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ciI. Idea mediacji 

O tym, e tradycyjny system sprawiedliwo ci opieraj cy si  przede wszystkim na 

wymiarze kary nie spe nia pok adanych w nim oczekiwa , mówi si  od wielu lat. 

System ten nie skutkuje sprawiedliwym rozwi zaniem dla ofiary, a powrotno  do 

przest pstwa w ci gu dwóch lat od zako czenia odbywania kary pozbawienia 

wolno ci wynosi od 60 do 80 procent1. Potwierdzaj  to statystyki ró nych krajów. 

Wska niki przest pczo ci rosn . Liczba osadzonych nieustannie wzrasta, koszty 

przest pczo ci przybieraj  rozmiary astronomiczne2. 

Spo ecze stwo stan o przed powa nym dylematem: co dalej? Zacz to dostrzega  

prawa i potrzeby ofiary zw aszcza co do uzyskania zado uczynienia: materialnego, 

moralnego, symbolicznego, oraz mo liwo  ukszta towania odpowiedzialno ci 

sprawców za ich czyny i stosowania wobec nich alternatywnych rodków, które s  

bardziej humanitarne oraz zapewniaj  sprawiedliwo  wszystkim stronom. Innymi 

owy postulowano, by model sprawiedliwo ci retrybutywnej, zast pi  modelem 

sprawiedliwo ci naprawczej - restorative justice. 

Sprawiedliwo  naprawcza swoimi korzeniami si ga do tradycyjnych systemów 

spo ecznych. Maorysi na przyk ad opierali si  na zwyczajach i praktykach 

zapewniaj cych ochron  jednostek, stabilno ycia spo ecznego i integralno  

grupy. System ten w zasadzie by  podobny do tego, który dzi  zaliczamy do 

sprawiedliwo ci naprawczej - kiedy nast powa o z amanie prawa, przedstawiciele 

spo eczno ci wys uchiwali co ma do powiedzenia sprawca i pokrzywdzony, a decyzje 

podejmowane w drodze konsensusu uwzgl dnia y interesy ofiary, jej rodziny oraz 

rodziny sprawcy, a tak e zapewnia y podj cie rodków odbudowy przysz ego 

porz dku w szerszej spo eczno ci. Elementy sprawiedliwo ci naprawczej 

odnajdujemy tak e w tradycjach australijskich Aborygenów czy tradycji celtyckiej. 

Nowe podej cie do systemu sprawiedliwo ci bardzo interesuj co przedstawi  Howard 

Zehr: „Zamiast definiowa  sprawiedliwo  jako kar , zdefiniujmy sprawiedliwo  jako 

1 Jim Consedine, Wyrównanie szkód spowodowanych przest pstwem, w: Mediator nr 27, grudzie  
2003. 
2 Przedmowa arcybiskupa Desmonda Tutu, w: Jim Consedine, Sprawiedliwo  Naprawcza. 
Przywrócenie adu spo ecznego, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 2004. 
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uzdrowienie”3. 

Nie jest atwo zdefiniowa  sprawiedliwo  naprawcz . Koncepcja ta jest jeszcze 

stosunkowo m oda i nie do ko ca ukszta towana. Dlatego te  w literaturze przedmiotu 

pojawiaj  si  jej ró ne definicje: 

E.A. Fattah4 podkre la na przyk ad, e jest ona opisywana jako „ruch, paradygmat, 

model, podej cie, koncepcja, idea, poj cie, teoria, proces, praktyka, technika, reakcja 

czy alternatywa”. Zdaniem autorki „sprawiedliwo  naprawcza oferuje zdecydowanie 

odmienne podej cie do problemu przest pczo ci. Przest pstwo nie jest jak dawniej 

uwa ane za czyn wymierzony przeciwko bóstwu, królowi, pa stwu czy spo ecze stwu, 

a jest postrzegane jako szkodliwe, krzywdz ce zachowanie, wywo uj ce strat , 

krzywd , ból lub cierpienie ofiary. Nie jest te  postrzegane jako zachowanie 

antyspo eczne ani naruszaj ce porz dek spo eczny, lecz jako konflikt mi dzy 

stronami: sprawc  i ofiar . 

Najcz ciej jednak w literaturze przytaczana jest definicja T.F. Marshalla5: 

„Sprawiedliwo  naprawcza to proces, w którym spotykaj  si  wszystkie strony 

zwi zane z konkretnym przest pstwem, by wspólnie rozstrzygn , jak zaradzi  jego 

skutkom i ich nast pstwom”. 

Martin Wright6 natomiast stwierdza, e „intencj  sprawiedliwo ci naprawczej jest 

naprawienie krzywdy wyrz dzonej czynem przest pnym, a w szczególno ci 

umo liwienie lub wymaganie, by sprawca (je li jest znany) podj  dzia anie naprawcze 

oraz umo liwienia ofierze (je li sobie tego yczy) uczestniczenia w dyskusji ze 

sprawc  na temat formy zado uczynienia”. 

3 Jw., s. 91. 
4 E.A. Fattah: Some Reflection on the Paradigm of Restorative Justice and its Viability for Juvenile 
Justice, in: L. Walgrave (ed): Restorative Justice for Juveniles. Potentialites, Risks and Problems. 
Leuven 1998, cyt. wg B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik: Mediacja w sprawach nieletnich w wietle 
teorii i bada , Typografika 2001, s. 14. 
5 T.F. Marshall: The Evolution of Restorative Justice in Britian, Council of Europe, Strasbourg 
1996, cyt. wg B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, jw., s. 14. 
6 M. Wright, Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Philadelphia 
1991, cyt. wg B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik: Mediacja w sprawach ..., s. 17. 
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staj  si  celami priorytetowymi. Zgodnie z tym modelem „sprawiedliwo  nast puje, 

gdy sprawca przest pstwa przyjmuje na siebie odpowiedzialno  za swe przesz e 

zachowanie, ofiara nie czuje si  wiktymizowana, a l k przed przest pczo ci  w 

spo ecze stwie obni a si ”7. 

W systemie sprawiedliwo ci naprawczej istotn  rol  odgrywa instytucja mediacji. I 

podobnie jak w wypadku restorative justice, równie  mediacja definiowana jest na 

wiele sposobów. 

M. Wright8 np. mediacj  okre la jako „negocjowanie przez osoby lub grupy osób 

ce w konflikcie (obejmuj ce ofiary i sprawców) przy pomocy mediatorów, którzy 

atwiaj  proces, ale nie narzucaj  rozwi zania”. 

T.F. Marshall9 natomiast o mediacji mówi jako o procesie, w którym stronom 

przest pstwa umo liwia si , je li sobie tego ycz , aktywne uczestniczenie w 

rozstrzygni ciu kwestii wynikaj cych z przest pstwa, przy pomocy bezstronnej osoby 

trzeciej lub mediatora. 

Niekiedy, aby zrozumie  istot  mediacji, atwiejsze jest u wiadomienie sobie, czym 

mediacja nie jest. Christa Pelikan10 stwierdza, e mediacja nie polega „na pob liwym 

traktowaniu sprawcy przez wymiar sprawiedliwo ci, nie jest darowaniem sprawcy 

kary, na któr  zas  ani uszcz liwianiem na si  ofiary, nie jest te  terapi  ... 

Mediacja jest sposobem naprawienia z a, które zosta o wyrz dzone i odbudow  wi zi 

spo ecznych, które zosta y zerwane. Jednocze nie tym wszystkim, którzy twierdz , e 

mediacja jest „zyskiem” dla sprawcy i wyrazem agodnego i liberalnego podej cia 

wymiaru sprawiedliwo ci do oskar onego, M. Wright11 

7 M. Chup: Reconciliation Procedures and Rationale, in: M. Wright, B. Galaway (eds): Mediation and 
Criminal Justice. Victims, Offenders and Community, London 1989, cyt. wg B. Czarnecka-Dzialuk, D. 
Wójcik, jw., s. 15. 
8 M. Wright: op.cit., s. 17. 
9 T.F. Marshall: op.cit., s. 17. 
10 Ch. Pelikan, Mediacja mi dzy ofiar  a sprawc  przest pstwa w Austrii (podstawy prawne i 
praktyka), w: B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik (red.) Mediacja. Nieletni przest pcy i ich ofiary, IWS 
1999. 
11 M. Wright, Referat przedstawiony na konferencji „Probacyjne rodki polityki karnej - stan i 
perspektywy”, Popowo, 20-21 pa dziernika 2000 r. 
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ciprzedstawia pogl d wyra any przez sprawców, e „spotkanie z ofiar  jest dla nich 

trudniejsze ni  pobyt w wi zieniu, gdy  musz  stan  twarz  w twarz z tym „czego si  

dopu cili”. 

Mediacja, wprawdzie powoli i z trudem, ale znajduje swoje miejsce w polskim 

wymiarze sprawiedliwo ci. I dobrze, e tak si  dzieje, gdy  jest to instytucja 

przynosz ca du e korzy ci zarówno stronom, jak i wymiarowi sprawiedliwo ci oraz 

ca emu spo ecze stwu. 

Ofiara przest pstwa staje si  podmiotem konfliktu, uczestniczy aktywnie w sposobie 

rozstrzygania o jego zako czeniu i mo e wzi  sprawy „we w asne r ce”. W 

tradycyjnym post powaniu karnym ofiara „stoi na uboczu”, wzywana jest na 

posiedzenia s du w charakterze wiadka i jedynie oczekuje na rozstrzygni cie 

sprawy. Post powanie mediacyjne zmienia pozycj  pokrzywdzonego. Jako uczestnik 

post powania mo e wyrazi  swoje emocje, obawy, uzyska  od sprawcy odpowiedzi 

na nurtuj ce go pytania, jak chocia by „dlaczego ja sta em si  ofiar  przest pstwa i 

czy to si  ju  nie powtórzy”. Pokrzywdzony mo e wyrazi  gniew wywo any czynem 

oraz jego skutkami, u wiadomi  sprawcy szkod  i rozmiar krzywdy, któr  wyrz dzi . 

Ofiara mo e przedstawi  swoje propozycje zado uczynienia i decydowa  o jego 

formie. Pokrzywdzony mo e unikn  udzia u w m cz cym, stresuj cym i cz sto 

ugotrwa ym procesie s dowym, jest dzi ki temu chroniony przed wtórn  

wiktymizacj , a ponadto ma poczucie, e kto  zajmuje si  jego spraw  w sposób 

przynosz cy mu zadowolenie i satysfakcj . 

Sprawca przest pstwa natomiast poprzez udzia  w post powaniu mediacyjnym ma 

mo liwo  u wiadomienia sobie skutków wyrz dzonego z a oraz pozna  konkretn  

osob , któr  skrzywdzi . Ma tak e okazj , aby wyrazi al i skruch  z powodu tego co 

uczyni  oraz przedstawi  pokrzywdzonemu motywy swojego dzia ania. Oskar ony 

(podejrzany) ma tak e mo liwo  wyra enia gotowo ci zado uczynienia moralnego 

czy materialnego oraz zawarcia dobrowolnej ugody z ofiar . Dzi ki naprawieniu 

szkody, sprawca ma szans  na orzeczenie przez s d np. kary pozbawienia wolno ci z 

zawieszeniem, czy warunkowego umorzenia post powania i tym samym mo e 

unikn  zwi zanej z tym stygmatyzacji oraz dalej uczestniczy  w normalnym yciu 

bez konieczno ci izolacji. 

4 
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ciRozwi zanie konfliktu w drodze mediacji przynosi tak e znaczne korzy ci 

spo ecze stwu oraz szeroko rozumianemu wymiarowi sprawiedliwo ci. Wp ywa 

bowiem na wygaszenie sporów i emocji a tak e uczy, e sytuacje sporne mo na 

rozwi zywa  na drodze rozmów i negocjacji, a nie poprzez u ycie si y i agresji. 

Odci a s downictwo od konieczno ci rozstrzygania wielu spraw „o mniejszym 

ci arze gatunkowym”, daj c przez to czas na zajmowanie si  przest pstwami 

powa nymi i bardziej skomplikowanymi. Mediacja zmniejsza ponadto liczb  

wykorzystywanych przez strony rodków odwo awczych, a tak e - dzi ki uzgodnieniu 

formy zado uczynienia - mo e przyczyni  si  do ograniczenia liczby spraw cywilnych 

o wyrównanie szkody wyrz dzonej przest pstwem. W wyniku naprawienia szkody 

daje s dom mo liwo  stosowania agodniejszych (a przy tym ekonomiczniejszych) 

kar, w tym przede wszystkim mo e zmniejszy  liczb  wyroków z zastosowaniem 

bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci. Mediacja ponadto sprzyja wzrostowi 

zaufania spo ecze stwa do wymiaru sprawiedliwo ci, gdy  sprawy rozpoznawane s  

szybciej, a strony s  zadowolone ze sposobu ich rozstrzygni cia. Wykonanie 

warunków ugody powoduje te , e w odbiorze spo ecznym sprawca nie zostaje 

bezkarny, jako e wiele tzw. kar nieizolacyjnych cz sto jest tak odbieranych. 

Na konieczno  rozwoju zarówno sprawiedliwo ci naprawczej, jak i instytucji 

mediacji zwraca uwag  tak e Senat RP w uchwale z dnia 3 czerwca 2004 r. w 

sprawie polityki karnej w Polsce12. W tre ci tej uchwa y czytamy m.in. „Nowa 

polityka karna powinna by  oparta na idei sprawiedliwo ci naprawczej, zgodnie z 

któr  post powanie karne nie koncentruje si  na odwecie, lecz zmierza do 

zado uczynienia pokrzywdzonemu i spo eczno ci oraz do poprawy sprawcy ... 

Realizacji idei wszechstronnego naprawienia szkód wynik ych z przest pstwa i 

zapobiegania powtórnemu pope nianiu przest pstw dobrze s y mediacja. Nale y 

zapewni  powszechn  dost pno  mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach 

o czyny karalne nieletnich na ka dym etapie post powania, w szczególno ci w 

post powaniu przygotowawczym oraz wyja niaj cym, a tak e w trakcie odbywania 

kary pozbawienia wolno ci. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków 

prowadzenia mediacji, w szczególno ci organizowania o rodków mediacyjnych, 

wspieranych przez w adze centralne i lokalne oraz obowi zkowego szkolenia 

12 Uchwa a jest opublikowana w Dzienniku Urz dowym Monitor Polski nr 26 z 18.06.2004 r. 

5 
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cimediatorów. Konieczne jest tak e ustawowe zagwarantowanie poufno ci 

post powania mediacyjnego”. 

Wydaje si , e w uchwale nie zwraca si  uwagi na jeszcze jeden aspekt niezb dny do 

rozwoju mediacji - szerokiej wiedzy na temat tej instytucji. W niniejszej publikacji 

próbuje si  - oczywi cie w ograniczonym zakresie - dostarczy  podstawowych 

informacji na ten temat. Informacje te (mamy nadziej ) przyczyni  si  do 

zainteresowania prokuratorów i s dziów tym sposobem rozwi zywania konfliktów i 

sk onienia ich do cz stszego stosowania go w procesie karnym. 

6 
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Instytucja mediacji mi dzy sprawc  przest pstwa a ofiar  (pokrzywdzonym) zosta a 

wprowadzona do systemu prawa karnego (tj. do k.k. i k.p.k.) w czerwcu 1997 roku, a 

zmiana ta zacz a obowi zywa  od 1 wrze nia 199813. Wp yw na kszta t zbyt 

ogólnego i nieprecyzyjnego uregulowania prawnego mediacji mia  niew tpliwie fakt 

zg oszenia propozycji w czenia tej instytucji do wymienionych kodeksów w 

ko cowym etapie procesu legislacyjnego. Pozostawa o wi c zbyt ma o czasu na 

wnikliw  analiz  zaproponowanych przepisów. 

Obowi zuj ce od 1 wrze nia 1998 r. do 30 czerwca 2003 r. przepisy regulowa y 

instytucj  mediacji w p aszczy nie prawa karnego materialnego i procesowego w 

opisany poni ej sposób. 

Podstawowe znaczenie nale y przypisa  unormowaniu art. 53 § 3, które wynik 

mediacji zalicza do dyrektyw wymiaru kary, stanowi c, e „... wymierzaj c kar  s d 

bierze tak e pod uwag  pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji mi dzy 

pokrzywdzonym a sprawc  albo ugod  pomi dzy nimi osi gni  w post powaniu 

przed s dem lub prokuratorem” I chocia  mo na postawi  sobie pytanie, co nale y 

uzna  za „pozytywny wynik mediacji”, czy samo zawarcie ugody czy jej realizacj , to 

z tre ci ca ego przepisu (zw aszcza jego § 2 - „... wymierzaj c kar  s d uwzgl dnia w 

szczególno ci (...) staranie o naprawienie szkody lub zado uczynienie w innej 

formie spo ecznemu poczuciu sprawiedliwo ci”) wynika, e ustawodawca raczej 

beztrosko zadawala si  samym do  enigmatycznie sformu owanym - „staraniem si ” 

sprawcy. I nawet je li mo na by uzna , e nie by oby s uszne uzale nienie 

ostatecznej decyzji s du od realizacji warunków ugody, gdy  mog oby to w wielu 

przypadkach nadmiernie przed  post powanie s dowe, to nale oby w inny 

sposób zabezpieczy  interes pokrzywdzonego (o sprawie tej b dzie jeszcze mowa w 

dalszej cz ci opracowania). 

13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) oraz ustawa z dnia 6 
czerwca 1997 roku Kodeks post powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555). 

7 
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ciPozytywny wynik mediacji mo e równie  wp ywa  na podj cie przez s d decyzji o 

nadzwyczajnym z agodzeniu kary (art. 60 § 2 pkt. 1 k.k.) lub o warunkowym 

umorzeniu post powania karnego (art. 66 § 3 k.k.). 

Uprzedzaj c analiz  przepisów prawa karnego procesowego, nale y wspomnie , e 

wprowadzenie instytucji mediacji do systemu prawa karnego nie by o w pe ni 

konsekwentne. Przede wszystkim ustawodawca zaproponowa  dwie instytucje 

dotycz ce konsensualnego za atwienia problemu zado uczynienia ofierze tj. 

mediacj  oraz instytucj  porozumienia si  stron, dodatkowo jeszcze komplikuj c 

sytuacj  przez ograniczenie ich stosowania w ró nych etapach post powania 

karnego. I tak skierowanie sprawy do post powania mediacyjnego (w sprawach 

publiczno-skargowych) mo liwe by o jedynie w post powaniu przygotowawczym (art. 

320 k.p.k.) i w post powaniu s dowym na etapie wst pnej kontroli aktu oskar enia 

(art. 339 § 4 k.p.k.), a porozumienie stron na etapie: przewodu s dowego i 

wyrokowania (art. 341 § 3 i 4, 343 § 3, 387 § 3 oraz 414 § 4 i 5 k.p.k.). 

Wyra  intencj  ustawodawcy by o, aby post powanie mediacyjne odbywa o si  

ównie w post powaniu przygotowawczym, natomiast w post powaniu s dowym 

jedynie wyj tkowo. Zgodnie z tre ci  (obowi zuj cego wówczas) art. 320 k.p.k., 

prokurator móg  z inicjatywy lub za zgod  stron skierowa  spraw  do instytucji lub 

osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia post powania mediacyjnego, o ile 

uzna , e ma to znaczenie dla wyst pienia do s du z odpowiednim wnioskiem. 

Przepis ten - sformu owany w sposób zawi y - budzi  zasadnicze w tpliwo ci. Przede 

wszystkim nie by o jasne, o jakie wnioski do s du chodzi. Zdaniem E. Bie kowskiej14
 

wchodzi y w gr  dwie nast puj ce sytuacje: wniosek o warunkowe umorzenie 

post powania (art. 336 § 1 k.p.k.) oraz skierowanie do s du wniosku o skazanie 

oskar onego bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 § 1 k.p.k.). Warto przy tym 

zaznaczy , e na decyzj  prokuratora stronom nie przys ugiwa o za alenie (art. 459 

k.p.k. w zwi zku z art. 465 k.p.k.). Mo na jednak zgodzi  si  z pogl dem 

14 E. Bie kowska: „Post powanie mediacyjne w wietle kodeksu karnego i kodeksu post powania 
karnego”, w: E. Bie kowska, B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik: Post powanie mediacyjne w nowej 
kodyfikacji karnej. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks post powania karnego. Krótkie komentarze. 
Zeszyt 14. Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Warszawa, 1998, s. 217. 
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ciprezentowanym przez innych autorów, jak np. A. R kas15, e art. 320 k.p.k. móg  

dotyczy  tak e innych wniosków prokuratora kierowanych do s du np. wniosku 

dotycz cego wysoko ci lub rodzaju kary, czy orzeczenia przez s d okre lonego 

rodka karnego. 

W art. 320 § 2 k.p.k. mowa by a o tym, e prokurator, wyst puj c z odpowiednim 

wnioskiem do s du, bierze pod uwag  sprawozdanie z przebiegu i wyników mediacji 

sporz dzone przez instytucj  lub osob  godn  zaufania, podobnie jak s d, o czym 

traktuje art. 53 § 3 k.k. 

W § 3 art. 320 k.p.k. zawarta by a delegacja dla Ministra Sprawiedliwo ci 

zobowi zuj ca go do okre lenia w drodze rozporz dzenia: „warunków, jakim powinny 

odpowiada  instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania mediacji, zakres i 

warunki udost pniania im akt sprawy oraz zasady i tryb sporz dzania sprawozdania z 

przebiegu i wyników post powania mediacyjnego”. 

Tak w skie sformu owanie delegacji ograniczy o zakres rozporz dzenia i 

uniemo liwi o uj cie w nim istotnych unormowa  dotycz cych mediacji, jak np. jej 

podstawowe zasady, tryb jej przeprowadzania czy obowi zki i zadania mediatora. 

Mo liwo  skierowania sprawy do mediacji we wst pnej fazie post powania 

dowego przewidziana zosta a w art. 339 § 4 k.p.k., który stanowi, e ... „Prezes 

du kieruje spraw  na posiedzenie ponadto, gdy zachodzi potrzeba rozwa enia 

mo liwo ci przekazania jej do post powania mediacyjnego;” Jak powiedziano, 

ustawodawca uwa , e b dzie si  to zdarza  wyj tkowo, gdy prezes s du, 

dokonuj c kontroli aktu oskar enia i rozpatruj c wnioski prokuratora (o ile nie by y one 

poprzedzone post powaniem mediacyjnym), uzna, i  trzeba rozwa  

przeprowadzenie mediacji. 

Od samego pocz tku, po uchwaleniu kodeksów, przepisy dotycz ce mediacji 

poddane zosta y krytyce, jako zbyt ogólnikowe i niewystarczaj ce16. 

15 A.  R kas: „Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci - szanse i zagro enia”, Konferencja 
naukowa: „Mediacja w polskiej rzeczywisto ci”, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 
2003, s. 17 i nast. 
16 E. Bie kowska: „Mediacja w polskim prawie karnym. Charakterystyka regulacji prawnej. Przegl d 
Prawa Karnego, nr 18, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1998, s. 19 i nast. 
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ciMi dzy innymi ograniczenie mo liwo ci skierowania sprawy do mediacji w 

post powaniu s dowym tylko do etapu wst pnej kontroli aktu oskar enia, przy 

jednoczesnym dopuszczenia instytucji porozumienia stron na etapie przewodu 

dowego i wyrokowania, jest oceniane zdecydowanie krytycznie. Warto zw aszcza 

przytoczy  argumenty podnoszone przez B. Czarneck -Dzialuk17, która zwraca 

uwag  na to, e instytucja mediacji, przez fakt uczestnictwa w negocjacjach 

bezstronnego, neutralnego i fachowego mediatora, daje stronom wi ksze gwarancje 

ochrony ich praw i interesów ni  instytucja porozumienia, która nie ma takich 

zabezpiecze . Niezrozumia e wi c jest wy czenie mo liwo ci mediacji z ca ego 

post powania s dowego, a dopuszczenie na tym etapie instytucji porozumienia stron, 

zw aszcza w trybie art. 378 § 1 k.p.k., który dotyczy przest pstw zagro onych kar  a  

do 8 lat pozbawienia wolno ci, a wi c stosunkowo powa nych. 

Kodeks post powania karnego przewiduje te  mo liwo  mediacji w sprawach 

prywatno-skargowych. Zgodnie z tre ci  art. 489 § 2 k.p.k. s d zamiast posiedzenia 

pojednawczego mo e za zgod  stron wyznaczy  im termin do przeprowadzenia 

post powania mediacyjnego, stosuj c odpowiednio art. 320 k.p.k. 

Wielu s dziów uwa a jednak, e z tre ci § 2 art. 489 k.p.k. jasno nie wynika, w jaki 

sposób s d uzyskuje zgod  stron na mediacj . Niektórzy s dziowie interpretuj  ten 

przepis w ten sposób, e powinni wezwa  strony do s du, aby uzyska  ich zgod  na 

mediacj . Je eli ju  jednak strony zjawi  si  w s dzie, to zdaniem s dziów 

praktyczniej jest przeprowadzi  posiedzenie pojednawcze, a nie kierowa  (za zgod  

stron) sprawy do post powania mediacyjnego, które mo e si  zako czy  

niepowodzeniem. Mo na mie  w tpliwo ci, czy taka interpretacja jest s uszna. Czy nie 

lepiej, unikaj c zb dnego wzywania stron, pisemnie je zawiadamia  o mo liwo ci 

mediacji, na któr  musz  w okre lonym terminie wyrazi  zgod , jednocze nie podaj c 

im adres o rodka mediacyjnego (czy biura mediatora), w którym strony mog  uzyska  

wszystkie interesuj ce ich informacje na temat tej instytucji. Chyba nic nie stoi na 

przeszkodzie takiej interpretacji przepisu § 2 art. 489 k.p.k. Mo na tak e s dzi , a 

wynika to z do wiadcze  i bada  innych krajów, e dobrze przeszkolony mediator 

skuteczniej doprowadzi do ugody, ni  nie maj cy na to zbyt wiele czasu 

17 B. Czarnecka-Dzialuk: „Wprowadzenie w Polsce mediacji pomi dzy ofiar  i sprawc  
przest pstwa” Przegl d Prawa Karnego nr 17, Wroc aw-Warszawa-Kraków 1997, s. 78. 
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cidzia. Nale y te  mie  nadziej , e upowszechnienie w spo ecze stwie wiedzy o 

mo liwo ci skorzystania z instytucji mediacji w niektórych „mniej powa nych” 

sprawach karnych spowoduje cz stsze sk adanie przez strony wniosków do s du o 

przeprowadzenie post powania mediacyjnego, zw aszcza w sprawach z oskar enia 

prywatnego. 

Omawiaj c rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 14 sierpnia 1998 r.18 (na 

podstawie delegacji zawartej w § 3 art. 320 k.p.k.) trzeba podkre li , e ujmuje ono 

jedynie kwestie formalno-prawne dotycz ce wymogów, które musz  spe nia  

instytucje i osoby godne zaufania uprawnione do przeprowadzania post powania 

mediacyjnego, okre laj ce zakres i warunki udost pniania im akt sprawy oraz zasady 

i tryb sporz dzania sprawozdania z przebiegu i wyników mediacji. Nie ma w nim 

natomiast wielu istotnych kwestii dotycz cych samej instytucji mediacji, potrzebnych 

nie tylko stronom, ale równie  s dziom i prokuratorom oraz mediatorom. Wiedza na 

temat tej nowej na gruncie polskiego systemu karnego instytucji nie by a powszechna 

ani w resorcie wymiaru sprawiedliwo ci, ani w spo ecze stwie. I mimo zaproszenia 

ekspertów z Polskiego Centrum Mediacji do udzia u w przygotowywaniu projektu 

rozporz dzenia, wiele zg oszonych i nawet wst pnie zaakceptowanych przez resort 

propozycji rozwi za  zgodnych ze standardami mi dzynarodowymi nie zosta o w 

ostatecznym tek cie uwzgl dnione. I tak np. w rozporz dzeniu nie znalaz  si  przepis 

o konieczno ci specjalistycznego przeszkolenia mediatorów, dysponowania przez 

nich neutralnym miejscem do przeprowadzania post powania mediacyjnego, ani 

informacji o podstawowych zasadach mediacji i sposobie jej przeprowadzania, 

obowi zku mediatora poinformowania stron o istocie i regu ach mediacji, o ich 

uprawnieniach i o konsekwencjach zgody na udzia  w mediacji czy jej braku itp. Nie 

mówi c ju  o tak istotnym braku, jakim by o nie przewidzenie w rozporz dzeniu 

mo liwo ci odwo ania mediatora z pe nionej funkcji, jak równie  weryfikacji jego 

kompetencji. 

W rozporz dzeniu ustalono, e przeprowadzenie post powania mediacyjnego s d lub 

prokurator mo e zleci  instytucji lub osobie godnej zaufania. W § 1 okre lono, e s  to 

instytucje, które zgodnie ze swymi zadaniami statutowymi zosta y powo ane do 

wykonywania zada  w zakresie: 1) resocjalizacji, 2) ochrony interesu spo ecznego, 

18 Dz.U. Nr 111, poz. 701. 
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ci3) ochrony wa nego interesu indywidualnego, oraz 4) ochrony wolno ci i praw 

cz owieka. Instytucja taka powinna mie  odpowiednie warunki organizacyjne i 

kadrowe umo liwiaj ce przeprowadzenie mediacji i by  wpisana do wykazu, 

prowadzonego w s dzie apelacyjnym. Wpis taki nie jest potrzebny, gdy instytucja 

zg osi a gotowo  przeprowadzenia mediacji w konkretnej sprawie. Mediacj  w 

imieniu instytucji prowadzi upowa niony pisemnie przedstawiciel (zwany 

mediatorem), który musi odpowiada  warunkom okre lonym w § 2 ust. 1 pkt. 1-4. W 

§ 2 okre lone s  warunki, jakie powinna spe nia  osoba godna zaufania, aby mog a 

zosta  mediatorem. S  one nast puj ce: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego i 

pe ni praw cywilnych i obywatelskich, 2) uko czenie 26 lat, 3) niekaralno , 4) 

posiadanie do wiadczenia yciowego i umiej tno ci likwidowania konfliktów oraz 

wystarczaj cej do przeprowadzania post powania mediacyjnego wiedzy, w 

szczególno ci w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa, 

a tak e dawanie r kojmii nale ytego wykonywania obowi zków, 5) uzyskanie wpisu 

do wykazu o którym mowa w § 6. 

Rozporz dzenie w § 5 wy cza mo liwo  pe nienia funkcji mediatora czynnym 

zawodowo: s dziom, prokuratorom, adwokatom, notariuszom, radcom prawnym oraz 

aplikantom w tych zawodach, innym osobom zatrudnionym w s dzie lub prokuraturze 

lub w innej instytucji uprawnionej do cigania i karania przest pstw, funkcjonariuszom 

i pracownikom s by wi ziennej, awnikom s dowym w czasie trwania kadencji. Nie 

mo e by  mediatorem w danej sprawie osoba, co do której zachodz  okoliczno ci 

okre lone w art. 40-42 kodeksu post powania karnego. 

Wykaz instytucji i osób godnych zaufania prowadzi si  w s dzie apelacyjnym, a 

prezes s du wpisuje je do wykazu po stwierdzeniu spe nienia warunków okre lonych 

w § 1 ust. 1 i 2, oraz w § 2. 

W § 7 okre lono warunki udost pniania mediatorowi przez s d lub prokuratora 

zakresu informacji z akt s dowych niezb dnych do przeprowadzenia mediacji. 

Informacje te zawieraj , oprócz danych osobowych oskar onego lub podejrzanego i 

pokrzywdzonego, okre lenie zarzucanego sprawcy czynu, jego kwalifikacj  oraz 

niezb dne dla mediacji okoliczno ci jego pope nienia. Niedost pne dla mediatora s  

zawarte w aktach materia y obj te tajemnic  pa stwow , s bow  lub zwi zan  z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, materia y dotycz ce stanu zdrowia oskar onego 

12 
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cilub podejrzanego, opinia o nim, dane o karalno ci oraz dane pozwalaj ce na 

ustalenie to samo ci wiadka przes uchanego w trybie art. 184 k.p.k. i takie, 

których ujawnienie pokrzywdzonemu mog oby mie  wp yw na odpowiedzialno  

karn  innych oskar onych w tej samej sprawie, którzy nie uczestnicz  w 

post powaniu mediacyjnym. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mediatora, 

d lub prokurator mo e równie  udost pni  (z takim zastrze eniem) inne materia y 

dowodowe w cz ci dotycz cej podejrzanego lub oskar onego oraz 

pokrzywdzonego i przest pstwa. Udost pnienie akt sprawy mo e nast pi  tylko w 

obecno ci organu prowadz cego post powanie. 

W pisemnym sprawozdaniu, które po przeprowadzeniu post powania mediacyjnego 

mediator sporz dza i niezw ocznie przekazuje organowi, który skierowa  spraw  do 

mediacji, zawiera si  sygnatur  akt sprawy i oznaczenie mediatora, okre lenie 

miejsca i czasu przeprowadzenia mediacji, oznaczenie stron uczestnicz cych w 

mediacji oraz obro cy i pe nomocnika (je eli w niej uczestniczyli), informacje o 

przebiegu mediacji, informacj  o zawarciu lub niezawarciu ugody mi dzy stronami 

oraz podpis mediatora. Nie nale y w sprawozdaniu zamieszcza  tre ci o wiadcze  

stron, chyba, e na wyra ne ich danie. Zawarta ugoda, z podaniem rodzaju 

zobowi za  i terminu ich realizacji, podpisana przez strony i mediatora, stanowi 

za cznik do sprawozdania. 

Nowelizacja Kodeksu post powania karnego z 2003 r.19, która wesz a w ycie 1 lipca 

2003 roku, wprowadzi a do  istotne zmiany dotycz ce instytucji mediacji i chocia  nie 

 to jeszcze zmiany optymalne, takie jak te postulowane wielokrotnie przez Polskie 

Centrum Mediacji, to jednak trzeba je uzna  za krok w dobrym kierunku. Nie analizuj c 

szczegó owo tych zmian, nale y tylko podkre li , e umieszczenie przepisu 

dotycz cego mo liwo ci skierowania przez prokuratora lub s d sprawy do 

post powania mediacyjnego w dziale I Przepisy wst pne Kodeksu post powania 

karnego (art. 23a k.p.k.) nie tylko podnios o rang  tej instytucji, ale tak e rozszerzy o 

zakres jej dzia ania na ca  post powania s dowego, co nale y oceni  pozytywnie. 

19 Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks post powania karnego, ustawy - 
Przepisy wprowadzaj ce Kodeks post powania karnego, ustawy o wiadku koronnym oraz ustawy o 
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 155). 
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ciW § 1 art. 23a zawarta jest równie , chocia  nie do ko ca wyra ona, zasada 

dobrowolno ci mediacji20. Zgodnie bowiem z rekomendacj  Rady Europy R 99/19 - 

„Mediacja w sprawach karnych”21, zasada dobrowolno ci realizowana jest zarówno 

poprzez konieczno  uzyskania zgody stron (podejrzanego czy oskar onego i 

pokrzywdzonego) na skierowanie sprawy do post powania mediacyjnego i udzia  w 

nim, jak i poprzez zapewnienie stronom mo liwo ci wycofania si  w ka dym jego 

stadium (o czym strony musz  by  poinformowane, z regu y przez mediatora; powinno 

to by  zagwarantowane w rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci, tak jak to ma 

miejsce w rozporz dzeniu dotycz cym mediacji w sprawach nieletnich)22. 

Drug  wa  zmian , która powinna motywowa  prokuratorów do cz stszego ni  do 

tej pory korzystania z instytucji mediacji, jest przepis § 2 art. 23a k.p.k. stanowi cy, 

e okresu post powania mediacyjnego (które nie powinno trwa  d ej ni  miesi c) 

nie wlicza si  do czasu trwania post powania przygotowawczego. Praktyka poka e, 

czy przepis ten spowoduje zwi kszenie zainteresowania prokuratorów instytucj  

mediacji. 

Z nieformalnych informacji od prokuratorów wynika bowiem, e ich zainteresowanie 

mediacj  znacznie by wzros o, gdyby nie obawa, e przez to przed y si  

post powanie przygotowawcze, a tak e gdyby jej pozytywny rezultat i realizacja 

przez sprawc  warunków ugody mog y skutkowa  decyzj  o umorzeniu 

post powania przygotowawczego (co od pocz tku proponuje prof. A. 

Murzynowski23). 

Warto te  podkre li  rozszerzenie liczby organów uprawnionych do kierowania sprawy 

do mediacji - art. 325 i § 2 stanowi bowiem, e organ prowadz cy dochodzenie ma 

uprawnienia prokuratora, o których mowa w art. 23a k.p.k. O tym 

20 Art. 23a § 1 k.p.k. stanowi: „S d a w post powaniu przygotowawczym prokurator mo e z inicjatywy 
lub za zgod  pokrzywdzonego i oskar onego, skierowa  spraw  do instytucji lub osoby godnej 
zaufania w celu przeprowadzenia post powania mediacyjnego mi dzy pokrzywdzonym i oskar onym. 
21 Polski tekst Rekomendacji Rady Europy ukaza  si  w Archiwum Kryminologii t. XXV, Warszawa, 
1999-2000, s. 225 i nast. 
22 Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie post powania 
mediacyjnego w sprawie nieletnich, Dz.U. Nr 56, poz. 591. 
23 A. Murzynowski: „Mediacja w toku post powania przygotowawczego”, Mediator nr 16, luty 2001 
r., s. 11 i nast. oraz tego autora „Ocena nowelizacji przepisów Kodeksu post powania karnego 
dotycz cego mediacji”. Konferencje i seminaria: „Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce” 
Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa czerwiec 2003, s. 35 i nast. 
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cijakie to s  organy oprócz policji, mówi rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 

13 czerwca 2003 roku24. 

Zmiana zakresu i miejsca przepisu odnosz cego si  do mediacji spowodowa a te  

konieczno  modyfikacji poprzedniego rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 

dnia 18.8.1998 roku dotycz cego mediacji. 

W tym kontek cie warto wi c wspomnie  o tre ci § 5 art. 23a k.p.k., zawieraj cego 

delegacj  dla Ministra Sprawiedliwo ci w sprawie wydania rozporz dzenia 

reguluj cego ... „warunki, jakim powinny odpowiada  instytucje i osoby uprawnione do 

przeprowadzenia mediacji, sposób ich powo ywania i odwo ywania, zakres i warunki 

udost pniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia mediacji 

oraz sposób i tryb post powania mediacyjnego, maj c na uwadze potrzeb  

skutecznego przeprowadzenia tego post powania”. 

W porównaniu z poprzednio obowi zuj cym art. 320 k.p.k., obecny tekst art. 23a 

k.p.k., zosta  uzupe niony o wa ny przepis (w § 5) stanowi cy, i  rozporz dzenie 

okre li m.in. „sposób i tryb” post powania mediacyjnego. Zarówno wi c prokuratorzy 

i s dziowie, jak i mediatorzy uzyskali istotn  i „obowi zuj ” informacj , jak ma 

wygl da  post powanie mediacyjne. Jest to szczególnie wa ne dla tych mediatorów, 

którzy nie odbyli specjalistycznego przeszkolenia w zakresie prowadzenia mediacji, (w 

tym zw aszcza technik mediacji i negocjacji). O wprowadzenie tego obowi zku do 

rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci reguluj cego mediacj  w sprawach karnych 

od kilku lat bezskutecznie zabiega Polskie Centrum Mediacji. 

Omawiaj c rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 czerwca 2003 r. „w 

sprawie post powania mediacyjnego w sprawach karnych”25, warto zaj c si  nieco 

szczegó owiej zmianami, jakie zosta y w nim wprowadzone w porównaniu do 

uregulowania poprzednio obowi zuj cego. Warto jednocze nie przedstawi  

problemy i propozycje, które zdaniem krajowych i zagranicznych ekspertów w 

dziedzinie mediacji oraz standardów mi dzynarodowych powinny zosta  

uwzgl dnione w przysz ci, gdy  przyczyni yby si  do lepszego i poprawniejszego 

funkcjonowania tej instytucji. 

24 Dz.U. Nr 108, poz. 1019. 
25 Dz.U. Nr 108, poz. 1020. 

15 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciObecne rozporz dzenie (w § 3 pkt 1-8) podobnie (jak poprzednie) reguluje warunki, 

jakie musi spe nia  osoba godna zaufania lub instytucja i jej przedstawiciel, aby by  
wpisan  do wykazu i zosta  mediatorem, dodaj c warunek bieg ego w adania 

zykiem polskim oraz wykazania si  niekaralno ci  za przest pstwo umy lne. 

Prowadzenie wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do 

prowadzenia mediacji przekazano prezesom s dów okr gowych, ustalaj c bardziej 

szczegó owo kompetencje i obowi zki prezesa dotycz ce stwierdzania spe niania 

warunków wymaganych od mediatora, wpisania go do wykazu i powodów skre lenia z 

wykazu. Wpis zawiera adres instytucji lub imi , nazwisko i dat  urodzenia osoby 

godnej zaufania, oraz jej adres. 

O wszelkich zmianach tych danych osoba kieruj ca instytucj  oraz osoba godna 

zaufania maj  obowi zek, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, zawiadomi  

prezesa s du okr gowego, który uwzgl dnia j  w wykazie. Osoby zainteresowane 

maj  te  obowi zek w terminie dwóch tygodni zawiadomi  o utracie warunków 

uprawniaj cych do prowadzenia post powania mediacyjnego (okre lonych w § 2 ust. 

1 pkt 1 i 2 lub § 3 pkt 1-6). 

Od decyzji o odmowie wpisu do wykazu osobie zainteresowanej przys uguje 

odwo anie do prezesa s du apelacyjnego. 

Skre lenie z wykazu instytucji lub osoby godnej zaufania przez prezesa s du 

okr gowego nast puje na jej wniosek, w razie mierci osoby godnej zaufania lub 

likwidacji instytucji, a tak e w razie zaprzestania spe niania jednego z warunków 

okre lonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub § 3 pkt. 1-7. 

Powodem skre lenia mo e by  równie  niewykonywanie lub nienale yte wykonywanie 

obowi zków zwi zanych z prowadzeniem post powania mediacyjnego. Od decyzji o 

skre leniu z wykazu osoba zainteresowana mo e si  odwo  do prezesa s du 

apelacyjnego. 

Kieruj c spraw  do post powania mediacyjnego, s d, a w post powaniu 

przygotowawczym prokurator lub inny uprawniony organ, wydaje postanowienie, 

powo uj c wpisan  do wykazu instytucj  lub osob  godn  zaufania (§ 7 ust. 1). 
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nazwisko osoby godnej zaufania, dane osobowe oskar onego lub podejrzanego i 
pokrzywdzonego, okre lenie czynu zarzucanego sprawcy i jego kwalifikacj  prawn , 
zakres i sposób udost pnienia mediatorowi akt sprawy, oraz termin zako czenia 
post powania mediacyjnego (które zgodnie z art. 23a § 2 nie powinno trwa  d ej ni  
miesi c - § 8). 

Wyj tkowo natomiast do przeprowadzenia post powania mediacyjnego mo na 

powo , w konkretnej sprawie, zg aszaj  gotowo  instytucj  lub osob  godn  

zaufania, nie wpisan  do wykazu, o ile spe nia warunki jakie musi spe nia  mediator, z 

pomini ciem wpisania do wykazu (§ 7 ust. 2). 

Zgodnie z tre ci  § 9, powo ana w konkretnej sprawie do przeprowadzenia 

post powania mediacyjnego instytucja lub osoba godna zaufania zostaje te  

odwo ana przez organ, który j  powo , w razie skre lenia jej z wykazu lub ujawnienia 

okoliczno ci wymienionych w art. 40-42 k.p.k. 

Informacje z akt sprawy udost pnia si  mediatorowi w obecno ci upowa nionego 

pracownika organu prowadz cego post powanie. W uzasadnionych przypadkach 

mediator mo e uzyska  kserokopie dokumentów lub sporz dzi  ich odpisy (z 

wyj tkiem dokumentów zastrze onych - § 10 ust. 4). 

Szczególnie istotny jest przepis § 11, w którym okre lono sposób i tryb post powania 

mediacyjnego, wskazuj c kolejno  podejmowanych przez mediatora czynno ci. Po 

dor czeniu postanowienia o skierowaniu sprawy do post powania mediacyjnego, 

nawi zuje on kontakt ze stronami (podejrzanym lub oskar onym i pokrzywdzonym), 

ustala termin i miejsce spotka  indywidualnych z ka  ze stron, podczas których 

informuje je o istocie i zasadach post powania mediacyjnego oraz o przys uguj cych 

im uprawnieniach. 

Nast pnie mediator przeprowadza spotkanie mediacyjne z udzia em obu stron (tzw. 

spotkanie „twarz  w twarz”) oraz - w razie zawarcia ugody mi dzy stronami - pomaga 

w sformu owaniu jej tre ci i sprawdza wykonanie wynikaj cych z niej zobowi za . 

Rozporz dzenie dopuszcza te  (§ 12) prowadzenie post powania mediacyjnego w 

sposób po redni (o ile bezpo rednie spotkanie stron nie jest mo liwe) i wówczas 
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przez nie w kwestii ugody. 

W pisemnym sprawozdaniu, które po przeprowadzeniu post powania mediacyjnego 

mediator sporz dza i niezw ocznie przekazuje organowi, który skierowa  spraw  do 

mediacji, zawiera si  sygnatur  akt sprawy, nazw  i adres instytucji lub osoby godnej 

zaufania przeprowadzaj cej post powanie mediacyjne, informacje o liczbie, terminach 

i miejscach spotka  indywidualnych i wspólnych oraz wskazanie osób bior cych w 

nich udzia , informacje o wynikach post powania mediacyjnego i podpis mediatora. 

Zawarta ugoda stanowi za cznik do sprawozdania (§ 13). 

Je eli post powanie mediacyjne nie zosta o zako czone w okre lonym w 

postanowieniu terminie (w praktyce w ci gu miesi ca), mediator ma obowi zek 

przedstawi  sprawozdanie (zgodnie z wymogami § 3 ust. 2), podaj c przyczyny 

niepowodzenia mediacji (§ 14). 

Wreszcie warto powiedzie , o jakie jeszcze istotne przepisy nale oby uzupe ni  

tre  rozporz dzenia. Najwa niejsz  spraw  jest wprowadzenia obowi zku szkolenia 

mediatorów. O powodzeniu mediacji tj. doj ciu stron do rozs dnego kompromisu, 

uzgodnieniu formy i zakresu zado uczynienia i jego realizacji - poza oczywi cie wol  

stron - decyduje wiedza i kompetencje prokuratora, s dziego i mediatora. 

Zmiany legislacyjne, wprowadzanie do naszego systemu prawnego nowych instytucji, 

poci gaj  za sob  konieczno  szkolenia praktyków wymiaru sprawiedliwo ci 

(s dziów i prokuratorów) i takie szkolenia s  przez Ministerstwo Sprawiedliwo ci i 

niektóre organizacje pozarz dowe prowadzone. Mo na si  jednak dziwi , e resort 

sprawiedliwo ci nie docenia potrzeby szkolenia mediatorów i mo e dlatego w ród 

urz dników odpowiedzialnych za tworzenie przepisów wykonawczych w dziedzinie 

mediacji, idea dostarczania wiedzy tej grupie osób nie znajduje poparcia. Jest to tym 

bardziej dziwne, e mediacja jest instytucj  now , stosunkowo ma o znan  

praktykom. Jak wynika z przeprowadzonych bada , wielu s dziów, prokuratorów i 

nieprzeszkolonych mediatorów nie wie nawet, w jaki sposób si  j  przeprowadza, nie 

mówi c ju  o g bszej znajomo ci rz dz cych ni  zasad i regu , nieprzestrzeganie 

których mo e zniweczy  jej ide . 
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finansowo obci  resortu sprawiedliwo ci. Wiele osób wyra a bowiem 

zainteresowanie uczestniczeniem w odp atnym szkoleniu w zakresie mediacji i 

szkolenia takie s  z powodzeniem prowadzone m.in. przez Polskie Centrum 

Mediacji. 

Powinny natomiast znale  si  odpowiednie sumy na rycza ty dla mediatorów, nie 

mówi c ju  o potrzebie ich zrównania, gdy  obecnie mediatorzy prowadz cy 

post powanie mediacyjne w sprawach karnych otrzymuj  ni sze wynagrodzenie ni  ci 

zajmuj cy si  mediacj  w sprawach nieletnich. 

Post powanie mediacyjne powinno by  prowadzone w optymalnych warunkach, w 

bezpiecznym miejscu. Wymaga wi c regulacji sprawa zobowi zania mediatora do 

udokumentowania (przy wpisie do wykazu) mo liwo ci korzystania z takiego miejsca. 

Nie trzeba chyba nikogo przekonywa , e post powania mediacyjnego nie powinno 

si  prowadzi  w s dzie, w miejscu zamieszkania pokrzywdzonego czy sprawcy, ani w 

adnym innym przypadkowym miejscu (np. w supermarkecie „mi dzy pó kami”, a taki 

przypadek mia  miejsce w praktyce). Dysponowanie wi c przez mediatorów 

neutralnym miejscem do przeprowadzania post powania mediacyjnego winno by  

warunkiem wpisania osoby godnej zaufania do wykazu w s dzie okr gowym. Taki 

wymóg istnia  w projekcie rozporz dzenia z dnia 27 lutego 2003 r. i niedobrze si  

sta o, e zosta  z niego usuni ty. Na podstawie kilkuletniej praktyki mo na stwierdzi , 

e wielu mediatorów uzyskuje zgod  na prowadzenie mediacji w instytucjach, w 

których s  zatrudnieni, e o rodki mediacyjne prowadzone s  te  przy wsparciu w adz 

samorz dowych, czy te  kilku mediatorów wynajmuje na ten cel op acany przez nich 

odpowiedni lokal. 

W rozporz dzeniu nie znalaz o si  okre lenie celu mediacji ani jej definicja, nie w pe ni 

zosta y wymienione podstawowe zasady mediacji, takie jak jej dobrowolno  i 

poufno , a tak e nie podkre lono, e mediatorzy musz  zachowa  bezstronno  i 

neutralno . 

Usprawnieniu i przyspieszeniu kierowania spraw do post powania mediacyjnego 

oby upowa nienie mediatora przez prokuratora lub s dziego do odebrania od 

stron zgody na ich uczestniczenie w mediacji. Mia oby to znaczenie szczególnie w 
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korzystania z tej instytucji bez potrzeby wcze niejszego wzywania stron do s du, 

celem uzyskania ich zgody na mediacj . 

Uregulowanie tej kwestii powinno si  jednak znale  w odr bnym paragrafie w art. 

23a k.p.k., a w rozporz dzeniu w § 11 pkt 1 nale oby doda , e mediator 

upowa niony przez s dziego lub prokuratora odbiera od stron zgod  na udzia  w 

post powaniu mediacyjnym. 

W sposób niewystarczaj cy, moim zdaniem, uregulowana zosta a te  kwestia 

wy czenia okre lonych osób z pe nienia funkcji mediatora. Nie chodzi przy tym o 

meritum sprawy tj. o s uszno  tych wy cze , bo to jest szerszy problem. Nies uszne 

jednak jest to, e inne kategorie osób nie mog  by  mediatorami w sprawach karnych 

osób doros ych (art. 23a k.p.k.), a inne w sprawach o czyny karalne nieletnich 

(cytowane ju  rozporz dzenie ministra sprawiedliwo ci z 18 maja 2001 r.). 

Takie rozstrzygni cie wy cza niektórych mediatorów z mo liwo ci przeprowadzanie 

post powania mediacyjnego w obu tych rodzajach spraw, co jest nies uszne i 

nielogiczne. Dotyczy to zreszt  równie  innych warunków, które nie s  jednolite dla 

obu grup mediatorów (np. m.in. obowi zku szkolenia mediatorów dzia aj cych w 

dach rodzinnych). Mo e to powodowa  znaczne utrudnienia w kierowaniu spraw do 

mediacji, zw aszcza w s dach, w których jest niewielu mediatorów. 

Warto w przysz ci pomy le  nie tylko o uzupe nieniu rozporz dzenia o 

wymienione problemy, ale i o ujednoliceniu przepisów odnosz cych si  do 

wszystkich mediatorów wspó pracuj cych z s dami w sprawach karnych osób 

doros ych i w post powaniu w sprawach nieletnich. Odr bn  spraw , wymagaj  

jednak szerszego omówienia, któr  warto si  równie  zaj , jest problem zgodno ci 

naszych rozstrzygni  prawnych odnosz cych si  do mediacji ze standardami 

mi dzynarodowymi. 
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dotycz cych mediacji 

Rok 1999 by  na dobr  spraw  pierwszym rokiem, w którym instytucja mediacji 

mog a zaistnie . Pocz tki, jak to zwykle bywa przy wprowadzaniu nowych rozwi za  

prawnych, by y skromne. Na ogóln  liczb  44 s dów okr gowych (w tamtym 

okresie) - mediacj  zastosowano w 33 okr gach (75%), a na 292 s dy rejonowe 

skierowano do mediacji sprawy w 49 spo ród nich, co stanowi 16,8%. Liczby spraw 

skierowanych w poszczególnych s dach by y jednak bardzo ró ne, waha y si  od 

jednej do sze dziesi ciu, przy czym warto wskaza , e 72% wszystkich 

przekazanych do mediacji spraw koncentrowa o si  w 12 s dach rejonowych26 (por. 

tabela 1). 

Tabela 1. Sprawy skierowane do mediacji w 1999 roku 
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Bia ystok 11 9 2 0 2 0 7  0 1 

Bielsko Bia a 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

Bydgoszcz 11 10 1 0 1 0 8 0 0 1 

Cz stochowa 34 13 20 1 7 0 2 0 0 4 

Elbl g 1 0 1 0       
Gda sk 11 10 1 0 4 0 8 0 0 0 

Gorzów Wielkopolski 0          
Jelenia Góra 0          
Kalisz 0          
Katowice 18 11 7 0 4 1 6 0 0 1 

Kielce 1 0 1 0       
Koszalin 0          
Kraków 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 

Krosno 0          
Konin 5 4 1 0 bd bd bd bd bd bd 

Legnica 13 8 5 0 2 0 0 0 0 6 

Lublin 27 10 14 3 3 0 2 0 0 5 

om a 38 22 13 3 13 3 7 0 0 0  

26 By y  to  s dy  w  Bia ymstoku, Bydgoszczy, Cz stochowie, Gda sku, Katowicach, Legnicy, 
Lublinie, om y, odzi, Przemy lu, Siedlcach i W oc awku. 
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ód  11 5 5 1 0 0 0 0 0 5 

Nowy S cz 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Olsztyn 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 

Opole 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 

Ostro ka 9 5 2 2 1 2 1 0 0 1 

Piotrków Trybunalski 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

ock 1 0 1 0       
Przemy l 40 29 8 3 15 3 28 2 0 0 

Pozna  2 2 0 0 4 3 0 0 0 2 

Radom 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

Rzeszów 1 0 1 0       
Siedlce 65 53 12 0 12 1 11 0 0 30 

Sieradz 0          
Skierniewice 2 0 0 2       

upsk 0          
Suwa ki 0          
Szczecin 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 

widnica 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

Tarnobrzeg 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

Tarnów 0          
Toru  0          
Warszawa 9 6 3 0 0 0 1 0 0 1 

oc awek 27 15 12 0 1 0 8 0 0 6 

Wroc aw 0          
Zamo  3 1 1 1 1 0 2 0 0 0 

Zielona Góra 0          
Razem 366 232 115 19 71 13 106 2 0 68  

Dane statystyczne dotycz ce liczby spraw skierowanych do mediacji wiadcz  o nadal 

jeszcze stosunkowo niewielkim zainteresowaniu s dziów oraz prokuratorów t  

instytucj , chocia  jej stosowanie stopniowo wzrasta, co mo na zaobserwowa  

zw aszcza w 2003 roku27. W latach 1998-2003 i w I po owie 2004 r. liczba spraw 

przekazanych do post powania mediacyjnego kszta towa a si  nast puj co: 

27 W roku 2003 zacz y kierowa  sprawy do post powania mediacyjnego s dy rejonowe, które do tej 
pory nie stosowa y tej instytucji lub robi y to rzadko. S  to s dy rejonowe w Kielcach, Kole, Koninie, 
Mogilnie, Skar ysku Kamiennej, Opocznie. 

22 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciRok Liczba spraw 

1998 r. (od 1.9.1998) 18 
1999 r. 366 
2000 r. 723 
2001 r. 800 
2002 r. 932 
2003 r. 1838 
2004 r. (I po owa roku) 1633 

Mo na równie  s dzi , e nowelizacja k.p.k. z 2003 roku spowoduje stosowanie 

omawianej instytucji przez prokuratorów w post powaniu przygotowawczym, jako e 

odpad  powa ny argument niemo no ci zachowania ustawowych terminów 

dochodzenia i ledztwa. Nale y sobie jednak zdawa  spraw  z tego, e nowe 

instytucje wprowadzane do systemu prawa karnego nie zawsze s atwo i powszechnie 

przyjmowane przez praktyków. Mediacja jest instytucj  nie w czon  do wymiaru 

sprawiedliwo ci, cho  z nim wspó pracuj  i ten fakt mo e budzi  pewne opory, czy 

obawy prokuratorów i s dziów. Stale te  wiedza o mediacji, o jej zaletach i korzy ciach, 

nie jest dostatecznie rozpowszechniona ani w ród pracowników wymiaru 

sprawiedliwo ci, ani w spo ecze stwie. Tym wi c wi ksza rola resortu sprawiedliwo ci 

w promowaniu mediacji np. poprzez organizowanie odpowiednich szkole . Oczywi cie 

szkolenie prokuratorów i s dziów (a tak e i kuratorów s dowych czy pracowników 

rodzinnych o rodków diagnostyczno-konsultacyjnych) to zadanie resortu 

sprawiedliwo ci, a upowszechnianie w spo ecze stwie wiedzy o tej instytucji to rola 

organizacji pozarz dowych (np. Polskiego Centrum Mediacji, o rodków mediacyjnych) 

oraz rodków masowego przekazu. 

Szczegó owa analiza danych statystycznych za lata 1999-2003 dostarcza wielu 

wa nych informacji dotycz cych zakresu i rozmiarów stosowania mediacji w 

poszczególnych okr gach i s dach rejonowych, liczby zawieranych ugód oraz form 

zado uczynienia (por. tabela 1 i 2). 
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Bia ystok 6 1 5 0 11 6 4 1 5 4 1 0 16 9 7 0 
Bielsko-Bia a 0    0    0 0 0 0 0 0 0 0 
Bydgoszcz 22 22 0 0 35 26 8 1 50 43 7 0 57 49 8 0 

Cz stochowa 229 136 58 35 194 110 45 39 224 87 128 9 149 65 68 16 
Elbl g 8 4 4 0 0    0    2 0 2 0 

Gda sk 21 13 8 0 23 13 10 0 75 31 42 2 66 33 25 8 

Gliwice 1 1 0 0 6 2 4 0 68 51 15 2 436 325 97 14 
Jelenia Góra 0    0    0    0    
Kalisz 0    0    0    6 5 1 0 
Katowice 8 7 1 0 14 11 3 0 9 8 1 0 47 26 20 1 

Kielce 14 8 5 1 17 9 8 0 0    129 80 48 1 

Koszalin 3 2 0 1 12 6 4 2 8 2 6 0 6 1 5 0 
Kraków 7 4 2 1 39 24 13 2 26 18 8 0 32 20 12 0 

Krosno 41 31 10 0 19 12 5 2 12 9 3 0 22 19 3 0 
Legnica 11 11 0 0 22 17 5 0 41 27 10 4 37 24 13 0 

Lublin 111 58 47 6 158 79 74 5 151 86 52 13 230 138 91 1 

om a 10 8 2 0 12 8 4 0 6 6 0 0 5 5 0 0 
ód  11 2 8 1 16 7 6 3 9 3 5 1 39 19 17 3 

Nowy S cz 0    0    0    0    
Olsztyn 13 7 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 9 6 3 0 
Opole 1 1 0 0 0    0    1 1 0 0 

Ostro ka 48 43 4 1 43 32 8 3 29 24 4 1 19 17 1 1 
Piotrków 
Trybunalski 0 

   
0 
   

0 
   

21 5 4 12 

ock 0    4 0 4 0 0    1 1 0 0 

Pozna  2 2 0 0 10 5 3 2 42 37 5 0 41 25 13 3 
Radom 12 9 3 0 0    6 5 1 0 10 7 3 0 

Rzeszów 2 0 2 0 18 10 6 2 2 2 0 0 1 1 0 0 
Siedlce 62 45 17 0 53 44 9 0 64 53 11 0 72 48 24 0 

upsk 0    0    0    1 1 0 0 

Suwa ki 2 1 1 0 2 1 1 0 0    3 2 1 0 
Szczecin 6 6 0 0 0    0    64 34 30 0 

widnica 5 2 3 0 14 9 3 2 22 13 4 5 36 20 9 7 
Tarnobrzeg 1 1 0 0 0    0    8 3 5 0 

Tarnów 0    0    0    1 1 0 0 

Toru  2 2 0 0 0    0    0    
Warszawa 39 27 11 1 50 40 9 1 45 21 15 9 236 80 95 61 

oc awek 18 13 5 0 10 6 4 0 14 9 5 0 6 5 1 0 
Wroc aw 2 2 0 0 10 5 5 0 5 2 3 0 33 16 16 1 

Zamo  4 4 0 0 3 2 1 0 4 3 1 0 14 12 1 1 

Zielona Góra 0    3 1 2 0 14 4 9 1 11 7 2 2 

Razem 723 474 200 49 800 486 249 65 929 539 337 53 1838 1108 617 113 

% 100% 65,5% 27,7% 6,8% 100% 60,8% 31,1% 8,1% 100% 58,0% 36,3% 5,7% 100% 60,3% 33,6% 6,1% 

24 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciDane te b  przydatne w dzia aniach resortu maj cych na celu monitorowanie i 

dalsze promowanie instytucji mediacji. 

Bior c pod uwag  wszystkie s dy okr gowe w kraju ustalono, e w latach 2000-2003 

mediacj  stosowano w wi kszo ci z nich. Jednak nie kierowano w ogóle spraw do 

post powania mediacyjnego (w latach 1999-2002) w s dach okr gowych w: Bielsku 

Bia ej, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, Nowym S czu, Piotrkowie 

Trybunalskim, S upsku i Tarnowie, a w 2003 r. pozosta y ju  tylko s dy okr gowe w 

Bielsku Bia ej, Jeleniej Górze i Nowym S czu nie stosuj ce tej instytucji. Spo ród 

wszystkich 292 s dów rejonowych, w 100 z nich, tj. w 36,1%, w latach 2000-2003 

stosowano mediacj . Oczywi cie, liczby spraw kierowanych do post powania 

mediacyjnego w tych s dach by y bardzo ró ne i wynosi y od 1 do 207. W wi kszo ci 

z nich (ok. 3/4) kierowano w ci gu roku do mediacji poni ej 10 spraw. S dów 

rejonowych, które kierowa y do mediacji powy ej 10 spraw w ci gu roku by o 

zdecydowanie ma o. W 2000 roku by o to ok. 5% s dów, w 2001 i 2002 6,5%, a w 

2003 odsetek tych s dów wzrós  do 11,3%. Stale jednak aktywno  s dów (s dziów) 

wydaje si  niewystarczaj ca. Na podstawie tych informacji, jak si  wydaje, mo na 

podejmowa  dzia ania (resort, prezesi s dów okr gowych i rejonowych) zach caj ce 

dziów do korzystania z instytucji mediacji, zw aszcza w s dach, w których mediacja 

nie by a jeszcze stosowana. Przyk ad s dziów maj cych pozytywne do wiadczenia w 

tej dziedzinie powinien dzia  zach caj co na ich kolegów z tego samego s du28. 

Innym sposobem na upowszechnienie instytucji mediacji w s dach i prokuraturach, 

oprócz przeprowadzania stosownych szkole , jest zapewnienie mo liwo ci 

korzystania z odpowiedniej liczby specjalistycznie przeszkolonych, kompetentnych i 

rzetelnych mediatorów. 

Przoduj ce jednak pod wzgl dem liczby kierowanych do mediacji spraw, w ca ym 

analizowanym okresie, by y s dy rejonowe w Cz stochowie, Gda sku, Bydgoszczy, 

Gliwicach, Kielcach, Legnicy, Lublinie, odzi, Ostro ce, Rudzie skiej, Siedlcach, 

Soko owie Podlaskim, Szczecinie widnicy, Warszawie i Zabrzu. Wida  wi c 

28 Obserwowano to w eksperymentalnym programie mediacji w sprawach o czyny karalne 
nieletnich. W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Zielonej Górze pierwsze pozytywne wyniki 
stosowania tej instytucji przez jedn  z  s dziów spowodowa o zainteresowanie mediacj  w ród 
innych s dziów rodzinnych (por. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik: Mediacja w sprawach nieletnich 
w wietle teorii i bada ”, Warszawa 2001 r.). 
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ciwyra nie, e zainteresowanie mediacj  poszczególnych s dów (i oczywi cie 

dziów) rejonowych jest bardzo zró nicowane. Abstrahuj c od powodów takiego 

stanu rzeczy, które z pewno ci  s  bardzo ró ne (brak mediatorów, o rodków 

mediacyjnych, wyst puj ca u niektórych s dziów niewiara w skuteczno  i sens 

mediacji, brak do wiadczenia, brak pozytywnych przyk adów stosowania mediacji 

przez innych s dziów itp.) warto podkre li , e w latach 2000-2003 zwi kszy  si  

udzia  s dów rejonowych stosuj cych mediacj  z 16,8% do 36,1%. Zaobserwowano 

równie , e z regu y s dy, które zacz y korzysta  z tej instytucji, zwykle 

kontynuowa y t  praktyk . S  to przyk adowo s dy rejonowe w: Bydgoszczy, 

Cz stochowie, Gda sku, Gliwicach, Lublinie Krakowie (w Nowej Hucie), Ostrowi 

Mazowieckiej, Przemy lu, Rudzie skiej, Rypinie, Soko owie Podlaskim, 

Szczecinie, widnicy, Wyszkowie i Zawierciu. 

Dane statystyczne pozwalaj  równie  zapozna  si  z wynikiem przeprowadzonych 

post powa  mediacyjnych (por. tabele 1 i 2). Przeci tnie w latach 1999-2003 ok. 60% 

post powa  mediacyjnych ko czy si  zawarciem ugody przez strony. W oko o 1/3 

spraw nie dochodzi do ugody (strony nie dochodz  do porozumienia). Oko o 6% 

przypadków to tzw. „inne sytuacje” np. wycofanie przez s dziego decyzji o 

skierowaniu sprawy do mediacji, wycofanie zgody przez jedn  czy przez obie strony, 

niezg aszanie si  jednej ze stron, mimo ponagle  na spotkania z mediatorem, zmiana 

adresu i niemo no  dotarcia do stron, aresztowanie sprawcy itp. 

W statystyce s dowej MS nie jest odnotowywane wykonanie ugody, co jest zgodne z 

obecn  regulacj  prawn . Jednak problem prawnego zapewnienia realizacji ugody, 

mo liwo ci wyegzekwowania warunków zado uczynienia przez pokrzywdzonego, 

jest niezmiernie istotny z punktu widzenia dalszego rozwoju mediacji. Doceniaj  to 

równie  s dziowie, niektórzy z nich wpisuj  np. tre  ugody przy decyzji o 

warunkowym umorzeniu post powania karnego29. Problemu tego wydaj  si  jednak 

29 A. R kas.: op.cit. 
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cinie zauwa  legislatorzy, mimo podnoszenia go w literaturze przedmiotu30 oraz 

przez zajmuj ce si  mediacj  organizacje pozarz dowe, np. PCM31. 

W trakcie post powania mediacyjnego strony negocjuj  form  czy formy 

zado uczynienia, które s  nast pnie wpisywane do zawartej ugody. Przepisy nie 

okre laj  formy zado uczynienia, pozostawiaj c to inwencji stron, ich potrzebom i 

mo liwo ciom. Warto jednak zaznaczy , e mediator powinien zwróci  uwag  stron, 

gdy proponuj  niemo liw  do realizacji form  zado uczynienia (np. zbyt wysok  

sum  pieni dzy, której nie b dzie móg  zap aci  sprawca), czy te  form  nara aj  

jedn  ze stron na jakie  niebezpiecze stwo, powoduj  naruszenie godno ci, czy 

poni enie itp. W praktyce jednak najcz ciej wyst puje symboliczne 

zado uczynienie w formie przeproszenia pokrzywdzonego oraz zado uczynienia 

finansowego, wyj tkowo tylko sprawca zobowi zuje si  do wykonania pracy na rzecz 

pokrzywdzonego lub pracy na cele spo eczne. W statystyce rejestruje si  nast puj ce 

formy zado uczynienia: 1) zado uczynienie finansowe dla pokrzywdzonego, 2) 

wiadczenie pieni ne na cele spo eczne, 3) przeproszenie pokrzywdzonego, 4) 

wykonanie pracy na rzecz pokrzywdzonego, 5) wykonanie pracy na cele spo eczne, 6) 

inne. Do punktu szóstego wchodz  wszelkie niemieszcz ce si  w pozosta ych 

kategoriach formy zado uczynienia. Mieszcz  si  tu mianowicie ró ne zobowi zania 

sprawcy do okre lonego zachowania, np. poddania si  leczeniu 

przeciwalkoholowemu, czy leczeniu z uzale nienia od rodków odurzaj cych, do 

uzupe nienia wykszta cenia, uko czenia jakiego  kursu, poddania si  terapii, 

zobowi zania si  do niestosowania przemocy wobec rodziny itp. Okre lenie na czym 

ma polega  zado uczynienie zale y od inicjatywy stron i obie strony musz  si  na 

nie zgodzi . 

Problem wykonania ugody - tj. realizacji przyj tego przez sprawc  zobowi zania, 

zapewnienie pokrzywdzonemu mo liwo ci jego wyegzekwowania - czy si ci le z 

form  zado uczynienia. Nasze prawo nie okre la na czym ma polega  

zado uczynienie, jaki ma by  jego zakres (wymiar), lub wysoko  (np. przy 

wiadczeniach pieni nych). Zgodnie z ide  mediacji mo na przyj , e 

30 D. Wójcik: „Perspektywy rozwoju mediacji”. Konferencja naukowa: Mediacja w polskiej 
rzeczywisto ci. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003, s. 86. 
31 Problem ten  by  wielokrotnie podnoszony w trakcie spotka  przedstawicieli Polskiego Centrum 
Mediacji z kolejnymi Ministrami Sprawiedliwo ci (por. niepublikowane materia y PCM). 
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cizado uczynienie powinno by  zgodne z wol  stron i ustalone drog  kompromisu, a 

tak e zgodne z ich ocen  zaistnia ego konfliktu (przest pstwa), ca okszta tu sytuacji, z 

ich potrzebami i mo liwo ciami. Nasuwa si  pytanie, czy to wystarczy? Wiele osób 

mo e mie  w tpliwo ci czy b dzie to „sprawiedliwe” rozstrzygni cie sprawy, czy 

zado uczynienie b dzie „adekwatne”, proporcjonalne do wagi czynu. Takie 

tpliwo ci wyra aj  niektórzy przeciwnicy (krytycy) mediacji, uwa aj c, e jest to 

instytucja zapewniaj ca sprawcy „bezkarno ”. Ustawodawca zagwarantowa  jednak 

dowi prawo podj cia decyzji - po ocenie ca okszta tu sprawy, wszystkich 

okoliczno ci czynu cznie z wynikiem post powania mediacyjnego. Z analizy danych 

statystycznych MS dotycz cych form zado uczynienia w zawartych przez strony 

ugodach wynika, e pewne formy wyst puj  zdecydowanie cz ciej ni  inne (por. 

tabele nr 1 i 3). 

Tabela 3. Formy ugód zawieranych w post powaniach mediacyjnych w latach 
2000-2003 

 2000 

d okr gowy 

za
at

w
io

no
 

ug
od

a 

za
do

uc
zy

ni
en

ie
 

fin
an

so
w

e 
dl
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w
dz
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o 

w
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ze
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e 
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en

i
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 n
a 
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zn
e 

pr
ze
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e 
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zy

w
dz
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o 

w
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 p
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cy

 n
a 
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z 
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kr
zy

w
dz

on
eg

o 

w
yk
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an

ie
 p

ra
cy
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a 

ce
le

 s
po

ec
zn

e 

inn
e 

Bia ystok 6 1 0 0 1 0 0 0 

Bielsko-Bia a 0        
Bydgoszcz 22 22 1 0 21 0 0 0 

Cz stochowa 229 136 85 1 7 1 0 42 

Elbl g 8 4 2 0 0 2 0 0 
Gda sk 23 13 0 0 5 1 0 7 

Gliwice 1 1 0 0 1 0 0 0 
Gorzów Wielkopolski 0        
Jelenia Góra 0        
Kalisz 0        
Katowice 8 7 3 0 4 0 0 0 

Kielce 14 8 5 1 6 0 0 3 
Koszalin 3 2 1 0 1 0 0 0 

Kraków 7 4 0 0 2 0 0 0 

Krosno 41 31 12 0 27 0 0 2 

Legnica 11 11 0 0 0 0 0 11 

Lublin 111 58 2 1 4 0 0 51 
om a 10 8 4 2 2 0 0 0 

ód  11 2 1 0 3 0 0 2 

Nowy S cz 0        
Olsztyn 13 7 2 1 2 0 0 5 
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ciOpole 1 1 1 0 1 0 0 1 

Ostro ka 48 43 17 1 32 0 0 7 

Piotrków Trybunalski 0        
ock 0        

Pozna  2 2 1 0 1 0 0 2 

Radom 12 9 0 0 9 0 0 0 
Rzeszów 2 0 0 0 0 0 0 0 

Siedlce 62 45 17 2 22 1 0 3 

upsk 0        
Suwa ki 2 1 1 0 1 0 0 0 

Szczecin 6 6 1 0 1 0 0 4 
widnica 5 2 1 0 1 0 0 1 

Tarnobrzeg 1 1 0 0 1 0 0 0 

Tarnów 0        
Toru  2 2 2 0 0 0 0 0 
Warszawa 39 27 10 2 11 0 0 8 

oc awek 18 13 8 0 2 0 0 0 

Wroc aw 2 2 0 0 2 0 0 0 
Zamo  4 4 0 0 4 0 0 0 

Zielona Góra 0        
722 473 177 11 174 5 0 149 Raze

m % 100% 65,5 34,3 2,1 33,7 1,0 - 28,9  

 2001 

d okr gowy 

za
at

w
io

no
 

ug
od

a 
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do

uc
zy
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en

ie
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an
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w

e 
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a 
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w
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a 
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e 

Bia ystok 11 6 0 0 4 0 0 2 

Bielsko-Bia a 0        
Bydgoszcz 35 26 1 0 25 0 0 0 
Cz stochowa 194 110 48 2 14 1 0 45 

Elbl g 0        
Gda sk 23 13 1 0 4 0 0 8 

Gliwice 6 2 0 1 0 0 0 1 

Gorzów Wielkopolski 0        
Jelenia Góra 0        
Kalisz 0        
Katowice 14 11 4 0 2 0 0 5 
Kielce 17 9 3 0 9 0 0 1 

Koszalin 12 6 2 2 5 0 0 1 

Kraków 39 24 4 0 12 0 0 13 

Krosno 19 12 4 0 5 0 0 0 
Legnica 22 17 0 0 0 0 0 17 

Lublin 158 79 7 10 8 0 0 54 

om a 12 8 3 0 5 0 0 0 
ód  16 7 1 1 1 0 0 3 

Nowy S cz 0        
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Olsztyn 2 1 bd      
Opole 0        
Ostro ka 43 32 1 0 23 0 0 6 

Piotrków Trybunalski 0        
ock 4 0 0 0 0 0 0 0 

Pozna  10 bd       
Radom 0        
Rzeszów 18 10 4 0 9 0 0 0 

Siedlce 53 44 16 0 35 0 0 3 
upsk 0        

Suwa ki 2 1 1 0 1 0 0 0 
Szczecin 0        

widnica 14 9 3 1 6 0 0 12 

Tarnobrzeg 0        
Tarnów 0        
Toru  0        
Warszawa 50 40 9 0 17 0 0 10 

oc awek 10 6 2 0 1 0 0 0 
Wroc aw 10 5 5 0 4 0 0 0 

Zamo  3 2 1 0 0 0 0 1 

Zielona Góra 3 1 1 0 1 0 0 0 

Raze

m % 
800 

100% 

482 

60,2 

121 

23,6 

17 

3,3 

191 

37,3 

1 

0,2 

0 

- 

182 

35,6  

 2002 
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 c
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e 

Bia ystok 5 4 0 0 4 0 0 0 

Bielsko-Bia a 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bydgoszcz 50 43 0 1 42 0 0 0 
Cz stochowa 224 87 17 2 32 2 0 37 

Elbl g 0        
Gda sk 75 31 0 2 11 0 0 18 
Gliwice 68 51 3 3 11 0 0 24 

Gorzów Wielkopolski 0        
Jelenia Góra 0        
Kalisz 0        
Katowice 9 8 3 0 5 0 0 2 

Kielce 0        
Koszalin 8 2 0 0 0 0 0 2 
Kraków 26 18 0 0 17 0 0 15 

Krosno 12 9 3 0 12 0 0 0 
Legnica 41 27 0 0 0 0 0 27 

Lublin 151 86 3 1 14 1 0 67 

om a 6 6 0 0 6 0 0 0 

ód  9 3 1 0 2 0 0 2 
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ciNowy S cz 0        

Olsztyn 1 1 0 0 1 0 0 0 

Opole 0        
Ostro ka 29 24 0 1 19 0 0 8 

Piotrków Trybunalski 0        
ock 0        

Pozna  33 22 0 3 17 0 0 2 

Radom 6 5 0 0 5 0 0 0 

Rzeszów 2 2 0 0 0 0 0 2 
Siedlce 64 53 14 1 18 0 0 19 

upsk 0        
Suwa ki 0        
Szczecin 0        

widnica 22 13 2 0 13 0 0 8 

Tarnobrzeg 0        
Tarnów 0        
Toru  0        
Warszawa 45 21 1 1 15 0 0 3 

oc awek 15 9 6 1 2 0 0 0 

Wroc aw 5 2 0 0 1 0 0 2 

Zamo  4 3 0 0 2 0 0 1 
Zielona Góra 14 4 1 0 3 0 0 0 

932 534 54 26 251 3 0 239 Raze
m % 100% 57,5 10,5 5,1 48,8 0,6 - 46,5  

 2003 

d okr gowy 
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w
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 c
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Bia ystok 16 9 0 1 5 0 0 2 

Bielsko-Bia a 0 0       
Bydgoszcz 57 49 2 0 45 1 0 8 
Cz stochowa 149 65 19 0 19 1 9 17 

Elbl g 2 0       
Gda sk 66 33 1 2 26 0 0 4 
Gliwice 436 325 38 68 72 1 1 90 

Gorzów Wielkopolski 2 1 0 0 0 0 0 1 
Jelenia Góra 0        
Kalisz 6 5 2 2 1 0 0 2 

Katowice 37 26 4 0 8 1 0 14 
Kielce 129 80 8 7 58 0 0 23 

Koszalin 6 1 1 0 0 0 0 0 
Kraków 32 20 1 0 18 0 0 12 
Krosno 22 19 2 0 17 0 0 0 

Legnica 37 24 0 2 0 0 0 24 

Lublin 230 138 9 1 19 0 2 105 
om a 5 5 0 4 0 0 0 1 
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ód  39 19 0 0 4 0 0 12 
Nowy S cz 0        
Olsztyn 9 6 1 0 4 0 0 2 

Opole 1 1 0 0 0 0 0 1 

Ostro ka 19 17 1 0 12 0 0 5 

Piotrków Trybunalski 21 5 3 5 1 0 0 0 
ock 1 1 bd bd bd bd bd bd 

Pozna  41 25 0 0 23 0 0 4 

Radom 10 7 0 0 6 0 0 1 
Rzeszów 1 1 0 0 0 0 0 1 

Siedlce 72 48 12 1 3 0 0 32 
upsk 1 1 1 0 0 0 0 1 

Suwa ki 3 1 0 0 1 0 0 0 

Szczecin 64 34 2 0 0 0 0 32 

widnica 36 20 2 0 15 0 0 6 
Tarnobrzeg 8 3 2 0 0 0 0 1 
Tarnów 1 0       
Toru  0        
Warszawa 236 80 11 0 36 0 0 35 

oc awek 6 5 2 0 0 0 0 0 

Wroc aw 33 16 4 1 8 0 2 6 
Zamo  14 12 0 0 2 0 0 10 

Zielona Góra 11 7 3 0 4 0 0 0 
Raze
m % 

1838 
100% 

1108 
60,3 

129 
11,8 

94 
8,6 

406 
37,2 

4 
0,4 

14 
1,3 

445 
40,7  

Najcz ciej dochodzi do przeproszenia pokrzywdzonego przez sprawc  (od 34% w 

2000 r. do 49% w 2002), ale jak wida  odsetki s  do  zró nicowane. 

Systematycznie zwi ksza si  te  pozycja okre lana jako „inne formy 

zado uczynienia”, od 26,1% w 1999 r. do 46,5% w 2002 i 40,7% w 2003 r. Nie 

wydaje si  to korzystne, poniewa , jak powiedziano, wchodz  tu w gr  zobowi zania 

sprawcy do bardzo ró nych zachowa , które trudno jednoznacznie oceni . A ponadto 

trudno tak e skontrolowa  ich wykonanie i nawet okre li , w którym momencie 

mo na uzna , e sprawca wype ni  warunki ugody. Jednostkowe s  przypadki 

wykonywania przez sprawc  pracy na rzecz pokrzywdzonego (nie przekraczaj  1%). 

I o ile mo na to zrozumie , gdy  jest to prawdopodobnie zwi zane z niech ci  i 

obaw  ofiary przed kontynuowaniem kontaktów ze sprawc , to ju  mniej zrozumia y 

jest w ciwie zupe ny brak takiej formy zado uczynienia, jak wykonywanie pracy na 

cele spo eczne. Nie chodzi tu o stan faktyczny, polegaj cy na niewielkiej liczbie ofert 

takiej pracy, lecz o brak zainteresowania i niezaanga owania samorz dów i 

organizacji pozarz dowych tworzeniem takich miejsc pracy s cej 
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ciresocjalizacji skazanych. (Pomog oby to te  kuratorom s dowym, zapewni oby miejsca 

pracy dla skazanych na kar  ograniczenia wolno ci). 

Nale y te owa , e stosunkowo rzadko zado uczynienie przybiera form  

wiadczenia pieni nego na cele spo eczne - 5% w 1999 r., a 8,6% w 2003 r. 

wiadczy to, jak si  wydaje, o braku inwencji stron i braku wiedzy o mo liwo ci 

zastosowania takiej formy zado uczynienia. Mo e te  pokrzywdzeni nie s  

zainteresowani negocjowaniem zado uczynienia finansowego nie przeznaczonego 

dla nich, a na cele spo eczne. Mediator nie mo e narzuca  stronom formy 

zado uczynienia, ale mog  to propagowa rodki masowego przekazu, czy 

organizacje spo eczne. I w ko cu forma zado uczynienia finansowego dla 

pokrzywdzonego, która stanowi a 27,3% w 1999 r. i 34,3% w 2000 r., ostatnio uleg a 

wyra nemu zmniejszeniu, wynosz c w 2003 r. 11,8%, co wydaje si  nie tylko 

niekorzystne dla pokrzywdzonych ale mo e nie sprzyja  dalszemu rozwojowi 

mediacji. 
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Zasadniczym celem bada  by a ocena funkcjonowania instytucji mediacji w praktyce 

wymiaru sprawiedliwo ci. Rozszyfrowuj c to ogólne stwierdzenie - chciano ustali , czy 

sprawdzaj  si  np. takie za enia ustawodawcy, e mediacja b dzie stosowana 

ównie w post powaniu przygotowawczym przez prokuratorów, a w znacznie 

mniejszym stopniu przez s dy, które otrzyma y tak  mo liwo  tylko na etapie 

wst pnej kontroli aktu oskar enia. Od razu warto podkre li , e za enie to si  nie 

sprawdzi o, a praktyka kieruje si  swoimi „prawami”. W 1999 r. nie by o ani jednej 

sprawy skierowanej do mediacji przez prokuratora, a do ko ca 2002 wyst pi o w 

ca ym kraju jedynie 41 takich przypadków. 

Inne istotne pytania, które stawiano sobie w badaniach, to jaki rodzaj przest pstw 

wyst puje w sprawach kierowanych do post powania mediacyjnego. czy si  to z 

problemem selekcji spraw do mediacji. Analizowano tak e zagadnienie 

dobrowolno ci mediacji, jako jednej z jej podstawowych zasad, co czy si  z 

uzyskiwaniem zgody sprawcy i pokrzywdzonego na skierowanie sprawy do 

post powania mediacyjnego. Starano si  oceni  skuteczno  instytucji mediacji, 

bior c pod uwag  odsetek zawartych ugód oraz ich wykonanie. 

Starano si  te  zbada , czy post powanie mediacyjne jest przeprowadzane nie tylko 

zgodnie z przepisami prawa (w tym równie  rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci), 

ale i z podstawowymi jej zasadami i regu ami, zw aszcza zawartymi w dokumentach 

mi dzynarodowych. 

Jednym z celów bada  by a te  charakterystyka stron bior cych udzia  w mediacji tj. 

sprawców i pokrzywdzonych, a tak e ustalenie dalszych losów sprawców czynu, 

mierzonych ich powrotno ci  do przest pstwa. 

1. Próba badawcza 

Postanowiono obj  badaniami wszystkie sprawy karne skierowane do 

post powania mediacyjnego w prokuraturach i s dach rejonowych zgodnie z art. 

320 § 1 k.p.k. w ci gu ca ego 1999 roku. Jak si  jednak okaza o, w praktyce by y 

to sprawy kierowane wy cznie przez s dy. Zdecydowano si  na analizowanie 
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ci(badanie) spraw karnych z 1999 r., by przyjrze  si  funkcjonowaniu w praktyce 

instytucji mediacji na samym pocz tku jej zaistnienia w systemie prawa karnego. 

Jednocze nie chodzi o o mo liwo  sprawdzenia w dostatecznie d ugim okresie 

dalszej karalno ci sprawców uczestnicz cych w post powaniu mediacyjnym. W 

badaniach kryminologicznych rozmiary powrotu do przest pczo ci s  jednym z 

elementów oceny skuteczno ci zastosowanej wobec sprawców decyzji s du. 

Dodatkowym argumentem na rzecz takiego doboru próby badawczej by  fakt, e liczba 

spraw skierowanych do mediacji w tym roku pozwala a na obj cie ich wszystkich 

analiz . Wed ug danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwo ci by o ich 366. W 

nast pnych latach nie by oby to mo liwe, z uwagi na wzrost stosowania przez s dy 

instytucji mediacji (np. w 2000 r. - 722), co wymaga oby przeprowadzenia znacznie 

bardziej skomplikowanej i czasoch onnej procedury wylosowania odpowiedniej liczby 

spraw z wi kszej zbiorowo ci. 

Ostatecznie obj to badaniem 347 spraw, które poszczególne s dy rejonowe 

skierowa y w trybie art. 339 § 4 k.p.k. do post powania mediacyjnego. Pozosta e 29 

spraw, z ró nych obiektywnych przyczyn, nie mog o by  udost pnionych do 

analizy32. 

Jednostk  badawcz  stanowi a w zasadzie sprawa s dowa, przy czym w ponad 

po owie tych spraw wyst powa  tylko jeden sprawca i jedna osoba pokrzywdzona. 

Analiz  akt s dowych przeprowadza y trzy osoby posiadaj ce wiedz  w zakresie 

problematyki sprawiedliwo ci naprawczej i mediacji, a dwie spo ród nich równie  

wykszta cenie prawnicze. Informacje z akt s dowych wpisywano do specjalnie 

skonstruowanego kwestionariusza. Oprócz danych z akt s dowych, uwzgl dniono 

dotycz ce wszystkich sprawców informacje z Krajowego Rejestru Karnego. 

Opracowanie ma charakter analizy jako ciowej, przy uwzgl dnieniu równie  w 

pewnym zakresie metod statystycznych; wa niejsze problemy badawcze ilustrowano 

przyk adami. 

32 Jednej sprawy mimo jej nades ania przez s d nie zakwalifikowano do bada . Dotyczy a ona 
przest pstwa z art. 158 § 1 k.k., a s d przyj , e uczestnicy bójki byli jednocze nie sprawcami i 
pokrzywdzonymi i wszystkich uczestników zdarzenia obj  aktem oskar enia. Co ciekawe, w sprawie tej 
mediacja zako czy a si  podpisaniem ugody polegaj cej na wzajemnym przeproszeniu si . S d 
warunkowo umorzy  post powanie na okres próby jednego roku. 
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ciOceniaj c uzyskany do analizy materia  badawczy, nale y zauwa , e akta s dowe 

wykazuj  pewne braki, zw aszcza gdy chodzi o informacje dotycz ce wykonania 

ugody zawartej w wyniku post powania mediacyjnego oraz dane charakteryzuj ce 

osob  sprawcy i pokrzywdzonego. Informacje te by yby przydatne s dziemu przy 

podejmowaniu decyzji o skierowaniu sprawy do mediacji, chocia  zdawano sobie 

spraw , e ich rejestrowanie mo e stanowi  dla s du dodatkowe obci enie. Z tego 

te  wzgl du, w obliczeniach statystycznych, jak powszechnie przyjmuje si  w 

badaniach empirycznych, przy konkretnych problemach nie uwzgl dniano 

przypadków, w których wyst powa y braki danych. 
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ciV. Ogólny opis spraw karnych skierowanych do mediacji 

1. Ogólna charakterystyka analizowanych spraw 

Zebrany materia  aktowy dotyczy  347 spraw skierowanych do post powania 

mediacyjnego przez s dy rejonowe w trybie art. 339 § 4 oraz art. 489 § 2 k.p.k. (por. 

tabela 4). 

Tabela 4. Liczba spraw obj tych badaniami 

Lp. Nazwa s du liczba spraw % 
 1.SR Legionowo 1 
 2.SR Otwock 12 
 3.SR dla m.st. Warszawy 2 

 

I. SO Warszawa 15 4,3 
   
 4.SR Bia ystok 10 
 5.SR Bielsk Podlaski 1 

 

II. SO Bia ystok 11 3,2 
   
 6.SR Bydgoszcz 1 
 7.SR Nak o n.Noteci  9 

 

III. SO Bydgoszcz 10 2,9 
   
 8.SR Cz stochowa 49 
 9.SR Lubliniec 4 

 

IV SO Cz stochowa 53 15,3 
   
 10.SR Elbl g 1 

 

V SO Elbl g 1 0,3 
   
 11.SR Gda sk 7 
 12.SR Ko cierzyna 1 
 13.SR Wejherowo 1 

 

VI SO Gda sk 9 2,6 
   
 14.SR Bytom 2 
 15.SR Sosnowiec 1 
 16.SR Zawiercie 8 

 

VII SO Katowice 11 3,2 
   
 17.SR Busko Zdrój 3 
 18.SR Kielce 1 

 

VIII SO Kielce 4 1,1 
   
 19.SR Kraków Nowa Huta 1 

 

IX SO Kraków 1 0,3 
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 20.SR S upca 5  
X SO Konin 5 1,5 
   
 21.SR Lubin 10 

 

XI SO Legnica 10 2,9 
   
 22.SR Janów Lubelski 3 
 23.SR Lublin 31 

 

XII SO Lublin 34 9,8 
   
 24.SR om a 25 
 25.SR Wysokie Mazowieckie 8 

 

XIII SO om a 33 9,5 
   
 26.SR ozumienia 15 

 

XIV SO ód  15 4,3 
   
 27.SR Zakopane 2 

 

XV SO Nowy S cz 2 0,6 
   
 28.SR Nidzica 2 
 29.SR Ostróda 2 

 

XVI SO Olsztyn 4 1,1 
   
 30.SR K dzierzyn Ko le 1 

 

XVII SO Opole 1 0,3 
   
 31.SR Wyszków 10 

 

XVIII SO Ostro ka 10 2,9 
   
 32.SR Piotrków Tryb. 3 

 

XIX SO Piotrków Tryb. 3 0,9 
   
 33.SR Pozna  1 
 34.SR Szamotu y 1 

 

XX SO Pozna  2 0,6 
   
 35.SR Grójec 1 

 

XXI SO Radom 1 0,3 
   
 36.SR a cut 1 
 37.SR Rzeszów 2 

 

XXII SO Rzeszów 3 0,9 
   
 38.SR Siedlce 1 
 39.SR Soko ów Podlaski 60 

 

XXIII SO Siedlce 61 17,6 
   

40.SR L bork 1 
 

XXIV SO S upsk 1 0,3 
   

41.SR Stargard Szczeci ski 1 
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ci42.SR Szczecin 5  

XXV SO Szczecin 6 1,7 
   

43.SR odzko 3 
44.SR Wa brzych 4 

 

XXVI SO widnica 7 2,0 
   

45.SR Rypin 29 
 

XXVII SO W oc awek 29 8,3 
   

46.SR Nysa 1 
 

XXVIII SO Wroc aw 1 0,3 
   

47.SR Tomaszów Lub. 3 
 48SR Zamo  1 

 

XXIX SO Zamo  4 1,1 
 Razem 347 100,0  

Okaza o si  przy tym, e do mediacji kierowane s  znacznie cz ciej sprawy 
prowadzone w trybie publiczno-skargowym33 (80,7%) ni  sprawy o czyny cigane z 
oskar enia prywatnego (19,3%). W wietle tych danych nasuwa si  od razu uwaga, e 
mediacja mog aby by  w znacznie wi kszym zakresie wykorzystywana w sprawach z 
oskar enia prywatnego. 

Liczba sprawców i osób pokrzywdzonych w 347 sprawach kszta towa a si  w sposób 

nast puj cy:      

1 sprawca 298 85,9% 1 pokrzywdzony 220 63,4% 
2 sprawców 29 8,4% 2 pokrzywdzonych 98 28,2% 
3 i wi cej 20 5,7% 3 i wi cej 29 8,4% 
 347 100,0%  347 100,0%  

Przewa aj  wi c sprawy, w których wyst puje jeden sprawca (85,9%) oraz jedna 

osoba pokrzywdzona (63,4%). W sumie, w ponad po owie spraw wyst puje jeden 

sprawca i jedna ofiara. Mo na s dzi , e s dziowie kwalifikuj  do mediacji sprawy, w 

których nie wyst puje wielu uczestników, jako mniej skomplikowane i atwiejsze do 

przeprowadzenia post powania mediacyjnego (przy du ej liczbie sprawców i 

33 Warto doda , e stosunkowo rzadko, bo jedynie w 7 sprawach pokrzywdzeni uzyskali status 
oskar yciela posi kowego (2%), a jedna sprawa z oskar enia prywatnego zosta a obj ta przez 
prokuratora i prowadzona w trybie publiczno-skargowym. 
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cipokrzywdzonych mog  wyst powa  nie tylko trudno ci merytoryczne, ale i natury 

technicznej, zwi zane z prawid owym prowadzeniem mediacji, ze zorganizowaniem 

spotkania twarz  w twarz wszystkich uczestników itp.). S dziowie mog  te  uwa , 

e przy mniejszej liczbie uczestników mediacji, strony atwiej zawr  ugod , co nie jest 

pozbawione racji. 

cznie w badanych sprawach wyst powa o 416 sprawców i 478 pokrzywdzonych 

(osób fizycznych) co do których uzyskano zawarte w aktach, chocia  niepe ne 

informacje charakteryzuj ce ich status spo eczny i sylwetk  psychospo eczn . W 23 

sprawach pokrzywdzonymi by y firmy. 

Nie bez znaczenia dla przebiegu mediacji mo e si  okaza  termin z enia 

zameldowania o pope nionym przest pstwie i osoba, która tego dokonuje. W 

badanym materiale w 12 sprawach nie by o takich informacji, w pozosta ych 335 

sprawach terminy te by y bardzo zró nicowane. W 29,3% spraw z ono 

zameldowanie o przest pstwie w dniu jego pope nienia lub 1, 2 dni pó niej, w 19,7% 

w ci gu jednego miesi ca, a 11,4% w ci gu 6-ciu miesi cy od dokonania czynu. W 

sumie w ci gu roku policja zosta a zawiadomiona o ok. 70% pope nionych 

przest pstw. W pozosta ych ok. 30% przypadkach pokrzywdzeni sk adali 

zameldowanie na policj  po dwóch, pi ciu czy nawet wi cej latach (przy czym w 10 

sprawach trwa o to od ponad 8 do 19 lat). Dotyczy o to przewa nie czynów 

kwalifikowanych z art. 190, 207 i 209 k.k., które by y zg aszane przez 

pokrzywdzonych ze znacznym opó nieniem. W wi kszo ci przypadków (81,8%) 

zameldowanie o dokonanym czynie sk ada pokrzywdzony (77,2%) lub jego najbli sza 

rodzina (4,6%). Gdy doda  przypadki, w których oprócz ofiary i jej rodziny zg oszenie 

o przest pstwie sk ada jeszcze inna osoba, instytucja lub policja, to odsetki wzrosn  

do 88,2%. Jedynie w 4,6% spraw zawiadomienie o przest pstwie z a wy cznie 

policja, a w 6% spraw instytucja, np. komornik czy ZUS. Tylko w dwóch sprawach 

tak  inicjatyw  przejawi  nauczyciel, zawiadamiaj c o fakcie pope nienia czynu z art. 

207 k.k. W tym kontek cie warto zauwa , e jak na 101 spraw dotycz cych 

zn cania nad rodzin , aktywno  nauczyciela w przeciwdzia aniu przemocy w 

rodzinie nie wydaje si  wystarczaj ca. 

Sprawdzano te , na jakim etapie post powania karnego sprawy by y kierowane do 

mediacji, pami taj c, e zgodnie z obowi zuj cymi w 1999 r. przepisami mog o to 
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cinast pi  na etapie post powania przygotowawczego lub na etapie wst pnej kontroli 

aktu oskar enia, natomiast w sprawach z oskar enia prywatnego zamiast 

posiedzenia pojednawczego. Okaza o si , o czym ju  wspomniano, e ani jedna 

spo ród analizowanych spraw nie zosta a przekazana do mediacji przez prokuratora 

w trakcie post powania przygotowawczego. Wszystkie sprawy by y kierowane przez 

dy. Najwi cej, bo 33,7% spraw s dziowie przekazali na etapie wst pnej kontroli 

aktu oskar enia, 23,1% na rozprawie. W tym ostatnim przypadku sprawy kierowano 

do mediacji niekiedy na wniosek jednej lub obu stron, b  obro cy. By o te  23,1% 

spraw skierowanych do mediacji w trakcie wyznaczonego przez s d posiedzenia w 

trybie art. 339 § 4 k.p.k. W posiedzeniach tych brali z regu y udzia  prokuratorzy 

prowadz cy post powanie przygotowawcze, którzy b  sami sk adali wnioski o 

przeprowadzenie post powania mediacyjnego, b  przychylali si  do sugestii s du 

albo do wniosków z onych przez strony lub obro ców. Niekiedy wspó wyst powa o 

to z wnioskiem z art. 387 k.p.k. o tzw. dobrowolne poddanie si  karze. 13,8% spraw 

przekazano do mediacji w trakcie posiedzenia pojednawczego w sprawach z 

oskar enia prywatnego. By o te  6,3% przypadków przekazanych do mediacji przy 

ponownym rozpoznaniu sprawy - z regu y wyst powa o to, gdy po apelacji s d 

kierowa  spraw  do ponownego rozpoznania, a w okresie pierwszej rozprawy nie by o 

jeszcze prawnej mo liwo ci przeprowadzenia post powania mediacyjnego. Dlatego 

nie strony i ich obro cy wnioskowali o to w pó niejszym terminie, a s d 

uwzgl dnia  wniosek. 

Nie mo na by o w pe ni ustali , jakie czynniki brali pod uwag  s dziowie, kieruj c 

sprawy do post powania mediacyjnego, gdy  tylko w 27% spraw akta s dowe 

zawiera y uzasadnienie takiej decyzji s du. Uzasadnienia by y do  lakoniczne, w 

ponad po owie przypadków odwo ywa y si  do „charakteru konfliktu” bez bli szego 

sprecyzowania, co to mia o oznacza . S dziowie uzasadniali te  swoje decyzje 

dotychczasow  niekaralno ci  sprawcy, konfliktem z s siadami czy „spraw  

rodzinn ”. 

Ustalenie, kto wnioskowa  o skierowanie sprawy do mediacji, natrafia o na pewne 

trudno ci. Nie zawsze wynika o to z akt sprawy w sposób nie budz cy w tpliwo ci. 

Jednak zdecydowana wi kszo  tj. 82,1% spraw by a kierowana z inicjatywy s du, a 

wnioski stron, ich obro ców i pe nomocników o przeprowadzenie post powania 
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cimediacyjnego stanowi y pozosta c tj. oko o 18% (w tym, w 11,4% przypadków o 

mediacje wnioskowa y same strony, a w 6,5% ich obro cy i pe nomocnicy). Innym 

problemem, o którym nast pnie b dzie mowa, jest fakt, e nie we wszystkich 

przypadkach s dzia uzyskiwa  zgod  stron na skierowanie sprawy do mediacji. 

Warto te  wspomnie  o udziale i roli adwokatów w badanych sprawach. W 

wi kszo ci spraw s dowych (66,1%) strony nie korzysta y z pomocy adwokata, w 

18,4% przypadków z pomocy obro cy korzysta  sprawca, w 4,7% ze wsparcia 

pe nomocnika korzysta a ofiara, a oboje korzystali z pomocy adwokata w 10,8% 

spraw. A zatem w 106 sprawach obj tych badaniami wyst powa  adwokat. 

W momencie wprowadzania w ycie mediacji pojawi y si  obawy, e adwokaci mog  

by  przeciwni tej instytucji i wp ywa  na swoich klientów, aby nie wyra ali oni zgody 

na udzia  w takim post powaniu. Otó  przeprowadzone badania obaw takich nie 

potwierdzi y. W wi kszo ci post powa  mediacyjnych (ponad 61%) adwokaci nie 

brali udzia u, natomiast przeciwny mediacji adwokat dzia  tylko w 1 sprawie. 

Natomiast w 22,6% przypadków adwokaci zg osili w imieniu swoich klientów wniosek 

o skierowanie sprawy do post powania mediacyjnego, w 6,6% spraw brali czynny 

udzia  w mediacji, a ugod  skontrolowali w 8,5% spraw. Akta s dowe wyra nie 

wskazywa y, e ju  w 1999 roku w ród adwokatów by o kilku zwolenników takiego 

post powania, którzy wielokrotnie zg aszali wnioski o skierowanie sprawy do 

mediacji, a w jednej sprawie adwokat na posiedzeniu odwo awczym cofn  apelacj  z 

uwagi na podpisan  w obecno ci mediatora ugod . 

2. Rodzaje przest pstw 

Pytanie o to, jakie rodzaje przest pstw mog  czy powinny by  kierowane do 

post powania mediacyjnego, ma zasadnicze znaczenie zarówno dla teoretyków 

sprawiedliwo ci naprawczej, jak i praktyków szeroko rozumianego wymiaru 

sprawiedliwo ci. Jest to zreszt  jedno z cz stych pyta  zadawanych przez 

zagranicznych ekspertów i praktyków z okazji mi dzynarodowych konferencji i 

spotka . I - jak chocia by wykazuj  niniejsze badania - dobrze si  sta o, e 

ustawodawca nie ustali  w tym zakresie szczegó owych kryteriów, poprzestaj c na 

ogólnym sformu owaniu w art. 66 § 3 k.p.k., e do mediacji mog  by  kierowane 
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cisprawy za przest pstwa zagro one kar  pozbawienia wolno ci do 5 lat. Przy czym, 

zdaniem niektórych autorów, do post powania mediacyjnego mog  by  kierowane 

sprawy dotycz ce przest pstw zagro onych sankcj  do 8 lat34. W niniejszych 

badaniach nie stwierdzono jednak spraw obejmuj cych takie czyny. 

Przeprowadzone badania wskazuj , e s dziowie szeroko korzystaj  z mo liwo ci 

kierowania do mediacji spraw obejmuj cych bardzo ró ne czyny (por. tabela 5). 

Tabela 5. Rodzaje przest pstw* w sprawach obj tych badaniami 

Rozdzia y Kodeksu karnego Artyku  Liczba 
spraw 

% 

XIX. Przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu 156 § 1 4 1,2 
 156 § 2 1 0,3 
 157 § 1 21 6,1 
 157 § 2 15 4,3 
 157 § 3 1 0,3 
 157 § 4 1 0,3 
 158 § 1 20 5,9 
 159 5 1,5 
XX. Przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu powszechnemu 163 § 1 1 0,3 
XXI. Przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji 177 § 1 8 2,3 

 177 § 2 3 0,9 
 178 § 1 2 0,6 
XXIII. Przest pstwa przeciwko wolno ci 190 § 1 20 5,9 

 191 § 2 1 0,3 
 193 1 0,3 
XXV. Przest pstwa przeciwko wolno ci seksualnej 197 § 1 2 0,6 
XXVI. Przest pstwa przeciwko rodzinie i opiece 207 § 1 94 27,1 

 209 § 1 26 5,8 
XXVII. Przest pstwa przeciwko czci i nietykalno ci cielesnej 212 § 1 7 2 

 216 § 1 19 5,5 
 217 § 1 11 3,2 
XXVIII. Przest pstwa przeciwko prawom osób wykonuj cych 
prac  zarobkow  

226 § 1 1 0,3 

XXX. Przest pstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwo ci 233 § 1 1 0,3 
XXXV. Przest pstwa przeciwko mieniu 278 § 1 7 2 

 278 § 5 3 0,9 
 279 § 1 3 0,9 
 280 § 1 3 0,9 
 282 §1 1 0,3 
 284 § 1 4 1,2 
 284 § 2 1 0,3 
 286 § 1 4 1,2 
 286 § 3 1 0,3 
 288 § 1 9 2,6 
 288 § 2 2 0,6 
 290 § 1 1 0,3  

34 E. Bie kowska: op.cit., s. 26. 
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Rozdzia y Kodeksu karnego z 1969 r. 155 § 1 1 0,3 
XXI. Przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu 156 § 1 3 0,9 

 156 § 2 1 0,3 
 158 § 1 1 0,3 
 159 § 1 2 0,6 
XXII. Przest pstwa przeciwko wolno ci 165 § 1 1 0,3 

 166 § 1 3 0,9 
 167 § 1 2 0,6 
 168 § 1 2 0,6 

XXIV. Przest pstwa przeciwko czci i nietykalno ci cielesnej 178 § 1 2 0,6 
 178 § 2 1 0,3 
 181 § 1 6 1,7 
 182 § 1 1 0,3 
XXV. Przest pstwa przeciwko rodzinie, opiece i m odzie y 184 § 1 7 2 
XXIX. Przest pstwa przeciwko mieniu 200 § 1 1 0,3 

 203 § 1 2 0,6 
 203 § 2 1 0,3 
 205 § 1 3 0,9 
 210 § 1 1 0,3 
 212 § 1 2 0,6 
Razem  347 100,0 
* W badanym materiale ok. 22% sprawców zosta o skazanych za wi cej ni  1 czyn (z regu y by y to 2 
czyny). Dla uproszczenia analizy i prezentacji jakie rodzaje przest pstw obj te by y sprawami 
skierowanymi do mediacji przyj to zasad  uwzgl dniania czynu zagro onego wy sz  sankcj . 

 jednak takie przest pstwa, których sprawcy i pokrzywdzeni cz ciej maj  okazj  

uczestniczenia w post powaniu mediacyjnym, ni  sprawcy i ofiary innych czynów. I 

tak, co ciekawe, najcz ciej do mediacji kierowano czyny przeciwko rodzinie i opiece - 

36,6% - w tym sprawy o zn canie nad rodzin  stanowi y 28,8%, a niealimentacja 

7,6%. Nast pnymi pod wzgl dem liczebno ci przest pstwami, w których podj to w 

naszych badaniach post powanie mediacyjne, by y czyny przeciwko yciu i zdrowiu - 

21,9% - przy czym stosunkowo du o, bo oko o po ow  z nich stanowi y bójki lub 

pobicia oraz spowodowanie ci kiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast czyny 

przeciwko mieniu stanowi  w naszych badaniach jedynie 14,1% (w tym rozbój 1%). 

Przest pstwa z rozdzia u XXVII, przeciwko czci i nietykalno ci cielesnej, stanowi  

13,8%, a 9,2% czyny przeciwko wolno ci oraz wolno ci seksualnej, pozosta e 4,3% to 

czyny przeciwko bezpiecze stwu powszechnemu i wymiarowi sprawiedliwo ci35. 

35 W 4 sprawach czyny zakwalifikowane z art. 207 i 209 k.k. by y rozpatrywane w warunkach recydywy 
(art. 64 § 1 k.k.). Chuliga ski charakter czynu ustalono w 3 sprawach rozpatrywanych na gruncie 
przepisów dawnego k.k. z 1969 r., a dotyczy y one gró b oraz udzia u w bójce z u yciem 
niebezpiecznego narz dzia. S d uzna  te , e w jednej ze spraw dotycz cej spowodowania ci kiego 
uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 k.k.) dosz o do przekroczenia granic obrony koniecznej (art. 25 § 2 
k.k.). Usi owania (4 sprawy) dotyczy y takich czynów, jak oszustwa i gro by karalne. W 11 sprawach 

d, rozpatruj c spraw  o dwa czyny pope nione przez sprawc , zastosowa  art. 11 § 2 k.k. pozwalaj cy 
na umorzenie jednego z nich przy skazaniu za drugie przest pstwo. 
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dopuszczali si  zwykle m czy ni w stosunku do on lub partnerek yciowych albo 

synowie w stosunku do rodziców, a do zachowa  takich dochodzi o kiedy sprawcy 

pozostawali pod wp ywem alkoholu. By a i taka sytuacja, w której wnuczki zn ca y si  

nad babci  sprawuj  nad nimi opiek . 

Stosunkowo du o by o tak e spraw dotycz cych naruszenia czynno ci narz du cia a, 

a do czynów takich najcz ciej dochodzi o w wyniku k ótni s siedzkich albo w czasie 

zabaw tanecznych organizowanych w ma ych miejscowo ciach, gdzie po spo yciu 

alkoholu m odzi sprawcy wywo ywali awantury i bójki. 

Cz sto obj te badaniami sprawy dotyczy y tak e pomówienia i znies awienia, 

najcz ciej w wyniku d ugotrwa ego konfliktu s siedzkiego. Sytuacje takie 

wyst powa y zarówno w rodowiskach miejskich, gdzie spory dotyczy y np. 

mieszka ców tej samej kamienicy, jak i w rodowiskach wiejskich, w których 

awantury wynika y z u ytkowania np. wspólnej drogi, wchodzenia byd a na cudze 

pole itp. 

Dane te wskazuj , e struktura czynów w niniejszych badaniach kszta tuje si  inaczej 

ni  struktura skaza  za przest pstwa ogó em. I tak np. w 2000 r. w statystyce s dowej 

przest pstwa przeciwko rodzinie i opiece stanowi  15,5% przeciwko yciu i zdrowiu 

9,6%, przeciwko wolno ci 4,2%, a przeciwko mieniu 44,9%. Okazuje si  wi c, e 

sprawy przekazane do mediacji w 1999 r. pod wzgl dem rodzaju przest pstw nie 

stanowi  odbicia struktury skaza  w naszym kraju. Mo e nawet budzi  pewne 

zdziwienie fakt, e przest pstwa przeciwko rodzinie i opiece (praktycznie czyny z art. 

207 i 209 k.k.) stanowi  tak znaczny odsetek spraw kierowanych do mediacji, a np. 

czyny przeciwko mieniu s  stosunkowo nieliczne. Zastanawiano si , jakie s  powody 

takich decyzji s dziów i czym si  oni kieruj , korzystaj c z instytucji mediacji cz ciej 

w przypadku spraw o zn canie si  nad rodzin  ni  np. o drobne kradzie e czy 

przyw aszczenie mienia. Odpowied  na tak postawione pytanie wymaga aby jednak 

przeprowadzenie innego typu bada  ni  analiza akt s dowych. Niemniej, warto na 

podstawie rozmów z niektórymi s dziami przedstawi  ich pogl dy na ten temat. Jedna 

z s dziów, odwo uj c si  do teoretycznej koncepcji mediacji, której istota polega na 

próbie rozwi zania konfliktu mi dzy sprawc  a ofiar , uwzgl dnia w swoich decyzjach 

przy kierowaniu spraw do 
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przest pstwa przeciwko yciu czy zdrowiu, przeciwko wolno ci, naruszeniu czci i 

nietykalno ci cielesnej, czy przest pstwo zn cania si  nad osob  najbli sz , 

pozostaj  w stosunku zale no ci, ma oletni  lub nieporadn . Post powanie 

mediacyjne, o ile si  powiedzie, powinno si  przyczyni  do rozwi zania czy 

zminimalizowania konfliktu. Natomiast w drobnych sprawach o czyny przeciwko 

mieniu cz sto, jej zdaniem, najistotniejszy jest problem odszkodowania i wystarczy 

orzec wobec sprawcy np. obowi zek naprawienia szkody (art. 39 pkt. 5). Inna z 

dziów motywowa a swoje decyzje kierowania do mediacji spraw z art. 207 k.k. 

przekonaniem, e istnieje spo eczna potrzeba rozwi zywania skomplikowanych spraw 

rodzinnych, nie tylko na drodze orzeczenia przez s d kary, ale równie  ingerencji 

czynnika pozas dowego tj. wyspecjalizowanego, kompetentnego mediatora 

niezwi zanego z wymiarem sprawiedliwo ci. 

Zastanawiano si  równie , czy ulegnie zmianie zaobserwowana tendencja do 

cz stszego kierowania do mediacji spraw, których przedmiotem s  okre lone rodzaje 

przest pstw. Analiza pod tym wzgl dem danych uzyskanych ze wszystkich s dów 

rejonowych, które w 2002 roku przekazywa y sprawy do post powania mediacyjnego, 

wykaza a pewne zmiany, aczkolwiek ogólny trend jest podobny jak w 1999 roku. W 

dalszym ci gu najcz ciej s dziowie kieruj  do mediacji przest pstwa przeciwko 

rodzinie i opiece (34%), przy czym ogromna wi kszo  z nich to czyny z art. 207 k.k., 

a czyny z art. 209 k.k. nie osi gaj  nawet 1%. Zwi kszy a si  w 2002 r. o oko o 5% 

liczba przest pstw przeciwko yciu i zdrowiu (26,6%), dotyczy to zw aszcza 

przest pstw z art. 157 § 1 i 2 k.k. W 2002 r. cz ciej o ok. 8% (w porównaniu z 1999 

r.) kierowano do mediacji sprawy o przest pstwa przeciwko wolno ci (16,9%) i 

dotyczy o to znacznego, ponad dwukrotnego zwi kszenia liczby gró b karalnych (art. 

190 k.k.). Z pewnym zdziwieniem natomiast obserwowa  mo na tendencj  

zmniejszania si  stosowania instytucji mediacji w przypadku przest pstw przeciwko 

mieniu - z 14,1% w 1999 r. do 10,1% w 2002 r. 
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Mediacja mi dzy ofiar  a sprawc  przest pstwa jest instytucj , która ma s  

przede wszystkim ludziom - stronom tego post powania. Nie bez znaczenia zatem 

jest, jaka grupa osób bra a udzia  w mediacjach obj tych badaniami. 

W rozdziale tym zostanie przedstawiona charakterystyka grupy sprawców i 

pokrzywdzonych w oparciu o informacje uzyskane z akt s dowych, a nast pnie obie 

te grupy zostan  porównane celem ustalenia ewentualnych ró nic. 

1. Charakterystyka sprawców przest pstw 

W 347 sprawach obj tych badaniem uczestniczy o 416 sprawców przest pstw, z 

których 360 to m czy ni (86,5%), a 56 - kobiety (13,5%). Tak znaczna przewaga 

czyzn w grupie sprawców nie jest zaskakuj ca. Podobne proporcje wyst puj  we 

wszystkich sprawach karnych wp ywaj cych do polskich s dów, a tak e w populacji 

osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych. 

Sprawcy w chwili zg oszenia pope nienia przez nich przest pstwa byli w ró nym wieku 

- najm odszy mia  16 lat, najstarszy 82 lata - co obrazuje poni sza tabela: 

Tabela 6. Wiek sprawców w chwili zg oszenia przest pstwa 

ogó em kobiety czy ni 
Grupa wiekowa liczba % liczba % liczba % 

do 20 lat 53 15,3 6 17,6 47 15,1 
21-24 lata 39 11,3 4 11,8 35 11,2 
25-29 lat 39 11,3 5 14,7 34 10,9 
30-39 lat 79 22,8 5 14,7 74 23,7 
40-49 lat 86 24,8 9 26,5 77 24,7 
50-59 lat 27 7,8 1 2,9 26 8,3 
powy ej 60 lat 23 6,7 4 11,8 19 6,1 
razem 346* 100,0 34* 100,0 312* 100,0 
* ogólna liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których nie by o danych 

Graficznie wiek sprawców m czyzn i kobiet w chwili zg oszenia przest pstwa 

przedstawia si  nast puj co: 
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Wykres 1. Wiek sprawców w chwili zg oszenia przest pstwa 

Sprawczynie oraz sprawcy przest pstw  nie  ró ni  si  mi dzy sob  pod wzgl dem 

wieku. Najwi ksz  grup  sprawców (bez wzgl du na p e ) stanowi  ludzie m odzi - do 

24 roku ycia (26,6%) oraz w wieku 40-49 lat (24,8%). I cho  nie dziwi du a liczba 

m odych sprawców, nieco zaskakuj ce jest, e odsetki pope niaj cych przest pstwa 

m odych kobiet do 24 roku ycia  s  równie  znaczne. Dlatego te  wydawa o si  

interesuj ce przedstawienie, jakiego rodzaju czynów dopuszczaj  si  te m ode kobiety, 

a tak e - analogicznie - m odzi m czy ni. 

Je eli chodzi o najm odsze sprawczynie, to najcz ciej by y to zachowania 

wynikaj ce z konfliktów rówie niczych. By y to np. gro by zwi zane z niezwróconymi 

w ustalonym czasie po yczonymi pieni dzmi czy np. pobicie dziewczyny, która 

„zerwa a” z bratem m odej sprawczyni. W ród badanych spraw by a i taka, w której 

siostry w wieku 18 i 19 lat zosta y oskar one  o  zn canie si  psychiczne (gro by, 

wyzwiska) i fizyczne (bicie po g owie i twarzy) nad swoj  babci , która sprawowa a 

nad nimi opiek . 

Najm odsi sprawcy (17-24 lat) natomiast najcz ciej pope niaj  przest pstwa b d c 

pod wp ywem alkoholu. Czyny te dotyczy y przede wszystkim udzia u w bójce lub 

pobiciu w trakcie zabawy czy dyskoteki. W kilku przypadkach sprawcy spowodowali u 

pokrzywdzonych naruszenia czynno ci narz du cia a podczas próby wymuszenia 
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uszkodzenia samochodu podczas powrotu z tzw. imprezy, uszkodzenia s upków 

drogowych oraz wiaty przystanku autobusowego, zniszczenia sprz tów w barze (w tej 

sytuacji dosz o tak e do pobicia w ciciela baru). W dwóch sprawach m odzi sprawcy 

spowodowali wypadki komunikacyjne. W jednym z nich sprawca b c pod wp ywem 

alkoholu, prowadzi  motocykl i jad c z du  pr dko ci , zderzy  si  z samochodem 

osobowym. W drugim natomiast, m ody kierowca - student - chc c „uciec” przed 

cofaj cym si  samochodem ci arowym, uderzy  przechodnia. Nie by  pod wp ywem 

alkoholu, kierowa  sprawnym technicznie samochodem, po wypadku udzieli  

pokrzywdzonemu pomocy, wezwa  pogotowie, odwiedza  go w szpitalu, a nast pnie 

zobowi za  si  do sta ej opieki nad nim. 

Warto równie  krótko omówi  przest pstwa, jakich dopu cili si  najstarsi, ponad 60- 

letni sprawcy. W tej grupie znalaz y si  4 kobiety, z których jedna mia a 62 lata, dwie 

po 68 lat, a najstarsza 72 lata. Sprawczynie te oskar one zosta y w dwóch 

przypadkach o wspó udzia  w pobiciu s siada (w jednym wspólnie z m em i synem, 

w drugim wspólnie z m em) - pod em tych czynów by y konflikty s siedzkie. W 

jednej sprawie ponad 60-letnia sprawczyni zosta a oskar ona o wspó udzia  w pobiciu 

zi cia, a czynu tego dopu ci a si  wspólnie z córk , czyli on  pokrzywdzonego na 

tle sporu maj tkowego. By a tak e sprawa, w której te ciowa wyst pi a jako 

sprawczyni zn cania si  nad synow  - wdow  po zmar ym synu. 

W grupie najstarszych sprawców znalaz o si  19 m czyzn (6%) w wieku powy ej 60 

lat, przy czym dopuszczali si  oni przede wszystkim pobicia lub gró b na tle konfliktów 

siedzkich lub rodzinnych (w jednym przypadku sprawca powa nie zrani  zi cia 

no em). W kilku sprawach oskar eni zn cali si  nad rodzin  (najcz ciej pod 

wp ywem alkoholu). Najstarszy, 82-letni m czyzna, oskar ony zosta  o zn canie si  

nad synow  - wdow  po zmar ym synu oraz wnukami, przy czym czynów tych 

dopuszcza  si  b c pod wp ywem alkoholu, a ich powodem by y nieza atwione od 

wielu lat sprawy maj tkowe. 

Poziom wykszta cenia sprawców przedstawia poni sza tabela. 
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ogó em kobiety czy ni 
Poziom wykszta cenia liczba % liczba % liczba % 

niepe ne podstawowe 8 2,2 4 9,5 4 1,3 
podstawowe 133 37,2 14 33,3 119 37,7 
niepe ne rednie 3 0,8 0 0 3 0,9 
rednie 64 17,9 13 31,0 51 16,1 

zawodowe 131 36,6 9 21,4 122 38,6 
wy sze 19 5,3 2 4,8 17 5,4 
razem 358 100,0 42 100,0 316 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Podczas gdy pod wzgl dem wieku sprawcy i sprawczynie nie ró nili si  mi dzy sob , 

to je eli chodzi o wykszta cenie, ró nice takie ju  wyst puj . Kobiety zdecydowanie 

cz ciej maj  wykszta cenie niepe ne podstawowe oraz rednie przy czym warto 

zwróci  uwag , i  poziom wykszta cenia zale y tak e od wieku. 

W grupie sprawczy  wykszta cenie niepe ne podstawowe lub podstawowe mia y 

przede wszystkim kobiety w starszym wieku, które prowadz c wraz z m em 

gospodarstwo rolne, nie przywi zywa y szczególnej wagi do zdobycia 

ponadpodstawowego wykszta cenia. Kobiety m odsze natomiast, decyduj c si  na 

szko redni , wybieraj  najcz ciej ogólny profil kszta cenia, dlatego te  tak 

znaczna jest liczba badanych o wykszta ceniu rednim (31,0%). Dwie sprawczynie 

legitymizowa y si  wy szym wykszta ceniem. Jedna z nich, nauczycielka, dopu ci a 

si  zniewa enia kole anki na zebraniu grona pedagogicznego, a druga, matka 

kilkuletniej dziewczynki, zosta a oskar ona o pobicie ch opca, który wcze niej 

zaczepia  i grozi  jej córce. 

U m czyzn natomiast dominowa o wykszta cenie zawodowe (38,6%) oraz 

podstawowe (37,7%). Wykszta cenie na poziomie podstawowym mieli przede 

wszystkim sprawcy w starszym wieku (podobnie jak u kobiet) oraz najm odsi ch opcy, 

którzy w momencie pope niania przest pstwa nie uko czyli jeszcze szko y redniej, 

najcz ciej zawodowej. Znaczna grupa m czyzn posiada wykszta cenie zawodowe, 

co jest typowe dla rodowisk, z których w wi kszo ci pochodz . M odzi ch opcy, o ile 

nie ko cz  edukacji na poziomie szko y podstawowej, to jak najszybciej chc  zdoby  

zawód i podj  prac  zarobkow . 
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wykszta cenia ludno ci polskiej w wieku powy ej 15 lat w porównywalnym okresie36. 
Wykszta cenie podstawowe mia o 33,7% spo ecze stwa (w badaniach 37,2% ogó u 

sprawców), natomiast zawodowe 25,9% (w badaniach 36,6%). Ró nice wyst puj  
tak e je eli chodzi o wykszta cenie wy sze, cho  nie wydaj  si  one znaczne: w ród 
ludno ci polskiej wykszta cenie wy sze posiada o 6,8% podczas gdy w ród badanych 

jedynie 5,3%. 

Z poziomem wykszta cenia sprawców cz  si  ich zawody, oraz zatrudnienie, a tak e 

nieraz sytuacja rodzinna. 

Na podstawie informacji z akt s dowych podzielono zawody sprawców na 5 grup. 

Tabela 8. Zawody sprawców przest pstw 

ogó em kobiety czy ni 
Zawód liczba % liczba % liczba % 

pracownik fizyczny 207 58,6 19 48,7 188 59,8 
rolnik 25 7,1 0 0,0 25 8,0 
pracownik umys owy 32 9,1 7 9,1 25 8,0 
artysta 1 0,3 0 0,0 1 0,3 
bez zawodu 88 24,9 13 33,3 75 23,9 
razem 353* 100,0 39* 100,0 314* 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Najwi cej osób wykonuje prac  fizyczn  (58,6%), przy czym m czy ni nieco cz ciej 

ni  kobiety. Natomiast nieznacznie wi cej kobiet ni  m czyzn pracuje umys owo. 

Zastanawiaj ce jest natomiast, e wiele kobiet pracuje ze swoimi m ami w 

gospodarstwie rolnym, a adna z nich nie poda a „rolnika” jako swojego zawodu. 

Kobiety te twierdzi y w takich sytuacjach, e nie posiadaj  zawodu lub s  

pracownicami fizycznymi. 

Z zawodem czy si ród o utrzymania, które obrazuje poni sza tabela. 

36 Rocznik Statystyczny GUS z 2000 r. 
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ogó em kobiety czy ni 
ród o utrzymania liczba % liczba % liczba % 

sta y etat 89 24,3 15 34,9 74 22,9 
praca dorywcza 50 13,7 5 11,6 45 13,9 
emerytura/renta 57 15,6 9 20,9 48 14,9 

asna dzia alno  gospodarcza 32 8,7 0 0,0 32 9,9 
ucze /student 25 6,8 3 7,0 22 6,8 
bezrobotni 71 19,4 11 25,6 60 18,6 
gospodarstwo rolne 42 11,5 0 0,0 42 13,0 
razem 366* 100,0 43* 100,0 323* 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Sta  prac  ma 24,3% sprawców, przy czym kobiety zdecydowanie cz ciej (34,9%) 

ni  m czy ni (22,9%). Z gospodarstwa rolnego utrzymuje si  11,5%, natomiast z 

asnej dzia alno ci gospodarczej 8,7% sprawców, przy czym s  to tylko m czy ni. 

15,6% otrzymuje wiadczenia emerytalne lub rentowe (sprawczynie cz ciej ni  

sprawcy), za  6,8% uczy si  lub studiuje (mo na zatem przypuszcza , e s  na 

utrzymaniu rodziców). cznie wi c sta y dochód uzyskuje ok. 66,9% sprawców. 

Pozostali nie maj  sta ego ród a dochodu: 19,4% to bezrobotni (przy czym kobiety 

cz ciej ni  m czy ni), a 13,7% pracuje dorywczo. Oznacza to, e 33,1% sprawców 

nie posiada sta ego ród a utrzymania. 

Bior c pod uwag  fakt (wg Rocznika Statystycznego GUS 2000), e w roku 1999 

stopa bezrobocia wynosi a 15,3%, sprawcy obj tych badaniami przest pstw ponad 

dwa razy cz ciej pozostawali prawdopodobnie bez rodków do ycia ni  pozostali 

Polacy. 

Je eli chodzi o stan cywilny sprawców przest pstw, to najwi ksz  grup  stanowi y 

osoby pozostaj ce w zwi zku ma skim (51,1%) oraz kawalerowie i panny 

(30,8%). Wyra nie wi cej wyst powa o wdów (17,1%) ni  wdowców (9,1%), a 

ród b cych w separacji wi cej kobiet (4,9%) ni  m czyzn (2,2%). M czy ni 

natomiast cz ciej (6,0%) ni  kobiety (2,4%) pozostawali w zwi zkach 

nieformalnych. 
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(16,7%) ni  m czyzn (4,7%), a tak e cz ciej sprawcy mieszkaj  z on  i dzie mi 

(44,7%) ni  kobiety z m ami i potomstwem (30,6%). 

Pod wzgl dem liczby dzieci sprawcy i sprawczynie nie ró ni  si  istotnie mi dzy 

sob : najwi ksza grupa nie posiada w ogóle dzieci (29,1%), jedno - 22,9%, dwoje - 

27,4%, a troje i wi cej - 20,6%. Najcz ciej dzieci pochodz  ze zwi zku 

ma skiego (58,9%) przy czym dotyczy to 76,3% kobiet oraz 56,7% m czyzn. 

Sprawcy cz ciej (10,0%) ni  sprawczynie (2,6%) posiadaj  dzieci ze zwi zków 

pozama skich. adna kobieta nie opiekuje si  dzieckiem partnera, podczas gdy 

czyni to 2,3% m czyzn. 

Istotnym problemem, maj cym niew tpliwie wp yw na przest pczo , jest 

nadu ywanie alkoholu i uzale nienie od niego. W czasie pope nienia zarzucanego 

czynu, pod wp ywem alkoholu by a prawie po owa sprawców (48,6%), przy czym 

istotnie cz ciej (x2=48,26; df=1; p<0,001) sytuacja ta dotyczy a m czyzn (54,3%) ni  

kobiet (5,3%). 

Jak wynika z akt s dowych, 28,3% sprawców twierdzi o, e nie pije alkoholu (24,8% 

czyzn oraz 84,6% kobiet). Umiarkowanie spo ywa go 27,2% badanych (tylko 

czy ni), natomiast uzale nionych jest 46,1% sprawców. I oczywi cie istotnie 

cz ciej (x2=24,08; df=1; p<0,001) problem ten dotyczy m czyzn (48,0%) ni  kobiet 

(15,4%). 

Jedynie 43,1% sprawców na podstawie akt mo na by o uzna  za osoby spokojne 

(40,0% m czyzn oraz 66,7% kobiet). O 41,8% by y informacje, e czasem 

„awanturuj  si ” (43,7% m czyzn 27,8% kobiet), natomiast w stosunku do 15% 

yto sformu owa , e ci gle urz dzaj  awantury, wszczynaj  k ótnie i rodzina oraz 

siedzi boj  si  ich. M czy ni istotnie cz ciej dopuszczaj  si  takich zachowa  

ni  kobiety, ale sytuacja ta nie wydaje si  dziwna bior c pod uwag  du  liczb  

przest pstw zn cania. Raczej dziwi  mo e fakt, e w aktach znajdowa y si  

informacje o agresywnych zachowaniach ok. 33% kobiet (poniewa  jednak dotyczy o 

to 6 kobiet na 18, o których by y takie dane, nale y do tego wyniku podchodzi  z 

dystansem). 
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poprzedzaj cej spraw  s dow  (b  przedmiotem naszego badania), w której 

dzia uzna  za celowe przeprowadzenie post powania mediacyjnego. Dane na temat 

karalno ci sprawcy pochodzi y zarówno z analizowanych akt s dowych, jak i z 

Krajowego Rejestru Karnego. S y one nie tylko do pe niejszego przedstawienia 

sylwetki i stopnia demoralizacji sprawców kierowanych do mediacji, ale równie  do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak kszta tuje si  ich dalsza karalno  po 

zastosowaniu tej instytucji (o czym b dzie mowa w ostatniej cz ci rozdzia u). 

Uprzednia karalno  415 sprawców (o jednym sprawcy nie uzyskano informacji z 

uwagi na brak dok adnych danych personalnych) - przedstawia a si  nast puj co: 82 

sprawców, co stanowi o 19,8% ca ej ich zbiorowo ci, zosta o skazanych przed 

pope nieniem przest pstwa w zwi zku z którym zostali skierowani do post powania 

mediacyjnego. A wi c co pi ty sprawca by  uprzednio skazany, przy czym ok. 60% 

spo ród nich mia o jedn  spraw , 18,3% dwie sprawy a trzy i wi cej spraw mia o 22% 

sprawców. Byli oni karani najcz ciej za czyny przeciwko mieniu (47,6%) ale ju  

wówczas 15,8% sprawców by o skazanych za zn canie si  nad rodzin , a 17,1% za 

niewywi zywanie si  z obowi zku alimentacyjnego, niewielu mniej, gdy  13,4% 

dopuszcza o si  gró b karalnych a 6,1% by o s dzonych za pope nienie gwa tu. 

Za tez , i  s dziowie selekcjonuj c sprawy do mediacji, uwzgl dniaj  uprzedni  

karalno  sprawców i proponuj  post powanie mediacyjne raczej tym mniej 

zaanga owanym w dzia alno  przest pcz , przemawia fakt, e w badanej 

zbiorowo ci uprzednia karalno  wynosi a 19,8% a wed ug danych ze statystyki 

dowej w ród ogó u skazanych w 1999 roku by o 26,3% uprzednio karanych 

nieskazywanych w warunkach recydywy i 5,8% recydywistów, tj. cznie 32,1%. 

Brak by o szczegó owych danych pozwalaj cych na pog bion  analiz  uprzedniej 

karalno ci 82 sprawców. Wszystkie wyroki wobec nich zapad y oczywi cie przed 

1999 r. Wyroki te s  znane w stosunku do 67 sprawców (tj. 81,7% sprawców 

karanych przed mediacj ). Na uwag  zas uguje fakt, e wobec 20,9% spo ród nich 

ju  w pierwszej sprawie orzeczono bezwzgl dn  kar  pozbawienia wolno ci, a 

wobec pozosta ych 79,1% - kary nieizolacyjne. A wi c co pi ty sprawca mia  ju  

(prawdopodobnie) negatywne do wiadczenia zwi zane z pobytem w zak adzie 

karnym. 
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W obj tych badaniami sprawach wyst powa o 501 pokrzywdzonych, z których: 

- 5% stanowi y podmioty inne ni  osoby fizyczne. 

ród pozosta ych pokrzywdzonych (478 osób) by o 211 m czyzn (44,2%) i 267 

kobiet (55,8%) 

Graficznie rozk ad ten przedstawia si  nast puj co: 

Wykres 2. Pokrzywdzeni: osoby fizyczne i inne podmioty 

inne podmioty 
5% 

 
We wszystkich sprawach, w których stron  pokrzywdzon  by a instytucja, 
przeprowadzono mediacj  po redni , z udzia em reprezentanta danej instytucji. 

Najcz ciej sprawy s dowe dotyczy y nast puj cych czynów: 

- w 12 sprawach (o niealimentacj  - art. 209 k.k.) wyst powa  Zak ad 
Ubezpiecze  Spo ecznych. Z regu y bra  udzia  jako drugi pokrzywdzony obok 

przedstawiciela ustawowego ma oletnich (matka, dziadkowie), na których 

oskar ony nie p aci  zas dzonych alimentów; 

-  w 3 sprawach pokrzywdzonym by  bank, a przest pstwa dotyczy y 

wy udzenia 

kredytu lub wystawiania czeków bez pokrycia; 

kobiety 53% m czy ni 
42% 
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energii elektrycznej i w sprawach tych pokrzywdzonym by  zak ad 

energetyczny. 

W kolejnych pi ciu sprawach pokrzywdzonymi by y ró ne podmioty, takie jak: 

- w przypadku nr 94 oskar ony przedstawi  pokrzywdzonej firmie handlowej 
nieprawdziwe za wiadczenie o zatrudnieniu i na jego podstawie dokona  

zakupu na raty wie y stereofonicznej, a nast pnie - z powodu braku rodków 

finansowych - nale no ci nie sp aci ; 

- w sprawie nr 101 oskar eni b c pod wp ywem alkoholu, zniszczyli 28 s upków 

kilometrowych oraz 5 znaków drogowych na szkod  Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych; 

- w przypadku nr 103 sprawca wybi  szyb  okienn  w poczekalni dworcowej na 

szkod  PKP; 

- w sprawie nr 199 oskar ony pobra  od gospodarstwa rolnego Skarbu Pa stwa 

kukurydz , za któr  nie zap aci ; 

- w przypadku nr 326 oskar ony pe ni c funkcj  prezesa spó ki akcyjnej, pobiera  - na 

jej szkod  - przez kilka miesi cy zawy one wynagrodzenie. 

W post powaniach mediacyjnych brali udzia  przedstawiciele pokrzywdzonych 

instytucji. Trudno wi c traktowa  ich jako bezpo rednie ofiary przest pstw. Dlatego 

te  osoby te zosta y wy czone z dalszej analizy, która b dzie dotyczy a jedynie tych, 

których osobi cie dotkn y przest pstwa. 

Wiek pokrzywdzonych osób fizycznych w chwili zg oszenia o dokonaniu przest pstwa 

przedstawia poni sza tabela. 
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Tabela 10. Wiek pokrzywdzonych w chwili zg oszenia przest pstwa 

ogó em kobiety czy ni 
Grupa wiekowa liczba % liczba % liczba % 

do 20 lat 44 13,8 20 10,7 24 17,9 
21-24 lata 29 9,0 12 6,4 17 12,7 
25-29 lat 20 6,2 11 5,9 9 6,7 
30-39 lat 84 26,1 58 31,0 26 19,4 
40-49 lat 71 22,1 44 23,5 27 20,1 
50-59 lat 32 10,0 24 12,8 8 6,0 
powy ej 60 lat 41 12,8 18 9,7 23 17,2 
razem 321* 100,0 187* 100,0 134* 100,0 
* ogólna liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których nie by o danych 

Graficznie wiek pokrzywdzonych przedstawia si  nast puj co: 

Wykres 3. Wiek pokrzywdzonych w chwili zg oszenia przest pstwa 

Najwi ksza liczba osób pokrzywdzonych przest pstwem by a w bardzo m odym 

wieku - do 24 lat - oraz w wieku rednim: 30-39 i 40-49 lat. Mi dzy wiekiem 

pokrzywdzonych kobiet oraz m czyzn wyst puj  pewne ró nice: istotnie cz ciej 

ofiarami przest pstw z najm odszych i najstarszych grup wiekowych staj  si  

czy ni, natomiast w wieku rednim istotnie cz ciej przest pstwa dokonywane 

 na kobietach (x2=15,04; df=1; p<0,001). Taki rozk ad wieku pokrzywdzonych 
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cikobiet czy si  z faktem, e ponad 1/3 czynów obj tych badaniami dotyczy o 

zn cania nad rodzin , zw aszcza m a nad on . Najcz ciej zn canie to 

zaczyna o si  kilka lub kilkana cie lat po lubie, niejednokrotnie trwa o d szy 

czas, co t umaczy, e ofiary przest pstwa z art. 207 k.k. s  w wieku 30-39 i 40-49 

lat. Podobna sytuacja wyst puje przy przest pstwie niealimentacji (art. 209 k.k.). 

Dzieci pojawiaj  si  w ma stwach na ogó  jaki  czas po lubie, najcz ciej 

opoty w ma stwie maj  miejsce gdy osi gaj  one kilka lub kilkana cie lat, za  

o „uporczywym” uchylaniu si  od enia na dzieci mo na mówi  zazwyczaj dopiero 

gdy trwa ono jaki  czas - co powoduje, e kobiety staj  si  ofiarami tego typu 

przest pstw b c w wieku rednim, co potwierdzaj  przedstawione dane. 

Interesowano si , ofiarami jakich przest pstw staj  si  osoby najm odsze oraz 

najstarsze. 

Najm odsze ofiary wyst puj  najcz ciej w sprawach o zn canie oraz niealimentacj . 

Dotyczy to np. 7-letniego ch opca, którego ojciec zosta  oskar ony o zn canie si  nad 

nim i jego matk  (sprawa nr 291). 

W kilku sprawach najm odsi pokrzywdzeni zostali pobici przez doros ych. 

Przypadek nr 53: 10-letni ch opiec zosta  pobity przez s siada, z którymi rodzice byli w 

wieloletnim konflikcie. Oskar ony nie przyzna  si  do czynu twierdz c, e to ch opiec 

przyszed  do niego na podwórko i zacz  si  wulgarnie odzywa , natomiast nie wie, 

sk d wzi y si  u niego obra enia. Zeznania wiadków zaj cia potwierdzi y jednak 

wersj  przedstawion  przez pobite dziecko. 

Sprawa nr 69 - 17-letni ch opak wraz z kolegami stali na przystanku autobusowym. W 

pewnym momencie podszed  do nich m czyzna, który uderzy  pokrzywdzonego, bo 

„my la , e ch opcy si  z niego miej ”. 

W sprawie nr 78 oskar ony pobi  13-letniego ch opca, poniewa  „pomyli  go z innym 

ch opakiem, który porysowa  mu samochód”. 

Zdarza y si  te  i inne sprawy, jak np. w przypadku nr 65, w którym nietrze wy s siad 

grozi  14-letniej dziewczynce no em, e pozbawi j ycia, kiedy ta przysz a do niego 

po odbiór swojego magnetofonu. 
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spowodowanym przez nietrze wego motocyklist . 

Przeanalizowano tak e sprawy, w których ofiarami zosta y najstarsze osoby 

wyst puj ce w badaniach. 

By y to cz sto ofiary zn cania si  nad nimi osób najbli szych, najcz ciej synów 

nadu ywaj cych alkoholu. 

W sprawie nr 345 najstarszy, 78-letni pokrzywdzony zosta  pobity przez du o 

odsz , niedawno po lubion on  oraz jej matk , a do czynu tego dosz o na tle 

konfliktów maj tkowych. Kobiety chcia y, aby m czyzna sprzeda  swój dom i 

przekaza  im cz  pieni dzy z tej sprzeda y, on natomiast nie chcia  si  na to 

zgodzi . 

W sprawie nr 18, najstarsza, 73-letnia kobieta sta a si  ofiar  zn cania si  nad ni  

przez wnuczki, którymi si  od wielu lat opiekowa a. 

W wielu sytuacjach najstarszych pokrzywdzonych dotykaj  czyny wywo ane konfliktami 

siedzkimi. 

W sprawie nr 5, pokrzywdzony 81-letni m czyzna by  wielokrotnie wyzywany s owami 

wulgarnymi oraz posiniaczony kamieniami przez swojego s siada, w trakcie jednej z 

kolejnych k ótni jaka mi dzy nimi wybuch a. 

W przypadku nr 9, kobieta zosta a uderzona w twarz przez s siada, gdy  - jak zezna a 

- kilku mieszka ców kamienicy nastawia o innych przeciwko niej. 

W sprawie nr 346, starsze ma stwo przez kilka miesi cy by o atakowane przez 

siada, który ubli  im u ywaj c wulgarnych s ów, grozi  wlaniem do ich mieszkania 

kwasu solnego, a tak e pisa  skargi do ró nych instytucji w zwi zku z tym, e „g no 

si  zachowywali”. 

Po przeanalizowaniu powy szych zdarze  nasuwa si  wniosek, e cz sto najm odsi 

oraz najstarsi staj  si  ofiarami przest pstw, poniewa  s  „ atwym celem”. Zarówno 

bowiem dzieci, jak i starsze, cz sto schorowane osoby nie mog  lub nie potrafi  si  

59 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
cibroni , co jest wykorzystywane przez sprawców maj cych z nimi faktyczne lub 

pozorne konflikty i cz sto „przewag  si y”. 

Poziom wykszta cenia pokrzywdzonych przest pstwem przedstawia si  nast puj co. 

Tabela 11. Poziom wykszta cenia ofiar przest pstw 

ogó em kobiety czy ni 
Poziom wykszta cenia liczba % liczba % liczba % 

niepe ne podstawowe 17 4,2 12 5,1 5 2,8 
podstawowe 161 39,0 93 39,6 68 38,4 
niepe ne rednie 1 0,2 1 0,4 0 0,0 
rednie 100 24,3 67 28,5 33 18,7 

zawodowe 109 26,4 46 19,6 63 35,6 
wy sze 24 5,9 16 6,8 8 4,5 
razem 412* 100,0 235* 100,0 177* 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Najwi ksza liczba badanych posiada a wykszta cenie podstawowe (39,0%), przy czym 

nie by o istotnych ró nic w tym wzgl dzie mi dzy pokrzywdzonymi kobietami a 

czyznami. Nieco wi cej kobiet (5,1%) ni  m czyzn (2,8%) mia o wykszta cenie 

niepe ne podstawowe, co prawdopodobnie wynika z du ej liczby pokrzywdzonych w 

starszym wieku zamieszkuj cych tereny wiejskie, dla których sprawa wykszta cenia 

nie by a pierwszorz dna (podobnie jak przy sprawcach przest pstw). 

Znacznie wi cej kobiet (28,5%) ni  m czyzn (18,7%) posiada wykszta cenie rednie, 

natomiast m czyzn (35,6%) w porównaniu z kobietami (19,6%) zawodowe. 

Poziom wykszta cenia ofiar przest pstw w zestawieniu z poziomem wykszta cenia 

ludno ci polskiej w wieku powy ej 15 lat37 wskazuje, e wi ksza liczba osób 

pokrzywdzonych przest pstwem mia a wykszta cenie podstawowe (39,0%) w 

stosunku do ogó u spo ecze stwa (33,7%). Wykszta cenie zawodowe by o praktycznie 

na takim samym poziomie, a nieznaczne ró nice wyst pi y je eli chodzi o 

wykszta cenie wy sze: w ród ogó u ludno ci wykszta cenie wy sze posiada o 6,8% 

podczas gdy w ród badanych 5,9%. 

Osoby pokrzywdzone posiada y nast puj ce zawody: 

37 Rocznik Statystyczny GUS z 2000 r. 
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ogó em kobiety czy ni Zawód liczba % liczba % liczba % 
pracownik fizyczny 41 16,2 21 14,5 20 18,5 
rolnik 24 9,5 7 4,9 17 15,7 
pracownik umys owy 33 13,0 19 13,1 14 13,0 
artysta 2 0,8 1 0,7 1 0,9 
bez zawodu 153 60,5 97 66,8 56 51,9 
razem 253* 100,0 145* 100,0 108* 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Przewa aj ca liczba pokrzywdzonych podaje, e nie posiada zawodu (60,5%), przy 

czym znacznie wi cej w grupie tej by o kobiet (66,8%) ni  m czyzn (51,9%). 16,2% 

wykonuje prac  fizyczn , a 13% umys ow . Zawód rolnika poda o 9,5% badanych, 

przy czym istotnie cz ciej dotyczy o to m czyzn (15,7%) ni  kobiet (4,9%). 

ród o utrzymania pokrzywdzonych przedstawia tabela. 

Tabela 13. ród o utrzymania pokrzywdzonych przest pstwem 

ogó em kobiety czy ni 
ród o utrzymania liczba % liczba % liczba % 

sta y etat 129 31,2 83 34,7 46 26,5 
praca dorywcza 9 2,2 6 2,5 3 1,7 
emerytura/renta 89 21,5 47 19,7 42 24,1 

asna dzia alno  gospodarcza 44 10,7 19 7,8 25 14,1 
ucze /student 60 14,5 36 15,1 24 13,9 
bezrobotni 60 14,5 36 15,1 24 13,9 
gospodarstwo rolne 22 5,4 12 5,1 10 5,8 
razem 413* 100,0 239* 100,0 174* 100,0 

* liczba badanych po odrzuceniu przypadków, co do których brak by o danych 

Najwi ksza liczba pokrzywdzonych utrzymuje si  ze sta ej pracy (31,2%), przy czym 

wyra nie cz ciej zatrudnione na sta e s  kobiety (34,7%) ni  m czy ni (26,5%). 

asn  dzia alno  gospodarcz  prowadzi 10,7% badanych, przy czym znacznie 

cz ciej swoje firmy prowadz  m czy ni (14,1%) ni  kobiety (7,8%). Ze wiadcze  

emerytalno-rentowych korzysta 21,5%, przy czym wi cej m czyzn (24,1%) ni  

kobiet (19,7%). Ogólnie, sta e ród o dochodu maj  344 osoby (83,3%), a 

bezrobotnych lub utrzymuj cych si  z prac dorywczych jest 69 osób (16,7%). 

Bezrobocie w ród osób pokrzywdzonych obj tych badaniami by o nieznacznie, ale 
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cijednak ni sze (14,5%) w porównaniu z bezrobociem wyst puj cym w Polsce38 w 1999 

roku, które utrzymywa o si  na poziomie 15,3%. 

Je eli chodzi o stan cywilny pokrzywdzonych, to prawie po ow  stanowi  osoby 

pozostaj ce w zwi zkach ma skich (49,1%), przy czym zam nych kobiet jest 

nieco wi cej (50,1%) ni  m czyzn (46,6%). Znacznie cz ciej natomiast ofiarami 

przest pstw padaj  kawalerowie (37,5%) ni  panny (27,6%). Ciekawe natomiast jest, 

e w grupie osób pokrzywdzonych przest pstwem znalaz y si  jedynie kobiety 

pozostaj ce w zwi zkach nieformalnych (6,6%), nie by o natomiast adnego 

czyzny yj cego w konkubinacie. Tak samo cz sto wyst puj  natomiast wdowy i 

wdowcy. 

Stan cywilny czy si  z danymi dotycz cymi rodziny osób pokrzywdzonych 

przest pstwem. Najcz ciej by y to osoby mieszkaj ce ze wspó ma onkiem i 

dzie mi (33,8%), przy czym kobiet wyst pi o istotnie wi cej (38,7%) ni  m czyzn 

(23,6%). Jedynie ze wspó ma onkiem (bez dzieci, najcz ciej z powodu ich 

doros ego wieku) zamieszkuje 10,2% ofiar przest pstw, ale w grupie tej sytuacja jest 

odwrotna: istotnie cz ciej s  to m czy ni (15,7%) ni  kobiety (7,5%). 

Osoby mieszkaj ce samotnie stanowi  5,8% pokrzywdzonych, przy czym ciekawe 

jest, e cz ciej s  to m czy ni (9,0%) ni  kobiety (4,3%). W zwi zkach 

nieformalnych pozostaje 2,5% ofiar przest pstw, z tym, e kobiet wi cej (3,2%) ni  

czyzn (1,1%). 

Najcz ciej pokrzywdzeni posiadaj  dzieci ze zwi zku ma skiego (58,5%) - kobiety 

cz ciej (63,4%) ni  m czy ni (47,4%). Spo ród osób nie posiadaj cych dzieci 

istotnie cz ciej wyst puj  m czy ni (50,0%) ni  kobiety (26,2%) co koreluje z tym, 

e kawalerów w grupie ofiar przest pstw jest wi cej ni  niezam nych pa . 

Ciekawe natomiast jest, e kobiety cz ciej (8,5%) posiadaj  dzieci ze zwi zków 

pozama skich ni  m czy ni (2,9%). W badanych sprawach tylko kobiety mia y 

ka de dziecko z innego zwi zku (1,8%). 

38 Wg Rocznika Statystycznego GUS 2000. 
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czym kobiety w tej grupie wyst puj  istotnie cz ciej. Ponad po owa m czyzn 

natomiast dzieci nie posiada (32,4%) albo ma tylko jedno (23,9%). 

Z informacji z akt s dowych wynika, e 88,7% ofiar przest pstw to osoby spokojne 

(92,2% kobiet i 79,2% m czyzn). Awantury czasami urz dza 10,2% pokrzywdzonych 

(cz ciej m czy ni - 16,7% ni  kobiety - 7,8%). Natomiast w ród ofiar by o te  dwóch 

czyzn (1,1%), którzy k ótnie i awantury urz dzali bardzo cz sto i wzbudzali strach 

swojej rodziny i s siadów. Ze zmienn  t czy si  te  stosunek pokrzywdzonych do 

alkoholu. Wi kszo  ofiar przest pstw podaje, e nie pije (72,7%), przy czym istotnie 

cz ciej s  to kobiety (83,3%) ni  m czy ni (51,7%) (x2=23,35; df=1; p<0,001). 

Umiarkowanie alkohol spo ywa 22,7% badanych w tej grupie (37,9% m czyzn i 

14,9% kobiet). Nadu ywa alkoholu 4,7% pokrzywdzonych, w tym tylko dwie kobiety - 

1,8%, (jedna z nich leczona z powodu uzale nienia od alkoholu), a pozostali badani 

(10,3%) to m czy ni. W czasie przest pstwa 9,6% pokrzywdzonych by o pod 

wp ywem alkoholu, przy czym istotnie cz ciej m czy ni (19,7%) ni  kobiety (2,7%) 

(x2=23,23; df=1; p<0,001). Najcz ciej czyny te dotyczy y pobicia w sytuacjach, kiedy 

zarówno sprawcy jak i ofiary by y nietrze we, a ofiarami stawa y si  osoby, które 

dozna y wi kszych obra . 

Pi ciu m czyzn, co stanowi 1,2% ogó u pokrzywdzonych by o wcze niej karanych 

downie. Nie by a natomiast wcze niej karana adna pokrzywdzona przest pstwem 

kobieta. 

Wi kszo  ofiar 64,5% nie przyczyni a si  do pope nienia przest pstwa (71,9% 

kobiet oraz 55,3% m czyzn). W pozosta ych przypadkach pokrzywdzeni ró nymi 

zachowaniami doprowadzili do zarzucanego oskar onemu czynu. W 18,9% 

sprawach przest pstwo by o odpowiedzi  na poprzedni czyn lub zachowanie 

pokrzywdzonego (dotyczy o to 15,7% kobiet oraz 22,9% m czyzn). Natomiast w 

7,8% przypadkach ofiary sprowokowa y oskar onego, przy czym m czy ni cz ciej 

(10.1%) ni  kobiety (6,0%). 

W 2,1% spraw pokrzywdzeni bronili si  czynnie przed agresj  sprawcy. 
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Pierwsz  zmienn  ró nicuj  sprawców i pokrzywdzonych jest udzia  w tych 

grupach kobiet i m czyzn. I tak jak w grupie sprawców m czy ni stanowi  

wi kszo  (87%), tak w grupie pokrzywdzonych m czyzn jest mniej (44%) ni  

kobiet (56%). 

Takie wyniki nie powinny budzi  zdziwienia. Jak ju  wspomniano w poprzednich 

rozdzia ach, znaczna liczba spraw obj tych badaniami dotyczy przest pstw przeciwko 

rodzinie (zn canie - art. 207 k.k. i niealimentacja - art. 209 k.k.). I chocia  zdarza y si  

przypadki, e sprawcami tego typu czynów by y tak e kobiety, to jednak w 

zdecydowanej wi kszo ci przest pstw tych dopuszczaj  si  m czy ni. Znaczna 

przewaga m czyzn w grupie sprawców przy - wprawdzie stosunkowo niedu ej, ale 

jednak - wi kszo ci kobiet w grupie pokrzywdzonych nie wyst puje tylko w 

przedstawianych badaniach. Tendencja ta utrzymuje si  we wszystkich sprawach 

karnych kierowanych do polskich s dów i uzyskane przez nas wyniki w zasadzie od 

tendencji tej nie odbiegaj . 

Je eli chodzi o wiek w obu porównywanych grupach, to niepokoj ce jest, e 

zarówno w ród sprawców, jak i pokrzywdzonych najwi cej by o bardzo m odych 

ludzi - w wieku do 24 lat (sprawcy - 26,6%, pokrzywdzeni - 22,8%). Je eli chodzi o 

pokrzywdzonych, to niew tpliwie wp yw na tak znaczn  ich liczb  mia  rodzaj spraw 

kierowanych do mediacji. Niepokoi  musi natomiast du y udzia  m odych ludzi w 

grupie sprawców. 

Ró nice mi dzy badanymi grupami wyst powa y natomiast w dwóch przedzia ach 

wiekowych: w ród sprawców prawie dwa razy wi cej jest osób w wieku 25-29 lat 

(11,3%) ni  w ród pokrzywdzonych (6,2%). Natomiast odwrotna sytuacja wyst puje 

ród osób najstarszych, powy ej 60 roku ycia. Tu zdecydowanie cz ciej wyst puj  

pokrzywdzeni (12,8%), natomiast znacznie rzadziej sprawcy (6,7%). Wielokrotnie 

zdarza si , e ofiarami zn cania staj  si  nie tylko ony czy konkubiny, ale tak e 

starzy, cz sto schorowani rodzice, którzy zamieszkuj  z nadu ywaj cym alkoholu 

synem i staj  si  obiektem jego agresywnego zachowania. 
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ciRó nice wyst puj  tak e w poziomie wykszta cenia obu grup. I tak jak wi cej ofiar ma 

wykszta cenie rednie - 24,3% (sprawcy - 17,9%), tak cz ciej sprawcy posiadaj  

wykszta cenie zawodowe - 36,6% (pokrzywdzeni - 26,4%). Nieco wi cej ofiar, cho  

jest to ró nica nieznaczna, ma tak e wykszta cenie wy sze - 5,9% (sprawcy - 5,3%). 

Obie grupy osób ró ni  si  istotnie co do posiadanych zawodów: pracownikami 

fizycznymi znacznie cz ciej s  oskar eni - 58,6% (pokrzywdzeni - 16,2%), natomiast 

umys owymi ofiary - 13% (sprawcy - 9,1%) (x2=33,26; df=1; p<0,001). Co ciekawe, 

istotnie cz ciej bez zawodu pozostaj  pokrzywdzeni - 60,5% ni  oskar eni - 24,9%, 

ale zdaje si  to wynika  z faktu du ego udzia u w tej grupie osób bardzo m odych, 

które jeszcze nie uko czy y edukacji lub starszych (zw aszcza kobiet), które adnego 

zawodu nie zdoby y. 

Istotne ró nice wyst puj  tak e, je eli chodzi o zatrudnienie w obu badanych 

grupach: sta e ród o dochodu posiada 83,3% pokrzywdzonych, a tylko 66,9% 

sprawców. Bezrobotnych jest 14,5% ofiar oraz 19,4% oskar onych, natomiast 

dorywczo pracuje 13,7% sprawców i jedynie 2,2% pokrzywdzonych (x2=28,08; df=1; 

p<0,001). 

Je eli chodzi o stan cywilny oraz rodzinny sprawców i pokrzywdzonych, to nie ró ni 

si  on istotnie mi dzy sob . W obu grupach najwi cej jest osób pozostaj cych w 

zwi zku ma skim mieszkaj cych ze wspó ma onkiem i dzie mi oraz kawalerów i 

panien, najcz ciej b cych na utrzymaniu rodziców. 

Istotne ró nice wyst puj  natomiast w spo ywaniu alkoholu w obu przedstawianych 

grupach. Prawie po owa sprawców (48,6%) w chwili pope niania przest pstwa by a 

pod wp ywem alkoholu, podczas gdy w ród ofiar 9,6% (x2=104,61; df=1; p<0,001), 

przy czym pami ta  nale y, i  problem ten w zdecydowanej wi kszo ci dotyczy 

czyzn (zarówno sprawców jak i ofiar). Oko o 43% sprawców uznano za osoby 

spokojne, podczas gdy tak  opini  cieszy o si  a  88,7% ofiar. Awanturnikami 

nazwano 41,8% oskar onych, a jedynie 10,2% pokrzywdzonych. Uzale nionych od 

alkoholu jest 46,1% sprawców oraz 4,7% pokrzywdzonych. 

Inaczej przedstawia si  tak e uprzednia karalno  w obu grupach: 19,8% sprawców 

mia a sprawy karne przed czynem obj tym badaniami, podczas gdy wcze niej 

karanych by o jedynie 1,2% ogó u pokrzywdzonych. 
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rednim wieku, z wykszta ceniem zawodowym, bezrobotni lub utrzymuj cy si  jedynie 

z prac dorywczych, kawalerowie lub onaci mieszkaj cy z on  i dzie mi. Przest pstw 

dokonywali b c w stanie nietrze wym, co zreszt  cz sto im si  zdarza, gdy  s  

awanturnikami uzale nionymi od alkoholu, wcze niej karanymi. 

Pokrzywdzeni natomiast to przede wszystkim kobiety w m odym lub rednim wieku, 

panny lub m atki mieszkaj ce z m em i dzie mi, o wykszta ceniu rednim, maj ce 

sta e zatrudnienie jako pracownik umys owy. S  to osoby spokojne, nie nadu ywaj ce 

alkoholu, wcze niej niekarane. 

Bior c pod uwag  przedstawione powy ej porównanie stwierdzi  nale y, e mi dzy 

sprawcami a osobami przez nich pokrzywdzonymi istniej  pewne ró nice z uwagi na 

, wiek, wykszta cenie, zatrudnienie czy uprzedni  karalno . Ludzie ci pod 

wieloma wzgl dami ró ni  si  mi dzy sob , ale nale y pami ta , e obok siebie yj  i 

to z jakich  powodów w konflikcie. Sytuacja konfliktowa ró nice te jeszcze pog bia. 

Post powanie s dowe nie zbli a ludzi do siebie, wychodz  z sali s dowej 

niezadowoleni, my c o dalszej walce i mo liwo ci zemsty. Mediacja natomiast mo e 

spowodowa , e osoby te zaczn  ze sob  rozmawia  i szuka  tego, co je czy, a nie 

dzieli. Trzeba tylko tak  mo liwo  stworzy . 
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Na sukces post powania mediacyjnego wp yw ma wiele czynników, ale niew tpliwie 

jednym z wa niejszych jest osoba mediatora. 

Rekomendacja Nr R (99) 19 Rady Europy o mediacji w sprawach karnych stanowi 

m.in., e „22. Mediatorzy powinni rekrutowa  si  ze wszystkich warstw 

spo ecze stwa; powinni ogólnie wykazywa  si  dobrym rozumieniem miejscowej 

kultury i spo eczno ci. 23. Mediatorzy powinni wykazywa  si  zdrowym s dem i 

umiej tno ciami w zakresie kontaktów interpersonalnych niezb dnymi w mediacji. 24. 

Mediatorzy powinni odby  wst pne szkolenie przed podj ciem obowi zków, jak 

równie  szkolenia wewn trzne w ramach instytucji. Celem szkolenia powinno by  

zapewnienie wysokiego poziomu fachowo ci, uwzgl dniaj cej umiej tno  

rozwi zywania konfliktów. Szczególne wymagania dotyczy  powinny umiej tno ci 

pracy z ofiarami i sprawcami przest pstw oraz podstawowej wiedzy o systemie 

wymiaru sprawiedliwo ci”. 

Podstawowe wymagania w stosunku do polskich mediatorów zosta y ju  

przedstawione w rozdziale II niniejszej publikacji. W tym miejscu warto jednak jeszcze 

raz wróci  do konieczno ci na enia na mediatorów obowi zku odbycia 

specjalistycznego szkolenia, co zreszt  uczyniono ju  w stosunku do mediatorów w 

sprawach nieletnich. 

Analiza spraw wskazuje, e przeprowadzenie mediacji przez nieprzygotowan  do 

pe nienia tej funkcji osob  mo e przynosi  negatywne skutki. I chocia  nie mo na 

osobom takim odmówi  dobrych ch ci, to jednak zdarza si , e same intencje nie 

wystarczaj , a brak odpowiedniej wiedzy o podstawowych zasadach mediacji przynosi 

szkod  nie tylko instytucji mediacji, ale przede wszystkim stronom. 

I tak np. w sprawie nr 51, w której m  usi owa  zmusi on  do odbycia czynno ci 

seksualnych, dosz o wprawdzie do podpisania ugody, ale kilka dni po mediacji 

pokrzywdzona z a do s du pisemny wniosek, w którym wycofa a si  z 

podpisanego porozumienia. Wyja ni a przy tym, e mimo trwaj cych ponad 3 godziny 

rozmów mediator nie do , e nie wyja ni  jej na czym polega mediacja, to jeszcze 

wprowadzi  j  w b d. Sk adaj c podpis, pokrzywdzona by a przekonana, e 
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jego zapewnienia o tym, e podobna sytuacja nigdy si  nie powtórzy. 

Nietrudno wyobrazi  sobie, jak oszukana i upokorzona musia a czu  si  ofiara kiedy 

dowiedzia a si  na czym naprawd  polega mediacja i e zosta a wprowadzona w b d 

(z akt sprawy nie wynika w jakich okoliczno ciach to nast pi o). Wydaje si  jednak, e 

brak fachowego przygotowania mediatora, który nie do , e nie potrafi  przedstawi  

zasad i celu mediacji, to jeszcze nie wiadomie wprowadzi  stron  post powania w 

d wskazuje, e odpowiednie szkolenie jest jednak niezb dne. 

Zdarza y si  te  i takie sytuacje, w których mediator przejmowa  niejako obowi zki 

arbitra i sam proponowa  stronom sposób rozwi zania konfliktu. 

W sprawie nr 1, w której sprawca u ywa  wobec s siadki s ów wulgarnych, mediator 

spotka  si  najpierw z jedn  stron , pó niej z drug , a nast pnie sam przygotowa  

projekt ugody. Ze sprawozdania nie wynika czy do spotkania „twarz  w twarz” w ogóle 

dosz o. Strony podpisa y ugod 39, a kopie ugody mediator przes  pokrzywdzonej i 

sprawcy poczt . W sprawozdaniu natomiast zawar  takie sformu owania jak: 

„przedstawi em sprawcy moj  ocen  sytuacji”, „przedstawi em projekt ugody i 

uzyska em jego akceptacj ”. Z lektury sprawozdania wynika, e mediator by  

zadowolony z takiego zako czenia mediacji, a s d bezwarunkowo umorzy  

post powanie. 

Zastanawia, jaki obraz mediacji po przeprowadzeniu takiego post powania maj  

strony i jakie do wiadczenia na ten temat przekazuj  innym. Pewne jest jednak, e tak 

przeprowadzone post powanie nie ma nic wspólnego z mediacj , a narzucony przez 

mediatora sposób rozwi zania sporu nie b dzie trwa y i przynosz cy stronom 

satysfakcj . 

W poprzednich rozdzia ach by a mowa tak e o innych uchybieniach mediatorów, nie 

ma wi c potrzeby powtarza  tu tych informacji. Niew tpliwie jednak wszystkie te b dy 

prowadz  do wniosku o konieczno ci nowelizacji rozporz dzenia Ministra 

Sprawiedliwo ci dotycz cego mediacji w sprawach karnych w kierunku 

39 W ugodzie sprawca wyrazi  ubolewanie za to co si  wydarzy o i zadeklarowa , e podobna sytuacja nie 
powtórzy si  w przysz ci. Pokrzywdzona tak e zadeklarowa a, e nie b dzie u ywa a wulgarnych s ów 
pod adresem oskar onego. Obie strony uzna y spór s dowy za zako czony. 
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szkolenie to by o permanentne. 

*  *  *  

W zwi zku z nowelizacj  rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci w sprawie mediacji 

w sprawach karnych, obecnie listy mediatorów prowadzone s  nie w s dach 

apelacyjnych, a w okr gowych, przy czym prezesi tych s dów przyj li ró ne 

procedury: w niektórych okr gach listy zosta y automatycznie przeniesione z apelacji, 

w innych natomiast tworzenie list rozpocz to od nowa. 

W Polsce do wykazów mediatorów w sprawach karnych wpisanych jest obecnie 719 

mediatorów. Ich rozk ad liczebny w poszczególnych s dach okr gowych przedstawia 

mapa nr 1. 
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zró nicowana: od 2 w SO w Elbl gu, 3 - w SO w Gorzowie Wielkopolskim, 43 - w SO 

w Poznaniu, do 80 w SO w Warszawie. 

Obok liczby mediatorów wa ne jest tak e ich rozmieszczenie na ca ym terenie 

podlegaj cym w ciwo ci danego s du okr gowego. Aby instytucja mediacja by a 

szeroko dost pna, mediatorzy powinni dzia  w niewielkiej odleg ci od miejsca 

pobytu stron post powania. Nie mo na bowiem nak ada  na sprawców i ofiary 

obowi zku dalekiego dojazdu do siedziby mediatora, nieraz znajduj cej si  w 

znacznej odleg ci od ich miejsca zamieszkania, zw aszcza e zwi zane z tym 

koszty nie s  przez nikogo zwracane. 

Bior c pod uwag  zró nicowanie miejsca zamieszkania mediatorów jako wyznacznik 

mo liwo ci nawi zywania kontaktu ze stronami, najgorzej pod tym wzgl dem sytuacja 

wygl da w SO w Krakowie, w którym wszyscy mediatorzy (38 osób) mieszkaj  w 

mie cie b cym siedzib  s du okr gowego. Trudna sytuacja jest tak e w SO w 

Elbl gu, gdy  tam do wykazu mediatorów wpisane s  jedynie dwie osoby i obie 

mieszkaj  w tym w nie mie cie. 

Lepiej pod tym wzgl dem wygl da sytuacja w SO w Katowicach, Gliwicach, Lublinie, 

odzi, Poznaniu, Warszawie. W tych okr gach mediatorzy mieszkaj  w kilku lub 

kilkunastu miejscowo ciach, s  zatem „rozrzuceni” po ca ym lub prawie ca ym terenie 

obejmuj cym w ciwo  s du okr gowego, a zatem ich us ugi s  dost pniejsze dla 

stron. 

Obok osób fizycznych, do wykazu mediatorów wpisanych jest tak e kilka instytucji 

(zw aszcza RODK lub centra pomocy rodzinie). Najwa niejsz  jednak rol  odgrywa 

Polskie Centrum Mediacji. Oprócz wymienionej wcze niej dzia alno ci w zakresie 

promowania instytucji mediacji, organizowania szkole  czy wydawania publikacji (np. 

kwartalnik MEDIATOR, który jest praktycznie jedynym cyklicznie ukazuj cym si  

periodykiem po wi conym wy cznie tematyce mediacji i sprawiedliwo ci 

naprawczej), PCM organizuje tak e o rodki mediacji. Na podkre lenie zas uguje 

ponadto fakt, i  wszyscy mediatorzy prowadz cy mediacj  w takich o rodkach s  
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ciprzeszkoleni, a ich praca podlega kontroli i weryfikacji przez stowarzyszenie. Obecnie 

Polskie Centrum Mediacji ma swoje placówki w 26 miejscach w Polsce40. 

Odpowiednie predyspozycje, a tak e przygotowanie i przeszkolenie mediatora mo e 

mie  ogromne znaczenie zarówno dla przebiegu procesu mediacji, jak i dla tworzenia 

obrazu tej instytucji w odbiorze stron, a tak e spo ecze stwa. Tak jak wizerunek 

wymiaru sprawiedliwo ci tworz  s dziowie czy prokuratorzy, tak obraz mediacji - 

przede wszystkim mediatorzy. Wielu z nich obecnie prowadzi mediacj  „na wyczucie”, 

tak jak wydaje im si , e b dzie najlepiej. Niektórzy z nich pope niaj  przy tym b dy, 

czasami do  powa ne. Nie mo na jednak odmówi  im pasji i zaanga owania, jakie 

wk adaj  w to, co robi . Bior c pod uwag  symboliczn  wysoko  wynagrodzenia za 

przeprowadzon  mediacj  warto podkre li , e nie pe ni  swej funkcji dla pieni dzy. 

W wielu bowiem wypadkach kwota oko o 100 z  netto (wcze niej ok. 80 z  netto) nie 

pokrywa nawet poniesionych kosztów (zw aszcza dojazdów), nie mówi c o w onej 

pracy. Warto wykorzysta  ten potencja  ludzki i poprzez udzielenie stosownego 

wsparcia u atwi  im prac , poprzez czy to pomoc w organizowaniu o rodków mediacji, 

czy te  przeprowadzenie odpowiednich szkole  i wyposa ania ich w niezb dn  

wiedz . Wysi ki te z pewno ci  si  op ac . 

40 S  to nast puj ce miasta: Warszawa, Cz stochowa, Elbl g, Gda sk, Kraków, Olsztyn, Pszczyna, 
Tychy, Siemianowice l., Szczecin, ory, Koszalin, P ock, Gliwice, ód , Skar ysko-Kamienna, 
Czechowice-Dziedzice, L dziny, Lubin, Lublin, Pi a, Pozna , Zielona Góra, Zawiercie. 
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ciVIII. Post powanie mediacyjne 

Post powanie mediacyjne jest wydarzeniem wa nym przede wszystkim dla jego 

uczestników - pokrzywdzonego i sprawcy przest pstwa. Pami ta  jednak nale y, e 

jest to proces, który przynosi znaczne korzy ci nie tylko stronom konfliktu, ale tak e 

wymiarowi sprawiedliwo ci, spo eczno ci lokalnej i nam wszystkim. 

Mediacja mi dzy ofiar  a sprawc  przest pstwa jest wprawdzie instytucj  

przewidzian  jako alternatywny sposób za atwiania (na pewnym etapie) spraw 

karnych, ale z pewno ci  powinna by  ona jeszcze szerzej stosowana i propagowana. 

Taki sposób rozwi zywania sporów funkcjonuje ju  w konfliktach szkolnych, 

gospodarczych, rodzinnych itd. i chocia  nie na du  skal , ale przynosi oczekiwane 

efekty. 

Wielu osobom wydaje si , e zorganizowanie spotkania ze zwa nionymi stronami i 

doprowadzenie do ich pogodzenia jest proste. Wszyscy oni twierdz , e s  w tym 

wietni i si  na tym znaj . Jednak liczba wyst puj cych wokó  nas konfliktów 

(przek adaj ca si  chocia by na liczb  spraw wp ywaj cych do polskich s dów) 

wskazuje na to, e dobre przeprowadzenie post powania mediacyjnego wcale nie jest 

takie atwe. 

W niniejszym rozdziale starano si  ukaza  z ono  procesu mediacyjnego, z jego 

licznymi problemami, zawi ciami i ró norodno ci  spraw oraz bior cych w nim 

udzia  osób. Okazuje si  bowiem, e przeprowadzenie mediacji nie jest wcale proste. 

Dlatego te  - aby instytucj  t  dobrze wykorzysta , nale y jej rozwój wspiera , a 

mediatorom - którzy powinni by  specjalistycznie przeszkoleni - w miar  mo liwo ci 

pomaga . 

1. Zgoda stron na udzia  w post powaniu mediacyjnym 

Dobrowolno  udzia u w mediacji jest jedn  z podstawowych zasad takiego 

post powania. Konieczno  jej przestrzegania podkre lona zosta a w rekomendacji nr 

R (99)19 Komitetu Ministrów Rady Europy, gdzie w Zasadach ogólnych jako punkt 1 

zosta a sformu owana wytyczna, i  „mediacja w sprawach karnych mo e mie  miejsce 

tylko je li strony dobrowolnie wyra aj  na to zgod . W zaleceniu tym dodaje 
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cisi  ponadto, i  „strony powinny mie  mo liwo  wycofania takiej zgody w ka dym 

czasie w trakcie mediacji”. 

Wydaje si  jednak, i  od czasu wprowadzenia instytucji mediacji do polskiego 

systemu prawa karnego, kwestia wyra ania przez strony zgody na udzia  w takim 

post powaniu nie jest jednoznacznie rozumiana i interpretowana. 

Zgodnie z obowi zuj cym do 1 lipca 2003 roku art. 320 k.p.k., a obecnie art. 23a 

Kodeksu post powania karnego, sprawa mo e by  przekazana do mediacji „... z 

inicjatywy lub za zgod  pokrzywdzonego i oskar onego...”. Przepis ten - zdaniem 

wielu teoretyków i praktyków przedmiotu - jest niejasny, budzi wiele w tpliwo ci i 

kontrowersji, które nie s  niestety w aden sposób rozstrzygni te poprzez przepisy 

stosownego aktu wykonawczego41. 

Od momentu wej cia w ycie przepisów o mediacji w sprawach karnych, wi kszo  

wypowiadaj cych si  na ten temat osób, w tym tak e s dziowie, uwa a i  przepisy 

prawa obliguj  s d do odebrania zgody na udzia  w mediacji, co utrudnia i przed a 

ca y proces. Wielu s dziów twierdzi o bowiem, e skoro w sprawach prywatno-

skargowych musz  przeprowadzi  posiedzenie z udzia em pokrzywdzonego i 

oskar onego, to w ciwie nie jest im potrzebne przekazywanie sprawy do mediacji, 

gdy  sami - na sali s dowej - mog  doprowadzi  do pojednania stron. 

Inny pogl d wyra a s dzia Agnieszka R kas, która stwierdzi a: „w praktyce 

przyj li my regu , e edukacj  stron konfliktu karnego, dotycz  mediacji prowadzi 

mediator podczas wst pnych spotka  ze stronami. On równie  odbiera zgod  na 

post powanie mediacyjne ...”42. 

Wydaje si , e i obecnie s dziowie sk aniaj  si  w nie do interpretacji id cej w tym 

kierunku, eby zgod  na udzia  w mediacji odbierali mediatorzy. T umacz  to w ten 

sposób, i  przepisy prawa stanowi , e post powanie mediacyjne ma si  odby  „za 

41 Ta kwestia zosta a rozwi zana inaczej w przypadku mediacji nieletnich. W rozporz dzeniu 
Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 maja 2001 r. o zgodzie stron mówi si  dwukrotnie: w § 11 - 
„Post powanie mediacyjne przeprowadza si  za zgod  wszystkich uczestników. Zgoda ta mo e 
by  cofni ta w ka dym stadium post powania mediacyjnego” oraz w § 14 ust. 2, który mówi i  „Po 
skierowaniu sprawy do post powania mediacyjnego mediator ... nawi zuje kontakt z uczestnikami 
i odbiera od nich zgod  na udzia  w post powaniu mediacyjnym”. 
42 A. R kas, Mediacja w Polsce na tle do wiadcze  pa stw Unii Europejskiej, Mediator nr 25, str. 15. 
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cizgod ” stron, nie okre laj c jednocze nie, kto t  zgod  ma odbiera . W takiej sytuacji 

odebranie zgody na udzia  w mediacji przez mediatora, przed rozpocz ciem 

prowadzenia rozmów mediacyjnych, zw aszcza „twarz  w twarz”43, nie jest niezgodne 

z prawem, a prowadzi do szybszego i atwiejszego przekazywania spraw do 

post powania mediacyjnego. 

Interpretacja taka niesie wiele korzy ci, ale poci ga tak e za sob  pewne 

niebezpiecze stwa. Z pewno ci  jedn  z wa niejszych zalet jest odci enie s dziów 

od konieczno ci przeprowadzania posiedzenia w obecno ci stron celem odebrania od 

nich zgody na udzia  w mediacji. Mo na tak e przypuszcza  - przy za eniu 

odpowiedniego przygotowania wszystkich mediatorów - e mediatorzy (w odró nieniu 

od poddawanych presji czasu s dziów) mog  po wi ci  wi cej czasu i uwagi na 

rozmowy i wyja nienie wszelkich w tpliwo ci zwi zanych z mediacj , co spowoduje, 

 wyra enie przez strony zgody na udzia  w takim post powaniu b dzie bardziej 

wiadome i przemy lane. Trzeba wzi  pod uwag  tak e i to, e w sytuacji kiedy 

jedna ze stron nie wyra a zgody na udzia  w takim post powaniu, atwiej jej b dzie to 

wyzna  mediatorowi, w cztery oczy, ni  s dziemu, z regu y w obecno ci innych 

uczestników posiedzenia s dowego, a przede wszystkim w obecno ci strony 

przeciwnej. Trzeba bowiem pami ta , i  ma a wiedza spo ecze stwa o instytucji 

mediacji mo e rodzi  u stron obawy, e niewyra enie przed s dem zgody na udzia  w 

post powaniu mediacyjnym mo e pogorszy  ich sytuacj  w dalszym post powaniu 

dowym. Trwaj ce d ej i dzi ki temu bardziej szczegó owe i wnikliwe spotkania 

wst pne pozwol  tak e na poinformowanie stron, i  zgoda na udzia  w mediacji mo e 

by  cofni ta na ka dym etapie tego post powania, bez negatywnych skutków dla 

pozycji strony w dalszym procesie s dowym. 

Mimo wielu zalet takiej interpretacji przepisów dotycz cych odbierania zgody na udzia  

w mediacji, rodz  si  dalsze pytania i w tpliwo ci. 

Warto bowiem zastanowi  si , jak nale oby rozwi za  chocia by spraw  

wyp acania mediatorowi rycza tu za mediacj  w sytuacji, kiedy jedna ze stron nie 

wyrazi zgody na udzia  w takim post powaniu. 

43 Mediator powinien najpierw odby  spotkanie z ka d  ze stron osobno, tzw. spotkanie wst pne, a 
nast pnie zaproponowa  bezpo rednie spotkanie stron z udzia em mediatora - czyli spotkanie 
„twarz  w twarz”. 

75 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciZgodnie z tre ci  § 4 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 

czerwca 2003 r. w sprawie wysoko ci i sposobu obliczania wydatków Skarbu 

Pa stwa w post powaniu karnym (Dz.U. Nr 108, poz. 1026 z pó n. zm.), „rycza t dla 

instytucji lub osoby przeprowadzaj cej post powanie mediacyjne za 

przeprowadzenie tego post powania wynosi 120 z ”. Czy zatem za spotkanie ze 

stron  i odbycie rozmowy wst pnej, przy braku zgody na udzia  w mediacji mo na 

wyp aci  ca y rycza t, jak za przeprowadzenie post powania mediacyjnego? Je eli 

tak, to nasuwa si  obawa, i  mediatorzy niezbyt ch tnie b  d yli do pe nego 

wyja niania zalet post powania mediacyjnego i przeprowadzania go w pe nym 

wymiarze. 

Je eli nie, to powstaje niebezpiecze stwo, e strona b dzie niejako „na si ” 

nak aniana do wyra ania zgody na udzia  w mediacji i spotykania si  „twarz  w 

twarz” ze stron  przeciwn  nawet wtedy, kiedy zupe nie nie b dzie mia a na to 

ochoty. Ponadto nale y pami ta , e jednak jakie  czynno ci, nawet w sytuacji 

kiedy jedna ze stron nie wyrazi zgody na udzia  w mediacji, zosta y przez mediatora 

podj te - zosta y wys ane listy informuj ce o przekazaniu przez s d sprawy do 

mediacji, w niektórych sytuacjach mediator czyta  akta w sekretariacie wydzia u 

karnego, nawi za  kontakt ze stronami, ustali  miejsce i termin spotka  wst pnych, 

a w ko cu odby  takie spotkania. Nie mo na zatem pozostawi  tego bez chocia by 

zwrócenia kosztów za to, co przez mediatora zosta o ju  w post powanie 

zainwestowane. 

W tym miejscu powstaje kolejne pytanie, na które przepisy prawa nie daj  

odpowiedzi. Czy zgoda stron powinna by  sk adana na pi mie (tak jak to obecnie 

praktykuj  niektórzy s dziowie warszawscy, a mo e tak e i w innych okr gach jest 

taka praktyka, ale nie mamy wiedzy na ten temat), czy wystarczy i  informacj  o 

wyra eniu przez strony zgody zamie ci mediator w sprawozdaniu. Ale skoro 

odpowiednie przepisy rozporz dzenia nie nak adaj  na mediatora obowi zku 

umieszczenia takiej informacji w sprawozdaniu, to jak nale y sprawdza  i 

egzekwowa  konieczno  odbierania zgody na udzia  w mediacji? 

Jak wynika z powy szych rozwa , problem odbioru od stron zgody na udzia  w 

mediacji jest niezwykle istotny i wa ny, ale bardzo trudny i wymaga bardziej 

szczegó owych uregulowa . By  mo e praktyka wynikaj ca z prowadzenia mediacji 

76 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
cipod rz dami nowych przepisów Kodeksu post powania karnego pozwoli kwesti  t  

ujednolici  i uporz dkowa . 

Je eli chodzi o przedmiotowe badania aktowe, to w znacznej wi kszo ci zgod  tak  

odbiera  s d: od sprawców w 63,3%, a od pokrzywdzonych - w 64,5%. Mediator 

odebra  zgod  od 26,6% sprawców oraz 22,6% pokrzywdzonych. By y te  i takie 

przypadki, e zgod  odbiera  i s d i mediator albo nie odbiera  nikt, ale by y to 

sytuacje jednostkowe. 

W sumie w 268 sprawach (77,2%) zgod  na udzia  w mediacji wyrazi y obie strony, w 

13 sprawach (3,7%) - tylko sprawca, a w 9 sprawach (2,6%) tylko pokrzywdzony. Nie 

by o informacji o zgodzie obu stron na udzia  w mediacji w 57 sprawach (16,4%). A 

wi c w 79 sprawach (22,7%) b  nie by o wiadomo czy strony pytano o zgod  i jak  

da y odpowied , b  tylko jedna strona zgodzi a si  na mediacj , a mimo to s d 

przekaza  te sprawy do post powania mediacyjnego i - jak si  potem okaza o - w 

cz ci z nich dosz o do ugody a nawet jej wykonania. Z przeprowadzonej analizy 

(korelacji) wynika jednak, i  ugoda by a zawierana istotnie cz ciej w sprawach, w 

których obie strony wyrazi y zgod  na mediacj . W ród takich przypadków, w 192 

(71,9%) dosz o do podpisania ugody (x2=66,94; df=6; p<0,001). 

Wyra enie zgody na udzia  w mediacji mia o tak e istotny wp yw na wykonanie 

warunków ugody. W przypadkach, kiedy obie strony wyrazi y zgod  na udzia  w 

mediacji, w 222 sprawach (58,1%) istotnie cz ciej dosz o do wykonania warunków 

ugody (x2=32,35; df=6; p<0,001) ni  w przypadkach braku zgody obu stron na udzia  

w takim post powaniu. 

Warto przy tym zaznaczy , i  podobne sytuacje wyst pi y w polskich badaniach 

zwi zanych z mediacj  nieletnich oraz s  opisane wielu pracach zagranicznych 

dotycz cych mediacji. Wydaje si  wi c, e problem odbierania zgody od stron jest 

wa ny do rozwi zania nie tylko w polskiej mediacji w sprawach karnych. 

W analizowanych sprawach s dy ró nie rozwi zywa y kwestie odbioru zgody od stron 

na udzia  w mediacji. Najcz ciej odbywa o si  to na posiedzeniu w obecno ci 

pokrzywdzonego i sprawcy, którzy osobi cie sk adali tak  zgod  do protoko u 

posiedzenia. W niektórych s dach posiedzenia w przedmiocie przekazania sprawy do 

mediacji odbywa y si  bez udzia u stron, którym odpowiednie postanowienie by o 
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ciprzekazywane poczt . Rodzi si  tu jednak pytanie, czy w takich sytuacjach strony 

mia y wiadomo , e mog  si  nie zgodzi  na udzia  w mediacji, bez adnych 
konsekwencji. Zw aszcza, e w jednej sprawie (nr 27) s d odmówi  przyj cia 
za alenia na postanowienie o przekazaniu sprawy do mediacji, a w innej (nr 287) 
poinformowa  strony, e postanowienie o przekazaniu sprawy do mediacji jest 
prawomocne. 

W niektórych s dach postanowienie o przekazaniu sprawy do mediacji by o 

przesy ane mediatorowi bez informowania o tym stron. Zgod  na udzia  w 

post powaniu mediacyjnym w takich sytuacjach zobowi zany by  odebra  mediator 

(tylko e nie wszyscy mediatorzy o obowi zku takim wiedzieli czy musieli wiedzie ). 

Zdarza y si  te  i takie sytuacje (sprawa nr 206), w których jedna strona (najcz ciej 

pokrzywdzony) cofa a zgod  na udzia  w mediacji jeszcze przed podj ciem dzia  

przez mediatora. 

*  *  *  

Po podj ciu przez s d44 decyzji o przekazaniu sprawy do post powania 

mediacyjnego, stosowne dokumenty zostaj  przekazane do mediatora. Warto przy 

tym zauwa , e - jak wynika z lektury akt s dowych obj tych niniejszymi badaniami 

- w wi kszo ci spraw do mediatora by y kierowane: kopia postanowienia o 

przekazaniu sprawy do mediacji oraz kopia aktu oskar enia zawieraj cego dane 

adresowe stron. Zdarza y si  jednak takie sytuacje, e mediatorzy otrzymywali ca e 

akta spraw s dowych. 

Na przyk ad, w sprawie nr 345 s d przekaza  mediatorowi kopi  postanowienia o 

przekazaniu sprawy do mediacji oraz kopi  aktu oskar enia. Po kilku tygodniach s d 

wyda  zarz dzenie wzywaj ce mediatora do stawiennictwa w sekretariacie wydzia u 

celem przekazania mu akt s dowych. W kilka dni po wydaniu tego zarz dzenia, 

44 W zakresie przeprowadzonych bada  aktowych sprawy do mediacji przekazywa  jedynie s d. W 
okresie od 1998 roku do 30 czerwca 2003 roku prokuratury przekazywa y sprawy jedynie w nielicznych 
przypadkach. I tak np. prof. Marek Safjan w Tezach przemówienia podczas konferencji „Mediacja w 
krajach Unii Europejskiej i w Polsce”, zorganizowanej przez Sejmow  Komisj  Sprawiedliwo ci i Praw 
Cz owieka w dniu 28 kwietnia 2003 roku poda , i  ze statystyk wynika, e „s dy i prokuratury stosuj  
mediacj rednio raz na 582 (s dy) i 41 tys. (prokuratorzy) prowadzonych spraw (w 2002 r. na 458 tys. 
spraw karnych s dy zastosowa y j  786 razy, prokuratorzy na 1 mln 647 spraw 40 razy), co stanowi 
nik y promil wszystkich spraw (Mediator nr 25, str. 5-8). 
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cimediator z  w sekretariacie sprawozdanie z mediacji wraz z ugod . Mediacja by a 

bowiem prowadzona na podstawie tych dokumentów, które mediator otrzyma , bez 

konieczno ci zapoznawania si  z ca ymi aktami s dowymi. 

Warto przy tym zwróci  uwag  na fakt, i  mediator powinien zapozna  si  jedynie z 

podstawowymi informacjami dotycz cymi sprawy. Czytanie ca ych akt s dowych 

uzasadnione jest jedynie w wyj tkowych sytuacjach. Dok adna znajomo  materia u 

dowodowego zebranego w sprawie, której mediacja dotyczy, nie jest mediatorowi 

potrzebna, a nawet mo e przeszkadza . Zachodzi obawa, e po lekturze akt 

dowych mediatorowi, dysponuj cemu zbyt szczegó ow  wiedz  na temat sprawy, 

trudno b dzie zachowa  bezstronno  oraz oprze  si  ocenie zachowania stron i 

zaproponowaniu im najlepszego - jego zdaniem - rozwi zania konfliktu. 

Badania wykaza y, e nie zawsze - mimo postanowienia o przekazaniu przez s d 

sprawy do mediacji - stosowne dokumenty trafia y do mediatora i post powanie 

mediacyjne by o rozpocz te. 

W sprawie nr 73 dotycz cej kradzie y wiertarki, postanowieniem z dnia 21 maja 1999 

roku s d (prawdopodobnie w osobie przewodnicz cego wydzia u) przekaza  spraw  

do post powania mediacyjnego, a odpisy postanowienia przes  stronom. 

Postanowienie to uprawomocni o si  w dniu 18 czerwca 1999 roku. W dniu 23 

czerwca 1999 roku s d (prawdopodobnie w osobie s dziego referenta) uchyli  

postanowienie z 21 maja 1999 roku i skierowa  spraw  na rozpraw . W uzasadnieniu 

d poda , i  skierowanie sprawy do mediacji by o niezgodne z art. 320 § 1 k.p.k., 

gdy  brakowa o zgody stron. 

W tym miejscu warto zauwa , i  najcz ciej w sytuacjach, kiedy na posiedzeniu 

du w kwestii przekazania sprawy do mediacji strony nie by y obecne, odpisy 

przedmiotowego postanowienia by y stronom przekazywane poczt , a dopiero po ich 

uprawomocnieniu (wobec braku za alenia), s d przekazywa  spraw  mediatorowi. 

Zdarza y si  jednak, o czym ju  by a mowa, i takie sytuacje (np. przypadek nr 287), w 

których s d wydawa  postanowienie o przekazaniu sprawy do mediacji i informowa  

strony, e postanowienie to jest prawomocne, co narusza o zasad  dobrowolno ci 

udzia u w mediacji. 
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uwagi na up yw czasu. 

W sprawie nr 206, dotycz cej zn cania si  syna nad ojcem, sprawa zosta a 

przekazana przez s d do mediacji na posiedzeniu w dniu 15 listopada 1999 roku. W 

posiedzeniu udzia  wzi li zarówno prokurator, jak i strony, które wyrazi y zgod  na 

udzia  w mediacji. Odpis postanowienia s du wraz z kopi  aktu oskar enia zosta  w 

tym samym dniu przes any mediatorowi. Na przeprowadzenie mediacji s d wyznaczy  

termin 1 miesi ca. W dniu 5 grudnia 1999 roku dokumentacja zosta a zwrócona do 

du przez m a mediatorki z powodu jej d ugotrwa ej choroby i pobytu w szpitalu. 

Zanim s d podj  kolejn  decyzj  w tej sprawie, pokrzywdzony napisa  do s du, e 

rezygnuje z mediacji, z powodu dalszych awantur urz dzanych przez oskar onego 

syna. 

Nie mo na oczywi cie na podstawie powy szego przyk adu stwierdzi , i  wcze niej 

podj ta mediacja rozwi za aby konflikt. Z pewno ci  jednak nale y zwróci  uwag  na 

obowi zek informowania s du przez mediatora o zmianach adresu, o rezygnacji z 

pe nienia funkcji mediatora, d ugotrwa ej chorobie czy innych przeszkodach 

uniemo liwiaj cych przeprowadzanie mediacji. 

W przypadku nr 259 mediatorka zwróci a do s du dokumenty zwi zane z mediacj  z 

informacj , e nie mo e podj  si  tego obowi zku z powodu zaawansowanej ci y, 

przy czym uczyni a to do dopiero pod koniec wyznaczonego przez s d terminu do 

przeprowadzenia takiego post powania. S d wyznaczy  innego mediatora, ale 

poinformowa  prezesa w ciwego s du apelacyjnego o nagannym zachowaniu 

mediatora powoduj cym przed enie procesu s dowego. 

Zwykle jednak podj cie przez s d decyzji o przekazaniu sprawy do mediacji skutkuje 

przes aniem mediatorowi stosownych dokumentów. 

Poprzednio obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 14 sierpnia 1998 

roku nie zawiera o przepisów reguluj cych sposób przeprowadzania mediacji. W 

obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniu z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie 

mediacji w sprawach karnych kwestie te zosta y okre lone i uporz dkowane. Zgodnie 

z tre ci  § 11 mediator niezw ocznie po dor czeniu postanowienia: 
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termin i miejsce spotkania z ka dym z nich; 

2) przeprowadza z podejrzanym lub oskar onym i pokrzywdzonym spotkania 

indywidualne (zwane wst pnymi), informuj c o istocie i zasadach 

post powania mediacyjnego oraz przys uguj cych im uprawnieniach; 

3) przeprowadza spotkanie mediacyjne „twarz  w twarz” z udzia em podejrzanego 

lub oskar onego i pokrzywdzonego; 

4) pomaga w sformu owaniu tre ci ugody mi dzy podejrzanym lub oskar onym i 

pokrzywdzonym oraz sprawdza wykonanie wynikaj cych z niej zobowi za . 

Trzeba z ca  stanowczo ci  podkre li , e wprowadzenie tego przepisu do 

rozporz dzenia jest szczególnie istotne i ma zasadnicze znaczenie zw aszcza wobec 

faktu, i  wielu mediatorów uprawnionych do przeprowadzania mediacji w sprawach 

karnych nie jest przeszkolonych. Jak wynika z przeprowadzonych bada , o czym 

wielokrotnie by a ju  mowa w poprzednich rozdzia ach, mediatorzy - cho  kierowali si  

dobr  wol  i ch ci  prowadzenia mediacji jak najlepiej - to jednak pope niali 

podstawowe b dy z powodu braku odpowiedniej wiedzy. Powy szy przepis, cho  w 

bardzo podstawowym zakresie, okre la jednak jakie czynno ci i w jakiej kolejno ci 

mediator powinien wykonywa . Niezmiernie wa ne wi c jest, aby s d (lub prokurator) 

wykonywanie tych czynno ci konsekwentnie egzekwowa  i zwraca  uwag  na 

ewidentne nieprawid owo ci czy brak aktywno ci ze strony mediatora. 

Po otrzymaniu stosownych dokumentów, zapoznaniu si  z nimi (a w przypadku takiej 

konieczno ci zapoznaniu si  z niezb dnymi informacjami z akt s dowych sprawy) 

mediator nawi zuje kontakt ze stronami. Je eli mediator dysponuje numerem ich 

telefonu, to kontakt ten mo e by  nawi zany telefonicznie. Sytuacja ta zdarza si  

jednak niezwykle rzadko. Najcz ciej mediator dysponuje adresami stron (podanymi 

w akcie oskar enia) i dlatego te  jedyn  mo liw  drog  nawi zania kontaktu ze 

stron  jest wys anie listu (najlepiej poleconego, aby mie  potwierdzenie, e list zosta  

wys any i dotar  do adresata)45. 

45 Niekiedy pojawiaj  si  du e trudno ci zwi zane z brakiem aktualnego adresu strony. Dzieje si  to 
wtedy, kiedy od momentu wp ywu do s du aktu oskar enia do chwili przekazania sprawy do mediacji 
up ywa do  znaczny okres czasu i adres staje si  nieaktualny. Niekiedy aktualny adres udaje si  
znale  w aktach s dowych prowadzonej sprawy. Zdarza si  jednak i tak, e mediator - po 

81 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci2. Miejsce mediacji 

Aby mediacja osi gn a swój cel i efekt, niezmiernie wa ne jest tak e to, by by a 

przeprowadzana w odpowiednim miejscu. Na konieczno  unormowania tej kwestii 

zwraca si  uwag  w rekomendacji Rady Europy R (99) 19 dotycz cej mediacji w 

sprawach karnych, która w punkcie 27 mówi, i  mediator powinien by  

odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego i wygodnego miejsca mediacji. 

Mediator powinien te  uwzgl dni  wra liwo  stron i nie doprowadza  do ich 

ura enia. 

Niestety, polskie przepisy dotycz ce mediacji w sprawach karnych nie odnosz  si  do 

tego zagadnienia, pozostawiaj c t  kwesti  do za atwienia wy cznie mediatorom. O 

tym, gdzie mediacja powinna si  odbywa  lub o tym, gdzie prowadzi  jej nie wolno 

czy nie nale y, nie zawiera  wzmianki ani art. 320 Kodeksu post powania karnego z 

1997 roku, ani rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 14 sierpnia 1998 roku. I tak 

jak mo na zrozumie , i  w czasie prac nad pierwszymi przepisami normuj cymi 

nieznan  jeszcze w Polsce instytucj  mediacji, ustawodawca nie doceni  tego 

problemu, to nie jest to ju  tak zrozumia e obecnie - po pi ciu latach jej 

funkcjonowania. O bezpiecznym dla stron miejscu nie mówi si  ani w art. 23a 

Kodeksu post powania karnego po jego ostatniej nowelizacji, która wesz a w ycie z 

dniem 1 lipca 2003 roku, ani w wydanym w wykonaniu jego delegacji rozporz dzeniu 

Ministra Sprawiedliwo ci z 13 czerwca 2003 r. w sprawie post powania mediacyjnego 

w sprawach karnych. Warto przy tym przypomnie , i  w jednym z projektów 

nowelizacji cytowanego wy ej rozporz dzenia znalaz a si  propozycja unormowania 

zagadnienia miejsca mediacji na wzór przyj ty przy przeprowadzaniu mediacji w 

sprawach nieletnich. Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 18 maja 2001 r. 

w sprawie post powania mediacyjnego w sprawach nieletnich w § 13 stanowi, i  

post powania mediacyjnego nie przeprowadza si  w lokalu zajmowanym przez 

uczestników lub ich rodziny, niezale nie od przeznaczenia tego lokalu oraz tytu u 

prawnego do jego zajmowania, ani w budynku s du. 

przedstawieniu postanowienia s du o przekazaniu sprawy do mediacji - aktualny adres zdobywa w 
Centralnym Biurze Adresowym, co znacznie przed a prowadzenie mediacji. 

82 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciSkoro zatem kwestia miejsca mediacji zosta a uregulowana w przepisach dotycz cych 

tego post powania wobec nieletnich, niezrozumia e jest, dlaczego zosta a pomini ta 

przy nowelizacji przepisów dotycz cych mediacji w sprawach karnych. Zw aszcza, e 

- zgodnie z cyt. wy ej rekomendacj  Rady Europy - obowi zek ten spoczywa na 

mediatorze a nie na s dzie czy innych organach pa stwa, nie wywo uje zatem 

adnych skutków finansowych dla bud etu pa stwa. Wprowadzenie takiego przepisu 

spowodowa oby, po pierwsze, ujednolicenie rozwi za  (przynajmniej w tym zakresie) 

z wymogami maj cymi zastosowanie wobec mediatorów prowadz cych mediacje w 

sprawach nieletnich, a po drugie, da oby mo liwo  pewnej kontroli miejsc, w których 

spotkania mediacyjne si  odbywaj . 

Spo ród obj tych analiz  347 spraw, w 7 przypadkach, z przyczyn obiektywnych 

post powanie mediacyjne si  nie rozpocz o i nie dosz o do spotkania mediatora z 

adn  ze stron. By y to takie sytuacje jak np.: mier  sprawcy jeszcze przed 

pierwsz  rozmow  z mediatorem, z enie przez pokrzywdzonego pisemnego 

wiadczenia o rezygnacji z post powania mediacyjnego przed podj ciem 

czynno ci przez mediatora, czy uchylenie przez s d postanowienia o przekazaniu 

sprawy do mediacji. 

Osobn  kwesti  stanowi  te sprawy, w których brak jest danych, gdzie mediacja 

by a prowadzona. Wprawdzie w § 8 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z 

14 sierpnia 1998 roku w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada  instytucje i 

osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji mówi si , i  sprawozdanie powinno 

zawiera  okre lenie miejsca mediacji, to jednak w 126 przypadkach, co stanowi 

36,3% wszystkich zbadanych spraw s dowych, informacje takie przez mediatorów 

nie zosta y w sprawozdaniach zamieszczone, a z akt nie wynika, aby s dy 

podejmowa y jakiekolwiek kroki w kierunku egzekwowania od mediatorów tego 

obowi zku i zwraca y z one sprawozdania celem ich uzupe nienia. 

A zatem na 347 spraw informacje co do miejsca mediacji zawarte by y jedynie w 214 

przypadkach (61,7%) i w tych w nie sprawach mediacja by a przeprowadzana w 

nast puj cych miejscach: 
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Tabela 14. Miejsce mediacji 

Lp. Miejsce mediacji Liczba przypadków % 
1 d 30 14,0 
2 rodek mediacji 82 38,4 
3 miejsce zamieszkania mediatora 6 2,8 

4 miejsce zamieszkania 
pokrzywdzonego 2 0,9 

5 miejsce zamieszkania sprawcy 9 4,2 

6 miejsce zamieszkania 
pokrzywdzonego i sprawcy 19 8,9 

7 inne miejsca 66 30,8 
razem 214* 100,0 

*ogólna liczba badanych spraw po odrzuceniu przypadków, co do których nie by o danych. 

Graficznie rozk ad ten przedstawia si  nast puj co: 

Wykres 4. Miejsce mediacji 

Wydaje si , i  analizuj c powy sze dane, nale y zwróci  baczniejsz  uwag  na kilka 
kwestii. 
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rodkach mediacji. Problem ma ej liczby takich o rodków by  niezwykle wa ny i 

aktualny w roku 1999, ale jest i teraz46. Wi kszo  o rodków mediacji, która 

funkcjonowa a i funkcjonuje obecnie, to placówki za one i prowadzone przez 

Polskie Centrum Mediacji i Dolno ski O rodek Mediacji. Kilka z tych o rodków 

zosta o powo anych przy wspó pracy z samorz dami lokalnymi (np. w Skar ysku-

Kamiennej), gdzie w adze rozumiej c potrzeb  wspierania instytucji mediacji, 

yczy y bezp atnie lokal na prowadzenie takiej dzia alno ci. 

 tak e okr gi (np. Cz stochowa) gdzie w pozyskaniu lokalu na o rodek mediacji 

pomagaj  prokuratorzy i s dziowie, zainteresowani tym, aby instytucja mediacji na ich 

terenie rozwija a si  dobrze, a oni mogli z niej bezpiecznie korzysta . 

W niektórych miastach (np. Pi a, Zielona Góra) mediacje prowadzone s  przez 

pracowników rodzinnych o rodków diagnostyczno-konsultacyjnych i odbywaj  si  na 

terenie tych placówek, a np. w orach - w o rodku pomocy spo ecznej. 

Niektóre o rodki mediacji tworzone s  w wynajmowanych i op acanych indywidualnie 

przez mediatorów lokalach (np. w Lublinie) i chocia  wydaje si , i  w przysz ci 

sytuacja taka powinna sta  si  powszechna, to obecnie jest ona wyj tkowa. Wiadomo 

bowiem, i  wynaj cie, op acenie i utrzymanie lokalu jest niezmiernie kosztowne i 

mo liwe jedynie przy du ej liczbie spraw i ogromnym zaanga owaniu - tak e 

czasowym - ze strony mediatora. 

Analizuj c kwestie zwi zane z miejscem mediacji, nale y wspomnie  o konieczno ci 

szerszego w czenia si  samorz dów lokalnych w rozwi zanie tego problemu. 

Wiadomo bowiem, i  mediacja jest instytucj  s  nie tylko wymiarowi 

sprawiedliwo ci, ale tak e - a w zasadzie przede wszystkim - stronom 

(pokrzywdzonemu i sprawcy), a równie  spo eczno ci lokalnej. Wydaje si  zatem 

celowe, aby w adze lokalne - wzorem tych, które takie kroki ju  podj y - wspomog y 

mediatorów w tworzeniu profesjonalnych o rodków mediacji. S  przecie  liczne 

placówki, jak chocia by o rodki pomocy spo ecznej, które wykorzystywane s  

jedynie w godzinach przedpo udniowych czy wczesnych popo udniowych - w 

46 Chocia  liczba o rodków mediacji stale si  zwi ksza (wed ug danych na maj 2004 roku o rodków 
mediacji utworzonych przez Polskie Centrum Mediacji jest w Polsce 26). 
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zarówno stron, jak i mediatorów) odbywa si  w godzinach popo udniowych. 

Skorzystanie zatem z takich lokali nie przeszkadza oby w codziennym ich 

funkcjonowaniu, a rozszerzenie ich dzia alno ci z pewno ci  mog oby przynie  du e 

korzy ci. O rodek mediacji nie musi przecie  ogranicza  si  tylko do mediacji w 

sprawach karnych czy nieletnich - mediacji mi dzy ofiar  a sprawc  czynu karalnego 

lub przest pstwa, ale mo e sta  si  miejscem rozwi zywania wszelkich innych 

konfliktów, a do wiadczenia mediatorów s dowych by yby z pewno ci  w tym 

zakresie bardzo pomocne. Ponadto, osoby odwiedzaj ce tego typu miejsca mog yby 

zapozna  si  z mediacj  jako form  rozwi zywania sporów, co z pewno ci  

przyczyni oby si  do popularyzacji tej instytucji. 

W sze ciu przypadkach (3%) mediacja odby a si  w domu mediatora. Nie jest to 

sytuacja prawid owa i nale y d , aby jednak korzystano z miejsc neutralnych dla 

wszystkich uczestników post powania, tak e dla mediatora. 

Post powania mediacyjne prowadzono tak e w miejscach zamieszkania sprawcy, 

pokrzywdzonego lub obu stron. 

Nieprawid owe s  takie sytuacje, kiedy jedna strona jest zaproszona na spotkanie 

mediacyjne do mieszkania strony przeciwnej. Co ciekawe, w badanych sprawach 

cz ciej odbywa y si  spotkania w domu sprawcy (9 przypadków) ni  w domu 

pokrzywdzonego (2 przypadki), prawdopodobnie dlatego, e pokrzywdzony ba  si  

zaprosi  sprawc  do swego mieszkania. Ogó em spraw prowadzonych w miejscach 

zamieszkania stron wyst pi o niestety bardzo du o (30!). Fakt tak znacznej ich liczby i 

nieprzestrzegania podstawowych zasad post powania mediacyjnego powoduje, i  

nale y zrobi  wszystko, aby unika  takich sytuacji w przysz ci. Najlepszym na to 

sposobem by oby z pewno ci  wprowadzenie przepisu podobnego do rozwi zania 

przyj tego przy normowaniu mediacji nieletnich, gdzie stosowny przepis 

rozporz dzenia zabrania przeprowadzania post powania mediacyjnego w lokalu 

zajmowanym przez stron . Nie mo na bowiem mówi  o zasadzie neutralno ci czy 

bezstronno ci, nie wspominaj c ju  o konieczno ci zapewnienia bezpiecze stwa 

wtedy, gdy pokrzywdzony uczestniczy w mediacji w mieszkaniu czy innym miejscu 

zajmowanym przez sprawc . Wydaje si  tak e oczywiste, i  osoba mediatora mo e 
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na takie rozwi zanie wyrazi a zgod . 

Wydaje si , i  nieco inaczej wygl da sytuacja, kiedy mediacja dotyczy spraw 

rodzinnych, obie strony post powania razem zamieszkuj  i post powanie mediacyjne 

odbywa si  w nie w tym miejscu. W badanej próbie wyst pi o 19 takich przypadków, 

z których wi kszo  - jak wynika ze sprawozda  - spowodowana by a du  

odleg ci  miejsca zamieszkania zainteresowanych stron od miejsca „urz dowania” 

mediatora oraz k opotami (cz sto finansowymi) z mo liwo ci  dojazdu do innej 

miejscowo ci. Mimo, i  na pierwszy rzut oka wydaje si , e skoro strony razem 

mieszkaj , to miejsce to jest dla nich neutralne i bezstronne, to jednak nale y 

pami ta , i  cz sto to w nie miejsce (zw aszcza przy czynach zwi zanych ze 

zn caniem) jest miejscem przest pstwa, co dla ofiary mo e by  szczególnie trudne. 

Osobn , bardzo kontrowersyjn  kwesti  jest sprawa prowadzenia post powa  

mediacyjnych na terenie s du. Na 214 spraw podlegaj cych analizie, przypadków 

takich by o 30, co stanowi 14% ogó u. Zarówno w wietle rozwi za  przyj tych w 

przepisach dotycz cych mediacji nieletnich, jak i literatury przedmiotu sytuacja taka 

jest nieprawid owa i nie powinna mie  miejsca. Najcz ciej na spotkanie mediacyjne 

strony id  „prosto z sali”, nie ma czasu na to, aby mediator przeprowadzi  spotkania 

wst pne czy pó niej, na osobno ci, wyja ni  stronom istot  post powania 

mediacyjnego, da  czas do namys u. Pami ta  tak e nale y, i  cz sto w takich 

sytuacjach mediacja odbywa si  w trakcie pó godzinnej lub godzinnej przerwy w 

posiedzeniu s du, kiedy strony wiedz , e s d czeka na jej rozstrzygni cie. 

Wprawdzie w ci gu jednego dnia udaje si  zako czy  kilka spraw tego typu, ale do 

samego przebiegu mediacji, jej warto ci a tak e efektów mo na mie  z pewno ci  

du e zastrze enia. Nasuwa si  ponadto skojarzenie, e mediacja w takim wykonaniu 

udz co przypomina instytucj  porozumienia, kiedy to s d wzywa strony, aby si  

pojedna y47. W sytuacji, kiedy mediacja trwa kilka lub kilkana cie minut, na korytarzu 

dowym lub w tej sali, w której toczy si  post powanie s dowe, rola mediatora 

47 Warto przy tym zaznaczy , e przy instytucji porozumienia s d nie karze rozstrzyga  sprawy 
natychmiast, ale wyznacza na ewentualne porozumienie stron odpowiedni czas. Oczekiwanie ze 
strony s du, e post powanie mediacyjne zako czy si  w czasie kilkunastominutowej przerwy w 
posiedzeniu s du oznacza deprecjonowanie instytucji mediacji i wiadczy o zupe nym braku 
zrozumienia jej celów i idei. 
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cisprowadza si  w ciwie do spisania ugody. Mo na wi c postawi  pytanie, czy 

ciwie mediator jest stronom wtedy potrzebny? 

W 66 sprawach (ok. 31%) mediacja odbywa a si  w „innych” miejscach. Najcz ciej 

by o to miejsce pracy mediatora np. rodzinny o rodek diagnostyczno-konsultacyjny, 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pogotowie opieku cze, budynek starostwa 

powiatowego, regionalny o rodek kultury, zespó  szkó , centrum pomocy 

psychologicznej, powiatowy urz d pracy, poradnia zdrowia psychicznego, gabinet 

pedagoga szkolnego itp. Wydaje si , e wobec braku o rodków mediacji, takie 

rozwi zanie jest prawid owe i pozwala na zachowanie podstawowych regu  mediacji. 

Kilka mediacji odby o si  ponadto w kancelarii adwokackiej, szpitalu (z powodu 

szej choroby strony), sali konferencyjnej miejsca pracy stron (w sytuacji, kiedy 

czyn zwi zany by  z wykonywaniem obowi zków zawodowych). 

Reasumuj c, nale y pami ta , i  omawiane badania dotyczy y mediacji 

prowadzonych w roku 1999, kiedy to instytucja ta dopiero si  rozwija a. Jednak na 

podstawie rozmów z mediatorami i s dziami mo na stwierdzi , e sytuacja 

dotycz ca miejsca mediacji niewiele si  zmieni a. Funkcjonuje ju  wprawdzie 26 

placówek mediacji, ale dopóki w ich tworzenie nie w cz  si  spo eczno ci lokalne, 

a ponadto dopóki odpowiednie przepisy nie b  wymusza y prowadzenia 

post powania mediacyjnego w bezpiecznych dla obu stron miejscach, dopóty 

mediatorzy b  radzili sobie sami, a resort sprawiedliwo ci nie b dzie mia  na to 

adnego wp ywu, kontroli ani adnej o tym wiedzy. 

3. Spotkania wst pne, twarz  w twarz i mediacja po rednia 

Post powanie mediacyjne jest procesem, w którym strony powinny aktywnie 

uczestniczy . Niezwykle wa ne jest jak ten proces przebiega, jak zachowuj  si  i 

jakie postawy prezentuj  zarówno sprawca jak i ofiara przest pstwa, jakie 

prze ywaj  emocje oraz jaki wp yw ma na nich zw aszcza spotkanie „twarz  w 

twarz”48. 

48 Bardzo ciekawe spostrze enia w tym zakresie opisuje jedna z mediatorek: „Dla mnie bardzo wa ne 
w mediacji jest to, co si  dzieje mi dzy stronami konfliktu - szczególnie podczas spotka  „twarz  w 
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ciPo skierowaniu przez s d sprawy do mediatora celem przeprowadzenia 

post powania mediacyjnego, mediator powinien nawi za  kontakt ze stronami, przy 

czym z regu y w pierwszej kolejno ci ze sprawc  przest pstwa. Dlaczego? Taka 

kolejno  wynika z kilku powodów, przy czym kwesti  nadrz dn  jest unikni cie 

wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego. Co to oznacza? Jak by a o tym mowa, zdarza 

si , i  mediator otrzymuje od s du postanowienie o przekazaniu sprawy do mediacji, 

bez uprzedniego odebrania od stron zgody na udzia  w takim post powaniu. Sytuacja 

taka mo e by  coraz powszechniejsza przy interpretacji przepisu art. 23a Kodeksu 

post powania karnego w taki sposób, i  obowi zek odebrania zgody ma spoczywa  

na mediatorze, a nie na organie przekazuj cym spraw  do mediacji: s dzie lub 

prokuratorze czy policji. W takim przypadku mo e si  zdarzy , i  sprawca albo nie 

przyzna si  do udzia u w czynie i nie potwierdzi nawet podstawowych faktów 

zarzucanego przest pstwa albo nie wyrazi zgody na udzia  w post powaniu 

mediacyjnym. Je eli taka zgoda nie zostanie uzyskana od sprawcy przed 

rozpocz ciem rozmów z pokrzywdzonym, to sprawa trafia z powrotem do s du (lub 

prokuratury) i jest dalej prowadzona. Je eli jednak najpierw mediator nawi e kontakt 

z pokrzywdzonym, odbierze jego zgod  na udzia  w mediacji, a przy okazji wzbudzi 

jego nadziej  na mo liwo  uzyskania zado uczynienia i unikni cia z regu y d ugiego 

i k opotliwego procesu s dowego, a pó niej do mediacji nie dojdzie z powodu braku 

zgody sprawcy przest pstwa, doprowadzi to do wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego, 

jego ponownego „pokrzywdzenia”. 

Warto przy okazji zwróci  uwag , e zdarzaj  si  sytuacje, w których mediator 

powinien jednak w pierwszej kolejno ci nawi za  kontakt z osob  pokrzywdzon . Ivo 

Aertsen i Tony Peters z Belgii, odwo uj c si  do przeprowadzanego w tym kraju 

eksperymentu zwi zanego z mediacj  w sprawach dotycz cych powa nych 

twarz”. Tutaj nic nie mo na zaplanowa , bo oni bior  odpowiedzialno . Podczas spotka  uruchomione 
zostaj  emocje, których mediator nie mo e przewidzie . Ka da ze stron przygl da si  sobie i drugiej 
stronie. S  ciekawi wzajemnego odbioru, zadaj  pytania. Cz sto to co jest nieznane, niewiadome, jest 

e, zagra aj ce. Informacja o tym oczyszcza, poprawia relacje. Sprawcy ujawniaj  wstyd, a to jest dla 
nich kar , b  tak e swoistym oczyszczeniem z winy. Okazanie wstydu pokrzywdzonemu cz sto 
daje wystarczaj  satysfakcj , to ju  jest przeproszenie, zado uczynienie. Strony zaczynaj  siebie 
zupe nie inaczej widzie , rozumie , poprawia si  komunikacja. Cz sto jest to dla nich wielkie odkrycie, 
nowe do wiadczenie, budz ce zdziwienie. Obserwuje si  to w innym spojrzeniu na siebie, mimice, 
postawie cia a, w s owach, które padaj . Podczas mediacji jej uczestnicy ... maj  okazj  dowiedzie  si  
co czuj  inni, przyjrze  si  w asnym i cudzym motywom zachowa , zrozumie  je, przyj  
odpowiedzialno  za to, co si  sta o, przej  od zewn trznych form kontroli do samokontroli i 
samodyscypliny, uczyni  relacje mi dzy sob  a spo ecze stwem bardziej harmonijnymi”. M. 
Sosnowska, Mediacje - moje do wiadczenia i nadzieje, „Mediator” nr 1/1999, s. 3. 
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ciprzest pstw z u yciem przemocy uwa aj , e mediator (podobnie zreszt  jak 

prokurator) najpierw powinien nawi zywa  kontakt z ofiar  przest pstwa. Ich zdaniem 

jest to wyraz troski o ofiar  ze strony organów wymiaru sprawiedliwo ci. Nie zawsze 

bowiem, po tak traumatycznym prze yciu, osoby pokrzywdzone maj  ochot  „mie  

cokolwiek wspólnego” ze sprawcami dokonanego na nich okrutnego czynu. Trzeba 

jednak doda , i  badacze ci zgadzaj  si  z faktem, e w sytuacji kiedy ofiary wyra  

tak  zgod , a sprawca odmawia udzia u w mediacji, ofiara czuje si  upokorzona i 

ponownie skrzywdzona49. 

W trakcie spotka  wst pnych mediator powinien uzyska  zgod  sprawcy i 

pokrzywdzonego na udzia  w mediacji, a w sytuacji kiedy zgoda ta zosta a odebrana 

wcze niej przez prokuratora lub s d, powinien zgod  tak  potwierdzi . Mo e bowiem 

si  zdarzy , e strona wyrazi a przed s dem zgod  z obawy przed pogorszeniem 

swojej pozycji w dalszym procesie s dowym. Zdarzaj  si  i takie sytuacje, e strona 

wyra a zgod  na udzia  w post powaniu mediacyjnym nie wiedz c dok adnie, na 

czym to post powanie polega, a po wyja nieniu tego, zmienia zdanie. W czasie 

spotkania wst pnego mediator powinien wyja ni , na czym mediacja polega, jakie s  

jej skutki prawne oraz przedstawi  stronie regu y mediacji (dobrowolno , poufno , 

neutralno ). 

W czasie spotka  wst pnych mediator powinien tak e uzyska  odpowiedzi na 

nast puj ce pytania: 

1. Jak obie strony postrzegaj  przest pstwo, jak ten fakt prze y, jakie mia y w 

zwi zku z tym odczucia i emocje? 

2. Czego oczekuj  od mediacji, czy i jakie obawy odczuwaj  w zwi zku z 

propozycj  uczestniczenia w mediacji? 

3. Jakie pro by, yczenia, oczekiwania i dania maj  sprawcy i ofiary wzgl dem 

siebie, jakie s  mo liwo ci zaspokojenia potrzeb i da  drugiej strony? 

49 I. Aersten, T. Peters, Mediation for Reparation. The Victim’s Perspecive, w: E.A. Fattach, T. Peters 
(red.), Support for Crime Victims in a Comparative Perspective, Leuven 1998, s. 234 i nast. 
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ci4. Czy sprawcy i ofiary wyra aj  ch  bezpo redniego spotkania si  celem 

przeprowadzenia post powania mediacyjnego?50
 

W chwili obecnej, po wej ciu w ycie rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 

13 czerwca 2003 r. w sprawie post powania mediacyjnego w sprawach karnych, 

kwestia ta jest ju  uregulowana. W § 11 ust. 1 mówi si , i  mediator niezw ocznie po 

dor czeniu postanowienia „nawi zuje kontakt z pokrzywdzonym i podejrzanym lub 

oskar onym ustalaj c termin i miejsce spotkania z ka dym z nich”. Wydaje si , i  

sformu owanie „z ka dym z nich” zobowi zuje mediatora do tego, aby odby  

oddzielne spotkania z ka  ze stron. Obowi zek ten ju  jasno wynika z § 11 ust. 2 

który stanowi, i  mediator „przeprowadza z podejrzanym lub oskar onym i 

pokrzywdzonym spotkania indywidualne, informuj c o istocie i zasadach 

post powania mediacyjnego oraz przys uguj cych im uprawnieniach”. Obowi zek ten 

zosta  tak e powtórzony w § 13 ust. 2 tego rozporz dzenia okre laj cym wymogi 

dotycz ce sprawozdania z przeprowadzonego post powania mediacyjnego. W pkt. 3 

okre lono, i  sprawozdanie zawiera tak e „informacje o liczbie, terminach i miejscach 

spotka  indywidualnych oraz wspólnych, a tak e wskazanie osób bior cych w nich 

udzia ”. 

Dla mediatorów nieprzeszkolonych, jedyne informacje dotycz ce mediacji p yn  z 

przepisów prawa (przy za eniu, e te przepisy znaj )51. Du a odpowiedzialno  w 

tym zakresie spoczywa tak e na s dziach, którzy przyjmuj c sprawozdania, 

zobowi zani s  do sprawdzania ich zawarto ci pod wzgl dem formalnym, a wi c 

„wymuszania” od mediatorów, aby znalaz y si  w nich te informacje, o których mowa 

w § 13 cyt. wy ej rozporz dzenia. 

Je eli chodzi o spotkania „twarz  w twarz”, to w literaturze przedmiotu podkre la si , 

 du e znaczenie w czasie spotkania mediacyjnego ma aktywno  i zaanga owanie 

stron w negocjacje. Im ta aktywno  jest wi ksza, tym mniej ingeruje mediator i 

50 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik. Mediacja w sprawach nieletnich w wietle teorii i bada . Typografika 
2001, s. 95. 
51 Trzeba niestety zauwa , i  wiara w to, e mediatorzy znaj  przepisy mo e by  zbyt optymistyczna 
przede wszystkim wobec faktu, i  przepisy te nie s  znane nawet wszystkim s dziom. W miesi cu 
marcu 2004 roku mediatorka otrzyma a z jednego z warszawskich s dów spraw  celem 
przeprowadzenia post powania mediacyjnego, przy czym s d w stosownym pi mie powo ywa  si  na 
przepisy niefunkcjonuj cego ju  rozporz dzenia z 14 sierpnia 1998 roku. 
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ciatwiej dochodzi do wynegocjowania ugody, porozumienia a potem wype nienia 

zobowi za 52. W niniejszych badaniach trudno jednak okre li  jak przebiega y 

negocjacje, jaka by a aktywno  stron, a jaki udzia  w formu owaniu ugody mia  

mediator. Informacji takich nie posiadamy, bowiem badania opieraj  si  przede 

wszystkim na danych z akt s dowych, w tym tak e sprawozdaniu z mediacji, które 

takich informacji nie zawiera (i zawiera  nie powinno). 

W innej sytuacji by y autorki eksperymentalnego programu mediacji mi dzy 

pokrzywdzonym a nieletnim sprawc  przest pstwa, które w swoich badaniach 

zastosowa y metod  obserwacji uczestnicz cej mediatora. Przebieg post powania 

mediacyjnego mediatorzy opisywali, pos uguj c si  opracowanym przez autorki 

kwestionariuszem. Dostrzegaj c ró nice mi dzy mediacj  w sprawach nieletnich, a 

mediacj  w sprawach karnych wydaje si  jednak, i  pewne elementy - w tym tak e 

odczucia stron - mog  by  podobne. Dlatego te  uzasadnione wydaje si  zacytowanie 

w tym miejscu pewnych spostrze  z tamtych bada . 

Otó  dla wielu pokrzywdzonych wa ne by o u wiadomienie sprawcy swoich l ków, 

obaw i poczucia krzywdy w zwi zku z do wiadczonym przest pstwem. Mówili o tym 

mediatorom, w sposób z regu y bardzo emocjonalny, ju  w trakcie rozmów 

wst pnych. Niektórzy chcieliby si  dowiedzie  od sprawcy, jakby si  czu  na ich 

miejscu. 

Obawy przed spotkaniem ze stron  przeciwn  wyra ali zarówno sprawcy, jak i ofiary. 

Ró ne by y powody tych obaw. Sprawcy uwa ali, e spotka ich surowa kara, e osoby 

pokrzywdzone b  ich le traktowa , e mediator b dzie sta  po stronie ofiary53. 

Wyniki bada  pokaza y jednak, e w wielu przypadkach i sprawcy i pokrzywdzeni 

zmienili swe negatywne postawy wobec strony przeciwnej. 

*  *  *  

W omawianych badaniach, na 347 przypadków, w 26 brak jest danych na temat liczby 

i rodzaju przeprowadzonych przez mediatora spotka . A zatem do analizy pozostaje 

321 spraw. 

52 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik. Mediacja w sprawach nieletnich ..., str. 103. 
53 Tam e, s. 97. 
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Lp. Rodzaje spotka  mediacyjnych Liczba 
przypadków to 

1.   Nie by o spotka  wst pnych, ani „twarz  w twarz” 21 6,5 

2.  Odby y si  tylko spotkania wst pne 47 14,7 

3.  Odby y si  tylko spotkania „twarz  w twarz” 154 48,0 

4.  Odby y si  spotkania wst pne i „twarz  w twarz” 99 30,8 

Razem 321* 100,0 
*ogólna liczba spraw po odrzuceniu przypadków, co do których nie by o danych. 

Dane te wskazuj , e spotkania wst pne odbywa y si  rzadziej ni  spotkania „twarz  

w twarz”. Oznacza to, e nie wszystkie spotkania z udzia em obu stron zosta y 

poprzedzone spotkaniami z ka  ze stron oddzielnie. W 201 sprawach (62,6%) mia  

miejsce tylko jeden rodzaj spotka : albo spotkania wst pne (14,7%) albo „twarz  w 

twarz” (48,0%). A wi c w my l zasad mediacji, nie by a ona prawid owo prowadzona, 

chocia  formalnie rzecz bior c przepisy nie precyzowa y tych zasad, a zosta o to 

dopiero wprowadzone rozporz dzeniem Ministra Sprawiedliwo ci z 13 czerwca 2003 

roku. 

Warto przeanalizowa , jakie by y najcz stsze przyczyny sytuacji, w których 

odbywa y si  tylko spotkania wst pne i nie dochodzi o do spotkania „twarz  w 

twarz”. Otó  niejednokrotnie w okresie mi dzy posiedzeniem s du a spotkaniem 

wst pnym, lub pomi dzy spotkaniem wst pnym a planowanym spotkaniem „twarz  

w twarz” zachowanie sprawcy (mimo, e wiedzia  on o zbli aj cej si  mediacji) nie 

zmienia o si , a nieraz nawet ulega o pogorszeniu. W takich przypadkach ofiary 

rezygnowa y ze wspólnego spotkania, nie wierz c, e dalsze prowadzenie mediacji 

ma jakikolwiek sens. Wyst powa o to przede wszystkim w sprawach dotycz cych 

zn cania si  przez sprawc  nad rodzin , zw aszcza pod wp ywem alkoholu. Osoby 

pokrzywdzone twierdzi y, i  skoro sprawca wiedz c, na czym polega mediacja, jak  

daje mu szans , mimo to nie zmieni  si , a nawet niejednokrotnie jeszcze pogorszy  

zachowanie wobec nich, to nie widz  sensu podejmowania próby doj cia do 

porozumienia. 

W innych przypadkach, mimo wyra enia zgody na udzia  w mediacji, strona nie 

zg asza a si  na umówiony termin spotkania lub nie odpowiada a na próby kontaktu 
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ci(najcz ciej listowne) ze strony mediatora. W takich sytuacjach terminy by y 

wyznaczane wielokrotnie, ale wobec braku zainteresowania stron sprawa wraca a do 

du i by a rozpatrywana w normalnym trybie. By y tak e i takie sprawy, e mediator 

nie wiedzia , jak prowadzi  mediacj . Zdarza o si , e zarówno do Ministerstwa 

Sprawiedliwo ci, jak i do Zespo u ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce (obecnie 

Polskie Centrum Mediacji) dzwonili mediatorzy i prosili o krótkie telefoniczne 

szkolenie, co maj  po kolei zrobi  po otrzymaniu z s du spraw z poleceniem 

przeprowadzenia post powania mediacyjnego. 

Nale y uzna , e spotkania „twarz  w twarz” czyli te, w których spotykaj  si  ze sob  

obie strony, s  wa niejsze ni  spotkanie mediatora tylko z jedn  z nich. Do tego typu 

spotka  dosz o w 253 przypadkach (78,8%), przy czym w 205 sprawach, (tj. 81%) 

zawarta zosta a ugoda, a w 126 spo ród nich (tj. 61,5%) ugoda ta zosta a wykonana. 

Na to, czy w danej sprawie zosta y przeprowadzone spotkania wst pne czy tylko 

„twarz  w twarz”, ma niew tpliwie wp yw tak e miejsce mediacji. 

Otó  w s dzie prowadzono 30 post powa  mediacyjnych, w których zawsze 

dochodzi o do spotka  „twarz  w twarz”, a spotkania wst pne odby y si  tylko w 6 

przypadkach (20%). Na 30 spraw, ugoda nie zosta a podpisana jedynie w 7 (23,3%). 

W domu mediatora odby o si  6 spraw, przy czym tylko w jednej dosz o do spotka  

wst pnych, a prawie zawsze do spotkania „twarz  w twarz”. Zastanawiaj ce 

natomiast jest to, e spotkania mediacyjne prowadzone w domu mediatora zawsze 

ko czy y si  podpisaniem ugody. Pami ta  jednak nale y, i  by o tylko 6 takich 

przypadków, a zatem jest to za ma a liczba, aby próbowa  ten stan rzeczy 

generalizowa  lub wyci ga  z tego jakiekolwiek wnioski. 

W domu stron odby o si  30 spotka  z czego w po owie spraw nie odbyto spotka  

wst pnych, a w 24 by y spotkania „twarz  w twarz”. Pami taj c, i  miejsce 

zamieszkania stron nie jest miejscem w ciwym do przeprowadzania mediacji trzeba 

zauwa , i  nie dosz o do mediacji (nie stawi a si  strona) lub nie zawarto ugody 

jedynie w 6 przypadkach. Warto si  jednak zastanowi , jak trwa a i dobrowolna jest 

ugoda podpisywana w miejscu zamieszkania strony przeciwnej. 
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oraz w innych miejscach przyjmuj c, e s  to z regu y miejsca pracy mediatorów, 

czyli miejsca w aden sposób nie zwi zane ani z wymiarem sprawiedliwo ci, ani z 

adn  ze stron. Wydaje si , i  przy mediacji prowadzonej w tych miejscach strony 

czuj  si  najpewniej i najbezpieczniej, a mo e zatem i wyniki s  najbardziej 

reprezentatywne. Przy mediacjach prowadzonych w tych miejscach, brak by o 

spotka  wst pnych w 34 sprawach (39%), a spotka  „twarz  w twarz” w 10 

przypadkach (25%). Do mediacji oraz podpisania ugody w o rodkach mediacji nie 

dosz o w 38% spraw, a w „innych miejscach” - w 22,4%. 

Odr bn  kwesti  stanowi tzw. mediacja po rednia. Rozporz dzenie Ministra 

Sprawiedliwo ci z 14 sierpnia 1998 roku nie mówi o nic na temat takiego sposobu 

prowadzenia mediacji54, ale aktualnie obowi zuj ce rozporz dzenie w sprawie 

post powania mediacyjnego w sprawach karnych z 13 czerwca 2003 roku kwesti  t  

reguluje. W § 12 stanowi si  bowiem, i  „Je eli nie jest mo liwe bezpo rednie 

spotkanie podejrzanego lub oskar onego z pokrzywdzonym, mediator mo e 

prowadzi  post powanie mediacyjne w sposób po redni, przekazuj c ka demu z 

nich informacje, propozycje i zajmowane przez drug  stron  stanowisko co do 

zawarcia ugody”55
 

W omawianych badaniach mediacja po rednia odby a si  w 41 sprawach, przy czym 
w 11 przypadkach brak jest danych o miejscu jej przeprowadzenia. W s dzie nie 

odby a si adna mediacja po rednia56, w 11 sprawach mediacja po rednia odby a si  

w o rodku mediacji, w 6 przypadkach - w domu mediatora, w 8 w domu stron, a w 

innym miejscu - w 5 sprawach. 

54 W przepisach prawnych nie by o wówczas mowy o mediacji po redniej, a mimo to w 41 sprawach 
obj tych badaniami zosta a ona przeprowadzona. 
55 Kwestia mediacji po redniej jest tak e uregulowana w rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci z 
dnia 18 maja 2001 r w sprawie post powania mediacyjnego w sprawach nieletnich. W § 15 stanowi 
si , i  „Je eli nie jest mo liwe bezpo rednie spotkanie uczestników, mediator mo e prowadzi  
post powanie mediacyjne w sposób po redni, przekazuj c uczestnikom informacje, propozycje i 
zajmowane przez ka dego z nich stanowisko, o ile wzgl dy oddzia ywania wychowawczego na 
nieletniego nie stoj  temu na przeszkodzie”. 
56 Jest to o tyle zrozumia e, e najcz ciej w s dzie odbywa y si  te post powania mediacyjne, przy 
których s d (cz sto w tym samym dniu) informowa  strony o takiej instytucji i odbiera  ich zgod  na 
posiedzeniu. Skoro zatem obie strony by y w budynku s du, razem bra y udzia  w posiedzeniu s du, to 
nie by o powodów, aby nie mog y bra  udzia u w mediacji. 
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ciSpotkania wst pne odby y si  w 23 sprawach, z których do mediacji nie dosz o w 

trzech, nie zawarto ugody w 6 przypadkach, ugoda zosta a zawarta w 14 sprawach 
(60,9%), a wykonana w 10. 

Warto przy tym zauwa , e do podpisania ugody dochodzi o niemal tak samo 

cz sto przy mediacji po redniej (60,9%) jak i bezpo redniej (66%). Podobnie, nie ma 

wi kszych ró nic co do wykonania ugody podpisanej w wyniku mediacji po redniej 

(55,9%) oraz bezpo redniej (50,2%). 

W literaturze przedmiotu podkre la si , e mediacja bezpo rednia, poprzez ogromne 

znaczenie spotkania osobistego, „twarz  w twarz”, jest mediacj  skuteczniejsz  ni  

po rednia. Wprawdzie z naszych bada  to nie wynika, ale mieli my do czynienia ze 

zbyt ma  liczb  przypadków mediacji po redniej, aby na tej podstawie mo na by o 

potwierdzi  ten pogl d. 

Jakie sprawy trafia y do mediacji po redniej i dlaczego nie dochodzi o w nich do 

spotkania „twarz  w twarz”. Oto kilka przyk adów: 

W przypadku nr 8, pokrzywdzony JR oskar  swoich rodziców o to, e sk adaj  

fa szywe doniesienia o pope nionych rzekomo przez niego przest pstwach. 

Prokuratura wcze niej dwukrotnie odmawia a wszcz cia post powania w tych 

sprawach. Rodzice napisali m.in. do zak adu pracy pokrzywdzonego, do zak adu 

energetycznego oraz do zak adu pracy jego ony, oskar aj c go o kradzie e. 

Oskar eni twierdzili, e syn nigdy nie darzy  ich szacunkiem, le ich traktowa . Mieli do 

niego pretensje, e po lubie wyprowadzi  si  do ony, przy okazji oskar aj c go o to, 

e od tego czasu z ich mieszkania gin y ró ne przedmioty, sprz ty i meble. Syn mia  

ca y czas klucz do ich mieszkania. Na podkre lenie, e chc  zerwa  kontakty z 

synem, oskar eni zmienili nawet nazwisko. Oskar ona przez wiele lat leczy a si  w 

poradni zdrowia psychicznego. W czasie trwania post powania s dowego przez 

pewien okres tak e nie mog a bra  w nim udzia u ze wzgl du na stan zdrowia. 

Sprawa odbywa a si  z oskar enia prywatnego. Przed posiedzeniem, na którym 

skierowano spraw  do mediacji, by y wyznaczane cztery posiedzenia pojednawcze. 

Na pierwszym z nich strony stwierdzi y, e nie widz  mo liwo ci ugody. Pó niej 

wyrazi y zgod  na udzia  w mediacji, przy czym nie chcia y si  spotka . Mediacja 

trwa a d ugo i by a bardzo trudna. W zasadzie do ko ca nie by o wiadomo, czy 
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cidojdzie do podpisania ugody. Mediator przeprowadzi a ze stronami oko o 20 

spotka , w wyniku których oskar eni zobowi zali si , e wycofaj  wszystkie pisma, 

w których negatywnie przedstawiali syna. Ten natomiast zobowi za  si , e po 

spe nieniu tego warunku ugody, wycofa z s du prywatny akt oskar enia. Ugoda 

zosta a zrealizowana. Oskar eni w terminie wystosowali odpowiednie pisma do 

instytucji, do których wcze niej wysy ali listy oczerniaj ce syna. Pokrzywdzony 

wycofa  swoje oskar enie. 

Powy szy przyk ad ukazuje spraw , w której bra  udzia  jeden pokrzywdzony oraz 

dwoje oskar onych - jego rodziców. W sprawie tej odby a si  mediacja po rednia z 

tego wzgl du, e strony - powodowane wzajemn  nienawi ci  i agresj  - nie chcia y 

si  spotka  i „spojrze  sobie w oczy”. Analizuj c ten przyk ad podkre li  jednak 

nale y, i  wprawdzie dosz o do podpisania i zrealizowania ugody, nie osi gni to 

jednak (najprawdopodobniej) rozwi zania konfliktu. Wydaje si , e by aby na to 

szansa, gdyby strony zdecydowa y si  jednak na spotkanie „twarz  w twarz” i 

wyja nienie powodów i przyczyn wzajemnych urazów. A o tym, e konflikt mi dzy 

stronami by  powa ny, wiadczy chocia by liczba odbytych spotka  - 20 (!). 

Niejednokrotnie zdarza si  (co wyst powa o tak e w naszych badaniach), e w 

zwi zku z up ywem czasu od chwili pope nienia przest pstwa do chwili skierowania 

przez s d sprawy do post powania mediacyjnego, lub z uwagi na to, i  sprawca 

przebywa  w znacznej odleg ci od siedziby s du, spotkanie „twarz  w twarz” nie jest 

mo liwe. 

Taka sytuacja wyst pi a w przypadku nr 12. W sprawie tej pokrzywdzona by a firma, 

w której oskar ony w 1996 roku zosta  zatrudniony jako specjalista ds. marketingu. 

Po dwóch dniach od podpisania umowy o prac  pobra  on z magazynu towar o 

warto ci kilku tysi cy z otych i wyruszy , aby „zbada  rynek”. Cz  towaru wstawi  

do tzw. sprzeda y komisowej, a cz  sprzeda . Oskar ony - mimo wielu upomnie  - 

nie rozliczy  si  z towaru ani z pieni dzy. Ówczesny dyrektor przedsi biorstwa 

dowiedzia  si , gdzie znajduje si  cz  towaru i wycofa  go. Oskar ony, po 

zorientowaniu si , e towaru ju  nie ma tam, gdzie go zostawi , stwierdzi e zosta  

przez firm  wykorzystany „do znalezienia rynku zbytu”. Porzuci  prac , a pieni dze, 

które uzyska  ze sprzeda y cz ci towaru pozostawi  sobie jako „zwrot kosztów” 

Nast pnie znalaz  inne zatrudnienie w miejscu oddalonym od miejsca pope nienia 
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ciprzest pstwa o ponad 600 km. Dlatego te , ze wzgl du na znaczn  odleg  

miejsca pobytu oskar onego od s du, który rozpatrywa  spraw , post powanie 

mediacyjne mia o charakter po redni, prowadzone by o z oskar onym przez 

mediatora przede wszystkim za pomoc  rozmów telefonicznych. Omówiona 

wcze niej ugoda zosta a oskar onemu wys ana poczt , a nast pnie - po jej 

podpisaniu - tak  sam  drog  zwrócona. Ugoda dotyczy a zwrotu nale no ci w 

kwocie 2.500 z , p atnych w dwóch ratach po 1.250 z . Pieni dze mia y zosta  

zwrócone w terminie do 15 grudnia 1999 roku. W dniu 13 grudnia 1999 roku s d 

wyda  w tej sprawie orzeczenie (nakaz karny: 600 z  grzywny + koszty post powania 

dowego), a w dniu 20 grudnia pokrzywdzony zg osi  pisemnie do s du, i  warunki 

ugody nie zosta y przez oskar onego zrealizowane i nie otrzyma adnych pieni dzy. 

Mimo tego, w dniu 31 grudnia 1999 roku nast pi o uprawomocnienie nakazu 

karnego. W dniu 2 marca 2000 roku do s du wp yn o zawiadomienie, e oskar ony 

wp aci  600 z  grzywny57. 

Wielokrotnie do mediacji bezpo redniej nie dochodzi z uwagi na zaanga owanie w 

spór bardzo du ej liczby osób. 

Przypadek nr 9 dotyczy wprawdzie jednej pokrzywdzonej i jednego oskar onego 

(sprawa o naruszenie nietykalno ci cielesnej - uderzenie w twarz), ale jak si  okaza o 

ju  na etapie post powania s dowego, w spraw  by a zaanga owana grupa oko o 40 

osób - s siadów z tego samego domu. Od wielu lat w kamienicy utrzymywa a si  

bardzo napi ta sytuacja, s siedzi z uwagi na konflikt podzielili si  na dwa wrogie 

obozy. Dosz o do tego, e nikt nie uczyni adnego kroku bez konsultacji z s siadami 

ze swojej grupy. Tak te  by o w tym przypadku. Pokrzywdzona zosta a przy okazji 

której , kolejnej k ótni uderzona w twarz przez s siada, sprzyjaj cego przeciwnej 

grupie mieszka ców. Po konsultacjach s siedzkich adna strona nie zgodzi a si  na 

spotkanie „twarz  w twarz”, dlatego te  mediator odbywa  spotkania tylko z jedn  

stron , przy czym w spotkaniach tych, oprócz zainteresowanej osoby, z regu y 

uczestniczy o kilkudziesi ciu s siadów. Faktycznie wi c post powanie mediacyjne 

57 Jest to typowy, niestety nie jednostkowy przyk ad, w którym s d w orzeczeniu ko cz cym 
post powanie, mimo braku wiedzy o wykonaniu warunków ugody mediacyjnej, nie odniós  si  do 
wyników mediacji. Oskar ony wp aci  600 z , o których mowa w nakazie karnym i jest wobec s du w 
porz dku. W takiej sytuacji nie ma znaczenia (wobec prawa), e ugoda mediacyjna nie zosta a 
wykonana i pokrzywdzony po raz drugi zosta  przez oskar onego oszukany. 
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cidotyczy o tak naprawd  ca ej kamienicy i niewykluczone, e wcze niej lub pó niej 

odbywa y si  podobne sprawy z udzia em innych przedstawicieli obu sk óconych grup 

siedzkich. Do spotkania „twarz  w twarz” nie dosz o nawet w momencie 

podpisywania ugody. W ugodzie obie strony zobowi za y si  do „zako czenia sporu i 

do enia wszelkich stara  aby poprawi  atmosfer  wspó ycia s siedzkiego”, przy 

czym w tre ci ugody zawarte zosta o zdanie, i  jest ona podpisana „z uwagi na 

dba  o dobros siedzkie stosunki”. Nie wydaje si  jednak, aby konflikt zosta  

rozwi zany. 

Mediacja po rednia odby a si  równie  w sprawie nr 313, w której pokrzywdzonymi 

by o siedmiu funkcjonariuszy policji. W wyniku agresywnego zachowania oskar onego 

dosz o do zniszczenia samochodu oraz uszkodzenia cia a kilku policjantów 

(oskar ony uderza  ich twardymi przedmiotami). Policjanci nie chcieli i nie mieli czasu, 

aby spotyka  si  z oskar onym „twarz  w twarz”, co zreszt  nie by oby atwe z uwagi 

na rodzaj pracy tych funkcjonariuszy policji (praca na zmian , trudno by oby 

zorganizowa  spotkanie, aby akurat wszyscy byli w tym samym czasie w pracy). 

Policjanci stwierdzili zreszt , e tego typu zachowania wobec nich wynikaj  z pracy 

jak  wykonuj . Zosta a podpisana ugoda, która dotyczy a wp aty kwoty pieni nej na 

cele spo eczne - na rzecz Stowarzyszenia Sierot po Policjantach. Ugoda zosta a 

zawarta i przez sprawc  wykonana. 

Mediacja po rednia odby a si  tak e w sprawie, w której oskar ony przebywa  w 

areszcie ledczym (w zwi zku z innym przest pstwem). 

W sprawie nr 44 oskar onych by o 5 m czyzn, a pokrzywdzonych trzech. 

Przest pstwo dotyczy o pobicia w cicieli dyskoteki i pracownika ochrony oraz 

wybicia oko o 40 szyb w budynku, w którym dyskoteka ta si  znajdowa a. 

Post powanie mediacyjne dotyczy o tylko jednego oskar onego i jednego 

pokrzywdzonego (z uwagi na wy czenie innych osób do odr bnego post powania). 

Ze wzgl du na to, e oskar ony kilka dni przed pope nieniem przedmiotowego 

przest pstwa pobi  policjanta, w czasie mediacji przebywa  w areszcie ledczym. 

Mediator najpierw odby  spotkanie wst pne z pokrzywdzonym, w czasie którego ustali  

jego warunki ugody. Nast pnie uda  si  na spotkanie wst pne z oskar onym, które 

odby o si  w areszcie ledczym, z udzia em funkcjonariusza s by wi ziennej. Po 

przedstawieniu propozycji pokrzywdzonego dotycz cej wyp aty kwoty 5.000 z  
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cioskar ony wyrazi  zgod  i napisa  stosowne o wiadczenie, w którym zobowi za  si  

do uiszczenia takiej sumy pieni dzy podkre laj c jednak, i  jest to jego zdaniem 

kwota zbyt wygórowana, a ponadto, e przebywa on w areszcie i nie posiada ani 

adnych oszcz dno ci, ani adnego maj tku, z którego móg by t  nale no  

uregulowa . S d dwukrotnie zwraca  si  pisemnie do pokrzywdzonego o informacj  

na temat realizacji warunków ugody. W aktach s dowych brak jest jednak 

odpowiedzi pokrzywdzonego czy otrzyma  wynegocjowan  sum . Przypadek ten, jak 

si  wydaje, wskazuje na to, e oskar ony podpisa  ugod  wiedz c, i  nie jest w 

stanie zap aci  tak wysokiej kwoty, a nast pnie ugod  t  przyj  pokrzywdzony i 

d58. 

Omówione sprawy, w których odby a si  mediacja po rednia, wskazuj  na to, e nie 

doprowadzi a ona do rozwi zania konfliktu. Nale y jednak uszanowa  decyzje stron, 

które z jakich  - cz sto sobie tylko znanych powodów - nie chc  spotka  si  „twarz  w 

twarz” z drug  stron  sporu, a niekiedy chc , ale nie mog . Mimo niew tpliwie 

wi kszych, walorów mediacji bezpo redniej, mediacja po rednia jest równie  

dopuszczaln  form  ugodowego zako czenia sprawy, zw aszcza e tak e w 

przypadku realizacji zado uczynienia przynosi satysfakcj  stronom. 

4. Atmosfera mediacji 

Spotkanie osoby pokrzywdzonej przest pstwem z jego sprawc  jest bardzo cz sto 

ogromnym prze yciem dla obu stron. Dlatego te  wa ne jest, aby przebiega o ono w 

odpowiedniej atmosferze. A stworzenie takiej atmosfery jest obowi zkiem mediatora. 

To on powinien zadba  o zbudowanie dobrej, szczerej atmosfery spotkania 

sprzyjaj cej spontanicznemu wyra aniu uczu  przez strony, zadawaniu pyta , 

przedstawianiu w asnej wersji wydarze , ich konsekwencji oraz motywów swego 

post powania. Mediator powinien tak e zach ca  ofiar  i sprawc  do oceny uczu  i 

58 Wydaje si , i  nale a oby si  zastanowi  na rol  mediatora w tego typu sprawach. Z pewno ci  
mediator nie powinien pozwoli  na podpisanie ugody z góry skazanej na niemo no  jej realizacji, 
ale nasuwa si  pytanie, czy wiedzia , e powinien zwróci  stronom na to uwag ? O kwestii tej 
b dzie jeszcze mowa w dalszej cz ci opracowania. 
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cimotywów zachowania drugiej strony tak, by ka dy mia  mo no  oceny ca ego 

zdarzenia z punktu widzenia „przeciwnika”59
 

Pami ta  przy tym nale y, i  celem post powania mediacyjnego jest, aby strony 

same dosz y do porozumienia w kwestii rozwi zania konfliktu i ustali y sposób 

zado uczynienia. Mediator nie mo e (chocia  czasami trudno mu si  od tego 

powstrzyma ) namawia  ani zmusza  stron do zawarcia ugody, ani narzuca  im jej 

tre ci. Je eli do porozumienia mi dzy pokrzywdzonym a sprawc  przest pstwa 

dochodzi, to musi to by  wy cznie decyzja stron. Tre  ugody tak e powinna by  

wypracowana w drodze negocjacji tylko przez strony60, nawet je eli mediatorowi 

wydaje si , e „wie, co w danej sytuacji jest dla nich najlepsze” i jak ta ugoda powinna 

wygl da . 

Spotkanie mediacyjne ma s  stronom, a nie mediatorowi, s dowi czy s dziemu, 

dlatego te  to one powinny odgrywa  w nim g ówne role. W literaturze przedmiotu 

podkre la si , e du e znaczenie w czasie spotkania mediacyjnego ma aktywno  i 

zaanga owanie stron w negocjacje. Im ta aktywno  jest wi ksza, im mniej ingeruje 

mediator, tym atwiej dochodzi do wynegocjowania ugody, porozumienia i potem 

wype nienia zobowi za 61
 

W budowaniu atmosfery mediacji wa ne jest, aby zarówno sprawca, jak i 

pokrzywdzony mieli poczucie, i  mediator jest osob  bezstronn  i neutraln 62 - nie 

popieraj adnej strony i nie maj  interesu w okre lonym sposobie zako czenia 

mediacji. Dlatego te , zgodnie z art. 23a § 3 Kodeksu post powania karnego, 

post powania mediacyjnego nie mo e prowadzi  osoba, co do której w konkretnej 

sprawie zachodz  okoliczno ci okre lone w art. 40-42 k.p.k. 

59 Por. D. Wójcik. Mediacja - nowa instytucja w procesie karnym. Idea i problemy praktyczne. 
Mediator nr 21, str. 44. 
60 Taka sytuacja sprzyja ponadto wykonaniu warunków ugody przez sprawc  przest pstwa. 
Sprawca b dzie czu  si  bardziej zobowi zany do wype nienia zapisów ugody je eli sam wyrazi na 
to zgod  i b dzie czynnie uczestniczy  w jej tworzeniu. 
61 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik. Mediacja w sprawach nieletnich ..., str. 103. 
62 O wymaganiach wobec mediatora mowa jest w niniejszym opracowaniu w rozdziale pt. Mediatorzy 
..., str. 65. Na temat bezstronno ci i neutralno ci mediatora por. J. Waluk: Mediacja jako instytucja dla 
pokrzywdzonego. Mediator nr 20, marzec 2002 r., s. 22 i nast. oraz w B. Czarnecka-Dzialuk, D. 
Wójcik: op. cit., s. 29. 
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ciMediator musi pilnowa , aby zosta a zachowana równowaga stron, zw aszcza gdy 

jedna z nich posiada przewag  np. materialn , psychiczn , czy wykszta cenia. 

Rol  mediatora w budowaniu atmosfery mediacji bardzo dobrze okre li  Christoph 

Paul - mediator niemiecki, który powiedzia : „Swoj  rol  w procesie mediacji 

rozumiem jako co  w rodzaju po rednika, ale nie w normalnym tego s owa 

znaczeniu, tylko jako trzeci  osob  siedz  w tzw. „magicznym trójk cie”, która 

buduje równocze nie osobne relacje ze stronami sporu, by przez to pomóc im w 

stworzeniu atmosfery wzajemnego zrozumienia. Poza tym jestem odpowiedzialny za 

przebieg procesu, jestem winien uczestnikom wsparcie w ich zmaganiach z 

problemami. Czuwam nad tym, by zosta o ustalone, co ostatecznie ma by  

wyja nione, pilnuj  by strony negocjowa y w ten sposób, aby ich potrzeby i interesy 

mia y przestrze  i by mog y si  uwolni  z ograniczaj cych je pozycji, które wcze niej 

mediuj cy przyj li. Troszcz  si  o to, by nada  znaczenie wszystkim tym rzeczom, 

które s  wa ne dla uczestników i na koniec towarzysz  mediuj cym w 

przygotowywaniu pisemnego porozumienia, które strony zamierzaj  podpisa ”63. 

Jedn  z najwa niejszych umiej tno ci mediatora, która pomaga stronom w czasie 

spotkania, jest umiej tno  aktywnego s uchania. Umiej tno  ta przydaje si  nie 

tylko w czasie spotka  mediacyjnych, ale w wi kszo ci sytuacji konfliktowych. Jest to 

metoda, która porz dkuje cz sto chaotyczn  - w zwi zku z przepe nion  emocjami 

sytuacj  - rozmow , zach ca do wypowiedzi, prowadzi do sprawdzenia czy obie 

strony rozumiej  wypowiadane s owa w ten sam sposób. Metoda aktywnego 

uchania wyra a si  wg J. Waluk64 w ró nych technikach: 

- „s owna i pozas owna zach ta do kontynuowania wypowiedzi poprzez 
potakiwanie g ow , odpowiednie u enie cia a, zwrócenie si  w kierunku 

mówi cego, u miechanie si ; 

- parafraza, czyli streszczenie wypowiedzi rozmówcy swoimi s owami; 

63 Wywiad z Christophem Paulem przeprowadzony przez Konrada Sobczyka, w: Mediator nr 25, str. 
37. 
64 Techniki aktywnego s uchania zosta y bardziej szczegó owo przedstawione przez Janin  Waluk, 
Konflikt - Mediacja w praktyce. Sposoby rozwi zywania konfliktu. w: Prawo a rozwi zywanie sporów. 
Polskie Centrum Mediacji 2002, str. 13-16. 
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ci- odzwierciedlenie uczu , czyli uto samianie si  z emocjami rozmówcy poprzez 

ycie takich sformu owa  jak: „wydajesz si  bardzo wzburzony”, „s ysz al w 

twoim g osie” itp.; 

- podsumowanie tego, co do tej pory zosta o powiedziane; 

- dowarto ciowanie s abszego pod jakim  wzgl dem rozmówcy, poprzez u ycie 
zwrotów: „w pe ni doceniam, dzi kuj  za tak odpowiedzialne podej cie do 

sprawy” itp.; 

- u ycie pyta  wyja niaj cych, których zadaniem jest u atwienie rozmówcom 

dostrze enia innego punktu widzenia, pomoc w dotarciu do istoty konfliktu czy 

zdobycie jak najwi cej potrzebnych informacji”. 

W budowaniu odpowiedniej atmosfery mediacji pomocne s  tak e spotkania na 

osobno ci. Warto jednak pami ta , e po pierwsze - nie wszyscy mediatorzy wiedz  

o takiej technice prowadzenia mediacji, a po drugie - mo liwo  korzystania z takich 

spotka  uzale niona jest od miejsca, w którym mediacja si  odbywa. eby 

skorzysta  z takiego rozwi zania po dane jest, aby strona wraz z mediatorem 

mog a przej  do oddzielnego pomieszczenia. Z tego m.in. wzgl du wskazane jest, 

aby w mediacji bra o udzia  dwóch mediatorów. W czasie kiedy jeden prowadzi 

spotkanie na osobno ci z jedn  stron , drugi mediator pozostaje z drug . Spotkania 

na osobno ci s  bardzo pomocne w prze amywaniu impasu w czasie negocjacji. S  

stosowane wtedy, kiedy dochodzi do zbyt emocjonalnej wymiany zda , ataku na 

stron  przeciwn  itp. O spotkanie na osobno ci mo e poprosi  strona lub mediator, 

gdy uwa a, e pomo e to roz adowa  napi  sytuacj . Pami ta  jednak nale y, e 

je eli takie spotkanie zosta o przeprowadzone z jedn  stron , mediator musi zapyta  

drug , czy tak e z takiej mo liwo ci chce skorzysta . Spotkania na osobno ci musz  

by  poufne - o czym strony nale y zapewni  - i nie mog  by  wykorzystywane do 

stosowania nacisków na strony, zmuszania ich do jaki  rozstrzygni  lub 

sugerowania rozwi za . 

Przyst puj c do spotkania mediacyjnego, mediator musi pami ta , e mi dzy 

stronami istnieje (trwaj ca czasami wiele miesi cy lub wiele lat) sytuacja konfliktowa. 

Dlatego te  spotkanie to - przynajmniej na pocz tku - wype nione jest negatywnymi 

emocjami, wrogo ci , agresj . Zaleca si  zatem, aby przed rozpocz ciem rozmowy 

ustali  ze stronami zasady spotkania. Zasady te powinny obejmowa  zakaz 
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ciywania s ów wulgarnych, wzajemnego obra ania si , przejawiania agresji. Tak 

ustalone warunki mo na zapisa  na du ym arkuszu i powiesi  w widocznym miejscu. 

Mediator, jako stra nik procedury, musi pilnowa , aby zasady te by y respektowane i 

przestrzegane. W innym przypadku sytuacja mo e wymkn  si  spod kontroli i 

eskalacja negatywnych emocji nie pozwoli na rozwi zanie konfliktu. 

W budowaniu atmosfery mediacji du  rol  odgrywa miejsce, w którym spotkanie si  

odbywa. Pomieszczenie to powinno by  schludne, stwarza  mi e wra enie, a stó  

(najlepiej okr y) ustawiony tak, aby strony mog y zwraca  si  do siebie i siedzie  od 

mediatora w jednakowej odleg ci. 

Strony powinny mie  ponadto wiadomo , e w mediacji funkcjonuje zasada 

akceptowalno ci mediatora, co oznacza, e je eli z jaki  powodów wyznaczony przez 

d mediator im nie odpowiada, mog  wyst pi  o jego zmian . Mediator natomiast 

powinien wiedzie , i  je eli jego zdaniem dalsze prowadzenie mediacji nie ma sensu, 

mo e j  przerwa  i spraw  przekaza  s dowi do dalszego rozpoznania. 

W analizie danych dotycz cych atmosfery mediacji, w niniejszych badaniach nie 

uwzgl dniono 81 przypadków (23,3%) z uwagi na brak w aktach informacji na ten 

temat. Przepisy prawa nie wymagaj  bowiem takich danych. Nie uwzgl dniono te  46 

spraw (13,3%), w których nie dosz o do mediacji (np. z powodu niestawiennictwa 

jednej strony), W pozosta ych 220 sprawach, w których przeprowadzono 

post powanie mediacyjne, wyniki dotycz ce atmosfery spotkania by y nast puj ce: 

- w 138 sprawach (62,7%) atmosfera by a pe na zrozumienia i ch ci 

rozwi zania konfliktu, 
-  w 42 sprawach (19,1%) atmosfera by a przez ca y czas wroga, napi ta i 

bez 

ch ci nawi zania dialogu, 

- w 24 sprawach (10,9%) - atmosfera na pocz tku napi ta, w wyniku mediacji uleg a 

poprawie, 

-  w 16 sprawach (7,3%) - wyst powa y ró ne sytuacje, np. takie, e 

pocz tkowo 

mediacja przebiega a w atmosferze zrozumienia i yczliwo ci, a niestosowne 

zachowanie której  strony (najcz ciej oskar onego) powodowa o, i  strona 

przeciwna rezygnowa a z dalszych rozmów i prosi a mediatora o przekazanie 
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ci„twarz  w twarz” sprawca zosta  osadzony w zak adzie karnym w zwi zku z 

inn  spraw  i pokrzywdzony zrezygnowa  z dalszej mediacji. 

Analiza statystyczna danych wykaza a, e mi dzy atmosfer  mediacji a jej wynikiem 

istnieje istotna zale no . Strony istotnie cz ciej dochodz  do ugody, gdy atmosfera 

mediacji jest dobra i strony wykazuj  ch  rozwi zania konfliktu (81,4%) oraz gdy 

poprawia si  w czasie rozmów (13,2%), ni  gdy nie wyst puje nawi zanie dialogu. 

(x2=116,80; df=2; p<0,001) Przy atmosferze okre lonej jako „z a” do podpisania ugody 

dosz o tylko w 3 przypadkach (1,8%). 

Natomiast w 76% spraw nie zako czonych podpisaniem ugody strony by y do siebie 

wrogo nastawione. Tylko w 3 sprawach (6%), w których nie dosz o do podpisania 

ugody, atmosfera spotkania by a dobra lub na pocz tku napi ta, ale pó niej uleg a 

znacznej poprawie. 

I tak np. w sprawie nr 200 o usi owanie gwa tu na ponad 60-letniej kobiecie przez 

odego m czyzn  wykazuj cego upo ledzenie umys owe redniego stopnia, ofiara 

ze zrozumieniem podesz a do mo liwo ci rozwi zania konfliktu na drodze 

post powania mediacyjnego. W czasie spotkania zachowywa a si  w stosunku do 

sprawcy yczliwie, ale jasno i konkretnie sformu owa a swoj  propozycj  - 10.000 z  

odszkodowania. Sprawca nie by  jednak w stanie zebra  takiej kwoty i strony - 

wprawdzie bez podpisanej ugody ale zadowolone z przebiegu spotkania - rozesz y si  

nie ywi c w stosunku do siebie urazy. Pokrzywdzona zrozumia a bowiem, e sta a 

si  ofiar  przest pstwa zupe nie przypadkowo, a do ataku na jej osob  dosz o 

prawdopodobnie z uwagi na obni ony poziom rozwoju umys owego sprawcy. 

Zdarza y si  takie przypadki, i  w czasie spotkania mediacyjnego atmosfera mi dzy 

stronami nie sprzyja a podpisaniu ugody, ale spotkanie to wywar o na uczestnikach 

du e wra enie i w rezultacie mog o doprowadzi  do zmiany stanowiska. 

W przypadku nr 174 dotycz cym znies awienia oraz u ywania wyzwisk i obelg przez 

dwóch m czyzn w stosunku do s siadki, w czasie spotkania mediacyjnego rozmowa 

przebiega a w napi tej i wrogiej atmosferze. Strony nie chcia y podj  negocjacji i 

mediacja zako czy a si  brakiem ugody. Na rozprawie s dowej strony zgodnie 

stwierdzi y, i  po spotkaniu mediacyjnym pogodzi y si . Z uwagi na fakt, e 
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cisprawa by a prowadzona z oskar enia prywatnego i wobec pojednania, stron s d 

bezwarunkowo umorzy  post powanie. 

W przypadku nr 316 dotycz cym zniewa enia rywala handlowego, strony nie dosz y 

do ugody ze wzgl du na wzajemn  niech  do siebie i do polubownego zako czenia 

sprawy. S d uzna  oskar onego winnym, ale odst pi  od wymierzenia kary 

uzasadniaj c swoj  decyzj  tym, i  pokrzywdzony swoim zachowaniem sprowokowa  

oskar onego do k ótni. Od wyroku tego adwokat pokrzywdzonego z  apelacj . 

Termin rozprawy apelacyjnej zosta  wyznaczony na 18 marca 2002 roku. W dniu 8 

marca 2002 roku pe nomocnik pokrzywdzonego zawiadomi  pisemnie s d, i  strony 

podpisa y ugod  w obecno ci mediatora. Termin realizacji ugody (zamieszczenie 

przeproszenia przez oskar onego w prasie lokalnej) up ywa  15 marca 2002 roku. Na 

posiedzeniu apelacyjnym (18.03.02) pe nomocnik pokrzywdzonego wycofa  apelacj . 

Mo na zatem przypuszcza , i  warunki ugody zosta y zrealizowane. 

Jaki wp yw na ostateczne zako czenie mediacji mo e mie  postawa mediatora oraz 

jak w czasie odpowiednio prowadzonego spotkania mo e zmienia  si  jej atmosfera, 

dobrze obrazuje poni sza sprawa o czyn z art. 207 k.k. 

W sprawie tej (nr 311) dotycz cej zn cania si  m a nad on  polegaj cego na 

wielokrotnym pobiciu, u ywaniu wyzwisk, utrudnianiu korzystania ze sprz tów 

gospodarstwa domowego, pokrzywdzona wprawdzie zgodzi a si  na udzia  w 

mediacji, ale od pocz tku przejawia a wrog  postaw  w stosunku do m a. Mediacja 

odby a si  w poradni psychologicznej - miejscu pracy mediatora (psychologa z 

zawodu). Jak wynika z bardzo szczegó owego sprawozdania, d uga i szczera 

rozmowa zmieni a stosunek pokrzywdzonej do m a65. Podczas d ugiej, z pocz tku 

bardzo emocjonalnej dyskusji, ma onkowie wyja nili sobie wiele zadawnionych 

konfliktów i zachowa . Pokrzywdzona przyzna a, e wielokrotnie sama prowokowa a 

a do agresji swoim zachowaniem. Strony zgodnie stwierdzi y, e wiele ich 

jeszcze czy, przebaczy y sobie nawzajem i podj y decyzj  o rozpocz ciu terapii 

ma skiej. 

65 Do  zn cania nie dochodzi o pod wp ywem alkoholu, a zatem nie by o mowy o konieczno ci 
leczenia. 
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Spotkanie „twarz  w twarz” (przy mediacji bezpo redniej) jest najwa niejszym i 

decyduj cym etapem post powania mediacyjnego. Dlatego te  to, w jakiej przebiega 

atmosferze, jest niezwykle wa ne i ma ogromne znaczenie dla sposobu w jaki 

mediacja zostanie zako czona. 

5. Wynik post powania mediacyjnego 

Z 347 spraw obj tych niniejszymi badaniami odrzucono dwie z uwagi na brak danych 

co do wyniku post powania mediacyjnego. W pozosta ych 345 sprawach wyniki 

kszta towa y si  nast puj co: 

- nie dosz o do mediacji w 56 sprawach (16,2%) 

- dosz o do mediacji, ale nie zako czy a si  ona podpisaniem ugody w 61 

sprawach (17,7%) 

- zosta a podpisana ugoda w 228 sprawach (66,1%) 

Bior c pod uwag  345 spraw, co do których znamy sposób zako czenia 

post powania mediacyjnego, wyniki te graficznie przedstawiaj  si  nast puj co: 

Wykres 5. Wyniki mediacji 

W 56 sprawach nie dosz o do mediacji z powodu niestawiennictwa jednej lub obu 

stron. Sytuacje takie zdarzaj  si  na ró nych etapach post powania mediacyjnego. 

Najcz ciej strona po otrzymaniu listu od mediatora kontaktuje si  z nim, a nast pnie 

- bez podania przyczyn - nie stawia si  na umówione spotkanie. W 1999 roku 
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cisytuacje takie zdarza y si  stosunkowo cz sto, dlatego te  w jednym z s dów podj to 

decyzj , i  stosowny list do strony wysy any by  nie przez mediatora - osob  prywatn  

- ale przez s d. Okaza o si  to skuteczne, gdy  strony cz ciej kontaktowa y si  z 

mediatorami kiedy pismo wysy ane by o z piecz tk  s du, ale rodzi si  w tym 

momencie w tpliwo , czy w takich sytuacjach strony mia y poczucie pe nej 

dobrowolno ci udzia u w mediacji. Nie jest tak e pewne, czy strony mia y do ko ca 

wiadomo , e mediacja jest procesem prowadzonym poza s dem i przez osoby z 

dem nie zwi zane, skoro pismo w tej sprawie wysy ane jest z sekretariatu wydzia u 

karnego. 

W przeprowadzonych badaniach zdarza y si  tak e i takie sytuacje, kiedy jedna 

strona w ogóle nie nawi zywa a kontaktu z mediatorem. Mediator zwraca  wtedy 

spraw  do s du (przewa nie po kilku próbach nawi zania kontaktu) informuj c, e 

mediacja nie odby a si  z powodu niestawiennictwa strony. 

By y jednak i takie przypadki, e do mediacji nie dochodzi o z innych powodów. 

W sprawie nr 201 o czyn z art. 207 k.k., dotycz cej zn cania si  przez oskar onego 

nad rodzin , mediator otrzyma  od pokrzywdzonych informacj , i  sprawca znajduje 

si  w szpitalu z powodu z amania nogi. Mediator zapozna  si  z opini  s dowo-

psychiatryczn  dotycz  oskar onego (brak danych na temat okoliczno ci 

udost pnienia tre ci tej opinii) i na jej podstawie w opracowa  sprawozdanie b ce 

de facto opini  psychologiczn , w której stwierdzi , e oskar ony powinien zosta  

poddany obserwacji psychiatrycznej i w zwi zku z tym prowadzenie mediacji jest 

niecelowe. 

Do mediacji nie dochodzi o te  z przyczyn od stron niezale nych. 

Przyk adem jest sprawa nr 261 dotycz ca potr cenia dwóch kobiet przez samochód. 

Oskar ony nie stawi  si  na mediacj  z powodu odbywania zasadniczej s by 

wojskowej. Z uwagi na to, e pokrzywdzone wyst pi y do Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Spo ecznego z wnioskiem o odszkodowanie za uszkodzenie cia a 

spowodowane wypadkiem, a jego wyp ata uzale niona by a od prawomocnego 

orzeczenia w tej sprawie, obie kobiety stwierdzi y, e nie mog  d ej czeka , a  

sprawca b dzie móg  stawi  si  na spotkanie i zdecydowa y o przerwaniu mediacji. 
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ciA oto przyk ad sprawy, w której postawa strony jest co najmniej niezrozumia a. 

W przypadku nr 275 dotycz cym konfliktu s siedzkiego, pokrzywdzona z a ustnie 

w sekretariacie wydzia u wniosek o przekazanie sprawy do mediacji, a nast pnie nie 

zg osi a si  dwukrotnie na wyznaczone spotkania z mediatorem. W zwi zku z jej 

niestawiennictwem, mediator zwróci  do s du spraw  bez przeprowadzenia mediacji, 

o któr  sama pokrzywdzona wnosi a. Nast pnie pokrzywdzona wycofa a prywatny akt 

oskar enia stwierdzaj c, e wybaczy a sprawcy. 

Zdarza si  te , e strona kontaktuje si  z mediatorem, ale nie wyra a zgody na 

mediacj , a je eli wcze niej zgod  wyrazi a - to j  wycofuje. Niekiedy taka decyzja 

by a podj ta w wyniku stale utrzymuj cego si  nagannego zachowania oskar onego 

(np. przy zn caniu), ale zdarza y si  i takie sytuacje, e zgoda zosta a wycofana po 

rozmowie z adwokatem albo kuratorem sprawuj cym dozór nad oskar onym w 

zwi zku z poprzednim skazaniem. 

W 61 sprawach dosz o do spotkania mediacyjnego, które nie zako czy o si  

podpisaniem ugody. 

W wielu przypadkach nie dochodzi do porozumienia ze wzgl du na wzajemn  niech  

stron i brak woli do podj cia negocjacji. 

W sprawie nr 207 dotycz cej utrudniania przez by on  kontaktów ojca z synem, nie 

dosz o do ugody ze wzgl du na wzajemn  niech , wrogo  i agresywn  postaw  

stron. Mimo zwracania uwagi przez mediatora, oskar ona u ywa a s ów obra liwych 

wobec pokrzywdzonego, nie zgadza a si  z niczym o czym by y m  mówi , negowa a 

wszystkie przedstawiane przez niego fakty. Oskar ona nie czu a si  winna zaistnia ej 

sytuacji i przejawia a negatywn  postaw  wobec wszelkich prób wypracowania 

kompromisu. 

Zdarza y si  takie sprawy, gdzie strony rozmawia y ze sob  i przedstawia y w asne 

propozycje rozwi zania konfliktu, ale w ko cu nie dochodzi o do zgody w tej kwestii. 

W przypadku nr 217 dotycz cym zn cania si  przez ojca i syna nad matk  i córk  

(siostr ), podstawowym warunkiem ugody proponowanym przez pokrzywdzone 

kobiety by o podj cie leczenia odwykowego przez oskar onych uzale nionych od 

alkoholu, na co ci wyra ali stanowczy sprzeciw twierdz c, e nie jest im to potrzebne. 
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ciW niektórych sytuacjach (chocia  jest ich mniej ni  przypuszczali przeciwnicy 

instytucji mediacji), do ugody nie dochodzi z uwagi na wysoko  proponowanego 

przez pokrzywdzonego zado uczynienia finansowego. 

W sprawie nr 288 dotycz cej u ywania gró b, wyzwisk oraz uderzenia w zwi zku z 

konfliktem s siedzkim, pokrzywdzona przedstawi a oskar onemu propozycj  zap aty 

na jej rzecz kwoty 900 z  tytu em zwrotu kosztów s dowych, wynagrodzenia 

adwokata oraz zap aty 1000 z  tytu em odszkodowania zdrowotnego. Oskar ony nie 

przyznawa  si  do uderzenia pokrzywdzonej, jedynie do gró b i wyzwisk. 

Zaproponowa  s siadce przeprosiny, ale ta trwa a przy swoich warunkach 

finansowych. Do podpisania ugody nie dosz o. 

Dla porównania, w jaki sposób ko czy y si  post powania mediacyjne przekazywane 

przez prokuratorów, warto przytoczy  analiz  przeprowadzon  przez Eugeniusza 

Wildnera - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Bia ymstoku. Podda  on badaniu 

wszystkie sprawy skierowane do post powania mediacyjnego przez prokuratury 

apelacji bia ostockiej w 2001 roku. Spraw takich by o 24, przy czym w 21 dosz o do 

podpisania ugody. „Jedynie w trzech sprawach mediacja okaza a si  nieskuteczna. W 

jednej z nich zgoda podejrzanego na post powanie mediacyjne by a pozorna. 

Przypuszcza , e uniknie w ten sposób odpowiedzialno ci karnej. Na umówione 

spotkanie z mediatorem przyszed  pijany. Nast pnie wyprowadzi  si  z domu. Druga 

sprawa dotyczy a pobicia na tle nieporozumie  s siedzkich. Konflikt by  zadawniony i 

z tego wzgl du szansa na skuteczn  mediacj  niewielka. W jednej sprawie nie dosz o 

do mediacji, poniewa  mediator nie móg  nawi za  kontaktu z jedn  ze stron. 

Skuteczno  post powa  mediacyjnych by a wi c bardzo du a i wynios a 87,5%”66. 

Analiza statystyczna dotycz ca sposobu zako czenia spraw kierowanych do mediacji 

na przestrzeni lat (o czym by a mowa w rozdziale III) wskazuje, i  w sposób ca kowicie 

uprawniony mo na stwierdzi , e skuteczno  post powa  mediacyjnych, mierzona 

liczb  podpisywanych ugód, jest du a. Warto przy tym pami ta , e na skuteczno  

mediacji - o czym ju  wspominano - istotny wp yw ma odebranie zgody, miejsce oraz 

atmosfera mediacji, a zatem te elementy post powania mediacyjnego, które zale  

przede wszystkim od znajomo ci odpowiednich technik oraz 

66 Eugeniusz Wildner, Post powanie mediacyjne w praktyce prokuratur apelacji bia ostockiej, w: 
Mediator nr 25, str. 57-60. 
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ciprzygotowania mediatora67. Obecnie niektóre kwestie (jak chocia by kolejno  

podejmowania dzia  przez mediatora, konieczno  przeprowadzenia spotka  

wst pnych itd.) zosta y okre lone w rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci. Mo na 

mie  zatem nadziej , e efektywno  post powa  mediacyjnych, przy prawid owym 

stosowaniu przez mediatorów przepisów, b dzie co najmniej na takim samym 

poziomie. 

6. Formy zado uczynienia 

W tradycyjnym post powaniu s dowym proces ko czy si  og oszeniem przez s d 

orzeczenia opartego na zebranych dowodach, przy czym strony swoje stanowiska 

mog  przedstawia  tylko udzielaj c odpowiedzi na zadawane pytania lub kieruj c 

pisma procesowe. Orzeczenie - niezale nie od jego tre ci - z regu y jest niezgodne z 

oczekiwaniami jednej, a nieraz tak e obu stron: albo pokrzywdzony uwa a, e jest 

ono za liberalne w stosunku do oskar onego, albo oskar ony czuje si  skrzywdzony 

zbyt rygorystycznym potraktowaniem go przez s d. Niezadowolone bywaj  te  obie 

strony. 

W mediacji sytuacja wygl da inaczej. Wychodz c od tezy zaprezentowanej przez 

Nilsa Christie, e przest pstwo jest konfliktem mi dzy stronami przyw aszczonym 

przez pa stwo, mo na powiedzie , e w procesie mediacji konflikt ten „wyj ty jest na 

pewien czas z gestii organów pa stwowych” i przekazany do rozstrzygni cia 

zainteresowanym stronom. Strony mog  przedstawi  swoje emocje i odczucia 

zwi zane z przest pstwem, a ofiara wyrazi  jakiej dozna a straty czy krzywdy oraz 

jakie s  jej oczekiwania co do sposobu oraz wielko ci rekompensaty za to co si  

sta o. Zainteresowane strony - przy pomocy mediatora - negocjuj  najlepsze - zgodne 

z wyra onymi przez sprawc  mo liwo ciami a ofiar  oczekiwaniami - rozwi zanie i 

jest to wy cznie ich decyzja. 

Je eli chodzi o ugody w obj tych badaniami sprawach, nale y podkre li , e ich 

analiza pod wzgl dem tre ci nie jest atwa i przedstawia si  nast puj co: 

67 Do wiadczenia zarówno polskie, jak i innych krajów wskazuj , e szczególnego wyczucia i 
przygotowania mediatora wymagaj  sprawy dotycz ce konfliktów w rodzinie. 
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Tre  ugody Liczba 
przypadków 

% 

Tylko przeproszenie pokrzywdzonego 40 17,5 
Zado uczynienie finansowe (w niektórych przypadkach 
wyst puje te  przeproszenie pokrzywdzonego lub inne 
formy zado uczynienia) 

86 37,7 

Inne formy zado uczynienia* 102 44,8 
Razem 228 100,0 
* chodzi o przede wszystkim o leczenie z uzale nienia alkoholowego 

Ugody podpisywane przez strony zawiera y bardzo ró norodne formy 

zado uczynienia i ich ca ciowe przedstawienie jest dosy  trudne. Przyj to wi c 

nast puj  zasad : w tabeli wyodr bniono przypadki wy cznie symbolicznego 

zado uczynienia, którym by o przeproszenie pokrzywdzonego (17,5%). Ponadto, z 

uwagi na to, e dla niektórych pokrzywdzonych, zw aszcza tych, którzy doznali 

szkody materialnej, wa ne by o uzyskanie rekompensaty finansowej, osobno 

potraktowano te ugody w sprawach s dowych, w których sprawca, niezale nie od 

innych zobowi za , zgodzi  si  na tak  (tj. finansow ) form  zado uczynienia. Do 

innych form zado uczynienia zaliczono wynegocjowane przez strony takie 

zobowi zania sprawcy, jak np. leczenie z uzale nienia od alkoholu, zaprzestanie 

urz dzania awantur w domu, wykonanie jakiej  czynno ci na rzecz pokrzywdzonych, 

wykonanie pracy na cele spo eczne oraz wiele innych, nieraz bardzo szczegó owo 

okre lonych zachowa . Nale y przy tym podkre li , e na tym w nie polega 

warto  instytucji mediacji, e w jej trakcie dochodzi do uwzgl dnienia rozwi za  i 

zaspokojenia potrzeb korzystnych i istotnych dla stron. W post powaniu 

mediacyjnym jest bowiem czas i mo liwo  indywidualnego podej cia do stron i 

ca ciowej oceny ich sytuacji. Natomiast s d, orzekaj c warunkowe umorzenie 

post powania, b  zawieszaj c wykonanie kary, mo e na  obowi zki na 

skazanego wymienione w art. 72 k.k. 

Takie indywidualne tre ci ugody wypracowane s  tylko dzi ki d ugiej, szczerej 

rozmowie i mo liwo ci przedstawienia swoich oczekiwa . W trakcie post powania 

dowego sytuacja taka nie jest mo liwa. S dziowie ograniczeni zarówno procedur , 

jak i ci ym brakiem czasu nie maj  mo liwo ci zapoznania si  z indywidualnymi 

potrzebami ofiary, a niekiedy nie do ko ca mog  tak e zorientowa  si  w 
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ró nych form zado uczynienia z po ytkiem dla stron. 

Ugody zawieraj ce specyficzne formy zado uczynienia wynikaj ce z 

indywidualnych sytuacji stron wyst powa y najcz ciej w sprawach o przest pstwa z 

art. 207 k.k. 

W przypadku nr 124, dotycz cym zn cania nad rodzin  pod wp ywem alkoholu, 

sprawca zobowi za  si , e nie b dzie urz dza  awantur w domu, do podj cia 

leczenia, a tak e do z enia przysi gi w ko ciele, e nie b dzie pi  alkoholu przez 

najbli szy rok. 

W przypadku nr 123, tak e dotycz cym zn cania pod wp ywem alkoholu nad rodzin , 

sprawca zobowi za  si  do uiszczania alimentów w kwocie 200 z  na rzecz syna, 

partycypowania w utrzymaniu mieszkania, a tak e do zakupu dla córki maszyny do 

szycia (mo e by  u ywana). 

W przypadku nr 331, oskar ony zobowi za  si  do podj cia leczenia oraz upowa ni  

on  do odbioru jego wynagrodzenia. 

W niektórych sprawach ugoda by a tak sformu owana, e nak ada a obowi zki nie 

tylko na sprawc , ale tak e na osob  pokrzywdzon : 

W przypadku nr 337, dotycz cym zn cania nad konkubin , oskar ony zobowi za  si  

do: 

- wp acania 200 z  miesi cznie na rzecz ich wspólnego syna, 

- nieu ywania wulgaryzmów i wyzwisk pod adresem konkubiny. 

Pokrzywdzona natomiast zobowi za a si , e: 

- zezwoli sprawcy na spotkania z ich synem dwa razy w tygodniu, 

- dwa razy w miesi cu zezwoli na wyjazd syna wraz z jego ojcem do rodziny na 

wie , 
- w przypadku w tpliwo ci co do stanu zdrowia ch opca, wyra a zgod  aby ojciec 

móg  sprawdzi  stan zdrowia syna w przychodni lub zasi gn  opinii 

innego lekarza. 
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W sprawie nr 230, oskar ony zobowi za  si  do zado uczynienia w nast puj cy 

sposób: 

1) zg osi si  do Poradni Odwykowej w S. w dniu 30.12.1999 r. w celu podj cia 

leczenia. Za wiadczenie o odbytej wizycie do czy do ugody; 

2) dzie przestrzega  zasad poprawnego wspó ycia rodzinnego (nie b dzie 

wy udza  od matki pieni dzy, nie b dzie u ywa  obra liwych s ów w stosunku 

do niej, powstrzyma si  od agresywnych zachowa ; 

3) podejmie nieodp atnie prac  w ogrodzie o powierzchni 4 arów; 

- kopanie ziemi 

- zasadzenie ziemniaków 

- podlewanie ro lin od maja do sierpnia w cznie 

4) w lipcu 2000 r. pomaluje mieszkanie (du y i ma y pokój, kuchni  i azienk ) 

- ciany na bia o 

- drzwi i okna na olejno. 

Podane powy ej przyk ady dotyczy y ugód zawieranych przez cz onków rodziny. By y 

te  takie, które dotyczy y pokrzywdzonych, obcych dla sprawcy: 

W przypadku nr 127, czyn dotyczy  wypadku komunikacyjnego. W wyniku mediacji 

dosz o do podpisania ugody, w my l której sprawca zobowi za  si  do pomocy 

pokrzywdzonemu w codziennych czynno ciach, których on nie móg  wykonywa  

samodzielnie. 

Do podpisania ugody w wyniku mediacji dochodzi o tak e w wypadkach przest pstw z 

bardzo powa nymi skutkami. 

W sprawie nr 42 w wyniku wypadku samochodowego mier  ponios y cztery osoby. 

 oraz matka dwóch ofiar za dali od sprawcy wysokiego odszkodowania 

finansowego (po 15.000 z ), na które ten nie wyrazi  zgody z powodu braku rodków 

finansowych. W wyniku wypadku mier  ponie li tak e rodzice trzech sióstr (w tym 

dwóch ma oletnich). Sprawca zobowi za  si  do udzielania osieroconym siostrom 

sta ej pomocy finansowej na potrzeby mieszkaniowe i yciowe. 
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zado uczynienia i podpisywane s  w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji. 

Wa  rol  w tym procesie powinien odgrywa  mediator, którego jednym z 

obowi zków jest czuwanie nad realno ci  proponowanej przez stron  formy 

zado uczynienia i reagowanie, je eli jego zdaniem proponowana ugoda jest 

niemo liwa do zrealizowania lub krzywdz ca dla strony. 

Warto tak e pami ta , e nie zawsze mediacja, której skutkiem jest podpisana ugoda, 

musi zako czy  si  pojednaniem stron. W procesie mediacji nale y d  przede 

wszystkim do próby wzajemnego zrozumienia. Pojednanie bardzo cz sto jest efektem 

takiego zrozumienia, ale nie zawsze do niego dochodzi. Trzeba uszanowa  decyzj  

stron, które chc  podpisa  ugod , ale nie chc  si  pojedna . W przeprowadzonych 

badaniach zdarzy a si  taka sytuacja, e sprawca podpisa  ugod  tylko po to, eby 

uchroni  rodzin  przed d ugotrwa ym i uci liwym procesem s dowym. Cz sto nie ma 

mowy o pojednaniu, kiedy przest pstwo jest czynem incydentalnym, strony si  nie 

znaj , a podpisanie ugody ma na celu tylko i wy cznie rekompensat  (najcz ciej 

finansow ) poniesionych strat. Mimo ogromnej warto ci psychologicznej i 

emocjonalnej procesu mediacji trzeba tak e pami ta  o tym, e nie dla wszystkich 

pojednanie b dzie czym  wa nym i znacz cym. 

Istotnym pytaniem jest to, jak powinien post pi  mediator, kiedy sprawca jest sk onny 

do podpisania ugody, chce i  na kompromis, ale roszczenia pokrzywdzonego s  zbyt 

wygórowane. Na kwesti  t  zwraca y uwag  autorki eksperymentalnego programu 

mediacji nieletnich. Stwierdzi y one, e „w pewnych, wyj tkowych sytuacjach, gdy 

sprawca jest gotowy zado uczyni , a do ugody nie dochodzi przez roszczeniow , 

dominuj ca postaw  pokrzywdzonego, mo na o takiej przyczynie niepowodzenia 

mediacji szerzej poinformowa  s d”68. W poddanej w tamtych badaniach analizie 

sprawie, mediator zdecydowa  - wbrew przyj tym zasadom - ujawni  w sprawozdaniu 

dla s du rodzinnego przyczyn  niepowodzenia mediacji. 

Podobna sytuacja mia a miejsce w omawianych badaniach. 

68 B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Mediacja nieletnich w wietle ..., str. 127. 
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do jakiego dosz o mi dzy oskar onym a jego bratem i jego konkubin . Wszyscy oni 

prowadzili wspóln  firm  i postanowili razem kupi  nieruchomo  po on  

niedaleko siedziby firmy. Wspólnie ustalili cen  jak  s  w stanie za t  nieruchomo  

zap aci . W czasie rokowa  dotycz cych sprzeda y nieruchomo ci pokrzywdzeni (tj. 

brat z konkubin ) zg osili cen  wy sz  od wcze niej ustalonej i przez to stali si  jej 

cicielami. Zaskoczony sytuacj  oskar ony uzna  to za atak na w asn  osob  

oraz wyraz braku lojalno ci ze strony wspólniczki i brata. Postanowi  zako czy  z 

nimi wspó prac . Przyjecha  do swojego domu, w którym udost pnia  jeden pokój 

pokrzywdzonym. Wszed  do niego i wyrzuci  kilka nale cych do nich przedmiotów 

przez okno - m.in. lamp , stolik i fotele. Po pewnym czasie poszed  do stodo y, z 

której zacz  wyrzuca  na podwórko siano. Kiedy przyjechali pokrzywdzeni i 

zobaczyli co si  sta o, dosz o do awantury. Oskar ony by  jeszcze w trakcie 

wykonywania wcze niej rozpocz tych prac, trzyma  w r kach wid y, którymi zacz  

grozi  pokrzywdzonym. 

Straty zosta y w akcie oskar enia oszacowane na kwot  ok. 1.600 z . Pokrzywdzeni 

natomiast od samego pocz tku przejawiali postaw  roszczeniow  i kilkakrotnie 

zmieniali zeznania, podaj c coraz to nowe szczegó y dotycz ce zniszczonych 

przedmiotów. W trakcie mediacji (po redniej) sformu owali swoje dania na czn  

kwot  10.000 z . Na tak du  kwot  nie wyrazi  zgody sprawca, który sk onny by  

zrekompensowa  szkod  w wysoko ci oszacowanej w akcie oskar enia. 

Mediator w sprawozdaniu dla s du przedstawi  do  szczegó owo przebieg negocjacji, 

zwracaj c uwag  na roszczeniow  postaw  pokrzywdzonych. S d umorzy  

post powanie, zwracaj c w uzasadnieniu uwag  na nagann  postaw  

pokrzywdzonych. 

Problem postawy mediatora w tego typu sprawach jest istotny i wymaga du ej 

rozwagi. Z jednej strony mediacja jest procesem poufnym i strony musz  by  o tym 

zapewnione i przekonane. Z drugiej jednak strony, mediatorzy borykaj  si  z 

„czysto ludzk ” pokus  poinformowania s du o przyczynach braku powodzenia 

mediacji wynikaj cych z niew ciwej - ich zdaniem - postawy pokrzywdzonego czy 

sprawcy. 
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stronami, ma oczywi cie warto  sama w sobie. Niezmiernie wa ne jest jednak, aby 

ugoda ta zosta a zrealizowana. 

7. Wykonanie ugody 

Wypracowanie i podpisanie ugody jest niezmiernie wa nym elementem procesu 

mediacji. Aby jednak proces ten zako czy  si  w pe ni sukcesem, ugoda ta musi 

zosta  przez sprawc  zrealizowana. Niepokoj ce s  takie sytuacje - i to zarówno z 

punktu widzenia ofiary przest pstwa, jak i dobra wymiaru sprawiedliwo ci - kiedy 

sprawca podpisuje ugod , a nast pnie nie wykonuje jej, nie ponosz c za to adnych 

konsekwencji. Sytuacje takie przyczyniaj  si  do wtórnej wiktymizacji 

pokrzywdzonych: raz zostali przez sprawców dotkni ci wyrz dzonym przez nich 

przest pstwem, drugi raz niespe nion  obietnic  zado uczynienia. 

Na konieczno  realizowania ugód mediacyjnych zwrócili m.in. uwag  uczestnicy 

konferencji „Mediacja w Unii Europejskiej i Polsce” organizowanej przez pos ank  

Katarzyn  Piekarsk  - przewodnicz  Komisji Sprawiedliwo ci i Praw Cz owieka w 

dniu 28 kwietnia 2003 roku. We wnioskach z dyskusji panelowej dotycz cej mediacji 

w sprawach karnych zapisano m.in., e „przyj te przez sprawc  przest pstwa 

zobowi zania wobec pokrzywdzonego powinny by  bezwzgl dnie wyegzekwowane i 

to w razie potrzeby w trybie wykonywania orzecze  s dów karnych”69
 

Przypomnijmy, e w przeprowadzonych badaniach podpisano ugody w 228 

sprawach. Co do 64 spraw (ok. 19%) brak jest danych czy zawarta ugoda zosta a 

wykonana. W pozosta ych 164 przypadkach wykonanie ugody przedstawia si  

nast puj co: 

69 Wnioski z dyskusji panelowej z Konferencji 28/04/2003 dotycz ce mediacji w sprawach karnych, 
oprac. s dzia Ewa Krukowska - wiceprezes S du Okr gowego w Gliwicach, w: Mediator nr 25, str. 
51- 53. 

117 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciTabela 17. Wykonanie ugody 

Wykonanie ugody Liczba przypadków % 
Ugoda nie wykonana 21 12,8 
Ugoda wykonana w cz ci 11 6,7 
Ugoda wykonana w ca ci, w terminie 119 72,6 
Ugoda wykonana w ca ci, po terminie 10 6,1 
Ugoda wykonana nie przez 
wszystkich sprawców 

3 1,8 

Razem 164 100,0  

W ok. 13% spraw ugoda w ogóle nie zostaje wykonana. Spowodowane to jest 

najcz ciej niech ci  sprawcy do realizacji podpisanych przez siebie warunków lub 

brakiem odpowiednich rodków finansowych. 

Bardzo cz sto nie s  wykonywane warunki ugody dotycz ce podj cia pracy lub 

leczenia. 

Sprawa nr 216 dotyczy zn cania si  rodziców b cych pod wp ywem alkoholu nad 

córk . W wyniku mediacji strony podpisa y ugod , w której sprawcy zobowi zali si  

do podj cia leczenia odwykowego. Ojciec mia  ponadto zarejestrowa  si  jako 

bezrobotny bez prawa do zasi ku oraz podj  prac  gwarantuj  mu ubezpieczenie 

zdrowotne. 

Oskar ony nie wywi za  si  z powy szych obowi zków, gdy  - jak stwierdzi  na 

posiedzeniu - nie mia  czasu. Z uwagi na fakt, e matka pokrzywdzonej dziewczyny 

wywi za a si  z przyj tych na siebie zobowi za , s d wy czy  spraw  dotycz  ojca 

do odr bnego post powania (w stosunku do matki s d warunkowo umorzy  

post powanie na okres 2 lat). 

Przedstawione powy ej przyk ady s  najcz ciej spotykanymi powodami 

niewykonywania warunków ugody: dotycz  niewype niania przyj tych na siebie 

zobowi za  finansowych, a tak e - w przypadku spraw dotycz cych zn cania w 

rodzinie - sprawcy nie zg aszaj  si  w wyznaczonym terminie do leczenia odwykowego 

lub nie podejmuj  pracy. 

W pozosta ych 87% spraw ugoda zosta a wykonana w ca ci lub w cz ci, a zatem 

roszczenia pokrzywdzonego zosta y - przynajmniej w jakim  zakresie - zaspokojone. 
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oskar onych obowi zków nak adanych przez s dy w tradycyjnych post powaniach 

dowych jest zdecydowanie ni szy. 

Podobnie jak na samo wypracowanie i podpisanie ugody, tak i na jej wykonanie ma 

wp yw wiele czynników. Jednym z nich jest niew tpliwie tre  podpisanego 

porozumienia, atmosfera mediacji, czy sposób jej prowadzenia przez mediatora. 

Analizowano te , jak wygl da o wykonanie ugody w zale no ci od miejsca 

przeprowadzenia mediacji. 

Najcz ciej by y wykonywane ugody, do których dosz o w wyniku mediacji 

przeprowadzonej w s dzie - 72,4% (x2=3,96; df=1; p<0,05), nast pnie w domu stron - 

64%, w innym miejscu - 53,8%, w o rodku mediacji - 41.4%. Analiza ta by aby jednak 

niepe na, gdyby my nie wzi li pod uwag  tre ci wykonywanych ugód. Jak si  okaza o, 

ponad po owa ugód zawieranych w s dzie (52,2%) polega a na przeproszeniu 

pokrzywdzonego, natomiast znacznie mniej (21,7%) zaci gni to tam zobowi za  

finansowych. Nic wi c dziwnego, e ugody zawarte w s dzie by y tak cz sto 

wykonywane. 

Dla porównania nale y poda , e ugody zawierane w o rodkach mediacji by y 

wykonane w 41,4%, ale tylko w 36% polega y one na zobowi zaniu si  do 

przeproszenia pokrzywdzonego, co z regu y wykonywane jest w trakcie spotkania czy 

zaraz po nim (a zatem w znacznie mniejszej liczbie przypadków ni  przy ugodach 

zawieranych w s dach)70, natomiast zado uczynienia cz ciej polega y na 

wiadczeniu finansowym, które mo e by  trudniejsze do realizacji przez sprawc  i 

sprawdzenia przez mediatora lub s d. 

70 Wyja nienie tej kwestii jest szczególnie wa ne, gdy  o rodki mediacji s  najbardziej po danymi 
miejscami, w których post powanie mediacyjne powinno by  przeprowadzane. Dane statystyczne 
mówi ce o tym, e ugody zawierane w takich o rodkach s  rzadziej wykonywane ni  w te osi gane w 

dach (a wi c miejscach gdzie mediacja nie powinna by  prowadzona) by yby mylne i prowadzi y do 
dnych wniosków. Na tak wysok  liczb  wykonanych ugód zawieranych w s dzie wp yw ma raczej 

szybko  i powierzchowno  przeprowadzanych tam post powa  mediacyjnych, przy czym mediator 
dysponuje najcz ciej wzorem ugody i nie ma mo liwo ci przeprowadzania pe nych i przemy lanych 
negocjacji. Faktem jest - co nale y podkre li  - e najcz ciej do mediacji przeprowadzanej w s dzie 
kierowane by y sprawy z oskar enia prywatnego, dotycz ce znies awienia czy pomówienia na tle 
konfliktów s siedzkich, w których - jak mo na przyj  - inne oprócz przeproszenia formy ugody nie 
zawsze by y potrzebne. 
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mia o równie  to, e realizacja tego obowi zku cz sto nie by a sprawdzana i nie 

wiadomo by o, kto ma to kontrolowa . 

W przeprowadzonych badaniach najcz ciej realizacj  warunków ugody sprawdza  

mediator - 81 przypadków (ok. 24%), cho  wed ug obowi zuj cych w 1999 roku 

przepisów obowi zku takiego nie mia . Jak wynika z poprzedniego rozdzia u, w wielu 

przypadkach mediacja ko czy a si  zobowi zaniem sprawcy do przeproszenia 

pokrzywdzonego i dochodzi o do tego w czasie spotkania mediacyjnego. Oczywiste 

jest, e wówczas wykonanie ugody niejako „automatycznie” sprawdza  mediator. 

Niekiedy jednak strony w ugodzie zawiera y postanowienie, e zobowi zuj  si  do 

poinformowania mediatora o spe nieniu warunków ugody. 

W wyniku takiej praktyki oraz do wiadcze  uzyskanych w mediacjach w sprawach 

nieletnich, obecnie obowi zek sprawdzania realizacji ugody zosta  na mediatora 

na ony przepisami prawa. Zgodnie z § 11 ust. 4 rozporz dzenia MS z 13 czerwca 

2003 roku, mediator „... pomaga w sformu owaniu tre ci ugody mi dzy podejrzanym 

lub oskar onym a pokrzywdzonym oraz sprawdza wykonanie wynikaj cych z niej 
zobowi za ”. Obecnie sytuacja jest zatem jasna i nawet je eli ugoda nie zawiera 

takiej klauzuli, mediator obowi zany jest w okre lonym w niej terminie sprawdzi  

wykonanie na onych na sprawc  zobowi za  i powiadomi  o tym s d. 

W czasie, kiedy prowadzone by y mediacje stanowi ce przedmiot niniejszych bada , 

to kto ma sprawdza  wykonanie ugody nie by o jeszcze takie oczywiste. Dlatego te , 

oprócz mediatora, realizacj  zobowi za  sprawdza  tak e s d (23 przypadki), kurator 

(27 przypadków) lub zg asza y strony. 

Niestety, brak w owym czasie uregulowania kwestii sprawdzania warunków ugody 

spowodowa , e a  w 64 sprawach brak jest danych, czy sprawca zrealizowa  przyj te 

na siebie obowi zki. 

Z realizacj  warunków ugody oraz ewentualnym dochodzeniem przez 

pokrzywdzonego zapisanych w niej zobowi za  wi e si  kwestia „mocy prawnej” 

ugody podpisanej w wyniku mediacji. Na problem ten zwracali uwag  zarówno 

przedstawiciele wiata nauki (np. Ewa Bie kowska, Beata Czarnecka-Dzialuk), jak i 

dziowie stosuj cy mediacj  w praktyce. Wypowiadaj c si  na ten temat, s dzia 
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ciAgnieszka R kas stwierdzi a: „Ugodzie zawartej przez strony przed mediatorem nie 

mo na nada  klauzuli natychmiastowej wykonalno ci ... Ugoda zawarta w 

post powaniu mediacyjnym nie mo e sta  si  tytu em egzekucyjnym. W praktyce 

dzie to oznacza  konieczno  sporz dzania ponownie ugody w toku post powania 

dowego, powtórzenia czynno ci wykonanych ju  przez strony przed mediatorem ... 

tpliwo ci mog  zrodzi  si  w sytuacji, gdy mi dzy stronami dojdzie do zawarcia 

ugody przed mediatorem, a nast pnie jedna z nich nie wyrazi zgody na powtórzenie 

czynno ci ugody przed s dem, np. nie rozumiej c przes anek konieczno ci 

potwierdzenia ugody w protokole s du”. Dalej autorka proponuje, aby „rozwa  

mo liwo  np. zatwierdzania ugody zawartej przed mediatorem przez s d, bez 

konieczno ci ponownego prowadzenia czynno ci, z nadaniem klauzuli 

natychmiastowej wykonalno ci, oczywi cie po skontrolowaniu przez s d zgodno ci 

ugody z prawem i zasadami wspó ycia spo ecznego”71. 

Autorka propozycji, pracuj c w S dzie Rejonowym w Cz stochowie, by a jednym z 

najcz ciej stosuj cych mediacj  s dziów karnych w Polsce. Jej do wiadczenie w 

tym wzgl dzie jest wi c ogromne i wynika z du ej praktyki. Pami taj c o tym, e 

kwestia kontroli wykonania ugody zawartej w wyniku mediacji nie jest do ko ca 

uregulowana, warto zastanowi  si  nad mo liwo ci  takiego rozwi zania, aby ugod  

po przyj ciu jej przez s d i w czeniu do akt s dowych opatrywa  stosown  

piecz ci  nadaj  jej klauzul  wykonalno ci. Prawa ofiary w zakresie 

egzekwowania jej roszcze  by yby wtedy chronione. 

8. Sprawozdanie mediatora 

Sprawozdanie mediatora jest pisemn  informacj  opracowywan  przez mediatora o 

post powaniu mediacyjnym, przedstawian  organowi wymiaru sprawiedliwo ci 

zlecaj cemu przeprowadzenie mediacji. To co powinno si  w takim sprawozdaniu 

znale , a w ciwie to, jakich informacji w sprawozdaniu zamieszcza  nie nale y, 

budzi o ci e dyskusje i kontrowersje. Rozbie no ci te mia y swoje ród o w 

rozwi zaniach prawnych. 

71 A. R kas, Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci - szanse i zagro enia, w: Mediator nr 22, 
str. 22. Por. tak e W. Daszkiewicz: Pojednanie, ugoda i mediacja w post powaniu karnym 
(zagadnienia procesowe), w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks post powania karnego. Krótkie 
komentarze, Zeszyt 8, Ministerstwo Sprawiedliwo ci, Warszawa 1998. 
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ciRekomendacja Nr R (99) 19 Komitetu Ministrów Rady Europy o mediacji w sprawach 

karnych w punkcie 32 mówi bowiem, e „Mediator powinien zda  spraw  organom 

wymiaru sprawiedliwo ci z podj tych dzia  i z wyniku mediacji”. K adzie si  tam 

tak e nacisk na fakt, i  „Sprawozdanie mediatora nie mo e ujawnia  przebiegu 

spotkania mediacyjnego ani te  zawiera  s dów co do zachowania stron w trakcie 

mediacji”. 

Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 14 sierpnia 1998 roku wprowadza o 

pod tym wzgl dem pewne zamieszanie. Zgodnie bowiem z § 8 ust. 2 rozporz dzenia 

oprócz sygnatury sprawy i oznaczenia mediatora, okre lenia miejsca i czasu 

przeprowadzenia mediacji, oznaczenia stron uczestnicz cych w mediacji, mediator - 

zgodnie z ppkt. 4 - zobowi zany by  w sprawozdaniu zamie ci  „informacj  o 

przebiegu mediacji”. Obowi zek taki budzi  wiele zastrze  przede wszystkim z 

uwagi na jedn  z g ównych zasad mediacji, a mianowicie zasad  poufno ci. Trudno 

bowiem okre li , jakie informacje o przebiegu mediacji - poza wymienionymi powy ej - 

mediator powinien w sprawozdaniu zamie ci , aby zasadzie poufno ci nie uchybi . 

Nie mamy wprawdzie danych o tym, eby s dziowie domagali si  od mediatorów 

szczegó owego opisu post powania mediacyjnego, niemniej brak informacji na ten 

temat nie oznacza, e takich sytuacji nie by o. 

Jak dot d, rozbie no ci te nie zosta y rozstrzygni te. Rozporz dzenie Ministra 

Sprawiedliwo ci z 13 czerwca 2003 roku nie nak ada ju  wyra nie na mediatora 

obowi zku informowania s du (lub prokuratora) o przebiegu mediacji, mowa jest tylko 

o tym, e sprawozdanie ma zawiera : podstawowe dane na temat osoby mediatora 

(lub instytucji przeprowadzaj cej mediacj ) informacje o liczbie, terminach i miejscach 

spotka  indywidualnych oraz wspólnych, a tak e wskazanie osób bior cych w nich 

udzia . 

Rozwi zanie takie jest o tyle s uszne i potrzebne, e w wielu do tej pory 

opracowywanych przez mediatorów sprawozdaniach brak jest danych na ten temat. 

Mediatorzy nie wskazywali liczby spotka , a tak e - co zreszt  by o niezgodne nawet 

z poprzednio obowi zuj cym rozporz dzeniem - miejsc przeprowadzenia 

post powania mediacyjnego. W dalszym ci gu jednak zachodz  w tpliwo ci co do 

interpretacji art. 23a k.p.k. § 2, który stanowi, e w sprawozdaniu mediatora ma si  
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ciznale  informacja na temat „przebiegu” mediacji. Coraz wi cej jednak s dziów 

stosuj cych w praktyce instytucj  mediacji zgadza si  z pogl dem, e przeczy to 

zasadzie jej poufno ci i e w Kodeksie post powania karnego powinien si  znale  

przepis o zakazie przes uchiwania mediatora przez s d jako wiadka, na okoliczno  

faktów o których powzi  wiadomo  w trakcie mediacji. 

Analizuj c sprawozdania z post powa  mediacyjnych w badanych sprawach, nale y 

podkre li  przede wszystkim ich ró norodno . 

Wydaje si , e najbardziej prawid owymi sprawozdaniami spe niaj cymi wszystkie 

wymogi formalne wymienione w stosownym rozporz dzeniu Ministra 

Sprawiedliwo ci, a jednocze nie nie wykraczaj cymi poza jego ramy - by y 

sprawozdania opracowywane przez wielu mediatorów wed ug wzoru lub na 

podstawie projektu zamieszczonego w „Poradniku mediatora” Ewy Bie kowskiej72. 

By y jednak i takie sprawozdania, w których co do tre ci, jak i co do formy mo na mie  

du e zastrze enia i w ciwie zastanawiaj ce jest, dlaczego s dziowie takie 

dokumenty od mediatorów przyjmowali. Pomijaj c fakt, i  sprawozdania te by y 

sporz dzane na nie zawsze schludnie wygl daj cych kartkach papieru, pisane 

niedbale i nieczytelnym pismem, to jeszcze nie zawiera y wielu podstawowych 

informacji, o których by a mowa w rozporz dzeniu Ministra Sprawiedliwo ci z 14 

sierpnia 1998 roku. Sprawozdania te to szablonowe wzory dokumentu, w których 

mediator umieszcza  jedynie dane osób bior cych udzia  w spotkaniu, niekiedy jego 

dat  oraz, w zale no ci od rodzaju zako czenia spotkania, przekre la  odpowiednie 

sformu owanie: strony zawar y ugod /strony nie zawar y ugody. 

Mo na by rzec, e w ciwie je eli by uzupe ni  takie sprawozdanie o miejsce 

mediacji (zgodnie z wymogami rozporz dzenia) to w ciwie wszystko by oby w 

porz dku. Otó  nader cz sto zdarza o si , e w tego typu dokumentach ugoda nie 

stanowi a za cznika (jak to regulowa  § 8 ust. 4 rozporz dzenia z 1998 roku oraz § 13 

ust. 3 rozporz dzenia obecnie funkcjonuj cego), tylko jej tre  by a integraln  cz ci , 

a w ciwie jednym z punktów sprawozdania sporz dzanego przez mediatora. 

Sytuacja taka jest nieprawid owa i nie powinna by  tolerowana. Ugoda 

72 Obecnie z uwagi na zmian  rozporz dzenia Ministra Sprawiedliwo ci wzór ten musi by  
uzupe niony o nowe informacje, np. o liczbie spotka  indywidualnych i spotka  wspólnych. 
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cibowiem musi by  oddzielnym dokumentem, podpisanym przez strony i mediatora, 

sporz dzonym w trzech egzemplarzach - po jednym dla ka dego uczestnika. 

Sprawozdanie natomiast jest informacj  opracowywan  przez mediatora tylko na 

ytek organu zlecaj cego przeprowadzenie post powania mediacyjnego i nie 

powinno by  stronom przekazywane, ani przez nie podpisywane. Wydaje si  ponadto, 

e takie „mechaniczne” traktowanie wyniku post powania mediacyjnego i skre lanie 

„nie pasuj cego wyra enia” przy stronach, nie wiadczy o indywidualnym podej ciu 

mediatora do konfliktu, tylko daje wra enie „odhaczenia jednej z wielu spraw”. Ugody 

w tego typu sprawozdaniach najcz ciej polega y na stwierdzeniu, e „strony 

pogodzi y si  i nie roszcz  wobec siebie adnych pretensji”. Na podkre lenie 

zas uguje ponadto fakt, e w wielu wypadkach sprawozdania takie by y sporz dzane z 

mediacji przeprowadzanych w s dzie, bezpo rednio po takim spotkaniu, 

prawdopodobnie na korytarzu, „na kolanie”, poniewa  s d czeka  na zako czenie 

mediacji oraz stosowny dokument, który móg by do czy  do akt sprawy. Wiadomo, 

e przeprowadzenie post powania mediacyjnego wymaga nak adu pracy oraz czasu, 

niemniej wydaje si , e po wi cenie chocia by kilkudziesi ciu minut na opracowanie 

prawid owego sprawozdania - wiadcz cego przecie  o pracy mediatorów i 

pozostaj cego w s dowych aktach sprawy - powinno by  traktowane jako wyraz 

szacunku wobec stron bior cych udzia  w spotkaniu, a tak e osób, które b  

sprawozdanie czyta y - w tym przede wszystkim wobec s du. 

Z drugiej strony jest grupa mediatorów, która popad a w drug  skrajno  - przesadnej 

drobiazgowo ci oraz nieuzasadnionej szczegó owo ci w sporz dzaniu sprawozdania z 

mediacji. 

W cytowanej ju  sprawie nr 282 dotycz cej zn cania si  nad on , mediator - z 

zawodu psycholog, terapeuta rodzinny - w zasadzie nie z  sprawozdania z 

mediacji, a opini  psychologiczn  zawieraj  zarówno opis przyczyn wieloletniego 

konfliktu rodzinnego, jak i wskazania, jakie dzia ania sk óceni ma onkowie powinni 

podj  w przysz ci. W pewnym momencie mediator u  zreszt  sformu owania 

„przeprowadzi em terapi  rodzinn ”, a sprawozdanie mediacyjne zako czy  swoj  

imienn  piecz tk  „psycholog, terapeuta rodzinny”. 

Wielu, zw aszcza nie przeszkolonych mediatorów przedstawia w sprawozdaniach 

informacje o tym, jak zachowywa y si  strony, jaki mia y stosunek do mediacji, jak 
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cireagowa y na przedstawiane przez stron  przeciwn  propozycje ugody. Jak ju  

wspomniano w rozdziale dotycz cym form zado uczynienia, zdarzaj  si  takie 

sytuacje, e „usprawiedliwione” jest zamieszczenie informacji o przyczynach braku 

osi gni cia porozumienia, zw aszcza je eli zosta o to spowodowane przez 

roszczeniow  postaw  pokrzywdzonego. Niemniej pami ta  nale y o tym, e powinny 

to by  sytuacje wyj tkowe i szczególnie uzasadnione. 

Mo na odnie  wra enie, e wielu mediatorów nie przywi zuje wi kszej wagi do 

tre ci i formy sprawozdania, zw aszcza, gdy za cza do niego podpisan  ugod . 

Taka postawa jest nieprawid owa i nieuzasadniona. Pomijaj c fakt, i  przez 

sporz dzane przez siebie dokumenty tak e budujemy swój wizerunek, a tak e 

wizerunek mediacji jako instytucji - mediatorzy powinni pami ta  równie  o tym, e 

sprawozdanie oraz ugoda s  dokumentami, które mog  mie  zasadniczy wp yw na 

tre  podejmowanego przez s d orzeczenia. Zgodnie bowiem z cytowanymi ju  

przepisami, s d „bierze pod uwag  wyniki przeprowadzonego post powania 

mediacyjnego”. A mo e to robi  tylko i wy cznie na podstawie tych materia ów i 

dokumentów, które mediator s dowi przedstawi. 

9. Orzeczenie s du 

Z rozmów z mediatorami wynika, e w trakcie spotka  mediacyjnych strony cz sto 

zadaj  mediatorom pytanie: „Jak zako czy si  post powanie s dowe je eli 

podpiszemy ugod ?”. Zdarza si  te , e strony próbuj  stosowa  ró nego rodzaju 

naciski oraz sugeruj  mediatorowi, e podpisz  ugod , je eli ten „za atwi” umorzenie 

post powania przez s d. W niektórych sytuacjach - przede wszystkim tych, w których 

mediatorzy nie odbyli specjalistycznego szkolenia (zw aszcza w zakresie 

podstawowych zagadnie  prawnych) - podpisane przez strony porozumienia ko cz  

si  s owami, e „podpisanie ugody ko czy post powanie s dowe mi dzy oskar onym 

a pokrzywdzonym”. Jest to nieuprawnione, stanowi du y b d mediatora i mo e dziwi  

brak reakcji s du (s dziego) na tak sformu owan  ugod . 

Trzeba pami ta  - co wielokrotnie powtarzane jest na szkoleniach i spotkaniach z 

mediatorami - e we wszystkich sprawach, tak e tych, w których zosta o 

przeprowadzone post powanie s dowe zako czone ugod , ostateczn  decyzj  
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cipodejmuje s d. W sprawach z oskar enia prywatnego, w których zastosowano 

mediacj , post powanie zgodnie z tre ci  art. 492 § 2 k.p.k. umarza si , ale tak e jest 
to decyzja s du, który wydaje stosowne postanowienie. 

W sprawach z oskar enia publicznego, wprawdzie w my l art. 53 § 3 k.k. s d, 

wymierzaj c kar , bierze pod uwag  wyniki przeprowadzonej mediacji, ale w jakim 

zakresie oraz jakie w zwi zku z podpisan  ugod  wyda orzeczenie, jest wy cznie 

jego decyzj . 

Niedopuszczalne zatem jest ze strony mediatorów sk adanie jakichkolwiek obietnic 

czy zapewnie  co do sposobu zako czenia post powania s dowego i wp ywanie w 

ten sposób na decyzje podejmowane przez strony post powania mediacyjnego. Ale o 

tym wiedz  jedynie mediatorzy przeszkoleni, dlatego m.in. w rekomendacjach Rady 

Europy przywi zuje si  tak  wag  do szkolenia. Upominaj  si  o to równie  polscy 

znawcy problematyki. 

Jak wynika z akt s dowych obj tych badaniami, s dy z regu y bra y pod uwag  

pozytywne wyniki mediacji przy wydawaniu orzeczenia ko cz cego post powanie 

dowe, a w sprawach zako czonych ugod  istotnie cz ciej orzeka y agodniej ni  w 

sprawach, w których nie dosz o do mediacji lub mediacja nie zako czy a si  wynikiem 

pozytywnym. 

Jakie orzeczenia s dy podejmowa y w analizowanych sprawach, pokazuje poni sza 

tabela oraz wykres 6. 
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Tabela 18. Decyzje s dów w analizowanych sprawach 

Decyzja s du Liczba przypadków % 
bezwarunkowe umorzenie post powania 82 23,7 
warunkowe umorzenie post powania (z 
wpisanymi warunkami ugody) 53 15,4 

warunkowe umorzenie post powania 
(bez wpisanych warunków ugody) 72 20,9 

kara pozbawienia wolno ci z zawieszeniem 
jej wykonania* 96 27,8 

bezwzgl dna kara pozbawienia wolno ci 1 0,3 
kara grzywny samoistnej 19 5,5 
inne orzeczenia 22 6,4 
razem 345** 100% 

* w tym by o 15 spraw, w których zastosowano art. 387 k.p.k. 

** ogólna liczba badanych spraw po odrzuceniu przypadków, co do których nie by o pe nych danych 

Wykres 6. Decyzje s dów w analizowanych sprawach 
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ciW 60% analizowanych spraw (207 przypadków) s dy umorzy y post powanie, z 

czego w oko o 24% umorzenie by o bezwarunkowe, natomiast w ponad 36% spraw 
warunkowe. 

Mo na by stwierdzi , e skoro do mediacji kierowane s  sprawy „mniejszego kalibru” - 

przynajmniej z punktu widzenia resortu sprawiedliwo ci (trzeba bowiem pami ta , e 

dla stron ka da sprawa jest wa na i trudna) - to nic dziwnego, e w tak du ej liczbie 

przypadków procesy zako czy y si  „ agodniejszym” orzeczeniem. 

Analiza orzecze  s du skorelowanych z wynikiem mediacji wskazuje jednoznacznie, 

e w sytuacjach, kiedy zosta a podpisana ugoda, s dy istotnie cz ciej stosuj  

agodniejsze” orzeczenia ni  w przypadkach, kiedy do mediacji nie dosz o lub 

zako czy a si  negatywnie, bez podpisania ugody. 

Bezwarunkowe umorzenie post powania zosta o przez s dy zastosowane w 82 

sprawach, z których 54 (ok. 66%) zako czy o si  podpisaniem ugody (w pozosta ych: 

w 8 nie dosz o do mediacji, a w 20 stronom nie uda o si  doj  do porozumienia). 

Je eli chodzi o warunkowe umorzenie post powania, to s dy wyda y takie orzeczenia 

w 125 sprawach. Przy tych rozstrzygni ciach wp yw podpisanej ugody wydaje si  

jeszcze wi kszy - jedynie 16 spraw (12,8%) zako czonych orzeczeniem o 

warunkowym umorzeniu post powania nie zako czy o si  pozytywnym wynikiem 

mediacji (w 7 sprawach do mediacji nie dosz o, a w 9 strony nie podpisa y ugody). 

Pozosta ych 109 przypadków (87,2%) zako czy o si  pozytywnym wynikiem mediacji i 

strony dosz y do porozumienia. 

Warto przy tym przyjrze  si , w jakich sprawach s dy stosowa y orzeczenia o 

warunkowym umorzeniu post powania, mimo i  do podpisania ugody nie dosz o. 

Sprawa nr 56 dotyczy a uderzenia s siadki w twarz przez dwóch m czyzn. Do 

zdarzenia dosz o na klatce schodowej, a jego przyczyn  by  d ugotrwa y konflikt 

siedzki. W wyniku mediacji strony nie dosz y do porozumienia (brak informacji na 

temat proponowanych form zado uczynienia oraz powodów braku ugody). S d 

warunkowo umorzy  post powanie na okres próby 1 roku i obci  sprawców 

kosztami s dowymi oraz nakaza  zwrot na rzecz pokrzywdzonej kosztów zast pstwa 

adwokackiego. 
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ciW sprawie nr 101 dwóch m odych m czyzn zosta o oskar onych o zniszczenie 

upków drogowych, a szkod  wyceniono na 760 z . Przedstawiciel Dyrekcji Dróg 

Publicznych domaga  si  w trakcie mediacji zwrotu równowarto ci poniesionych strat, 

na co oskar eni nie wyrazili zgody z uwagi na brak rodków finansowych. S d 

warunkowo umorzy  post powanie na okres próby 1 roku. 

Sprawa nr 198 dotyczy a pobicia m czyzny przez konkubenta jego by ej ony, a do 

bójki dosz o na tle opieki nad synem pokrzywdzonego. Panowie z yli wzajemne 

akty oskar enia i s d po czy  obie sprawy do cznego rozpoznania. W czasie 

mediacji za pokrzywdzonego uwa  si  ojciec ch opca, poniewa  odniós  on wi ksze 

obra enia w wyniku pobicia i przez 7 dni przebywa  na zwolnieniu lekarskim, tote  

za da  4.000 z  tytu em odszkodowania. Oskar ony wyrazi  zgod  jedynie na 1.000 

. S d wobec obu uczestników bójki warunkowo umorzy  post powanie i wyznaczy  

okres próby na 1 rok. 

Warto zwróci  uwag , i  w sprawach tych (a tak e w innych przypadkach 

zako czonych orzeczeniem o warunkowym umorzeniu post powania mimo braku 

podpisanej ugody) s dy zwraca y w postanowieniach uwag  na znikom  spo eczn  

szkodliwo  czynu, a i krzywda pokrzywdzonych nie by a znaczna. Wielokrotnie te  

pokrzywdzeni brali aktywny udzia  w czynie lub do jego pope nienia prowokowali. 

Kar  pozbawienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania s dy orzek y 

w 95 badanych sprawach, przy czym w 41 z nich (co stanowi ponad 42,7%) strony 

podpisa y ugod . 

Tylko dwie sprawy obj te badaniami zako czy y si  wyrokiem bezwzgl dnego 

pozbawienia wolno ci. Jedna dotyczy a cytowanego ju  przypadku próby zgwa cenia 

64-letniej kobiety. W sprawie tej nie zawarto ugody (pokrzywdzona za da a 10.000 z  

tytu em odszkodowania, czego sprawca nie by  w stanie zrealizowa ), a oskar ony 

dopu ci  si  czynu w warunkach przedterminowego warunkowego zwolnienia z 

odbywania kary pozbawienia wolno ci. W drugiej sprawie (nr 215) sprawca (wcze niej 

wielokrotnie karany za kradzie e i rozbój) wspólnie z nieletni  narzeczon  pobi  jej 

ojca, oraz okrad  mieszkanie babci dziewczyny. W wyniku mediacji oskar ony 

zobowi za  si  do zap acenia 500 . na rzecz pokrzywdzonych tytu em 
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ciodszkodowania za poniesione straty, ale ugody tej nie zrealizowa . Zosta  skazany na 

1 rok i 3 miesi ce bezwzgl dnego pozbawienia wolno ci. 

Jak wi c wida , podpisana ugoda ma istotny wp yw na tre  podejmowanych przez 

dy orzecze  i powoduje, i  orzeczenia te s agodniejsze. Wydaje si  jednak, e na 

tre  orzeczenia s du wp yw powinien mie  nie tylko sam fakt podpisania przez strony 

ugody, ale przede wszystkim jej realizacja przez oskar onego. 

W rozdziale dotycz cym wykonania ugody, w wielu przypadkach brak by o danych co 

do realizacji przez oskar onego ustalonych z pokrzywdzonym warunków. Dlatego te  

poni sza analiza obejmuje jedynie te przypadki, w których dysponowano informacjami 

na temat wykonania ugody. 

Je eli chodzi o bezwarunkowe umorzenie post powania, to nie by o sytuacji, w której 

zapad a taka decyzja s du, a ugoda nie zosta a zrealizowana. S dy bezwarunkowo 

umarza y post powanie w sprawach z oskar enia prywatnego, w których dochodzi o 

do porozumienia stron lub w sytuacjach, kiedy ugoda przewidywa a przeproszenie (co 

by o realizowane na spotkaniu mediacyjnym, w obecno ci mediatora) lub je eli inne 

formy zado uczynienia zosta y ju  zrealizowane. 

Mniej korzystnie wygl daj  natomiast sprawy, które zosta y zako czone 

postanowieniem o warunkowym umorzeniu post powania. Dla potrzeb niniejszego 

opracowania, ten typ orzeczenia zosta  podzielony na dwie grupy: orzeczenia o 

warunkowym umorzeniu post powania, w które zosta y wpisane warunki ugody 

mediacyjnej oraz orzeczenia o warunkowym umorzeniu post powania bez wpisanych 

warunków ugody mediacyjnej. 

Postanowienia o warunkowym umorzeniu post powania z wpisanymi warunkami 

ugody zosta y przez s dy wydane w 53 sprawach73. Dysponujemy danymi na temat 

wykonania ustalonego przez strony w wyniku mediacji porozumienia jedynie co do 45 

spraw, z których w: 

73 Poniewa  postanowienia te zawiera y warunki ustalone w ugodzie, si  rzeczy wiadome jest, e by y 
one przez s dy wydawane jedynie w sprawach, w których mediacja zako czy a si  wynikiem 
pozytywnym. 
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ci- 41 przypadkach ugoda zosta a wykonana (w ca ci lub przynajmniej w 

cz ci), 

- 4 do realizacji warunków ugody nie dosz o. 

Sta o si  tak w sprawie nr 148 dotycz cej zn cania si  syna nad rodzicami, przy 

czym do czynów tych dochodzi o, gdy oskar ony by  pod wp ywem alkoholu. Strony 

zgodzi y si  na udzia  w mediacji, a jedynym warunkiem rodziców by o, aby syn 

rozpocz  leczenie z uzale nienia alkoholowego. Ugoda, w której sprawca 

zobowi za  si  do leczenia zosta a podpisana 7 czerwca 1999 roku. S d wyda  

postanowienie o warunkowym umorzeniu post powania 9 lipca 1999 roku, ustali  

okres próby 2 lat i odda  oskar onego pod dozór kuratora. W postanowieniu na  

tak e na oskar onego obowi zek podj cia leczenia i powstrzymywania si  od 

nadu ywania alkoholu. Jak wynika z akt sprawy, syn wprawdzie zg osi  si  do 

poradni AA, ale szybko zrezygnowa  z leczenia i dalej b c pod wp ywem alkoholu, 

zn ca  si  nad rodzicami. 

Sprawa ta pokazuje, i  mimo podpisanej ugody sytuacja pokrzywdzonych nie uleg a 

zmianie: syn nadal pi  i pod wp ywem alkoholu w domu nadal dochodzi o do awantur. 

Jednak e tre  przedstawionego wy ej postanowienia daje pokrzywdzonym (a 

przede wszystkim w tej sytuacji kuratorowi) mo liwo  zawiadomienia s du o 

niewykonywaniu przez oskar onego na onych na niego obowi zków i podj cia 

warunkowo umorzonego post powania. Pokrzywdzeni nie czuj  si  do ko ca 

oszukani, poniewa  wobec braku realizacji ugody, s d na tak  sytuacj  reaguje, a 

oskar ony nie mo e czu  si  bezkarnie. 

Zupe nie inaczej wygl da sytuacja wtedy, kiedy s dy stosuj  warunkowe umorzenie 

post powania (w sprawach zako czonych ugod ), warunków ugody nie wpisuj  w 

tre  postanowienia, a do realizacji ustalonych przez strony zobowi za  nie 

dochodzi. 

W analizowanych przypadkach s dy wyda y postanowienia o warunkowym umorzeniu 

post powania bez wpisania warunków ugody w 72 sprawach, a 55 z nich zosta o 

zako czonych ugod , przy czym dysponowano informacjami, i : 

- w 38 przypadkach ugoda zosta a zrealizowana, 

- w 4 sprawach do wykonania ugody nie dosz o. 
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ciW sprawie nr 342 o zn canie si  oskar onego nad on , strony podpisa y ugod , w 

której zobowi za y si  do podj cia terapii rodzinnej. S d warunkowo umorzy  

post powanie na okres próby 1 roku, przy czym nie na  na oskar onego adnych 

obowi zków. W uzasadnieniu natomiast stwierdzi , e zachowanie oskar onego nie 

przybiera o drastycznych form, szkodliwo  czynu jest znikoma oraz odniós  si  do 

tego, e strony podpisa y ugod , co pozwala warunkowo umorzy  post powanie. 

Oskar ony nie podj  terapii rodzinnej i dalej urz dza  awantury. 

Nieuwzgl dnienie przez s d w postanowieniu o warunkowym umorzeniu 

post powania warunków podpisanej ugody stawia osoby pokrzywdzone w bardzo 

niekorzystnej sytuacji. W przypadku bowiem, kiedy ugoda ta nie zostanie przez 

sprawc  zrealizowana, pokrzywdzony praktycznie nie ma mo liwo ci dochodzenia 

swoich praw (chyba, e na drodze procesu cywilnego), ma poczucie powtórnej 

wiktymizacji, a u sprawcy rodzi si  poczucie bezkarno ci - podpisa  ugod , otrzyma  

agodniejszy wyrok, a i tak ugody nie musi realizowa . 

Podobna sytuacja wyst puje tak e przy innych orzeczeniach s du. 

W opisywanej ju  sprawie nr 12, dotycz cej przyw aszczenia mienia na kwot  ponad 

3.000 z , strony 21 pa dziernika 1999 roku podpisa y ugod , w wyniku której 

oskar ony zobowi za  si  w terminie do 15 grudnia 1999 roku wyrówna  

pokrzywdzonemu poniesione straty poprzez zap acenie kwoty 2.500 z . W dniu 13 

grudnia 1999 roku s d wyda  nakaz karny nak adaj c na oskar onego grzywn  w 

wysoko ci 600 z  i obci aj c kosztami post powania w sprawie. W dniu 20 grudnia 

1999 roku pokrzywdzony z  w s dzie pisemne zawiadomienie, i  ugoda 

mediacyjna nie zosta a zrealizowana i na jego rzecz oskar ony nie wp aci adnych 

pieni dzy. Mimo takiego o wiadczenia pokrzywdzonego, nakaz karny uprawomocni  

si  31 grudnia 1999 roku. Oskar ony ui ci  na on  grzywn  oraz op aci  koszty 

dowe i sprawa zosta a zako czona. 

Sprawa ta pokazuje, i  s d w ogóle nie bra  pod uwag  ani sytuacji ani praw 

pokrzywdzonego i w takim samym stopniu co sprawca przyczyni  si  do jego wtórnej 

wiktymizacji. Po pierwsze, wydaje si , i  w sytuacji, kiedy termin realizacji ugody 

okre lony jest na 15 grudnia, ko czenie sprawy bez uprzedniego sprawdzenia 

realizacji ugody na dwa dni przed jego up ywem jest co najmniej nieuzasadnione. Po 
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cidrugie, w momencie z enia przez pokrzywdzonego pisemnego o wiadczenia o 

niezrealizowaniu ugody przez sprawc , s d nie zareagowa  i dopu ci  do 

uprawomocnienia si  nakazu karnego. Ponadto niezrozumia e jest, e s d ograniczy  

si  jedynie do wydania nakazu karnego i na enie na oskar onego kary grzywny, nie 

odnosz c si  do jego zobowi zania finansowego wobec osoby pokrzywdzonej. 

Przypadek ten wiadczy, e ju  sam fakt podpisania ugody mo e sprawcom przynie  

korzy , gdy  s dy wydaj agodniejsze orzeczenia. Brak egzekwowania przez s dy 

obowi zku realizacji zobowi za  - dobrowolnie przecie  przez sprawców przyj tych na 

siebie w ugodzie mediacyjnej - powoduje ogromne szkody dla pokrzywdzonych, 

instytucji mediacji, oraz spo ecze stwa. Nie mo e bowiem by  tak, e sprawca 

zobowi zuje si  do czego  w ugodzie mediacyjnej, nie realizuje jej i nie ponosi za to 

adnych konsekwencji. Sytuacja ta u niego mo e powodowa  satysfakcj , e uda o mu 

si  unikn  surowej kary, a u pokrzywdzonego, e znowu zosta  oszukany - zarówno 

przez oskar onego, jak i przez wymiar sprawiedliwo ci. Ponadto takie informacje 

„szybko si  rozchodz ”. Mo e to doprowadzi  do sytuacji, e sprawcy ch tnie b  si  

godzi  na udzia  w mediacji i podpisywanie ugody licz c na agodniejszy wymiar kary, 

ale pokrzywdzeni, maj c poczucie, e i tak nie ma mo liwo ci egzekwowania 

ustalonego z oskar onym zado uczynienia, nie b  zainteresowani udzia em w 

post powaniach mediacyjnych. 

Kwestia ta nie jest oczywi cie atwa do rozwi zania. Wymaga bowiem 

indywidualnego podej cia do ka dego przypadku, co nie jest proste wobec tak du ej 

liczby spraw w polskich s dach. Wydaje si  jednak, e zw aszcza teraz, kiedy 

instytucja mediacji nie zakorzeni a si  jeszcze na dobre w tradycji naszego systemu 

wymiaru sprawiedliwo ci, dba  o jej prawid owy rozwój jest szczególnie wa na. 

Dlatego te  nale y zwróci  uwag  równie  na rozwi zanie kwestii ochrony praw 

ofiary w aspekcie konieczno ci realizacji warunków zawartych w ugodach 

mediacyjnych. 

Najlepszym rozwi zaniem by oby, w sytuacji kiedy termin realizacji ugody nie jest 

odleg y, poczeka  z orzeczeniem ko cz cym post powanie do czasu, kiedy s d 

otrzyma informacj  o wykonaniu przez sprawc  przyj tych na siebie zobowi za . 

Zgodnie z rozporz dzeniem MS w sprawie mediacji w sprawach karnych, obowi zek 

sprawdzenia wykonania ugody spoczywa obecnie na mediatorze. A zatem 
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cidyskusyjna do tej pory kwestia, na kim spoczywa ten obowi zek, zosta a ju  

przepisami prawa uregulowana. 

Trudniejszy problem powstaje w tych sprawach, w których realizacja ugody 

roz ona jest na d ugi okres, czasami na kilka lat. Nie ma sensu czeka  z 

zako czeniem post powania s dowego do chwili wykonania zobowi za  

mediacyjnych. Wydaje si , e najlepszym rozwi zaniem jest wtedy powtórzenie 

warunków podpisanej ugody w orzeczeniu s du. Rozwi zanie takie zobowi zuje 

sprawc  do wype nienia przyj tych obowi zków, a pokrzywdzonemu daje ochron  

jego praw oraz mo liwo  zaspokojenia ustalonych roszcze . 

Do post powania mediacyjnego kierowane s  sprawy o ró ne przest pstwa. Jednak, 

jak pokazuje poni szy wykres, wydane orzeczenia ró ni y si  znacznie w zale no ci 

od rodzaju przest pstwa, których te sprawy dotyczy y. Warto wskaza , e w analizie 

uwzgl dniono kategorie przest pstw zawartych w nast puj cych rozdzia ach 

Kodeksu karnego: XIX (przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu), XXIII i XXV 

(przest pstwa przeciwko wolno ci i wolno ci seksualnej), XXVI (przest pstwa 

przeciwko rodzinie i opiece), XXVIII (przest pstwa przeciwko mieniu), oraz 

nast puj ce decyzje s dów: bezwarunkowe umorzenie post powania, warunkowe 

umorzenie post powania (z wpisanymi warunkami ugody), warunkowe umorzenie 

post powania (bez wpisanych warunków ugody), kara pozbawienia wolno ci z 

warunkowym zawieszeniem jej wykonania, bezwzgl dna kara pozbawienia wolno ci, 

kara grzywny samoistnej, inne orzeczenia. 
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Wykres 7. Decyzje s dów a rodzaj przest pstwa 

Jak zatem wida  z powy szego wykresu: 

1) spraw o przest pstwa p-ko yciu i zdrowiu by o 73 (23,6%). Najcz ciej 

ko czy y si  orzeczeniem o warunkowym umorzeniu post powania - 32 razy 

(43,8%) oraz kar  pozbawienia wolno ci z zawieszeniem jej wykonania - 20 

razy (27,4%). W jednej sprawie orzeczono bezwzgledn  kar  pozbawienia 

wolno ci; 

2) spraw o przest pstwa p-ko wolno ci by o 31 (10,0%) Najcz ciej ko czy y si  

umorzeniem post powania - 21 razy (67,8%), przy czym bezwarunkowym - w 

11 sytuacjach, a warunkowym - w 10. Jedna sprawa zako czy a si  

orzeczeniem bezwzgl dnej kary pozbawienia wolno ci; 

3) sprawy o przest pstwa p-ko rodzinie i opiece wyst pi y w 117 (37,9%) 

przypadkach, przy czym w 58 sytuacjach (49,6%) zosta y zako czone 

warunkowym umorzeniem post powania, stosunkowo cz sto, bo a  w 46 

sprawach (39,3%) zastosowano kar  pozbawienia wolno ci z zawieszeniem jej 

wykonania, a w 11 (9,4%) bezwarunkowo umorzono post powanie; 
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ci4) spraw o przest pstwa przeciwko czci i nietykalno ci cielesnej by o 42 (13,6%). 

W przewa aj cej wi kszo ci, bo a  w 37 przypadkach (88,1%) zosta y one 
zako czone bezwarunkowym umorzeniem post powania, w 2 sprawach s d 
orzek  kar  grzywny samoistnej, a w 3 warunkowo umorzy  post powanie; 

5) sprawy przeciwko mieniu wyst pi y 46 razy (14,9%). Zako czy y si  w 17 

przypadkach (37,0%) warunkowym umorzeniem post powania, równie  w 17 - 

kar  pozbawienia wolno ci z zawieszeniem jej wykonania, a w 7 

bezwarunkowym umorzeniem post powania, kar  grzywny samoistnej 

zastosowano tylko w 10,9% spraw. 

Mo na zwróci  uwag  na du  liczb  orzecze  o bezwarunkowym umorzeniu 

post powania w sprawach przeciwko czci i nietykalno ci. Cz sto by y to sprawy 

dotycz ce znies awienia i pomówienia, cigane z oskar enia prywatnego. W 

momencie podpisania ugody, dotycz cej najcz ciej przeproszenia oraz 

zobowi zania do unikania podobnych sytuacji w przysz ci, s dy umarza y 

post powanie. 

Na uwag  zas uguje tak e du a liczba orzecze  o karze pozbawienia wolno ci z 

warunkowym jej zawieszeniem przy przest pstwach przeciwko rodzinie i opiece, 

mimo, e sprawcy byli ju  uprzednio skazani oraz mimo, i  podobnych przest pstw 

dopuszczali si  w przesz ci. 

Reasumuj c nale y jednak stwierdzi , i  udzia  w mediacji, a przede wszystkim 

podpisanie ugody z pokrzywdzonym, ma wp yw na wydawane przez s dy orzeczenia, 

które istotnie cz ciej s agodniejsze ni  w sprawach, w których do mediacji nie 

dochodzi. O tym, e s d wymierzy agodniejsz  kar , wnioskuje si  z rodzaju 

orzecze , s dziowie bowiem o wp ywie wyniku mediacji na ich decyzje z regu y w 

uzasadnieniu wyroku nie pisz . 

*  *  *  

Oprócz mo liwo ci wydania agodniejszego orzeczenia, mediacja ma tak e wp yw na 

czas trwania post powania s dowego. 

Poni sze wykresy obrazuj  czas trwania poszczególnych etapów procesu w obj tych 

badaniami odsetkach spraw. 
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Wykres 8. Czas trwania etapów post powania s dowego* 
 

2 lata 99,2 
 

95,2 
 

99,4 
 

99,4 
 

86,6 

1 rok 97,0 

 

89,8 

 

98,2 

 

96,6 

 

61,1 

1/2 roku 88,9 

 

75,7 

 

97,6 

 

88,1 

 

29,7 

3 m-ce 56,4 

 

56,9 

 

92,2 

 

72,0 

 

3,2 
2 m-ce 34,5  46,4  82,4  59,7  0,4 
1 m-c 10,1  30,1  46,9  31,1  0,0 

          

 
* W poszczególnych etapach post powania s dowego od 0,4 do 13,4% spraw toczy o si  d ej ni  2 
lata. 

Jak zatem wida  z powy szego wykresu, argument i  mediacja przed a 

post powanie s dowe jest bezzasadny. Ponad 92% post powa  mediacyjnych w 

obj tych badaniami sprawach zako czy o si  w okresie krótszym ni  3 miesi ce, przy 

czym ponad 82% nie trwa o d ej ni  dwa miesi ce. Ponadto, nale y pami ta , i  w 

roku 1999 roku, który zosta  obj ty analiz , obowi zuj ce wówczas przepisy nie 

regulowa y czasu trwania post powania mediacyjnego. W postanowieniach o 

przekazaniu sprawy do mediacji cz sto s dy wyznacza y ten okres, ale 

niejednokrotnie by y to w nie dwa lub trzy miesi ce (czasami nawet d ej) lub 

terminu, w którym mediacja powinna si  zako czy , w ogóle nie wskazywa y. 
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ciObecnie rozporz dzenie okre la, i  post powanie mediacyjne nie powinno trwa  

ej ni  miesi c. W wi kszo ci wypadków z pewno ci  mediatorom uda si  terminu 

tego dotrzyma , aczkolwiek trzeba mie  na uwadze tak e i to - co zreszt  

dopuszczaj  przepisy prawa - i  w uzasadnionych wypadkach czas ten mo e by  

przed ony. 

Na szczególn  uwag  zas uguje czas, jaki w obj tych badaniami sprawach up yn  od 

chwili zako czenia mediacji do orzeczenia s du. Otó  w oko o 1/3 spraw (31,1%) by  

to okres do miesi ca, a a  w 72% przypadków post powanie zosta o zako czone w 

terminie do 3 miesi cy, co, jak si  wydaje, mo na uzna  za okres do  d ugi. 

Ciekawe s  wyniki przedstawione w ostatniej kolumnie, mówi cej o czasie od 

zg oszenia faktu pope nienia przest pstwa do orzeczenia s du. Prawie 1/3 spraw 

(29,7%) zako czy a si  w czasie krótszym ni  6 miesi cy, a 61,1% nie trwa o d ej ni  

1 rok. Bior c pod uwag  fakt, i  przecie  nie wszystkie sprawy obj te badaniami 

zako czy y si  podpisaniem ugody, a tak e redni czas trwania wszystkich 

post powa  s dowych, wydaje si , e mo na na podstawie przedstawionych wyników 

stwierdzi , i  post powanie mediacyjne skraca czas procesu karnego. 

Post powanie mediacyjne jest procesem, w którym ogromne znaczenie odgrywa 

wiele czynników: rodzaj przest pstwa, charakter i osobowo  stron, osoba 

mediatora oraz jej przygotowanie, sposób przeprowadzenia spotka  mediacyjnych: 

indywidualnych i wspólnych. Nie do przecenienia jednak jest tak e postawa s dziów 

wobec mediacji i to nie tylko w zakresie inicjatywy ich rozpoczynania, ale i w ciwej 

selekcji spraw, jak te  ostatecznej decyzji po ich zako czeniu. Nie ma bowiem mowy 

o tym, eby mediacja by a dobrze rozwijaj  si  instytucj  prawa karnego 

przynosz  korzy ci zarówno stronom, jak i wymiarowi sprawiedliwo ci, je eli w 

orzeczeniach ko cz cych post powania s dowe nie zostan  zagwarantowane 

prawa ofiar. Tylko wtedy, kiedy osoby pokrzywdzone przest pstwem b  pewne 

mo liwo ci zaspokojenia ich roszcze , a oskar eni konieczno ci ich zrealizowania, 

instytucja ta b dzie si  dobrze rozwija  i s  wszystkim tak, jak chcia  tego 

ustawodawca wprowadzaj c ten sposób rozwi zywania konfliktów do polskiego 

prawa. 

138 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciIX. Karalno  sprawców po mediacji 

Problem rozmiarów recydywy po przeprowadzeniu post powania mediacyjnego w 

literaturze przedmiotu jest dyskusyjny. Niektórzy jednak znawcy tej problematyki, na 

podstawie wyników bada  empirycznych sugeruj , e sprawcy uczestnicz cy w 

mediacji w okresie katamnezy pope niali nieco rzadziej przest pstwa ni  nie bior cy w 

niej udzia u, a tak e, e ich czyny mia y mniej powa ny charakter74. 

Oceniaj c jednak problem powrotu do przest pczo ci sprawców bior cych udzia  w 

post powaniu mediacyjnym (w niniejszych badaniach), nale y pami ta  o 

ró norodno ci i wielo ci czynników mog cych wp ywa  na dalsz  karalno  sprawcy, 

a tak e o tym, e stopie  jego wykolejenia i zaanga owania w przest pczo  jest ju  

uwzgl dniany przez s dziów kieruj cych sprawy do mediacji. 

Dane z Krajowego Rejestru Karnego o 415 sprawcach75 uzyskano w pierwszej 

po owie 2004 roku. Chodzi o bowiem o to, by up yn  dostatecznie d ugi czas od 

prawomocnej decyzji s du, w sprawie, w której sprawcy dobrowolnie zgodzili si  

uczestniczy  w post powaniu mediacyjnym. Okres katamnezy by  wi c rzeczywi cie 

bardzo d ugi i wynosi  w zale no ci od prawomocnego zako czenia post powania w 

1999 lub 2000 roku od co najmniej 3 do ponad 4 lat. 

Uwzgl dniaj c informacje o karalno ci sprawców przed i po sprawie, w której 

skierowano ich do mediacji, uzyskano nast puj cy obraz: 

Karalno  sprawców l.b. % 

Niekarani 283 68,2 

Karani tylko przed mediacj  44 10,6 

Karani tylko po mediacji 50 12,0 

Karani przed i po mediacji 38 9,2 

Ogó em 415 100,0  

74 Omówienie literatury na ten temat por. B. Czarnecka-Dzialuk i D. Wójcik: Mediacja w sprawach 
nieletnich w wietle ..., s. 42. 
75 O 1 sprawcy nie uzyskano informacji, gdy  brak by o jego dok adnych danych personalnych. 
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ciNie jest zaskoczeniem, e analiza danych o karalno ci wskazuje na siln  zale no  

mi dzy przest pczo ci  sprawców przed i po mediacji (x2=38,61; df=1; p<0,001). 

Z punktu widzenia oceny skuteczno ci mediacji (jako jeden z aspektów tej 

skuteczno ci) interesuje nas najbardziej powrotno  sprawców do przest pstwa w 

okresie katamnezy. Spo ród 415 sprawców ponowne sprawy po mediacji mia o 88 

badanych tj. 21,2% a wi c niewiele ponad 1/5 ca ej zbiorowo ci. Ten wynik w 

porównaniu z rozmiarami powrotno ci do przest pstwa ró nych grup przest pców, 

zarówno przy uwzgl dnieniu bada  empirycznych, jak i danych ze statystyki s dowej 

MS, nie wydaje si  znaczny. Warto jednak doda , e liczba spraw karnych po 

mediacji jest zró nicowana: ponad po owa sprawców (56%) ma jedna spraw , 28% 

dwie, a 16% trzy i wi cej spraw (kilku rekordzistów ma po 8 skaza  po mediacji). 

Przest pstwa, które pope niaj  badani, s  bardzo ró norodne i nierzadko, zw aszcza 

u sprawców maj cych wi cej skaza  s dowych; jedn  spraw  obj tych jest kilka 

czynów. Z tego wzgl du, postanowiono scharakteryzowa  ich przest pczo  

analizuj c cznie wszystkie czyny, jakich dopu cili si  oni po mediacji. Karanych po 

mediacji by o 88 sprawców (w sumie mieli oni 161 spraw, które obejmowa y cznie 

224 czyny), a struktura ich przest pczo ci w katamnezie kszta towa a si  

nast puj co: 

Przest pstwa p-ko yciu i zdrowiu 10,7 
„ p-ko bezpiecze stwu powszechnemu 0,4 
„ p-ko bezpiecze stwu w komunikacji 8,5 
„ p-ko wolno ci 5,5 
„ p-ko wolno ci seksualnej i obyczajno ci 1,3 
„ p-ko rodzinie i opiece 14,9 
„ p-ko dzia alno ci instytucji pa stwowych oraz samorz du 3,0 

terytorialnego 
„ p-ko wiarygodno ci dokumentów 5,5 
„ p-ko mieniu 42,1 

inne przest pstwa 8,1 
Ogó em 100,0 

W stosunku do 26% sprawców skazanych w okresie katamnezy s dy orzek y 

bezwzgl dne pozbawienie wolno ci. Ok. 60% wyroków, to kara pozbawienia 
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ciwolno ci z zawieszeniem jej wykonania, pozosta e to kara ograniczenia wolno ci 

(6,1%), grzywna samoistna (8,6%) oraz warunkowe umorzenie post powania (3,1%). 

Charakterystyczne i nawet zastanawiaj ce jest, e s dy bardzo rzadko orzekaj  wobec 

sprawców rodki karne i ró nego rodzaju zobowi zania, jak równie  jedynie wyj tkowo 

dozór kuratora. Bior c pod uwag  wyroki we wszystkich sprawach jakie mieli sprawcy 

karani po mediacji, naprawienie szkody orzeczono w 11,7% spraw, w 8% spraw 

zobowi zano sprawc  do enia na utrzymanie rodziny, w 5,5% do powstrzymania si  

od u ywania alkoholu, a jedynie w 1,2% orzecze  zobowi zano sprawc  do leczenia z 

uzale nienia od alkoholu. Natomiast przy stosunkowo du ej liczbie skaza  

nieizolacyjnych, jedynie w 4 wyrokach zastosowano dozór kuratora. Warto przy tym 

pami ta , e w ród 347 spraw poddanych analizie w zwi zku z zastosowaniem 

instytucji mediacji, 36,3% to sprawy z art. 207 i 209 k.k. w których problematyka 

nadu ywania alkoholu i uzale nienia od niego stanowi istotn  przyczyn  dokonania 

przest pstwa. 

Z uwagi na kierowanie do post powania mediacyjnego znacznej liczby sprawców 

dokonuj cych czynów z art. 207 i 209 k.k., warto si  szczególnie przyjrze  ich dalszej 

karalno ci. (Przy czym, co warto podkre li , w analizowanych sprawach jedynie 

wyj tkowo oba te artyku y wyst powa y cznie.) Okazuje si , e kszta tuje si  ona 

inaczej u sprawców obu tych przest pstw. Osoby skazane z art. 209 k.k. maj  

znacznie wy sz  powrotno  do przest pstwa (oko o 50%) ni  pozostali sprawcy, w 

tym oko o 1/3 ponownych czynów stanowi nierealizowanie nadal obowi zku 

alimentacyjnego. Natomiast jedynie 20% sprawców czynów z art. 207 k.k. ma 

ponowne sprawy, w tym 6% z nich o dalsze zn canie si  nad rodzin . Wydaje si  

wi c, e s dziowie, selekcjonuj c do mediacji sprawy z art. 207 k.k. dokonywali 

wnikliwej analizy i unikali kierowania przypadków, co do których prognoza nie by a 

pozytywna. Wyniki te wydaj  si  wskazywa , e wbrew obawom niektórych uczonych i 

praktyków, sprawy o zn canie si  nad rodzin  mog  by  kierowane do mediacji, 

oczywi cie pod warunkiem wnikliwej ich selekcji. Natomiast sprawy dotycz ce 

niealimentacji zdecydowanie mniej si  do tego nadaj , poniewa , jak cz sto mo na 

prognozowa  i z regu y wynika to z akt sprawy, skazani z art. 209 k.k. nadal nie b  

realizowa  swoich zobowi za  i dlatego mediacja bardzo rzadko jest 

141 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciskuteczna. Warto wi c, przynajmniej w niektórych przypadkach, zintensyfikowa  

dzia ania zmierzaj ce do egzekucji zas dzonych alimentów. 
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ciX. Wnioski 

1. Mediacja powinna by  znacznie szerzej i cz ciej stosowana przez s dy, a ju  

z ca  pewno ci  przez prokuratury (oraz policj ). Nale y przede wszystkim 

rozszerzy  stosowanie tej instytucji w sprawach z oskar enia prywatnego, a 

tak e, co wymaga zmian prawnych, w sprawach o wykroczenia, 

rozpoznawanych przez wydzia y cywilno-karne, tzw. grodzkie. 

2. W licznych dokumentach mi dzynarodowych, w tym tak e w decyzji ramowej 

Unii Europejskiej z 15 marca 2001 r. o statusie ofiar w post powaniu karnym, w 

uznaniu znaczenia mediacji wskazuje si  potrzeb  wspierania jej rozwoju przez 

rz dy pa stw cz onkowskich. Polska, jako cz onek Unii Europejskiej, 

zobowi zana jest do podejmowania dzia  maj cych na celu rozwijanie 

instytucji mediacji oraz szersze jej wprowadzanie do ycia spo ecznego. W tym 

celu nale oby skoordynowa  resortowe dzia ania s ce np. tworzeniu 

rodków mediacji, w których mog yby by  prowadzone post powania nie tylko 

w sprawach karnych czy nieletnich, ale tak e w sprawach rodzinnych, 

gospodarczych, konfliktów w szko ach itp. Wydaje si , e dobrym 

rozwi zaniem mog oby by  wykorzystanie do tego celu chocia by o rodków 

pomocy spo ecznej, w których - zw aszcza w godzinach popo udniowych - 

ró nego rodzaju mediacje mog yby by  prowadzone z korzy ci  nie tylko dla 

sprawców i ofiar przest pstw, ale tak e i innych grup spo ecznych. 

Wiedz  na temat tej instytucji nale y przekazywa  ju  na etapie aplikacji 

dowej, prokuratorskiej czy adwokackiej, a korzystne by oby, aby tematyk  t  

czy  tak e w program studiów i to nie tylko prawniczych. 

Mediacja powinna by  powszechnie traktowana jako prawid owy sposób 

rozwi zywania konfliktów nie tylko w dziedzinie prawa, i z tego te  powodu 

nale y o niej mówi  tak e na studiach psychologicznych, pedagogicznych, 

resocjalizacyjnych, socjologicznych itp. 

3. Konieczne jest wprowadzenie obowi zku specjalistycznego szkolenia 

mediatorów w sprawach karnych. Zastanawiaj ca jest nierówno  wymaga  

wobec osób uprawnionych do przeprowadzania mediacji w sprawach 
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cinieletnich, które musz  odby  takie szkolenie, i osób przeprowadzaj cych 

mediacj  w sprawach karnych76, które specjalistycznego przygotowania 

posiada  nie musz . Nie tylko o konieczno ci odpowiedniego szkolenia przed 

dopuszczeniem danej osoby do wykonywania funkcji mediatora, ale tak e o 

obowi zku sta ego podnoszenia wiedzy mówi wiele dokumentów 

mi dzynarodowych, w tym przede wszystkim cytowana rekomendacja Rady 

Europy. Na potrzeb  tak  wskazuj  tak e dotychczasowe do wiadczenia oraz 

przeprowadzone badania, z których wynika, i  brak odpowiedniego 

przeszkolenia mediatorów - mimo ich dobrych ch ci - prowadzi do wielu 

nieprawid owo ci, które mog  mie  negatywne skutki zarówno dla stron, jak i 

dla prowadzonych post powa . 

4. Do prawid owego rozwoju omawianej instytucji konieczna jest wspó praca 

organów przekazuj cych sprawy do mediacji (s dów, prokuratur, policji) z 

mediatorami, a tak e odpowiednia selekcja spraw. Jak wynika z bada , przy 

wnikliwym i odpowiednim doborze przekazywanych spraw, mediacje daj  

lepsze rezultaty. Je eli sprawca jest osob  zdemoralizowan , a pokrzywdzony 

nastawiony roszczeniowo, to zachodzi du e prawdopodobie stwo, e 

mediacja si  nie powiedzie. S dziowie maj  odpowiednie do wiadczenie oraz 

intuicj  wystarczaj , eby przewidzie , czy dana sprawa daje nadzieje na 

pozytywne rezultaty i oczekiwane skutki mediacji. W oparciu o akta s dowe 

mo na wyrobi  sobie pogl d, w jakich okoliczno ciach dosz o do 

przest pstwa, jaki by  w nim udzia  sprawcy i pokrzywdzonego i na tej 

podstawie podj  decyzj , czy sprawa nadaje si  do mediacji czy te  nie. Z 

pewno ci  przy selekcji spraw pomocne b  tak e kontakty z mediatorami, 

którzy korzystaj c ze swoich do wiadcze , tak e mog  wskaza , które sprawy 

daj  nadziej  na pozytywne rozwi zanie. 

5. W post powaniu mediacyjnym wa ny jest nie tylko przebieg i efekt samego 

spotkania stron, ale tak e wykonanie podpisanej ugody. Dlatego te  

niezmiernie istotne s  takie ostateczne decyzje podejmowane przez s d, które 

76 Nierówno  wyst puje tak e w wynagrodzeniach mediatorów. Mediatorzy w sprawach karnych 
otrzymuj  120 z  (do niedawna 100 z ) brutto, natomiast mediatorzy w sprawach nieletnich 10% kwoty 
bazowej dla s by cywilnej, która corocznie jest waloryzowana w ustawie bud etowej. W chwili obecnej 
kwota ta wynosi ponad 1.717 z  co oznacza, e mediatorzy otrzymuj  ok. 172 z  brutto. 
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ci chroni y prawa ofiar, a jednocze nie nie pozwol  na bezkarno  sprawcy 

w sytuacji niezrealizowania obowi zków, które sam dobrowolnie przyj . 

Wydaje si , e najlepszym rozwi zaniem by oby poinformowanie 

pokrzywdzonego, e mo e zwróci  si  do s du o nadanie ugodzie klauzuli 

wykonalno ci, albo przynajmniej powtórzy  tre  ugody przed s dem. W 

wypadku ugód, które nie s  jeszcze zrealizowane w momencie zako czenia 

post powania s dowego, wydaje si , e rozs dnym rozwi zaniem jest 

czanie tre ci ugody do warunków w wypadku warunkowego umorzenia 

post powania. Podpisanie ugody wzbudza u pokrzywdzonego nadziej  na 

unikni cie d ugotrwa ego i uci liwego procesu s dowego, daje ponadto 

szans  na szybkie zado uczynienie. Je eli ugody nie b  przez sprawców 

realizowane, informacje o tym upowszechni  si  w spo ecze stwie co 

spowoduje, e ofiary nie b  wyra y zgody na udzia  w mediacji. 

Zahamowanie natomiast rozwoju tej instytucji przynios oby ogromne straty nie 

tylko stronom, ale tak e wymiarowi sprawiedliwo ci i spo ecze stwu (o czym 

by a mowa ju  na wst pie do niniejszego opracowania). 

6. Zarówno praktyka, jak i stanowisko s dziów a tak e przedstawicieli nauki 

powoduje, e coraz cz ciej obowi zek odbierania zgody na udzia  w mediacji 

przekazywany jest mediatorom. Tak dzieje si  np. w s dach warszawskich 

(cho  zapewne nie tylko). Rozwi zanie takie wydaje si  trafne, aczkolwiek 

nale y doprecyzowa  chocia by formy wspó pracy organów kieruj cych sprawy 

do mediacji z mediatorami oraz sposób wynagradzania mediatorów. 

7. Wyst puj ce w ugodach formy zado uczynienia s  bardzo zró nicowane i 

nieraz bardzo zindywidualizowane, co mo e wiadczy  o du ym 

zaanga owaniu stron w przebieg post powa  mediacyjnych, oraz o 

uwzgl dnianiu w nich konkretnych rozwi za , zaspokajaj cych istotne 

potrzeby stron. Zastanawiaj ce natomiast jest, e tak rzadko formy te dotycz  

pracy na rzecz spo eczno ci lokalnej. Wydaje si , e zarówno mediatorzy, jak i 

strony nie wiedz  o takich mo liwo ciach zobowi za . Zdarza si , e ofiara 

nie chce ze strony sprawcy adnego zado uczynienia, a jednocze nie ma 

poczucie, e oskar ony powinien „co  zrobi ”. W takich sytuacjach praca na 

rzecz innych osób wydaje si  bardzo po ytecznym rozwi zaniem. By oby 
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cibardzo pozytywne, gdyby ta forma by a cz ciej stosowana, nale oby wi c 

upowszechnia  w ród stron mo liwo  stosowania takiej formy 

zado uczynienia, cho  nie mo e tego czyni  mediator, który nie powinien 

sugerowa  sposobu rozwi zania konfliktu. Stosunkowo niewielu sprawców 

zobowi zuje si  do zado uczynienia finansowego. 

8. Nowelizacja Kodeksu post powania karnego z 2003 r. przynios a wiele 
pozytywnych rozwi za , zarówno w samym Kodeksie, (np. upowa nienia policji 

do kierowania spraw do mediacji) jak i zawartych w rozporz dzeniu Ministra 

Sprawiedliwo ci. Wydaje si  jednak, e pozostaj  nadal pewne kwestie, które 

nale y jeszcze doprecyzowa  lub zmieni . Z pewno ci  np. powinno si  

zach ci  policj  do korzystania z tej instytucji. Wprawdzie stosowne przepisy 

mo liwo  tak  daj , ale brak jest uregulowa  chocia by co do tego, z czyjego 

bud etu maj  by  finansowane rycza ty dla mediatorów przeprowadzaj cych 

mediacje w sprawach skierowanych przez policj . 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e w pierwszym roku funkcjonowania mediacji w 

sprawach karnych nie oby o si  wprawdzie bez pewnych, niekiedy nawet powa nych 

uchybie , ale w zasadzie pocz tki mediacji w Polsce nale y uzna  za obiecuj ce. Na 

szczególn  uwag  zas uguje grupa tych s dziów, którzy - niejednokrotnie wbrew 

niepochlebnym, cz sto nawet z liwym uwagom swoich kolegów - zacz li stosowa  

 instytucj . Zapewne wp yw na ich decyzje mia o odbycie szkolenia z zakresu 

mediacji organizowanego przez Polskie Centrum Mediacji, które pozwala o lepiej 

pozna  t  instytucj , ale nale y przyzna , e w ród s dziów-zwolenników byli te  i 

tacy, którzy szkolenia takiego nie odbyli, a stwierdzili, e jest to dobre rozwi zanie. 

Kierowali si  przy tym ró nymi racjami: niektórzy uwa ali, e skoro przy obecnym 

przeci eniu s dów nadmiarem spraw strony i tak musz  miesi cami czeka  na 

wyznaczenie pierwszego terminu rozprawy, to niech przez ten czas spraw  zajmie si  

mediator. Pokrzywdzony b dzie wtedy mia  poczucie, e w jego sprawie „co  si  

dzieje”, a ponadto istnieje szansa, e strony dojd  do porozumienia i s d w oparciu o 

pozytywny wynik mediacji b dzie móg  szybciej zako czy  post powanie. 

Niektórzy s dziowie w mediacji widzieli mo liwo  oszcz dno ci ekonomicznych i 

czasowych, tym bardziej, e w literaturze przedmiotu podkre la si  równie  te zalety 
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cimediacji. Pozytywny wynik post powania mediacyjnego skraca bowiem tradycyjny 

proces s dowy. 

Inni z kolei mówili wprost: „ja sprawy do mediacji kieruj  z czystego lenistwa, po co 

mam si  zajmowa  przypadkami, które mo e rozwi za  za mnie odpowiednio do tego 

przygotowany mediator”. 

Jakimi motywami kierowa a si  pierwsza grupa s dziów korzystaj cych z mediacji, nie 

ma w zasadzie znaczenia. Wa ne jest, e ich dobre do wiadczenia powodowa y oraz 

powoduj  zainteresowanie t  instytucj  coraz szerszej grupy ich kolegów, a ostatnio 

tak e prokuratorów. Warto tak e pami ta , e o mediacyjnych sposobach 

rozwi zywania konfliktów mówi si  i w innych dziedzinach prawa: administracyjnym, 

rodzinnym, cywilnym. A zatem ten sposób rozstrzygania spraw zdobywa poparcie 

coraz szerszej grupy prawników, cho  nie tylko. Mediacje stosuje si  tak e w sporach 

zbiorowych, gospodarczych, politycznych, szkolnych, s siedzkich itp. 

W sukcesie polskiej mediacji w sprawach karnych ogromn  rol  odgrywaj  tak e 

mediatorzy. W wi kszo ci pracowali oni nie dla pieni dzy (w 1999 roku za 

post powanie mediacyjne, trwaj ce niejednokrotnie kilka lub kilkana cie godzin 

otrzymywano 100 z  brutto, co nie zawsze pokrywa o poniesione koszty), ale dlatego, 

e wierzyli w sens takich rozwi za . Czasami pope niali b dy, ale w wi kszo ci 

dzia ali w dobrej wierze, na wyczucie, nie wiedz c, jak nale y prowadzi  

post powanie mediacyjne. Trzeba przyzna , e nie bardzo mogli liczy  na pomoc: 

przepisy prawa niewiele mówi y, na profesjonalne szkolenie trudno si  by o dosta  

Zespó  ds. Wprowadzenia Mediacji w Polsce, (pó niejszy PCM) organizowa  szkolenia 

tylko dla nielicznych ch tnych z powodu braku wystarczaj cych rodków finansowych. 

Literatura przedmiotu w 1999 roku tak e nie by a jeszcze bogata. 

Wydaje si , e skoro uda o si  pokona  trudno ci na pocz tku funkcjonowania 

mediacji, to teraz mo e by  tylko lepiej: mamy lepiej skonstruowane przepisy, wielu 

przychylnych s dziów i prokuratorów, wyra nie wi ksz  liczb  spraw kierowanych do 

mediacji, znaczn  liczb  przeszkolonych i maj cych ju  du e do wiadczenie 

mediatorów, obszerniejsz  literatur , tak e zagraniczn , zawieraj  rady i opisy 

do wiadcze  (w tym innych krajów). Wa ne jest, aby nie zmarnowa  dorobku pi ciu 

lat istnienia mediacji w polskim prawie karnym. Ale o to musimy zadba  wszyscy. 
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ciXI. Streszczenie 

1. Problematyka bada  

Tematem opracowania s  podj te w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci badania 

dotycz ce funkcjonowania instytucji mediacji w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci. 

Istotne pytania, które stawiano sobie w badaniach to. m.in. jaki rodzaj przest pstw 

wyst puje w sprawach kierowanych do post powania mediacyjnego, jak realizowana 

jest zasada dobrowolno ci mediacji, a tak e jaka jest skuteczno  mediacji bior c pod 

uwag  odsetek zawartych ugód mi dzy stronami oraz ich wykonanie. 

Starano si  te  zbada , czy post powanie mediacyjne jest przeprowadzane zarówno 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa jak i z podstawowymi zasadami i 

regu ami dotycz cymi mediacji, zw aszcza zawartymi w dokumentach 

mi dzynarodowych. 

2. Analiza danych statystycznych 

W materiale przedstawiono dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwo ci o 

dotychczasowym stosowaniu mediacji w sprawach karnych. Dane te wskazuj , e w 

1998 roku do mediacji skierowano 18 spraw, w 1999 - 366, a w 2003 roku - 1838. 

Oznacza to, e zainteresowanie s dziów oraz prokuratorów instytucj  mediacji jest 

niewielkie, chocia  jej stosowanie stopniowo wzrasta. 

Szczegó owa analiza statystyki dostarcza wa nych informacji o zakresie i rozmiarach 

stosowania mediacji w poszczególnych okr gach i s dach rejonowych, o liczbie 

zawieranych ugód i form zado uczynienia. I tak, w 1999 r. korzystano z instytucji 

mediacji jedynie w prawie 17% s dach rejonowych, podczas gdy w 2003 r. takich 

dów by o ponad 36%. 

Liczby spraw karnych kierowanych w poszczególnych s dach rejonowych do 

mediacji by y bardzo ró ne. I tak np. w 2003 r. wynosi y od 1 (s ownie jednej sprawy) 

do 207 spraw. W wi kszo ci s dów kierowano w ci gu roku do mediacji poni ej 10 

spraw. 
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ciWarto wskaza , e przoduj ce pod wzgl dem liczby kierowanych do mediacji spraw w 

analizowanym okresie by y m.in. s dy rejonowe w Cz stochowie, Gda sku, 

Bydgoszczy, Gliwicach, Lublinie, Siedlcach, Soko owie Podlaskim, Warszawie. 

Zaobserwowano równie , e s dy, które zacz y korzysta  z omawianej instytucji z 

regu y kontynuowa y t  praktyk . Natomiast jest niema o takich s dów rejonowych, w 

których jeszcze ani razu nie skorzystano z instytucji mediacji w sprawach karnych. 

Dane statystyczne pozwalaj  równie  zapozna  si  z rezultatem przeprowadzonych 

post powa  mediacyjnych. Przeci tnie ok. 60% post powa  mediacyjnych ko czy 

si  zawarciem ugody przez strony, co jest wynikiem bardzo dobrym, porównywalnym 

do danych zagranicznych. W ok. 1/3 spraw nie dochodzi do ugody (strony nie 

dochodz  do porozumienia), a ok. 6% przypadków ko czy si  w „inny” sposób (np. 

wycofanie przez s dziego decyzji o skierowaniu sprawy do mediacji, wycofanie 

zgody przez jedn  czy przez obie strony, niezg aszanie si  strony, mimo ponagle  na 

spotkania z mediatorem, zmiana adresu i niemo no  dotarcia do stron, 

aresztowanie sprawcy itp.). 

W trakcie post powania mediacyjnego strony negocjuj  form  czy formy 

zado uczynienia, które s  nast pnie wpisywane do zawartej ugody. Przepisy nie 

okre laj  formy zado uczynienia, pozostawiaj c to inwencji stron, ich woli, 

potrzebom oraz ich mo liwo ciom. Warto jednak zaznaczy , e mediator powinien 

zwróci  uwag  stronom, gdy proponuj  niemo liw  do realizacji form  

zado uczynienia (np. zbyt wysok  sum  pieni dzy, której sprawca nie b dzie móg  

zap aci ), czy te  nara aj  jedn  ze stron na jakie  niebezpiecze stwo, powoduj  

naruszenie jej godno ci, czy poni enie itp. 

Okre lenie na czym ma polega  zado uczynienie zale y od inicjatywy stron i obie 

strony musz  si  na nie zgodzi . Najcz ciej dochodzi tylko do przeproszenia 

pokrzywdzonego przez sprawc  i taka forma zado uczynienia staje si  coraz 

cz stsza (od 34% w 2000 r. do 49% w 2002 r.). Nie wydaje si  to korzystne. Samo 

„przeproszenie” wymaga niewielkiej aktywno ci ze strony sprawcy i - nie ujmuj c jego 

du ego znaczenia i wagi dla pokrzywdzonego - wydaje si , e wiele sytuacji wymaga, 

aby sprawca da  z siebie jednak „co  wi cej”, przyjmuj c na siebie tak e i inne formy 

zado uczynienia. 
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ciZwi ksza si  te  odsetek zado uczynie  okre lanych jako „inne” (od 26,1% w 1999 

r. do 40,7% w 2003 r.). Mieszcz  si  tu ró ne zobowi zania sprawcy do okre lonego 

zachowania np. poddania si  leczeniu przeciwalkoholowemu, leczeniu z uzale nienia 

od rodków odurzaj cych, uzupe nienia wykszta cenia, uko czenia jakiego  kursu, 

poddania si  terapii, zobowi zanie si  do niestosowania przemocy wobec rodziny itp. 

Zobowi zanie do tego typu zachowania trudno jednoznacznie oceni  i skontrolowa  

jego wykonanie, a cz sto nawet okre li , w którym momencie mo na uzna , e 

sprawca wype ni  ju  warunki ugody, a w którym jeszcze nie. 

Jednostkowe s  przypadki wykonywania przez sprawc  pracy na rzecz 

pokrzywdzonego (nie przekraczaj  1%). 

Nale y te owa , e stosunkowo rzadko zado uczynienie przybiera form  

wiadczenia pieni nego na cele spo eczne - 5% w 1999 r. a nieco ponad 8% w 2003 

r.  wiadczy  to  -  jak  si  wydaje  -  o  braku  wiedzy  stron  (mo e  tak e  mediatora)  o  

mo liwo ci zastosowania takiej formy zado uczynienia. 

I w ko cu forma zado uczynienia finansowego dla pokrzywdzonego, której udzia  w 

2000 r. wyniós  34,3%, a ostatnio uleg  wyra nemu zmniejszeniu do nieca ych 12% w 

2003 r. i tendencja ta nie jest korzystna. 

3. Wyniki bada  

Badaniami obj to 347 spraw karnych spo ród 366 skierowanych do post powania 

mediacyjnego w s dach rejonowych w 1999 roku. Wyst powa o w nich 416 sprawców 

i 501 pokrzywdzonych. 

Jednym z elementów podj tej analizy by o zbadanie, jakiego rodzaju czyny by y 

kierowane do mediacji. Problem, jakie przest pstwa powinny by  kierowane do 

post powania mediacyjnego, ma bowiem zasadnicze znaczenie i od dawna jest w 

literaturze przedmiotu szeroko dyskutowany. 

Jak wskazuj  przeprowadzone badania, s dziowie szeroko korzystaj  z mo liwo ci 

kierowania do mediacji spraw obejmuj cych bardzo ró ne czyny i ta ich ró norodno  

dzie by  mo e specyfik  polskiej praktyki. 
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ciCo ciekawe najcz ciej do mediacji kierowano czyny przeciwko rodzinie i opiece (ok. 

37%), w tym zw aszcza sprawy o zn canie si  nad rodzin  i niealimentacj . 

Nast pnymi pod wzgl dem cz sto ci przest pstwami by y czyny przeciwko yciu i 

zdrowiu (ok. 22%), przy czym oko o po ow  z nich stanowi y bójki lub pobicia oraz 

spowodowanie ci kiego uszczerbku na zdrowiu. 

Natomiast czyny przeciwko mieniu stanowi  w naszych badaniach jedynie ok. 14% 

spraw. Przest pstwa przeciwko czci i nietykalno ci cielesnej stanowi  równie  ok. 

14%, a nieco ponad 9% czyny przeciwko wolno ci oraz wolno ci seksualnej. Nieco 

ponad 4% to czyny przeciwko bezpiecze stwu powszechnemu i wymiarowi 

sprawiedliwo ci. 

Struktura czynów kierowanych do mediacji kszta tuje si  inaczej ni  struktura 

skaza  za przest pstwa ogó em, gdzie prawie 45% stanowi  przest pstwa 

przeciwko mieniu. 

Mo e nawet budzi  pewne zdziwienie fakt, e przest pstwa przeciwko rodzinie i 

opiece (praktycznie czyny z art. 207 i 209 k.k.) stanowi  tak znaczny odsetek spraw 

kierowanych do mediacji, a np. czyny przeciwko mieniu s  stosunkowo nieliczne. 

Próbowano ustali  przyczyny tej sytuacji podczas rozmów z s dziami, którzy 

wyja niali, e kieruj  do mediacji czyny, których pod em jest konflikt, a wi c w nie 

przest pstwa przeciwko yciu czy zdrowiu, przeciwko wolno ci, naruszeniu czci i 

nietykalno ci cielesnej, czy przest pstwo zn cania si  nad osob  najbli sz , 

pozostaj  w stosunku zale no ci, ma oletni  lub nieporadn . Post powanie 

mediacyjne - o ile si  powiedzie - powinno si  przyczyni  do rozwi zania czy 

zminimalizowania konfliktu. Natomiast w drobnych sprawach o czyny przeciwko 

mieniu cz sto najistotniejszy jest problem odszkodowania i wystarczy orzec wobec 

sprawcy np. obowi zek naprawienia szkody. 

Zastanawiano si  tak e, czy struktura przest pstw przekazywanych do mediacji 

ulegnie zmianie na przestrzeni kilku lat. Poddano analizie informacje o sprawach 

skierowanych do mediacji w 2002 roku i okaza o si , e s  pewne zmiany, 

aczkolwiek trend jest podobny do tendencji z 1999 roku. W dalszym ci gu 

najcz ciej s dziowie kieruj  do mediacji przest pstwa przeciwko rodzinie i opiece 

(34%), przy czym ogromna wi kszo  z nich to czyny z art. 207 k.k., natomiast 
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ciprzest pstwa dotycz ce niealimentacji kierowane s  znacznie rzadziej i nie osi gaj  

nawet 1%. Zwi kszy a si  tak e liczba spraw dotycz cych przest pstw przeciwko 
yciu i zdrowiu, a tak e przeciwko wolno ci, w tym w roku 2002 ponad dwukrotnie 

wi cej ni  w roku 1999 przekazano do mediacji spraw dotycz cych gró b karalnych. 

Z pewnym zdziwieniem natomiast obserwowa  mo na tendencj  zmniejszania si  

stosowania instytucji mediacji w przypadku przest pstw przeciwko mieniu - z 14% w 

1999 r. do 10% w 2002 r. 

*  *  *  

Post powanie mediacyjne jest procesem, w którym strony powinny aktywnie 

uczestniczy . Niezmiernie wa ne jest jak ten proces przebiega, jak zachowuj  si  i 

jakie postawy prezentuj  zarówno sprawca, jak i ofiara przest pstwa, jakie prze ywaj  

emocje (a s  one nieraz bardzo silne) oraz jaki wp yw ma na nich zw aszcza 

spotkanie „twarz  w twarz”. 

Jedn  z kluczowych zasad mediacji jest jej dobrowolno , na co tak e zwrócono 

uwag  w badaniach. Okaza o si , e s d odbiera  zgod  na mediacj  od ponad 60% 

sprawców i pokrzywdzonych, a mediator od ok. 1/4 spo ród tych osób. Zdarza o si  

te , e zgod  na mediacj  odbiera  i s d i mediator, ale niestety by y te  przypadki - 

na szcz cie nieliczne - e zgody tej nie odbiera  nikt. W sumie w ponad 77% zgod  

na udzia  w mediacji wyrazi y obie strony, w pozosta y natomiast 23% albo jedna 

strona albo adna. Warto zwróci  uwag , e wyra enie zgody na udzia  w mediacji 

mia o istotny wp yw zarówno na zawarcie ugody, jak i na wykonanie jej warunków. 

Przepisy obowi zuj ce w 1999 r. nie zawiera y wskazówek reguluj cych sposób 

przeprowadzania mediacji, mediatorzy za  z regu y nie byli przeszkoleni i nie 

wiedz c jak post powa  w trakcie mediacji, pope niali wiele b dów. Kwestie te 

uregulowano i uporz dkowano dopiero w obecnie obowi zuj cym rozporz dzeniu 

Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 13 czerwca 2003 r. (w sprawie mediacji w sprawach 

karnych). 

Zgodnie z § 11 tego rozporz dzenia, mediator niezw ocznie po dor czeniu 

postanowienia o przekazaniu sprawy do post powania mediacyjnego, zobowi zany 

jest nawi za  kontakt z pokrzywdzonym i oskar onym, przeprowadzi  spotkania 
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ciindywidualne (tzw. wst pne) ze stronami informuj c o istocie i zasadach 

post powania mediacyjnego oraz przys uguj cych im uprawnieniach; ustali  termin i 

miejsce spotkania stron tzw. spotkania „twarz  w twarz”, pomóc w sformu owaniu 

tre ci ewentualnej ugody mi dzy podejrzanym lub oskar onym i pokrzywdzonym oraz 

sprawdzi  wykonanie wynikaj cych z niej zobowi za . 

Trzeba z ca  stanowczo ci  podkre li , e wprowadzenie tego przepisu do 

rozporz dzenia jest szczególnie istotne i ma nie tylko zasadnicze znaczenie 

porz dkuj ce dla mediatorów, ale pozwala tak e s dziom i prokuratorom na 

konsekwentne egzekwowanie wykonywania tych czynno ci przez mediatorów. 

Spotkanie osoby pokrzywdzonej przest pstwem ze sprawc  jest bardzo cz sto 

ogromnym prze yciem dla obu stron, dlatego wa ne jest, aby przebiega o ono w 

odpowiedniej atmosferze. A stworzenie takiej atmosfery jest obowi zkiem mediatora. 

To on powinien zapewni  stronom bezpieczne przeprowadzenie post powania 

mediacyjnego, zach ca  je do spontanicznego i szczerego wyra ania uczu , 

zadawania pyta . 

Pami ta  przy tym nale y, i  celem post powania mediacyjnego jest, aby strony 

same dosz y do porozumienia w kwestii rozwi zania konfliktu i ustali y sposób 

zado uczynienia. Mediator nie mo e (chocia  czasami trudno mu si  od tego 

powstrzyma ) namawia  ani zmusza  stron do zawarcia ugody, ani narzuca  im jej 

tre ci. Je eli do porozumienia mi dzy pokrzywdzonym a sprawc  przest pstwa 

dochodzi, to musi to by  wy cznie decyzja stron. Tre  ugody tak e powinna by  

wypracowana w drodze negocjacji tylko przez strony, nawet je eli mediatorowi wydaje 

si , e sam wie, co w danej sytuacji jest dla nich najlepsze i jak ta ugoda powinna 

wygl da . 

Spotkanie mediacyjne ma s  stronom, a nie mediatorowi, s dowi czy s dziemu, 

dlatego te  to one powinny odgrywa  w nim g ówne role. Im aktywno  stron jest 

wi ksza, im mniej ingeruje mediator, tym atwiej dochodzi do wynegocjowania ugody, 

porozumienia i potem wype nienia zobowi za . 

W budowaniu atmosfery mediacji wa ne jest, aby zarówno sprawca, jak i 

pokrzywdzony mieli poczucie, i  mediator jest osob  bezstronn  i neutraln  - nie 
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cipopieraj adnej ze stron i nie maj  interesu w okre lonym sposobie zako czenia 

mediacji. 

Mediator musi pilnowa , aby zosta a zachowana równowaga stron, zw aszcza gdy 

jedna z nich ma przewag  np. materialn , psychiczn  czy wykszta cenia. 

Wa ne jest te , aby mediator prawid owo oceni  realno  proponowanych warunków 

ugody, a w sytuacji, kiedy w sposób oczywisty s  one nierealne lub krzywdz ce dla 

której  ze stron, powinien zwróci  na to uwag  stronom jeszcze przed podpisaniem 

ugody. 

Analiza statystyczna danych wykaza a, e mi dzy atmosfer  mediacji a jej wynikiem 

istnieje istotna zale no . Istotnie cz ciej dochodzi do ugody, gdy atmosfera mediacji 

jest dobra i strony wykazuj  ch  rozwi zania konfliktu (ok. 82%) oraz gdy poprawia 

si  w czasie rozmów (ponad 13%). Przy atmosferze okre lonej jako „z a” do 

podpisania ugody dosz o tylko w mniej ni  2% spraw. 

W budowaniu atmosfery mediacji du  rol  odgrywa miejsce, w którym spotkanie si  

odbywa. Niestety, polskie przepisy dotycz ce mediacji w sprawach karnych nie 

odnosz  si  do tego zagadnienia, pozostawiaj c t  spraw  do wy cznego 

rozstrzygni cia i za atwienia mediatorom. Z uzyskanych na temat miejsca mediacji 

danych wynika, e: w o rodku mediacji odby o si  ok. 38% post powa  

mediacyjnych, w miejscu zamieszkania mediatora nieca e 3%, w miejscu 

zamieszkania stron 14,%, w s dzie tak e ok. 14%. Prawie 31% post powa  odby o 

si  w „innych miejscach” (najcz ciej miejsce pracy mediatora). Trudno uzna , e 

miejsca zamieszkania stron czy mediatora spe nia y wymóg neutralno ci czy 

bezpiecze stwa i dlatego z ca  stanowczo ci  nale y podkre li , e 

przeprowadzenie w tych miejscach post powania mediacyjnego nie wydaje si  

prawid owe. Wyra nie stanowi o tym rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z 18 

maja 2001 r. w sprawie post powania mediacyjnego w sprawach nieletnich i warto 

spraw  t  uregulowa  tak e odno nie mediacji w sprawach karnych. 

Mimo wskazanych nieprawid owo ci (wynikaj cych g ównie z niewiedzy mediatorów) 

wyniki post powania mediacyjnego przedstawiaj  si  zupe nie dobrze. 
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ciDo mediacji nie dosz o w oko o 16% spraw (najcz ciej z powodu niestawiennictwa 

strony). Mediacja odby a si , ale nie zako czy a si  podpisaniem ugody w nieco mniej 

ni  18% spraw. 

Ugoda zosta a podpisana w oko o 66% post powa  mediacyjnych. Formy 

zado uczynienia dla pokrzywdzonego kszta towa y si  nast puj co: przeproszenie 

pokrzywdzonego przez sprawc  ok. 18%, przeproszenie i wiadczenie pieni ne 

prawie 39%, przeproszenie i zobowi zanie do leczenia 11% oraz kumulacja ró nych 

zobowi za  - prawie 1/3 wszystkich podpisanych ugód. 

Wypracowanie i podpisanie ugody jest niezmiernie wa nym elementem procesu 

mediacji. Aby jednak proces ten zako czy  si  w pe ni sukcesem, ugoda ta musi by  

przez sprawc  zrealizowana. Niepokoj ce s  takie sytuacje - i to zarówno z punktu 

widzenia ofiary przest pstwa, jak i dobra wymiaru sprawiedliwo ci - kiedy sprawca 

podpisuje ugod , a nast pnie nie wykonuje jej, nie ponosz c za to adnych 

konsekwencji. 

W 1999 r. kwestia sprawdzenia realizacji ugody przez sprawc  nie by a jeszcze 

uregulowana. Nast pi o to dopiero w obecnie funkcjonuj cym rozporz dzeniu Ministra 

Sprawiedliwo ci z 2003 r. i rola ta zosta a powierzona mediatorowi. 

W wielu analizowanych sprawach zako czonych podpisaniem ugody brak jest 

informacji o jej wykonaniu. Z tych natomiast, gdzie dane takie si  znajduj  wynika, e 

sprawcy wykonali swoje zobowi zanie w ca ci w oko o 80% przypadków, w oko o 

7% w cz ci, a w ponad 13% spraw nie wykonali go wcale. 

Analiza orzecze  podejmowanych przez s dy wskazuje, e w sytuacjach, kiedy 

zosta a podpisana ugoda, s dy istotnie cz ciej stosuj agodniejsze orzeczenia ni  w 

przypadkach, kiedy do mediacji nie dosz o lub zako czy a si  negatywnie, bez 

podpisania ugody. W obj tych analiz  sprawach bezwarunkowe umorzenie 

post powania zosta o przez s dy zastosowane w oko o 24% przypadków, w oko o 

36% warunkowe umorzenie post powania, w ok. 28% spraw s dy orzek y 

bezwzgl dn  kar  pozbawienia wolno ci z warunkowym jej zawieszeniem. Pozosta e 

orzeczenia s du to kara grzywny samoistnej - ok. 5% oraz inne decyzje w ok. 6%. 

Dwie sprawy zako czy y si  orzeczeniem wobec sprawców bezwzgl dnej kary 
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cipozbawienia wolno ci, ale na wyrok ten mia a wp yw ich poprzednia karalno  oraz 

charakter czynu. 

W zako czeniu przedstawiono informacje o karalno ci sprawców uzyskane z 

Krajowego Rejestru Karnego w I po owie 2004 r., czyli po ok. 4 latach od 

zako czenia sprawy. Spo ród 415 sprawców ponowne sprawy po mediacji mia o 

niewiele ponad 1/5 ca ej zbiorowo ci. Ten wynik w porównaniu do rozmiarów 

powrotno ci do przest pstwa (recydywy) ró nych grup przest pców nie wydaje si  

znaczny. 

Warto jednak doda , e karalno  sprawców po mediacji jest zró nicowana zarówno 

gdy chodzi o liczb  spraw, jak i rodzaj pope nianych przest pstw. Ponad po owa 

spo ród tych sprawców mia a jedn  spraw , ok. 28% dwie, a 16% trzy i wi cej. 

Z uwagi na kierowanie w 1999 roku do post powania mediacyjnego znacznej liczby 

sprawców dokonuj cych czynów z art. 207 i 209 k.k., szczególnie warto przyjrze  si  

ich dalszej karalno ci. 

Okaza o si , e kszta tuje si  ona inaczej u sprawców obu tych czynów. Osoby 

skazane z art. 209 k.k. maj  znacznie wy sz  powrotno  do przest pstwa ni  

pozostali sprawcy, w tym ok. 1/3 ponownych czynów stanowi nierealizowanie nadal 

obowi zku alimentacyjnego. Natomiast jedynie 20% sprawców czynów z art. 207 k.k. 

ma ponowne sprawy, w tym 6% z nich dotyczy dalszego zn cania si  nad rodzin . 

Wynik ten wydaje si  wskazywa , wbrew obawom niektórych praktyków, e sprawy z 

art. 207 mog  by  kierowane do mediacji, oczywi cie pod warunkiem wnikliwej ich 

selekcji. Natomiast sprawy dotycz ce niealimentacji zdecydowanie mniej si  do tego 

nadaj . 

Wnioski z przeprowadzonych bada  wskazuj  m.in. na konieczno  w czenia 

tematyki zwi zanej z mediacj  do programu studiów nie tylko prawniczych, na 

potrzeb  wspierania rozwoju koncyliacyjnych metod rozwi zywania sporów w ogóle w 

spo ecze stwie, a w szczególno ci w ród m odzie y, oraz wspó prac  przy tworzeniu 

rodków mediacji, które mog yby s  nie tylko wymiarowi sprawiedliwo ci, ale 

ca emu spo ecze stwu do rozwi zywania wszelakich sporów (s siedzkich, 

rodzinnych, szkolnych, gospodarczych itp.). Przede wszystkim jednak 
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ciwarto wskaza  na potrzeb  szerszego stosowania mediacji mi dzy pokrzywdzonym a 

sprawc  przest pstwa i to nie tylko przez s dy, ale przede wszystkim przez 

prokuratur , a tak e policj . 
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