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w nawiązaniu do pisma z 26 marca 2013 r. stanowiącego odpowiedz na
wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka dotyczące treści w”okand sądowych w sprawach
rodzinnych, uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczących postępu prac nad

wprowadzeniem zmian gwarantujących ochronę danych osobowych dzieci.

Należy mieć na względzie. że kształt treści wokand sądowych uregulowany jest

w przepisie aktu prawa wewnętrznego. tj. w 23 ust. 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów

administracji sqdouej. W myśl ww. przepisu w treści wokandy zawarte są imiona i nazwiska

sędziów, ławników, sygnatury akt sprawi wyznaczonych. oznaczenie godziny, na które sprawy
wyznaczono, imiona i nazwiska stron i innych osób wezwanych oraz przedmiot sprawy.

W moim przekonaniu zarówno regulacja jak i praktyka w zakresie określania

przedmiotu sprawy treści wokandy, z wykorzystaniem danych osobowych dzieci jest
niewłaściwa w sprawach rodzinnych (np. w sprawach o przy sposobienie. wskazywanie

danych osobowych przysposabianego wraz z ujawnionymi danymi uczestników, stwarza
możliwość, że rodzina biologiczna ustali przez kogo dziecko będzie przysposobione.

a w innych może doprowadzić do stygmatyzacji dziecka).

Opisany stan rzeczy nie jest zgodny tak z regulacjami aktów prawa

międzynarodowego. m.in. Konwencją o prawach dziecka2. Europejską Konwencją

I Dz.Urz.MS.2003.5.22 z późniejszymi zmianami
2 Dz.U. I 991 . 120.526 z późniejszymi zmianami



o przysposobieniu dzieci3, będącymi częścią krajowego porządku prawnego, jak i z aktami
prawa krajowego.

Bezspornym jest. że dane osobowe zawarte w treści wokandy są danymi

osobowymi w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych4.Umieszczenie

danych osobowych w treści wokand stanowi przetwarzanie danych osobowych w myśl
art. 7 pkt. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. co dopuszczalne jest w sytuacji, gdy jest

to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego

z przepisu prawa (yide: art. 23 ww. ustawy).

Podobnie, jak w przypadku mojego wystąpienia w kwestii wokand sądowych

w sprawach karnych (pismo nr — ZSR”500!4/2014!MM,) stoję na stanowisku, że dziecko ma

prawo do ochrony prawnej przeciwko arbitralnym lub niezgodnym z ustawą ingerencjom

w sferę jego życia prywatnego. rodzinnego lub domowego (yide: art. 16 Konwencji

o prawach dziecka). Także w tym przypadku należy przywołać Wytyczne Komitetu
Ministrów Rady Europy w sprawie Wymiaru Sprawiedliwości Przyjaznego Dzieciom
przyjęte przez Komitet Ministrów w dniu 17 listopada 2010 r.. które w dziale —

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku przed postępowaniem sądowym, w jego trakcie

i po jego zakończeniu — w pkt 8 formułują załecenie ograniczania przez państwa

członkowskie dostępu do wszystkich zapisów czy dokumentów zawierających dane osobowe

i sensytywne dzieci. zwłaszcza w procedurach z ich udziałem. Jeśli przekazywanie ww.
danych jest konieczne, państwa członkowskie powinny. przy uwzględnieniu najlepszego

interesu dziecka, regulować takie przekazywanie danych za pomocą odpowiednich przepisów
prawa o ochronie ww. danych.

Wobec powyższego, wskazywanie w wokandzie sądowej danych osobowych dzieci
wraz z określeniem przedmiotu sprawy jest niezgodne z ww. aktami prawa
międzynarodowego.

Mając na względzie powyższe, zwracąjąc się o informację dotyczącą etapu prac
mających na celu zmianę praktyki prowadzącej do nieujawnienia danych osobowych dzieci.
proszę jednocześnie o podjęcie odpowiednich działań zmierząjących do wprowadzenia
praktyki prowadzącej do redagowania treści wokandy w zakresie przedmiotu sprawy bez
ujawnienia danych osobowych dziecka oraz jej uregulowania w akcie prawa powszechnie
obowiązującego. W mojej ocenie uzasadnione będzie. do czasu przeprowadzenia
odpowiednich zmian legislacyjnych. zwrócenie przez Ministra Sprawiedliwości
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uwagi sędziom na potrzebę wprowadzenia praktyki, by przedmiot sprawy w treści wokandy

sądowej został określony np. jako sprawa z zakresu prawa rodzinnego.
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