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Czy warto do sądu? 

 

Prawie każdy spór ma 

aspekt prawny i psychologiczny. Ten 

ostatni jest szczególnie silny, trudny i 

bolesny, gdy w grę wchodzi rozwód lub 

separacja.  W czasie wieloletniej pracy 

psychoterapeutycznej spotkałam wiele 

osób  potrzebujących pomocy w trakcie 

rozwodów i separacji.  Starałam się 

minimalizować wrogość pomiędzy 

małżonkami, nawet  gdy rozstanie było 

nieuniknione.  Moim celem było z 

reguły "dogadanie się stron” 

i ograniczenie eskalacji konfliktu.  Nie 

było to łatwe zadanie, gdyż ludzie 

rozstają się głównie ze względu na 

brak umiejętności porozumienia się, 

poczucie niechęci i 

rozczarowania nagromadzone  przez 

wiele lat konfliktów. Zauważałam, że w 

zdecydowanej większości przypadków 

sprawy ulegały gwałtownemu 

zaostrzeniu w momencie wkroczenia na 

drogę prawną, bez względu na, to czy 

zadaniem prawników było negocjowanie 

w imieniu rozwodzących się stron, czy 

też prowadzenie procesu sądowego.   I w 

jednym i w drugim przypadku 

tradycyjny proces prawny zaostrza 

raczej niż rozwiązuje konflikty 

pomiędzy małżonkami. 

Jako prawnik zajmujący się 

prawem rodzinnym, wiem dlaczego tak 

się dzieje. Prawnicy przyzwyczajeni są 

do walki o interesy swoich klientów. 

Czasami jest to konieczne i nieuniknione. 

Jednak, w olbrzymiej większości spraw 

rodzinnych, lepiej jest porozumieć się 

niż walczyć.   

Z wielu powodów proces prawny nie 

powinien być automatycznym wyborem 

rozwodzących się par (pisząc 

rozwodzących, mam również na myśli 

pary kończące związki nieformalne, 

gdyż problemy z którymi się borykają, 

są bardzo podobne). Proces prawny 

jest kosztowny i długotrwały, niezwykle 

stresujący i z samej swojej natury 

przyczynia się do eskalacji napięcia i 

konfliktów.  

Jako terapeuta często 

myślałam, że większość kwestii 

spornych w sprawach rodzinnych dałaby 

się rozwiązać, gdyby proces prawny 

koncentrował się bardziej na 

polepszaniu  wzajemnego 

zrozumienia stron i 

znalezieniu płaszczyzny 

porozumienia (którą z reguły jest dobro 

dzieci), zamiast na dolewaniu oliwy do 

ognia, przez zajmowanie 

antagonistycznych pozycji, zachęcanie 

do roszczeń i mnożenie konfliktów. 

                         Dzisiaj wiem, że 

mediacja jest bardzo dobrą alternatywą 

w stosunku do tradycyjnego procesu 

prawnego w sprawach rodzinnych. 

Czym jest mediacja. 

             W procesie mediacji neutralna, 

trzecia osoba (mediator), pomaga 

stronom zidentyfikować problemy ( na 

przykład - sprawowanie władzy 

rodzicielskiej,  podział majątku itp.) i 

znaleźć dla nich obopólnie 

satysfakcjonujące rozwiązania. Jeżeli 

mediator jest prawnikiem, może on 

udzielić stronom informacji o 

istniejącym stanie prawnym albo 

podsunąć nowe rozwiązania istniejących 

problemów.  Mediator nie reprezentuje 

interesów żadnej ze stron. Jego 

zadaniem jest niesienie pomocy w 

osiągnięciu porozumienia. 

             Nie każdy mediator jest 

prawnikiem. Wielu z nich uprawia 

zawody związane z psychologią (social 

work, psychotherapy itp.). Wielką zaletą 

mediatorów z przygotowaniem 
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psychologicznym jest umiejętność 

łagodzenia konfliktów i 

łatwość rozpoznawania oczekiwań stron. 

Ich znajomość prawa bywa jednak 

ograniczona.  Idealne, ale 

niestety  rzadkie,  jest połączenie 

znajomości prawa, ze zrozumieniem 

psychologii konfliktu. 

Zalety mediacji 

          Mediacja znakomicie obniża 

koszty rozwodu. Zamiast płacić za 

usługi dwóch prawników, strony dzielą 

się kosztami mediacji. Nie  wymaga ona 

rozległej korespondencji, wypełniania 

wielu formularzy  oraz składania w 

sądzie dokumentów i związanych z tym 

opłat. Eksperci, o ile są konieczni, mogą 

być opłacani przez obie strony.  Nie ma 

też potrzeby płacenia prawnikom za 

występowanie w sądzie w kwestiach 

rozwiązanych przez mediacje. 

           W mediacji strony mogą spotykać 

się w wygodnych dla siebie terminach i 

kontrolować tempo załatwiania spraw. 

Dochodzą do własnych obustronnie 

satysfakcjonujących i niejednokrotnie 

bardzo twórczych rozwiązań. Badania 

socjologiczne wykazują, że ludzie 

częściej i chętniej trzymają się umów, 

które sami wynegocjowali niż decyzji 

narzuconych sądownie.  

               Mediacja odbywa się w cieniu 

prawa. Tradycyjny proces prawny lub 

sądowy są zawsze alternatywą,  jeżeli 

jedna ze stron zgłasza nieuzasadnione 

roszczenia lub zajmuje pozycje 

niezgodne z obowiązującym prawem. 

Mediator-prawnik może pomóc stronom 

w osiągnięciu porozumienia, zgodnego z 

obowiązującym prawem. 

            W czasie mediacji strony same 

wybierają problemy, na których chcą się 

skoncentrować. Mogą negocjować 

sprawy nie znajdujące posłuchu na 

salach sądowych, ale bardzo istotne z ich 

punktu widzenia, jak na przykład, kto po 

rozwodzie zatrzyma psa itp. W 

przeciwieństwie do mediatorów 

prawnicy z reguły ograniczają dyskusję 

do wąsko pojętych kwestii prawnych. 

           Mediacja jest znakomicie mniej 

stresująca od procesu sądowego a nawet 

od negocjacji pomiędzy prawnikami 

stron.  Jako terapeuta wiele razy 

widywałam tragiczne psychologicznie 

skutki utarczek  sądowych.  Stres dla 

obu stron był olbrzymi. Odbijał się on na 

dzieciach, nawet tych nie będących 

bezpośrednim przedmiotem sporów.  Z 

reguły udział prawnikowi 

reprezentujących strony nieodwracalnie 

unicestwiał jakiekolwiek szanse na to, 

że rozwodzący się będą 

mogli  porozumieć się z sobą w 

przyszłości, co było szczególnie 

tragiczne w przypadku par 

posiadających dzieci.  Z samej swojej 

natury mediacja unika koncentrowania 

się na winie, oskarżeniach, strachu i 

gniewie. Poszukuje rozwiązań i 

kompromisów możliwych do 

zaakceptowania przez obie strony. 

              Mediacja zakończona 

porozumiem satysfakcjonuje strony 

bardziej niż decyzje sądowe, 

jest efektem pracy i zaangażowania stron 

w poszukiwaniu wyjścia  z trudnej 

sytuacji.  

W przeciwieństwie do procesu 

sądowego, mediacja dostarcza szybkich 

rozwiązań.  Rozwód i rozsupływanie 

zawiłych związków z byłym partnerem 

uważane są za jedne z najbardziej 

stresujących i tragicznych sytuacji w 

życiu człowieka.  Rozsądni ludzie nie 

chcą ugrzęznąć na lata w bitwie o 

dzieci lub  majątek. Mediacja potrafi 

skrócić proces rozsortowywania praw i 

zobowiązań z lat do miesięcy. 
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                Mediacja redukuje konflikt a 

tym samym jest lepsza dla dzieci. 

Rozwód rodziców to zawsze trzęsienie 

ziemi w świecie ich dzieci.  Nawet jeżeli 

w przyszłości może się okazać, że 

rozstanie było konieczne i dało dzieciom 

szanse na rośnięcie w domu wolnym od 

konfliktów, sam moment separacji 

rodziców jest zawsze trudny.  Badania 

psychologiczne wskazują, że sam fakt 

rozwodu nie musi mieć dramatycznego i 

długoterminowego wpływu na dzieci. To 

co najbardziej wytrąca dzieci z 

równowagi, to przedłużający się i 

intensywny konflikt pomiędzy rodzicami. 

Mediacja pomaga uniknąć tego konfliktu 

i pozwala rodzicom koncentrować się na 

budowaniu swojej przyszłości. 

 

Jak przebiega proces mediacji 

                  Trzeba znaleźć mediatora. 

Watro wiedzieć, że w Ontario zawód 

mediatora nie jest prawnie regulowany. 

W związku z tym każdemu wolno 

nazwać się mediatorem, nawet osobom 

bez żadnego przygotowania 

teoretycznego i praktycznego.  Mogą 

one spowodować więcej szkody niż 

pożytku.  Aby znaleźć 

wykwalifikowanego mediatora, najlepiej 

odwiedzić portal Ontario Association for 

Family Mediation 

(http://www.oafm.on.ca) i zobaczyć czy 

dana osoba jest na liście członków tej 

organizacji.  Członkostwo gwarantuje 

niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.  

Jeżeli wybrany mediator nie jest 

członkiem OAFM, najlepiej poszukać 

kogoś innego. 

Mediator powinien umieć załagodzić 

konflikt między stronami 

(niejednokrotnie nie rozmawiającymi ze 

sobą ) i ukierunkować ich wysiłki w 

stronę szukania konstruktywnych 

rozwiązań. Jednocześnie musi on być w 

stanie udzielić stronom informacji o 

prawie rodzinnym w Ontario. 

                  Z reguły mediator spotyka się 

najpierw osobno z każdą ze stron. 

Spotkanie to pozwala ustalić, jakie 

kwestie będą dyskutowane w czasie sesji 

i daje stronom szanse na zadawanie 

pytań. Trwa ono zazwyczaj od godziny 

do półtorej. Warto pamiętać, że mediacja 

dotyczyć może zarówno bardzo 

wąskiego zasięgu problemów, jak i całej 

gamy punktów spornych.  Ostatnio 

uczestniczyłam w mediacji  dotyczącej 

jedynie ustalenia, z którym z rodziców 

dzieci spędzą letnie wakacje. Jednak 

typowa mediacja towarzysząca separacji 

koncentruje się na szerokiej gamie 

zobowiązań i uprawnień obu stron.  Z 

reguły strony negocjują władzę 

rodzicielską i wizytacje (custody and 

access), podział majątku (property 

equalization) oraz alimentacje dzieci 

(child support) i małżonka (spousal 

support). 

Przed przystąpieniem do sesji 

mediacyjnych każda ze stron podpisuje 

umowę (Agreement to Mediate). 

                  Długość trwania sesji 

mediacyjnych oraz ich ilość zależy od 

wielu czynników, między innymi od 

stopnia skomplikowania problemów, 

które należy rozwiązać, ilości kwestii 

spornych, poziomu antagonizmu między 

stronami i znajomości przez 

zainteresowanych prawa rodzinnego. Z 

reguły w trakcie sesji strony i mediator 

rozmawiają w jednym pokoju, ale 

czasem poziom konfliktu jest tak wysoki, 

że małżonkowie muszą przebywać w 

osobnych pomieszczeniach a mediator 

kursuje pomiędzy nimi. 

                  Po zakończeniu mediacji, 

mediator sporządza dokument 

(memorandum of understanding),  który 

wyszczególnia, jakie kwestie zostały 

http://www.oafm.on.ca/
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rozwiązane i w jaki sposób.  Nawet 

jeżeli małżonkowie nie osiągnęli 

porozumienia na wszystkie tematy i 

jakaś kwestia musi zostać rozwiązana w 

przyszłości, bądź to przy ponownym 

użyciu mediacji, bądź to przy użyciu 

tradycyjnego procesu prawnego, prawie 

zawsze mediacja przybliża strony do 

celu, jakim jest ostateczne rozsupłanie 

zobowiązań wynikających z rozpadu 

związku i możliwość planowania 

przyszłości w oparciu o konkretne 

ustalenia z drugą osobą. 

                 Memorandum of 

understanding stanowi podstawę do 

sporządzenia umowy separacyjnej. 

Podobnie jak decyzja sądowa, umowa 

taka jest wiążąca dla stron i ściśle 

reguluje ich zobowiązania po separacji 

lub rozwodzie. Olbrzymią zaletą umowy 

wynegocjowanej w procesie mediacji 

jest to, że małżonkowie mieli kontrolę 

nad jej treścią i że odzwierciedla ona ich 

oczekiwania. Porozumienie osiągnięta w 

procesie mediacji to nie tylko 

zaoszczędzone pieniądze, ale także 

wielka wygrana dla stron i ich dzieci.   

 

 


