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ODEBRANIE DZIECKA - Sytuacje

Uprowadzenie dziecka

Zatrzymanie dziecka przez osobę 

nieuprawnioną

Odebranie dziecka w celu umieszczenia w 

środowisku zastępczym (art. 59813 K.p.c.)



ODEBRANIE DZIECKA - Geneza
Stanowisko SN – egzekucją orzeczenia w sprawach 

cywilnych zajmuje się organ egzekucyjny - komornik

„gdyby zamiast obcego „pana z teczką” [komornika – przyp. TJ] (czy 

nawet prokuratora, jak niektórzy sugerują) przy czynnościach 

przekazania dziecka jednemu z rodziców, bądź komu innemu obecna 

była znana już dziecku osoba kuratora czy inspektora społecznego –

można by uniknąć, a co najmniej w dużej mierze złagodzić wstrząs, 

jakiego dziecko w takich przypadkach doznaje.” 

J. Balicka, E. Mędrzycka, Egzekucja dziecka, „Prawo i Życie” 1957

tryb natychmiastowy w przypadku koniczności zmiany miejsca

pobytu dziecka sąd poleci kuratorowi przymusowe odebranie

dziecka (1976)



Dlaczego kurator? Projekt zmiany K.p.c. z 2001

Nadmierny formalizm postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego przez komornika -> przewlekłość postępowania

Nieskuteczność procedury pozwalającej osobie zobowiązanej do 

wydania dziecka na uchylanie się od wykonania orzeczenia sądu

Podważenie prestiżu i powagi sądu

Konieczność ochrony praw i dobra dziecka

Kompetencje osobowościowe i profesjonalne

Podniesienie skuteczności postępowania o odebranie dziecka i 

powrotu dziecka do osoby uprawnionej

Powierzenie decyzyjności i koordynacji działań w tych sprawach 

jednemu podmiotowi – organowi sądowemu



Środki „motywujące” w projekcie K.p.c. 2001 

Art. 6059 § 1

Jeżeli zobowiązany do oddania osoby podlegającej władzy 

rodzicielskiej nie zastosuje się do postanowienia(…), sąd na wniosek 

uprawnionego, zleci kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie 

tej osoby. Sąd może również nakazać aresztowanie 

zobowiązanego na czas nie przekraczający 30 dni. Sąd 

uchyli areszt jeżeli zobowiązany odda osobę podlegającą władzy.

Art. 60513 § 2

W wypadku trudności w ustaleniu miejsca pobytu osoby 

podlegającej władzy rodzicielskiej sąd na wniosek kuratora może 

zarządzić ustalenie miejsca jej pobytu przez policję



Odebranie dziecka 5986-13 k.p.c.
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Etapy odebrania

Sąd wydaje postanowienie nakazujące oddanie osoby  

uprawnionemu i zakreśli termin wykonania (art. 5985 kpc)

wniosek uprawnionego o przymusowe odebranie osoby - sąd zleci 

kuratorowi wykonanie czynności (art. 5986 kpc). 

Kurator może odebrać osobę podlegającą władzy rodzicielskiej od 
każdej osoby, u której ona się znajduje (art. 5988 kpc).

Kurator powiadamia uprawnionego lub osobę upoważnioną o 
terminie i miejscu wykonania czynności (art. 5989 kpc). 

Kurator bezzwłocznie odda osobę odebraną uprawnionemu.

Jeżeli uprawniony lub osoba upoważniona nie stawi się w 
ustalonym miejscu i czasie, czynność nie zostanie wykonana, a 
kurator wyznaczy termin kolejny. 



Etapy odebrania

Przy wykonywaniu czynności odebrania, kurator może żądać

pomocy policji (art. 59810 kpc), celem zapewnienia porządku w

miejscu przeprowadzania czynności, osobistego bezpieczeństwa

kuratorowi i osobie odbieranej, a także do udzielenia innej

niezbędnej pomocy, jeżeli kurator tego zażąda.

policja na żądanie kuratora usunie osoby utrudniające wykonanie

orzeczenie z miejsca wykonywania czynności (art. 59811 §3 kpc).

W razie przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej

czynności przedsięwziętej w celu udaremnienia wykonania

orzeczenia, kurator sądowy zawiadomi prokuratora. (art. 59811 §1

kpc).



Etapy odebrania

Jeżeli zobowiązany odmawia ujawnienia miejsca pobytu osoby, 

kurator zawiadamia o tym fakcie sąd. 

Na wniosek kuratora sąd nakaże przymusowe sprowadzenie 

zobowiązanego w celu odebrania od niego oświadczenia o miejscu 

pobytu osoby (art. 59811 §2 kpc). 

kurator powinien zachować szczególną ostrożność i przez cały czas 
pamiętać o tym, żeby dobro odbieranej osoby, fizyczne i moralne nie 
doznało uszczerbku. 

kurator powinien odstąpić od wykonania czynności do czasu ustania 
zagrożenia. 

Kurator przy odbieraniu dziecka może żądać pomocy organu 
pomocy społecznej (art. 59812 kpc, §9 ust. 2 rozp. o obowiązkach). 

Z wykonania zadania kurator sporządza stosowną notatkę o jego 
przebiegu (§9 ust. 3 rozp. o obowiązkach kuratora)
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Obszary problemowe procedury



Kazus 1
Polskie małżeństwo, osiadłe w Niemczech i posiadające niemieckie obywatelstwo, w trakcie rozwodu. Żyją

w separacji, ojciec ma prawo kontaktów z dzieckiem, ale zakaz wyjazdu z dzieckiem poza granice Niemiec.

Mimo sądowego zakazu, ojciec wraz z pełnoletnią córka i małoletnim synem wyjechali do Polski. Matka

wystąpiła o zwrot dziecka w trybie konwencji haskiej. Żądanie przesłano do Ministerstwa Sprawiedliwości

RP.

Ojciec dziecka w tym czasie ubiega się przed sądem polskim o powierzenie mu pieczy nad dzieckiem.

Związany postanowieniami konwencji sąd nakazał zwrot dziecka uprawnionej. Ojciec przedstawiając

zaświadczenia psychologa o możliwych szkodach psychicznych dziecka, starał się nakłonić kuratora do

odstąpienia od wykonania orzeczenia powołując się na art. 59812 § 2 K.p.c. W tej fazie postępowania kurator

nie mógł odstąpić od wykonania orzeczenia.

Od tego momentu kurator wielokrotnie podejmował próby odebrania dziecka, ale ojciec zmieniał miejsca

pobytu na obszarze całego regionu. Sąd nakazał poszukiwania zobowiązanego, które jednak nie przyniosły

efektu. Ministerstwo Sprawiedliwości RP nadzorowało postępowanie. Po upływie około roku w sprawę

aktywnie zaangażowały się wysokiego szczebla agendy strony niemieckiej z zażądaniem zwrotu dziecka. To

dodatkowo wzmogło nadzór MS. Dzięki osobistym kontaktom kuratorów w KWP, Policja dzięki użyciu

swoich technik operacyjnych ustaliła miejsce pobytu ojca z dzieckiem. Policja ustaliła o jakich porach ojciec

wyjeżdża z domu, aby pod jego nieobecność odebrać dziecko od starszej siostry, która się nim opiekowała.

Kurator w asyście Policji odebrał dziecko i oddał osobie upoważnionej przez matkę dziecka, która następnie

przekazała dziecko matce. W ciągu kilku dni matka z dzieckiem wróciła do Niemiec. Sąd i kurator

wykonujący orzeczenie otrzymali wyrazy uznania na piśmie z Dep. Współpracy z Zagranicą MS.

Epilog. Po około pół roku matka przywiozła syna do Polski i pozostawiła go pod opieką ojca.



Konflikt uprawniony-zobowiązany

Dziecko jako oręż  w „wojnie” pomiędzy rodzicami

Brak świadomości, że dziecko potrzebuje kontaktu z dwojgiem 

rodziców – naruszenie fundamentalnej zasady dobra dziecka

Utrudnianie kontaktów <-> zatrzymanie (uprowadzenie) dziecka

Brak odpowiedzialności moralnej i prawnej za wciąganie dziecka w 

konflikt rodziców

Brak odpowiedzialności prawnej i finansowej stron, za lekceważenie 

orzeczenia sądu wydanego w imieniu Rzeczypospolitej

Brak odpowiedzialności prawnej i finansowej stron, za lekceważenie 

organu wykonującego orzeczenia sądu

Rozgrywanie swojego konfliktu kosztem innych – skargi na 

czynności, doniesienia do prokuratury na kuratorów 



Kazus 2
Dziecko (l.3, sierota całkowita) zostało tymczasowo powierzone dziadkom, wujostwo dziecka stara się o

ustanowienie go rodziną zastępczą, dziadkowie przeciwni takiemu rozwiązaniu uniemożliwiają wujowi

kontakt z dzieckiem.

Sąd polecił kuratorowi przymusowe odebranie dziecka i oddanie wujowi. Kurator nie został wpuszczony na

teren posesji. Dziadkowie z wnukiem znikają. Po pewnym czasie ustalono, że przebywają w miejscowości

oddalonej od miejsca zamieszkania o ok. 400 km.

Kurator z miejsca pobytu dziecka otrzymuje zarządzenie o przymusowym odebraniu dziecka. Ustala z

uprawnionym termin odebrania. O ustalonej porze na kuratorów czekają oprócz uprawnionego i jego

pełnomocnika, reporterzy pewnej stacji TV i grupka gapiów.

Kuratorzy próbują dostać się do mieszkania. Nikt nie otwiera, ale słychać, że ktoś jest w mieszkaniu.

Sprowadzona właścicielka mieszkania otwiera drzwi i okazuje się, że w mieszkaniu są dziadkowie i dziecko.

Kurator poinformował o celu wizyty i okazał orzeczenie sądu. Dziadkowie odmówili wydania dziecka, które w

tym czasie wyrwało się ze snu i zaczęło płakać. Dziadkowie zasłonili sobą dziecko i kategorycznie odmówili

jego wydania. Babcia przytuliła je do siebie, a dziadek w tym czasie rozmawiał z pełnomocnikiem. Dziecko

zanosi się od płaczu. Dziakowie zarzucają kuratorowi, przekraczanie uprawnień, sugerują stronniczość i

przyjęcie korzyści od wuja dziecka. Kurator wobec stanu w jakim znajduje się dziecko – odstępuje od

wykonania orzeczenia i zapowiada ponowne przystąpienie do jego wykonania w terminie późniejszym.

Kurator informuje uprawnionego o sytuacji i decyzji o odstąpieniu od wykonania orzeczenia. Wyznacza na

dzień następny kolejną próbę odebrania dziecka. Uprawniony zarzuca kuratorowi niedopełnienie

obowiązków, stronniczość i sugeruje przyjęcie korzyści od dziadków. Poprzez pełnomocnika zapowiada

złożenie skargi na czynności kuratora.

Następnego dnia dziadkowie i dziecko zniknęli. Próba odebrania dziecka nie powiodła się.



Konflikt uprawniony-zobowiązany

Rola pełnomocników stron konfliktu 

 wygaszanie konfliktu 

 podsycanie konfliktu – wskazywanie słabych stron systemu i 

możliwości uchylenia się od wykonania orzeczenia, 

 obciążanie odpowiedzialnością za niewykonanie orzeczenia – organu 

wykonującego orzeczenie – doniesienie do prokuratury w sprawie 

niedopełnienia obowiązków albo w sprawie przekroczenia uprawnień



Kazus 3
Dziecko (l. 6) przebywa z matką, mimo iż na mocy orzeczenia sądu powinno być pod opieką ojca.

Pierwsze odebranie dziecka przez kuratorów przebiegło bez problemów, kuratorzy przekazali dziecko

ojcu. Ojciec podpisał oświadczenie o odebraniu dziecko, po czym rodzice zdecydowali się pojechać

do PCPR porozmawiać o sytuacji rodzinnej, a tam matka wykorzystała sytuacje i uciekła z dzieckiem.

Druga próba odebrania – kuratorów nie wpuszczono do domu, kuratorzy zawiadomili do prokuraturę.

Podczas 3 próby odebrania, kurator odstąpił od wykonania z uwagi na niepokojące zachowanie

dziecka i złożył wniosek do sądu o wydanie stosownych zarządzeń. Czwarte postanowienie o

przymusowym odebraniu, do postanowienia sąd dołączył opinię niekorzystną dla matki. Wrogi

stosunek okolicznych mieszkańców, którzy solidaryzują się z matką i deklarują opór w przypadku

kolejnych prób odebrania dziecka.

Kurator wyznacza kolejny termin wykonania czynności prosi o pomoc policji (kilkunastu

funkcjonariuszy). Do czynności przystępuje 3 kuratorów zawodowych, psycholog, lekarz rodzinny i

prokurator. Kuratorzy tłumaczą i perswadują, starają się skłonić matkę do dobrowolnego wydania

dziecka. Psycholog cały czas obserwuje relacje matka – dziecko. Potwierdza obserwacje kuratorów,

że zachowania dziecka, to efekt manipulacji matki. Prokurator sugeruje odstąpienie od wykonania

czynności. Kuratorzy podejmują próbę odebrania dziecka. W szpalerze utworzonym przez policjantów

wynoszą dziecko do radiowozu. W samochodzie dziecko uspokaja się. Kuratorzy eskortowani przez

policję, żegnani obelgami miejscowych mieszkańców miejscowości - odjeżdżają do miejsca oddania

dziecka ojcu. Ojciec bez trudu nawiązuje kontakt z dzieckiem. Dziecko swobodnie rozmawia z ojcem,

nie płacze. Całe zajście jest nagrywane przez uczestników zajścia. Stenogram zapisu audio

opublikowano w GW, a filmik zamieszczono na Youtube.

Kuratorzy przez kilka dni wychodzą ze stresu otoczeni opieką psychologów.



Możliwości i ograniczenia sądu

Sąd zobowiązuje do wydania dziecka 

przymusowe odebranie dziecka przez kuratora -> jedyna „sankcja” 

dla zatrzymującego dziecko

odebranie oświadczenia o miejscu pobytu dziecka, zamiast nakazu 

ustalenia tego miejsca przez Policję

Brak realnych sankcji za nierespektowanie postanowienia sądu 

zobowiązującego do wydania dziecka uprawnionemu:

 sankcje finansowe,

 prace społecznie użyteczne, 

 areszt

Pasywność sądu w postępowaniu o odebranie dziecka (w 

postępowaniu opiekuńczym sąd jest aktywny, nie tylko wydaje orzeczenie, ale także je 

wykonuje, wpływa na przebieg postępowania), Sąd nie wspiera kuratora podczas 

wykonywania orzeczenia; kurator w razie wątpliwości nie ma możliwości 

natychmiastowego kontaktu z sędzią, a sędzia z prokuratorem i Policją. 



Kazus 4
Sąd udzielił zabezpieczenia ustalając, że na czas postępowania miejscem zamieszkania dziecka (l. 3),

będzie miejsce zamieszkania matki. Ojciec nie zastosował się do orzeczenia sądu, przez cały czas

postępowania oświadczał zarówno przed sądem, jak i wobec kuratora, że dziecka nie wyda. W ciągu 4 lat

postępowania kuratorowi tylko 1 raz udało się zastać dziecko w domu, było wówczas chore. Kurator wezwał

lekarza pogotowia, aby stwierdził czy dziecko w takim stanie może być przewiezione do drugiego rodzica.

Lekarz odmówił wydania takiej opinii. Dziecko nie zostało wydane. Poza tym jednym razem, dziecka z

różnych przyczyn nie było w domu, albo nie wpuszczono kuratora, albo nikogo nie było w domu…

Kuratorzy nakłonili strony do mediacji i dostarczyli im listę mediatorów. Strony samodzielnie wybrały

mediatora, ale odbyło się tylko jedno spotkanie po czym strona uprawniona odmówiła udziału w kolejnych

sesjach twierdząc, że jest atakowana przez zobowiązanego, a mediator nie reaguje.

W trakcie postępowania kuratorzy skorzystali z art. 59811 § 1 i 2. W przypadku prokuratury zawsze

otrzymywali odmowę wszczęcia postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Natomiast

jeśli chodzi o sąd, zobowiązany oświadczał, że dziecko jest w miejscu zamieszkania oraz, że nie zastosuje

się do postanowienia sądu. Wnioski kuratora składane do sądu o modyfikacje orzeczenia pozostawały bez

odpowiedzi.

Kuratorzy starali się odebrać dziecko z przedszkola, do którego chodziło, ale wobec odmowy pracowników

przedszkola także bez powodzenia.

Po kilkudziesięciu nieudanych próbach, kuratorzy zmienili taktykę i starali się odebrać dziecko przez 3

kolejne dni z rzędu, dwukrotnie każdego dnia, ale nie udało się wejść do miejsca, w którym dziecko

przebywało.



Możliwości i ograniczenia prokuratury

Brak procedur postępowania w przypadku złożenia przez kuratora 

informacji o przeszkodach w wykonywaniu orzeczenia – nie 

wszczynanie postępowania

Brak przepisu uznającego za przestępstwo zatrzymanie / 

uprowadzenie dziecka przez osobę nieuprawnioną do opieki, 

chociaż niepozbawioną władzy rodzicielskiej

Brak przepisów uznających nierespektowanie orzeczeń sądu 

rodzinnego za przestępstwo obrazy powagi sądu

Brak przepisów uznających za przestępstwo niestosowanie się do 

poleceń organu wykonującego orzeczenie (w tym wypadku 

kuratora)



Kazus 5

Kurator zobowiązany do odebrania dziecka stawia się wraz uprawnionym w miejscu

zamieszkania dziecka. Wejście na teren posesji jest zamknięte, dzwonka brak. Kurator i

uprawniony widzą, że w mieszkaniu są mieszkańcy, ale nikt nie reaguje na wołanie kuratora

domagające się wpuszczenia na teren posesji. Kolejne próby w asyście funkcjonariusza Policji

także kończą się niepowodzeniem. Kurator zawiadomił prokuratora o zaistniałych

przeszkodach, ale prokurator odmówił wszczęcia postępowania.

Podczas kolejnej próby wykonania orzeczenia uprawniony przychodzi w towarzystwie

pełnomocnika. Pełnomocnik strony żąda od kuratora, aby wezwał ślusarza, który otworzy

wejście na posesję. Kurator odmawia. Pełnomocnik strony składa w prokuraturze doniesienie

o możliwości popełnienia przez kuratora sądowego przestępstwa niedopełnienia obowiązków.

W skutek tego doniesienia prokuratura podejmuje czynności sprawdzające względem

kuratora. Ostatecznie sprawa zostaje umorzona.



Możliwości kuratora

Możliwości:

 żądania pomocy Policji, pomocy społecznej, psychologów i 

pedagogów

 odebrania dziecka od każdej osoby, u której się ono znajduje

 żądania od Policji usunięcia osób przeszkadzających w 

wykonaniu orzeczenia z miejsca realizacji czynności

 poinformowania prokuratury o przeszkodach lub 

uniemożliwieniu wykonania orzeczenia

 złożenia do sądu wniosku o sprowadzenie do sądu osoby 

zobowiązanej do wydania dziecka, w celu odebrania 

oświadczenia o miejscu pobytu dziecka

 odstąpienia od wykonania orzeczenia, jeżeli wskutek wykonania 

dobro dziecka mogłoby doznać uszczerbku



Ograniczenia kuratora

Ograniczenia:

 brak możliwości stałego konsultowania z sędzią podejmowanych decyzji 

w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne

 nieskuteczność informowanie prokuratury o przeszkodach w wykonaniu 

orzeczenia – permanentna odmowa wszczęcia postępowania

 brak możliwości składania wniosków, dotyczących modyfikacji 

orzeczenia w sytuacji, gdy strony deklarują odmowę wykonania 

postanowienia sądu albo gdy małoletni demonstruje chęć pozostania w 

aktualnym m-cu pobytu

 brak możliwości składania wniosków o nałożenie kary w związku z 

odmową wykonania orzeczenia

 brak możliwości przeszukania pomieszczeń w celu znalezienia dziecka

 nieostrość pojęcia „pomoc” w odniesieniu do uprawnienia kuratora do 

„żądania od Policji pomocy” (art. 59810 K.p.c.) – jaki zakres tej pomocy? 

Policja ma wiele wątpliwości? 



Pomoc Policji
Art. 59810 upoważnia kuratora sądowego do skorzystania z pomocy Policji we 

wszystkich sytuacjach, w których ta pomoc może okazać się potrzebna, a więc nie 

tylko w wypadku oporu osoby zobowiązanej. 

Wydaje się, że w wypadku pomocy udzielanej kuratorom sądowym może mieć - do 

czasu wydania stosownych przepisów - odpowiednie zastosowanie rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 stycznia 2002 r. w sprawie 

udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną 

przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz. U. Nr 10, poz. 106 ze zm.). 

J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 

„Przegląd Sądowy” 2002, nr 1, s. 21; tenże, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, LexPolonica, teza 1 do art. 59810

K.p.c. 

§ 5. 1. Udzielenie pomocy i asystowanie Policji lub Straży Granicznej 

komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych polega na 

zapewnieniu mu bezpieczeństwa osobistego oraz dostępu do miejsca 

wykonywania tych czynności i porządku w tym miejscu

(Rozp. MSWiA z dn. 28.01.2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną 

przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych - Dz.U.2002.10.106; por. Rozp. MSWiA z dn. 29.08.2001 r. w sprawie sposobu 

udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu 

czynności egzekucyjnych. Dz.U.2001.101.1106)



Wnioski
W sprawach o „uprowadzenie / zatrzymanie” rodzicielskie – w 

konflikt między rodzicami wciągane są organy państwa, co 

generuje olbrzymie koszty, a odpowiedzialność za niewykonanie 

orzeczenia spada nie na faktycznych sprawców, ale na kuratorów 

Skutki emocjonalne konfliktu obciążają dziecko, skutki finansowe 

obciążają państwo i kuratora, który wielokrotnie powtarza 

wykonywanie czynności

Strony nie ponoszą żadnych konsekwencji z tytułu swojego 

postępowania! Potrzeba wprowadzić takie sankcje prawne, aby 

dotykały one tych osób, które utrudniają postępowanie. 

Taki stan rzeczy jest możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystywaniu 

luk prawnych, a brak sankcji za lekceważenie orzeczenia sądu oraz 

poleceń organów wykonujących te orzeczenia – utwierdza strony 

w przekonaniu, że działania takie są efektywne. 



Postulaty de lege ferenda
Potrzeba wyraźnego ustalenia, że nierespektowanie orzeczenia sądu 

opiekuńczego nakazującego oddanie dziecka jest przestępstwem, za które 

grożą realne i dotkliwe sankcje

Przykłady sankcji znaleźć można w projekcie ustawy z 2001 roku, a także 

ustawodawstwach innych państw europejskich (np. areszt + grzywna, 

prace społecznie użyteczne + grzywna, grzywna). 

Podobne sankcje powinny zostać zastosowane, w przypadku odmowy 

wykonanie poleceń organu wykonującego orzeczenie.

koszty postępowania w sprawach o odebranie dziecka, powinny obciążać 

stronę (strony) utrudniającą postępowanie i uniemożliwiające wykonanie 

orzeczenia sądu. Jeżeli strony zamierzają ze sobą walczyć używając 

dziecka jako oręża i angażując do tego organy państwa, to niech ponoszą 

koszty tej wojny. 

W większym zakresie należy stosować mediację lub terapię rodzinną, w 

celu uświadomienia rodziców, że ich dziecko ma prawo do kontaktu z 

obojgiem rodziców



Postulaty de lege ferenda

Kuratorzy powinni uzyskać możliwość składania wniosków o modyfikację 

orzeczenia

Zakres pomoc Policji powinien zostać doprecyzowany, zgodnie z 

zapowiedzią SSN J. Gudowskiego. Policja nie może mieć wątpliwości 

jakiej formy pomocy wolno żądać kuratorowi

Policja zgodnie z projektem zmiany K.p.c. z 2001 r. powinna na zlecenie 

sądu prowadzić czynności w celu ustalenia miejsca pobytu dziecka. Ma do 

tego celu odpowiednie środki operacyjne

Konieczna jest ogromna akcja edukacyjna, uświadamiająca rodzicom 

potrzeby ich dziecka w zakresie kontaktu z obojgiem rodziców

Potrzebna jest też akcja edukacyjna w zakresie zadań kuratora. Sposób 

przedstawiania problemu w mediach jest zbyt uproszczony. 



Na przykład Belgia
Rodzice którzy uniemożliwiają dzieciom korzystanie z prawa do opieki przez 

drugiego rodzica lub pozbawiają rodzica prawa do kontaktu (przebywania) z 

dzieckiem, względnie nie przestrzegają reguł nadzoru sądowego, popełniają 

przestępstwo zagrożone:

 karą więzienia od 8 dni do 1 roku i karą grzywny od 26 do 1000€, 

 albo karą pracy (k.o.w.) od 46 do 300 godzin i karze grzywny od 26 do 1000€, 

 albo tylko jedną z tych kar.

Czynami zabronionymi są zatem:
• uprowadzenie dziecka z jego miejsca pobytu, ukrycie dziecka, odmowa ujawnienia miejsca pobytu 

dziecka;

• uprowadzenie w najogólniejszym znaczeniu tego słowa;

• odmowa rodziców przekazania dziecka służbom, którym polecono wykonanie zarządzeń 

wynikających z prawa o ochronie dzieci (wet op de jeugdbescherming);

• odmowa wydania dziecka z powodu jego choroby, gdy faktycznie dziecko jest zdrowe;

• odmowa wydania dziecka zgodnie z zarządzeniami regulującymi kontakty, na podstawie oświadczenia, 

że dziecko nie chce iść;

• zgoda na ograniczony kontakt, przy równoczesnej odmowie przekazania dziecka uprawnionemu do 

kontaktu rodzicowi, który na mocy orzeczenia sędziego ma prawo do kontaktu z dzieckiem przez 

określony czas (samowolne ograniczanie prawa do kontaktu wynikającego z orzeczenia sądu);

• wyjazd za granicę bez uregulowania odwiedzin

Advocatenkantoor Elfri De Neve, Strafrechterlijke consequenties en verblijfsregelingen van kinderen. 

Sancties bij niet eerbiedigingen van beslissingen inzake hoederecht van de minderjarigen. (www.elfri.be)



Na zakończenie
Jeżeli chodzi o "nadzór - kontrole" nad warunkami wzrastania dzieci, to w 

Danii zrobiono bardzo dużo, ale mimo ogromnych kosztów i personelu 

zdarzają się nieraz kompromitujące "wpadki". 

Twierdzi się, że nie sposób stworzyć zupełnie "szczelnego" systemu, 

ale trzeba do tego dążyć. 

Polski ustawodawca musi się liczyć z zatrudnieniem większej liczby

kuratorów, którzy powinni ścisłe współpracować z systemem opieki

społecznej, szkołami, policją, itd.

Margareta Kępińska-Jakobsen, Duński Komitet Helsiński 


