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Ambasada
Rzeczypospol itej Polskiej
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Pan

Maciej Mroczek

Poset Vl l kadencji

Dot.: uprowadzenia dzieci Pana K. Chmielenko

Nasz znak: 311 - 379 -2OL2

1zanowny Ponie Pośle,

W odpowiedzl na Pana pismo skierowane do Konsul Generalnej RP w Kolonii,

Pani Jo|anty Róży Kozłowskiej, a następnie przekazane zgodnie z właściwościq terytorialnq

do Wydziatu Konsu|arnego Ambasady RP w Ber|inie, uprzejmie informuję, iŻ sprawa

uprowadzenia dzieci Pana Kazimierza Chmielenko jest nam znana od końca ubiegtego roku.

Dotyczy ona dwójki matoletnich dzieci, co do których prawa rodzicie|skie posiada|i oboje

rozwiedzieni rodzice (wszyscy sq obywatelami RP). Matka dzieci wywiozła je w grudniu

2ottr, do RFN ce|em statego osied|enia się, bez uzyskania wcześniejszeizgody ojca. W dniu

25 lipca 2oL2 r. Sqd Ape|acyjny (oberlandesgericńt) w Rostock prawomocnie nakazał powrót

dziecido Po|ski najpóźniej do dnia 1.7 sierpnia 2ot2r.

W ramach opieki konsularnej kontaktowaIiśmy się z adwokatem, który reprezentował

Pana Chmielenko W postępowaniu przed niemieckimi sqdami, komornikiem sqdowym,

któremu powierzono egzekucję prawomocnego Wyroku, sqdem pierwszej i drugiej instancji,

przed którymi toczyto się postępowanie oraz Federa|nym Urzędem Sprawied|iwości, który
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W RFN pełni funkcję organu centralnego Wyznaczonego do real izacji obowiqzków

wynikajqcych z konwencji haskiej dotyczqcej cywilnych aspektóW uprowadzenia dziecka

za granicę.

Ustal i l iśmy, iż komornik nie prowadzi obecnie egzekucji '  Podjęta przez niego próba

wykonania wyroku zakończyta się niepowodzeniem (dzieci nie przebywały pod wskazanym

adresem, nie uczęszczajq również do szkoły), w zwiqzku z czvm zwrócił on wniosek do Sqdu

Apelacyjnego W Rostock. Da|sza egzekucja wymagałaby ponowienia wniosku Sqdu, co

powinno nastqpić z urzędu. W międzyczasie jednak pojawiły się wqtp|iwości co do miejsca

pobytu matki oraz dzieci. lstniały w szczególności poszlaki, iż znajdujq się one w Po|sce, co

czynitoby da|sze postępowanie egzekucyjne bezprzedmiotowym. W zwiqzku z powyższym

władze niemieckie wystqpiły do władz po|skich celem potwierdzenia tych informacji, które

ostatecznie okazaty się być nieprawdziwe.

obecnie Sqd Apelacyjny w Rostock podnosi, iż orzeczenie ktadto nacisk przede

wszystkim na powrót dzieci do Polski. Dopiero w przypadku, gdyby matka nie wykonata tego

obowiqzku, dzieci miałyby być wydane ojcowi. W zwiqzku z tym Sqd sugeruje podjęcie

da|szych działań zmierzajqcych do stwierdzenia, czY dzieci przebywajq W Po|sce,

w szczegó|ności poprzez czynności podejmowane przez polskq Po|icję oraz nawiqzanie

kontaktu z adwokatem matki. Usta|enie, że dzieci nie przebywajq w Po|sce, skutkowatoby

wszczęciem koIejnych działa ń egzekucyjnych.

Zarówno 5qd Apelacyjny jak i Federa|ny Urzqd Sprawiedliwości nie uważajq sprawy

za zamknięta, postępowanie w niniejszej sprawie nada| się toczy. Wymiana pism pomiędzy

zaangażowanymi instytucjami przebiega sprawnie, odpowiedzi wysyłane sq niezwłocznie,

najwyżej po upływie ki|ku dni. Mimo to wykonanie orzeczenia opóźnia się, co spowodowane

jest brakiem ko|ejnych wniosków Sqdu Ape|acyjnego do komornika o wszczęcie egzekucji.

Zamiast tego Sqd kieruje do strony po|skiej ko|ejne wystqpienia, których zasadność - z uwagi

na wcześniejsze usta|enia po|skiej Po|icj i _ wydaje się być wqtpliwa.

Pragniemy zapewnić Pana Posła, iz będziemy podejmować daIsze dziatania

w przedmiotowej sprawie. W szczegó|ności w najb|iższych dniach zostanie skierowane

ko|ejne wystqpienie do Sqdu Apelacyjnego w Rostock jak i do Federa|nego Urzędu

Sprawied|iwości wskazujqce na przedłużajqce się postępowanie oraz wqtp|iwości co do

zasadności ostatnich działań wtadz niemieckich.



Jednocześnie pragniemy jednak zwrócić uwagę, iż zasadniczo organem wtaściwym

w niniejszej sprawie jest Ministerstwo Sprawiedliwości RP, jako organ centralny Wyznaczony

w Polsce do realizacji obowiqzków wynikajqcych z konwencji haskiej dotyczqcej cywilnych

aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Zgodnie z naszą wiedzą Departament

Współpracy Międzynarodowej i Praw Cztowieka MS kontaktuje się na bieżqco z Federalnym

Urzędem Sprawied!iwości.

Łqczę Wrozy szacunku,

KierownikWyu Kansularnego
grt_.

MariusŻ Skórko
I REdca
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