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Mediacja w sprawach cywilnych – studium
porównawcze na tle rozwi¹zañ polskich i francuskich
I. Zagadnienia wstêpne
Mediacja jest podstawow¹ i najbardziej znan¹ alternatywn¹ metod¹
rozwi¹zywania sporów, na okreœlenie których zbiorczo u¿ywa siê akronimu ADR1. Co wiêcej, czêœæ autorów2 nazywa j¹ „królow¹ ADR”. Wykorzystywana jest ona do rozwi¹zywania zarówno drobnych spraw, jak
i spraw o miêdzynarodowym zasiêgu3. Ju¿ na pocz¹tku zaznaczyæ nale¿y,
¿e nie jest to instytucja jednorodna4, a co siê z tym wi¹¿e, brak jest jednej,
powszechnie obowi¹zuj¹cej definicji tego pojêcia. Na potrzeby niniejszego
1
ADR jest skrótem angielskiego wyra¿enia Alternative Dispute Resolution, choæ nie
brak wœród doktryny propozycji zmiany znaczenia tego akronimu na oznaczaj¹cy Amicable Dispute Resolution (przyjazne sposoby rozstrzygania sporów) lub Appropriate Dispute
Resolution (odpowiednie metody rozstrzygania sporów). Na problem ten wskazuje m.in.
R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody rozwi¹zywania sporów w sprawach gospodarczych, Warszawa 2004, s. 4-5; A. M ó l, Pojêcie i znaczenie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), PPH 2001, nr 12, s. 35; M. P a z d a n, O mediacji i projekcie
jej unormowania w Polsce, Rejent 2004, nr 2 (154), s. 10.
2
Np. S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s. 7; R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody..., s. 75; R. Œ w i e ¿ a, M. T a ñ s k i, Alternatywne metody
rozwi¹zywania sporów. Przegl¹d zagadnieñ, Warszawa 2003, s. 3.
3
Korzyœci, jakie mog¹ uzyskaæ strony sporów miêdzynarodowych, korzystaj¹c z alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów przedstawi³a szczegó³owo A. M ó l, Pojêcie
i znaczenie..., s. 36.
4
R. M o r e k (ADR – Alternatywne metody..., s. 75-76) wyró¿nia dwa skrajne style
mediacyjne: facilitative mediation – wg tego stylu „mediator unika formu³owania jakich-
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opracowania przyjêto, ¿e mediacja5 jest metod¹ rozwi¹zywania sporów
przy udziale bezstronnej osoby trzeciej, która w drodze rokowañ pomaga
spieraj¹cym siê stronom osi¹gn¹æ obustronnie akceptowalne rozwi¹zanie,
jednak¿e bez prawa do wydania merytorycznej decyzji. Do podstawowych cech tak rozumianej mediacji nale¿y dobrowolny charakter, autonomia stron, bezstronnoœæ mediatora, poufny charakter6.
Przedmiotem poni¿szych rozwa¿añ jest jedynie komparatystyczne
spojrzenie na instytucjê mediacji w sprawach cywilnych w Polsce oraz
we Francji, choæ postêpowanie mediacyjne w sprawach cywilnych jest
prawnie uregulowane w wielu krajach europejskich (m.in. wAustrii, Irlandii,
W³oszech, S³owacji, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii czy Szwecji)7, a tak¿e na ca³ym œwiecie (w szczególnoœci zaœ w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó³nocnej, gdzie instytucja ta mia³a swoje pocz¹tki)8. Celem
opracowania jest jednak ocena rozwi¹zañ prawnych obowi¹zuj¹cych w tych

kolwiek w³asnych opinii dotycz¹cych przedmiotu sporu i sposobu jego rozwi¹zania”
(ogranicza siê on do odblokowywania i rozwijania komunikacji miêdzy stronami, próbuje
eliminowaæ negatywne emocje, wyobra¿enia i uprzedzenia dotycz¹ce drugiej strony, pomaga
sprecyzowaæ stanowisko, prowadzi dyskusjê) oraz evaluative mediation – wg tego stylu
mediator prezentuje stronom w³asne stanowisko co do meritum sprawy, mo¿e tak¿e
zaproponowaæ stronom sposób rozwi¹zania konfliktu.
5
Podobnie rozumian¹ mediacjê M. P a z d a n (O mediacji..., s. 16) nazywa mediacj¹
klasyczn¹ w odró¿nieniu od form hybrydalnych, jakimi s¹ med-arb, arb-med czy minitrial.
6
Na takie cechy mediacji wskazuj¹ m.in.: S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach...,
s. 13; T. P i e t r y g a, Jak bez s¹du rozstrzygn¹æ spór, Gazeta Prawna z 16 listopada
2005 r., nr 222, s. I; J. P i l a r s k a, O rozstrzygniêciu sprawy zdecyduj¹ strony sporu,
Gazeta Prawna z 16 listopada 2005 r., nr 222, s. II; szerzej A. M ó l, Pojêcie i znaczenie...,
s. 29 i 31; M. Œ l ê z a k, Alternatywne sposoby rozwi¹zywania sporów i handlowych w pracach CCBE, Radca Prawny 2003, nr 2, s. 90 i 93; M. U l i a s z, Kodeks postêpowania
cywilnego. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2006, s. 87; G. S k r z y p c z a k, Prawnik
a sposoby rozwi¹zywania sporów. Negocjacje i mediacje-wprowadzenie, Monitor Prawniczy 2004, nr 4, s. 198; T. B r o n o w s k a, Konferencja szkoleniowa sêdziów rodzinnych
– Jastrzêbia Góra 21-23 marca 2006 r., Rodzina i Prawo 2006, nr 2, s. 122.
7
Za: S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 17; L. Morawski, Proces s¹dowy
a instytucje alternatywne, PiP 1993, nr 1, s. 22; T. P i e t r y g a, Jak bez s¹du..., s. I.
Czêœciowo jest to efektem przyjêtej 19 kwietnia przez Komisjê Europejsk¹ Zielonej ksiêgi
o alternatywnych metodach rozwi¹zywania sporów w sprawach cywilnych.
8
L. M o r a w s k i, Proces s¹dowy..., s. 22; szerzej na ten temat R. M o r e k, ADR –
Alternatywne metody..., s. 6-11; M. B o b r o w i c z, Mediacje gospodarcze – jak medio-

47

Magdalena Skibiñska

dwóch pañstwach, na tle ogólnych za³o¿eñ mediacji. Mo¿e to byæ o tyle
ciekawe, ¿e uregulowanie polskie zosta³o czêœciowo oparte na rozwi¹zaniach francuskich.
Mediacja zosta³a wprowadzona do polskiego kodeksu postêpowania
cywilnego ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego9, która wesz³a w ¿ycie 10 grudnia 2005 r. W ten
sposób zakoñczy³ siê trwaj¹cy od grudnia 2002 r.10 proces legislacyjny
maj¹cy na celu wprowadzenie instytucji mediacji w sprawach cywilnych
oraz zaspokojona zosta³a choæ czêœciowo – postulowana11 od dawna –
potrzeba uzupe³nienia s¹dowego wymiaru sprawiedliwoœci innymi formami rozwi¹zywania sporów.
Przepisy dotycz¹ce postêpowania mediacyjnego (art. 1831-18315) zosta³y
umieszczone w dziele II dotycz¹cym postêpowania przed s¹dem pierwszej instancji. W dziale tym, obok instytucji mediacji, zosta³o uregulowane
tak¿e postêpowanie pojednawcze. Poza powy¿szymi przepisami ustawodawca wprowadzi³ te¿ pewne odrêbnoœci w odniesieniu do mediacji
w sprawach rodzinnych (art. 436, 4452, 5702 k.p.c.).
Postêpowanie mediacyjne w sprawach cywilnych zosta³o ostatecznie
wprowadzone do francuskiego kodeksu postêpowania cywilnego dekretem12 nr 96-652 z 22 lipca 1996 r. Wczeœniej instytucjê tê normowa³a
ustawa pozakodeksowa z 8 lutego 1995 r.13 Przepisy dotycz¹ce mediacji
w francuskim kodeksie postêpowania cywilnego (art. 131-1 do art. 13115) znalaz³y siê w ksiêdze I, zawieraj¹cej normy wspólne dla wszystkich

waæ i przekonywaæ, Warszawa 2004, s. 13; S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach...,
s. 11; T. P i e t r y g a, Jak bez s¹du..., s. I; A. M ó l, Pojêcie i znaczenie..., s. 30-31;
£. B ³ a s z c z a k, Nowelizacja kodeksu postêpowania cywilnego, red. E. Marsza³kowskaKrzeœ, Wroc³aw 2005, s. 144.
9
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1438 dalej: k.p.c.
10
Kalendarium mediacji cywilnej w Polsce, Gazeta Prawna z 16 listopada 2005 r., nr
222, Mediacje, s. III; K. F a l k i e w i c z, R. K w a œ n i c k i, Arbitra¿ i mediacja w œwietle
najnowszej nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego, PPH 2005, nr 11, s. 33.
11
Np. przez L. M o r a w s k i e g o (Proces s¹dowy..., s. 12-24).
12
Dekret ten zosta³ opublikowany 23 lipca 1996 r. w: Officiel Journel. Pe³n¹ treœæ
mo¿na znaleŸæ w wersji francuskojêzycznej na stronie http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/
VisuArticleCode?commun=CPROCI&code=&h0=CPROCIV0.rcv&h1=1&h3=40
13
Za R. Z e g a d ³ o, Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuñczych, Rodzina i Prawo 2006, nr 1, s. 44.
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postêpowañ. Zosta³ jej poœwiêcony dodany przez tê ustawê tytu³ VI bis.
Tradycja stosowania mediacji we Francji jest wiêc o wiele d³u¿sza ni¿
w Polsce.

II. Rozwi¹zania szczegó³owe
1. Zakres przedmiotowy mediacji
W prawie polskim zakres spraw, w których strony bêd¹ mog³y korzystaæ
z postêpowania mediacyjnego, zosta³ okreœlony szeroko. Nale¿y przyj¹æ,
¿e w odniesieniu do instytucji mediacji umownej nie istniej¹ ¿adne ograniczenia przedmiotowe. Natomiast w przypadku mediacji s¹dowej ustawodawca postanowi³, ¿e postêpowanie mediacyjne mo¿e siê toczyæ we
wszystkich sprawach cywilnych, w których mo¿na zawrzeæ ugodê przed
s¹dem (art. 10 k.p.c.). Ponadto, w sposób szczegó³owy ustawodawca
odniós³ siê do kwestii mediacji rodzinnej (art. 436, 4452, 5702 k.p.c.).
Spoœród spraw mog¹cych byæ przedmiotem mediacji najczêœciej wskazuje14 siê na sprawy: gospodarcze15, pracownicze, o podzia³ maj¹tku,
opieki nad dzieæmi, rozwodowe i separacyjne, wewn¹trz spó³ek, dotycz¹ce ochrony dóbr osobistych czy ochrony konsumentów. Natomiast
zgodnie z art. 1838 § 4 k.p.c. s¹d nie mo¿e skierowaæ strony do mediacji
w sprawach rozpoznawanych w postêpowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.
Porównuj¹c regulacjê polsk¹ z prawem francuskim, nale¿y stwierdziæ,
¿e ustawodawca francuski jeszcze szerzej okreœli³ zakres przedmiotowy
instytucji mediacji. Przede wszystkim, podobnie jak w prawie polskim,
nie istniej¹ ¿adne ograniczenia przedmiotowe, jeœli chodzi o mediacjê
umown¹. Prawo francuskie nie reguluje bowiem tej kwestii wcale,
pozostawiaj¹c stronom pe³n¹ swobodê. W odniesieniu natomiast do mediacji

14
Np. E. U s o w i c z, Mediacje ze skaz¹ prawn¹, Gazeta Prawna 2006, nr 59, s. 1;
L. M o r a w s k i, Proces s¹dowy..., s. 22; J. P i l a r s k a, O rozstrzygniêciu sprawy..., s. II;
R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody..., s. 81; A. M ó l, Pojêcie i znaczenie..., s. 34.
15
Jak s³usznie wskazuje K. F a l k i e w i c z i R. K w a œ n i c k i (Arbitra¿ i mediacja...,
s. 36) w kwesii rozstrzygania sporów gospodarczych du¿¹ rolê w zakresie rozpowszechniania idei mediacji odgrywa istniej¹ce od kilku lat w Warszawie Centrum Mediacji Gospodarczej.
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s¹dowej przyjêto, ¿e wszystkie sprawy mog¹ byæ przedmiotem mediacji,
nawet te nale¿¹ce do trybu uproszczonego (art. 131-1).
W œwietle powy¿szych uwag wydaje siê, ¿e przyjête u nas rozwi¹zanie
nie jest s³uszne, zwa¿ywszy, ¿e postêpowanie mediacyjne z za³o¿enia ma
poprawiæ wydajnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci. Oczywiœcie mo¿na siê
zgodziæ, ¿e sprawy rozpoznawane w postêpowaniu nakazowym, upominawczym, jak i w postêpowaniu uproszczonym, zazwyczaj s¹ rozpoznawane szybko, jednak¿e wydany w postêpowaniu nakazowym lub
upominawczym nakaz zap³aty, a w postêpowaniu uproszczonym wyrok,
mo¿e oznaczaæ pogorszenie, o ile nie zerwanie stosunków miêdzy stronami. Szczególnie w sprawach gospodarczych, gdzie stronom zale¿y na
utrzymywaniu dobrych kontaktów miêdzy kontrahentami, zasadne16 jest
rozpatrywanie spraw w postêpowaniu mediacyjnym, choæ czêœæ autorów17 zdaje siê nie zauwa¿aæ tego aspektu.

2. Rodzaje mediacji i wszczêcie postêpowania
W literaturze wyró¿nia siê dwa podstawowe rodzaje mediacji: mediacjê
umown¹ (zwan¹ tak¿e przez niektórych autorów mediacj¹ konwencjonaln¹18 lub mediacj¹ pozas¹dow¹, kontraktow¹19 czy przedprocesow¹20,
z jêzyka francuskiego médiation conventionnelle) oraz mediacjê s¹dow¹21
(zwan¹ równie¿ mediacj¹ z inicjatywy s¹du lub mediacj¹ w trakcie
postêpowania s¹dowego22, z francuskiego médiation judiciaire). Podzia³
ten dokonywany jest ze wzglêdu na to, co stanowi podstawê mediacji.
Mediacja umowna sw¹ nazwê zawdziêcza temu, ¿e przeprowadza siê j¹
na podstawie umowy o mediacjê lub odpowiedniej klauzuli zawartej w innej
16

Wskazuje na to G. S k r z y p c z a k, Prawnik a sposoby..., s. 198.
K. F a l k i e w i c z, R. K w a œ n i c k i, Arbitra¿ i mediacja..., s. 37.
18
Wyra¿enia takiego u¿ywa m.in. S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 13.
19
Tak np.A. Z i e n k i e w i c z, Mediator w sprawach cywilnych, Rejent 2005, nr 5,
s. 138.
20
Okreœleniem tym pos³uguje siê np. M. U l i a s z (Kodeks postêpowania cywilnego...,
s. 87), choæ s³usznie wskazuje, ¿e sformu³owanie „mediacja przedprocesowa” jest niefortunne.
21
Nazwê tê krytykuje m.in. M. B o b r o w i c z (Mediacje gospodarcze...) ze wzglêdu
na fakt, ¿e sugeruje ona, jakoby to s¹d prowadzi³ mediacjê. Z takim rozumowaniem nale¿y
siê generalnie zgodziæ.
22
Tak S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 14.
17
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umowie. Natomiast mediacja s¹dowa polega na tym, ¿e to s¹d kieruje
strony sporu do mediacji.
W zwi¹zku z takim zakresem regulacji, do podstawowych ró¿nic
miêdzy uregulowaniem francuskim a polskim nale¿y zaliczyæ to, ¿e
w polskim kodeksie postêpowania cywilnego mamy przepisy dotycz¹ce
zarówno mediacji umownej, jak i mediacji s¹dowej, natomiast francuski
kodeks postêpowania cywilnego odnosi siê jedynie do mediacji s¹dowej.
Zgodnie bowiem z art. 1831 § 2 k.p.c. „mediacjê prowadzi siê na podstawie
umowy o mediacjê albo postanowienia s¹du kieruj¹cego strony do mediacji”. Konsekwencj¹ unormowania w prawie polskim obok mediacji s¹dowej, mediacji umownej jest tak¿e treœæ23 art. 1831 § 4 k.p.c., zgodnie z którym
„mediacjê prowadzi siê przed wszczêciem postêpowania, a za zgod¹ stron
tak¿e w toku sprawy”. Przy czym przed wszczêciem postêpowania mediacjê
mo¿na prowadziæ tylko na podstawie umowy o mediacjê.
W naszym prawie przewidziane s¹ dwie mo¿liwoœci wszczêcia mediacji
umownej.
Pierwsz¹ z nich mo¿emy nazwaæ tradycyjn¹, polega ona na zamieszczeniu tzw. klauzuli mediacyjnej w umowie lub sporz¹dzeniu odrêbnej
umowy o mediacjê, w której strony okreœl¹ „w szczególnoœci przedmiot
mediacji, osobê mediatora albo sposób wyboru mediatora” (art. 1831 § 3
k.p.c.). Zwrot „w szczególnoœci” sugeruje, ¿e strony mog¹ w umowie
o mediacjê24 uregulowaæ tak¿e inne kwestie, jak np. czas i miejsce mediacji,
a obowi¹zek wskazania przedmiotu mediacji oraz osoby mediatora albo
sposobu jego wyboru nale¿y traktowaæ jako warunek minimalny umowy
o mediacjê. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ustawodawca, chc¹c u³atwiæ
stronom rozstrzygniêcie sporu w drodze mediacji, nie zawar³ w kodeksie
postêpowania cywilnego wymogu, aby umowa taka musia³a byæ zawarta
w okreœlonej formie.
Drugi sposób wszczêcia mediacji umownej25 uregulowany jest
w art. 1831 § 2 zd. 2 i art. 1836 k.p.c. Pierwszy z powo³anych przepisów
23
We francuskim kodeksie postêpowania cywilnego przepis analogiczny do polskiej
regulacji by³by zbêdny.
24
Odpowiednio postanowienia takie mog¹ byæ równie¿ czêœci¹ klauzuli mediacyjnej
zawartej w innej umowie.
25
Na fakt ten, jeszcze przed wejœciem w ¿ycie przepisów o mediacji, zwraca³ uwagê
M. P a z d a n (Umowa o mediacjê, Ksiêga pami¹tkowa ku czci profesora Janusza Szwaji,
Kraków 2004, s. 261).
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stanowi, ¿e umowa o mediacjê „mo¿e byæ zawarta tak¿e przez wyra¿enie
przez stronê zgody na mediacjê, gdy druga strona z³o¿y³a wniosek, o którym
mowa w art. 1836 § 1”, a który to wniosek obligatoryjnie musi zawieraæ:
oznaczenia stron, dok³adnie okreœlone ¿¹danie, przytoczenie okolicznoœci
uzasadniaj¹cych ¿¹danie, podpis strony oraz wymienienie za³¹czników
(art. 1837 zd.1 k.p.c.). Je¿eli wniosek o przeprowadzenie mediacji nie
zawiera któregoœ z tych elementów, to nie bêdzie on wywiera³ ¿adnych
skutków prawnych. Brak tu bowiem mo¿liwoœci zastosowania art. 130
k.p.c., gdy¿ wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 nie jest pismem
procesowym. Nie jest jednak wykluczone, ¿e mediator wyznaczy stronie
krótki termin na uzupe³nienie lub poprawienie wniosku, wskazuj¹c jej,
jakich elementów brakuje, i dopiero ewentualnie póŸniej odmówi przeprowadzenia mediacji. Zachowanie takie nale¿y uznaæ za po¿¹dane, gdy¿
strona mo¿e nie mieæ wystarczaj¹cej wiedzy co do koniecznych elementów wniosku. Ponadto, zawsze – nawet w razie odmowy wszczêcia
postêpowania mediacyjnego – strona mo¿e ponownie z³o¿yæ wniosek
odpowiadaj¹cy wszystkim wymaganiom formalnym. Zgodnie z art. 1836
§ 1 k.p.c. wszczêcie mediacji przez stronê nastêpuje z chwil¹ dorêczenia
mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji z do³¹czonym dowodem dorêczenia jego odpisu drugiej stronie. Do wszczêcia postêpowania
mediacyjnego dochodzi zatem z mocy ustawy. W paragrafie 2 tego przepisu okreœlono natomiast cztery sytuacje, w których, mimo dorêczenia
wniosku o przeprowadzenie mediacji, mediacja nie zostanie wszczêta. Do
mediacji umownej maj¹ zastosowanie tak¿e inne przepisy kodeksu postêpowania cywilnego np. art. 1831 § 1, 1832-1835, 18312, 18313 § 1, 1831418315, odnosz¹ce siê do dobrowolnego charakteru mediacji, osoby mediatora
i jego bezstronnoœci, niejawnoœci mediacji, wynagrodzenia mediatora,
protoko³u z mediacji oraz w³aœciwoœci s¹du w kwestii zatwierdzenia ugody,
jak równie¿ mocy prawnej ugody.
Natomiast art. 1838 § 1 k.p.c. odnosi siê do mediacji s¹dowej. Zgodnie
z tym przepisem „s¹d a¿ do zamkniêcia26 pierwszego posiedzenia wy-

26
W doktrynie (np. M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 95) s³usznie
zwrócono uwagê na niew³aœciwe u¿ycie w tym przepisie wyrazu „zamkniêcie”, gdy¿ kodeks
postêpowania cywilnego nie przewiduje zamkniêcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawê, a zakoñczenie pierwszej rozprawy.
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znaczonego na rozprawê mo¿e skierowaæ strony do mediacji”. Je¿eli
strony przed wszczêciem postêpowania s¹dowego ³¹czy³a umowa o mediacjê, s¹d kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zg³oszony
przed wdaniem siê w spór co do istoty sprawy (art. 2021 k.p.c.). Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e ustawodawca nada³ donios³y charakter zgodzie obu stron
sporu na skierowanie ich do mediacji, gdy¿ – jak wynika z art. 1838§3
zd. 2 k.p.c. – mediacji nie prowadzi siê, je¿eli strona w terminie tygodnia
od dnia og³oszenia lub dorêczenia jej postanowienia o skierowaniu do
mediacji nie wyrazi³a zgody na mediacjê. Po zamkniêciu pierwszego
posiedzenia wyznaczonego na rozprawê, s¹d mo¿e skierowaæ do mediacji
tylko na zgodny wniosek stron (art. 1838 § 1 zd.2 k.p.c.). W ten sposób
polski ustawodawca uwydatni³ podstawow¹ cechê postêpowania mediacyjnego, jak¹ jest dobrowolnoœæ. Regulacjê tê nale¿y uznaæ za s³uszn¹,
opowiada siê za ni¹ tak¿e wiêkszoœæ autorów27, choæ nie brak g³osów
krytycznych28. Co wiêcej, nie brak te¿ g³osów29 rozwa¿aj¹cych mo¿liwoœæ wprowadzenia obligatoryjnej mediacji, poprzedzaj¹cej s¹dowe rozpoznanie sprawy. Propozycje takie nale¿y uznaæ za chybione, bowiem
przecz¹ istocie alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów, gdy¿ jedn¹
z podstawowych cech30 mediacji jest jej fakultatywny charakter.
Jak wynika z powy¿szej charakterystyki, nasz ustawodawca szczegó³owo odniós³ siê do mediacji umownej, inaczej ni¿ to uczyni³ ustawodawca francuski. Nie oznacza to jednak, ¿e we Francji wszczêcie postêpowania mediacyjnego mo¿e nast¹piæ jedynie z inicjatywy s¹du. Wrêcz
odwrotnie, ustawodawca francuski, rezygnuj¹c z ustawowych regulacji,
pozostawi³ stronom wiêksz¹ dowolnoœæ w korzystaniu z tego sposobu
rozwi¹zywania sporów, inaczej ni¿ zrobi³ to ustawodawca polski. Rozwi¹zanie takie nale¿y uznaæ za korzystniejsze, a proces kompleksowej

27

Np. M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 87.
Np. A. M ó l (Pojêcie i znaczenie..., s. 37) zale¿noœæ postêpowania od zgody stron
zalicza do wad alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów. Swoje stanowisko uzasadnia barier¹ psychologiczn¹, jaka mo¿e wyst¹piæ w zwi¹zku z dobrowolnym wst¹pieniem
w rolê pozwanego. Tak¿e M. P a z d a n, O mediacji..., s. 10.
29
Tak P. S o b o l e w s k i, Mediacja w sprawach cywilnych, PPH 2006, nr 2, s. 32.
30
Np. A. Z i e n k i e w i c z, Mediator w sprawach..., s. 140. Na zagadnienie to równie¿
niekonsekwentnie zwraca uwagê P. S o b o l e w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 32.
28
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instytucjonalizacji alternatywnych metod rozwi¹zywania sporów za niekonieczny.
Francuski code de procedure civile reguluje natomiast wy³¹cznie
mediacjê s¹dow¹. Zgodnie bowiem z treœci¹ art. 131-1 sêdzia rozpoznaj¹cy sporn¹ sprawê mo¿e po uzyskaniu zgody stron skierowaæ sprawê
do postêpowania mediacyjnego. Porównuj¹c natomiast wymogi, jakie
prawo polskie i francuskie stawia postanowieniu o skierowaniu do mediacji,
stwierdziæ nale¿y, ¿e te uregulowania s¹ czêœciowo zbie¿ne. Zgodnie
z treœci¹ art. 1839 i 18310 § 1 polskiego kodeksu postêpowania cywilnego
s¹d obligatoryjnie okreœla w nim czas trwania mediacji oraz osobê mediatora.
Co prawda strony mog¹ wybraæ innego mediatora, ale co do zasady
obowi¹zek wskazania mediatora spoczywa na s¹dzie. Natomiast prawo
francuskie w art. 131-6 przewiduje, ¿e w postanowieniu takim musi byæ
wskazana osoba mediatora oraz pocz¹tkowy czas jego misji. Obok tego
prawo to okreœla dalsze elementy obligatoryjne takiej decyzji, tj. zgody
stron na mediacjê, datê nastêpnej rozprawy, przypuszczaln¹ wysokoœæ
wynagrodzenia mediatora oraz okreœlenie strony lub stron, które maj¹ j¹
uiœciæ w wyznaczonym terminie. Zestawiaj¹c te regulacje, nale¿y stwierdziæ, ¿e s¹d bierze pod uwagê stanowiska stron, jednak¿e nie znajduj¹
one odzwierciedlenia w postanowieniu o skierowaniu do mediacji. W prawie polskim nie zamieszcza siê tak¿e adnotacji o terminie nastêpnego
posiedzenia s¹dowego, natomiast przewodnicz¹cy wyznacza rozprawê
po up³ywie terminu do przeprowadzenia mediacji, a przed jego up³ywem,
jeœli choæ jedna ze stron oœwiadczy, ¿e nie wyra¿a zgody na mediacjê
(art. 18310 § 2 k.p.c.).
Niezale¿nie od wskazanych powy¿ej podobieñstw i ró¿nic nale¿y dodaæ,
¿e zarówno prawo polskie, jak i prawo francuskie przewiduje tak¿e
szczególne rozwi¹zanie dotycz¹ce mediacji rodzinnej. Jak stanowi art. 436
§ 1 k.p.c., w sprawach o rozwód i separacjê, je¿eli istniej¹ widoki na
utrzymanie ma³¿eñstwa, s¹d mo¿e skierowaæ strony do mediacji. Zatem
s¹d ma prawo wszcz¹æ postêpowanie mediacyjne jedynie wówczas, gdy
istnieje szansa, ¿e ma³¿onkowie spróbuj¹ podj¹æ jeszcze wspólne po¿ycie.
Co wiêcej, mediacja s¹dowa w tych sprawach jest mo¿liwa tak¿e, gdy
postêpowanie zosta³o zawieszone. Nale¿y pokreœliæ, ¿e do postêpowania
mediacyjnego w takich przypadkach stosuje siê odpowiednio ogólne
przepisy o mediacji, z t¹ ró¿nic¹, ¿e przedmiotem mediacji mo¿e byæ tak¿e
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pojednanie ma³¿onków (art. 436 § 2 k.p.c.). W odrêbnym przepisie
uregulowano tak¿e mediacjê w innych sprawach rodzinnych. Zgodnie
treœci¹ art. 4452 k.p.c. przedmiotem mediacji mo¿e byæ tak¿e kwestia
zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania w³adzy
rodzicielskiej, kontaktów z dzieæmi oraz spraw maj¹tkowych podlegaj¹cych rozstrzygniêciu w wyroku orzekaj¹cym rozwód lub separacjê.
Natomiast w postêpowaniu nieprocesowym w sprawach rodzinnych
i opiekuñczych, zgodnie z art. 5702 k.p.c., s¹d mo¿e skierowaæ uczestników do mediacji w sprawach, w których dopuszczalne jest zawarcie
ugody. Ponadto ustawodawca wskaza³, ¿e przedmiotem mediacji mo¿e
byæ tak¿e okreœlenie sposobu wykonywania w³adzy rodzicielskiej. Dla
porównania, zgodnie z art. 1071 zd. 2 francuskiego kodeksu postêpowania cywilnego, sêdzia rozpatruj¹cy sprawê rodzinn¹ mo¿e zaproponowaæ stronom mediacjê rodzinn¹. Je¿eli strony zgodz¹ siê na takie rozwi¹zanie, wyznacza on mediatora. Od decyzji tej nie przys³uguje odwo³anie.

3. Czas mediacji
Jak ju¿ zaznaczono wy¿ej, w przypadku mediacji umownej czas trwania
mediacji nie zosta³ ustawowo uregulowany, natomiast strony mog¹ stosowne postanowienia zawrzeæ w umowie o mediacjê. Inaczej kwestia
ta wygl¹da w przypadku, gdy s¹d kieruje strony do mediacji. Wówczas
– zgodnie z art. 18310 § 1 k.p.c. – to s¹d wyznacza czas trwania mediacji,
który nie mo¿e przekroczyæ miesi¹ca, chyba ¿e strony zgodnie wnios³y
o wyznaczenie d³u¿szego terminu na przeprowadzenie mediacji. Ponadto
w trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie mo¿e byæ przed³u¿ony
na zgodny wniosek stron. Natomiast w prawie francuskim czas mediacji
nie mo¿e przekroczyæ trzech miesiêcy. Co wiêcej, na wniosek mediatora
termin ten mo¿e byæ jednokrotnie przed³u¿ony na taki sam okres (art. 1313 francuskiego k.p.c.).
Niew¹tpliwie jedn¹ z najczêœciej wskazywanych zalet mediacji jest
szybkoœæ za³atwiania spornych kwestii31, jednak¿e wydaje siê, ¿e prawo
polskie – poprzez krótki okres do przeprowadzenia mediacji – ograniczy
31
Np. E. U s o w i c z, Mediacje ze skaz¹..., s. 1; S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 14; M. P a z d a n, O mediacji..., s. 10; G. S k r z y p c z a k, Prawnik a sposoby...,
s. 200.

55

Magdalena Skibiñska

zastosowanie tej instytucji jedynie do spraw prostych. W zwi¹zku z tym
nale¿y zgodziæ siê z dominuj¹cym w doktrynie polskiej stanowiskiem32,
¿e termin do przeprowadzenia mediacji s¹dowej zosta³ zakreœlony zbyt
rygorystycznie, szczególnie bior¹c pod uwagê fakt, ¿e s¹d mo¿e skierowaæ strony do mediacji tylko raz w toku postêpowania (art. 1838 § 2
k.p.c.). Analizuj¹c przyk³adowe fazy postêpowania mediacyjnego, podane
przez T. Pietrygê33 czy G. Skrzypczaka34, zauwa¿yæ trzeba, ¿e mediatorzy
tak¿e w sprawach prostych mog¹ mieæ problemy z ukoñczeniem mediacji
w tak krótkim terminie. Nale¿y mieæ tak¿e na uwadze, ¿e do mediacji
czêsto trafiaj¹ sprawy zawi³e, niejednokrotnie o charakterze gospodarczym, dotycz¹ce wieloletnich konfliktów miêdzy stronami35. Ponadto –
jak podaje Centrum Mediacji Partners Polska36 – w sprawach rodzinnych
mo¿e byæ jeszcze gorzej, gdy¿ „sesja mediacyjna trwa œrednio od dwóch
do czterech godzin”, a na ogó³ potrzebne s¹ dwa lub trzy spotkania. Do
tego dodaæ nale¿y tak¿e pierwsze spotkanie o charakterze informacyjnokonsultacyjnym. St¹d na tle rozwi¹zañ polskich uregulowania francuskie
wydaj¹ siê w³aœciwsze, choæ kwestiê tê mo¿na by by³o uregulowaæ tak¿e
w ten sposób, ¿e s¹d, kieruj¹c strony do mediacji, móg³by ustalaæ dowolnie
d³ugi termin wed³ug w³asnego uznania, bior¹c pod uwagê charakter danej
sprawy. Przeciwko takiemu rozwi¹zaniu przemawia³aby jednak mo¿liwoœæ nadu¿ywania tych uprawnieñ przez s¹d.
Z zagadnieniem czasu mediacji wi¹¿e siê tak¿e kwestia liczenia terminów przedawnienia. Zgodnie z art. 123 § 1 pkt 3 k.c. bieg przedawnienia przerywa siê przez wszczêcie mediacji37. St¹d priorytetowym
zagadnieniem jest ustalenie, od którego momentu postêpowanie mediacyjne nale¿y uznaæ za wszczête. Kodeks postêpowania cywilnego zawiera
w tej kwestii tylko jedn¹ regu³ê (art. 1836 § 1). W odniesieniu do pozo32
E. U s o w i c z, Mediacje ze skaz¹..., s. 1 i 18; M. U l i a s z, Kodeks postêpowania
cywilnego..., s. 96.
33
T. P i e t r y g a, Jak bez s¹du..., s. Mediacje I.
34
G. S k r z y p c z a k, Prawnik a sposoby..., s. 199.
35
E. U s o w i c z, Mediacje ze skaz¹..., s. 18.
36
Za: http://www.mediacja.org/podstrona1.php?id_strony=30, wg stanu na dzieñ 1 maja
2006 roku.
37
Za wprowadzeniem tego rozwi¹zania przemawia fakt, ¿e w przeciwnym wypadku
alternatywne metody rozwi¹zywania sporów mog³yby zostaæ uznane za ograniczaj¹ce
prawo do s¹du. Na ten problem wskazywa³a M. Œ l ê z a k, Alternatywne sposoby..., s. 92.
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sta³ych sytuacji podkreœliæ nale¿y, ¿e z polskiej ustawy nie wynika jasno,
czy momentem tym jest dorêczenie mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, czy otrzymanie powiadomienia przez strony, czy mo¿e
dopiero po obu tych czynnoœciach38. Co wiêcej, nie jest te¿ precyzyjnie
okreœlony moment zakoñczenia postêpowania mediacyjnego. Dok³adnego
momentu wszczêcia i zakoñczenia mediacji s¹dowej nie wskazuje tak¿e
prawo francuskie.

4. Mediator
Mediator odgrywa kluczow¹ rolê w pozytywnym rozwi¹zaniu sporu
na drodze pozas¹dowej, jednak¿e pamiêtaæ nale¿y, ¿e nie ma on ¿adnych
uprawnieñ w³adczych, nie mo¿e stronom narzuciæ konkretnego rozwi¹zania, nie jest sêdzi¹, nie udziela rad i nie wydaje opinii39. Mediator jest
neutraln¹ osob¹ trzeci¹, która pomaga stronom negocjowaæ rozwi¹zanie
konfliktu i zawrzeæ porozumienie korzystne dla obu stron40. Mediatorów
dzieli siê na sta³ych, którzy zawodowo zajmuj¹ siê prowadzeniem postêpowañ mediacyjnych i mediatorów powo³ywanych do konkretnej sprawy. Z uwagi na ten podzia³41 wyró¿nia siê mediacjê: instytucjonaln¹ (tj.
tak¹, która prowadzona jest przez sta³y oœrodek mediacyjny, a w zasadzie
przez sta³ego mediatora przynale¿¹cego do danego oœrodka mediacyjnego) oraz ad hoc (gdy mediator jest powo³ywany do konkretnej sprawy).
Istotn¹ kwesti¹ odnosz¹c¹ siê do mediatorów jest zagadnienie kwalifikacji,
jakie powinni posiadaæ42. Wiêkszoœæ autorów43 s³usznie uwa¿a, ¿e mediatorzy powinni mieæ nie tylko predyspozycje osobowoœciowe, ale tak¿e

38
Nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e czas mediacji s¹dowej nale¿y liczyæ dopiero od momentu
zawiadomienia mediatora i samych stron. Za takim rozwi¹zaniem opowiedzia³ siê
M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 96.
39
Tak np. A. Z i e n k i e w i c z, Mediator w sprawach..., s. 142.
40
Definicja taka znajduje siê na stronie Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej http://www.psmg.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Szczegó³owo rolê
mediatora omawia G. S k r z y p c z a k, Prawnik a sposoby..., s. 199.
41
Podzia³u takiego dokonuje m.in. M. P a z d a n, O mediacji..., s. 16.
42
Szeroko na ten temat R. Z e g a d ³ o, Mediacja w sprawach..., s. 52-54.
43
Np. S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 24; R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody..., s. 77; A. M ó l, Pojêcie i znaczenie..., s. 29; M. Œ l ê z a k, Alternatywne
sposoby..., s. 94; M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 87; A. Z i e n k i e -
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konieczn¹ wiedzê do prowadzenia mediacji z uwzglêdnieniem przedmiotu
sporu (szczególnie z zakresu prawa lub techniki), która ponadto powinna
byæ potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Czêœæ doktryny stoi jednak na stanowisku, ¿e mediatorem nie powinni byæ prawnicy i psychologowie. Co wiêcej, w uzasadnieniu rz¹dowego projektu nowelizacji44
podkreœlono, i¿ „umiejêtnoœæ prowadzenia mediacji nie jest kwesti¹ wiedzy
mediatora, lecz jego osobowoœci”45. To wszystko mo¿e prowadziæ do
wniosku, ¿e polski ustawodawca chcia³ w tym zakresie podkreœliæ zasadê
autonomii woli stron.
Polska procedura cywilna przewiduje, ¿e we wszystkich rodzajach
sporów mediacje mog¹ prowadziæ zarówno stali mediatorzy, jak i mediatorzy powo³ywani do konkretnej sprawy. Wystêpuje wiêc u nas zarówno mediacja instytucjonalna, jak i mediacja ad hoc. Wymagania stawiane kandydatom na mediatora s¹ w obu przypadkach jednakowe. Zgodnie
z art. 1832 § 1 k.p.c., aby zostaæ mediatorem nale¿y spe³niaæ trzy warunki,
a mianowicie: byæ osob¹ fizyczn¹, posiadaæ pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych oraz korzystaæ z pe³ni praw publicznych. Prawo polskie spoœród
osób spe³niaj¹cych te warunki wy³¹cza tylko sêdziów, jednak¿e nie dotyczy
to sêdziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c.). Ponadto kodeks
postêpowania cywilnego przewiduje, ¿e organizacje spo³eczne i zawodowe mog¹ prowadziæ listy sta³ych mediatorów oraz tworzyæ oœrodki
mediacyjne. Wpis na listê sta³ych mediatorów wymaga wyra¿onej na
piœmie zgody mediatora. Organizacje spo³eczne i zawodowe prowadz¹ce
listy sta³ych mediatorów maj¹ obowi¹zek przekazywaæ informacje o nich
prezesowi s¹du okrêgowego. Artyku³ 1832 § 4 k.p.c. przewiduje oddzielne
unormowanie dla sta³ych mediatorów, tj. mog¹ oni odmówiæ prowadzenia
mediacji tylko z wa¿nych powodów, o których s¹ obowi¹zani powiadomiæ strony, a je¿eli strony do mediacji skierowa³ s¹d – równie¿ s¹d.
w i c z, Mediator w sprawach..., s. 143-144, M. S y c h o w i c z, Kodeks postêpowania
cywilnego. Komentarz, t. I, red. K. Piasecki, s. 742; T. E r e c i ñ s k i, Kodeks postêpowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciñski, J. Gudowski, M. Jêdrzejewska, LexisNexis
2006, s. 414.
44
Tak w pkt. V uzasadnienia, które mo¿na znaleŸæ na stronie Ministerstwa Sprawiedliwoœci: www.ms.gov.pl/kkpc/kkpc.shtml.
45
Jak zauwa¿a M. S y c h o w i c z (Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 741) stwierdzenie to nie jest prawdziwe, chocia¿by z uwagi na treœæ art. 4536 § 4 i art. 5702 k.p.c.
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Przepis ten jest uzasadniony, gdy¿ sta³y mediator niejako zawodowo
prowadzi postêpowanie mediacyjne, jednak¿e mog¹ zaistnieæ wa¿ne
powody, dla których nie powinien on pe³niæ funkcji mediatora, a ustawodawca nie przewidzia³ instytucji wy³¹czenia mediatora. Jak podkreœla
M. Uliasz46, wa¿ne powody mog¹ mieæ charakter zarówno obiektywny
(np. choroba, d³u¿szy wyjazd), jak te¿ subiektywny (np. pokrewieñstwo
z jedn¹ ze stron, konflikt z ni¹). W razie zaistnienia wskazanej sytuacji,
mediator ma obowi¹zek powiadomiæ strony, a w przypadku mediacji
s¹dowej tak¿e s¹d o odmowie pe³nienia funkcji mediatora. Zauwa¿yæ
tak¿e nale¿y, ¿e przyczyny odmowy mog¹ zaistnieæ zarówno we wstêpnej
fazie postêpowania mediacyjnego, jak i w jego trakcie.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ustawodawca w odniesieniu do mediatorów w sprawach rodzinnych i opiekuñczych zawar³ dalsze postanowienia. W tych sprawach mediatorami mog¹ byæ tak¿e kuratorzy s¹dowi
oraz osoby wskazane przez rodzinne oœrodki diagnostyczno-konsultacyjne (art. 436§3 k.p.c.). Przepis ten w zasadzie nie wnosi³by nic nowego
do stanu prawnego ze wzglêdu na swój fakultatywny charakter, gdyby
nie treœæ art. 436 § 4 k.p.c. Zgodnie z jego brzmieniem, w przypadku
mediacji s¹dowej w sprawach rodzinnych i opiekuñczych, gdy strony
nie uzgodni³y osoby mediatora, s¹d kieruje do mediacji, któr¹ prowadziæ
mog¹ jedynie wy¿ej wspomniani mediatorzy lub stali mediatorzy posiadaj¹cy wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnych. Wydaje siê, ¿e w ten sposób ustawodawca
chcia³ podkreœliæ, i¿ w tak delikatnych sprawach, jakimi s¹ sprawy osobiste
i rodzinne, mediatorzy powinni posiadaæ szczególne kwalifikacje. Nale¿a³oby siê jednak zastanowiæ, czy s³uszne jest postawienie tych wymogów tylko mediatorom wskazywanym przez s¹d i czy tylko sprawy
rodzinne wymagaj¹ udzia³u takich „wykwalifikowanych” mediatorów. Wydaje siê, ¿e w sprawach rodzinnych mediatorem zawsze powinna byæ
osoba maj¹ca do tego szczególne predyspozycje. Odnosz¹c siê do drugiego zagadnienia, nale¿y stwierdziæ, ¿e tak¿e inne rodzaje spraw wymagaj¹ czêsto udzia³u mediatora, gwarantuj¹cego pewne minimum wiedzy.
Z tego punktu widzenia nie bez znaczenia jest fakt, ¿e strony umów czêsto

46

M. U l i a s z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 89.
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zamieszczaj¹ w nich klauzule mediacyjne, wskazuj¹ce konkretnych sta³ych mediatorów lub mediatorów dzia³aj¹cych w ramach konkretnego
oœrodka mediacyjnego. Czyni¹ tak dlatego, ¿e stali mediatorzy posiadaj¹
zazwyczaj lepsze kwalifikacje (maj¹ oni obowi¹zek uczestniczenia w kursach i szkoleniach z zakresu mediacji)47 ni¿ od mediatorzy ad hoc, a ponadto obowi¹zuj¹ ich regulaminy i kodeksy48 postêpowania gwarantuj¹ce
jakoœæ œwiadczonych przez nich us³ug. Nale¿y zgodziæ siê z przedstawionym przez S. Pieckowskiego twierdzeniem49, ¿e zarówno w przypadku
mediacji umownej, jak i w mediacji s¹dowej, korzystniejszy jest udzia³
sta³ych mediatorów z dwóch powodów: jakoœci œwiadczonych przez nich
us³ug oraz pewnoœci, ¿e bez wa¿nego powodu mediator nie uchyli siê
od prowadzenia mediacji. Wydaje siê, ¿e ustawodawca powinien by³ okreœliæ
pewne minimum wiedzy, jakie powinien posiadaæ mediator, i to zarówno
w zakresie prawa (szczególnie, ¿e s¹d zgodnie z art. 18314 § 3 k.p.c.
odmawia nadania klauzuli wykonalnoœci albo zatwierdzenia ugody w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza do obejœcia prawa, a tak¿e gdy jest
niezrozumia³a lub zawiera sprzecznoœci), jak i w zakresie przedmiotu
mediacji.
Kodeks francuski poœwiêca dwa przepisy osobie mediatora – 131-4
i 131-5. Przede wszystkim wskazuje, ¿e prowadzenie mediacji mo¿na
powierzyæ jednostce lub stowarzyszeniu mediatorów. W tym drugim
przypadku nale¿y przedstawiæ sêdziemu nazwisko (lub nazwiska, gdy jest
ich wiêcej) osoby, która zosta³a wybrana do prowadzenia danej sprawy
w celu zatwierdzenia jej jako mediatora (art. 131-4). Ponadto, zgodnie
z art. 131-5, osoba prowadz¹ca mediacjê nie mo¿e byæ skazana prawomocnym wyrokiem s¹dowym, nie mo¿e byæ pozbawiona zdolnoœci prawnej,
nie mo¿e postêpowaæ sprzecznie z honorem, prawoœci¹ i cnotami, które
47
Przyk³adowy program szkoleñ opisuje szczegó³owo np. A. Z i e n k i e w i c z, Mediator w sprawach..., s. 144-147.
48
Np. Europejski Kodeks Postêpowania Mediatora, którego pe³ny tekst dostêpny jest
na stronie Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej: http://www.psmg.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43. W³asny wybór zasad
postêpowania mediacyjnego zaproponowa³ A. Z i e n k i e w i c z, Mediator w sprawach...,
s. 148-150.
49
S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 26.
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daj¹ podstawê do dyscyplinarnych lub administracyjnych sankcji zwolnienia, usuniêcia, cofniêcia lub odwo³ania akredytacji b¹dŸ autoryzacji,
musi odznaczaæ siê nieposzlakowan¹ uczciwoœci¹, mieæ, ze wzglêdu na
obecne oraz wczeœniejsze zatrudnienie, wymagane kwalifikacje w zakresie przedmiotu sprawy, której dotyczy mediacja, musi udowodniæ, w zale¿noœci od sprawy, w³aœciwe wykszta³cenie i doœwiadczenie w praktyce
mediacji, musi wykazaæ zdolnoœæ bycia niezale¿nym, która to zdolnoœæ
jest konieczna, by prowadziæ mediacjê. Przepis art. 1071 zd. 2 francuskiego k.p.c. okreœla tak¿e, ¿e sêdzia w sprawach rodzinnych mo¿e za
zgod¹ stron wyznaczyæ mediatora rodzinnego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca francuski nie wymaga dodatkowych kwalifikacji od mediatora
rodzinnego, choæ fakt, ¿e u¿y³ wprost sformu³owania „mediator rodzinny”, oznacza, ¿e powinna to byæ osoba maj¹ca doœwiadczenie w sprawach rodzinnych.
Porównuj¹c obydwie regulacje, nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca polski w porównaniu z ustawodawc¹ francuskim doœæ szeroko
i liberalnie okreœli³ warunki, jakie powinny spe³niaæ osoby podejmuj¹ce
siê mediacji. Uregulowanie to nale¿a³oby zmieniæ. Nie mo¿na jednak pomin¹æ
wad regulacji francuskiej. Wymagania stawiane przez tamtejszego ustawodawcê mediatorom s¹ okreœlone w sposób nieostry i w zwi¹zku z tym
mog¹ powodowaæ liczne komplikacje.
Niezale¿nie od kwestii wymogów stawianych kandydatom na mediatorów, nale¿y rozwa¿yæ tak¿e sposób ich wyznaczania. W doktrynie50
wyró¿nia siê dwie podstawowe metody nominacji mediatorów: wybór
bezpoœredni (polega na wspólnym wskazaniu konkretnej osoby lub
wskazaniu przez ka¿d¹ ze stron po jednym mediatorze) oraz wybór przez
wskazanie z listy (mo¿e on przybraæ dwie formy: samodzielne wybranie
konkretnego mediatora z listy instytucji zajmuj¹cej siê mediacj¹ lub powierzenie tego zadania pracownikowi tej instytucji). Ponadto w doktrynie51 wskazuje siê, ¿e mediacjê w sprawach szczególnie skomplikowanych mo¿e tak¿e prowadziæ zespó³ mediatorów.

50
51

Tak R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody..., s. 76.
Tam¿e, s. 77.
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Polski kodeks postêpowania cywilnego przewiduje odmienn¹ regulacjê
w przypadku mediacji umownej ni¿ w odniesieniu do mediacji s¹dowej,
w tym tak¿e do mediacji w sprawach rodzinnych. W przypadku mediacji
umownej ciê¿ar wskazania mediatora spoczywa na stronach (art. 1831
§ 3 k.p.c). Strony mog¹, ale nie musz¹ w umowie o mediacjê wskazaæ
imiennie mediatora. Jednak¿e, jeœli tego nie uczyni¹, to musz¹ wskazaæ
przynajmniej sposób jego wyboru. Mo¿e to polegaæ na wskazaniu osoby
trzeciej, która dokona wyboru, gdy powstanie miêdzy stronami spór. Jeœli
strony chc¹ korzystaæ z us³ug sta³ego mediatora, to mog¹ zwróciæ siê
do wyspecjalizowanych centrów mediacyjnych o dokonanie za nich
wyboru mediatora52.
W przypadku mediacji s¹dowej s¹d wyznacza mediatora, jednak¿e
strony mog¹ wybraæ innego mediatora (art. 1839 zd. 1 k.p.c.). Natomiast
w odniesieniu do mediacji w sprawach rodzinnych ustawodawca postanowi³, ¿e je¿eli strony nie dokona³y wyboru mediatora, s¹d skieruje je do
mediacji prowadzonej przez mediatora bêd¹cego kuratorem s¹dowym lub
osob¹ wskazan¹ przez rodzinne oœrodki diagnostyczno-konsultacyjne b¹dŸ
mediatora sta³ego posiadaj¹cego wiedzê teoretyczn¹ i umiejêtnoœci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (art.
436, 4452, 5702 k.p.c.).
Na uwagê zas³uguje tak¿e fakt, ¿e w przypadku mediacji s¹dowej na
zgodny wniosek stron s¹d mo¿e upowa¿niæ mediatora do zapoznania siê
z aktami sprawy (art. 1939 zd. 2 k.p.c.). Przepis ten budzi w doktrynie53
powa¿ne w¹tpliwoœci. Przede wszystkim reguluje on jedynie mo¿liwoœæ
zapoznania siê z aktami sprawy w sekretariacie s¹du, nie pozwalaj¹c
jednoczeœnie na wypo¿yczenie akt poza obszar s¹du. W sprawach skomplikowanych, w których zosta³ zgromadzony obszerny materia³ dowodowy, mo¿e to stanowiæ istotny problem dla mediatora. Przyj¹æ nale¿y,
¿e w postêpowaniu nieprocesowym mo¿na skorzystaæ z treœci art. 525
k.p.c. i wypo¿yczyæ akta sprawy za zezwoleniem przewodnicz¹cego.
Potrzebê tak¹ mediator musi dostatecznie usprawiedliwiæ. Kodeks nie
zawiera jednak analogicznego przepisu w przypadku postêpowania pro-
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cesowego, a jak s³usznie wskazuje M. Sychowicz54 znajomoœæ akt sprawy mo¿e byæ przydatna mediatorowi w prowadzeniu mediacji. W tym
przypadku wydaje siê, ¿e mediator bêdzie móg³ jedynie na mocy postanowienia s¹du zapoznaæ siê z aktami sprawy w s¹dzie albo ewentualnie
strony na swój koszt bêd¹ mog³y z³o¿yæ wniosek o wydanie im kserokopii
akt. Druga w¹tpliwoœæ wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ upowa¿nienia mediatora
do zapoznania siê z aktami sprawy w innych rodzajach mediacji. Art. 1839
k.p.c. reguluje bowiem sytuacje, gdy s¹d kieruje strony do mediacji na
ich zgodny wniosek. W takim przypadku s¹d na zgodny wniosek stron
powinien mieæ mo¿liwoœæ wydania postanowienia, w którym upowa¿nia³by mediatora do zapoznania siê z aktami sprawy55.

5. Postêpowanie mediacyjne
Prawo polskie nie zawiera w zasadzie szczegó³owych przepisów co
do procedury mediacyjnej. Nale¿y to uznaæ za niew¹tpliw¹ zaletê56 tej
regulacji, gdy¿ odformalizowanie postêpowania mediacyjnego prowadzi
jednoczeœnie do zmniejszenia kosztów rozstrzygania sporów, a tak¿e do
skrócenia czasu trwania mediacji. W zasadzie ustawodawca poœwiêci³
procedurze mediacyjnej tylko jeden przepis – art. 18311 k.p.c. Zgodnie
z jego treœci¹ „mediator niezw³ocznie ustala termin i miejsce posiedzenia
mediacyjnego”. Mediacja mo¿e byæ prowadzona równie¿ bez posiedzenia,
je¿eli swoj¹ zgodê na to wyra¿¹ strony. W takiej sytuacji mediator spotyka
siê ze stronami na osobnoœci (tzw. caucus albo private/separate meetings)57, a jego obowi¹zkiem jest wzajemne przekazywanie stronom ich
stanowisk. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e taka regulacja postêpowania mediacyjnego jest zgodna z podstawowymi za³o¿eniami instytucji mediacji, gdzie
strony powinny samodzielnie kreowaæ sposoby wyjœcia z sytuacji konfliktowej58. Co wiêcej, na kszta³t postêpowania mediacyjnego nie powinni
mieæ wp³ywu pe³nomocnicy stron, gdy¿ ich rola ogranicza siê w zasadzie
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M. S y c h o w i c z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 751.
Tak te¿ M. S y c h o w i c z, Kodeks postêpowania cywilnego..., s. 753.
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Wskazuje na to m.in.: S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 14; A. M ó l,
Pojêcie i znaczenie..., s. 35; P. S o b o l e w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 33.
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do udzielania porad swoim klientom oraz informowania ich o skutkach
podejmowanych decyzji59. Kszta³t ten nie powinien te¿ zale¿eæ od mediatora, którego zadaniem jest kierowanie mediacj¹, a nie dobór optymalnych œrodków w celu uzyskania pozytywnego wyniku mediacji.
Francuski kodeks postêpowania cywilnego równie¿ nie zawiera szczegó³owej regulacji postêpowania mediacyjnego. Jednak na uwagê zas³uguje
przepis art. 131-8, zgodnie z którym mediator mo¿e za zgod¹ stron
dokonywaæ w trakcie postêpowania przes³uchania œwiadków. Ponadto,
zgodnie z art. 131-9, mediator powinien informowaæ s¹d o trudnoœciach,
jakie wystêpuj¹ podczas postêpowania mediacyjnego. Ju¿ w tym miejscu
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w prawie polskim nie ma analogicznego przepisu,
choæ mediator mo¿e zawrzeæ stosowne informacje na ten temat w protokole
z mediacji. Zgodnie z art. 18312 § 1 k.p.c. w protokole mediacji „oznacza
siê miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a tak¿e imiê, nazwisko (nazwê)
i adresy stron, imiê i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik
mediacji”. Jak wynika z tego przepisu, elementy bezpoœrednio w tym
artykule wymienione nale¿y uznaæ za obligatoryjne, co nie stoi na przeszkodzie umieszczeniu w nim tak¿e innych kwestii, jak np. informacji
o trudnoœciach, które wyst¹pi³y w trakcie postêpowania. Szczególne znaczenie bêdzie to mia³o wówczas, gdy strony nie zawar³y ugody przed
mediatorem, poniewa¿ s¹d bêdzie móg³ skupiæ siê w trakcie postêpowania
s¹dowego na istniej¹cych miêdzy nimi rozbie¿noœciach. Dotyczy to jednak wy³¹cznie mediacji s¹dowej, bo w przypadku mediacji umownej
mediator nie bêdzie sk³ada³ w takim przypadku protoko³u mediacji do
s¹du.

6. Zasada poufnoœci mediacji i bezstronnoœci mediatora
Niew¹tpliwie korzyœci¹ p³yn¹ca z mediacji jest poufnoœæ postêpowania
mediacyjnego. Czêstokroæ bowiem jedynym – szczególnie w sprawach
gospodarczych – sposobem osi¹gniêcia porozumienia jest ujawnienie
w trakcie postêpowania mediacyjnego tajemnic technologicznych, technicznych czy organizacyjnych60. Równie¿ stronom mediacji rodzinnych
59
Tak M. B o b r o w i c z, Wygrywaj¹ wszyscy i powód, i pozwany, Gazeta Prawna z 16
listopada 2005 r., nr 222, s. III.
60
Wskazuje na to A. M ó l, Pojêcie i znaczenie..., s. 36.
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zazwyczaj bêdzie zale¿a³o, by szczegó³y ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego
nie zosta³y wyjawione. Ponadto, jak podkreœla M. Œlêzak61, strony „musz¹
mieæ pewnoœæ, ¿e propozycje, informacje i oœwiadczenia sk³adane w trakcie postêpowania nie bêd¹ wykorzystane jako dowód w postêpowaniu
s¹dowym lub arbitra¿owym, je¿eli strony nie dojd¹ do porozumienia”.
Dopiero wówczas bêd¹ mog³y swobodnie sk³adaæ szczere i prawdziwe
oœwiadczenia wobec mediatora. S³usznie wskazuje siê62, ¿e zasada poufnoœci ma s³u¿yæ „wzbudzeniu zaufania stron do osoby mediatora i kszta³towaniu przekonania, ¿e jest on partnerem stron, a nie organem rozstrzygaj¹cym ich spór”.
Artyku³ 1834 k.p.c. stanowi, ¿e postêpowanie mediacyjne nie jest
jawne, a mediator zobowi¹zany jest zachowaæ w tajemnicy fakty, o których
dowiedzia³ siê w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji. Z obowi¹zku tego
mog¹ go zwolniæ jedynie obie strony. Potwierdzeniem tych uregulowañ
jest treœæ art. 2591 k.p.c., zgodnie z którym „mediator nie mo¿e byæ
œwiadkiem co do fatów, o których dowiedzia³ siê w zwi¹zku z prowadzeniem mediacji, chyba ¿e strony zwolni¹ go z obowi¹zku zachowania
tajemnicy mediacji”. Co wiêcej, nasz prawodawca ustanowi³, ¿e powo³ywanie siê w toku postêpowania przed s¹dem lub s¹dem polubownym
na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustêpstw lub inne
oœwiadczenia sk³adane w postêpowaniu mediacyjnym jest bezskuteczne
(art. 1834 § 3 k.p.c.). Konsekwencj¹ poufnoœci postêpowania mediacyjnego jest fakt, ¿e w protokole mediacji nie nale¿y zamieszczaæ ¿adnych
informacji dotycz¹cych przebiegu mediacji, poza jej ostatecznym wynikiem. Te okolicznoœci s¹ objête tajemnic¹. W razie poniesienia przez stronê
mediacji szkody, wskutek naruszenia przez mediatora tajemnicy mediacji,
mediator obowi¹zany jest do jej naprawienia na zasadzie art. 471 k.c.
Podobne postanowienia zawiera francuski kodeks postêpowania cywilnego. Zgodnie z treœci¹ zawartego w nim art. 131-14 nie mo¿na
powo³ywaæ siê na wnioski oraz deklaracje, jakie mediator zgromadzi³
w postêpowaniu mediacyjnym. Bêdzie to jednak mo¿liwe, jeœli strony
wyra¿¹ na to swoj¹ zgodê. Nigdy natomiast nie mo¿na powo³ywaæ siê
na nie w innym tocz¹cym siê postêpowaniu. Uznaæ nale¿y, ¿e w tym
61
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zakresie obydwie regulacje uwzglêdniaj¹ rekomendacje Rady Europy: 10/
2002 dotycz¹c¹ wszystkich spraw cywilnych i 1/1998 dotycz¹c¹ spraw
rodzinnych.
Ponadto istot¹ tzw. postêpowañ alternatywnych jest wystêpowanie
oprócz stron tzw. bezstronnego podmiotu. Ta fundamentalna zasada znalaz³a
odzwierciedlenie w art. 1833 k.p.c., zgodnie z którym „mediator powinien
zachowywaæ bezstronnoœæ przy prowadzeniu mediacji”. Bezstronnoœæ tê
nale¿y rozumieæ jako obiektywizm w rozstrzyganiu sporu. Co prawda
ustawodawca polski nie przewidzia³ mo¿liwoœci wy³¹czenia mediatora, ale
zgodziæ siê nale¿y ze stanowiskiem M. Uliasza63, ¿e „je¿eli zachodz¹
okolicznoœci uniemo¿liwiaj¹ce mediatorowi bezstronne przeprowadzenie
mediacji, powinien on odmówiæ prowadzenia mediacji”.
Prawo francuskie nie poœwiêca bezstronnoœci mediatora osobnego
przepisu, jednak¿e wœród wymogów stawianych kandydatom na mediatora wymienia zdolnoœæ bycia niezale¿nym (art. 131-5 pkt 5).

7. Koszty mediacji i wynagrodzenie mediatora
Jedn¹ z najczêœciej wskazywanych64 zalet mediacji jest to, ¿e jest
tañsza zarówno od postêpowania s¹dowego (nawet szeœciokrotnie)65, jak
i od postêpowania arbitra¿owego. Nie brak jednak s³usznych g³osów66,
¿e jest to cecha wzglêdna mediacji, gdy¿ w postêpowaniu s¹dowym
strona wygrywaj¹ca mo¿e liczyæ na zwrot kosztów (art. 98 § 1 k.p.c.).
Niew¹tpliwie do zmniejszenia67 kosztów mediacji mo¿e dojœæ w wyniku
prowadzenia postêpowania przy u¿yciu Internetu (e-mediacja).
W polskim kodeksie postêpowania cywilnego kwestia wynagrodzenia
mediatora i kosztów mediacji jest zale¿na od rodzaju mediacji. W przy63

Tam¿e, s. 89.
Np. E. U s o w i c z, Mediacje ze skaz¹..., s. 1 i 18; L. M o r a w s k i, Proces s¹dowy...,
s. 22; S. P i e c k o w s k i, Mediacja w sprawach..., s. 14; M. B o b r o w i c z, Czy przedsiêbiorcom op³aca siê mediacja, Gazeta Prawna z 16 listopada 2005 r., nr 222, s. II; R. M o r e k, ADR – Alternatywne metody..., s. 79; M. P a z d a n, O mediacji..., s. 10; G. S k r z y p c z a k, Prawnik a sposoby..., s. 200.
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padku mediacji umownej mediator ma prawo do wynagrodzenia, które
obci¹¿a strony, chyba ¿e wyrazi³ zgodê na prowadzenie mediacji bez
wynagrodzenia (art. 1835 k.p.c.). Wysokoœæ wynagrodzenia oraz to, któr¹
stronê bêdzie obci¹¿aæ, uzale¿nione jest od postanowieñ umowy o mediacjê. Sta³e oœrodki maj¹ zazwyczaj taryfy op³at, natomiast gdy brak jest
w tym zakresie odpowiednich regu³, s¹d ustala je, stosuj¹c art. 735 § 2
k.p.c. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na treœæ art. 981 § 2 k.p.c., zgodnie
z którym, jeœli w postêpowaniu mediacyjnym nie zosta³a zawarta ugoda
lub je¿eli zawarta ugoda nie zosta³a zatwierdzona przez s¹d, to koszty
mediacji w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej czwartej czêœci wpisu w przypadku, gdy strony skieruj¹ sprawê na drogê sadow¹ w terminie trzech
miesiêcy od zakoñczenia mediacji zostan¹ zaliczone do niezbêdnych kosztów
procesu.
W przypadku mediacji s¹dowej koszty mediacji zawsze zalicza siê do
niezbêdnych kosztów procesu (art. 981 § 1 k.p.c.). Co wiêcej, koszty
takiej mediacji zakoñczonej ugod¹ znosz¹ siê wzajemnie, jeœli strony nie
postanowi³y inaczej (art. 1041 k.p.c.). Je¿eli natomiast strona w sposób
nieusprawiedliwiony odmówi poddania siê mediacji, na któr¹ wczeœniej
wyrazi³a zgodê, s¹d mo¿e na³o¿yæ na ni¹ obowi¹zek zwrotu kosztów
wywo³anych jej postêpowaniem (art. 103 § 2 k.p.c.). Podkreœliæ nale¿y,
¿e obligatoryjnym warunkiem skierowania sprawy do mediacji przez s¹d
jest z³o¿enie pozwu i op³acenie go w pe³nej wysokoœci. Jeœli jednak strony
w postêpowaniu mediacyjnym zawr¹ ugodê, to s¹d z urzêdu zwróci im
procent wniesionego wpisu. W takim przypadku do kosztów mediacji
zaliczyæ nale¿y wpis s¹dowy, wynagrodzenie mediatora oraz zwrot jego
wydatków. Zgodziæ siê nale¿y z M. Uliaszem68, ¿e „s¹d kieruj¹c sprawê
do mediacji nie mo¿e ¿¹daæ od stron uiszczenia zaliczki na poczet kosztów
mediacji”.
Wynagrodzenie mediatora w mediacji s¹dowej ustala siê na podstawie
rozporz¹dzenia69 Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 30 listopada 2005 r.
w sprawie wysokoœci wynagrodzenia i podlegaj¹cych zwrotowi wydatków mediatora w postêpowaniu cywilnym, (wydanego na podstawie art.
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981 § 4 k.p.c.) Rozporz¹dzenie to w § 1 przewiduje kilka odrêbnych zasad
ustalania wysokoœci wynagrodzenia mediatora.
Po pierwsze, w sprawach o prawa maj¹tkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartoœci przedmiotu sporu, jednak nie mniej ni¿ 30
z³otych i nie wiêcej ni¿ 1.000 z³otych za ca³oœæ postêpowania mediacyjnego (§ 2 ust. 1). Oceniaj¹c to rozwi¹zanie, nale¿y stwierdziæ, ¿e s³usznie
wskaza³ S. Pieckowski70, i¿ „w odniesieniu do du¿ych, z³o¿onych spraw
gospodarczych z elementem miêdzynarodowym, np. sporu inwestycyjnego, gdzie samo zapoznanie siê z dokumentacj¹ musi zaj¹æ mediatorowi
wiele godzin, a postêpowanie mediacyjne mo¿e wymagaæ przeprowadzenia kilkunastu lub kilkudziesiêciu sesji mediacyjnych, poziom maksymalnego wynagrodzenia mediatora na poziomie 1000 z³ jest po prostu ra¿¹co
niewspó³mierny”. Inn¹ natomiast kwesti¹ jest fakt, ¿e w takich sprawach
w wyniku mediacji s¹dowej raczej rzadko nast¹pi zawarcie ugody ze
wzglêdu na zbyt krótki okres do przeprowadzenia mediacji, o czym by³a
ju¿ mowa wczeœniej.
Po drugie, rozporz¹dzenie stanowi, ¿e „w sprawach o prawa maj¹tkowe, w których wartoœci przedmiotu sporu nie da siê ustaliæ, oraz
o prawa niemaj¹tkowe wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie
mediacyjne, przeprowadzone w wyznaczonym przez s¹d czasie mediacji,
wynosi 60 z³otych, a za ka¿de nastêpne posiedzenie – 25 z³otych (§ 2
ust. 2)”. Równie¿ to rozwi¹zanie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, gdy¿, jak
wskazano wy¿ej, postêpowanie mediacyjne mo¿na przeprowadziæ bez
wyznaczenia posiedzenia mediacyjnego. W takiej sytuacji powstan¹
w¹tpliwoœci, jak ustaliæ wynagrodzenie mediatora.
Dodaæ nale¿y, ¿e zgodnie z treœci¹ §2 ust. 3 rozporz¹dzenia „je¿eli s¹d
upowa¿ni³ mediatora do zapoznania siê z aktami sprawy, wynagrodzenie
za ca³oœæ postêpowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, podwy¿sza siê
o 10%. Rozporz¹dzenie w § 3 okreœla natomiast szczegó³owo, jakie wydatki
podlegaj¹ zwrotowi.
Francuski kodeks postêpowania cywilnego w art. 131- 13 przewiduje,
¿e to sêdzia ustala nale¿ne mediatorowi wynagrodzenie po zakoñczeniu
przez niego pracy w tym charakterze. Odnosi siê to jedynie do mediacji
s¹dowej, gdy¿ w przypadku mediacji umownej to strony zadecyduj¹,
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w jaki sposób podziel¹ siê kosztami postêpowania. Ciê¿ar kosztów mediacji s¹dowej jest natomiast rozk³adany zgodnie z art. 22 ustawy nr 95125 z 8 lutego 1995 r. odnosz¹cej siê do organizacji s¹dów i cywilnej,
karnej oraz administracyjnej procedury. Kwotê, któr¹ ustali sêdzia, nale¿y
zap³aciæ mediatorowi za poœrednictwem s¹du. W razie potrzeby sêdzia
po wp³yniêciu wynagrodzenia do s¹du zarz¹dzi wp³atê dodatkowej kwoty
i okreœli stronê lub strony, które maj¹ ten obowi¹zek wykonaæ, b¹dŸ te¿
zarz¹dzi zwrot pozosta³ej po zap³acie wynagrodzenia kwoty z³o¿onej do
depozytu. Dorêczenie s¹dowego nakazu wykonania nastêpuje na ¿¹danie
mediatora.

8. Zakoñczenie postêpowania
Na gruncie prawa polskiego powstaje w¹tpliwoœæ71, kiedy nale¿y uznaæ
postêpowanie mediacyjne za zakoñczone. Ustawodawca nie sprecyzowa³
bowiem jasno, czy momentem zakoñczenia postêpowania jest chwila
zawarcia ugody, sporz¹dzenia protoko³u z mediacji, czy chwila dorêczenia
go do s¹du, czy te¿ dopiero chwila zatwierdzenia go przez s¹d. Kwestia
ta jest niezwykle istotna72, szczególnie jeœli chodzi o mediacjê umown¹,
ze wzglêdu na znaczenie73 dla biegu terminu przedawnienia (art. 123 § 1
pkt 3 i art. 124 § 2 k.c.). Nale¿y przyj¹æ, ¿e chwila zakoñczenia postêpowania mediacyjnego bêdzie inna w przypadku mediacji umownej ni¿
w przypadku mediacji s¹dowej. W odniesieniu do pierwszej z nich
postêpowanie mediacyjne z pewnoœci¹ koñczy zawarcie ugody, a je¿eli
ugoda nie zosta³a zawarta, moment, w którym choæby jedna strona
odmówi³a udzia³u w mediacji b¹dŸ strony zgodnie (lub mediator) stwierdzi³y, ¿e dalsze postêpowanie nie przyniesie po¿¹danych skutków. Natomiast w przypadku mediacji s¹dowej za chwilê zakoñczenia postêpowania nale¿y uznaæ koniec terminu wyznaczonego przez s¹d na
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Na problem ten wskazuje E. U s o w i c z (Mediacje ze skaz¹..., s. 18) i M. S y c h o w i c z (Kodeks postêpowania cywilnego..., 747).
72
Dlatego M. Uliasz postuluje, aby moment wszczêcia i zakoñczenia postêpowania
mediacyjnego by³ oznaczony w protokole mediacji (Kodeks postêpowania cywilnego...,
s. 97).
73
Szerzej na ten temat P. M a c h n i k o w s k i, Kodeks cywilny. Komentarz, red.
E. Gniewek, Warszawa 2006, s. 281.
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przeprowadzenie mediacji, a w przypadku przed³u¿enia go na zgodny
wniosek stron – termin wyznaczony przez strony, chyba ¿e strony przed
jego up³ywem zawar³y ugodê. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sama czynnoœæ sporz¹dzenia protoko³u z mediacji jest jedynie czynnoœci¹ formaln¹, techniczn¹. Zasadniczym celem mediacji jest przecie¿ zawarcie przez strony
ugody, w zwi¹zku z tym osi¹gniêcie go prowadzi do zakoñczenia postêpowania mediacyjnego. Bezspornie moment zakoñczenia postêpowania
powinien byæ zaznaczony w protokole z mediacji, bowiem nale¿y w nim:
oznaczyæ miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, wskazaæ dane osobowe i adresy mediatora oraz stron oraz wynik mediacji (art. 18312 § 1
k.p.c.). Mediator zawsze podpisuje protokó³. Je¿eli natomiast strony zawr¹
ugodê, mediator ma obowi¹zek zamieszczenia w protokole mediacji treœci
ugody. Mo¿e te¿ ewentualnie za³¹czyæ ugodê do protoko³u mediacji (art.
18312 § 2 k.p.c.). Wówczas równie¿ strony s¹ zobowi¹zane podpisaæ
ugodê, a w razie niemo¿noœci podpisania ugody, mediator stwierdza to
w protokole. Nastêpnie mediator dorêcza stronom odpis protoko³u. Dalsze
czynnoœci s¹ uzale¿nione od tego, czy mamy do czynienia z mediacj¹
umown¹, czy te¿ z mediacj¹ s¹dow¹.
W przypadku mediacji umownej mediator po zawarciu ugody niezw³ocznie sk³ada protokó³ w s¹dzie, który by³by w³aœciwy do rozpoznania
sprawy wed³ug w³aœciwoœci ogólnej lub wy³¹cznej (art. 18313 § 1 k.p.c.).
Je¿eli natomiast w trakcie postêpowania mediacyjnego nie dosz³o do
zawarcia ugody, mediator nie sk³ada protoko³u w s¹dzie, co, jak s³usznie
zauwa¿a M. Uliasz74, mo¿e wywo³aæ problemy w powo³ywaniu siê na
art. 123 § 1 pkt 3 k.c. Inaczej jest w przypadku mediacji s¹dowej, gdzie
mediator zawsze sk³ada protokó³ w s¹dzie rozpoznaj¹cym sprawê, niezale¿nie od tego, czy strony zawar³y ugodê, czy te¿ nie (art. 18313 § 2
k.p.c.). Po z³o¿eniu wed³ug wy¿ej wymienionej w³aœciwoœci protoko³u,
s¹d na wniosek strony niezw³ocznie przeprowadza postêpowanie co do
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Je¿eli ugoda zawarta
przed mediatorem zostanie zatwierdzona przez s¹d, wówczas ma ona
moc prawn¹ ugody zawartej przed s¹dem, co nie uchybia jednak przepisom o szczególnej formie czynnoœci prawnej (art. 18315 k.p.c.). W zwi¹z-
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ku z tym uregulowaniem pojawi³ siê problem75, czy i ewentualnie kiedy
ugody zawarte przed mediatorem wymagaj¹ szczególnej formy, np. aktu
notarialnego. Nale¿y przyj¹æ76, ¿e ustawodawca, u¿ywaj¹c sformu³owania „nie uchybia”, mia³ na myœli, i¿ jeœli dla danej czynnoœci prawnej
przewidziano formê szczególn¹, to nie jest ona konieczna przy zawieraniu
ugody w trakcie postêpowania mediacyjnego. Inne rozumienie tego przepisu
by³oby sprzeczne z sam¹ istot¹ instytucji mediacji, powodowa³oby dodatkowe koszty oraz niepotrzebnie wyd³u¿a³o okres mediacji.
W prawie francuskim s¹d mo¿e zakoñczyæ postêpowanie na wniosek,
jak równie¿ z urzêdu (art. 131-10). Przede wszystkim w ka¿dym momencie s¹d mo¿e zakoñczyæ mediacjê na ¿¹danie stron lub na wniosek
mediatora. Ponadto, gdy z jakiœ powodów pomyœlnie przebiegaj¹ce
postêpowanie mediacyjne zostaje zagro¿one, wówczas sêdzia, który
skierowa³ sprawê do mediacji mo¿e z urzêdu j¹ zakoñczyæ. W obu
przypadkach, przed zakoñczeniem postêpowania mediacyjnego s¹d wzywa
strony listem poleconym na posiedzenie. Sêdzia, koñcz¹c mediacjê, mo¿e
wznowiæ postêpowanie s¹dowe. O ka¿dej decyzji, zapad³ej na posiedzeniu, nale¿y poinformowaæ mediatora.
Ponadto francuski kodeks postêpowania cywilnego przewiduje, ¿e
zakoñczenie mediacji mo¿e nast¹piæ tak¿e z inicjatywy mediatora b¹dŸ
ze wzglêdu na up³yw czasu wyznaczonego na przeprowadzenie mediacji,
b¹dŸ ze wzglêdu na zawarcie ugody lub brak mo¿liwoœci pozytywnego
rozstrzygniêcia problemu w wyniku mediacji. O efektach mediacji ma on
obowi¹zek poinformowaæ na piœmie sêdziego. W takim wypadku s¹d
równie¿ wyznacza termin posiedzenia i w zale¿noœci od skutków mediacji
podejmuje stosown¹ decyzjê. Zgodnie z art. 131-15 decyzja koñcz¹ca
mediacjê nie podlega zaskar¿eniu.

9. Zatwierdzenie ugody
Naturaln¹ konsekwencj¹ faktu zawarcia ugody jest zarówno w prawie
polskim, jak i w prawie francuskim zatwierdzenie ugody przez s¹d. W Polsce
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zgodnie z treœci¹ art. 18314 § 2 k.p.c. istniej¹ dwa sposoby zatwierdzenia
ugody przez s¹d. Pierwszy z nich polega na nadaniu ugodzie klauzuli
wykonalnoœci, ale stosuje siê go jedynie wówczas, gdy ugoda podlega
wykonaniu w drodze egzekucji. W innych przypadkach s¹d zatwierdza
ugodê postanowieniem na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie to podlega
zaskar¿eniu (art. 394 § 1 pkt 101 k.p.c). Jednak¿e zgodnie z art. 18314
§ 3 k.p.c. s¹d obligatoryjnie odmawia nadania klauzuli wykonalnoœci albo
zatwierdzenia ugody, w ca³oœci lub w czêœci, je¿eli ugoda jest sprzeczna
z prawem lub zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego albo zmierza do obejœcia
prawa, a tak¿e gdy jest niezrozumia³a lub zawiera sprzecznoœci. Rozwi¹zanie to wydaje siê s³uszne. Jak bowiem wskazuje L. Morawski77 „zastêpowanie trybu adjudykacyjnego przez formy kontraktowe i koncyliacyjne [...] nie mo¿e prowadziæ do obchodzenia tych norm
materialnoprawnych, które czyni¹ z procesu jednego z gwarantów porz¹dku i praworz¹dnoœci”. Nale¿y te¿ przyj¹æ, ¿e w razie w¹tpliwoœci,
które przy skomplikowanych stanach prawnych mog¹ siê pojawiæ nawet
najlepszym mediatorom, mediatorzy powinni siê konsultowaæ z sêdziami,
tak aby ugody odpowiada³y wszelkim wymogom formalnym. Po uprawomocnieniu postanowienia o zatwierdzeniu ugody s¹d umarza postêpowanie (art. 355 § 2 k.p.c.).
W prawie francuskim s¹d na ¿¹danie stron zatwierdza ugodê. Jak
z tego wynika, zatwierdzenie ugody w prawie polskim jest obostrzone
wieloma wymaganiami, natomiast zgodnie z francuskim kodeksem postêpowania cywilnego jedynym ograniczeniem dla s¹du jest zawarty w art.
131-12 wymóg, ¿e ugoda podlegaj¹ca zatwierdzeniu mo¿e odnosiæ siê
jedynie do niespornych kwestii. W œwietle tego uregulowania polskie
rozwi¹zanie jest s³uszniejsze. Nie mo¿na za wszelk¹ cenê zatwierdzaæ
ugody, nawet jeœli strony wyra¿aj¹ zgodê na jej treœæ. W póŸniejszym
bowiem okresie mo¿e siê okazaæ, ¿e strony dowolnie interpretowa³y
postanowienia umowy i w efekcie ¿adna z nich nie chce wykonaæ zawartej
ugody.
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III. Podsumowanie
Omawiaj¹c instytucjê mediacji w sprawach cywilnych, jaka istnieje
w prawie polskim oraz w prawie francuskim, da³o siê zauwa¿yæ wiele
podobieñstw. Nale¿y do nich zaliczyæ zarówno te dotycz¹ce mediacji
s¹dowej, jak i zasad poufnoœci mediacji oraz bezstronnoœci mediatora, czy
w koñcu tak¿e wymóg zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem
przez s¹d. Niezale¿nie od tego, miêdzy tymi uregulowaniami istnieje równie¿
wiele ró¿nic, zaczynaj¹c od podstawowej, jak¹ jest brak unormowania
instytucji mediacji umownej w prawie francuskim, a koñcz¹c na tak
drobnych kwestiach jak pominiêcie w prawie polskim obowi¹zku informowania s¹du o trudnoœciach wystêpuj¹cych w trakcie postêpowania
mediacyjnego. W zasadzie trudno jednoznacznie wskazaæ, która regulacja
jest w³aœciwsza. Z pewnoœci¹ obie zawieraj¹ braki i b³êdy, które byæ mo¿e
zostan¹ skorygowane wraz z uchwaleniem dyrektywy78 dotycz¹cej
wybranych zagadnieñ mediacji w sprawach cywilnych i handlowych,
choæ w ostatnim czasie pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy dopuszczalna jest
harmonizacja prawa procesowego.

78
Jej projekt znajduje siê na stronie http://www.cpradr.org/pdfs/Intl_EC_directive_draft_
Apr04.pdf.
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