powrotu dziecka do domu w 

lepszych okolicznościach rodzinnych, w efekcie zwraca się przeciwko jedności rodziny i 

powoduje uruchomienie niechcianego postępowania o przekazanie do adopcji. 

22. Członkowie komisji uważają, że w sytuacjach przekazania do rodzin zastępczych, a 

zwłaszcza w sprawach objętych przepisami sekcji 20, prawem rodziców powinna być 

możliwość minimalnego kontaktu w czasie, kiedy dziecko jest pod opieką opiekunów 

zastępczych, w celu pokazania mu, że nie zostało porzucone, a wręcz przeciwnie, rodzice 

walczą o odzyskanie nad nim pieczy, co prawdopodobnie będzie też korzystne dla poczucia 

własnej wartości u dziecka. 

23. Komisja wzywa państwa członkowskie do poprawy jakości spotkań między rodzicami i 

ich dziećmi oraz do podjęcia wysiłków na rzecz zapewnienia, aby wszystkie zaangażowane 

osoby w pełni rozumiały trwające negocjacje oraz wizyty rodziców. 

24. Czas trwania postępowań w sprawie opieki nad dzieckiem (obecnie nie dłuższy niż 26 

tygodni) powinien być traktowany jako absolutne minimum, aby umożliwić właściwe 

rozpatrzenie każdej sprawy i zapewnienie, by oboje rodzice lub alternatywnie krewni dziecka 

lub przyjaciele rodziny mieli wystarczająco dużo czasu na złożenie propozycji (np. na 

zaproponowanie opiekuna dziecka) lub wprowadzenie koniecznych zmian umożliwiających 

im na przykład wystąpienie z wnioskiem o wyznaczenie ich jako opiekunów dziecka w 

odpowiednim czasie, przed ostatecznym orzeczeniem o adopcji. Komisja jest zdania, że z 

uwagi na nieodwracalność postępowań w sprawie adopcji obecne ramy czasowe prowadzą do 

przedwczesnych decyzji i ograniczają zakres rzeczywiście dostępnych rozwiązań, np. 

tymczasowego lub stałego umieszczenia w dalszej rodzinie.  

25. Komisja wzywa państwa członkowskie, aby dawały ofiarom przemocy domowej oraz 

nadużywania alkoholu lub narkotyków, których pozbawiono prawa do opieki nad dziećmi, 

równą szansę pełnego naprawienia sytuacji jeszcze przed podjęciem przez sąd ostatecznej 

decyzji w sprawie adopcji. 

26. Organy zaangażowane w postępowania w sprawie opieki nad dzieckiem muszą zapewnić 

wsparcie rodzicom, którzy byli ofiarami przemocy domowej, zarówno jako dzieci, jak i 

dorośli. . Ofiary przemocy domowej w żadnym wypadku nie mogą być automatyczne 

traktowane jak osoby mogące ze szczególnym prawdopodobieństwem spowodować szkody 

emocjonalne u własnych dzieci. Należy unikać wszelkiego rodzaju rewiktymizacji przez 

trwałe pozbawianie pieczy nad dzieckiem, zwłaszcza gdy dotyczy to maltretowanych kobiet. 

27. Służby socjalne muszą zapewnić uprzednie wskazanie potencjalnych rodzin zastępczych o 

takim samym pochodzeniu kulturowym co dziecko przekazywane im pod opiekę oraz 

nadawać uprzywilejowany charakter tym połączeniom w najlepszym interesie dziecka, które 

powinno móc regularnie komunikować się w języku ojczystym. rodzicom biologicznym 

należy zagwarantować odpowiednie prawa do odwiedzin i usunąć wszystkie istniejące 

przeszkody dla wykonywania praw do odwiedzin przez rodziców biologicznych i 

komunikacji wspólnym języku. 

28. Należy nadać priorytetowe znaczenie rozwiązaniom umożliwiającym nierozdzielanie 

rodzeństwa. Jeśli takie rozwiązania nie są dostępne, należy wdrożyć wszelkie możliwe środki 

w celu uniknięcia całkowitego rozdzielenia rodzeństwa. 
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29. Służby socjalne muszą nie tylko monitorować i oceniać rodziny zastępcze lub adopcyjne 

przed umieszczeniem w nich dziecka, lecz również oceniać następnie integrację dziecka w 

nowym środowisku. 

30. Komisja Petycji zachęca do stosowania wytycznych sporządzonych przez Komisję 

Europejską w sprawie „koordynacji i współpracy na rzecz integracji systemów ochrony 

dziecka”1, które wszystkie zaangażowane służby powinny uwzględniać na każdym etapie 

postępowań w sprawie opieki nad dzieckiem. 

31. Należy gromadzić odpowiednie dane statystyczne, aby zapewnić lepszy ogląd kwestii 

związanych nie tylko z adopcjami bez zgody rodziców i sprawami obejmującymi dwa 

państwa, lecz także bardziej ogólnie z prawem rodzinnym, przy czym dane te powinny być 

zdezagregowane zarówno pod względem poziomu dochodów, jak i określenia, czy w grę 

wchodzi w nich element ponadnarodowy, co umożliwiłoby lepszą ocenę ogólnej sytuacji oraz 

tendencji, a także porównanie poszczególnych państw członkowskich UE. 

 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2015_forum_roc_background_en.pdf

