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Streszczenie 

Niniejszą analizę przeprowadzono na zlecenie Departamentu 
Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 
Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej (JURI) w 
związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia 
Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę. Dotyczy ona wdrażania konwencji z 1980 r. w zakresie 
poszanowania autonomii stron, ważności porozumień i mediacji, a 
także zawiera opis postrzegania tego procesu przez rodziców i 
dzieci z punktu widzenia praktyka. W dokumencie stwierdza się, że 
w celu ochrony interesu dziecka należy utrzymać konwencję z 1980 
r. z ograniczonymi wyjątkami, ale należy podjąć intensywniejsze 
działania zapobiegawcze. Nowe środki powinny obejmować w 
szczególności harmonizację postępowań w przedmiocie relokacji i 
zasad dotyczących relokacji, wykonalność umów o mediację oraz 
zwiększenie autonomii stron poprzez włączenie planów pobytu i 
pieczy do umów przedmałżeńskich. 
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STRESZCZENIE 
 

Analiza pt. „40 lat konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka: prawne i społeczne zmiany w 
kwestii praw dziecka” zawiera przegląd aktualnej sytuacji oraz największych wyzwań w zakresie 
wdrażania konwencji z 1980 r. z punktu widzenia praktyka. Skoncentrowano się w niej w szczególności 
na wyzwaniach związanych z poszanowaniem autonomii stron, ważnością porozumień i mediacji w 
wybranych państwach członkowskich i sprawach, a także podjęto się wyjaśnienia sposobu 
postrzegania tego procesu przez rodziców i dzieci z punktu widzenia praktyka.  

Konwencję haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę przyjęto w dniu 25 
października 1980 r. Celem było zapobieganie przypadkom uprowadzenia dziecka przez rodzica, 
któremu nie przysługuje piecza nad dzieckiem, zwykle ojca, do nieznanego miejsca docelowego. W 
najlepszym interesie leżał powrót dziecka do jego głównego opiekuna i środowiska zwykłego pobytu.  

Od połowy lat 80. rodzicem, który uprowadził dziecko, był jednak najczęściej rodzic sprawujący nad 
nim pieczę, w zdecydowanej większości przypadków – matka. Miejscem, do którego zabierane jest 
dziecko, jest często kraj pochodzenia matki, zasadniczo znany dziecku ze względu na bliskie więzi 
rodzinne i wizyty w czasie wakacji. Znacznie zmieniła się natomiast rola ojców, ponieważ obecnie biorą 
oni czynniejszy udział w wychowaniu swoich dzieci i są w tym procesie bardziej obecni.  

Prawa dziecka także się zmieniły od 1980 r. W 1989 r. wraz z wprowadzeniem nowych 
międzynarodowych praw ochrony dziecka w Europie przyjęto Konwencję Narodów Zjednoczonych o 
prawach dziecka. Sądy międzynarodowe i krajowe odgrywają ważną rolę w stosowaniu nowego 
prawodawstwa w sprawach dotyczących uprowadzenia. Wysłuchanie małoletniego dziecka jest 
obowiązkowe nawet wówczas, gdy jego opinia nie jest rozstrzygająca. Nie ma porozumienia 
określającego właściwy sposób wysłuchania małoletniego. 

Sytuacja społeczna i prawna w 1980 r. była zupełnie inna niż w 2020 r. Aby rzeczywiście chronić interes 
dziecka i go zabezpieczać, należy utrzymać konwencję haską dotyczącą uprowadzenia dziecka z 
ograniczonymi wyjątkami, ale należy podjąć intensywniejsze działania zapobiegawcze. 

Pod tym względem istnieją trzy zalecenia; poniższe trzy zmiany zapewniłyby pełne prawa do 
swobodnego przepływu obywateli w Unii Europejskiej (UE).  

Pierwsze zalecenie dla UE dotyczy harmonizacji postępowań w przedmiocie relokacji i zasad 
dopuszczających relokację, w których opinia dziecka powinna oczywiście mieć istotne znaczenie. Aby 
zagwarantować, że opinia dziecka zostanie faktycznie wzięta pod uwagę, UE powinna dążyć do 
harmonizacji metod wysłuchań dzieci albo w drodze uregulowań, albo na polecenie zaangażowanych 
specjalistów takich jak sędziowie i psycholodzy.     

Drugie zalecenie dotyczy lepszego egzekwowania umów o mediację, nawet jeśli nie zostały one 
podpisane przez sędziego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu. Nieegzekwowana umowa o 
mediację jest bezwartościowa i przyczyni się jedynie do pogłębienia konfliktu między rodzicami, 
krzywdząc dzieci. 

W trzecim zaleceniu skoncentrowano się na zapobieganiu przypadkom uprowadzenia dziecka. 
Osiągnięcie porozumień w kwestii dzieci oraz przyszłej opieki nad nimi, w tym relokacji, powinno być 
możliwe nawet przed ich narodzinami. Rodzice powinni mieć możliwość zwrócenia się do sądu w celu 
sprawdzenia, czy wykonanie tej umowy leży w interesie dziecka, ponieważ sytuacja mogła się zmienić 
od czasu jej zawarcia, a w umowie nie można było w sposób oczywisty przewidzieć nieznanych 
okoliczności. Można jednak uwzględnić zasady wspólnej uzgodnionej opieki nad dziećmi, co może 
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potencjalnie pozwolić uniknąć uprowadzenia lub sytuacji utrudniania postępowania w przedmiocie 
relokacji.  
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1.  ZMIANY PRAW DZIECKA W OBSZARZE UPROWADZENIA 
DZIECKA  

1.1. Konwencja haska dotycząca uprowadzenia dziecka za granicę  
 

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę została jednogłośnie 
przyjęta przez wszystkie państwa obecne podczas 14. sesji Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego w dniu 24 października 1980 r. Na przestrzeni czterdziestu lat przystąpiło do niej 
ponad 100 państw – w związku z tym konwencję tę uważa się za najważniejszą konwencję konferencji 
haskiej. 

Zgodnie z przedmiotową konwencją uprowadzenie dziecka ma miejsce wówczas, gdy jedno z 
rodziców bezprawnie uprowadza dziecko 1 z jurysdykcji kraju jego zwykłego pobytu, naruszając prawo 
drugiego z rodziców do decydowania o miejscu pobytu dziecka. W preambule konwencji haskiej 
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę wyjaśniono, że państwa-
sygnatariusze pragną „chronić dziecko na płaszczyźnie międzynarodowej przed szkodliwymi skutkami, 
wynikającymi z bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, i [pragną] ustalić zasady postępowania 
w celu zagwarantowania niezwłocznego powrotu dziecka do państwa jego stałego pobytu oraz 
[pragną] zapewnić ochronę prawa do odwiedzin”. Po uprowadzeniu dziecka, zgodnie z konwencją 
haską, nakazuje się natychmiastowy powrót do państwa zwykłego pobytu, z pewnymi restrykcyjnymi 
wyjątkami opisanymi dalej. 

Po 40 latach pojawia się pytanie, czy środki ochrony prawnej z 1980 r. w zadowalający sposób spełniają 
socjologiczne potrzeby 2020 r. i czy Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę pozostaje zgodna z najnowszymi zmianami w przepisach prawnych.  

 

1.2. Definicja prawna uprowadzenia dziecka określona w konwencji 
haskiej 

 

Aby zrozumieć, jak działa konwencja haska dotycząca uprowadzenia dziecka, należy zapoznać się ze 
sprawozdaniem wyjaśniającym na temat konwencji sporządzonym przez Elisę Pérez Verę. Zgodnie z 
tym sprawozdaniem głównym celem konwencji haskiej jest zapobieganie bezprawnemu 
uprowadzeniu oraz zagwarantowanie poszanowania stosunków prawnych między dziećmi i ich 
opiekunami. Uznaje się, że w przypadku uprowadzenia szybki powrót leży w interesie dziecka 2. 

W konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka nie podano dokładnej definicji prawnej 
uprowadzenia, jednak we wszystkich przypadkach powtarzają się dwa elementy: uprowadzenie ze 
środowiska zwykłego pobytu dziecka, nad którym pieczę powierzono osobie fizycznej lub prawnej, lub 
odmowa przywrócenia dziecka do wspomnianego środowiska. Jak wyjaśniła Elisa Pérez Vera, dziecko 
                                                             
1  Do celów niniejszego briefingu zgodnie z przedmiotową konwencją haską „dziecko” oznacza małoletniego w wieku 

poniżej 16 roku życia, mimo że według Konwencji o prawach dziecka za dziecko uznaje się małoletniego poniżej 18 roku 
życia, a w UE – w zależności od instrumentu – może to być wiek poniżej 21 roku życia.  

2  Pérez Vera, E. P., Explanatory Report on the 1980 HCCH Child Abduction Convention [Sprawozdanie wyjaśniające na temat 
Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r.], pkt 9 i 10. Dostępne na stronie 
internetowej: https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf  

https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf
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zostaje zabrane od rodziny i ze środowiska społecznego, w którym żyło do momentu uprowadzenia3. 
Drugim elementem, o którym mówi Elisa Pérez Vera, jest to, że osoba uprowadzająca dziecko – 
zazwyczaj jedno z rodziców – ma nadzieję na uzyskanie prawa pieczy nad dzieckiem od organów 
państwa, do którego dziecko jest zabierane lub w którym zostało zatrzymane. 

Ochrona przed uprowadzeniem dziecka za granicę opiera się zatem na poszanowaniu prawa pieczy 
nad dzieckiem, zgodnie z art. 3 konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka za granicę. Mimo 
że w przedmiotowej konwencji nie zdefiniowano pojęcia uprowadzenia dziecka za granicę, w art. 5 
przedstawiono wyjaśnienia dotyczące prawa pieczy nad dzieckiem – obejmuje ono w szczególności 
prawo do określenia miejsca pobytu dziecka. Prawo to może zostać przyznane obojgu rodzicom albo 
tylko jednemu z nich, w zależności od prawa krajowego państwa zwykłego pobytu dziecka 4. Istnienie 
tego prawa zależy od przepisów krajowych państwa zwykłego pobytu dziecka.  

W przypadku gdy doszło do uprowadzenia, w konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka 
przewidziano natychmiastowy powrót dziecka w drodze krótkiego postępowania, które nie powinno 
trwać dłużej niż sześć tygodni. Wyjątki są dopuszczalne wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach. 
Określono je w art. 12 i 13 konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka. W art. 12 zezwala się na 
odmowę powrotu, jeżeli uprowadzenie miało miejsce co najmniej rok przed wszczęciem 
postępowania, a dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska. W art. 13 akapit pierwszy 
lit. a) przewidziano wyjątek dotyczący sytuacji, gdy rodzic, od którego zabrano dziecko, faktycznie nie 
wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zgodził się na uprowadzenie, nawet w sposób 
dorozumiany, na przykład godząc się na rejestrację dziecka w szkole w nowym państwie.  

Bardziej skomplikowanym wyjątkiem uwzględnionym w przedmiotowej konwencji jest wyjątek 
dotyczący „poważnego ryzyka” opisany w art. 13 akapit pierwszy lit. b). Koncepcja ta tradycyjnie 
stanowi furtkę dla nacjonalizmu w przypadkach uprowadzenia dziecka 5. Dlatego też konferencja haska 
zdecydowała się opracować podręcznik dobrych praktyk dotyczący wykładni i stosowania tego artykułu. 
Zgodnie z tym podręcznikiem wyjątek dotyczący poważnego ryzyka należy interpretować bardzo ściśle 
ze względu na dosłowne sformułowania użyte w tekście, tj. „poważne ryzyko”, „szkodę fizyczną lub 
psychiczną” oraz „sytuację nie do zniesienia”.  

Następny ważny wyjątek opisano w art. 13 akapit drugi konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia 
dziecka za granicę: sprzeciw dziecka. W przypadku gdy dziecko osiągnęło wiek i stopień dojrzałości, 
przy którym należy uwzględnić jego opinię, sędzia może odmówić wydania zarządzenia powrotu na 
podstawie sprzeciwu dziecka. 

 

  

                                                             
3  Zob. przypis 2, pkt 11. 
4  Dyer, A. The Hague Convention on the Civil Aspects of International child abduction – towards global cooperation [Konwencja 

haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę – w kierunku globalnej współpracy], The 
International Journal of Children’s Rights 1: ss. 273–292, 1993, Kluwer Academic Publishers, s. 281. 

5  Lowe, N. i in., A Statistical Analysis of Applications made in 1999 under the Hague Convention of 25 October 1980 on the 
Civil Aspects of International Child Abduction [Analiza statystyczna zastosowań przeprowadzona w 1999 r. zgodnie z 
Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 października 1980 r.], s. 17. 
Publikacja dostępna pod adresem:  http://www.hcch.net/upload/abd2001pd3e.pdf 

http://www.hcch.net/upload/abd2001pd3e.pdf
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2. KONTEKST SPOŁECZNY I PRAWNY UPROWADZENIA DZIECKA W 
OKRESIE 1980–2020 

2.1. Zmiany sytuacji społecznej 
 

Prace przygotowawcze poprzedzające przyjęcie konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka 
rozpoczęły się w latach 70. XX wieku i prowadzono je w oparciu o sprawozdanie Adaira Dyera 6. Według 
Adaira Dyera główną cechą charakterystyczną uprowadzenia dziecka jest to, że dziecko zostaje nagle 
wyprowadzone przez rodzica do innego kraju, często z naruszeniem prawa pieczy nad dzieckiem7. 
Adair Dyer opisuje pięć sytuacji uprowadzenia dziecka: 

• uprowadzenie dziecka przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących pieczy nad 
nim przez miejscowy sąd; 

• uprowadzenie dziecka wbrew przyznanej nad nim pieczy; 
• zatrzymanie dziecka po upływie okresu prawa do legalnych odwiedzin; 
• uprowadzenie wbrew prawu pieczy nad dzieckiem, ale po uzyskaniu prawa pieczy nad 

dzieckiem w nowym kraju; lub 
• uprowadzenie wbrew zakazowi. 

 

Adair Dyer określa uprowadzenie dziecka przez rodzica sprawującego pieczę jako przypadek specjalny, 
tzw. „odwrócone uprowadzenie dziecka”8. W momencie opracowywania konwencji haskiej dotyczącej 
uprowadzenia dziecka przypadki te były rzadkie i nie wydawały się niepokoić jej autorów, ponieważ 
prawie nie zwracano uwagi na te „szczególne” sytuacje.  

Konwencja haska dotycząca uprowadzenia dziecka za granicę miała zatem zapobiec sytuacji, w której 
rodzic uprowadza dzieci z ich codziennego i zwykłego środowiska pobytu, szczególnie spod opieki 
osoby, której przysługuje prawo pieczy nad nimi, a także sytuacji, w której rodzic dokonujący 
uprowadzenia uzyskuje prawo pieczy nad dzieckiem w kraju, do którego zabrał dziecko. Uznano, że w 
tych przypadkach natychmiastowy powrót do zwykłego środowiska pobytu leży w interesie dziecka. 
Podkreśla to również w swoim sprawozdaniu Adair Dyer, który twierdzi, że dziecko „cierpi z powodu 
nagłego zaburzenia jego poczucia stabilności, traumatycznej utraty kontaktu z rodzicem, który był 
odpowiedzialny za jego wychowanie, niepewności i poczucia frustracji, które wiążą się z koniecznością 
dostosowania się do obcego języka, nieznanych warunków kulturowych oraz nauczycieli i krewnych”9. 
Celem konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka była ochrona dziecka przed zmianą 
otoczenia, zerwaniem więzi z rodzicem, który się nim opiekował, zmianą języka ojczystego oraz 
nowymi warunkami kulturowymi i krewnymi. Oznacza to, że osoba uprowadzającą nie jest rodzicem, 
który opiekuje się dzieckiem, natomiast kraj i krewni są dla dziecka obcy lub nieznani, a środowisko jest 
nowe.  

                                                             
6  Dyer, A., The Report on International child abduction by one parent (‘legal kidnapping’) [Sprawozdanie dotyczące 

uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców („legalne porwania”)] (dok. nr 1, sierpień 1977 r.). 
7  Zob. przypis 4, s. 11.  
8  Zob. przypis 4, s. 40.  
9  Zob. przypis 4, s. 21.  
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W rzeczywistości w czasie, gdy opracowywano konwencję haską dotyczącą uprowadzenia dziecka, 
rodzicem, który uprowadzał dziecko, był zazwyczaj ojciec (rodzic, któremu nie przysługiwała piecza nad 
dzieckiem)10. Według statystyk dostępnych na stronie internetowej konferencji haskiej obecnie 
zdecydowana większość (80 %) uprowadzających rodziców to jednak rodzice sprawujący rzeczywistą 
pieczę nad dzieckiem lub „współsprawujący” tę pieczę. W przypadku gdy osobą zabierającą dziecko 
jest matka, liczba ta wzrasta do 91 %. Matki były uprowadzającymi rodzicami w 73 % wszystkich 
przypadków. Łącznie 58 % osób zabierających dzieci podróżowało do państwa, którego były 
obywatelami11. 

Ta zmiana sytuacji wynika prawdopodobnie ze zmieniających się ruchów migracyjnych i globalizacji. 
Chociaż w latach 1960–1970 migrowali głównie gastarbajterzy, w ostatnich dziesięcioleciach można 
było zaobserwować rosnącą mobilność obywateli na całym świecie i w obrębie Unii Europejskiej (UE). 
Międzynarodowe rodziny stają się coraz powszechniejsze. Obywatele różnych narodowości zakładają 
rodziny lub rodziny z jednego państwa decydują się przeprowadzić innego12.  

Kolejną ważną zmianą, która nastąpiła w społeczeństwie od 1980 r., jest zmiana roli rodziców w życiu 
rodzinnym. W 1980 r. praca kobiet nadal należała do rzadkości, a wkład ojców w opiekę nad dziećmi 
był ograniczony, natomiast w 2020 r. większość ojców pragnie odgrywać aktywną rolę w wychowaniu 
swoich dzieci i faktycznie to robi, co docenia również większość matek 13. W ten sposób oboje rodzice 
pełnią ważną rolę w codziennym życiu swoich dzieci. 

Na podstawie tych danych liczbowych można stwierdzić, że radykalnie zmienił się kontekst społeczny, 
przez prymat którego patrzy się na zjawisko uprowadzenia dziecka. W przypadku sprawozdania Adaira 
Dyera celem było zapobieżenie uprowadzeniu dzieci przez rodzica niesprawującego nad nimi pieczy 
do nieznanego kraju, natomiast w obecnej sytuacji to rodzic sprawujący rzeczywistą pieczę nad 
dzieckiem, w szczególności matka, jest osobą, która uprowadza dzieci – zazwyczaj do swojego kraju 
pochodzenia – zostawiając drugiego ważnego rodzica: ojca. 

 

2.2. Zmiany w kwestii praw dziecka 
 

2.2.1. Instrumenty międzynarodowe przed 1980 r. 

Gdy sporządzano konwencję haską dotyczącą uprowadzenia dziecka w 1980 r., dzieci nie były 
niezależnymi posiadaczami praw – postrzegano je raczej jako osoby, które należy objąć troską i którym 
należy zapewnić opiekę.  

                                                             
10  Freeman, M., Parental Abduction, the Long-Term Effects [Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców, skutki 

długofalowe], International Centre for Family Law, Police, and Practice, 2014, s. 20. 
11  Lowe, N., i in. Part I – A statistical analysis of applications made in 2015 under the Hague Convention of 25 October 1980 

on the Civil Aspects of International Child Abduction – Global report [Część I – Analiza statystyczna zastosowań 
przeprowadzona w 2015 r. zgodnie z Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę 
z dnia 25 października 1980 r. – sprawozdanie globalne], konferencja haska, 2018. Dokument dostępny pod adresem:  
https://assets.hcch.net/docs/d0b285f1-5f59-41a6-ad83-8b5cf7a784ce.pdf 

12  Statistics in Focus, 31/2012: „Niemal dwie-trzecie obcokrajowców mieszkających w państwach UE to obywatele krajów 
nienależących do UE-27”, Eurostat. 

13  Oláh, L., i in., State-of-the-art report – The new roles of men and women and implications for families and societies [Najnowsze 
sprawozdanie – Nowe role mężczyzn i kobiet oraz skutki dla rodzin i społeczeństw], w Family and Societies, Working Paper 
Series, wyd. 11 (2014), s. 14. Publikacja dostępna pod adresem: http://www.familiesandsocieties.eu/wp-
content/uploads/2014/12/WP11OlahEtAl2014.pdf  

https://assets.hcch.net/docs/d0b285f1-5f59-41a6-ad83-8b5cf7a784ce.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP11OlahEtAl2014.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP11OlahEtAl2014.pdf
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W tamtym okresie konferencja haska działała w międzynarodowym kontekście prawnym, u którego 
podstaw leżała Konwencja haska z dnia 5 października 1961 r. o właściwości organów i prawie 
właściwym w zakresie ochrony małoletnich. Postanowienia tamtej konwencji koncentrowały się 
wyłącznie na kwestiach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego takich jak właściwość i prawo 
właściwe. Nie uznaje się w niej żadnych praw dzieci, a dzieci nie są w niej traktowane jako niezależni 
posiadacze praw.  

Na poziomie bliższym prawu międzynarodowemu publicznemu warto wspomnieć o Powszechnej 
deklaracji praw człowieka z 1948 r., która ma również zastosowanie do dzieci i zawiera różne artykuły, 
które można postrzegać jako odnoszące się do praw dzieci. W art. 12 deklaracji ustanowiono zakaz 
arbitralnego wkraczania w życie rodzinne; w jej art. 16 wspomina się o ochronie rodziny, natomiast w 
art. 25 ust. 2 ustanowiono obowiązek objęcia dzieciństwa specjalną opieką i pomocą.  

2.2.2. Dobro dziecka w Konwencji o prawach dziecka 

W Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. po raz 
pierwszy odniesiono się bezpośrednio do problematyki uprowadzenia dziecka. W art. 3 konwencji 
ustanowiono nadrzędny wymóg kierowania się dobrem dziecka we wszystkich działaniach 
wywierających wpływ na jego życie. Postanowienia tego artykułu zobowiązują państwa do 
zapewnienia dziecku ochrony i opieki w stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra.  

Choć pojęcie „dobra dziecka” można traktować jako subiektywną koncepcję zmieniającą się wraz z 
biegiem czasu i interpretowaną w odmienny sposób w poszczególnych państwach, w pozostałych 
artykułach Konwencji o prawach dziecka ustanowiono wykaz praw dzieci, co miało na celu 
ograniczenie skali tego rodzaju subiektywizmu. Poza przyznaniem dzieciom praw człowieka o bardziej 
ogólnym i podstawowym charakterze, takich jak niezbywalne prawo do życia oraz prawo do 
odpowiednich warunków życia i rozwoju, szereg artykułów Konwencji o prawach dziecka może dawać 
podstawę do powoływania się na kwestię dobra dziecka w sprawach dotyczących jego uprowadzenia. 

Najważniejszym artykułem odnoszącym się do problematyki uprowadzenia dziecka jest art. 11, 
zgodnie z którym państwa są zobowiązane do podejmowania kroków dla zwalczania nielegalnego 
transferu dzieci oraz ich nielegalnego wywozu za granicę. Aby ograniczyć liczbę przypadków 
uprowadzenia dzieci, w Konwencji o prawach dziecka zaleca się zawieranie umów dwustronnych lub 
wielostronnych albo przystępowanie do istniejących już umów. Oczywiście, postanowienia te w 
ewidentny sposób nawiązują do konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka z 1980 r. Trudno 
się temu dziwić, biorąc pod uwagę fakt, że konwencję haską z 1980 r. podpisało ponad 100 spośród 
wszystkich państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na postanowienia art. 11 nie 
można jednak powoływać się w toku krajowych postępowań w sprawie powrotu; artykuł ten nie daje 
również podstawy do dochodzenia powrotu określonego dziecka. W art. 11 konwencji nie 
przewidziano rozwiązań ułatwiających ustalenie, czy powrót leży w interesie dziecka lub czy w danym 
przypadku rzeczywiście doszło do uprowadzenia dziecka. 

Zgodnie z art. 12 Konwencji o prawach dziecka dzieci, które są zdolne do kształtowania swych własnych 
poglądów, mają prawo do wyrażania tych poglądów. Poglądy dziecka należy przyjmować z należytą 
wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka 14. Jak już wspomniano, konwencja haska dotycząca 

                                                             
14  Zob. uwaga ogólna nr 12 z 2009 r., The right of the child to be heard [Prawo dziecka do bycia wysłuchanym], Komitet Praw 

Dziecka, pięćdziesiąta pierwsza sesja, Genewa, 25 maja – 12 czerwca 2009 r. Publikacja dostępna pod adresem: 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
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uprowadzenia dziecka przyznaje również dziecku prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji o 
powrocie w ramach szczególnego odstępstwa od obowiązku wykonania zarządzenia powrotu.   

 

2.2.3. Dobro dziecka w rozumieniu Rady Europy 

Na kwestie związane z dobrem dziecka zwrócono uwagę nie tylko w konwencji ONZ, ale również w 
kontekście Rady Europy. Choć europejska konwencja praw człowieka (EKPC) z 1950 r. nie zawiera 
konkretnego artykułu poświęconego dzieciom, w szeregu spraw dotyczących uprowadzenia 
powoływano się na postanowienia jej art. 8 dotyczącego ochrony życia rodzinnego.  

W ważnym wyroku w sprawie Neulinger 15 Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał sądy 
krajowe do przeprowadzania szczegółowej analizy całej sytuacji rodzinnej oraz do uwzględnienia 
szerokiego spektrum czynników przed wyborem najodpowiedniejszego rozwiązania dla 
uprowadzonego dziecka. Eksperci i sędziowie uznali nałożenie tego zobowiązania prawnego przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka za całkowicie sprzeczne z duchem konwencji haskiej dotyczącej 
uprowadzenia dziecka 16. Postępowanie w sprawie powrotu należy przeprowadzać szybko i 
bezzwłocznie, a co ważniejsze, w toku tego postępowania nie należy badać okoliczności ważnych z 
punktu widzenia istoty sprawy. Jak już wspomniano, zastosowanie wyjątku od tej zasady jest 
dopuszczalne wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał 
jednak inaczej17. Eksperci zajmujący się problematyką uprowadzenia dziecka nie zgodzili się z tym 
orzeczeniem, przewidując poważne problemy związane ze stosowaniem postanowień konwencji 
haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka 18. Wykładnia dokonana przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka nie tylko wywołałaby niepewność wśród rodziców, ale wiązałaby się również z wydłużeniem 
czasu prowadzenia postępowania, ponieważ zbadanie sytuacji rodzinnej uznaje się za równoważne 
zbadaniu okoliczności ważnych z punktu widzenia istoty sprawy, co skutkuje wydłużeniem 
postępowania – to z kolei byłoby całkowicie sprzeczne z kluczowym elementem konwencji haskiej 
dotyczącej uprowadzenia dziecka, mianowicie z dążeniem do zapewnienia szybkiego powrotu 
dziecka 19. Wydanie orzeczenia w sprawie Neulinger mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której sprawy 

                                                             
15  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (wielka izba) z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie Neulinger i Shuruk przeciwko 

Szwajcarii, skarga nr 41615/07, ECHR 2010, pkt 139.  
16  Van Loon, H, Interaction Between Recent Case-law of the European Court of Human Rights and the Hague Convention of 25 

October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction [Wpływ niedawnego orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka na postanowienia Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę], 17 marca 2011 r.,  
http://www.hcch.net/upload/coe2011.pdf 

17  Zob. również wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 października 2010 r. w sprawie Raban przeciwko 
Rumunii, skarga nr 25437/08; wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie Šneersone 
i Kampanella przeciwko Włochom, skarga nr 14737/09; orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 15 maja 
2012 r. w sprawie MR i LR przeciwko Estonii, skarga nr 13420/12. 

18  Schuz, R., The Hague Child Abduction Convention, A Critical Analysis [Konwencja haska o uprowadzeniu dziecka – Analiza 
krytyczna], Hart Publishing, Oksford i Portland, Oregon, 2013, s. 28. 

19  Beaumont, P., „Post Neulinger Case Law of the European Court of Human Rights on the Hague Child Abduction 
Convention” [„Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące konwencji haskiej o uprowadzeniu 
dziecka po wydaniu wyroku w sprawie Neulinger”] w A Commitment to Private International Law, Essays in honour of Hans 
van Loon [Zobowiązanie na rzecz prawa prywatnego międzynarodowego, Eseje na cześć Hansa van Loona], Intersentia, 
Cambridge, 2013, s. 30. 
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dotyczące uprowadzenia przekształcałyby się w walkę o przyznanie prawa do zamieszkiwania z 
dzieckiem i prawa do wykonywania pieczy nad dzieckiem20.  

Niemniej kilka lat później, bez uprzedniego uchylenia zasad ustanowionych w wyroku w sprawie 
Neulinger, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie X przeciwko Łotwie21, że sądy krajowe 
nie są zobowiązane do przeprowadzania szczegółowej analizy wszystkich okoliczności sprawy, ale 
wyłącznie do stosowania postanowień konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka w 
połączeniu z EKPC, jeżeli w danej sprawie poważnie rozważa się możliwość zastosowania odstępstwa, 
a decyzja w tym zakresie jest dostatecznie uzasadniona. Okoliczności sprawy należy oceniać w świetle 
postanowień art. 8 EKPC. Sądy krajowe są zobowiązane zapewnić odpowiednie środki ochrony prawnej 
w państwie miejsca zwykłego pobytu, zwłaszcza w przypadku, gdy potwierdzono istnienie 
określonego ryzyka. 

W postępowaniach dotyczących dzieci powoływano się również na postanowienia art. 6 EKPC, który 
gwarantuje prawo do rzetelnego procesu sądowego. W wyrokach w sprawach Iglesias Casarrubios i 
Cantalapiedra Iglesias przeciwko Hiszpanii22 oraz Sahin przeciwko Niemcom 23 Trybunał orzekł, że 
nawet w przypadku, gdy wysłuchanie opinii dziecka nie jest konieczne, odmowa wysłuchania dziecka 
musi być uzasadniona, biorąc pod uwagę okoliczności danej sprawy oraz wiek i stopień dojrzałości 
dziecka. W przeciwnym wypadku taką odmowę trzeba będzie uznać za przypadek naruszenia 
postanowień art. 6 konwencji. 

Poza EKPC i ważną interwencją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze podlegającym 
właściwości Rady Europy warto wspomnieć również o Europejskiej konwencji o wykonywaniu praw 
dzieci przyjętej w Strasburgu w dniu 25 stycznia 1996 r.24, zgodnie z którą dzieciom przysługuje prawo 
do bycia pytanym o zdanie i do wyrażania stanowiska (art. 3, 4, 6 i 7). 

 

2.2.4. Prawa dzieci w UE 

UE również poświęciła dużo czasu na to, aby zwiększyć zakres ochrony dzieci, i włożyła dużo wysiłku w 
działania podejmowane w tym obszarze. W 2000 r. w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej25 
zamieszczono bezpośrednie odniesienie do praw dzieci. Karta weszła w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. 
razem z traktatem lizbońskim. Art. 24 karty jest poświęcony dzieciom i ma pełne zastosowanie w 
sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka. Nakłada on na organy administracyjne i organy sądowe 

                                                             
20  Celis Aguilar, M.M, El papel controversial del TEDH en la interpretación del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre 

los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores: Especial referencia a los casos Neulinger y Shuruk c. Suiza y X c. 
Letonia [Kontrowersyjne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie wykładni postanowień 
Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę: 
szczególne odniesienie do wyroków w sprawach Neulinger i Shuruk przeciwko Szwajcarii oraz X przeciwko Łotwie], 2019 
r. Publikacja dostępna pod adresem: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.8476  

21  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie X przeciwko Łotwie, skarga nr 
27853/09, ECHR 2013, pkt 105. 

22  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Iglesias Casarrubios i 
Cantalapiedra Iglesias przeciwko Hiszpanii, skarga nr 23298/12. 

23  Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie Sahin przeciwko Niemcom, skarga nr 
30943/96, ECHR 2003-VIII. 

24  Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci, Strasburg, 25 stycznia 1996 r.,  
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160 

25  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Dokument dostępny pod adresem:  https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from= EN 

http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.8476
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=EN
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obowiązek kierowania się najlepszym interesem dziecka oraz zapewnienia mu możliwości wyrażania 
swoich poglądów, a także brania poglądów dziecka pod uwagę26.  

Szczególne odniesienie do uprowadzenia dziecka i jego skutków na gruncie prawa cywilnego zawarto 
w rozporządzeniach dotyczących prawa prywatnego międzynarodowego: rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, 
uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/200027 oraz rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 
czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i 
w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za 
granicę28. Przepisy tego drugiego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań 
sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych lub 
umów zarejestrowanych w dniu lub po dniu 1 sierpnia 2022 r., natomiast przepisy rozporządzenia (WE) 
nr 2201/2003 będą miały zastosowanie do orzeczeń w takich postępowaniach wydanych przed dniem 
1 sierpnia 2022 r. Obydwa te rozporządzenia uzupełniają konwencję haską dotycząca uprowadzenia 
dziecka z 1980 r. Niniejsze opracowanie nie będzie koncentrowało się na analizowaniu różnic między 
tymi dwoma rozporządzeniami, ale raczej na ich najistotniejszych przepisach. 

Po pierwsze, zgodnie z przepisami przywołanych rozporządzeń orzeczenie o odmowie powrotu 
wydane na podstawie art. 13 akapit pierwszy lit. b) lub art. 13 akapit drugi konwencji haskiej dotyczącej 
uprowadzenia dziecka może zostać uchylone dowolnym orzeczeniem dotyczącym praw pieczy nad 
dzieckiem rozstrzygającym co do istoty sprawy wydanym w toku postępowania prowadzonego w 
państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu. Orzeczenie dotyczące powrotu dziecka wydane 
przez sąd właściwy dla miejsca zwykłego pobytu podlega wykonaniu w innym państwie 
członkowskim 29. 

Po drugie – co szczególnie istotne – w przepisach tych rozporządzeń przewidziano możliwość 
wyegzekwowania obowiązku wysłuchania małoletniego dziecka. Zgodnie z art. 21 rozporządzenia 
2019/1111 dzieciom przysługuje prawo do wyrażenia swoich poglądów, a sądy są zobowiązane nadać 
poglądom dziecka należytą wagę stosownie do jego wieku i stopnia dojrzałości 

Kwestię dotyczącą tego, kto powinien przeprowadzić wysłuchanie dziecka i jaki przebieg powinno 
mieć to wysłuchanie, regulują jednak przepisy prawa krajowego, a tryb postępowania w takiej sytuacji 
określa się w toku postępowania prowadzonego w państwie członkowskim. Analiza życzeń dziecka 
może zostać przeprowadzona osobiście przez sędziego lub przez odpowiednio przeszkolonych 
specjalistów30. Ponadto, nawet jeżeli dziecku przysługuje prawo do bycia wysłuchanym, 
przeprowadzenie takiego wysłuchania nie zawsze jest bezwzględnie konieczne, co znajduje 

                                                             
26  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko Simone Pelz, C-

491/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:828. 
27  Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1. Dokument dostępny pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=EN 
28  Dz.U. L 178 z 2.7.2019, s. 1. Dokument dostępny pod adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN 
29  Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pojęcia „miejsce zwykłego pobytu”, zob. wyrok Trybunału (pierwsza izba) z 

dnia 22 grudnia 2010 r. Barbara Mercredi przeciwko Richardowi Chaffe’owi, C-497/10 PPU, ECLI:EU:2010:829: miejsce 
zwykłego pobytu dziecka odnosi się do miejsca, gdzie dziecko wykazuje pewną integrację ze środowiskiem społecznym i 
rodzinnym, przy czym odpowiedzialność za ustalenie tego miejsca w oparciu o wszystkie istotne okoliczności faktycznego 
danego przypadku spoczywa na sądzie. 

30  Zob. Organizacja Narodów Zjednoczonych, Konwencja o prawach dziecka, uwaga ogólna nr 14(2013) w sprawie prawa 
dziecka do tego, by jego najlepszy interes był traktowany nadrzędnie (art. 3 ust. 1)*. Dokument dostępny pod adresem:  
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R2201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN
https://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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potwierdzenie w europejskim orzecznictwie – ocenę w tym zakresie należy przeprowadzić, kierując się 
dobrem dziecka.  

Krytycy tych przepisów zwrócili uwagę na potencjalne problemy związane z wydawaniem zarządzeń 
powrotu 31. Na podstawie tego rozporządzenia dziecko może wyrazić sprzeciw wobec orzeczenia 
dotyczącego powrotu wydanego w toku postępowania w sprawie uprowadzenia, ale sprzeciw ten 
może nie zostać uznany w toku postępowania w sprawie pieczy nad dzieckiem toczącego się w 
państwie miejsca zwykłego pobytu. Orzeczenie wydane w toku postępowania w sprawie pieczy nad 
dzieckiem uchyla orzeczenie wydane na podstawie postanowień konwencji haskiej, wskutek czego 
sytuacja dziecka staje się niejednoznaczna32, 33.   

Pomimo głosów krytycznych fakt, że w drugim z omawianych rozporządzeń przewidziano możliwość 
wyegzekwowania obowiązku wysłuchania małoletniego dziecka, jest bardzo mile widziany, a zgodnie 
z postanowieniami regulującymi kwestie związane z dziećmi na szczeblu międzynarodowym dziecko 
powinno zostać nie tylko wysłuchane, ale jego opinia powinna zostać również wzięta pod uwagę. 

 

2.2.5. Konwencja haska z 1996 r. 

W 2002 r. w życie weszła Konwencja haska o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu 
i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci34. Na chwilę 
obecną przystąpiły do niej 52 państwa.  

Konwencja ta nie wywiera wpływu na obowiązywanie postanowień konwencji haskiej dotyczącej 
uprowadzenia dziecka, ale można powoływać się na nią w sprawach dotyczących uprowadzenia. 
Postanowienia konwencji o ochronie dzieci wymuszają jurysdykcję państwa miejsca zwykłego pobytu, 
co jest normą w przepisach prawa prywatnego międzynarodowego regulujących kwestie wchodzące 
w zakres prawa rodzinnego.  

 

2.3. Podsumowanie 
 

Zmiany społeczne i prawne, jakie dokonały się w latach 1980–2020, doprowadziły do zmian w zakresie 
stosowania postanowień konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka. W 1980 r. najlepszym 
rozwiązaniem, jakie można było zastosować w przypadku uprowadzenia dziecka, było doprowadzenie 
do jego szybkiego powrotu – nie zwracano wówczas praktycznie żadnej uwagi na specyficzną sytuację 
dziecka. Zmiany społeczne, konwencje międzynarodowe i orzecznictwo międzynarodowych 

                                                             
31  Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w 

sprawie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003, COM(2014) 225 final, Bruksela, 15.4.2014. Zalecenie 
dotyczące minimalnych wspólnych standardów obowiązujących przy przeprowadzaniu wysłuchania małoletniego 
dziecka. 

32  Zob. przypis 10. 
33  Re M., (Małoletni) (Uprowadzenie dziecka) [1994] [incadat: HC/E/UKe 56]; T.B. przeciwko J.B. (Uprowadzenie: poważne  

ryzyko wyrządzenia szkody) [2001] [incadat: HC/E/UKe 419]. 
34  Konwencja haska z dnia 19 października 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy 

w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. Dokument dostępny pod adresem: 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70


40 lat konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka: prawne i społeczne zmiany w kwestii praw dziecka 
 

 

PE 660.559 15 
 

trybunałów sprawiły jednak, że zaczęto stopniowo odchodzić od automatycznego dążenia do 
doprowadzenia do powrotu dziecka na rzecz brania pod uwagę jego opinii.  
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3. DOŚWIADCZENIA DZIECKA 

3.1. Ponowna analiza koncepcji szybkiego powrotu dziecka 
 

W świetle powyższych zmian zaczęły pojawiać się głosy kwestionujące założenie, zgodnie z którym 
zapewnienie szybkiego powrotu dziecka jest dla niego najlepszym możliwym rozwiązaniem. W ramach 
konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka, w toku negocjacji dotyczących protokołu 
zaproponowanego w 2008 r., delegacja szwajcarska stwierdziła, że – biorąc pod uwagę postanowienia 
Konwencji o prawach dziecka i nadrzędny wymóg kierowania się dobrem dziecka – należy ponownie 
przeanalizować kwestie związane z praktycznym stosowaniem postanowień art. 13 akapit pierwszy lit. 
b) konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka. Doprowadzenie do szybkiego powrotu 
małoletniego nie zawsze musi być zgodne z jego nadrzędnym interesem. Reakcja 35 pozostałych państw 
świadczy jednak o tym, że kwestia ta pozostaje przedmiotem sporu. Kwestię tę pominięto lata później, 
przy publikacji poradnika dotyczącego dobrych praktyk w zakresie stosowania postanowień art. 13 lit. 
b). 

Delegacja szwajcarska zwróciła jednak uwagę na poważny problem, który został dostrzeżony również 
przez innych ekspertów. Z badań przeprowadzonych przez Marilyn Freeman wynika, że dzieci 
uprowadzone przez swoje matki opisywały je jako swojego głównego opiekuna i nie postrzegały ich 
jako osób, które dopuściły się uprowadzenia. Nawet w przypadkach, w których zgodnie z 
postanowieniami konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka doszło do uprowadzenia 
dziecka, dzieci będące ofiarami uprowadzenia i osobami uprowadzonymi nie postrzegały samych 
siebie w taki sposób36.  

Marilyn Freeman przeprowadziła szereg badań dotyczących wpływu uprowadzenia na dzieci oraz 
doświadczeń dzieci w toku postępowania. Wyniki tych badań były wstrząsające. Ponad 73 % 
uprowadzonych dzieci odczuwało bardzo poważne negatywne skutki tego zdarzenia w dorosłym 
życiu. Typowe problemy związane ze zdrowiem psychicznym, jakich doświadczały takie osoby, 
obejmowały załamania nerwowe, zespół stresu pourazowego, depresję i ataki paniki. 20 % takich osób 
zgłaszało mniej poważne, ale wciąż dotkliwe problemy w życiu dorosłym, przez co łączny odsetek osób, 
które ucierpiały wskutek takiego zdarzenia, wyniósł ponad 90 %37. To, czy rodzicem dopuszczającym 
się uprowadzenia była matka sprawująca opiekę nad dzieckiem, czy też nie, pozostawało bez 
znaczenia. Można zatem częściowo zgodzić się z Adairem Dyerem, który stwierdził, że niezależnie od 
tego, kto dopuszcza się uprowadzenia, zdarzenie to wiąże się z cierpieniem dzieci, ponieważ zaburza 
ich poczucie stabilności, skutkuje traumatyczną utratą kontaktów z jednym z rodziców i prowadzi do 
niepewności i poczucia frustracji w życiu, choć być może niekoniecznie z uwagi na brak znajomości 
języka i uwarunkowań kulturowych oraz nieznanych nauczycieli i krewnych. 

Co zaskakujące, okazało się, że również powrót dzieci był dla nich bardzo stresującym i nieprzyjemnym 
doświadczeniem. Powrót do miejsca zwykłego pobytu, który miał leżeć w najlepszym interesie dziecka, 
nie był postrzegany przez dzieci jako szczęśliwe zakończenie koszmaru, ale po prostu jako początek 

                                                             
35  Kwestionariusz dotyczący atrakcyjności i wykonalności protokołu do Konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. 

dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę (dok. wst. nr 2 z grudnia 2010 r.), 
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5292&dtid=33. Zob. również przypis 18, s. 
441. 

36  Zob. przypis 10. 
37  Zob. przypis 10, s. 35. 

https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5292&dtid=33
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nowego etapu życia, który wymagał od dziecka ponownego przystosowania się do nowych 
okoliczności. Tym samym nie dochodziło do oczekiwanego powrotu dziecka do znanego mu 
środowiska, ponieważ środowisko to uległo w międzyczasie zmianie38.  

Inny wniosek wyciągnięty z badań przeprowadzonych przez Marilyn Freeman wskazuje jednak, że im 
krótszy czas trwania uprowadzenia, tym mniejsza trauma z nim związana.  

Ostatnim ustaleniem dokonanym w rezultacie przeprowadzonych prac badawczych było 
potwierdzenie, że aby wysłuchać opinii dziecka i należycie wziąć ją pod uwagę, należy zapewnić 
dziecku możliwość skorzystania z prawa do faktycznego wyrażenia tej opinii. Powyższe rozważania 
skutkują koniecznością zastanowienia się nad kwestią wagi głosu dziecka. 

3.2. Waga głosu dziecka 
 

Jak już wspomniano, dzieciom przysługuje prawo podstawowe do udziału w postępowaniu i do bycia 
wysłuchanym. Prawo to zostało zagwarantowane w szeregu aktów prawa międzynarodowego, a 
trybunały międzynarodowe egzekwują jego poszanowanie i dokonują jego wykładni. Czy oznacza to, 
że dzieci mogą samodzielnie podjąć decyzję w kwestii tego, z kim chcą zamieszkiwać? Czy nie wiąże się 
to z poważnym ryzykiem włączenia dzieci w spór toczący się między ich rodzicami39?  

Odnosząc się do pierwszego pytania, odpowiedź jest prosta: prawa do brania czynnego udziału w 
postępowaniu nie należy mylić z prawem do samostanowienia o sobie40. Sprawozdanie wyjaśniające 
sporządzone przez Elisę Pérez Verę nie pozostawia żadnych wątpliwości co do prawa dzieci do 
podejmowania decyzji. Autorka przestrzega przed zagrożeniem związanym z zadawaniem 
bezpośrednich pytań „osobom młodym, które – choć faktycznie mogą dobrze orientować się w sytuacji 
– mogą również doznać poważnych szkód psychologicznych, jeżeli będą miały poczucie, że są 
zmuszane do wybrania jednego ze swoich rodziców”41.  

Z orzecznictwa państw członkowskich42 wynika, że nie osiągnięto konsensusu w kwestii wagi głosu 
dzieci. W niektórych przypadkach sprzeciw dziecka był interpretowany bardziej jako wyraz jego 
preferencji do zamieszkiwania z rodzicem, który dopuścił się uprowadzenia, niż sprzeciw wobec 
samego powrotu. W innych przypadkach sądy oczekiwały wyrażenia wyraźnego sprzeciwu wobec 
powrotu do określonego państwa 43. Sama wola dziecka do zamieszkiwania z jednym z rodziców nie 
była uznawana za powód uzasadniający odmowę wydania zarządzenia powrotu na podstawie art. 13 
akapit drugi konwencji dotyczącej uprowadzenia dziecka. Wśród innych przykładów należy wymienić 
fizyczny sprzeciw dzieci lub chorobę dziecka wywołaną informacją o potencjalnym powrocie44. 
Powyższe przykłady potwierdzają, że waga przykładana do życzeń dziecka różni się w zależności od 
specyfiki danej sprawy i orzecznictwa sądów w danym państwie.  

                                                             
38  Zob. przypis 10, s. 13. 
39  Zob. przypis 18, s. 115. 
40  Zob. przypis 18, s. 117. 
41  Zob. przypis 2, s. 30. 
42  29 http://www.incadat.com/ 
43   McEleavy, P., „Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law” [„Ocena poglądów 

uprowadzonych dzieci: tendencje w orzecznictwie sądów apelacyjnych”] w Child and Family Law Quarterly [Kwartalnik 
prawa rodzinnego i opiekuńczego], s. 230–254. 

44  CA Rennes, 28 czerwca 2011 r., 11/02685, INCADAT 1129 34, Re M., (Małoletni) (Uprowadzenie dziecka) [19994] INCADAT 
HC/E/UKe 56 35, Re S. (Małoletni) (Uprowadzenie: prawa pieczy nad dzieckiem) INCADAT: HC/E/UKe 87]. 

http://www.incadat.com/
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Orzecznictwo i doświadczenia uprowadzonych dzieci wskazują jednak, że decyzji o ich powrocie nie 
należy podejmować wyłącznie w oparciu o ich życzenia. Uprowadzonych dzieci należy w odpowiedni 
sposób wysłuchać oraz chronić je przed szkodliwymi skutkami ich uprowadzenia. Dotyczy to również 
dzieci, w odniesieniu do których nie podjęto decyzji o powrocie. 
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4. ROZWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ 
 

W świetle powyższych rozważań można zaproponować różne rozwiązania, aby dostosować przepisy 
do aktualnej sytuacji. Wybrane rozwiązanie powinno być zgodne z nadrzędnym interesem dzieci, brać 
pod uwagę zmiany społeczne i uwzględniać mechanizm ochrony praw dzieci opracowany w oparciu o 
ich własne doświadczenia. 

 

4.1. Relokacja 
 

Jak już wspomniano, w postanowieniach konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka i w 
przepisach UE przewidziano konieczność zapewnienia szybkiego powrotu dziecka do jego miejsca 
zwykłego pobytu; nie wspomina się w nich jednak o ewentualnym postępowaniu w przedmiocie 
ustalenia miejsca zamieszkania dziecka i prawa pieczy nad dzieckiem po jego powrocie.  W tym miejscu 
należy z całą mocą podkreślić, że zarządzenie powrotu pozostaje bez uszczerbku dla orzeczenia w 
przedmiocie miejsca zamieszkania i prawa pieczy. Oznacza to, że rodzic, który uprowadził dziecko, 
może wystąpić o zarządzenie relokacji w toku postępowania w przedmiocie pieczy toczącego się w 
państwie miejsca zwykłego pobytu dziecka.  

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym miliony ludzi nieustannie przemieszczają się po 
całej planecie z bardzo różnych względów, fakt, że w momencie, w którym rodzice mogący w 
normalnych warunkach swobodnie podróżować ze swoimi dziećmi bez żadnej ingerencji ze strony 
państw lub organów, wejdą ze sobą w spór, za najlepsze i jedyne rozwiązanie uznaje się zatrzymanie 
dziecka w miejscu, w którym się ono znajduje, należy uznać za co najmniej zaskakujący.  

W ramach konferencji haskiej rozpoczęto badania służące ustaleniu, czy należy zharmonizować 
przepisy dotyczące relokacji w ramach konwencji. W dniach 23–25 marca 2010 r. konferencja haska i 
Międzynarodowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci zorganizowały 
Międzynarodową Konferencję Sędziów poświęconą problematyce relokacji w transgranicznych 
sprawach rodzinnych w Waszyngtonie, Dystrykt Kolumbii45, podczas której ponad 50 sędziów i 
ekspertów uzgodniło szereg zasad regulujących kwestie związane z relokacją.  

Wydaje się, że konferencja haska chwilowo porzuciła ten pomysł46.  Podjęcie wysiłków w ramach UE na 
rzecz zharmonizowania przepisów dotyczących relokacji, która wydaje się logicznym następstwem 
swobodnego przemieszczania się obywateli, może jednak okazać się niezwykle przydatne. Jeżeli 
rodzina przenosi się z państwa członkowskiego A do państwa członkowskiego B ze swoimi dziećmi, 
korzystając z przysługującego jej prawa do swobodnego przemieszczania się, dlaczego jedno z 
rodziców – w przypadku separacji lub rozwodu – powinno zostać pozbawione prawa do powrotu do 
państwa członkowskiego A wspólnie z dziećmi?  

                                                             
45  Międzynarodowa Konferencja Sędziów poświęcona problematyce relokacji w transgranicznych sprawach rodzinnych, 

Waszyngton, Dystrykt Kolumbia, Stany Zjednoczone, 23–25 marca 2010 r., Waszyngtońska deklaracja dotycząca relokacji 
na gruncie międzynarodowego prawa rodzinnego – konferencja współorganizowana przez Haską Konferencję Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego oraz Międzynarodowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci przy 
wsparciu Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, https://assets.hcch.net/upload/decl_washington2010e.pdf 

46  Zob. przypis 10, s. 16. 

https://assets.hcch.net/upload/decl_washington2010e.pdf
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Relokacja nie jest nowym zagadnieniem 47. Powiązane z nią kwestie musi rozstrzygnąć sędzia sądu 
właściwego dla miejsca zwykłego pobytu dziecka w toku postępowania w przedmiocie miejsca 
zamieszkania dziecka i prawa pieczy nad dzieckiem. Sędziowie mogą korzystać ze wszystkich 
dostępnych środków i dysponują odpowiednim czasem na zbadanie wszystkich istotnych kwestii. 
Rodzic występujący o udzielenie zgody na relokację powinien mieć możliwość wykazania, dlaczego 
przeniesienie się do innego państwa leży w interesie dziecka; pozwany rodzic musi przedstawić dowód 
przeciwny, tj. że w nadrzędnym interesie dziecka leży pozostanie z nim. Co jednak istotniejsze, w tym 
kontekście można również wziąć pod uwagę opinię dziecka. Jak już wspomniano, wyrażenie przez 
dziecko preferencji w kwestii wyboru rodzica, z którym chce zamieszkiwać, może nie dawać podstaw 
do uznania zasadności sprzeciwu wobec zarządzenia powrotu wydanego na podstawie postanowień 
konwencji haskiej, ale na preferencję tę można powołać się, występując o wydanie zgody na relokację.  

Nie wystarczy jednak zobowiązać państwa członkowskie do dopuszczenia możliwości wszczynania 
postępowań w przedmiocie relokacji. Na szczeblu UE należy zharmonizować nie tylko przepisy 
proceduralne, ale również zasady dotyczące relokacji. W tym kontekście można korzystać np. z zasad 
opracowanych przez Komisję ds. Europejskiego Prawa Rodzinnego48. Zgodnie z zasadą 3:21 pkt 3, jeżeli 
rodzicom nie uda się dojść do porozumienia, sąd powinien wziąć pod uwagę m.in. następujące 
czynniki: a) wiek i opinię dziecka; b) prawo dziecka do utrzymywania osobistych kontaktów z 
pozostałymi osobami wykonującymi władzę rodzicielską; c) zdolność i gotowość osób wykonujących 
władzę rodzicielską do współpracy między sobą; d) sytuację osobistą osób wykonujących władzę 
rodzicielską; e) odległość geograficzną i dostępność; f) swobodny przepływ osób49. 

 

4.2. Mediacja w sprawach dotyczących uprowadzenia 
 

W ramach konferencji haskiej mediację postrzega się jako mechanizm pozwalający rozstrzygnąć 
wszelkiego rodzaju konflikty, w tym również konflikty w sprawach dotyczących uprowadzenia 
dziecka 50. Na szczeblu UE warto w tym kontekście odnotować bezpośrednie odniesienia do mediacji 
zawarte w rozporządzeniu 2019/1111. Podobnie w art. 25 konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia 
dziecka znajdującym się w rozdziale III poświęconym uprowadzeniu dziecka na sądy krajowe nałożono 
obowiązek zwrócenia się do stron o rozważenie możliwości mediacji.  

Ani w postanowieniach konwencji haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka, ani w prawie Unii nie 
uregulowano jednak kwestii wykonalności umów zawartych w drodze mediacji. Warto pamiętać, że 
celem postępowania w sprawie powrotu – niezależnie od tego, czy jest ono prowadzone na podstawie 
postanowień konwencji haskiej, czy też na podstawie przepisów prawa Unii – jest wyłącznie 
rozstrzygnięcie, czy należy doprowadzić do powrotu dziecka, czy też nie. Oczywiście jest wysoce mało 
prawdopodobne, że rodzic zgodzi się na wydanie zarządzenia o odmowie powrotu lub zarządzenia 
powrotu bez wzięcia pod uwagę innych powiązanych kwestii, np. prawa do odwiedzin lub, 

                                                             
47  Cochrane, S., International Relocation of Resident Parents: A Comparative Discussion and Proposal for Future Direction 

[Relokacja rodziców o ustalonym miejscu zamieszkania w kontekście międzynarodowym: dyskusja porównawcza i 
propozycja kierunku działań na przyszłość] w 
https://www.abdn.ac.uk/law/documents/International_Relocation_of_Resident_Parents.pdf 

48  http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-English.pdf 
49  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1. Niewiążące. 
50  LEPCA I i II – mediacja była ważnym tematem w trakcie obydwu tych wydarzeń. Informacje dostępne pod adresem: 

www.lepca.eu 

https://www.abdn.ac.uk/law/documents/International_Relocation_of_Resident_Parents.pdf
http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Principles-PR-English.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELLAR%3A524570fa-9c9a-11e9-9d01-01aa75ed71a1
http://www.lepca.eu/
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potencjalnie, konieczności pokrycia kosztów podróży. Jeżeli wydano zarządzenie o odmowie powrotu, 
sąd w nowym państwie miejsca zamieszkania dziecka staje się sądem właściwym, dzięki czemu rodzice 
mogą podpisać przed nim ważną umowę, ale jeżeli wydano zarządzenie powrotu, takie „umowy” 
muszą zostać uznane przez sąd państwa miejsca zwykłego pobytu dziecka, przy czym nie ma żadnej 
gwarancji, że sąd przychyli się do wniosku w tym zakresie. Przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego nie zapewniają dostatecznego poczucia pewności rodzicom rozważającym 
możliwość wystąpienia o wykonanie tego rodzaju umów. 

O tym samym problemie wspomniano w opublikowanym przez konferencję haską poradniku 
dotyczącym dobrych praktyk w zakresie mediacji, zgodnie z którym rozwiązanie wypracowane przez 
rodziców powinno być wiążące i podlegać wykonaniu 51. 

W przypadku braku pewności prawa co do wykonalności podpisanych umów żadne z rodziców nie 
będzie mogło uznać zaciągniętych zobowiązań za wiążące. Dlatego też przyjęcie instrumentu 
zapewniającego uznawanie i wykonywanie umów zawartych między rodzicami w celu rozwiania 
wątpliwości co do ich wiążącego charakteru byłoby bardzo pożądane.  

 

4.3. Umowy przedmałżeńskie i autonomia stron 
 

Idąc tym samym tropem, należałoby zapewnić zainteresowanym stronom większą autonomię w 
kwestii wychowania swoich dzieci, przynajmniej na terytorium UE. O ile nie doszło do konfliktów, 
rodzice pozostający w związku małżeńskim lub rodzice, którzy nie zawarli związku małżeńskiego, mogą 
podejmować praktycznie dowolne decyzje dotyczące swoich dzieci: gdzie powinny mieszkać, do jakiej 
szkoły powinny uczęszczać, kto powinien być ich opiekunem itp., bez jakiejkolwiek ingerencji 
właściwych organów, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków związanych z przypadkami znęcania się 
nad dziećmi lub ich zaniedbywania.  

Tradycyjnie w umowach przedmałżeńskich nie można zamieszczać żadnych postanowień dotyczących 
dzieci, takich jak postanowienia regulujące kwestie związane z wykonywaniem nad nimi pieczy lub 
łożeniem na ich utrzymanie. Służy to zabezpieczeniu interesu dziecka, co nie zawsze musi być celem 
przyświecającym jego rodzicom. Zapewnienie dzieciom opieki jest kwestią istotną z punktu widzenia 
porządku publicznego, dlatego też rodzice nie mogą z wyprzedzeniem zadecydować o tym, jak 
zorganizowane zostanie życie dziecka. Ponieważ rodzice nie dysponują wiedzą na temat przyszłych 
wydarzeń, nie mogą przewidzieć, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla dziecka. 

Niemniej konferencja haska opracowuje nowy instrument na potrzeby umów dotyczących dzieci na 
gruncie prawa rodzinnego. Na chwilę obecną opublikowano wyłącznie praktyczny poradnik 
koncentrujący się na rozwiązaniach przewidzianych w 3 konwencjach (konwencji z 1980 r., konwencji 
z 1996 r. i konwencji z 2007 r. dotyczącej świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci). Powodem, dla 
którego warto rozważyć możliwość ustanowienia nowego instrumentu, jest zwiększenie 
międzynarodowej mobilności rodzin i dzieci, wzrost liczby problemów i sporów na gruncie prawa 
rodzinnego rozstrzyganych w drodze umowy między stronami oraz wyzwania prawne związane z 
uznawaniem i wykonywaniem takich umów. Grupa ekspertów zaleca przyjęcie nowego instrumentu, 
                                                             
51  Poradnik dotyczący dobrych praktyk związanych z Konwencją haską z dnia 25 października 1980 r. dotyczącą cywilnych 

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, mediacja, rozdział 12. Dokument dostępny pod adresem: 
https://assets.hcch.net/docs/d09b5e94-64b4-4afe-8ee1-ab97c98daa33.pdf 

  

https://assets.hcch.net/docs/d09b5e94-64b4-4afe-8ee1-ab97c98daa33.pdf
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o ile będzie on opierał się na obowiązujących konwencjach, pełnił funkcję punktu kompleksowej 
obsługi zajmującego się kwestiami związanymi z umowami, udostępniał zrozumiałe zasady w zakresie 
uznawania umów oraz zapewniał stronom większą autonomię. Rodzice powinni mieć możliwość 
wyboru obowiązującego systemu prawnego52. 

Umowy zawierane między rodzicami wywierają oczywiście wpływ na dzieci, które – jak wspomniano 
wcześniej – mają prawo do uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, przy czym we wszystkich 
przypadkach należy kierować się dobrem dziecka. Nie oznacza to jednak, że rodzice mają prawo do 
podejmowania decyzji wyłącznie w momencie przeprowadzania procesu podejmowania decyzji. Co 
stanie się w przypadku, gdy obydwoje rodzice postanowią przeprowadzić się do innego państwa, 
zabierając swoje małoletnie dzieci ze sobą bez pytania ich o zgodę i bez jakiejkolwiek ingerencji ze 
strony organów publicznych? W takiej sytuacji obowiązuje wyłącznie zasada autonomii stron... 
Dlaczego więc ci sami rodzice nie mogliby sporządzić umów regulujących kwestie związane z opieką 
nad dziećmi na wypadek separacji lub rozwodu? Umowy te mogłyby również rozstrzygać kwestie 
związane z powrotem do ich kraju pochodzenia. Jeżeli doszłoby do takiej sytuacji, a drugi rodzic 
uznałby, że powrót dzieci do kraju pochodzenia mógłby nie leżeć w ich interesie, taki rodzic może 
zawsze zwrócić się o interwencję do właściwych organów. Kwestia wykonania zawartych wcześniej 
umów dotyczących ewentualnej przyszłej relokacji dzieci może zawsze zostać poddana kontroli 
sądowej.  

Pary pozostające w związku małżeńskim lub pary, które nie zawarły związku małżeńskiego, mogą 
wybrać prawo mające zastosowanie do zawartego przez nie związku małżeńskiego lub konkubinatu 
oraz prawo regulujące kwestie związane z ich ustrojem majątkowym, a także wskazać sąd właściwy do 
rozstrzygania ewentualnych sporów zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem Rady (UE) 
2019/1111, a także rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażającym 
wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych 53 oraz rozporządzeniem Rady 
(UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy 
w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodów i separacji. Dopuszcza się nawet możliwość zawarcia 
umów dotyczących prawa właściwego i sądu właściwego w kwestiach związanych ze świadczeniami 
alimentacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych54 oraz Protokołem haskim z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym 
dla zobowiązań alimentacyjnych 55. Co stoi zatem na przeszkodzie, aby dopuścić możliwość 
opracowania planu rodzicielskiego na przyszłość przewidującego rozwiązania odnoszące się do dzieci 
na wypadek separacji, rozwodu lub relokacji członków rodziny?  

 

  

                                                             
52  Zob. załącznik A do sprawozdania z posiedzenia grupy ekspertów z 2013 r., C&R nr 7 (uznawanie i wykonywanie umów 

zawartych w sprawach rodzinnych dotyczących dzieci w kontekście transgranicznym). 
53  Dz.U. L 183 z 8.7.2016, s. 1. Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1103/oj?locale=pl 
54  Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1. Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004 
55  Zob. decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 

23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE). Dz.U. L 331 z 16.12.2009, s. 17. 
Dokument dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2009_331_R_0017_01 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1103/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2009_331_R_0017_01
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AJOL_2009_331_R_0017_01
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5. PODSUMOWANIE 
 

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że kontekst prawny i społeczny, przez prymat którego 
patrzy się obecnie na zjawisko uprowadzenia dziecka, zmienił się radykalnie od 1980 r. Rola rodziców 
nie opiera się już na tradycyjnym modelu rodziny. Dzieci przestały być niemymi przedmiotami ochrony, 
a miliony obywateli Unii korzystają w pełni ze swobody przemieszczania się. 

Wyniki badań dotyczących długoterminowych skutków uprowadzenia dziecka wskazują, że im krótszy 
okres uprowadzenia, tym mniejszy jego wpływ na dziecko. Dlatego też należy tym bardziej dążyć do 
zapewnienia szybkiego powrotu dziecka zgodnie z postanowieniami konwencji haskiej dotyczącej 
uprowadzenia dziecka. Szybki powrót dzieci można jednak zagwarantować wyłącznie w toku 
postępowania w trybie przyspieszonym, w ramach którego nie poświęca się czasu na badanie 
okoliczności ważnych z punktu widzenia istoty sprawy; ponadto, nawet jeżeli w toku takiego 
postępowania przeprowadzono wysłuchanie dzieci, ich życzenia mogą nie zostać wzięte pod uwagę. 
Jeżeli jednak dojdzie do powrotu dziecka, rodzic, który uprowadził dziecko, może wszcząć 
postępowanie w przedmiocie prawa pieczy, uwzględniając postępowanie dotyczące relokacji. 

Dlatego właśnie pierwsze zalecenie dla UE dotyczy harmonizacji postępowań w przedmiocie relokacji 
i zasad dopuszczających relokację, w których opinia dziecka powinna oczywiście mieć istotne 
znaczenie. Aby zagwarantować, że opinia dziecka zostanie faktycznie wzięta pod uwagę, UE powinna 
dążyć do harmonizacji metod wysłuchań dzieci albo w drodze uregulowań, albo na polecenie 
zaangażowanych specjalistów takich jak sędziowie i psycholodzy.     

Drugie zalecenie dotyczy lepszego egzekwowania umów o mediację, nawet jeśli nie zostały one 
podpisane przez sędziego właściwego dla miejsca zwykłego pobytu. Nieegzekwowana umowa o 
mediację jest bezwartościowa i przyczyni się jedynie do pogłębienia konfliktu między rodzicami, 
krzywdząc dzieci. 

W trzecim zaleceniu skoncentrowano się na zapobieganiu przypadkom uprowadzenia dziecka. 
Osiągnięcie porozumień w kwestii dzieci oraz przyszłej opieki nad nimi, w tym relokacji, powinno być 
możliwe nawet przed ich narodzinami. Rodzice powinni mieć możliwość zwrócenia się do sądu w celu 
sprawdzenia, czy wykonanie tej umowy leży w interesie dziecka, ponieważ sytuacja mogła się zmienić 
od czasu jej zawarcia, a w umowie nie można było w sposób oczywisty przewidzieć nieznanych 
okoliczności. Można jednak uwzględnić zasady wspólnej uzgodnionej opieki nad dziećmi, co może 
potencjalnie pozwolić uniknąć uprowadzenia lub sytuacji utrudniania postępowania w przedmiocie 
relokacji.  

UE jest zobowiązana działać w imieniu tych dzieci, które również są jej obywatelami i którym 
przysługuje takie samo prawo do swobodnego przemieszczania się. Zapewnienie dzieciom możliwości 
korzystania ze swobody przemieszczania się, która stanowi jeden z głównych filarów Unii, gwarantuje 
możliwość korzystania z tej swobody przez ich rodziców. 
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Niniejszą analizę przeprowadzono na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw 
Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej 
(JURI) w związku z organizacją warsztatów z okazji 40. rocznicy uchwalenia Konwencji dotyczącej 
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Dotyczy ona wdrażania konwencji z 1980 
r. w zakresie poszanowania autonomii stron, ważności porozumień i mediacji, a także zawiera opis 
postrzegania tego procesu przez rodziców i dzieci z punktu widzenia praktyka. W dokumencie 
stwierdza się, że w celu ochrony interesu dziecka należy utrzymać konwencję z 1980 r. z 
ograniczonymi wyjątkami, ale należy podjąć intensywniejsze działania zapobiegawcze. Nowe 
środki powinny obejmować w szczególności harmonizację postępowań w przedmiocie relokacji i 
zasad dotyczących relokacji, wykonalność umów o mediację oraz zwiększenie autonomii stron 
poprzez włączenie planów pobytu i pieczy do umów przedmałżeńskich.  
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