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kwietnia 2017 roku (znak: GA8.422.5.2017.8S),

Npt

)

do Pana Ministra oraz Ministľa Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej,

poruszyłem ważny problem dzieci alienowanych od jednego zrodzicőw.

Rzecznik Praw Dziecka od początku sprawowania swojej funkcji podejmuje dziaŁania

w celu

zwiększenia ochrony prawa dziecka do wychowywania ptzez oboje rodziców

w trakcie konfliktów rodzicielskich, występujących zaľówno w sýuacji rozwodu rodziców,
jak i wtedy gdy rodzice nie rozwodzą się, ale Żyją w rozłączeniu.

Alienacja dziecka od jednego

z

rcdzicőw jest niewątpliwie formą przemocy' mogącą

doprowadzić do zabutzen osobowościowych, emocjonalnych, społecznych

i

rozwojowych

dziecka' Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, Sterowanie lękami dziecka,
szantuŻ emocjonalny są niestety ďziałaniami powszechnymi' Indukowane dziecku negatywne

postawy

i

przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze

emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego pőŹniejsze

- doľosłę- Życie.

Dostrzegając wagę pľoblemu orazpotrzebę ochľony prawa dziecka do obojga rodziców,

w wystąpieniu z

2l

kwietnia 2017 ľoku wskazałem następujące obszary, któľe wymagają

pilnej ľeakcji organów władzy państwowej:
wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających pľiorytetowe traktowanie
postępowań sądowych ksĺałtującychsýuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka,

szersze wykoľzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych,

w szczegőlności mediacji pľzedsądowej,

at.
wa

28 lat Konwencji
o Pľawach

Dziecka

wpľowadzenie rcZwiąZan prawnych zabezpieczających skuteczną rea|izację
postanowień sądowych,

wzbogacenie oraz uľealnienie istniejących instľumentów prawnych ľozwiązywania
spoľów pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami,
prawne okľeślenieroli kuratorów sądowych w postępowaniach wykonawczych,

koľzystanie z instrumentaľium mającego na celu uświadomienie rodzicom potrzeb
dziecka, m.in. kieľowanie na terapię rodzinną'

prowadzenię szeroko zakľojonych działań infoľmacyjnych

i

kampanii społecznych

uświadamiającychproblem alienacji dziecka od jednego z rodzicőw,
uľealnienie mechanizmów wczesnego wspieľania rodziny przeŻywającej trudności,

wprowadzenie rozwiązan pľawnych zapobiegających poľwaniom rodzicielskim
w węższymznaczeniu,
właściwezabezpieczenie reprezentacji dziecka w pľocesie - adwokat dla dziecka,

wprowadzenie prawnych mechanizmów pozwa|ających na szersze wykoľzystanie
pełnomocników proce sowych w działaniach koncyl iacyj nych,

wdľożenie ľealnego systemu umożliwiającego sędziom rodzinnym podnoszenie
kwaliťrkacji do rozpoznawania spraw dotyczących zabezpieczenia dobra

i

interesu

dziecka.
Wobec braku odpowiedzi naprzywołane powyżej wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka,
działając na podstawie aľt. lOa

i art.

11 ustawy

z

dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 922), ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą
prośbąo pľzedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanego pľoblemu oÍaz rozwaŻęnie
zasadności podjęcia inicjatywy legislacyjnej narzecz skuteczniejSzego zabezpieczenia pľawa
dziecka do obojga rodziców.
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