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W sprawie ograniczenia zjawiska tzw. „porwa? 
rodzicielskich”

6 marca 2015 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyst?pi? do Ministra 
Sprawiedliwo?ci Cezarego Grabarczyka z wnioskiem o podj?cie dzia?a? 
ograniczaj?cych zjawisko tzw. „porwa? rodzicielskich”.

Z analizy spraw nap?ywaj?cych do Rzecznika Praw Dziecka wynika, ?e izolacja dziecka od 
jednego z rodziców jest coraz cz??ciej wybieran? strategi? procesow? w sprawach 
dotycz?cych uregulowania sytuacji dziecka po rozstaniu rodziców.

W wyst?pieniu Rzecznik Praw Dziecka zwróci? przede wszystkim uwag? na pojawiaj?ce si? 
praktyczne problemy w ramach prowadzenia post?powa? o odebranie osoby podlegaj?cej 
w?adzy rodzicielskiej lub pozostaj?cej pod opiek?, a tak?e na konieczno?? penalizacji tzw. 
„porwa? rodzicielskich”.

Typowym sposobem uchylania si? przez rodzica od wykonania orzeczenia s?dowego 
ustalaj?cego miejsce pobytu dziecka jest systematyczna zmiana miejsca przebywania z 
ma?oletnim i wi???ca si? z tym zmiana w?a?ciwo?ci s?dowej, która zmusza do przekazania 
sprawy o wykonanie rozstrzygni?cia s?dowego. Tym sposobem mimo kilkumiesi?cznych 
poszukiwa? dziecka, nie dochodzi do wykonania orzeczenia, bowiem zanim sprawa zostanie 
przekazana do wykonania w?a?ciwemu zespo?owi kuratorów, nast?puje kolejne zmiana 
w?a?ciwo?ci s?du.

Wskaza? równie? nale?y, ?e wykonywaniu orzecze? reguluj?cych sytuacj? dziecka po 
rozstaniu rodziców nie sprzyja brak sankcji karnej za dokonanie tzw. „porwania 
rodzicielskiego”. Cz?sto te? – z uwagi na d?ugi czas ukrywania i izolowania dziecka od 
drugiego rodzica – s?dy decyduj? si? na powierzenie w?adzy rodzicielskiej rodzicowi 
uprowadzaj?cemu, uwzgl?dniaj?c silne wi?zi dziecka z tym rodzicem. Obserwuj? si?, ?e 
wykorzystuj?c t? praktyk? orzecznicz?, coraz cz??ciej rodzic ?wiadomie decyduje si? na 
d?ugotrwa?? izolacj? dziecka od drugiego rodzica, aby sta? si? pierwszoplanowym 
opiekunem u którego pozostanie dziecko.

Maj?c powy?sze na uwadze, Rzecznik Praw Dziecka wnosi o ponowne przeanalizowanie, czy 
zapocz?tkowane prace legislacyjne w sposób wyczerpuj?cy zmierzaj? do zapewnienia 
skutecznego egzekwowania orzecze? o przymusowym odebraniu, a tak?e o rozwa?enie 
zasadno?ci spenalizowania zachowa? rodziców dokonuj?cych tzw. „porwa? rodzicielskich”.
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