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Rzecznik Praw dostľzega znaczenie konstruktywnych metod związanych

z ugodowym rozwiązywaniem konfliktów i sporów rodzinnych. Wszędzie tam, gdzie rodzice

potrafią rczwiązywać spory polubownie, dzieci mają szanse uniknąć cieľpienia. Mediacja jest

instrumentem umożliwiającym pokojowy dialog oľaz wyeliminowanie negatywnych skutków

konfliktów rodzinnych. Pozwala ona na znalrezienie kompromisu, który akceptują wszystkie

strony Spoľu i dzięki temu skłonne są dobrowolnie realizować, Wypľacowane porozumienie,

a co Za tym idzie nie powstaje potrzeba sięgania po śľodki egzekucyjne. Dzięki mediacji

często udaje się złagodzíi, lub wyeliminować konflikt' a takŻe uniknąć długotrwałego

i wyniszczĄącego postępowania sądowego, którego ofiarami mogą stać się dzieci.

Na podstawie prowadzonych Spľaw Rzecznik Praw Dziecka ocęnia, Że rodzice nadal

rzadko korzystają z mediacji mimo. Że mediacja rodzinna wprowadzona została do polskiego

systemu pľawnego pľawie trzynaście lat temul. Informacje uzyskiwane przez Rzecznika Praw

Dziecka w toku pľowadzonych spraw wskazują, że w konfliktach rodzinnych strony bardzo

rzadko koľzystają z mediacji, niewiele o niej wiedząi nĺe darzą tej instýucji zaufaniem.

Należy zaznaczyć, Że na stronie internetowej Ministeľstwa Spľawiedliwości znajduje

się informacja dotycząca mediacji w sprawach rodzinnych' a także mediacji transgranicznych

w Spľawach ľodzinnychwraz z linkami do danych statystycznych i aktów prawnych. Wydaje

' Usta*a z dnia 28 lipca 2005 ľ. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oľaz niektórych innych
ustaw D2.U.2005 nr l72poz.1438
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się jednak, Że dopracowanie tej infoľmacji w zakĺesie treści orazprzejrzystości nroże znacznie

przyczynić się do podniesienia waloľu edukacyjnego wymienionego wyŻej portalu,

a w konsekwencji także do sukcesu mediacji.

Rzecznik Pľaw Dziecka wyraŻa takŻe zainteľesowanie funkcjonowaniem

Porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Spľawied1iwości Rzeczypospolitej

Polskiej a Fedeľalnym Ministeľstwem Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemięc

o współpľacy w zakresie mediacji tľansgľanicznych z dnia 2I czerwca Ż0ll r', szczegő|nie

w zakĺesie jego wpływu na skuteczność polubownych metod rozwiązywania

tľansgľanic zny ch konfl iktów i sporów rodzinnych.

Na podstawie art. lOa i art. ll ustawy z dnia6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz' U. z 20|7 r. poz. 922) zwracam się do Pana Ministra z prośbą o uzupełnienie

i aktualizację danych na stľonie internetowej Ministeľstwa Spľawiedliwości, w szczególności

w zakľesie wiąŻących Polskę aktów prawa międzynarodowego' dostępności najnowszych

danych statystycznychoraz informacji nt. mediacjizagranicąorazo rozbudowanie informacji

o roli, zasadach i funkcjonowaniu mediacji w spľawach rodzinnych, równieŻ

transgranicznych.

Zwracam się równieŻ z ptośbą o poinformowanie jak jest w praktyce ľealizowane

wspomniane wyŻej porozumienie dotyczące współpracy w zakľesie mediacji

transgľanic zny ch, a takŻe j ak pľzebiega fi nansowanie tych mediacj i.
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