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w związku
o

pracami nad ľZądowym projektem

Z

wykonywaniu niektóľych czynności oľganu centralnego

w

ustawy

sprawach rodzinnych

z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Euľopejskiej i umów międzynarodowych

(druk

nÍ 1827),

pľoSZę o przyjęcie uwag

i

propozycji Rzecznika Praw Dziecka do

pľoponowanej regulacji.
Przedmiotowy projekt wychodzi naprzeciw wielokľotnie zgłaszanym ptzez Rzeczn1ka
postulatom

' Dotyczyły one w

szczególności koniecznościdokonania zmian

w obowiązujących przepisach regulujących stosowanie

Konwencji haskiej dotyczącej

cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.l
Rzecznik Praw Dziecka z zađowoleniempÍzyjąłpropozycję przywľócenia możliwości
zaskarŻania do Sądu Najwyzszego prawomocnych oľzeczen wydanych w oparciu o ľegulacje

zawarte w tej umowie międzynaľodowej. PoryŻsze rozwiązanie było przedmiotem wielu

wystąpień geneľalnych Rzecznika,

w których wskazywał na koniecznośćwprowadzenia

kontroli judykacyjnej Sądu Najwyzszego nad orzeczeniami w przedmiocie wydania dzieci do
miejsca ich poprzedniego pobytu.

2

Rzecznik wyraŻa nadzieję, Że dzięki takim uregulowaniom, sądy polskie - kierując się
autorytetem orzeczniczym Sądu Najwyższego - wypľacują jednolitą, zgodną z najlepiej
pojętym interesem dziecka, interpľetację przepisów Konwencji. Bľak tego instrumentu mógł
t
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pľZeszłościskutkować pozostawieniem

obľocie prawnym wadliwych otzeczen,

powodujących na skutek wydania dziecka z Polski

szkody

ťtzyczne

i psychiczne dla dalszego ľozwoju małoletnich.

Innym

z

rozwiązań, które zasługuje na aprobatę jest propozycja odstąpienia od

natychmiastowej wykonalnoŚci postanowień wydanych w I instancji w spľawach toczących
się w trybie Konwencji haskiej. Zaproponowana zmiana uchĺoni dzięci przed dramatycznymi

konsekwencjami decyzji ich ľodzicó

w

, ktőrzy

-

nie mogą c liczyć, na pełną dwuinstancyjność

- Zmuszeni byli ukrywać się z dzieómi.
ocenie Rzecznika Praw Dzięcka prawa do dwuinstancyjnego postępowania

postępowania sądowego

w

w Konstýucji RP nie można ograniczać do jego wymiaru

sądowego, zagwarantowanego

formalnego

-

wniesienia apelacji. Pľawo to mateľializuje się bowiem

w

możliwości

rzeczywistego udziału rodzica, ale przede wszystkim dziecka w toczącym się postępowaniu,
w którym rozstrzyga się o ich prawach. Pľojektodawcy uwzględniając ponawiane od lat apele
Rzecznika w tym pľzedmioci e, przychylili się do pľoponowanych przezniego rozwiązan.3

obok wyŻej wymienionych propozycji legislacyjnych, w projekcie ustawy pojawiły
się również rozwiązania, które budzą zaniepokojenie Rzecznika Praw Dziecka. Wśród nich
naleŻy wskazać wyłączenie stosowania art. 577 k.p.c. w Sprawach toczących się w tľybie

Konwencji haskiej. Änaliza zgłaszanych do Biura Rzecznika Spraw

Że niejednokľotnie po

wskazuje,

prawomocnym zakonczęniu postępowania, mogą pojawić

się wyjątkowe okolicznoŚci, uzasadniające zmianę postanowienia nakazującego wydanie
dziecka do miejsca popľzedniego pobytu' Pľzykładem tych szczególnych okoliczności moze

być pogorszenie stanu zdľowia małoletniego, uzasadniające podjęcie specjalistycznego
leczenia na teľýoľium Polski.

a

Zdarzają się również sytuacje, w któľych rodzic, domagający się upľzednio powrotu
dziecka, traci zainteresowanie realizacją uzyskanego postanowienia' a wręcz ZÍywa z nim

wszelki kontakt.

W tego

rodzaju przypađkachwykonanie postanowienia nakazującego

wydanie małoletniego do miejsca jego popľzedniego pobytu, byłoby sprzeczne

z

szeroko

pojętym dobrem dziecka. Wobec powyższego, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka' zasadnym

byłoby wykľeślenie$ 5 z projektowanego aľtykułu 5985 ustawy

z

đnia17 listopada 1964 r. _

Kodeks postępowania cywilnego, wyłączającego możliwośóstosowania aľt. 577 k.p.c.
w sprawach z Konwencji haskiej.
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Reasumując, pľzedstawiony pľojekt ustawy ma Szansę przyczynié się do pełniejszej
ochrony praw dziecka. Jako Rzecznik Pľaw DzieckavĺyraŻam przekonanie, że nowe przepisy
pľawa, uwzględniające zgłoszone propozycje, będą nie tylko przejrzyste

i

zrozumiałe, ale

przede wszystkim będą słuzyłyochronie najwyŻszej wartości _ dobra dziecka.
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