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KRAJoWEJ RADY SĄDowNIcTwA

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

rv przedmiocie ustawy o zmianie usta}vy Kodeks postępowania cywi|nego.

Krajorva Rada Sądownictwa po zapoznalliu się z projektem ustawy o znriatrię ustawy

Kodeks postępowania cywiInego opiniuje go negatywnie.

Według Rady obowiązujące przepisy dostatecznie regulują materię, której doĘczy

projekt. Praktyka sądowa odnosząca się do rtykonywania t,rzęczeń określających kontakty

rodziców z dzięćmi opiera się na przepisach postępowania unornlowanego rv ań. 598r i nast.

Kodeksu postępowania cywilnego. Wbrew twierdzerriom projektodawcy, brak jest zatem

konieczności nowelizacji obowiązujących przepisów.

].akie stanowisko zajął równiei Sąd Najwyższv r','uchlł.ale z <lnia 28 sierpnia

2008 r' sygn. akt iII CZP 75108, iv którym stwierdził, Źe postanorvienie regulujące kontakty

rodziców z dzleckiem, nakazujące wydarvanie dzlecka przez rodzica, któremu powierzono

wykonyl'anie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego rodzica do odprowadzania

dziecka, podlega wykonaniu w postęporvaniu unomowanym w ań' 598' i nast. k.p'c.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca uwagę, ii kaŻda ingerencja w 1reśÓ przepisów

prawnych' zwłaszcza rangi kodeksowej, powinna być przemyślarra orM mieć miejsce

w ostateczności. Częsta zamian przepisów prowadzi bowiern do niestabilności systemu

pra\łnego oraz do podważęnia zaufania obylr'atela do tego systemu, co w sposób oczyłvisty

jest zjawiskiem niepoiądanym.
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Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu
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-_ Kodeks postępowania cy.wilnego .uprzejmie zawiadamiam' że.ośrodek Badań, Stułiów i Legislacji xią"*"i n"ay RadcówPrawnych nie zgłasza uwag do tego projektu.
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