Legal Alert
Mediacja – nowa instytucja w postępowaniu cywilnym

Z dniem 10 grudnia 2005 r. weszły w życie
uchwalone przez Sejm w dniu 28.07.2005
przepisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz.U. z 9.9.2005,
Nr 172, poz. 1438) wprowadzające do kodeksu mediację. Dzięki wprowadzeniu nowej
instytucji rozszerzony został dostępny
stronom katalog środków prowadzących do
rozwiązania zaistniałego pomiędzy nimi sporu.
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Niejawność postępowania
Z uwagi na specyfikę postępowania mediacyjnego
jest ono niejawne, a mediator jest obowiązany do
zachowania tajemnicy odnośnie faktów, o których
dowiedział się w związku z prowadzeniem
mediacji. Z obowiązku tego zwolnić go mogą
strony.
Ugoda jako tytuł egzekucyjny

Przed wejściem w życie omawianych zmian ugoda
zawierana przed mediatorem nie podlegała żadnym
szczególnym przepisom, będąc odmianą ugody
cywilnoprawnej określonej w art. 917 i 918 k.c.
Dobrowolność mediacji

Ugoda zawarta przed mediatorem stanowi tytuł
egzekucyjny. Ustawodawca poszerzył bowiem
katalog dokumentów stanowiących podstawę
do wszczęcia egzekucji (znowelizowany art.
777 § 1 k.p.c.).

Przerwanie biegu przedawnienia

Pewne odmienności w stosunku do pozostałych
tytułów egzekucyjnych zachodzą przy nadawaniu
ugodzie zawartej przed mediatorem klauzuli
wykonalności. Sąd w tym przypadku nie bada
jedynie czy nadaje się ona do egzekucji, ale
również czy nie jest sprzeczna z prawem lub
zasadami współżycia społecznego, nie zmierza
do obejścia prawa, a także nie jest niezrozumiała
lub nie zawiera sprzeczności. W takim wypadku
sąd odmówi nadania jej klauzuli wykonalności
w całości lub części.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu
przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 3 k.c. w nowym
brzmieniu). Nieosiągnięcie przez strony porozumienia czy nawet cofnięcie wniosku o jej wszczęcie
przez jedną ze stron i nie wzięcie przez nią udziału
w mediacji nie niweczy skutków, jakie prawo wiąże
z jej wszczęciem. Z odmienną sytuacją mamy
do czynienia w przypadku cofnięcia pozwu
w postępowaniu sądowym, które „przywraca” bieg
uprzednio przerwanego terminu przedawnienia.
W przypadku zaś odstąpienia od mediacji termin
ten biegnie od nowa.
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Mediacja jest dobrowolna, a prowadzi się ją na
podstawie uprzednio zawartej między stronami
umowy o mediację albo postanowienia sądu
kierującego strony do mediacji (umowna lub sądowa). Co do zasady prowadzić ją można w każdym
momencie, z tym że po wszczęciu postępowania
sądowego po zamknięciu pierwszego posiedzenia
wyznaczonego na rozprawę sąd może skierować
strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek.

