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organu centralnego w spľawach ľodzinnych z zakľesu

o wykonywaniu niektórych

obrotu pľawnego na podstawie Prawa

Unii

Europejskiej

i

umów międzynarodowych

Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia
',Ustawą'').
dotychczasową procedurę stosowania pľzepisów w zakľesie Spraw wszczynanych
(Dz.U.2018.4l6) (zwana dalej

na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę,
sporządzonej w Hadze dnia 25 paŹdziernika 1980 r. (Dz. U.

z dnia 25 września1995

r.)

(zwana dalej ,,Konwencja haska").

W dotychczas obowiązującym porządku prawnym nie wprowadzono ustawy, której
przedmiotem byłaby całościowaľegulacja zasad

i

tľybu postępowania polskiego organu

centľalnego. Ustawa noľmuje kwestie, któľe nie są uregulowanę pÍZez pľzepisy aktów prawa

międzynarodowego albo

nie są uregulowane dostatecznie szczegőłowo.

Wprowadzone

przepisy regulują postępowanie przed polskim organem' ale takŻe wpľowadzają nowe
rozwiązania

w zakĺesie stosowania

pľzepisów postępowania cywilnego. Zakres zmian

wymagał nowelizacji obowiązujących już ustaw, w tym

listopada 1964 r.

-

w szczegőlności ustawy z dnia l7

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z pőżn.

zm.), (zwanej dalej ,,k.p.c.").

Ustawa

i

wprowadzona nią nowelizacja k.p.c. zakłada m.in. możliwoŚć wnoszenia

skaľgi kasacyjnej od prawomocnych wyroków sądów w spľawach o wydanie dziecka w trybie

Konwencji haskiej przez Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw obywatelskich, czy teŻ
Pľokuratora Generalnego. Jednoczęśnie Ustawa uchyla mozliwoŚć składania wniosków
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o Zmianę pľawomocnych wyroków wydawanych w przedmiotowych sprawach na gľuncie
pľzepisów art.577 k.p.c., jeŻelí wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Zgodnie

z

art' 31 Ustawy: do spraw

o

odebranie osoby podlegajqcei vl,ładzy

rodzicielskiej lub pozosĺajqcej pod opiekq pľowadzonych na podstcmie Konwencji hclskiej,

i

wszczęých

nieząkończonych przed dniem wejściav, życie ustclwy stosuje się przepisy

doýchczasowe. Nalezy zatem stwierdzić,
zastosowania do spraw wszczętych

i

iŻ przepisy o

skaľdze kasacyjnej

nie

mają

niezakończonych przed' wejściem w Życie Ustawy, tj.

przed 27 sierpnia 2018 ľ. Niemniej jednak, w związku

z povĺyŻszym zapisem' pojawiają się

wątpliwościw zakresie zastosowanego

noľmie prawnej teľminu

w w/w

',spľaw''.
jego
problemy
gruncie
Sformułowanie to, moŻe rodzić,
na
wykładni. Pojawia się zasadnicze

pýanie, czy termin ,,Sprawa'' odnosi się kompleksowo do wszystkich

postępowań

w pľzedmiocie wydania dziecka, w tym takŻe zmiany postanowienia w oparciu o art. 577
k.p.c.' czy też termin ,,Sprawa'' jest użyty w Znaczeniu postępowania o wydanie dziecka
toczącego się wyłącznie w trybie Konwencji haskiej. Nieprecyzyjny zwrot UŻyty w art. 3l
Ustawy, moŻebyć, różnoľodnie interpretowany pÍzez sądy, co w konsekwencji niesie za sobą
negatywne skutki dla stron postępowania.

Z jednej stľony analiza w/w aľtykułuUstawy wskazuje, Że vĺyłączona jest możliwość
wniesienia skargi kasacyjnej od prawomocnie zakończonych Spľaw wszczętych przed dniem
wejŚcia w Życie Ustawy. Ponadto na mocy przepisów Ustawy' art.27 pkt. 7 $ 5, w sprawach

prowadzonych

w trybie Konwencji haskiej

moŻna uznaé, Że zostaŁa takŻe zniesiona

możliwośćzłoŻenia pÍZeZ Stronę wniosku na gruncie przepisu art. 577 k.p.c' o zmianę
prawomocn

e

go or zeczenia.

Wskazany powyżej przepis art. 27 pkt. 7 $ 5 jednoznacznie stanowi, iż po wejściu

w Życie Ustawy zmianie ulega pľzepis art. 5985 k.p.c otrzymując brzmienie:

$ 1.

o odebľanie osoby podlegajqcej władzy rodzicielskiej lub
pozostajqcej pod opiekq sqd olłeśĺa
teľmin, y, jakim zobowiqzany powinien oddać
ĺ,ľpostanowieniu

upľawnionemu osobę podlegajqcq władzy rodzicielskiej ĺub pozostajqcq pod opiekq.

$ 2. ĺľpostanowieniu

o odebraniu osoby podlegajqcej władzy ľodzicielskiej lub

pozostajqcej pod opiekq w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej

z

1980 r.

sqd nakazuje zobowiqzanemu zapewnić powrót tej osoby do państwa, w którym
bezpośrednio przed naruszeniem prűwa wynikajqcego z władzy rodzicielskiej lub opieki
miała miejsce stałego pobytu, w teľminie nieprzekraczajqcym dwóch tygoĺIni od dnia
upľawomocnienia się postanowienia.
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$ 3.

Postclnowienie

w przedmiocie odebranicl osoby

podĺegcłjc1cejv,ładzy

rodzicielskiej ĺub pozostajqcej pod opiekq w sprawie prowcldzonej na podsĺclwie konwencji
haskiej

z ] 980 y.

wyma$dl uzasadnienia, które sporzqdza się w terminie dwóch tygodni od

ĺlnicl ogĺoszenia. Postclnowienie wraz Z uzascldnieniem doľęcza się
postępovlania oraz prokuľatorolvi. Przepisu aľt. 328 ý l

.ĺ 4.

Posĺanowienie, o którym mową w

s

l

z

urzędu uczestnikom

nie stosuje się.

i

2, sĺaje się skuteczne

wykonaĺne po

upľawomocnienitl się.

$ 5. ĺľ'sprawach, o któľych mowa w s 2, pľzepisu art. 577 nie stosuje się.
Z drugiej strony, przy załoŻeniu że teľmin ,,Sprawa'' stosuje się do całokształtu
postępowan powiązanych

z

postępowaniem toczącym się

z

wniosku o wydanie dziecka

w trybie Konwencji haskiej' istnieje możliwośćjego kontynuacji na gľuncie złoŻenia pÍZez
sprzeciwiającego

się powľotowi dziecka do kľaju stałego pobytu wniosku o

zmianę

nieko ľzy stn e go orzeczeni a nakazuj ąc e go powľót mało letni e go.

Z doświadczęnRzecznika Praw Dziecka wynika, Że pojawiły się problemy z wyboľem
sądu do któľego należy złoŻyć,wniosek o zmianę postanowienia w trybie aft. 577 k.p.c. Sądy

ľejonowe do których wpływają wnioski stron

o

o

zmianę prawomocnych postanowień

wydanie małoletnich na gruncie przepisów Konwencji haskich, đotyczącespľaw

wszczętych przed wejściem w Życie Ustawy, przesyłają je do sądów okľęgowych zgodnie

z

właŚciwościąÍZeczową. W ocenie Rzecznika, powyŻsza pľaktyka zdaje

się

być

niewłaściwa,nie tylko ze względu na powyższą argumentację, ale takŻę z uwagi na to, Że

instytucja przewidziana w art. 577 k'p.c. nie występuje juŻ w Ustawie. Tak więc, nowe
przepisy w zakľesie właściwościrzeczowej sądu, nie powinny mieć zatem zastosowania.
Ponadto, sądem właściwymdo rozpoznawania wniosków w tľybie arL. 577 k.p'.. jest sąd
opiekuńczy.

Niepewnośćprawną

w polskim

ustawodawstwie utrzymuje

brak

przepisów

przejściowych. odwołania lub wyłączenia - by jednoznacznie wskazać jak naleŻy stosowaó
wykładnię przepisu art.27 pkt. 7 $

5

jak

i

art.31 Ustawy. Wobec braku dopľecyzowania

ilw

pľzepisów, moŻna uznać, iz po wejściuw życie Ustawy arÍ. 577 k.p.c. nie moŻe mieć, juŻ
zastosowania do spľaw haskich, bowiem postępowanie na gruncie aľt. 577 k.p.c' nie jest
kontynuacj ą postępowania haskię go, tylko nowym odrębnym postępowaniem.

Zdawai, by się mogło, że intencją ustawodawcy nie było pogorszenie sýuacji prawnej

uczestników postępowań w sprawie o wydanie dzieci w trybie Konwencji haskiej, niemniej

3

jednak uczestnicy postępowan wszczętych pľzed zmianą pľzepisów de facto mogą stracić
moŻliwośćskorzystani a z j akiegoko lwiek środkaprawnego.

W konsekwencji tych zmian legislacyjnych uczestnicy postepowań o wydanie dziecka

w trybie Konwencji haskiej, wszczętych przed27 sierpnia 20l8 r'' mogą stľacić możliwość
wszczęcia postępowania o zmianę prawomocnego postanowienia w tľybie aft. 577 k.p.c.' jak

i nie

nabędą prawa do wniesienie skargi kasacyjnej od pľawomocnego wyľoku. Zatem ich

sýuacja pľawna moŻe być, nie tylko zdecydowanie goľsza w stosunku do uczestników
postępowań wszczętych po wejściuw Życie Ustawy, ale nadto może ona ulec znacznemu

pogorszeniu w poľównaniu do stanu sprzed 27 sierpnia 2018 r., kiedy to Stľony miały
możliwoŚć składania wniosków o zmianę prawomocnych postanowień w trybie art.577 k.p.c.

Powyzsze kwestie były podnoszone przez Rzecznika Praw Dziecka podczas prac
legislacyjnych nad Ustawą.
ZamysŁem ustawodawcy, zgodnie z tteściąuzasadnienia do Ustawy, było stosowanie

pľzepisów dotychczasowych w zakľesie ustalania właściwościsądów. W pozostałym zakľesie
zastosowanie miały mieć przepisy projektowanej ustawy wrazz wejściemich w Życie. Jednak
ustawodawca w art.

3l Ustawy

wskazaŁ, Że do spraw wszczętych

i niezakończonych

stosuje

się przepisy dotychczasowe. W Ustawie bľak jest jakiegokolwiek wyłączenia lub odniesienia

w

zakĺesie moŻliwości stosowania nowych przepisów dotyczących skargi kasacyjnej

w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w Życie Ustawy.

Mając povĺyŻsze na uwadze, na podstawie art. lOa ustawy zdnia6 stycznia 2000
o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz.U' z2017 r' poz.9Ż2) zwracam

ľ.

się do Pana Ministľa z pľośbą

o wyjaśnienie, jakie jest stanowisko Ministerstwa Spľawiedliwościw zakĺesie interpľetacji
art. 31 wspomnianej Ustawy, a w pÍzypadku potwierdzenia przedstawionych przez Rzecznika

wątpliwości, uprzejmie pľoSZę o rozwaŻenie podjęcia działan legislacyjnych
wyeliminowania nieprawidłowoŚci w wyżej wskazanym zakľesie.

4

w

celu

