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WaľSzawa, 27 sierpnia 20l8 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
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w nawíązaniu do przekazanego wystąpieniem geneľalnym z 12 lipca 2018 r. (.znak
GAB.4Z2.7.20l8.BS) projektu Kodeksu rodzinnego, Rzecznik Praw Dziecka zglasza
autopoprawkę do przedstawionego projektu w zakresie art.2l pkt 3, art.56 $ 4, art. l17 $ l
i art. 331 $ 1, prosząc o jej uwzględnienie.

1)

W art. 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) dziecko

- to istota ludzka do osiągnięcia pełnoletności.Uzyskanie pełnoletnościokľeślają

odrębne przepisy:''
2) W art. 56 $ 4 otrzymuje brzmienie:
,,$ 4. Dziecko może samodzielnie wýoczyć powództwa'

osiągnięciu pełnoletności.''
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o których mowa w $ 1 i 2,

po

3) W aľt' l 17 $ l otrzymuje brzmienie:
,,$ l. odpowiedzialność rodzicielska trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności
odpowiedzialność ta moŻe powstać ÍakŻe na podstawie orzeczenia sądu.''
4) W art. 331 $ I otrzymuje brzmienie:

l. Jeżeli stľony wspólnie wychowują dziecko' sąd powinien skierować je do specjalisty
zza|<ľesu Życia rođzinnego w celu uświadomienia im następstw sepaľacji albo rozwodu dla
',$

dziecka. JeŻeli strony nie wybioľą specjalisty, Sąd kieľuje je do specjalisty sądowego.''

Uzasadnienie
Wsłuchując się

w uwagi

zgłaszane przez rőŻne środowiska' w

tym organizacje

pozarządowe, Rzecznik Praw Dziecka uznał, że projekt Kodeksu rodzinnego ptzedłoŻony

wystąpieniem geneľalnym z dnia

lŻ lipca

2018 ľ. wymaga zmian w zakľesie czterech

pľzepisów.

Zgodnie z art. I ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach dziecka, która jest
aktem wyŻszej rangi niz ustawa kĺajowa, dziecko oznaczcl każdq istotę ludzkq w wieku poniżej
osiemnąstu ĺat, chyba że zgodnie

Z

prawem odnoszqcym się do dziecka uzyska ona wcześniej

pełnoletność.Mając na względzie konieczność kompatybilności przepisów oľaz wychodząc

naprzeciw zgłaszanym postulatom' Rzecznik zgłasza w tym zakľesie autopopľawkę,
proponując aby deÍinicj a dziecka była zgodna z Konwencją o prawach dziecka.

Powyższe spowodowało zmianę wynikową do aľt. 1l7 $

Zmiana art.

33l $ l

1

projektu.

projektu Kodeksu rodzinnego jest odpowiedzią na uwagi

zgłaszane do Rzecznika Pľaw Dzieckaprzez organizacje pozarządowe. W sprawach o ľozwód
lub sepaľację, obowiązek sądu skierowania stron do specjalisty został zastąpiony powinnością
i uwzględnia sytuacje, w których w ľodzinie występuje przemoc.

Zmiana art. 56 $ 4 projektu jest dostosowaniem przepisu do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z 16 maja 20l8 r., sygn. akt SK 18/l7 (Dz'IJ. z2018 ľ. poz. 950).
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