
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, do prokuratora generalnego An-

drzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka oraz do pełnomocnik rządu do spraw 

równego traktowania Małgorzaty Fuszary 

Szanowni Państwo Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Rzeczniku! 

Zwracamy się do adresatów niniejszego oświadczenia o zbadanie sprawy rozwodowej połączonej z usta-

leniem opieki nad dzieckiem, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi.  

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi rozwiązał przez rozwód z winy obu stron 

związek małżeński państwa Andrzeja i Małgorzaty B., a władzę rodzicielską nad synem rozwiedzionych 

małżonków powierzył ojcu, mimo że dziecko dotychczas wychowywane było przez matkę. Kiedy analizuje 

się uzasadnienie wyroku, zdumiewa w jego treści lekceważący stosunek sądu do faktów przemocy, której 

doświadczyła pani Małgorzata B. ze strony swojego byłego męża. 

Zwracamy uwagę na fragment uzasadnienia ze strony 7, gdzie sąd stwierdził: „(…) obie strony są winne 

tego, że nastąpił rozkład ich pożycia małżeńskiego. (…) dochodziło pomiędzy nimi do awantur i przepycha-

nek, pozwanemu zdarzyło się używać wobec żony siły fizycznej. Powódka z kolei nie chciała się wyprowa-

dzić od swoich rodziców i zamieszkać z pozwanym i dzieckiem (…)”. Zdumiewające jest zestawienie 

i zrównoważenie win – wina pozwanego polegała na tym, że bił żonę, a równoważna wina żony polegała na 

tym, że nie chciała zamieszkać z mężem, który używał wobec niej przemocy. Przerażające, że taki pogląd 

mógł być wyrażony przez sędziego sprawującego wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Pol-

skiej. Jest to pogląd sprzeczny z wszelkimi standardami przeciwdziałania przemocy domowej, a oczekiwanie, 

żeby kobieta z dzieckiem przeprowadziła się do używającego wobec niej przemocy partnera, czy wręcz zmu-

szanie jej do tego, jest po prostu niehumanitarne i nieludzkie. 

Przedmiotowy wyrok zdumiewa też sformułowaniami odnoszącymi się do dziecka, o którego losach sąd 

zdecydował. Na stronie 5 uzasadnienia wyroku kwestia odebrania dziecka matce, z którą jest ono związane, 

i przekazanie pod władzę ojca (używającego przemocy) została przez sąd skwitowana stwierdzeniem, że 

sytuacja ta „(…) stanowiłaby chwilową destabilizację w przeżyciach dziecka, ale w kontekście długofalo-

wym byłaby to strata nieduża, możliwa do poniesienia”. Bardzo lekko sąd godzi się na poniesienie przez 

dziecko straty i w zdumiewający sposób bagatelizuje jego cierpienia psychiczne, związane z oderwaniem go 

od matki i przekazaniem pod władzę używającego przemocy ojca. 

Uważamy, że w tej sprawie niezbędne są interwencje Państwa: rzecznika praw dziecka, prokuratora gene-

ralnego, ministra sprawiedliwości, a także pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, mamy bo-

wiem do czynienia z wyjątkowym aktem akceptacji przemocy przez sąd i krzywdzącym rozstrzygnięciem w 

stosunku do kobiety będącej jej ofiarą. 

Z poważaniem 

Wojciech Skurkiewicz 

Grzegorz Wojciechowski 

 

 




