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Warszawa, 04 maja 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Murek Michaĺak
ZsM.422.6.2017.MC
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Dzięcka w dalszym ciągu wpływają spľawy dotyczące

bezpľawnego uprowadzenia dzieci w rozumieniu postanowień Konwencji haskiej dotyczącej

cywilnych aspektów upľowadzenia dzieci za granicę. Rodzice, ktőrzy utľacili możliwość
kontaktu

z dziećmi w wyniku uprowadzenia przez drugiego rodzica, dochodzą swoich pľaw

w sądzie'

Z

uwagi na to, Że od rozstrzygnięcia sądu za|eŻy, w kraju którego

z

rodzicow

dziecko będzie się wychowywać, postępowaniu sądowemu towarzyszą duże emocje

i

stres.

Skonfliktowani rodzice przekonani o swojej racji toczą w sądzie spór o dziecko. ostatecznie,

gdy sąd wyda prawomocny wyrok na podstawie Konwencji haskiej, dochodzi

do

dramatycznych sytuacji, gdy jedno z rodziców musi się pogodzić z ,,lJtratą" dziecka. Dopiero

wówczas rodzic, który pľzegrał spľawę próbuje

w polubowny sposób

załagodzić, spót

dotyczący miejsca pobytu dziecka zdając sobie sprawę, że jeślinie porozumie się

z

drugą

stľoną, będzie zobowiązany wykonać orzęczenie sądu.

Szansą na wyeliminowanie negatywnych emocji związanych Ze Spoľami pomiędzy
ľodzicami

-

stľonami postępowania pľowadzonego na podstawie wspomnianej Konwencji są

mediacje ľodzinne. Mediacja umoŻliwia konstruktywne wyľażenie inteľesów i potrzeb stľon

oraz znalezienię ugodowego rozwiązania. Dzięki mediacji można takŻe do minimum
ograniczyć, cierpienie i stres, któľymi poddane są dzieci skonfliktowanych ľodziców.

Analiza Spraw prowadzonych w Biuľze Rzecznika Pľaw Dziecka wykazuj e, że rodzice
nadal zbyt rzadko korzystają z mediacji _ prawdopodobnie z powodu bľaku wiedzy na jej

temat. Tymczasem mediacja zainicjowana na wczesnym etapie Sporu może zapobiec
destrukcyjnej walce rodziców o miejsce pobýu dziecka
skutków działania doro słych.
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27 lat Konwenc.ji
o Prawach

Dziecka

i

pomóc dziecku w złagodzeniu

Rzecznik Pľaw Dziecka występował juŻ do Ministľa Sprawiedliwości wskazując na

povĺyŻej omawiane problemy.

Z

odpowiedzi (DWM-II-477-lŻ0/l0l2) wynikało,

Ministeľstwo SprawiedliwoŚci przygotowało projekt informacji,

w któľej

Że

przedstawiona

została rola i znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów ľodzinnych, opis mediacji na

gruncie pľawa polskiego oraz inne praktyczne wskazówki. Ministeľstwo Sprawiedliwości
miało przekazywać ten mateľiał rodzicom składającym wniosek o wydanie dziecka w tľybie
Konwencji haskiej.

Mając povĺyŻsze na uwadze, jak równieŻ dostrzegając konieczność upowszechniania
wśľódľodziców znaczenia

i ľoli mediacji w

spľawach tľansgranicznych, na podstawie

z6 stycznia})}} roku o (Dz.U'z20I5r.poz.2086) zwracam się
Ministľa z prośbąo udzielenie infoľmacji, czy poza opisaną wyŻei infoľmacją

art. 10 ust. 1 pkt.2 ustawy

do Pana

podejmowane są w kieľowanym przez Pana resorcię działania, które przyczyniłyby się do

szerszego wykoľzystania mediacji
upľowadzeń ľodzicielskich'',

o

poinformowanie, czy

w

jak one

spľawach dotyczących tzw. ,,międzynaľodowych
przebiegają

w Ministerstwie

skutkiem. Proszę takŻe

Sprawiedliwości zbierane są dane statystyczne

dotyczące liczby podejmowanych mediacji
r

i z jakim

w tych

spľawach

i jej

wpływu na sposób

ozwiązania sporu pomiędzy ľodzicami.
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