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Szanowny Panie Ministrze! 

W związku ze sprawą małoletniej Olivii E. H., z którą to sprawą zapoznałem się na podstawie interwencji 

jej babki Zdzisławy H. (pismo interwencyjne stanowi załącznik do oświadczenia), proszę o wyjaśnienie na-

stępującej kwestii.  

Czy w postępowaniach sądowych dotyczących odebrania dziecka rodzicowi przebywającemu w Polsce i 

wydania dziecka rodzicowi mieszkającemu za granicą obywatelowi innego państwa bierze się pod uwagą 

dobro dziecka, w szczególności ochronę jego uczuć i związków emocjonalnych z rodzicem, pod którego 

opieką pozostaje, z jego dziadkami, z jego polskimi rówieśnikami? Czy bierze się pod uwagę skutki psy-

chiczne, jakie powoduje wyrwanie dziecka z jego dotychczasowego środowiska i nagłe przeniesienie w inne 

środowisko, które nie jest dziecku znane? 

Odnosimy wrażenie, że w sprawie małoletniej Olivii H. te względy nie są brane pod uwagę. W związku z 

tym prosimy o zbadanie tej sprawy pod kątem tego, czy odebranie dziecka nie zagraża jego dobru i czy nie 

prowadzi de facto do jego wielkiej krzywdy. 

Prosimy Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana Rzecznika Praw Dziecka o refleksję nad tym, czy w przy-

padku polskich władz i polskich sądów nie występuje swego rodzaju nadgorliwość w egzekwowaniu orze-

czeń sądów zagranicznych związanych z wydaniem dziecka za granicę. Słyszymy bowiem o wielu takich 

sprawach, że polskie dziecko ma zostać wydane do innego kraju, nie spotykamy się zaś z sytuacją, że polscy 

rodzice skutecznie egzekwowali odebranie swoich dzieci z zagranicy, na przykład z Niemiec czy Hiszpanii. 

Jeśli to możliwe, prosimy o wskazanie statystyk ukazujących, ile dzieci z Polski zostało odebranych 

mieszkającym w Polsce rodzicom i wydanych za granicę i odwrotnie – ile dzieci przebywających za granicą 

zostało skutecznie odebranych przez ich rodziców mieszkających w Polsce. Jeśli to możliwe, prosimy o dane 

z ostatnich pięciu lat. 
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