
Mówił, że jest bity i maltretowany przez cią-
gle pijanych i narkotyzujących się rodziców.
Powiedział, że ma zamiar popełnić samobój-
stwo. Sędzia rodzinny na miejsce wysłał ku-
ratora rodzinnego, który potwierdził słowa
nastolatka. Sąd w trybie nagłym umieścił go
w pogotowiu opiekuńczym. Sędziowie ro-
dzinni podejmują takie decyzje na co dzień.
Gdy dochodzi do nieobecności sędziego ro-
dzinnego, np. z powodu jego choroby, okazu-
je się, że nie ma go kto zastąpić ...

Dla sędziego rodzinnego każda sprawa
o rozwód, w której orzeka, jest indywidual-
na. To sprawa rozbitej rodziny, losu dzieci.
Dla sędziego cywilnego sprawą kluczową
jest orzeczenie o podziale majątku po roz-
wodzie. A reszta? Bywa nazywana harle-
qumem ...

Kiedy tworzono sądy rodzinne w Polsce,
przed kandydatami na sędziów stawiano
ściśle określone wymagania. Dotyczyły
one wieku, stażu pracy, wiedzy i doświad-

.. czenia. Pojawił się nawet postulat posze-
rzenia studiów prawniczych o specjalizację
w zakresie sądownictwa rodzinnego, a mi-
nisterstwo sprawiedliwości postawiło kan-
dydatom na sędziów rodzinnych wymóg
ukończenia studium podyplomowego lub
kierunku studiów związanego z psycholo-
gią, socjologią lub pedagogiką. Postulaty te
w zasadzie nigdy nie zostały zrealizowane.
Owszem, sędziowie rodzinni kształcą się
w zakresie psychologii i pedagogiki, ale ro-
bią to na własną rękę. Chociaż wymogu ta-
kiego nie ma, jest to bezwzględnie koniecz-
ne. Bez takiej wiedzy, sędzia może na przy-
kład nie rozpoznać zespołu współuzależ-
nienia, nie będzie też potrafił w odpowiedni
i delikatny sposób rozmawiać z dzieckiem.
Nie bez powodu mówi się, że sędzia rodzin-
ny jest najwyższym biegłym, bo decyzje,
które musi podejmować, wymagają od nie-
go doświadczania oraz rozległej wiedzy -
także pozaprawnej. W trybie nagłym podej-
muje decyzję o przeprowadzeniu u dziecka
zabiegu medycznego, np. w sytuacji, gdy ro-
dzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
nie wyrażają zgody z powodów religijnych
lub nie można od nich takiej zgody uzyskać

6 z powodu nadużywania alkoholu lub narko-
tyków. Sędzia może sprzeciwić się wykona-

niu zabiegu u dziecka, jeśli może on zagra-
żać jego życiu lub zdrowiu.

Współpraca z innymi służbami

Wyczulenie sędziego rodzinnego na spra-
wy dotyczące rodziny i fakt, że korzysta on
w swojej pracy z opinii i diagnozy dostarcza-
nej przez innych (szczególnie przez kurato-
rów i biegłych) sprawiają, że współpraca ta
musi przebiegać sprawnie. Powinien on tak-
że współpracować z instytucjami pomocy
społecznej - ośrodkami pomocy społecznej
na szczeblu gminy i powiatowymi centrami
pomocy rodzinie. Współpraca ta układa się
jednak różnie, a opinie sędziów rodzinnych
o pracownikach socjalnych i pracowników
socjalnych o sędziach nie zawsze są pochleb-
ne. Przebieg tej współpracy i wzajemna wy-
miana informacji są tym bardziej znaczące,
że mają prowadzić do zabezpieczenia dobra
dziecka i uzdrowienia rodziny, w której wy-
stępują problemy. Ważne jest, aby współpra-
ca np. w ramach zespołu interdyscyplinar-
nego odbywała się między osobami, które
znają i rozumieją problemy dotyczące rodzi-
ny. Jeśli teraz wielokrotnie podnoszony jest
problem trudności i braku takiej współpracy,
to co będzie się działo, gdy zajmą się tym sę-
dziowie nieznający tematyki.

Gdy komornik na podstawie nakazu
musi dokonać eksmisji z lokalu rodziny
z dziećmi, sędzia rodzinny musi w trybie
nagłym ustalić miejsce pobytu małoletnich.
Jest to znacznie łatwiejsze. gdy współpraca
różnych instytucji i wymiana informacji
między nimi przebiega sprawnie.

Niepewna przyszłość

Powołanie sądów rodzinnych uzasadnia-
no dążeniem do kompleksowego traktowa-
nia kwestii dotyczących rodziny, spójności
orzecznictwa i prawidłowego rozstrzygania
w oparciu o znajomość problemów wystę-
pujących w danej rodzinie oraz rozszerze-
nia działalności profilaktycznej i resocjali-
zacyjnej. Jednym ze sposobów osiągnięcia
takiego modelu miał być dobór kompetent-
nej i doświadczonej kadry. Wysoki poziom
kadry sędziowskiej zależy od spełniania


