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Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnich tygodniach zwracałem się do Pana Ministra w sprawach związanych
z epidemią koronawirusa, a dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego: pismem
z 1 kwietnia 2020 r. wskazywałem między innymi potrzebę wprowadzenia spraw
alimentacyjnych oraz spraw o kontakty i ich wykonywanie do katalogu spraw pilnych,
określonego w art. 14a ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).
Wystąpienie to ponowiłem 28 kwietnia 2020 r., pod tym samym numerem IV.510.9.2020.
Niestety, dotychczas nie wpłynęła do mojego Biura odpowiedź na te pisma.
Rozumiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest w obecnej sytuacji panującej epidemii
obciążone pracą nad pilnymi projektami przepisów, jednak na sprawy dotyczące dzieci
i rodziny powinna być, moim zdaniem, zwrócona szczególna uwaga Pana Ministra. Będę
zatem wdzięczny za udzielenie odpowiedzi na powyżej wymienione pisma.
Niniejszym pismem pragnę zaś podnieść kolejną kwestię z zakresu prawa
rodzinnego. Jak wskazuje Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia
Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”, Pani Marta Górna, w apelu kierowanym
do Premiera RP, a przekazanym do wiadomości m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz
Ministra Sprawiedliwości (kopia w załączeniu), „zakończenie wielu spośród toczących się
postępowań adopcyjnych wymaga zaledwie jednej rozprawy, która mogłaby odbyć się
w obecności minimalnej, niezbędnej ilości uczestników, z zachowaniem wszelkich środków
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ostrożności. Tymczasem w zaistniałej sytuacji posiedzenia takie nie są zwoływane, z uwagi
na brak ich kwalifikacji jako sprawy <<pilne>>”.
Należy zgodzić się z Panią Przewodniczącą, iż „dla dzieci znajdujących się
w procesie adopcyjnym czas ma kluczowe znaczenie, a jego upływ negatywnie wpływa na
możliwości kształtowania prawidłowych, pełnych ciepła więzi z rodzicami adopcyjnymi”,
zaś wstrzymanie wszelkich działań na czas trwania stanu epidemii „uderza bezpośrednio
w starannie budowane więzi pomiędzy dziećmi oczekującymi na adopcję a rodzinami
preadopcyjnymi. Zaburza to poczucie bezpieczeństwa dzieci, które wielokrotnie po raz
kolejny czują się porzucone przez dorosłych, którzy je zawodzą i nie wywiązują się
z danych obietnic”.
Nie dysponuję danymi, wskazującymi, jak duża jest liczba takich spraw, jak wiele
dzieci daremnie oczekuje na uregulowanie ich sytuacji prawnej poprzez orzeczenie
przysposobienia; danymi takimi z pewnością dysponuje Pan Minister. Nie dysponuję
również danymi, pozwalającymi na sprawdzenie, jak wiele z takich spraw zostaje
w praktyce objętych możliwością, zawartą w ust. 9 art. 14a ustawy z 2 marca 2020 r.,
a pozwalającą prezesowi właściwego sądu zarządzić rozpoznanie każdej sprawy jako pilnej,
jeżeli jej nierozpoznanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego, albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną, a także gdy wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwości. Nie wiem zatem, czy takie rozwiązanie – w stosunku do tej akurat
szczególnej kategorii spraw – jest wystarczające, aby dobro dzieci oczekujących na
przysposobienie było należycie zabezpieczone.
Uprzejmie proszę Pana Ministra, na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 627), o rozważenie
zasadności podjęcia działań legislacyjnych w sferach wymienionych w tym i w uprzednich
moich pismach z 1 oraz 28 kwietnia 2020 r., jak również o poinformowanie mnie
o stanowisku Pana Ministra we wszystkich podniesionych kwestiach.
zał. plik z apelem Stow. „Nasz Bocian”
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