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Rzecznik Praw Dziecka 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 29 grudnia 2017 r., dotyczące problematyki 

postępowania sądów rodzinnych w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, na wstępie 

pragnę  podziękować  za zainteresowanie przedmiotową  problematyką, tak istotną  
dla!zapewnienia prawidłowej ochrony i realizacji praw dziecka w sprawach tego rodzaju. 

W kontekście zwerbalizowanego w przepisie art. 3 ust. 1 Konwencji o Prawach 

Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 

198" r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526, z późn. zm.), obowiązku istniejącego zarówno 

po stronie sądu, ale również  publicznych lub prywatnych instytucji opieki społecznej, władz 

administracyjnych lub ciał  ustawodawczych, podejmowania „we wszystkich działaniach 

dotyczących dzieci" inicjatywy w sposób gwarantujący, aby „sprawą  nadrzędną" było 

„najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka", konieczność  współpracy wskazanych 

podmiotów mającej służyć  wypracowaniu dobrych praktyk w omawianym obszarze nie może 

być  kwestionowana. 

Ponadto Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 72 określa szeroko obowiązek 

władz publicznych w zakresie udzielania pomocy dziecku, stanowiąc jednocześnie gwarancję  
podjęcia działań  w tym kierunku. 

Z uwagą  zatem zapoznałem się  z przedstawionymi wynikami badań  akt sądowych 

w obszarze poruszonej w wystąpieniu problematyki. Wskazane wątpliwości odnosiły się  
do działalności orzeczniczej sądów oraz zbyt malej aktywności procesowej prokuratorów. 
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Stosownie do przepisu art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy 

publicznej działają  na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że normy prawne określają  
ich kompetencje, zadania, tryb postępowania, zaś  organy te mogą  działać  jedynie w tych 

granicach. Minister Sprawiedliwości może zatem podejmować  działania tylko w takim 

zakresie, w jakim posiada upoważnienie ustawowe. 

Minister Sprawiedliwości, kierujący działem administracji rządowej nie może 

wykraczać  poza przyznane mu uprawnienia. W stosunku do organów i jednostek, co do 

których Minister uzyskał  uprawnienia nadzorcze, nadzór i kontrola odbywa się  tylko 

i wyłącznie na zasadach określonych ustawowo. 

W aktualnym stanie prawnym Minister Sprawiedliwości uprawniony jest 

do wykonywania zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością  administracyjną  
sądów, który obejmuje analizę  i ocenę  prawidłowości oraz skuteczności wykonywania 

przez prezesów sądów wewnętrznego nadzoru administracyjnego (art. 37f ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. Dz. U z 2018 r., poz. 23, dalej: 

u.s.p.). 

W ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego Minister Sprawiedliwości 

analizuje informacje roczne o działalności sądów, ustala ogólne kierunki wewnętrznego 

nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych, kontroluje 

wykonywanie obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz wydaje 

stosowne zarządzenia. 

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień  w działalności administracyjnej sądu 

lub niewykonania przez prezesa sądu apelacyjnego zarządzeń, Minister Sprawiedliwośei 

może, zarządzić  przeprowadzenie lustracji sądu lub wydziału sądu bądź  przeprowadzenie 

lustracji działalności nadzorczej prezesa sądu. 

Czynności z zakresu nadzoru administracyjnego nie mogą  wkraczać  w dziedzinę, 
w której sędziowie są  niezawiśli (art. 9b u.s.p.) 

Z racji ukształtowania zasad nadzoru w aktualnym stanie prawnym wykonywanie 

przez Ministra Sprawiedliwości czynności nadzorczych w indywidualnych sprawach nie jest 

możliwe. 

Zagadnienie dotyczące rozwiązywalności przysposobienia, uregulowanego 

w przepisach art. 125 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 682) - dalej: k.r.o., w zakresie normatywnym nie nasuwa 

wątpliwości. Ponadto doktryna oraz judykatura wskazały sądom właściwy tok procedowania 

w przedmiotowych sprawach z uwagi na funkcję  społeczną  przysposobienia, jak też  
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konieczność  kierowania się  przesłanką  dobra dziecka. W szczególności zostały wskazane 
kryteria oceny przesłanek ważnych powodów, o których mowa w powołanym wyżej przepisie 
art. 125 § 1 k.r.o., trybu rozwiązania przysposobienia, reprezentacji małoletniego dziecka, 
zaś  w odniesieniu do skutków rózwiązania przysposobienia - obowiązku alimentacyjnego. 
Przywl  oływane w wystąpieniu wątpliwości pojawiające się  w praktyce orzeczniczej sądów 
rodzinnych wynikają  zatem nie-  tyle z niejasności przepisów i ich utrwalonej już  wykładni, 
co z braku stosowania wspomnianych regulacji in casu, w znaczeniu nieuwzględniania 

w ókolicznościach konkretnej sprawy. Jednakże, co należy podkreślić, praktyka orzecznicza 
może być  korygowana jedynie przez Sąd Najwyższy w drodze tzw. nadzoru judykacyjnego 
nad sądami powszechnymi; z tego też  powodu nie w każdym przypadku jedynym pożądanym 
działaniem byłaby zmiana obowiązujących unormowań. Ponadto, do chwili obecnej 
do Ministerstwa Sprawiedliwości nie były kierowane skargi odnoszące się  do postępowania 
sądu w sprawach o rozwiązanie przysposobienia. 

Jednakże, mając na uwadze iż  w obszarze prawa rodzinnego wszelkie działania 
sądów rodzinnych winny być  nakierowane na ochronę  dobra dziecka, przedmiotowe 
wys ąpienie zostało przekazane Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury celem 
zapóznania, zaś  problematyka postępowania w sprawach o rozwiązanie przysposobienia _ 
w aspekcie prawidłowości realizacji wymagań  procesowych w celu należytego 
zagwarantowania reprezentacji dziecka i jego wysłuchania - ujęta w planie szkoleń  Krajowej 
Szkoły na 2019 r. 

Ponadto, z uwagi na poczynione uwagi odnoszące się  do małej aktywności procesowej 

prokuratora w przedmiotowych sprawach - zostało ono przekazane Prokuraturze Krajowej 
- celem wykorzystania. 


