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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 maja 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr 1229)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 4452.
W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w
celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny,
alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw
majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.
Przepis art. 436 § 4 stosuje się odpowiednio.

<Art. 4453.
Na wniosek strony stosuje się przepisy art. 5821 § 2 lub 3.>

[Art. 5781.
Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest postanowienie sądu ze stwierdzeniem z
urzędu jego wykonalności. Do stwierdzenia wykonalności stosuje się odpowiednio art. 364.]

<Art. 5781.
§ 1. Podstawą wszczęcia postępowania wykonawczego jest orzeczenie sądu albo ugoda

zawarta przed sądem, których wykonalność została stwierdzona przez sąd, albo
ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd.

§ 2. Do stwierdzenia wykonalności, o którym mowa w § 1, art. 364 stosuje się
odpowiednio.

§ 3. Wykonalność orzeczenia sąd stwierdza z urzędu.>

Art. 5821.
§ 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Sąd opiekuńczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów może w szczególności:

1) zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której
pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka lub także
osoby towarzyszącej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stałego pobytu,

2) zobowiązać osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do złożenia na rachunek
depozytowy sądu odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu pokrycia wydatków
uprawnionego związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania
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lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków
wynikających z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych i
placówek opiekuńczo-wychowawczych,

3) odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której
pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.

<§ 3. W razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z
postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub
osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu
zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy
pieniężnej, stosownie do zasad określonych w art. 59815:

1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do
kontaktu z dzieckiem lub

2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu
zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.>

CZĘŚĆ PIERWSZA
POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Księga druga. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE
TYTUŁ II. PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

DZIAŁ II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO
I KURATELI

Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze

<Oddział 6
Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem

Art. 59815.
§ 1. Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie

wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem
lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy,
uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na
rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za
każde naruszenie obowiązku.

§ 2. Jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu
zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed
sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd
opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na
rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, stosując odpowiednio przepis § 1.

§ 3. Na postanowienia sądu, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.
Art. 59816.

§ 1. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy
pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej
zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby
naruszeń. Sąd może w wyjątkowych wypadkach zmienić wysokość sumy
pieniężnej, o której mowa w art. 59815, ze względu na zmianę okoliczności.
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§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli osoba, której sąd zagroził nakazaniem
zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej zgodnie z art. 5821 § 3, dopuściła się
naruszenia obowiązku wynikającego z orzeczenia o kontaktach.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 4. Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy

pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli
wykonalności.

Art. 59817.
§ 1. Jeżeli do kontaktu nie doszło wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania

przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, obowiązków wynikających z
orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w
przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby
uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych
w związku z przygotowaniem kontaktu, w tym kosztów, o których mowa w art.
5821 § 2 pkt 1.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli uprawniony do kontaktu z dzieckiem
narusza obowiązki dotyczące kontaktu wynikające z orzeczenia albo z ugody
zawartej przed sądem lub przed mediatorem.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 4. Prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym bez potrzeby

nadawania mu klauzuli wykonalności.
Art. 59818.

§ 1. W sprawach wykonywania kontaktów z dzieckiem art. 570 nie stosuje się.
Wniosku wymaga także wydanie każdego kolejnego postanowienia, o którym
mowa w poprzedzających przepisach niniejszego oddziału.

§ 2. Przed wydaniem postanowień, o których mowa w oddziale niniejszym, sąd
wysłucha uczestników postępowania.

Art. 59819.
§ 1. Do wniosku o wszczęcie postępowania uregulowanego w niniejszym oddziale

należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej
przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

§ 2. Jeżeli postępowanie ma się toczyć na podstawie orzeczenia sądu albo innego
organu państwa obcego albo ugody zawartej przed sądem lub innym organem
państwa obcego lub przez niego zatwierdzonej, niezbędne jest stwierdzenie
wykonalności tego orzeczenia albo ugody. Przepisy art. 1150–11512, 11514 i 1152
stosuje się odpowiednio.

Art. 59820.
Sąd umarza postępowanie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od uprawomocnienia
ostatniego postanowienia nie wpłynął kolejny wniosek w sprawach wykonywania
kontaktów z dzieckiem.

Art. 59821.
Do spraw uregulowanych w niniejszym oddziale art. 577 nie stosuje się >


