ADAM B£ACHNIO

Mediacja
w postêpowaniu przygotowawczym.
Zagadnienia praktyczne
W dniu 21 paŸdziernika 2010 r. obchodziliœmy w Polsce po raz trzeci
Miêdzynarodowy Dzieñ Mediacji, w ramach którego we wszystkich prokuraturach rejonowych w kraju zostali wyznaczeni prokuratorzy celem udzielania petentom informacji dotycz¹cych postêpowania mediacyjnego. Powy¿sze dzia³ania, co do zasady s³uszne w za³o¿eniu, nie przek³adaj¹ siê jednak w sposób nale¿yty na pracê organów wymiaru sprawiedliwoœci,
a w szczególnoœci na dzia³ania organów œledczych w zakresie praktyki kierowania spraw do postêpowania mediacyjnego. Problematyka postêpowania
mediacyjnego (mediacji) mo¿e byæ postrzegana na wielu p³aszczyznach,
w zale¿noœci od rodzaju procedury, na gruncie której ma zastosowania (karna, cywilna, rodzinna), czy te¿ skutków jakie mo¿e wywo³ywaæ. W niniejszym
artykule skupiê siê wy³¹cznie na postêpowaniu mediacyjnym jako instytucji
postêpowania przygotowawczego, a w szczególnoœci na praktycznych
aspektach ww. postêpowania i koniecznoœci zmian, jakie w moim przekonaniu musz¹ zaistnieæ, aby omawiana instytucja by³a w sposób znacznie
szerszy wykorzystywana przez organy dochodzeniowo-œledcze.
Czym jest mediacja
Jak siê obecnie przyjmuje, mediacja (a raczej postêpowanie mediacyjne) to jeden z normatywnych wyrazów sprawiedliwoœci naprawczej polegaj¹cy na dobrowolnym zawarciu porozumienia pomiêdzy pokrzywdzonym
a sprawc¹ przestêpstwa, które to porozumienie zostaje zawarte w ramach
prowadzonego postêpowania karnego.1 Tym samym, postêpowanie mediacyjne jest jednym ze œrodków zmierzaj¹cych do za³agodzenia konfliktu
pomiêdzy podejrzanym a pokrzywdzonym na skutek zawartego przed mediatorem porozumienia, które to porozumienie powinno s³u¿yæ nie tylko
1
Zob. J. Tylman [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postêpowania karne,
Warszawa 2003 s. 55; szerzej E. Bieñkowska, Mediacja w sprawach karnych, Warszawa 2009, s. 3-4.
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z³agodzeniu konfliktu spo³ecznego jaki powsta³ w wyniku pope³nienia przestêpstwa, ale równie¿ prowadzonemu postêpowaniu karnemu i mo¿liwoœci
– jeœli takie istniej¹ – polubownego zakoñczenia postêpowania. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e rola postêpowania mediacyjnego nie ogranicza siê zatem
wy³¹cznie do postêpowania karnego sensu stricte i procesowych mo¿liwoœci
zwi¹zanych z jej zastosowaniem na gruncie przedmiotowej. Idei mediacji nie
nale¿y zatem wi¹zaæ wy³¹cznie z prowadzonym postêpowaniem przygotowawczym, ale równie¿ relacjami pomiêdzy pokrzywdzonym a podejrzanym,
jakie powsta³y na skutek naruszenia norm spo³ecznych. Stosunki te, nawet
pomimo zapadniêcia prawomocnego wyroku skazuj¹cego przez s¹d mog¹
uk³adaæ siê w ró¿noraki sposób. Z jednej strony, orzeczenie skazuj¹ce mo¿e
doprowadziæ do zakoñczenia powsta³ego konfliktu, a drugiej zaœ mo¿e te¿
stanowiæ jego ogniwo zapalne.2 Tym samym zakoñczenie postêpowania,
niezale¿nie od jego formy (umorzenie, skazuj¹cy wyrok karny), w oparciu
o pozytywnie przeprowadzone postêpowania mediacyjne wywo³uje pozytywne skutki nie tylko w ramach prowadzonego postêpowania karnego, ale
równie¿ w ramach stosunków spo³ecznych pomiêdzy stronami konfliktu.
Regulacja postêpowania mediacyjnego w kodeksie postêpowania karnego
Kodeks postêpowania karnego reguluje postêpowanie mediacyjne, co
do zasady, w art. 23a dzia³u I (przepisy wstêpne). Wskazany artyku³ zosta³
dodany na mocy nowelizacji kodeksu postêpowania karnego z dnia
10 stycznia 2003 r.3 i stanowi niew¹tpliwie przyczynek do podkreœlenia
zasady kontradyktoryjnoœci prowadzonego postêpowania, jak równie¿
umo¿liwienia stronom w stopniu szerszym ni¿ dotychczas wp³ywu na jego
rezultat.4 Art. 23a stanowi równie¿ rozwiniêcie (choæ nie zosta³o to expressis verbis wyra¿one) zasady trafnej reakcji karnej, okreœlonej w art. 2 k.p.k.
2
Wcale nierzadko sytuacje takie maj¹ miejsce w trakcie prowadzenia postêpowañ
karnych zwi¹zanych ze stosunkami s¹siedzkimi czy rodzinnymi. Wydanie wyroku skazuj¹cego wobec jednej ze stron czêstokroæ prowadzi do zaognienia konfliktu i jego dalsz¹
eskalacjê polegaj¹c¹ na kolejnych czynach zabronionych lub te¿ podejmowanych próbach „uwik³ania” organów wymiaru sprawiedliwoœci w sprawy o charakterze cywilnym
poprzez sk³adanie kolejnych zawiadomieñ o podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
(i które to postêpowania, jak wynika z praktyki autora artyku³u, koñczone s¹ postanowieniami wydanymi w oparciu o art. 17 § 1 pkt 1-3 k.p.k.).
3
Dz. U. Nr 17, poz. 155.
4
Przed wspomnian¹ nowelizacj¹ Kodeksu postêpowania karnego z dnia 10 stycznia 2003 r., instytucja mediacji, w nieco uproszczonej formie, by³a przewidziana w art.
320 § 1-3 k.p.k., który to przepis ww. nowela uchyli³a.
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poprzez „umacnianie poszanowania prawa i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego” (pkt 2) oraz „uwzglêdnienia prawnych interesów pokrzywdzonego.”
Powy¿szy wniosek nale¿y wysnuæ z faktu, i¿ uwzglêdnienie interesów pokrzywdzonego powinno – w moim przekonaniu – stanowiæ jedn¹ z podstawowych zasad prowadzonego postêpowania. Jednoczeœnie art. 297 k.p.k.,
stanowi¹cy o celach postêpowania przygotowawczego, nie wspomina nic o
postêpowaniu mediacyjnym, skupiaj¹c siê praktycznie wy³¹cznie na kwestiach zwi¹zanych z ujawnieniem przestêpstwa, ujêciem jego sprawcy i zabezpieczeniu dowodów. Dodatkowo, co nale¿y wskazaæ, ustawodawca odst¹pi³ od wprowadzenia legalnej definicji mediacji i poprzesta³ na wskazaniu
organów, które mog¹ skierowaæ sprawê na drogê postêpowania mediacyjnego, jak równie¿ okreœleniu innego rodzaju kwestii o charakterze proceduralnym. Przepis art. 23a k.p.k. znajduje swoje rozwiniêcie w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach karnych5 (dalej rozporz¹dzenie), które to
zosta³o wydane na podstawie § 5 i okreœla warunki, jakim powinny odpowiadaæ instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzenia postêpowania
mediacyjnego, sposób powo³ywania i odwo³ywania instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego, zakres i warunki udostêpniania akt sprawy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego oraz sposób i tryb postêpowania
mediacyjnego. Dodatkowo niektóre rozwi¹zania szczegó³owe, wp³ywaj¹ce
na skutki przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego zosta³y okreœlone w przepisach kodeksu karnego (o czym dalej).
Organy uprawnione do skierowania sprawy na drogê postêpowania mediacyjnego
Zgodnie z art. 23a § 1 k.p.k. s¹d, a w postêpowaniu przygotowawczym
prokurator, mo¿e z inicjatywy lub za zgod¹ pokrzywdzonego i oskar¿onego
skierowaæ sprawê do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego miêdzy pokrzywdzonym i oskar¿onym. Zgodnie z cytowanym przepisem sprawê „do mediacji”, na etapie
postêpowania przygotowawczego, mo¿e skierowaæ prokurator. Przepisy
kodeksu postêpowania karnego rozszerzaj¹ jednak powy¿sze uprawnienie
poprzez art. 325i § 2 k.p.k., zgodnie z którym organ prowadz¹cy dochodzenie ma uprawnienie prokuratora, o którym mowa w art. 23a. Tym sa5

Dz. U. Nr 108, poz. 1020.
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mym nale¿y uznaæ, ¿e wszystkie organy prowadz¹ce dochodzenie – o ile
pozwala na to charakter sprawy – posiadaj¹ uprawnienie do skierowania
sprawy na drogê postêpowania mediacyjnego. Jednoczeœnie wnioskuj¹c
a contrario, w postêpowaniu przygotowawczym prowadzonym w formie
œledztwa (bez wzglêdu na przyczynê jego prowadzenia), wy³¹cznie prokurator mo¿e skorzystaæ z uprawnienia przewidzianego w art. 23a k.p.k. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e postanowienie wydane przez organ prowadz¹cy dochodzenie
– co do zasady – nie wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. Oczywiœcie
prokurator, jako organ nadzoruj¹cy postêpowanie, mo¿e w ka¿dym wypadku, w trybie art. 323 § 3 pkt 4 k.p.k., uchyliæ postanowienie wydane przez
organ prowadz¹cy postêpowanie. Nale¿y jednak postawiæ pytanie, w jakich okolicznoœciach i kto powinien nadzorowaæ/kierowaæ sprawê na drogê
mediacji. W tym wzglêdzie znalezienie jakiejœ generalnej regu³y nie wydaje
siê mo¿liwe. Z jednej strony, to organy prowadz¹ce dochodzenie s¹ „najbli¿ej” pokrzywdzonego i podejrzanego albowiem w wiêkszoœci przypadków to
funkcjonariusze tych¿e organów wykonuj¹ czynnoœci procesowe ze stronami
postêpowania, w ramach których mog¹ one dokonaæ selekcji spraw, których charakter pozwala na skorzystanie z przyznanego im uprawnienia.
Z drugiej zaœ strony, prokurator jako organ nadzoruj¹cy postêpowanie powinien zostaæ o takim fakcie poinformowany z uwagi na sprawowane kompetencje nadzorcze, jak równie¿ ze wzglêdów praktycznych, wynikaj¹cych
z kwestii formalnych zwi¹zanych z bie¿¹cym nadzorem nad prowadzonym
postêpowaniem. Z kolei, w przypadku prowadzenia postêpowania przygotowawczego w formie œledztwa, sytuacja jest znacznie mniej skomplikowana
albowiem to prokurator jest jedynym organem uprawnionym do skierowania sprawy na drogê postêpowania mediacyjnego. Okreœlenie powy¿szego
krêgu podmiotów wydaje siê s³uszne i nie wymagaj¹ce g³êbszego komentarza.
Charakter spraw kierowanych na drogê postêpowania mediacyjnego
Jednym z podstawowych problemów, jakie mog¹ siê nasun¹æ w zwi¹zku z instytucj¹ mediacji jest problematyka rodzaju spraw, jakie mog¹ zostaæ
skierowane na powy¿sz¹ drogê. Pomimo braku negatywnego katalogu takich spraw w zapisie art. 23a k.p.k., mo¿na wywnioskowaæ pewne rodzaje
spraw, które w ¿adnym wypadku nie mog¹ podlegaæ mediacji, jak równie¿
kategoriê spraw, w których mo¿e siê to wydawaæ co najmniej w¹tpliwe.
W pierwszej kolejnoœci – co oczywiste – nale¿y wskazaæ wszystkie sprawy,
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w których brak jest jednej ze stron postêpowania. Chodzi tutaj zarówno
o brak osoby pokrzywdzonej jak i sprawcy. Nie sposób sobie wyobraziæ
prowadzenie postêpowania mediacyjnego w sprawach o czyny z art. 178a
§ 1 k.k., art. 244 k.k. czy 270 § 1 k.k.6 z uwagi na nie wystêpowanie
w tych sprawach pokrzywdzonego, a tym samym brak jednej ze stron procesowych. Równie¿ brak drugiej strony procesowej (podejrzanego) stanowi
przes³ankê negatywn¹. Tym samym dopiero na etapie przekszta³cenia postêpowania przygotowawczego w fazê in personam staje siê mo¿liwe wydanie postanowienia o skierowaniu sprawy do postêpowania mediacyjnego.7
Kolejnym warunkiem sine qua non jest uzyskanie zgody stron procesowych
na przeprowadzenie tego rodzaju postêpowania. Przepisy kodeksu postêpowania karnego nie reguluj¹ kwestii w jakiej formie zgoda ma byæ wyra¿ona. Wydaje siê zasadnym przyjêcie, i¿ mo¿e ona zarówno zostaæ zawarta
w protokole przes³uchania, jak równie¿ mo¿e stanowiæ odrêbne pismo pro6
Nale¿y tylko nadmieniæ, ¿e zgodnie z art. 113 § 2 k.k.s. do postêpowania
karnego skarbowego nie stosuje siê przepisów Kodeksu postêpowania karnego dotycz¹cych pokrzywdzonego i mediacji. Tym samym k.k.s. wy³¹cza generalnie mo¿liwoœæ prowadzenia mediacji. Za pewnego rodzaju „substytut” omawianej instytucji na gruncie
k.k.s. mo¿na uznaæ negocjacje prowadzone w ramach dobrowolnego poddania siê karze – zob. art. 17-18 k.k.s. i art. 142-147 k.k.s.
7
W tym miejscu chcia³bym poczyniæ jedn¹ uwagê natury ogólnej. Otó¿ jak zosta³o
to ju¿ powiedziane postêpowanie mediacyjne mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w sytuacji
przekszta³cenia postêpowania w fazê in personam. Regulacja ta jest na pozór zasadna,
dlatego te¿ wydaje siê s³usznym podjêcie dyskusji dotycz¹cej tak okreœlonego krêgu
podmiotów – czy nie jest on zbyt w¹ski. Aby odpowiedzieæ na powy¿sze, nale¿y
w pierwszej kolejnoœci odpowiedzieæ na pytanie, czy postêpowanie mediacyjne w ramach przepisów k.p.k. ma s³u¿yæ wy³¹czenie temu postêpowaniu czy powinno mieæ
szerszy zakres, pozwalaj¹cy na za³agodzenie zaistnia³ego sporu spo³ecznego. Przyjmuj¹c
odpowiedŸ twierdz¹c¹, a wiêc, i¿ postêpowanie to jest (ma byæ) wy³¹cznie na u¿ytek
procesu karnego, nale¿y stwierdziæ, ¿e nie ma sensu rozszerzenie krêgu osób wzglêdem
których bêdzie mo¿liwe skierowanie sprawy do mediacji. Przyjmuj¹c jednak pogl¹d
odmienny nale¿y stwierdziæ, ¿e zasadnym by³oby rozszerzenie krêgu osób (po stronie
„podejrzanej”) o mo¿liwoœæ skierowania sprawy na drogê postêpowania mediacyjnego
równie¿ wobec – z jednej strony – pokrzywdzonego z drugiej zaœ wobec podejrzanego
lub osobê przes³uchiwan¹ w trybie art. 183 k.p.k. (tzw. osobê podejrzewan¹). Powy¿sza
uwaga odnosi siê w szczególnoœci do sytuacji d³ugotrwa³ych konfliktów, w ramach których, strony sk³adaj¹ na siebie wzajemnie zawiadomienia o pope³nionych przestêpstwach, i który to konflikt dotyczy jakiejœ konkretnej okolicznoœci (np. kwestii s¹siedzkich). W przypadku rozszerzenia ww. krêgu o osoby przes³uchiwane w trybie art. 183
k.p.k. postêpowanie mediacyjne zaczê³oby odgrywaæ znacznie szersz¹ rolê, wykraczaj¹c¹ poza ramy procesu karnego i mog¹c¹ w sposób pozytywny przyczyniæ siê do rozwi¹zywania konfliktów spo³ecznych, a co jest z tym zwi¹zane do oszczêdnoœci dalszych
nak³adów zwi¹zanych z prowadzeniem postêpowañ karnych w sprawach tego – co do
zasady – nie wymagaj¹cych.
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cesowe. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stosownie do regulacji art. 23a § 1 k.p.k.,
zgoda nie mo¿e byæ domniemana, jak równie¿ nie mo¿e jej zast¹piæ oœwiadczenie (wniosek) obroñcy podejrzanego czy pe³nomocnika pokrzywdzonego. Dodatkowo – zgodnie z zasad¹ lojalnoœci procesowej – organ prowadz¹cy (nadzoruj¹cy) postêpowanie powinien przed wydaniem stosownej decyzji pouczyæ strony o tym, czym jest mediacja, jak ona wygl¹da oraz jakie
konsekwencje mo¿e wywo³aæ na gruncie prowadzonego postêpowania. Powy¿sze ma na celu œwiadome wyra¿enie zgody przez strony i unikniêcie
sytuacji, w których jedna ze stron (lub obie) bêdzie oczekiwa³a przyjêcia
rozwi¹zañ niemo¿liwych z punktu widzenia obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa. Dlatego te¿ podejmowanie wstêpnej decyzji w tym zakresie zale¿y
w znacznym stopniu od „znajomoœci” stron procesowych oraz poznania ich
wzajemnych oczekiwañ w trakcie wykonywanych czynnoœci procesowych.
Najtrudniejszym zadaniem wydaje siê jednak okreœlenie spraw, które
pomimo zgody stron procesowych mog¹ (powinny byæ) skierowane na drogê postêpowania mediacyjnego. Znalezienie z³otego œrodka w tym przypadku nie jest mo¿liwe. Wobec braku negatywnego katalogu spraw, dopuszczalne jest zarówno skierowanie spraw o najciê¿szym ciê¿arze gatunkowym takich, jak zabójstwo, jak równie¿ spraw o stosunkowo ma³ej
spo³ecznej szkodliwoœci, np. groŸby karalne czy uporczywe uchylanie siê od
obowi¹zku alimentacyjnego. Powstaje zatem pytanie jak oddzieliæ te sprawy, które nie powinny byæ w ¿adnym wypadku kierowane na drogê omawianego postêpowania od tych, które mog¹ lub nawet powinny byæ przedmiotem takowego. Wydaje siê zasadnym podkreœlenie, ¿e oczywiœcie ka¿dy
prokurator czy funkcjonariusz organu dochodzenia decyzjê podejmuje sam,
w oparciu o zebrany materia³ dowodowy, doœwiadczenie ¿yciowe, jak równie¿ innego rodzaju przes³anki zwi¹zane z osob¹ sprawcy i pokrzywdzonego. Uwa¿am jednak, ¿e decyzja w przedmiocie skierowania sprawy w trybie
art. 23a k.p.k. powinna zawsze uwzglêdniaæ wolê pokrzywdzonego, jego
stan psychiczny, jak równie¿ stan emocjonalny zwi¹zany z pokrzywdzeniem
przestêpstwem. To pokrzywdzony powinien byæ uznany za „centrum” postêpowania i w przypadku utraty przez niego dóbr o najwy¿szej wartoœci
(¿ycie osoby najbli¿szej, zdrowie) lub te¿ doznania przez niego szczególnie
negatywnego zachowania ze strony sprawcy, podejmowanie próby skierowania sprawy do postêpowania mediacyjnego nie jest zasadne albowiem
mo¿e naraziæ pokrzywdzonego na dodatkowe cierpienia zwi¹zane z kontaktem z osob¹ sprawcy, a tym samym dalsz¹ stygmatyzacjê przestêpstwem.
Sytuacja mo¿e ulec zmianie, je¿eli z jakiœ wzglêdów to sam pokrzywdzony
20
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bêdzie wnosi³ o skierowanie sprawy do postêpowania mediacyjnego.
W przypadku takiego zachowania organ prowadz¹cy postêpowanie powinien byæ szczególnie ostro¿ny i zbadaæ, czy wola pokrzywdzonego nie wynika z czynników zwi¹zanych z obaw¹ przed sprawc¹ czy te¿ uzale¿nieniem od
niego.8 Je¿eli jednak powy¿sza wola pokrzywdzonego jest rezultatem szeroko rozumianych przes³anek utylitarnych, nie nale¿y wykluczaæ takiej mo¿liwoœci.9 Kolejn¹ negatywn¹ przes³ank¹ mo¿e byæ wielokrotna uprzednia
karalnoœæ sprawcy, a w szczególnoœci pope³nienie przestêpstwa w warunkach okreœlonych w art. 64 § 1 i 2 k.k. Choæ trudno a priori zak³adaæ, i¿
sprawca taki nie mo¿e d¹¿yæ do porozumienia z pokrzywdzonym, to kwestia
ewentualnych skutków postêpowania mediacyjnego, wobec tego typu
sprawców, mo¿e siê opieraæ wy³¹cznie na suchej kalkulacji sprawcy, który
bêdzie próbowa³ za wszelk¹ cenê unikn¹æ kolejnego skazania i odbywania
kary pozbawiania wolnoœci, co z kolei w znacznym stopniu prowadzi do
degradacji roli postêpowania mediacyjnego wy³¹cznie do kwestii kary,
a raczej jej unikniêcia lub z³agodzenia. Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e w
przypadku recydywistów penitencjarnych szanse na pozytywn¹ prognozê
kryminologiczn¹ s¹ zazwyczaj ma³e, zaœ ich wola dojœcia do porozumienia z
pokrzywdzonym znikoma. W dalszej kolejnoœci zasadnym jest postawienie
pytanie, czy sprawy o konfiguracji wieloosobowej (zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych) powinny byæ kierowane do postêpowania mediacyjnego. Jak zosta³o to ju¿ wskazane powy¿ej, przeszkody formalnej nie ma,
jednak¿e mo¿e ona wyp³yn¹æ ze wzglêdów praktycznych, mianowicie mo¿liwoœci przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego w terminie wskazanym w art. 23a § 2 k.k., a wiêc jednego miesi¹ca. W obecnym stanie
prawnym przeprowadzenie mediacji w terminie 1 miesi¹ca wobec jednego
sprawcy i jednego pokrzywdzonego jest ma³o realne, tym samym realizacja
powy¿szego terminu w przypadku konfiguracji wieloosobowej wydaje siê
prawie niemo¿liwa. Ponadto nale¿y podnieœæ jeszcze jedn¹ kwestiê natury
praktycznej. Prokurator (organ prowadz¹cy dochodzenie) mo¿e skierowaæ
sprawê do postêpowania mediacyjnego zarówno wobec czêœci osób podejrzanych, jak i czêœci osób pokrzywdzonych. Zasadniczym zagadnieniem na
8
Zob. te¿ Mediacja dla ofiar przestêpstw – wywiad z Prokuratorem Generalnym
RP Andrzejem Seremetem [w:] „Kurier Mediacyjny” z dnia 21 paŸdziernika 2010 r.
(Gazeta specjalna wydana przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci z okacji Miêdzynarodowego Dnia Mediacji).
9
Sytuacje takie mog¹ zachodziæ np. w przypadku przestêpstw nieumyœlnych, których skutkiem jest œmieræ lub ciê¿ki uszczerbek innej osoby np. art. 155 k.k. czy art.
177 § 2 k.k.
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jaki musi zwróciæ uwagê organ prowadz¹cy postêpowanie jest kwestia wzajemnych interesów stron. Je¿eli bowiem pokrzywdzeni prezentuj¹ postawy
w sposób daleko sprzeczny wobec siebie i wobec sprawcy(ów), to raczej
trudno przyj¹æ, i¿ zmieni¹ oni swoje stanowiska na skutek takiego postêpowania. Sytuacji takiej nie mo¿na wykluczyæ, jednak¿e zadanie postawione
przed mediatorem bêdzie bardzo utrudnione.
Zdecydowanie instytucja postêpowania mediacyjnego powinna mieæ
– moim zdaniem – zastosowanie w sprawach dotycz¹cych osób najbli¿szych
(o ile nie zachodz¹ negatywne warunki przedstawione powy¿szej). W tego
rodzaju sprawach (znêcanie, przestêpstwa przeciwko mieniu lub zdrowiu
pope³nione na szkodê osoby najbli¿szej) podstawow¹ kwesti¹ wydaje siê
rozstrzygniêcie konfliktu pomiêdzy stronami i to wcale niekoniecznie poprzez wydanie wyroku skazuj¹cego. Jak wynika z praktyki prokuratorskiej,
czêstokroæ sprawy o znêcanie czy sprawy pomiêdzy osobami zwi¹zanymi
wiêzami pokrewieñstwa, „padaj¹ w s¹dzie” z uwagi na skorzystanie przez
pokrzywdzonego z prawa do odmowy sk³adania zeznañ i braku innych dowodów sprawstwa.10 Tym samym kierowanie tego typu spraw do postêpowania mediacyjnego mo¿e skutkowaæ ich umorzeniem na etapie postêpowania przygotowawczego (o czym dalej), jak równie¿ doprowadzenie do
zminimalizowania (lub nawet unicestwienia) zaistnia³ego konfliktu. Na zakoñczenie tej czêœci artyku³u chcia³bym jeszcze wspomnieæ o czynniku wp³ywaj¹cym na wstêpn¹ segregacjê spraw celem mo¿liwoœci skorzystania z instytucji mediacji, a mianowicie stronie podmiotowej czynu i jego spo³ecznej
szkodliwoœci czynu. Czyny pope³nione umyœlnie (i najczêœciej z zamiarem
bezpoœrednim), charakteryzuj¹ce siê wysokim stopniem spo³ecznej szkodliwoœci powinny byæ przedmiotem mediacji tylko wyj¹tkowo, przy szczególnie
zauwa¿alnej zmianie postawy sprawcy (podjêcie pracy zarobkowej, wyra¿anie chêci naprawienia szkody, zainteresowanie osob¹ pokrzywdzon¹ i chêæ
rekompensaty poniesionej szkody czy krzywdy). Mediacja, w moim przekonaniu, nie mo¿e pozostawaæ „celem samym w sobie” i jako taka spe³niaæ
jedynie pomocnicz¹ rolê w prowadzonym postêpowaniu. Tym samym,
w przypadku najciê¿szych przestêpstw, uwa¿am ¿e korzystanie z art. 23a
k.p.k. powinno stanowiæ raczej wyj¹tek.

10
Na marginesie nale¿y tylko zaznaczyæ, ¿e skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 182 k.p.k. skutkuje niemo¿liwoœci¹ odczytania uprzednio z³o¿onych
zeznañ w postêpowaniu przygotowawczym na rozprawie g³ównej (art. 186 § 1 k.p.k.).
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Decyzja procesowa dotycz¹ca powo³ania mediatora oraz termin jego realizacji
Artyku³ 23a k.p.k. nie mówi nic o formie decyzji procesowej, któr¹
prokurator (organ prowadz¹cy postêpowanie) przeka¿e postêpowanie na
drogê mediacji. Tym samym wydawaæ by siê mog³o, i¿ przedmiotowa decyzja mo¿e zapaœæ zarówno w formie postanowienia, jak i zarz¹dzenia.
Uwzglêdniaj¹c jednak charakter prawny zarz¹dzeñ, które wydawane s¹
praktycznie wy³¹cznie w kwestiach porz¹dkowych i drugorzêdnych dla prowadzonego postêpowania nale¿y uznaæ, i¿ decyzja taka powinna zapaœæ w
formie postanowienia.11 Oczywistym jest, ¿e postanowienie tego rodzaju
musi spe³niaæ kryteria okreœlone w art. 94 § 1 k.p.k., uzupe³nione dodatkowo o zapisy wynikaj¹ce z art. 23a 1 k.p.k. oraz § 7 i 8 rozporz¹dzenia.
Tym samym organ wydaj¹cy postanowienie musi wskazaæ w jego treœci instytucjê lub osobê godn¹ zaufania maj¹c¹ przeprowadziæ dane postêpowanie, poprzez podanie jej nazwy, imienia i nazwiska mediatora.12 W przypadku wskazania instytucji, zgodnie z § 2 ust.2 rozporz¹dzenia, postêpowanie mediacyjne w imieniu instytucji prowadzi upowa¿niony przez ni¹
pisemnie przedstawiciel. Tym samym prokurator nie musi w takiej sytuacji
ustalaæ konkretnego mediatora z danej instytucji, poprzestaj¹c jedynie na
wskazaniu konkretnej instytucji.13 Organ kieruj¹cy sprawê do mediacji musi
jednak podaæ pewne dodatkowe dane w wydanym postanowieniu, a mianowicie dane osobowe podejrzanego i pokrzywdzonego, okreœlenie czynu
zarzucanego podejrzanemu wraz z podaniem kwalifikacji prawnej, zakres
11
Tak te¿, choæ bez uzasadnienia, E. Bieñkowska, Mediacja w sprawach karnych,
Warszawa 2009, s. 6. Powy¿sze wynika tak¿e poœrednio z treœci § 7 rozporz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) który expressis verbis mówi
o „postanowieniu o skierowaniu sprawy do postêpowania mediacyjnego”.
12
Kryteria jakim powinny odpowiadaæ instytucje lub osoby godne zaufania uprawnione do prowadzenia postêpowania mediacyjnego zosta³y szczegó³owo okreœlone w § 3
art. 23a k.p.k., wy³¹czaj¹c spoza tego krêgu osoby, co do których zachodz¹ okolicznoœci
wskazane w art. 40-42 k.p.k. oraz czynnych zawodowo sêdziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, a tak¿e aplikantów do tych¿e zawodów albo innych osób
zatrudnionych w s¹dzie, prokuraturze lub innych instytucji uprawnionych do œcigania
przestêpstw (np. funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Œledczego czy finansowych
organów postêpowania przygotowawczego). W sprawie szczegó³owych kryteriów, jakim
powinny odpowiadaæ instytucje lub osoby godne zaufania, kryteriów dokonania wpisu
i skreœlenie z „wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia
postêpowania mediacyjnego” zob. § 2-6 rozporz¹dzenia.
13
Wykaz instytucji oraz osób godnych zaufania prowadzony jest przez prezesów
S¹dów Okrêgowych – zob. § 4-5 rozporz¹dzenia.
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i sposób udostêpnienia akt oraz wskazanie terminu z zachowaniem art. 23a
§ 2 k.p.k. (§ 8 rozporz¹dzenia). Udostêpniane przez prokuratora informacje z akt sprawy, powinny zawieraæ jedynie niezbêdne dane dla przeprowadzenia tego postêpowania. Tym samym nie powinno siê przekazywaæ ca³ych akt danej sprawy (chyba, ¿e zachodz¹ przes³anki z § 10 ust. 2-3 rozporz¹dzenia).14 Wydaje siê zasadnym poprzestanie jedynie na wskazaniu
w uzasadnieniu postanowienia konkretnych okolicznoœci sprawy oraz powsta³ego konfliktu zwi¹zanego z pope³nionym przestêpstwem. Dodatkowo
wskazuj¹c dane teleadresowe stron postêpowania, wydaje siê zasadnym
uczynienie tego na odrêbnym formularzu, przekazanym wy³¹cznie mediatorowi, nie zaœ w samym postanowieniu dorêczonym stronom postêpowania.
Odrêbn¹ kwesti¹ jest termin realizacji wydanego postanowienia. Jak zosta³o to ju¿ powiedziane, zgodnie z art. 23a § 2 k.p.k. postêpowanie mediacyjne nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ miesi¹c, a jego okresu nie wlicza siê do
czasu trwania postêpowania przygotowawczego. Miesiêczny termin wskazany na przeprowadzenie postêpowania mediacyjnego na pozór mo¿e wydawaæ siê wystarczaj¹cy, jednak¿e jak wskazuje praktyka jest on niewystarczaj¹cy.
Jak siê wydaje, za pocz¹tek wskazanego terminu nale¿y uznaæ dzieñ
w którym mediator (instytucja) otrzyma³ postanowienie o skierowaniu sprawy do postêpowania mediacyjnego. Na powy¿sze wskazuje poœrednio regulacja § 257 pkt 1 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 24 marca
2010 r. Regulamin wewnêtrznego urzêdowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury15, zgodnie z którym do okresu postêpowania
przygotowawczego nie wlicza siê czasu, jaki up³ywa od dnia skierowania
14
§ 10 ust. 2 W uzasadnionych przypadkach, na wniosek mediatora, s¹d lub
prokurator – je¿eli uzna to za niezbêdne – mo¿e równie¿ udostêpniæ, z zastrze¿eniami,
o których mowa w ust. 3, materia³ dowodowy zawarty w aktach sprawy w czêœci dotycz¹cej podejrzanego lub oskar¿onego, pokrzywdzonego i przestêpstwa, których postêpowanie mediacyjne dotyczy. Ust. 3 Nie udostêpnia siê mediatorowi, zawartych w aktach
sprawy, materia³ów objêtych tajemnic¹ pañstwow¹, s³u¿bow¹ lub zwi¹zan¹ z wykonywaniem zawodu lub funkcji, materia³ów dotycz¹cych stanu zdrowia podejrzanego lub
oskar¿onego, opinii o nim, danych o jego karalnoœci oraz pozwalaj¹cych na ustalenie
to¿samoœci œwiadka przes³uchana w trybie art. 184 k.p.k. i takich, których ujawnienie
pokrzywdzonemu mog³oby mieæ wp³yw na odpowiedzialnoœci karn¹ innych oskar¿onych
w tej sprawie, a nieuczestnicz¹cych w postêpowaniu mediacyjnym. Ust. 4 Udostêpnienie
akt sprawy mo¿e nast¹piæ tylko w obecnoœci upowa¿nionego pracownika organu prowadz¹cego postêpowanie. W uzasadnionych przypadkach organ ten mo¿e zarz¹dziæ wydanie mediatorowi kserokopii dokumentów z akt sprawy lub zezwoliæ na sporz¹dzenie
odpisów w zakresie okreœlonym w ust. 1-3.
15
Dz. U. Nr 49 poz. 296.
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sprawy do postêpowania mediacyjnego, do dnia wp³ywu sprawy do prokuratury – do zakoñczeniu tego postêpowania. Powy¿sze moim zdaniem wynika z faktu u¿ycia przez ustawodawcê sformu³owania „od dnia skierowania”
zamiast „od dnia wydania postanowienia”, jak ma to miejsce np. w pkt. 2
§ 257 regulaminu. Powstaje jednak pytanie, jak powinien zachowaæ siê
prokurator w okresie w którym sprawa pozostaje u mediatora, a w szczególnoœci czy powinien na ten okres przed³u¿yæ czas trwania dochodzenia
(œledztwa). Stojê na stanowisku, ¿e w takim przypadku prokurator nie powinien przed³u¿aæ czasu trwania postêpowania do czasu up³ywu miesiêcznego
terminu lub nades³ania informacji dotycz¹cych zakoñczenia postêpowania
mediacyjnego. Dostrzegam jednak¿e wady takiego rozwi¹zania albowiem
do czasu wydania decyzji merytorycznej koñcz¹cej postêpowanie przygotowawcze na danym jego stadium (akt oskar¿enia, postanowienie o zawieszeniu dochodzenia/œledztwa, postanowienie o umorzeniu) postêpowanie to
pozostaje ca³y czas w biegu, a tym samym prokurator sprawuje nad nim
nadzór.16 Skierowanie sprawy do postêpowania mediacyjnego powoduje
zatem stan quasi-zawieszenia tego postêpowania, w okresie którego czas
jego trwania (nie d³u¿ej ni¿ na 1 miesi¹c) pozostaje zawieszony. Nie ma
jednak ¿adnych przeciwwskazañ aby w tym okresie prowadziæ czynnoœci
procesowe zwi¹zane z nadzorowanym postêpowaniem.17 Nale¿y równie¿
pamiêtaæ, ¿e to na mediatorze ci¹¿y obowi¹zek dochowania terminu wskazanego przez prokuratora albowiem w przypadku je¿eli postêpowanie nie
zosta³o ukoñczone w terminie wskazanym w postanowieniu organu, mediator niezw³ocznie sporz¹dza i przedstawia temu organowi, sprawozdanie
przedstawiaj¹ce przyczyny bezskutecznego up³ywu terminu (§14 rozporz¹dzenia). Skutkiem braku nale¿ytej starannoœci mediatora przy prowadzeniu
mediacji mo¿e byæ wniosek prokuratora do prezesa s¹du okrêgowego
o jego skreœlenie z wykazu osób uprawnionych do prowadzenia postêpowania mediacyjnego w trybie § 6 ust.2 rozporz¹dzenia, z uwagi na nienale¿yte
wykonywanie obowi¹zków i jednoczesne podjêcie czynnoœci zmierzaj¹cych
do uzyskania przedmiotowego sprawozdania od mediatora. Nale¿y równie¿
postawiæ pytanie o charakter prawny miesiêcznego terminu, a w szczegól16
Z praktycznego punktu widzenia nale¿y wskazaæ jeszcze jedn¹ okolicznoœæ pozakodeksow¹, a mianowicie problemy jakie wynikaj¹ z rejestracji sprawy w SIP (System
Informatyczny Prokuratury) albowiem program ten ka¿dorazowo wymaga przed³u¿enia
terminu prowadzonego postêpowania (nawet w przypadku skierowania sprawy do mediacji).
17
Nale¿y mieæ jednak na uwadze, aby charakter tych czynnoœci nie wp³yn¹³ na
wynik tego postêpowania np. poprzez oddzia³ywanie na jedn¹ z jego stron.
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noœci czy jest to termin instrukcyjny, zawity czy prekluzyjny. Jak s³usznie
podnosi siê w literaturze przedmiotu, termin z art. 23a § 2 k.p.k. jest terminem instrukcyjnym albowiem z jego niedochowaniem nie nale¿y wi¹zaæ ¿adnych konkretnych skutków procesowych.18 Artyku³ 23a § 2 k.p.k. expressis verbis stanowi o „powinnoœci” zakoñczenia postêpowania, tym samym
postêpowanie to mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ przez 1 miesi¹c. Jak s³usznie zauwa¿a T. Grzegorczyk „w uzasadnionych wypadkach mo¿na d³u¿ej oczekiwaæ
na jego zakoñczenie, je¿eli istniej¹ szanse porozumienia albo gdy np. jego
opóŸnienie nast¹pi³o z przyczyn obiektywnych.”19 Autor ten s³usznie zauwa¿a, ¿e w takiej sytuacji nie nale¿y w sposób formalny podejmowaæ decyzji
o kontynuowaniu postêpowania, a jedynie sporz¹dziæ stosown¹ notatkê w
trybie art. 143 § 2 k.p.k. na okolicznoœæ przesuniêcia terminu zakoñczenia
tego postêpowania.20 Za takim postrzeganiem przemawia równie¿ wyk³adnia literalna art. 23a § 2 k.p.k. w zakresie stanowi¹cym, i¿ czasu postêpowania mediacyjnego nie wlicza siê do czasu postêpowania przygotowawczego. Ustawodawca we wskazanym przepisie nie stanowi bowiem o tym, ¿e
nie wlicza siê jedynie miesiêcznego okresu postêpowania mediacyjnego do
czasu trwania postêpowania przygotowawczego, ale generalnie o nie zaliczaniu okresu trwania postêpowania mediacyjnego do czasu postêpowania
przygotowawczego.
Postêpowanie mediacyjne sensu stricte
Prowadzenie postêpowania mediacyjnego przez samego mediatora
jest przyk³adem postêpowania pozakodeksowego albowiem przepisy kodeksu postêpowania karnego nie reguluj¹ jego przebiegu ani formy. Nie
maj¹ do niego zastosowania sztywne regu³y wynikaj¹ce z norm gwarancyjnych procedury karnej czy innego rodzaju ograniczenia.21 Jedyny wyj¹tek
w tej mierze stanowi koniecznoœæ sporz¹dzenia sprawozdania z jego przebiegu i wyników. Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporz¹dzenia, sprawozdanie powinno zawieraæ sygnaturê akt sprawy, nazwê instytucji lub imiê i nazwisko
osoby godnej zaufania przeprowadzaj¹cej postêpowanie mediacyjne, informacje o liczbie, terminach i miejscach spotkañ indywidualnych oraz wspól18
Tak te¿ T. Grzegorczyk, Kodeks postêpowania karnego oraz ustawa o œwiadku
koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 138,
19
T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 138.
20
Ibidem, s 138.
21
Przyk³adowo nale¿y wskazaæ, ¿e nie maj¹ zastosowania przepisy dotycz¹ce dorêczeñ czy zasada pisemnoœci.
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nych, a tak¿e wskazanie osób bior¹cych w nich udzia³, informacjê o wynikach postêpowania mediacyjnego oraz podpis mediatora. W razie zawarcia ugody stanowi ona za³¹cznik do sprawozdania (ust.3 § 13)22. Rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postêpowania mediacyjnego w sprawach karnych, wskazuje jedynie ogólny
zarys trybu postêpowania mediatora bez podania szczegó³owych rozwi¹zañ
w tym zakresie.23 Generalnie mo¿na wyró¿niæ trzy podstawowe etapy prowadzenia postêpowania mediacyjnego. W pierwszej kolejnoœci mediator
kontaktuje siê z osob¹ podejrzan¹ i przeprowadza z ni¹ sesjê indywidualn¹.
Je¿eli podejrzany wyra¿a zgodê na dalsze postêpowanie mediator podejmuje rozmowê z podejrzanym na temat przyczyn jego zachowania, przedstawienia przez niego zaistnia³ej sytuacji, jak równie¿ propozycji rozwi¹zania
powsta³ego konfliktu i ewentualnych mankamentów takiego postrzegania
z punktu widzenia pokrzywdzonego. Drugim etapem postêpowania jest
podjêcie sesji z pokrzywdzonym. Sesja ta jest podobna do sesji z podejrzanym i równie¿ dotyczy aspektów zwi¹zanych ze zdarzeniem, a tak¿e sposobu rozwi¹zania konfliktu. W przypadku pozytywnego zakoñczenia tej sesji
mediator przechodzi do trzeciego etapu, a mianowicie sesji wspólnej pokrzywdzonego i podejrzanego na której powinno dojœæ do zawarcia ugody
lub te¿ ustalenia stanowiska.24 Oczywiœcie poszczególnych sesji dotycz¹cych
ka¿dego z etapów mo¿e byæ wiêcej ni¿ jedna i na ka¿dym etapie ka¿da ze
stron mo¿e zrezygnowaæ z udzia³u w postêpowaniu. W takiej sytuacji mediator przesy³a do organu kieruj¹cego informacjê o zakoñczeniu postêpowania.
22
Jak wynika z powy¿szych zapisów sprawozdanie sporz¹dzane jest przez mediatora w formie pisemnej.
23
§ 11. Niezw³ocznie po dorêczeniu postanowienia, o którym mowa w § 7, mediator: 1) nawi¹zuje kontakt z pokrzywdzonym i podejrzanym lub oskar¿onym, ustalaj¹c
termin i miejsce spotkania z ka¿dym z nich; 2) przeprowadza z podejrzanym lub oskar¿onym i pokrzywdzonym spotkania indywidualne, informuj¹c o istocie i zasadach postêpowania mediacyjnego oraz przys³uguj¹cych im uprawnieniach; 3) przeprowadza postêpowanie mediacyjne z udzia³em podejrzanego lub oskar¿onego i pokrzywdzonego;
4) pomaga w sformu³owaniu treœci ugody miêdzy podejrzanym lub oskar¿onym i pokrzywdzonym oraz sprawdza wykonanie wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ. § 12 Je¿eli
nie jest mo¿liwe bezpoœrednie spotkanie podejrzanego lub oskar¿onego z pokrzywdzonym, mediator mo¿e prowadziæ postêpowanie mediacyjne w sposób poœredni, przekazuj¹c ka¿demu z nich informacje, propozycje i zajmowane przez drug¹ stronê stanowisko
co do zawarcia ugody.
24
Szerzej zob. M. Grudziecka, J. Ksi¹¿ek, Mediacje w sprawach karnych i z nieletnim sprawc¹ czynów karalnych, „Mediator” 53 (2/2010), s. 24-28.
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Skutki przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego
Przeprowadzenie postêpowania mediacyjnego na gruncie obowi¹zuj¹cych przepisów karnych nie prowadzi, nawet pomimo zawarcia ugody, do
okreœlonego rodzaju skutków prawnych z mocy samego prawa. Jednak¿e
pozytywne zakoñczenie tego postêpowania mo¿e prowadziæ do umorzenia
postêpowania, zmiany kwalifikacji prawnej czynu, czy wp³ywu na formê
skierowanej skargi publicznoprawnej do s¹du (akt oskar¿enia, wniosek o
warunkowe umorzenie postêpowania). Tym samym nale¿y odnieœæ siê do
mo¿liwoœci jakie daje pozytywne zakoñczenie postêpowania mediacyjnego.25 Zaczynaj¹c od kwestii umorzenia postêpowania karnego nale¿y
stwierdziæ, ¿e art. 17 § 1 k.p.k. nie wymienia expressis verbis w ¿adnym
punkcie mo¿liwoœci umorzenia postêpowania z uwagi na pozytywny wynik
postêpowania mediacyjnego.26 Pomimo otwartego katalogu negatywnych
przes³anek procesu karnego poprzez wprowadzenie przez ustawodawcê
pkt 11, zgodnie z którym nie wszczyna siê postêpowania, a wszczête umarza, gdy zachodzi inna okolicznoœæ wy³¹czaj¹ca œciganie, nie sposób uznaæ,
i¿ zastosowanie instytucji z art. 23a k.p.k. mo¿e stanowiæ „inn¹ okolicznoœæ
wy³¹czaj¹c¹ œciganie.27” Analiza przepisu art. 17 § 1 k.p.k. daje jednak
podstawy do wyszczególnienia pewnego rodzaju przes³anek, które mog¹
mieæ zastosowanie w przypadku pozytywnego zakoñczenia postêpowania
mediacyjnego. W tym kontekœcie mo¿emy mówiæ o trzech kategoriach okolicznoœci – pierwszej dotycz¹cej umorzenia postêpowania z uwagi na znikom¹ spo³eczn¹ szkodliwoœæ czynu (pkt 3 §1), brak wniosku o œciganie pochodz¹cego od uprawnionej osoby (pkt 10 § 1) lub te¿ brak danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³nienia czynu zabronionego (pkt
1 § 1). Odnosz¹c siê do pierwszej z przytoczonych okolicznoœci nale¿y
stwierdziæ, ¿e ma ona charakter „powszechny”, a wiêc mog¹cy mieæ zastosowanie do wszelkiego rodzaju postêpowañ, w których instytucja mediacji
odnios³a pozytywny wynik. Ocena stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu
25
Wydaje siê zasadnym pominiêcie rozwa¿añ dotycz¹cych negatywnego zakoñczenia tego rodzaju postêpowania albowiem z uwagi na zasadê poufnoœci postêpowania
mediacyjnego prokurator nie ma wgl¹du w materia³y z tego postêpowania i nie jest
nawet informowany, która za stron odst¹pi³a od mediacji (a jedynie o takiej formie jego
zakoñczenia).
26
Równie¿ pozosta³e przepisy stanowi¹ce o umorzeniu postêpowania karnego nie
odwo³uj¹ siê do postêpowania mediacyjnego jako podstawy takiej decyzji procesowej
– zob. np. art. 11 k.p.k., 322 k.p.k.
27
Jak siê wydaje chodzi tutaj o takie okolicznoœci jak akt amnestyjny, akt abolicyjny,
akt ³aski czy te¿ np. wystêpowanie konstrukcji czynów wspó³ukaranych (uprzednich lub
nastêpczych).
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musi byæ dokonywana w oparciu o art. 115 § 2 k.k., który jednak nie
przewiduje postêpowania mediacyjnego jako jednego z czynników podlegaj¹cego tej ocenie. Powy¿sze wynika nie tylko z faktu przyjêtej na gruncie
polskiego prawa karnego koncepcji kompleksowej oceny stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu28, ale tak¿e z faktu, i¿ stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci
czynu jest de iure oceniany przez pryzmat samego zdarzenia, nie zaœ innego
rodzaju okolicznoœci, które zaistnia³y w nastêpstwie tego czynu i „w oderwaniu od niego.” Ocena stopnia spo³ecznej szkodliwoœci czynu przez prokuratora nie powinna, co oczywiste, opieraæ siê wy³¹cznie na jednej przes³ance
z pominiêciem pozosta³ych. Jednak¿e umorzenie postêpowania karnego
na podst. art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. jest jednym z najczêœciej podejmowanych
rozwi¹zañ procesowych wynikaj¹cych z pozytywnego przebiegu mediacji.
Mo¿na oczywiœcie uznaæ, i¿ takie decyzje procesowe niejako wp³ywaj¹ na
ominiêcie prawa i „pozanormatywne” umorzenie postêpowania, jednak¿e
wzglêdy praktyczne czêstokroæ przemawiaj¹ w³aœnie za tego rodzaju decyzj¹ procesow¹. Nie chodzi tutaj wy³¹cznie o oportunizm procesowy, ale
tak¿e o wzglêdy teleologiczne prowadzonego postêpowania. Przyk³adowo
trudno uznaæ za zasadne kontynuowanie postêpowania w sytuacji, kiedy
szkoda wyrz¹dzona przestêpstwem kradzie¿y o niezbyt du¿ej wartoœci zosta³a naprawiona, sprawca i pokrzywdzony doszli do porozumienia, a ponownie przes³uchany pokrzywdzony „nie ¿¹da ju¿ œcigania sprawcy”29. Dalsze
prowadzenie postêpowania, zdaniem autora, w tego typu przypadkach
prowadzi wy³¹cznie do wzrostu kosztów postêpowania karnego (które czêstokroæ pokrywa Skarb Pañstwa) i do anga¿owania organów s¹dowych
w postêpowanie karne, którego dalsza egzystencja wzbudza powa¿ne w¹tpliwoœci30. O wiele ³atwiejsza wydaje siê sytuacja w przypadku przestêpstw
28
Zob. A. Krukowski, Spo³eczna treœæ przestêpstwa. Studium z zakresu polityki
kryminalnej, Warszawa 1973, s. 229 i nast.; A. Marek, Stopieñ spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu jako podstawa umorzenia postêpowania karnego, Toruñ 1970,
s. 82, gdzie autor postuluje zdefiniowanie spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu;
R. Zaw³ocki, Pojêcie i funkcje spo³ecznej szkodliwoœci czynu w prawie karnym, Warszawa 2007, s. 185 i nast.
29
Powy¿sza sytuacja ma np. bardzo czêsto miejsce w sytuacji, w której dodatkowo
strony ³¹czy jakiœ inny stosunek natury spo³ecznej lub prawnej (np. sprawa dotyczy kradzie¿y mienia z miejsca pracy, zaœ pracodawca na skutek zawartej ugody nie chce
dalszego kontynuowania postêpowania, jak równie¿ nie dokona³ rozwi¹zania stosunku
pracy).
30
Na marginesie nale¿y stwierdziæ, ¿e równie¿ s¹dy bardzo czêsto korzystaj¹ z tego
typu rozwi¹zania kieruj¹c sprawê na posiedzenie – po uprzednim postêpowaniu mediacyjnym – celem rozwa¿enia wydania decyzji w trybie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k.
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wnioskowych, w których prowadzenie postêpowania karnego jest uzale¿nione od z³o¿enia wniosku o œciganie (np. art. 190 k.k., art. 288 k.k. czy
przestêpstwa przeciwko mieniu pope³nione na szkodê osoby najbli¿szej).
W tego typu postêpowaniach, pomimo z³o¿enia wniosku o œciganie
w pierwszym jego stadium, zachodzi mo¿liwoœæ jego cofniêcia za zgod¹ prokuratora i umorzenie postêpowania (z wyj¹tkiem czynu z art. 197 k.k.).
Je¿eli zatem strony dojd¹ do porozumienia i jednoczeœnie pokrzywdzony
wniesie o cofniêcie œcigania (oraz nie zachodz¹ innego rodzaju okolicznoœci
przemawiaj¹ce za odmow¹ wydania zarz¹dzenia o wyra¿eniu zgody na cofniêcie œcigania) trudno uznaæ, i¿ kontynuowanie œcigania jest zasadne. Dzia³anie wbrew woli pokrzywdzonego – w tego typu sprawach – nie wydaje siê
racjonalne ani w ¿aden sposób uzasadnione. Ostatni¹ i zapewne najbardziej
kontrowersyjn¹ podstaw¹ do umorzenia postêpowania jest wydanie decyzji
o jego umorzeniu wobec braku danych dostatecznie uzasadniaj¹cych podejrzenie pope³niania czynu zabronionego. Tego typu stany faktyczne wystêpuj¹ najczêœciej w przypadku zdarzeñ dotycz¹cych czynów z art. 207 § 1
k.k., a mianowicie przestêpstwa znêcania. Postêpowanie dowodowe w znacz¹cej mierze przypadków ogranicza siê bowiem wy³¹cznie do zeznañ osób
najbli¿szych, bêd¹cych pokrzywdzonymi. Powy¿sze wynika z charakteru
omawianego przestêpstwa i czêstokroæ braku innego rodzaju dowodów (np.
obdukcji lekarskich, zeznañ œwiadków). Umorzenie postêpowania w tym
wypadku mo¿e byæ de facto wymuszone stanowiskiem pokrzywdzonych.
Je¿eli bowiem, po przeprowadzeniu postêpowania mediacyjnego, pokrzywdzeni wnios¹ o ponowne przes³uchanie w trakcie którego skorzystaj¹
z prawa do odmowy sk³adania zeznañ materia³ dowodowy zostanie zdekompletowany. S¹d nie bêdzie móg³ bowiem odczytaæ ani ujawniæ uprzednio
z³o¿onych zeznañ w postêpowaniu przygotowawczym (zgodnie z art. 186
§ 1 k.p.k.) i tym samym prokurator zostanie pozbawiony jakiegokolwiek
dalszego orê¿a. Oczywiœcie zaistnienie takiej sytuacji nie zwalnia organów
œledczych od dalszego poszukiwania dowodów na sprawstwo danej osoby,
choæ praktyka w tym zakresie wskazuje i¿ koñczy siê ono bezskutecznie.
Kolejnymi nastêpstwami postêpowania mediacyjnego s¹ mo¿liwoœæ
zmiany kwalifikacji prawnej czynu oraz forma skargi publicznoprawnej skierowanej przez prokuratora do s¹du. W pierwszym przypadku pozytywny
wynik postêpowania mediacyjnego mo¿e skutkowaæ zmian¹ postanowienia
o przedstawieniu zarzutów i w sytuacjach w których kodeks tak¹ mo¿liwoœæ
dopuszcza przyjêcia wypadku mniejszej wagi (zob. np. art. 283 k.k.). Zmiana taka mo¿e byæ dla sprawcy nad wyraz korzystna. W przypadku przestêp30
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stwa rozboju (art. 280 k.k.), kara jaka bêdzie grozi³a oskar¿onemu bêdzie
ponad dwukrotnie ni¿sza (art. 280 § 1 k.k. – kara pozbawienia wolnoœci od
lat 2 do lat 12, art. 280 § 1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. – kara pozbawienia
wolnoœci od 3 miesiêcy do lat 5). Z tego typu sytuacjami s¹ zwi¹zane dalsze
konsekwencje prawne. Prokurator, w przypadku zakwalifikowania zdarzenia jako wypadku mniejszej wagi, mo¿e zamiast aktu oskar¿enia czêstokroæ
skierowaæ wniosek o warunkowe umorzenie postêpowania. Jednym z warunków skierowania takiego wniosku jest pope³nienie przez sprawcê przestêpstwa zagro¿onego kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ 3 lat pozbawienia wolnoœci
(art. 66 § 2 k.k.). Ustawodawca przewidzia³ jednak w tej mierze jeden wyj¹tek. Otó¿ je¿eli pokrzywdzony pojedna³ siê ze sprawc¹, sprawca naprawi³
szkodê lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,
warunkowe umorzenie mo¿e byæ zastosowane do sprawcy przestêpstwa
zagro¿onego kar¹ nie przekraczaj¹c¹ 5 lat pozbawienia wolnoœci31. Tym
samym wynik postêpowania mediacyjnego – na etapie postêpowania przygotowawczego – mo¿e przes¹dziæ nie tylko o kwalifikacji prawnej czynu, ale
równie¿ o formie skierowanej skargi przez prokuratora. Artyku³ 66 § 3 k.k.
przewiduj¹cy mo¿liwoœci rozszerzenia zastosowania instytucji warunkowego
umorzenia postêpowania, mo¿e byæ szczególnie korzystny dla osób wykonuj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub zawód z którym nierozerwalnie zwi¹zana
jest koniecznoœæ posiadania statusu osoby niekaranej. Warunkowe umorzenie postêpowania stanowi bowiem odmienny od wyroku skazuj¹cego rodzaj
merytorycznego zakoñczenia postêpowania s¹dowego.
Je¿eli jednak prokurator nie zdecyduje siê na ¿adne z powy¿szych rozwi¹zañ to istnieje jeszcze jedna mo¿liwoœæ. Otó¿ pozytywny wynik postêpowania mediacyjnego, zgodnie z art. 53 § 3 k.k., jest okolicznoœci¹ wp³ywaj¹c¹ na wymiar kary. Tym samym podejrzany sk³adaj¹c wniosek do prokuratora o wyst¹pienie do s¹du z wnioskiem o skazanie bez przeprowadzenia
rozprawy (w trybie art. 335 k.p.k.) mo¿e liczyæ na „³agodniejsze” potraktowanie ni¿ w przypadku zakoñczenia postêpowania bez takiego wniosku.
Uzgadniaj¹c z podejrzanym wymiar kary prokurator jest zobligowany do
wziêcia pod uwagê pozytywnych wyników przeprowadzonej mediacji i co
jest z tym zwi¹zane powziêcie decyzji o „³agodniejszym” potraktowaniu
sprawcy.
31
Zob. E. Bieñkowska [w:] E. Bieñkowska, B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik,
Postêpowanie mediacyjne w nowej kodyfikacji karnej, Nowa kodyfikacja karna.
Kodeks postêpowania karnego. Krótkie komentarze. Zeszyt 14, Warszawa 1998,
s. 213.
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Postulaty de lege ferenda czyli po co prokuratorowi mediacja
Przeprowadzone powy¿ej rozwa¿ania jedynie w sposób podstawowy
przedstawiaj¹ problematykê postêpowania mediacyjnego w obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie karnym. Zgodnie z za³o¿eniami artyku³u, uwagi te
odnosz¹ siê wy³¹cznie do postêpowania przygotowawczego i niemal¿e ca³kowicie pomijaj¹ kwestie postêpowania s¹dowego i wykonawczego. Na
zakoñczenie nale¿y jednak postawiæ jeszcze jedno pytanie, a mianowicie po
co w³aœciwie prokuratorowi mediacja? Pytanie to, w aspekcie uwag poczynionych powy¿szej, mo¿e siê wydawaæ nie do koñca zasadne. Jak wynika
z poni¿szego tekstu, ustawodawca nie da³ prokuratorowi praktycznie ¿adnego narzêdzia, które w sposób definitywny mog³oby przes¹dziæ o skutecznoœci przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego i o jego wp³ywie na
merytoryczne zakoñczenie postêpowania przygotowawczego. Skutki mediacji, jak zosta³o to powiedziane powy¿ej, ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do
pewnego rodzaju mo¿liwoœci, nie mog¹ zaœ wp³yn¹æ na kategoryczne zakoñczenie postêpowania w ten czy inny sposób. W obecnym stanie prawnym, prokurator w rzeczywistoœci – kieruj¹c sprawê do postêpowania mediacyjnego – nara¿a siê na szereg niedogodnoœci z tym zwi¹zanych. Wydanie postanowienia w tym zakresie w ¿aden sposób nie powoduje
zawieszenia jej „egzystencji” w referacie. Powy¿sze nie wydaje siê s³usznym
rozwi¹zaniem. Trudno bowiem kierowaæ siê wy³¹cznie dobrem postêpowania, skoro czêstokroæ to prokurator zostaje jedyn¹ osob¹, której zale¿y na
terminowym za³atwieniu danej sprawy, która to sprawa na dodatek (pomimo miesiêcznego zawieszenia terminu jej biegu) ca³y czas pozostaje w biegu. Miesiêczny termin prowadzenia postêpowania mediacyjnego w realiach
np. Warszawy jest praktycznie niewykonalny. Dodatkowo pozostaje kwestia problemów wynikaj¹cych z rejestracji takiej sprawy w SIP. Wydaje siê
zasadnym (jeœli nie koniecznym) wprowadzenie rozwi¹zania prawnego
umo¿liwiaj¹cego zawieszenie prowadzonego postêpowania na czas przeprowadzenia postêpowania mediacyjnego. Skutki takiej zmiany wydaj¹ siê
oczywiste i korzystne dla ka¿dej ze stron, jak równie¿ organu prokuratorskiego. Prokurator kieruj¹c sprawê do mediacji dokonywa³ by jej równoczesnego wykreœlenia z repertorium spraw bêd¹cych w toku, zaœ strony mog³oby spokojnie prowadziæ postêpowanie mediacyjne bez niepotrzebnego poœpiechu. Równie¿ osoby prowadz¹ce postêpowanie mediacyjne znalaz³yby
siê w nieco bardziej komfortowej sytuacji. Czas nie by³by podstawowym
kryterium prowadzonego postêpowania, a sta³ by siê raczej kryterium pomocniczym. Trudno oczekiwaæ, nawet pomimo dobrej woli stron, ¿e
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w skomplikowanej sprawie dojd¹ one do porozumienia po przeprowadzeniu ³¹cznie trzech sesji. Powy¿sze wydaje siê co najmniej znacznie utrudnione, jeœli nie niemo¿liwe. Oczywiœcie okres zawieszenia postêpowania w takim przypadku musi zostaæ ograniczony. Moim zdaniem czas ten nie powinien przekroczyæ 6 miesiêcy, po których niezale¿nie od wyniku
postêpowania mediator przys³a³ by sprawozdanie do organu prokuratorskiego, który by w nastêpstwie wydawa³ decyzjê o podjêciu zawieszonego
postêpowania i nastêpnie decyzjê merytoryczn¹ w sprawie.
Drug¹ niezmiernie istotn¹ kwesti¹ godn¹ rozwa¿eniu jest zmiana art.
17 § 1 k.p.k. (lub wprowadzenie zmiany art. 23a k.p.k.), celem wprowadzenia regulacji umo¿liwiaj¹cej umorzenie postêpowania karnego w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonego postêpowania mediacyjnego. Oczywiœcie taki zapis nie móg³by dotyczyæ wszelkiego rodzaju czynów
zabronionych, ale tylko tych, których stopieñ spo³ecznej szkodliwoœci czynu
i winy nie jest znaczny. Kwestia kryteriów podlegaj¹cych ocenie w takiej
sytuacji mo¿e byæ sporna. W moim przekonaniu dodatkowym kryterium
powinno byæ zagro¿enie czynu kar¹ pozbawienia wolnoœci nie przekraczaj¹c¹ lat 5, a wiêc tzw. drobnej przestêpczoœci. Oczywiœcie mo¿na siê tutaj
zastanawiaæ nad ró¿nego rodzaju rozwi¹zaniami (np. wprowadzenie warunku uprzedniej niekaralnoœci sprawcy), jednak¿e wynik postêpowania mediacyjnego móg³by mieæ zasadniczy wp³yw na dalsze kontynuowanie postêpowania, zw³aszcza w sytuacji, kiedy pokrzywdzony tego nie ¿¹da. Innego
rodzaju rozwi¹zaniem jest kwestia rozszerzenia kryteriów stopnia spo³ecznej
szkodliwoœci czynu przewidzianego w art. 115 § 2 k.k. o pozytywny wynik
postêpowania mediacyjnego. Rozwi¹zanie to mia³oby znacznie bardziej
ograniczone zastosowanie, jednak¿e dawa³oby bardziej realne mo¿liwoœci
umorzenia postêpowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e w chwili obecnej dochodzi de facto do „obchodzenia” przepisów dotycz¹cych umorzenia postêpowania lub ich „naci¹gniêcia” do celów
postêpowania (o ile oczywiœcie prokurator zdecyduje siê na skierowanie
sprawy do mediacji). W tym miejscy chcia³bym podkreœliæ, ¿e sam nie jestem przeciwnikiem instytucji mediacji jako wyrazu sprawiedliwoœci naprawczej i sposobu rozwi¹zywania konfliktów spo³ecznych, jednak¿e jak
ka¿dy inny prokurator dostrzegam problematykê praktycznoœci stosowania
instytucji mediacji, a w szczególnoœci koniecznoœci terminowoœci realizacji
czynnoœci procesowych (co de facto koliduje z sam¹ mediacj¹). Praktyka
wskazuje, ¿e postêpowanie mediacyjne jest odbierane wœród prokuratorów
jako czynnik trzeciego jeœli nie dalszego rzêdu i to g³ównie z uwagi na brak
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realnych prawnych mo¿liwoœci wykorzystania tego postêpowania w prowadzonym postêpowaniu karnym i jego merytorycznym zakoñczeniu. W moim
przekonaniu, jak d³ugo mediacja bêdzie przedstawiana wy³¹cznie jako instytucja s³u¿¹c¹ stronom postêpowania i jak d³ugo bêdzie zachowany obecny stan prawny, tak d³ugo trudno bêdzie przekonaæ prokuratorów do zasadnoœci tego rodzaju postêpowania.
Adam B³achnio
Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Po³udnie
w Warszawie
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