Procedura ukarania rodzica za utrudnianie kontaktów z
dzieckiem.

Warunkiem niezbędnym, aby móc skutecznie skierować do sądu wniosek o
egzekucję kontaktów z dzieckiem, jest dysponowanie dokumentem regulującym
kontakty. Takim dokumentem jest wykonalne orzeczenie sądu regulujące
kontakty z dzieckiem lub ugoda zawarta przed sądem lub mediatorem.

Postępowanie

dotyczące

nienależytych

kontaktów

z

dzieckiem

jest

dwuetapowe. W pierwszym etapie sąd zagrozi nakazem zapłaty oznaczonej
sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku związanego z kontaktem z
dzieckiem. Orzeczenie o zagrożeniu jest swego rodzaju przestrogą dla osoby
naruszającej nałożone na nią obowiązki. Drugi etap postępowania ma miejsce,
kiedy do naruszenia kontaktów dochodzi w dalszym ciągu po zagrożeniu zapłaty
oznaczonej sumy pieniężnej. Wówczas sąd nakazuje zapłatę określonej kwoty,
która jest iloczynem liczby naruszeń i kwoty orzeczonej w pierwszym etapie
postępowania, lub oddala wniosek, jeżeli uzna, że nie dochodzi do naruszeń
nałożonych obowiązków.

I ETAP

Artykuł 59815 kpc reguluje pierwszy etap postępowania mającego na celu
wykonanie orzeczenia lub ugody dotyczących kontaktu z dzieckiem. Ten etap
postępowania wykonawczego polega na zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej i skierowany jest do dwóch grup podmiotów:
1) osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, która nie wykonuje obowiązków
(albo niewłaściwie je wykonuje) wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej
przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem;
2) osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osoby, której tego kontaktu
zakazano, naruszających obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody
zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z
dzieckiem.
W pierwszej sytuacji określona kwota pieniężna trafia do osoby uprawnionej do
kontaktu z dzieckiem, w drugiej – do osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje,
a więc do osób, których prawo zostało naruszone. W obu przypadkach wysokość
sumy pieniężnej oznaczana jest przez sąd opiekuńczy z uwzględnieniem sytuacji
majątkowej osób zobowiązanych do wykonywania obowiązków.
Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej dotyczy naruszenia
tylko takich obowiązków w zakresie kontaktów z dzieckiem, które określone
zostały w orzeczeniu lub ugodzie.

II ETAP
Artykuł 59816 kpc określa drugi etap postępowania wykonawczego – nałożenie obowiązku zapłaty określonej sumy pieniężnej. Ten etap postępowania
musi być poprzedzony wydaniem postanowienia zagrażającego.
W postępowaniu dotyczącym wykonywania kontaktów z dzieckiem z zestawienia treści art. 59815 § 1 i art. 59816 § 1 wynika, że w postanowieniu o zagrożeniu nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej sąd ustala jej wysokość za
każde, jednostkowe naruszenie obowiązku, zaś w postanowieniu o nakazaniu zapłaty sąd określa wysokość całościowej sumy pieniężnej stosownie do liczby naruszeń obowiązku.
Ponadto art. 59817 § 1 kpc przewiduje zwrot wydatków poniesionych w
związku z przygotowaniem kontaktu z dzieckiem, w tym kosztów podróży i pobytu dziecka lub także osoby towarzyszącej dziecku, oraz kosztów powrotu do
miejsca stałego pobytu. Przesłanką zwrotu tych kosztów jest niewykonanie lub
niewłaściwe wykonanie przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub
przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem oraz naruszenie przez
uprawnionego do kontaktu z dzieckiem obowiązków dotyczących kontaktu, wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

