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pomimo wprowadzenia na wniosek Rzecznlka Praw Dziecka do polskiego porządku

prawnego przepisów jednoznacznie podkľeślających koniecznośó prioľytetowego

uwzględniania przez sądy prawa dziecka do obojga rodziców, nadal obserwuje się pľoblemy

z pełną realizacją praw dziecka w tym obszarze. Przyjęte rozwiązania prawne oraz szeroko

pľowadzonę przez Rzecznika kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania zjawisku

izolowania dziecka od jednego z rodziców doprowadz1ły do zwiększenia świadomości

pľoblemu i popľawy sýuacji na gruncie orzęczniczym, jednak zjawisko to nadal jest zbý

powszechne aby mówić o realnym zabezpieczeniu pľawa dzieckado wychowania w rodzinie.

W dalszym ciągu |iczną gľupę spľaw zgłaszanych Rzecznikowi Praw Dziecka stanową

te dotyczące uniemożliwiania bądŹ utrudniania pÍZeZ jednego z rodzicőw moŻliwości

wychowywania dziecka w sýuacji rozstania rodziców.

Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy

emocjonalnej. Świađome bądż nieświadome zachowania alienacyjne doprowadzają

do zaburzen osobowościowych, emocjonalnych' społecznych i rozwojolvych dziecka.

Wciąganie w konflikt okołoľozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaŻ

emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy

i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sfęrze

emocjonalnej dziecka i mają oglomny wpływ na jego pőźniejsze - dorosłe - Życie.
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Rzecznik Praw Dziecka podkreślając fundamentalizm prawa dziecka do wychowania

pÍZez oboje ľodziców dostrzega potrzebę rozbudowania przyjętych rozwiązań pľawnych,

w szczególności w zakresie skuteczniejszej rea|izacji postanowień sądowych otaz

wzbogacenia mechanizmőw pojednawczego rozwiązywania konfliktów pomiędzy ľodzicami.

Izo|acja dziecka od jednego z rodzicőw w sytuacji, gdy jedyną pľzesłanką takiego

postępowania jest silny konflikt z drugim ľodzicem, powinna spotykać się z szybką

i stanowczą reakcją sądu. Jest to bowiem naruszenie odpowiedzialności rodzicielskiej,

zapisanej w obecnie funkcjonujących przepisach jako władza rodzicielska. Nadrzędna zasada

dobra dziecka wymaga aby Za kaŻdym razem kształtowanie sýuacji opiekuńczo-

wychowawczej dziecka opaľte było przede wszystkim na potľzebie skutecznego

zabezpieczenia jego interesu i dobľa. Mają one bezwzględne pieľwszeństwo przed interesem

i dobrem rozstających się rodzicőw. Zgodnie z art. 3 przyjętej pÍzez Zgromadzenie ogólne

Narodów Zjednoczonych}}listopada 1989 roku Konwencji oprawach đziecka, stanowiącym,

Że: we wszystkich działąniach dotyczqcych dzieci, podejmowanych przez publiczne ĺub

prylatne instytucje opieki społecznej, sqdy, władze administľacyjne lub ciała ustawodawcze,

Sprawq nadrzędnq będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecką.

Mając na względzie skalę zjawiska i potrzebę ochĺony pľawa dziecka do obojga

ľodziców Rzecznik Praw Dziecka kolejny raz (tym Íazęm zbiorczo) wskazuje na obszary,

któľe wymagają pilnej reakcji organów włađzy państwowej,naleŻą do nich:

wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających pľiorytetowe

tľaktowanie postępowań sądowych kształtujących sytuację opiekuńczo-

wychowawczą dziecka,

szersze wykoľzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania spoľów ľodzinnych,

w szczególności mediacj i pľzedsądowej,

wprowadzenie rozwiązan prawnych zabezpieczających skuteczną realizację

postanowień sądowych,

wzbogacenię oraz urealnienie istniejących instrumentów pľawnych rozwiązywania

sporów pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami,

prawne określenie roli kuratoľów sądowych w postępowaniach wykonawczych,

korzystanie z instrumentaľium mającego na celu uświadomienię rodzicom potrzeb

dziecka, m.in. kierowanie na terapię rodzinną'
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prowadzenie szeľoko zakľojonych działan inťormacyjnych i kampanii społecznych

uświadamiających problem alienacji dziecka od jednego z rodzicow,

urealnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeŻywającej trudności,

wprowadzenie ľozwiązan prawnych zapobiegających porwaniom rodzicielskim

w węższym znaczeniu,

właściwe zabezpieczenie ľepľezentacji dziecka w procesie _ adwokat dla dziecka,

wprowadzenie prawnych mechanizmőw pozw alających na szeľsze wykoľzystanie

pełnomocników pľocesowych w działaniach koncyl i acyj nych,

wdľożenie ľealnego systemu umożliwiającego sędziom ľodzinnym podnoszenie

kwalifikacji do rozpoznau,ania Spľaw dotyczącychzabezpieczenia dobra i interesu

dziecka.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka spełnienie powyŻszych postulatów pozwoli

na skuteczną ochľonę i pełniejszą realizację pľawa dziecka do obojga rodziców oÍaz

zab ezpie czy pr ze d wy stę po wan i em zj aw i sk zagr aŻaj ąc yc h ro zwoj o wi d z i e cka.
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