
W związku z dyskusją na temat wprowadzenia kontrowersyjnego i szkodliwego druku 

63 oraz promowania zjawiska alienacji rodzicielskiej proszę o zapoznanie się z poniższymi  

badaniami naukowymi. 

Podsumowanie badań naukowych nad 

alienacją rodziców (w sprawach 

dotyczących przemocy domowej) 

https://www.rachelwatsonbooks.com/blog1/academic-research-parental-alienation 

  

Co się dzieje, gdy rodzic informuje o przemocy w postępowaniu cywilnym w sądzie 

rodzinnym i zostanie mu wniesione roszczenie wzajemne z powodu „alienacji rodzicielskiej”? 

Oto, co mówią eksperci. 

USA 

Wyniki opieki nad dzieckiem w Stanach Zjednoczonych w sprawach dotyczących oskarżeń o 

alienację rodziców i wykorzystywanie: co pokazują dane? : Profesor Joan Meier (George 

Washington University) 

„Odkrycia potwierdzają, że roszczenia matek dotyczące przemocy i wykorzystywania, 

zwłaszcza fizycznego lub seksualnego wykorzystywania dzieci, zwiększają ryzyko utraty 

pieczy nad dzieckiem, a wzajemne roszczenia ojców o alienację praktycznie podwajają to 

ryzyko. Wpływ alienacji na wynik postępowania zależy od płci; ojcowie, którzy twierdzą, że 

matki dopuszczają się znęcania i przemocy, nie są w podobny sposób osłabiani, gdy matki 

oskarżają o alienację ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1701941?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

  

ANGLIA 

A Genealogy of Hostility: alienacja rodziców w Anglii i Walii: Dr Adrienne Barnett (Brunel 

University London) 

„Orzecznictwo ujawniło dużą liczbę przypadków przemocy domowej, której dopuszczali się 

rodzice (głównie ojcowie), którzy twierdzili, że zamieszkujący z dziećmi rodzice (głównie 

matki) zrazili do nich dzieci, co rodzi pytania o cel PA  (alienacji rodzicielskiej). „Przemysł” 
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PA zgromadził ekspertów, terapeutów i prawników, opowiadających się za przeniesieniem 

opieki nad dziećmi z oskarżanych o „alienację” matek na ojców niebędących rodzicem 

pierwszoplanowym, a także terapię PA dla dzieci i rodziców ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2019.1701921?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

SZKOCJA 

Manipulacja i przemoc domowa w sporze 0  kontakty - zagrożenie dla prawa dzieci do bycia 

wysłuchanym: dr F. Morrison, profesor K. Tisdall i profesor J. Callaghan (Uniwersytet w 

Edynburgu) 

  

„Chociaż„ dynamika oporu i odmowy ”nie stała się jeszcze głównym nurtem w szkockim 

prawie rodzinnym,„ manipulacja ”stała się powszechnym problemem w przypadkach 

spornych kontaktów. Opierając się na szkockim badaniu empirycznym dotyczącym 

kontestowanych dzieci w sytuacjach przemocy domowej, badamy implikacje, jakie koncepcja 

manipulacji ma wobec prawa dzieci do wyrażania własnego zdania i bycia wysłuchanym. 

Badanie obejmowało osobne, pogłębione wywiady z 18 dziećmi i ich 16 matkami. Wyniki 

wskazują na obawy dotyczące przestrzegania praw dzieci do wyrażania opinii i bycia 

wysłuchanym, zwłaszcza w przypadkach, gdy dzieci były przedstawiane jako „będące pod 

wpływem” lub „zmanipulowane”. 

BADANIA 

https://www.research.ed.ac.uk/portal/en/publications/manipulation-and-domestic-abuse-in-

contested-contact--threats-to-childrens-participation-rights(7a100c3a-47ce-4608-94c4-

8aeaccda0324).html 

  

WALIA 

Profesjonalne reakcje na `` alienację rodziców '': praktyka oparta na badaniach: Dr Julie 

Doughty, Dr Nina Maxwell i Dr Tom Slater (Cardiff University) 

„Przegląd ten ujawnił brak wiarygodnych dowodów na koncepcję alienacji rodziców, jej 

rozpowszechnienia, skutków i środków interwencyjnych”. 

BADANIA 
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https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1701938?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

FRANCJA 

W jaki sposób alienacja rodzicielska jest wykorzystywana w przypadku matek w separacji i 

rozwiedzionych we Francji? : Pierre-Guillaume Prigent (Uniwersytet Zachodniej Bretanii) i 

Gwenola Sueur (Uniwersytet Angers) 

„Alienacja rodzicielska jest wykorzystywana jako strategia ukrywania męskiej przemocy, 

głównie przez samych brutalnych mężczyzn, krewnych lub instytucje. Sprowadza przemoc 

domową do konfliktu rodzicielskiego i patologizuje kobiety i dzieci. Jest to związane z 

szerszym problemem identyfikacji przemocy domowej we Francji (głównie opartej na 

psychoanalizie) i tendencją do podważania wiarygodności wykorzystywanych matek i ich 

dzieci ”. 

Francuski / angielski (podsumowanie pierwszych wyników) 

BADANIA 

https://pgtpg.github.io/29/09/2019/how-is-parental-alienation-used-against-separated-and-

divorced-mothers-in-france/ 

  

À qui profite la pseudo théorie de l'aliénation parentale? : Pierre-Guillaume Prigent i Gwenola 

Sueur 

BADANIA 

https://blogs.mediapart.fr/revue-deliberee/blog/010720/qui-profite-la-pseudo-theorie-de-l-

alienation-parentale 

 AUSTRALIA 

Historia wykorzystania pojęcia alienacji rodzicielskiej w australijskim systemie prawa 

rodzinnego: sprzeczności, kolizje i ich konsekwencje: Zoe Rathus AM (Griffith University) 

 „Kiedy zarzuty matek dotyczące przemocy w rodzinie zostają zminimalizowane lub 

odrzucone, z ofiar nadużyć stają się sprawcami znęcania się - alienatorami dzieci od ojców. 

Ich działania i postawy kolidują ze wspólną filozofią rodzicielską ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2019.1701920?journalCode=rjsf20&

src=recsys 
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 KANADA 

Legalizacja i instytucjonalizacja `` alienacji rodzicielskiej '' w prowincji Quebec: profesor 

Simon Lapierre, profesor Patrick Ladouceur, Michele Frenette (University of Ottawa) i 

adiunkt Isabelle Cote (Laurentian University) 

„Odkrycia ujawniają tendencję naukowców i ekspertów do dystansowania się od 

kontrowersyjnej pracy Gardnera nad„ syndromem alienacji rodzicielskiej ”i reagowania na 

krytykę poprzez proponowanie nowych podejść i nowych koncepcji. Jednak terminy 

„syndrom alienacji rodzicielskiej”, „alienacja rodzicielska” i „zachowania alienujące” są 

często używane zamiennie, a praktyki oceniania zwykle opierają się na podobnych 

wskaźnikach ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2019.1701922?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

Karanie strachu kobiet: przemoc między partnerami i wyobcowanie rodziców w kanadyjskich 

sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem: profesor Elizabeth Sheehy (University of 

Ottawa) i profesor Susan B. Boyd (University of British Columbia) 

„Dokładna lektura przypadków, w których wysuwane są zarówno zarzuty dotyczące alienacji, 

jak i przemocy ze strony partnera, ujawnia niepokojące wzorce w tym, jak przemoc między 

partnerami jest minimalizowana w tym kontekście. Sugerujemy, że wzrost wspólnego 

rodzicielstwa jako dominującej normy pomaga w zrozumieniu, dlaczego alienacja osiągnęła 

tak niekwestionowany status, i wzywamy do większego skupienia się na bezpieczeństwie oraz 

głosach kobiet i dzieci ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1701940?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

 NOWA ZELANDIA 

`` To nie jest w porządku '', ale `` To się nigdy nie wydarzyło: oskarżenia rodziców o alienację 

podważają bezpieczeństwo dzieci w sądzie rodzinnym w Nowej Zelandii: Deborah 

Mackenzie (The Backbone Collective), Ruth Herbert & Neville Robertson 

„Chociaż slogan kampanii publicznej w Nowej Zelandii, odnoszący się do przemocy w 

rodzinie, brzmi„ To nie jest w porządku ”, wiele kobiet w Nowej Zelandii twierdzi, że Sąd 
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Rodzinny preferuje hasło„ To się nigdy nie wydarzyło ”. Kiedy kobiety i dzieci uciekające 

przed przemocą i wykorzystywaniem zwracają się do Sądu Rodzinnego w Nowej Zelandii o 

ochronę, wierząc, że pomoże im wymiar sprawiedliwości, często wkraczają w alternatywną 

rzeczywistość, w której nie wierzy się, a następnie stają się mniej bezpieczne. Dzieje się tak 

szczególnie w przypadku kobiet, których uzasadnione obawy o bezpieczeństwo swoich dzieci 

zostają ponownie zinterpretowane jako dowód celowej próby wyobcowania dzieci z ich 

ojców ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1701942?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

  

Afektywny ciężar oddzielonych matek w systemach prawa o opiece nad odmienną opieką (S): 

studium przypadku z Nowej Zelandii: profesor Vivienne Elizabeth (University of Auckland) 

„Systemy prawa opiekuńczego w krajach anglo-zachodnich w coraz większym stopniu 

charakteryzują się jawnym i potajemnym stosowaniem alienacji rodzicielskiej (syndromu) 

jako pomocy w zarządzaniu matkami po separacji. Trudności z ustaleniami dotyczącymi 

opieki w ramach odmiennych przepisów o opiece PA (S) są często uważane za dowód 

alienujących zachowań matek, co skutkuje szeregiem sankcji naprawczych, przymusowych i 

karnych, w tym utratą statusu rodzica pierwszoplanowego ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2020.1701943 

  

WŁOCHY 

Alienacja rodzicielska (syndrom) w sprawach dotyczących opieki nad dzieckiem: 

doświadczenia osób, które przeżyły, a logika usług psychospołecznych i prawnych we 

Włoszech: Mariachiara Feresin (Uniwersytet w Trieście) 

„Kobiety często były obwiniane i określane jako„ angażujące się w alienację rodzicielską ”, 

gdy próbowały zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. Relacje dzieci zostały 

zinterpretowane jako wynik manipulacji ich matek. Z kolei ojcowie byli traktowani jak ofiary 

mściwych kobiet, które chcą zatrzymać dzieci dla siebie. Gwałtowne zachowania mężczyzn 

nie były brane pod uwagę, a ich rola jako ojców była postrzegana jako „nienaruszalna” ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2019.1701924?journalCode=rjsf20&

src=recsys 
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 HISZPANIA 

Syndrom alienacji rodzicielskiej w Hiszpanii: sprzeciw ze strony rządu, ale zaakceptowany 

przez sądy: Gloria Casas Vila (Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria) 

„Jednak równoległe rozpowszechnianie pseudonaukowej koncepcji zespołu alienacji 

rodzicielskiej (PAS), zwłaszcza od 2004 r., Stało się narzędziem powstrzymującym 

egzekwowanie przepisów dotyczących równości płci. W szczególności PAS wyrządza 

poważne szkody w procedurach prawnych związanych z rozpadem małżeństwa. Zarówno 

rząd, jak i Naczelna Rada Sądownictwa opowiedziały się przeciwko wprowadzeniu PAS do 

systemu prawnego, ale pojęcie alienacji rodziców jest nadal szeroko stosowane w sądach 

rodzinnych ”. 

BADANIA 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09649069.2019.1701923?journalCode=rjsf20&

src=recsys 

podsumowanie 

Z badań akademickich jasno wynika, że alienacja rodzicelska w przypadkach przemocy 

domowej ma na celu i ma moc skierowania światła reflektorów z dowodów zachowań 

agresywnych na zarzuty zachowań alienujących. Pojęcie alienacji rodzicielskiej w takich 

przypadkach jest szkodliwe i skutkuje pogorszeniem sytuacji ofiar przemocy domowej i 

dzieci. 

  

tłumaczenie automatyczne: może zawierać błędy w wyniku zastosowania tak zwanej kalki 

językowej 
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