
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Janinę Sagatowską i Dorotę Czudowską  

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! 

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywatelskich zapoznali się z naszym 

oświadczeniem senatorskim z dnia 23 października 2014 r. (63. posiedzenie Senatu) skierowanym do Rzecz-

nika Praw Dziecka i do Ministra Sprawiedliwości oraz z odpowiedziami obu tych urzędów w sprawie doty-

czącej sprawy małoletniej Oliwii H. Sąd rodzinny (Sąd Rejonowy w Częstochowie, a w drugiej instancji Sąd 

Okręgowy w Częstochowie) zarządził odebranie jej matce i odesłanie do ojca w Hiszpanii. 

Z odpowiedzi rzecznika praw dziecka, który zajmował się tą sprawą, wynika, że sąd rodzinny, decydując 

o drastycznej zmianie i wielce prawdopodobnej traumie w życiu dziecka (oderwanie od matki i wysłanie 

w obcy dla dziecka świat), nie zadał sobie trudu przeprowadzenia badań psychologicznych pod kątem wpły-

wu oderwania od matki na dobro dziecka. Potrzeba takich badań wydaje się oczywista nie tylko dla prawni-

ków, ale chyba dla każdego, choćby średnio wrażliwego człowieka. Są to zresztą badania, których przepro-

wadzenia wprost wymagają wskazane w odpowiedzi RPD przepisy konwencji haskiej. 

Rozumiemy niezawisłość sądu i wszystkie jej implikacje, ale czy mamy się bezradnie przyglądać, jak sąd 

w majestacie prawa dopuszcza się okrucieństwa i odmawia dziecku podstawowych praw, przeprowadzenia 

podstawowych badań decydujących o jego losie? Takiej krzywdy nie robi się dziecku. 

Działania pana rzecznika praw dziecka, któremu dziękujemy za zajęcie się tą sprawą, niestety nie okazały 

się skuteczne, działania pana ministra sprawiedliwości również. Znane są nam deklaracje pana ministra 

o jego całkowitej bezradności wobec nawet najbardziej krzywdzących orzeczeń sądowych. Prosimy zatem, 

by sprawą tą zajęli się Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich.  

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Jan Maria Jackowski 

Janina Sagatowska 

Dorota Czudowska 

 

 




