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Przepis art. 211a k.k. znajduje siê w rozdziale XXVI dotycz¹cym przestêpstw przeciwko rodzinie i opiece. Zosta³ dodany do tego rozdzia³u na
podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny,
ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny oraz ustawy
Kodeks postêpowania karnego1. Uprzednio omawiane przestêpstwo stypizowane by³o w przepisie art. 253 § 2 k.k. z 1997 r., w rozdziale XXXII
dotycz¹cym przestêpstw przeciwko porz¹dkowi publicznemu. Przepis ten
mia³ wówczas takie samo brzmienie jak obecnie. Kodeks karny z 1969 r.
nie zawiera³ odpowiednika dziœ obowi¹zuj¹cego art. 211a, natomiast
w ustawie Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks karny2 znajdowa³ siê taki przepis. Art. IX przepisów wprowadzaj¹cych mia³ nastêpuj¹c¹ treœæ: „§ 1. Kto
dostarcza, zwabia lub uprowadza w celu uprawiania nierz¹du inn¹ osobê,
nawet za jej zgod¹, podlega karze pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy
od lat 3. § 2. Tej samej karze podlega kto uprawia handel kobietami, nawet
za ich zgod¹ albo dzieæmi”.
Kodeks karny z 1932 r. nie penalizowa³ przestêpstwa nielegalnej adopcji.
Wed³ug statystyk prowadzonych przez Policjê liczba postêpowañ wszczêtych o przestêpstwo z art. 211a k.k. (dawny art. 253 § 2 k.k.) jest
niewielka. Obrazuje to poni¿sza tabela. Wynika z niej, ¿e w latach 1999–
–2010 zanotowano 5 takich postêpowañ3.
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Penalizacja czynu, o którym mowa w omawianym przepisie nast¹pi³a
w zwi¹zku z ratyfikowaniem przez Polskê Konwencji o prawach dziecka,
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która zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r.4 .
Przepis art. 11 Konwencji zak³ada: 1. Pañstwa-Strony bêd¹ podejmowa³y kroki dla zwalczania nielegalnego transferu dzieci oraz ich nielegalnego wywozu za granicê. 2. W tym celu Pañstwa-Strony bêd¹ popiera³y zawieranie odpowiednich umów dwustronnych lub wielostronnych
albo przystêpowanie do istniej¹cych ju¿ umów.
Istotny jest tak¿e art. 21 punkt a oraz punkty d, e Konwencji, zgodnie
z którymi Pañstwa-Strony uznaj¹ce i/lub dopuszczaj¹ce system adopcji zapewni¹, aby dobro dziecka by³o celem najwy¿szym i bêd¹:
a) czuwaæ aby adopcja dziecka odbywa³a siê tylko z upowa¿nienia kompetentnych w³adz, które bêd¹ decydowaæ – zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i postêpowaniem oraz na podstawie wszelkich stosownych i wiarygodnych informacji – o tym, ¿e adopcja jest dopuszczalna ze wzglêdu na
sytuacjê dziecka w odniesieniu do rodziców, krewnych i opiekunów
prawnych oraz – w przypadku gdy jest to wymagane – aby osoby zainteresowane œwiadomie wyrazi³y zgodê na adopcjê po przeprowadzeniu
z nimi niezbêdnych konsultacji;
d) podejmowaæ wszelkie w³aœciwe kroki dla zapewnienia, aby w przypadku adopcji do innego kraju osoby w niej zaanga¿owane nie uzyska³y
z tego powodu niestosownych korzyœci finansowych;
e) sprzyjaæ osi¹ganiu celów niniejszego artyku³u, tam gdzie jest to stosowne, przez zawieranie dwustronnych lub wielostronnych porozumieñ lub
umów, a tak¿e d¹¿yæ w ich ramach do zapewnienia, aby umieszczenie
dziecka w innym kraju odbywa³o siê za poœrednictwem kompetentnych
w³adz lub organów.
Art. 35 Konwencji stanowi ¿e: Pañstwa-Strony bêd¹ podejmowa³y
wszelkie kroki o zasiêgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla
przeciwdzia³ania uprowadzeniom, sprzeda¿y b¹dŸ handlowi dzieæmi, dokonywanych dla jakichkolwiek celów i w jakiejkolwiek formie.
W uchwale z dnia 12 czerwca 1992 r., w sprawie IIICZP 48/92, S¹d
Najwy¿szy udzieli³ odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytanie prawne: „Czy
i w jakim stopniu postanowienia art. 21 pkt e oraz art. 35 Konwencji ograniczaj¹ mo¿liwoœæ p³atnego, indywidualnego poœrednictwa adopcyjnego,
a zarazem nak³adaj¹ obowi¹zek korzystania w ramach istniej¹cych struktur
4

Dz. U. 1991 Nr 120, poz. 526 ze zm.
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organizacyjnych z poœrednictwa wyspecjalizowanych instytucji pozas¹dowych wspó³pracuj¹cych z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi na
podstawie stosownych porozumieñ i umów? S¹d Najwy¿szy stwierdzi³, ¿e za
zbyt daleko id¹ce trzeba uznaæ stanowisko, ¿e niedopuszczalne s¹ wszelkie
przejawy p³atnego poœrednictwa indywidualnego w organizowaniu dla
dziecka zastêpczego œrodowiska rodzinnego. S¹d stwierdzi³, ¿e Konwencja
wprost zakazuje bowiem tylko odnoszenia z faktu prowadzenia takiego poœrednictwa „niestosownych korzyœci finansowych”. Art. 21e Konwencji nie
wyklucza mo¿liwoœci pobierania wynagrodzenia lub op³at za poœrednictwo
adopcyjne. Uzyskane nale¿noœci nie mog¹ byæ jednak „niestosowne”, tzn.
wskazywaæ na wy³¹cznie komercyjny charakter œwiadczonych us³ug5. Odnosz¹c siê do powy¿szej uchwa³y uwa¿am, ¿e poœrednictwo adopcyjne powinno byæ pozbawione jakichkolwiek korzyœci finansowych, a nie tylko niestosownych. Cz³owiek nie jest towarem, za który mo¿na wp³aciæ chocia¿by minimalne kwoty, poniewa¿ jest bezcenny. Poza tym granica pomiêdzy
korzyœci¹ dozwolon¹, a niestosown¹ jest zbyt w¹ska i ³atwo j¹ przekroczyæ,
wiêc mo¿e lepiej w ogóle jej nie wytyczaæ.
Art. 2 Protoko³u fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka
w sprawie handlu dzieæmi, dzieciêcej prostytucji i pornografii6 stanowi natomiast, ¿e: „handel dzieæmi oznacza jakiekolwiek dzia³anie lub transakcjê,
w drodze której dziecko przekazywane jest przez jak¹kolwiek osobê lub
grupê osób innej osobie lub grupie za wynagrodzeniem lub jak¹kolwiek
inn¹ rekompensat¹.
Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na przepis art. 3 punkt 5 Protoko³u fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dzieæmi,
dzieciêcej prostytucji i dzieciêcej pornografii. Przepis ten zak³ada, ¿e Pañstwa-Strony podejm¹ wszelkie stosowne œrodki prawne i administracyjne,
by zapewniæ, ¿e wszystkie osoby zaanga¿owane w adopcjê dziecka dzia³aj¹
w zgodzie z odnoœnymi miêdzynarodowymi instrumentami prawnymi. Niestety zdarza siê, ¿e niektóre osoby poœrednicz¹ce w adopcji dzia³aj¹ wbrew
przepisom prawa. Takie zachowanie stypizowane jest w art. 211a k.k.
Przedmiotem ochrony przestêpstwa z art.211a k.k. jest przede wszystkim dobro dziecka7, a ubocznie instytucja przysposobienia8 oraz porz¹dek
publiczny. Sprawca przestêpstwa z art. 211a k.k. pope³nia je tak¿e wtedy
OSNC 1992/10/179.
Przyjêty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2007 r.).
7
M. Mozgawa: (w:) M. Budyn-Kulik, P. Koz³owska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa,
Kodeks karny Komentarz, Wolters Kluwer 2010, s. 445/446.
5
6
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gdy ostatecznie przeprowadzenie adopcji le¿a³o w interesie dziecka. Kodeks karny nie podaje definicji dziecka. W tym celu nale¿y siêgn¹æ do przepisów Konwencji o prawach dziecka. Art. 1 konwencji stanowi, ¿e dzieckiem jest ka¿da istota ludzka poni¿ej 18 roku ¿ycia, o ile nie uzyska³a pe³noletnoœci wczeœniej, zgodnie z prawem stosuj¹cym siê do dziecka.
Strona przedmiotowa przestêpstwa z art. 211a k.k. polega na tym, ¿e
sprawca w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej zajmuje siê organizowaniem adopcji wbrew przepisom ustawy. Przez okreœlenie „zajmuje siê organizowaniem adopcji” nale¿y rozumieæ wszelkiego rodzaju czynnoœci, które
maj¹ na celu dokonanie niezgodnego z prawem przysposobienia dziecka.
Mo¿na tu wymieniæ np. poœrednie ustalanie i poszukiwanie zainteresowanych adopcj¹, a tak¿e dzieci, które mia³yby byæ przedmiotem adopcji9.
Wœród tych czynnoœci wymieniæ mo¿na przyk³adowo tak¿e inne jak uzyskanie korzystnych opinii œrodowiskowych, które dotyczy³yby przysz³ych rodziców, dostarczenie dziecka rodzicom, uzyskanie wymaganych zezwoleñ i wiz,
przeprowadzenie badañ lekarskich10.
Omawiane przestêpstwo mo¿e polegaæ zarówno na dzia³aniu jak i zaniechaniu. Jest to przestêpstwo formalne co oznacza, ¿e dla jego zaistnienia
nie ma potrzeby aby dosz³o do orzeczenia adopcji.
W postanowieniu S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia
1995 r., s¹d stwierdzi³, ¿e: „handel jest obrotem towarowo-pieniê¿nym, zatem handel dzieæmi (ludŸmi, ¿ywym towarem) wyra¿a traktowanie cz³owieka
jako towaru, a wiêc bezpodmiotowoœæ istoty ludzkiej jako jego przedmiotu.
Dzia³alnoœæ adopcyjna jest równie¿ swoistym obrotem istotami ludzkimi, nie
licz¹cym siê z podmiotowoœci¹ przysposabianego cz³owieka, lub j¹ powa¿nie ograniczaj¹cym (art. 118 § 1 kro). Istotn¹ ró¿nic¹ miêdzy obrotem handlowym, a adopcyjnym jest cel przekazywania dziecka i praw z nim zwi¹zanych: dla dobra dziecka, b¹dŸ przeciw jego interesom. Cel adopcji nadaje
jej cechy dzia³ania pozytywnego, po¿¹danego spo³ecznie, aprobowanego
8
M. Szwarczyk, J. Piórkowska-Flieger: (w:) T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny Komentarz, LexisNexis 2011, s. 487.
9
W latach 90. g³oœne by³y trzy procesy przeciwko adwokatom, którzy za poœrednictwem lekarzy wyszukiwali w szpitalach na oddzia³ach po³o¿niczych kobiety, które nie
chcia³y wychowywaæ swych nowo narodzonych dzieci i by³y gotowe oddaæ je do adopcji
z góry ustalonym rodzicom adopcyjnym w zamian za dobra materialne takie jak np.
pralka lub lodówka. Procesy te nie skoñczy³y siê skazaniem sprawców.
10
Z. Æwi¹kalski: (w:) A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Æwi¹kalski, M. D¹browska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk,
W. Wróbel, Kodeks karny. Czêœæ szczególna, tom III, Zakamycze 2006, s. 1158.
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i zalecanego. Nie korzyœæ materialna, a cel przekazywania dzieci w obrocie
adopcyjnym przes¹dza o przestêpczym charakterze owej dzia³alnoœci11.
Podmiotem omawianego przestêpstwa mo¿e byæ ka¿dy cz³owiek,
a wiêc jest to przestêpstwo powszechne. Bêdzie to na przyk³ad osoba, która
poœredniczy w adopcji, szukaj¹c zarówno chêtnych rodziców adopcyjnych,
jak równie¿ kobiety, która odda³aby swoje dziecko do adopcji. Uwa¿am, ¿e
podmiotem przestêpstwa z art. 211a k.k. powinien byæ tak¿e rodzic12, np.
matka, która og³asza w gazecie, ¿e odda swoje maj¹ce siê urodziæ dziecko
do adopcji w zamian za korzyœæ materialn¹. W doktrynie podkreœla siê, ¿e
w aktualnym stanie prawnym przestêpstwo z art. 211a k.k. dotyczy niestety tylko i wy³¹cznie osoby poœrednicz¹cej w adopcji, zaœ nie penalizuje zachowania samych rodziców, zarówno tych naturalnych, jak i adoptuj¹cych
dziecko. Nale¿a³oby to zmieniæ uwzglêdniaj¹c te osoby do kategorii podmiotu przestêpstwa z art. 211a k.k.13.
W zwi¹zku z faktem, ¿e jednym ze znamion strony podmiotowej jest dzia³anie w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, nale¿y stwierdziæ, ¿e strona podmiotowa tego przestêpstwa polega na umyœlnoœci, a œciœlej mówi¹c chodzi tylko
i wy³¹cznie o zamiar bezpoœredni. Jest to przestêpstwo kierunkowe.
Sankcj¹ jest kara od 3 miesiêcy do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Zastosowanie mo¿e mieæ tak¿e przepis art. 58 § 3 k.k., zgodnie z którym mo¿liwe by³oby orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolnoœci grzywny lub kary
ograniczenia wolnoœci do lat 2. Mo¿liwe jest tak¿e orzeczenie na podstawie
art. 40 k.k. œrodka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
Mo¿na wyobraziæ sobie sytuacjê, gdy przestêpstwo z art. 211a k.k. bêdzie w zbiegu z przestêpstwem uprowadzenia lub zatrzymania nieletniego
z art. 211 k.k., wp³ywania przemoc¹ lub groŸb¹ na czynnoœci urzêdowe
s¹du – art. 232 k.k., sk³adanie fa³szywych zeznañ – art. 233 § 1 k.k.,
podrabianie lub przerabianie dokumentów – art. 270 § 1 k.k. Zachodziæ
bêdzie wówczas rzeczywisty zbieg przestêpstw.
Odnosz¹c siê do brzmienia przepisu art. 211a k.k. sugerowa³abym
wprowadzenie kilku zmian.
Uwa¿am, ¿e zbêdne jest znamiê strony podmiotowej „w celu uzyskania
korzyœci maj¹tkowej”. Mo¿liwa jest bowiem sytuacja, gdy niezgodna z pra11
Postanowienie S¹du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 1995 r.,
IIAkz 480/94, Wokanda 1995/11/55.
12
Zarówno rodzic biologiczny jak i adoptuj¹cy.
13
R. Krajewski, Przestêpstwo nielegalnego organizowania adopcji, Prokuratura
i prawo 2009 nr 10, s. 20.
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wem adopcja organizowana by³aby w zamian za korzyœæ osobist¹. W takim
przypadku w aktualnym stanie prawnym nie mielibyœmy do czynienia
z przestêpstwem z art. 211a) k.k. Teoretycznie mo¿na wyobraziæ sobie nastêpuj¹cy stan faktyczny. Pielêgniarka po³o¿na podejmuje siê wyszukaæ
matkê, która nie chce wychowywaæ swojego dziecka aby przekonaæ j¹ do
oddania noworodka pewnej bogatej bizneswoman, która nie mo¿e mieæ
swoich biologicznych dzieci, a ta w zamian za to obiecuje po³o¿nej przyznaæ
jej córce bior¹cej udzia³ w wyborach Miss Polonia pierwsze miejsce, jako ¿e
zasiada w jury tego konkursu. W tym przypadku adopcja mia³aby miejsce
w zamian za otrzymanie korzyœci osobistej. Dziecko zosta³oby potraktowane
przedmiotowo, a jego rola ograniczy³aby siê do kategorii tzw. karty przetargowej. Taka sytuacja uw³acza czci i godnoœci ludzkiej i nawet pomimo faktu,
¿e adopcja mia³aby na celu dobro dziecka, nie powinna mieæ miejsca. Istniej¹ bowiem stosowne procedury, o których mowa przede wszystkim
w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym, zgodnie z którymi adopcja mog³aby
zostaæ przeprowadzona. Ominiêcie tych procedur godzi w porz¹dek publiczny i instytucjê przysposobienia. Oceniaj¹c opisany stan faktyczny
w kontekœcie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego stwierdziæ nale¿y, ¿e po³o¿na
jako osoba organizuj¹ca adopcjê niestety nie ponios³aby odpowiedzialnoœci
karnej za przestêpstwo z art. 211a k.k. dlatego, ¿e przepis ten stanowi
jedynie o korzyœci maj¹tkowej, a nie o korzyœci osobistej. Eliminuj¹c z treœci
omawianego przepisu znamiê kierunkowe: „w celu osi¹gniêcia korzyœci
maj¹tkowej”, postêpowanie w przyk³adowej sprawie nie zosta³oby umorzone, przynajmniej nie z braku znamion.
Sugerowana powy¿ej zmiana powodowa³aby, ¿e strona podmiotowa
polega³aby na umyœlnoœci nie tylko w postaci zamiaru bezpoœredniego, ale
tak¿e ewentualnego.
Ponadto wyra¿am przekonanie, ¿e okreœlenie „zajmuje siê organizowaniem” powinno byæ zmienione na sformu³owanie „organizuje”. S³owo „zajmuje siê” wskazuje, i¿ jest to rodzaj dzia³alnoœci, która ma swoj¹ czêstotliwoœæ, a tym samym powtarza siê kilkakrotnie. Przestêpstwo z art. 211a
k.k. powinno dotyczyæ tak¿e jednorazowego zachowania. Jako alternatywê
dla okreœlenia: „organizuje”, sugerowa³abym ewentualnie sformu³owanie:
„anga¿uje siê w”. Tym bowiem okreœleniem pos³u¿ono siê w kilku miejscach w Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. (np. art. 21 punkt d) oraz
w Protokole fakultatywnym do konwencji z 2000 r. (np. w art. 3). Osob¹
organizuj¹c¹ adopcjê mo¿e byæ podmiot poœrednicz¹cy w adopcji, jak równie¿ sama matka, która og³asza, ¿e odda do adopcji swoje dziecko w zaPROKURATOR 3(47)-2011
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mian za korzyœæ, np. maj¹tkow¹. Uwa¿am, ¿e w takiej sytuacji matka powinna ponieœæ odpowiedzialnoœæ za przestêpstwo z art. 211a k.k. Podmiotami anga¿uj¹cymi siê w adopcjê wbrew przepisom ustawy s¹ zarówno podmiot poœrednicz¹cy w adopcji, jak równie¿ rodzice biologiczni oraz adopcyjni. Wszyscy oni swoj¹ postaw¹ wzajemnie przyczyniaj¹ siê do szerzenia siê
omawianego procederu. Aby temu zapobiec, zachowanie tych wszystkich
osób, w tym tak¿e rodziców biologicznych oraz adopcyjnych powinno byæ
penalizowane. Zagadnieniem odrêbnym by³aby kara wymierzona poszczególnym osobom zgodnie z zasad¹ indywidualizacji odpowiedzialnoœci karnej.
Ustawodawca u¿y³ w omawianym przepisie s³owa „adopcja”, podczas
gdy terminem w³aœciwym, o którym mowa w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym jest okreœlenie „przysposobienie”. Zdaniem M. Pomarañskiej-Bieleckiej, zachowanie stypizowane w omawianym przepisie nie mo¿na nazwaæ
adopcj¹, lecz nielegalnym obrotem dzieckiem. Autorka zwraca uwagê, ¿e
nie mo¿na organizowaæ adopcji z naruszeniem przepisów ustawy. Rozstrzygniêcie s¹du w tej kwestii jest akceptacj¹ wszelkich uprzednich dzia³añ. Je¿eli którekolwiek z nich by³oby niezgodne z prawem s¹d nie orzek³by adopcji14. Niew¹tpliwie uwaga autorki jest trafna, uwa¿am jednak, ¿e poszczególne znamiona nale¿y analizowaæ w kontekœcie ca³ego przepisu, nie
oceniaj¹c ka¿dego z nich wybiórczo, z osobna, lecz braæ pod uwagê wszystkie razem. Zauwa¿my, ¿e przepis stanowi: „kto zajmuje siê organizowaniem
adopcji.”. Przecie¿ s¹d nie jest podmiotem, którego dzia³alnoœæ polega na
organizowaniu adopcji, s¹d orzeka w jej przedmiocie. Dzia³anie podmiotów
organizuj¹cych adopcjê powinno byæ zgodne z prawem, jednak niestety s¹
od tego odstêpstwa. Uwa¿am, ¿e mo¿liwa jest sytuacja gdy nawet kompetentne do tego podmioty organizuj¹ adopcjê wbrew przepisom ustawy.
Chodziæ tu mo¿e o ca³y szereg pojedynczych czynnoœci, które zosta³y wymienione przy omawianiu strony przedmiotowej przestêpstwa z art. 211a k.k.
Wprowadzenie do przepisu art. 211a k.k. znamienia „komercyjny obrót
dzieckiem w celu adopcyjnym” by³oby niew³aœciwym posuniêciem. Pos³u¿enie siê tym okreœleniem zawê¿a³oby penalizacjê tylko do przypadków dzia³ania w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej, pomijaj¹c zupe³nie przypadki
osi¹gniêcia w zamian korzyœci osobistej lub te¿ dzia³anie bezinteresowne,
lecz wbrew przepisom ustawy. Wed³ug s³ownika jêzyka polskiego s³owo
„komercyjny” oznacza – przynosz¹cy dochód, obliczony na zysk, uzale¿nia14
M. Pomarañska-Bielecka, Komercyjny obrót dzieæmi w celach adopcyjnych,
Edukacja prawnicza 3(05) marzec 2009, s. 3–4.
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j¹cy dzia³anie od ekwiwalentu pieniê¿nego, towarowego, itp., handlowy,
kupiecki15. Uwa¿am, ¿e karalne powinno byæ wszelkie organizowanie
adopcji wbrew przepisom, w tym nie tylko dzia³anie w celu uzyskania korzyœci maj¹tkowej, ale tak¿e osobistej oraz nawet bez chêci osi¹gniêcia jakiejkolwiek korzyœci. Chc¹c zachowaæ zgodnoœæ z terminologi¹ u¿ywan¹ przez
ustawodawcê w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym, nale¿a³oby raczej u¿yæ
okreœlenia „przysposobienie”, a nie adopcja.
Zamiast sformu³owania: „wbrew przepisom ustawy”, bardziej stosowne
by³oby okreœlenie „wbrew przepisom”. Ustawodawca u¿y³ w kodeksie karnym obydwu tych okreœleñ. Art. 121 k.k. rozpoczyna siê od s³ów: „Kto,
wbrew zakazom prawa miêdzynarodowego lub przepisom ustawy.”.
Art. 142 i art. 266 k.k. wskazuje na dzia³anie „wbrew przepisom ustawy”.
W art. 183 i 264 k.k. znajduje siê okreœlenie: „wbrew przepisom.”. Powy¿sze wyliczenie jest jedynie przyk³adowe. Nale¿y domniemywaæ, ¿e je¿eli
ustawodawca wyró¿ni³ te dwa sformu³owania, to by³ to zabieg celowy.
W sytuacji gdy dane zagadnienie uregulowane jest jedynie w konkretnej
ustawie, ustawodawca odes³a³ do przepisów ustawy, zaœ w przypadku gdy
zakazy czy obowi¹zki uregulowane s¹ w kilku aktach prawnych, np. w kilku
ustawach lub tak¿e w umowach miêdzynarodowych i innych aktach prawnych, wówczas ustawodawca typizuj¹c dane przestêpstwo u¿y³ okreœlenia
„wbrew przepisom”. Sformu³owanie to niew¹tpliwie ma szerszy zakres ni¿
okreœlenie: „wbrew przepisom ustawy”. Podstawow¹ ustaw¹, która okreœla
zasady adopcji jest kodeks rodzinny i opiekuñczy, jednak nale¿y pamiêtaæ,
¿e tak¿e i inne Ÿród³a prawa reguluj¹ to zagadnienie. Mam na myœli Konwencjê o prawach dziecka podpisan¹ w Nowym Jorku dnia 20 listopada
1989 r. Zasadnym bêdzie tak¿e odnieœæ siê do przepisów proceduralnych
znajduj¹cych siê w kodeksie postêpowania cywilnego, a dok³adnie do art.
585–589, reguluj¹cych postêpowanie w sprawach o przysposobienie oraz
do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej16, która w art.
82–83 okreœla zadania oœrodków adopcyjno-opiekuñczych zwi¹zane z przysposobieniem17.
Podsumowuj¹c, sugerujê nastêpuj¹ce brzmienie przepisu art. 211a
k.k.: „Kto wbrew przepisom organizuje przysposobienie, podlega karze.”, lub te¿: „Kto wbrew przepisom anga¿uje siê w przysposobienie
podlega karze.”. Taka wersja przepisu stanowi³aby lepsz¹ gwarancjê inte15
16
17
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resów i dobra dziecka, a tak¿e zapewni³aby skuteczniejsz¹ ochronê ich
praw. Przeniesienie przepisu dotycz¹cego przysposobienia wbrew przepisom ustawy z rozdzia³u XXXII do rozdzia³u XXVI nale¿y niew¹tpliwie oceniæ
pozytywnie, jednak w celu zapewnienia bardziej doraŸnej ochrony praw
dziecka jest to zabieg niewystarczaj¹cy i potrzebna jest zmiana w zakresie
znamion omawianego przestêpstwa. S³usznoœæ ma M. Pomarañska-Bielecka twierdz¹c, ¿e prawo karne powinno chroniæ dziecko nie tylko przed potencjalnymi kryminalistami, ale tak¿e przed jego przedmiotowym traktowaniem, obrotem nim, przekazywaniem go nieodpowiednim osobom18. Trafnie stwierdzi³ tak¿e R. Krajewski wskazuj¹c, ¿e w celu zapobie¿enia
przestêpstwu nielegalnego organizowania adopcji zasadnym jest tak¿e
usprawnienie postêpowania adopcyjnego, a tak¿e uœwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e adopcja jest czymœ pozytywnym, jednak tylko gdy ma miejsce
w granicach obowi¹zuj¹cego prawa19.
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