
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 października 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Borysa Budki, do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara oraz do rzecznika praw dziecka Marka Mi-

chalaka 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku! 

Polecam uwadze adresatów oświadczenia dwie sprawy sądowe, rozpatrywane przez sądy polskie w trybie 

konwencji haskiej, dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę. 

Chodzi o sprawę małoletniej O.H. (sprawa V Nsm 542/12 Sądu Rejonowego w C.) oraz o sprawę mało-

letniego M.L. (sprawa III Nsm 7/14 Sądu Rejonowego w O.). 

W obu tych sprawach matki będące obywatelkami polskimi uciekły ze swoimi dziećmi, w pierwszym 

przypadku z Hiszpanii, w drugim z Danii, od ojców dzieci używających wobec nich przemocy. Uciekły 

w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w Polsce dla siebie i swoich dzieci. Niestety, nie znalazły go, sądy 

polskie zdecydowały bowiem o odebraniu im dzieci i oddaniu ich ojcom w Hiszpanii i Danii. 

Znam treść konwencji haskiej, nakazującej w razie sporu między rodzicami powrót dziecka do miejsca, 

z którego zostało uprowadzone. Konwencja nie jest jednak bezwzględna, bo jej przepisy nie mogą mieć za-

stosowania, gdy odebranie dziecka zagrażałoby jego dobru. 

W obu wymienionych sprawach polskie sądy poszły jednak po linii najmniejszego oporu i w ogóle nie za-

jęły się dobrem dziecka. Przede wszystkim nie przeprowadziły dowodów, czy po kilku latach pobytu dzieci 

z matkami w Polsce można w ogóle dopuścić nagłe odebranie dzieci, oddanie ich nieznanym dla nich ojcom 

i wysłanie ich w obcy świat, którego nawet nie znają języka. To musi się łączyć z okrucieństwem wobec 

dziecka i traumatycznymi przeżyciami. To jest wręcz niewykonalne, realizacji takich orzeczeń musiałaby 

towarzyszyć przemoc wobec dzieci i niesłychane krzywdy psychiczne. Budzi moje zdumienie, że sądy nie 

biorą tego pod uwagę i w ogóle dopuszczają myśl, że dziecko można oderwać od kochającej matki, zapako-

wać w samolot i wysłać w obcy dla niego świat, do nieznanych ludzi. To musiałoby się łączyć z niebywałym 

okrucieństwem psychicznym. 

Toteż nic dziwnego, że w obu tych sprawach nieszczęsne matki, ratując swoje dzieci, po prostu ukrywają 

się z nimi w Polsce, nie dopuszczając w ten sposób do wykonania tragicznych dla ich dzieci orzeczeń. 

We wspomnianej sprawie z O. jest jeszcze dodatkowa okoliczność: ojciec dziecka, któremu matka ma je 

wydać, jest człowiekiem w przeszłości karanym za gwałt i nie daje żadnej rękojmi właściwej troski o dziec-

ko. Co ciekawe, sąd polski zdecydował o oddaniu polskiego dziecka duńskiemu ojcu w sytuacji, gdy wcze-

śniej sąd duński zdecydował o pozostaniu dziecka z matką. 

Apeluję, proszę i wzywam wszystkich adresatów mojego oświadczenia, by podjęli wszelkie możliwe dzia-

łania prawne, w ramach posiadanych uprawnień procesowych, by w obu tych drastycznych sprawach zwy-

ciężyła odpowiedzialność i troska o dobro dziecka i by zmaltretowane matki mogły wreszcie ze swoimi 

dziećmi wyjść z ukrycia i po traumatycznych przeżyciach zacząć normalne życie. 

Proszę otworzyć sądom oczy i przekonać je, że wykonanie takich nieludzkich orzeczeń jest po prostu 

niemożliwe bez psychicznego zniszczenia dzieci. I proszę nakłonić sądy, by kierowały się konwencją haską 

w całości, biorąc pod uwagę troskę o dobro dziecka. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 




