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ZSM/500/6/20l 3/AJ

Pan

fylarek Biernacki

lVlinister Sprawiedliwości

w wystąpie iu 19 stycznia 2012 r. skierowanym do ówczesnego Ministra

Sprawiedliwości — Pana Jarosława Gowina, zwróciłem się z postulatem rozszerzenia katalogu

spraw z zakresu prawa rodzinnego, od których przysluguje skarga kasacyjna, o sprawy

rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia

dziecka za granicę .Jako uzasadnienie dla dokonania w/w zmiany legislacyjnej wskazałem

potrzebę wprowadzenia mechanizmu weryfikacji prawomocnych orzeczeń w przedmiocie

powrotu dziecka, które niejednokrotnie wydawane pod presją czasu dotknięte są wadami

prawnymi, przez co godzą w dobro dziecka — naczelną zasadę wyrażoną w preambule

Konwencji.

Niestety resort sprawiedliwości nie odniósł się pozytywnie do przedstawionej przeze

mnie propozycji podnosząc. że przepisy wspomnianej Konwencji kładą nacisk na

konieczność szybkiego postępowania w sprawach o powrót dziecka. a objęcie tych spraw

skargą kasacyjną wydłużyłoby czas postępowania.

Mimo przedstawionej powyżej argumentacji. w dalszym ciągu uważam,

że wprowadzenie kontroli judykacyjnej Sądu Najwyższego w stosunku do orzeczeń

wydanych na podstawie Konwencji haskiej jest pożądanym i w pełni zasadnym

rozwiązaniem, które kosztem jedynie nieznacznego wydłużenia okresu postępowania,

umożliwi eliminowanie z obrotu prawnego wadliwych orzeczeń sądowych dotyczących tak



istotnych dla dzieci kwestii jak, ich miejsce pobytu. Należy także wskazać, że zgodnie

z art. 578 Kodeksu postępowania cywilnego, postanowienia sądu opiekuńczego,

w tym wydane w oparciu o przepisy Konwencji haskiej, są natychmiast wykonalne z chwilą

ich ogloszenia. Oznacza to. że celem zrealizowania powyższego orzeczenia, dziecko jest

zmuszone do wyjazdu do innego kraju. pomimo. że postanowienie nie uzyskało przymiotu

prawomocności.

W związku z powyższym. powołując się na artykuł 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.). zwracam się do Pana

Ministra o rozważenie przywrócenia instytucji skargi kasacyjnej w odniesieniu do

prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach z Konwencji haskiej.



Warszawa, dnia Lmarca 2014 r.
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

DPrC-I-072-1/14 J/o

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Rzeczniku,

Odpowiadając na pismo, znak ZSM/500/6/2013/AJ, w którym ponowiona

została propozycja podjęcia prac legislacyjnych ukierunkowanych na poszerzenie

katalogu spraw, w których przysługuje skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym,

o sprawy opiekuńcze rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej z dnia

25 października 1980r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę,

uprzejmie wyjaśniam, co następuję.

W następstwie wystąpienia Pana Rzecznika propozycja, o której mowa wyżej,

została ponownie poddana głębokiej analizie prawnej, z wykorzystaniem opinii

działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Wyniki tej analizy uzasadniają podtrzymanie stanowiska uprzednio już wyrażonego

w piśmie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2012 r. wraz z argumentacją

tam przedstawioną.

Zgodzić się należy z tezą, że naczelną zasadą w obszarze regulacji

stosunków między rodzicami a dziećmi jest zasada dobra dziecka, której realizację

powinny zapewniać zarówno przepisy prawa krajowego, jak i akty prawa o wymiarze

międzynarodowym. Nie oznacza to jednak, że wprowadzenie proponowanego

rozwiązania prawnego, które pozwalałoby na weryfikację prawomocnego orzeczenia

sądu przy wykorzystaniu nadzwyczajnego środka kontroli, z istoty swej służyłoby



realizacji wskazanej wyżej zasady. Jeśli bowiem uwzględni się fakt, że średni czas

trwania postępowania wywołanego skargą kasacyjną wynosi około roku,

a dodatkowo i to, że wyrok Sądu Najwyższego prowadzi jedynie do kasacji

zaskarżonego postanowienia sądu II instancji, a zatem nadal skuteczne i wykonalne

pozostaje rozstrzygnięcie sądu rodzinnego, to powstaje sytuacja, w której do zmiany

pierwotnego orzeczenia wydanego w oparciu o przepisy powołanej Konwencji może

dojść dopiero po kilkunastu miesiącach. Nie ulega wątpliwości, że tak znaczne

wydłużenie rozstrzygania w tak pilnej sprawie byłoby sprzeczne z dobrem dziecka.

Inny ważki argument przeciwko zgłoszonej w piśmie Pana Rzecznika

propozycji wypływa z oceny proponowanego rozwiązania w ujęciu systemowym.

Należy bowiem zauważyć, iż w świetle art. 5191 2 kodeksu postępowania

cywilnego, wykładanego a contrario, skarga kasacyjna nie przysługuje w żadnej ze

spraw, które mieszczą się w obszarze stosunków między rodzicami a dziećmi, w tym

nawet tak istotnych jak kwestia władzy rodzicielskiej. W tej sytuacji dopuszczenie

możliwości wnoszenia tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia w odniesieniu do

orzeczeń o „mniejszym ciężarze gatunkowym”, bo nie rozstrzygających przecież

o władzy rodzicielskiej, prowadziłoby do powstania poważnej niespójności w obrębie

systemu prawa rodzinnego i prawa o postępowaniu cywilnym.

W świetle zatem powyższego nie byłoby zasadne poszerzenie katalogu

spraw, w których możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej, o sprawy opiekuńcze

rozstrzygane na podstawie Konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów

uprowadzenia dziecka za granicę.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnenia

MINISTRA SPRA”EDLWOŚCI

LriZ(
P)tJrL:T;\n STANU

2


	2013_12_23_ms(02)
	wyst_2013_12_23_ms_2_odp_01

