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Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej   

 

 

Szanowna Pani Marszałek,  

 

w odpowiedzi na interpelację Pana Jarosława Rzepy Posła na Sejm RP z dnia 27 maja 

2020 r., nr 6691, w sprawie alienacji rodzicielskiej, uprzejmie informuję. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie wskazuję, że w resorcie nie są aktualnie 

prowadzone prace legislacyjne nad typizacją alienacji rodzicielskiej jako czynu zabronionego 

pod groźbą kary.  

Problematyka penalizacji zachowań polegających na utrudnianiu kontaktów                         

lub sprawowania opieki nad małoletnim wymaga uwzględnienia, wynikających z zasady 

proporcjonalności określonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, obowiązków prawodawcy,              

do których należy przyjmowanie danej regulacji wówczas, gdy jest niezbędna dla ochrony 

określonego dobra prawnego, z którym jest powiązana, nakaz kształtowania danej regulacji     

w  sposób zapewniający osiągnięcie zamierzonych celów oraz warunek zachowania proporcji 

między efektami wprowadzonej regulacji a ciężarami czy niedogodnościami wynikającymi       

z  niej dla obywateli. Zasada ta szczególny nacisk kładzie na adekwatność celu i środka 

użytego do jego osiągnięcia. Oceniając pod tym kątem ewentualną ingerencję prawnokarną 

w  sferę życia rodzinnego należy uwzględnić fakt, że podłożem zdarzeń, jakie miałyby być 

penalizowane, jest konflikt między rodzicami. Stąd najbardziej pożądane byłoby, poza 

penalizacją zachowań rodziców, podjęcie działań, które doprowadziłyby do pogodzenia 

konkurencyjnych interesów stron, uwzględniając przy tym nadrzędne dobro dziecka.  

Sekretarz Stanu 



Dostrzegając problematykę wykonywania kontaktów, przymusowego odebrania 

dziecka, a także zjawiska alienacji dziecka od jednego z rodziców Ministerstwo 

Sprawiedliwości przychyla się do postulatu konieczności wspierania działań polegających       

na szerszym wykorzystaniu koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych,                

w szczególności mediacji przedsądowej, korzystaniu z instrumentarium mającego na celu 

uświadomienie rodzicom potrzeb dziecka, m.in. poprzez kierowanie na terapię rodzinną lub 

wprowadzenie prawnych mechanizmów. Doświadczenie uczy, że nawet najbardziej 

precyzyjna regulacja prawna, nie może w pełni uchronić małoletnich dzieci całkowicie 

zależnych od swoich rodziców, od konsekwencji działań i zachowania tychże rodziców, 

zwłaszcza wówczas, kiedy na pewnym etapie wzajemnego konfliktu uchybiają 

najważniejszym zasadom rodzicielskiej odpowiedzialności.  

  Odnosząc się do pytania o to, czy prowadzone są prace nad uruchomieniem programu 

do walki ze skutkami zdrowotnymi rosnącego zjawiska alienacji rodzicielskiej w Polsce 

pragnę zauważyć, że przedmiotowe zagadnienie pozostaje poza kompetencjami Ministra 

Sprawiedliwości. 

  

 

 

Michał Wójcik 

/podpisano elektronicznie/ 

 


