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Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na pismo z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie ochrony danych

ujawnianych na wokandach sądowych w sprawach rodzinnych, uprzejmie informuję, że

w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace legislacyjne nad stworzeniem projektu

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

w ramach którego analizowana jest również problematyka wokand sądowych.

W projekcie regulacja dotycząca wokand znajdująca się dotychczas w zarządzeniu

Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu

i działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS

Nr 5, poz. 22 z późń. zm.), przeniesiona została do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

- Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Prace merytoryczne nad wskazanym projektem zakończone zostały w pierwszej

dekadzie czerwca b.r., aktualnie zaś trwają prace redakcyjno - legislacyjne, których termin

zakończenia przewidywany jest do dnia 10 lipca 2014 r.

W projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania

sądów powszechnych w 73 ust. 3 przewiduje się, że: „w sprawach z zakresu prawa

rodzinnego i opiekuńczego nie podaje się na wokandzie imion i nazwisk stron ani

uczestników postępowania, danych małoletniego, jeśli jego dotyczy sprawa, ani przedmiotu

sprawy, tylko określa się je jako sprawy z zakresu prawa rodzinnego lub opiekuńczego.”

Natomiast zgodnie z ust. 4 tego przepisu, mając na względzie dobro małoletniego

pokrzywdzonego przestępstwem, można odstąpić od podania na wokandzie pełnego

brzmienia imion i nazwisk wezwanych osób i wskazać wyłącznie ich inicjały lub nie

zamieścić żadnych danych identyfikujących te osoby.
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Wskazać należy, że przyjęte w projekcie rozwiązania dotyczące wokand spełniają

postulaty Pana Rzecznika w zakresie treści wokand sądowych w sprawach rodzinnych.

bowiem odpowiednie regulacje zawarte zostały w akcie prawa powszechnie obowiązującego

jakim jest rozporządzenie, a ponadto proponowane normy zapewniają ochronę danych

osobowych dzieci.

Ponadto w ramach toczących się prac legislacyjnych w toku konsultacji, możliwe

będzie zgłaszanie uwag do projektu, które będą przedmiotem analizy mającej na celu

wypracowanie rozwiązania, które z jednej strony wyważy konieczność respektowania

wynikającej z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP zasady jawności, dla zachowania której treść

wokand ma istotne znaczenie, a z drugiej gwarantować będzie prawo do ochrony

prywatności.
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