Informacja prasowa – 9.02.2012 r.

Dzieci jako ofiary porwao rodzicielskich
- Konferencja Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych
pt. „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku” –
16.02.2012

Fundacja ITAKA poszukuje obecnie 30 dzieci będących ofiarą porwania rodzicielskiego.
Z doświadczeo ITAKI wynika, że rodzice, których pozbawiono możliwości kontaktu z dzieckiem nie
są w stanie skutecznie wyegzekwowad swoich praw. Jak usprawnid system dochodzenia praw
należnych rodzicowi i dziecku? Czy są potrzebne zmiany w prawie? To najważniejsze pytania, na
które odpowiedzi będą szukad eksperci prawni podczas konferencji Fundacji ITAKA pt. „Porwania
rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku”, która odbędzie się 16 lutego br.
w Warszawie.
Z porwaniem rodzicielskim mamy do czynienia, gdy jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego
wywozi dziecko na stałe, pozbawiając tym samym dziecka oraz drugiego rodzica możliwości
utrzymywania kontaktu w przysługującym im – zgodnie z prawem - zakresie. Dziecko porwane
przez jednego rodzica może przebywad na terenie ojczystego kraju, ale nierzadko zostaje wywiezione
poza jego granicę. Ofiarą porwania rodzicielskiego często padają dzieci z międzynarodowych
związków. Zdarza się, że jedno z rodziców dokonuje porwania, aby w ten sposób uniemożliwid
dokonania takiego uprowadzenia drugiemu rodzicowi. Nieraz rodzicom wydaje się, że po rozpadzie
związku za granicą mają automatyczne prawo do powrotu z dzieckiem do ich kraju ojczystego.
Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych aktywnie poszukuje dzieci będących ofiarą
porwania rodzicielskiego od listopada 2009 r. Do ITAKI trafia ponad 20 takich przypadków rocznie
(27 w 2011 r. i 21 w 2010 r.). Od początku istnienia fundacji zarejestrowano 131 spraw zaginięd
dzieci będących wynikiem porwania rodzicielskiego. 77 z nich udało się wyjaśnid. Obecnie Fundacja
poszukuje 30 dzieci – ofiar porwania rodzicielskiego.
Z doświadczeo Fundacji ITAKA wynika, że rodzic, którego pozbawiono możliwości kontaktu z
dzieckiem, ma ograniczone możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw. Zgodnie z
orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym artykułu 211 kodeksu karnego, porwanie dziecka przez
jedno z rodziców nie zawsze stanowi przestępstwo. W praktyce oznacza to problem ze zgłoszeniem
zaginięcia dziecka policji, co znacznie utrudnia rodzicowi dochodzenie swoich praw. Pojawia się tu
także problem z kwalifikacją zaginięcia dziecka do odpowiedniej kategorii, która ma wpływ na zakres
działao poszukiwawczych prowadzonych przez policję.
Nieskuteczne są także instrumenty prawa cywilnego: odbiór kuratorski - kurator często nie jest w
stanie wykonad decyzji sądu o odebraniu dziecka oraz nierespektowanie orzeczeo sądu cywilnego
i brak narzędzi do ich egzekucji (np. stosowanie zbyt niskich grzywien).
Szczególnie trudne jest egzekwowanie praw rodzica w przypadku porwania międzynarodowego, w
którym można zastosowad konwencję haską z dnia 25.10.1980 r., dotyczącą cywilnych aspektów

uprowadzenia dziecka za granicę. Konwencję podpisały 84 paostwa i ma ona zastosowanie, gdy
doszło do uprowadzenia lub zatrzymania dziecka w jednym z umawiających się paostw.
Postępowanie w trybie konwencji haskiej jest długotrwałe, dodatkowo zawiesza ono możliwośd
prowadzenia postępowania cywilnego w kraju. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, które
jest organem odpowiadającym za stosowanie konwencji w Polsce, w 2011 r. z Polski wystosowano
64 wnioski o wydanie dziecka (najwięcej 19 – do Wielkiej Brytanii, 14 do Niemiec). Z kolei do Polski
przesłano 79 wniosków (najwięcej - 21 z Wielkiej Brytanii, 12 z Włoch).
Jak Fundacja ITAKA może pomóc?
Fundacja ITAKA zajmuje się porwaniami rodzicielskimi, traktując je jako szczególny przypadek
zaginięcia dziecka. Angażując się w sprawy porwao rodzicielskich, ITAKA nie opowiada się po żadnej
ze stron. Celem działao fundacji jest przede wszystkim ustalenie miejsca pobytu dziecka i pomoc w
prawnym uregulowaniu kwestii opieki na dzieckiem. Fundacja oferuje także wsparcie psychologiczne
rodzicowi, który poszukuje dziecka. Dysponuje również mediatorem, który pomaga w zawarciu ugody
w konfliktach rodzinnych. Pomoc Fundacji jest bezpłatna i oferowana w ramach telefonu 116 000 w
sprawie zaginionego dziecka i nastolatka, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Bardzo ważną rolę pełnią działania profilaktyczne, w ramach których ITAKA informuje społeczeostwo
o tym czym jest porwanie rodzicielskie i jak negatywnie wpływa na życie i rozwój dziecka.
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