MEDIACJA – MOŻLIWOŚĆ
POLUBOWNEGO
ROZSTRZYGNIĘCIA SPORÓW

bezstronności,
profesjonalności
odpowiedzialności za swoje czyny.

NA CZYM POLEGA POŚREDNICTWO
W SPORZE/MEDIACJA/?
Pośrednictwo w sporach cywilnych (zwane
,,mediacją”) jest to polubowny sposób
rozstrzygania sporów cywilnych (na przykład,
rodzinnych, związanych ze stosunkiem pracy i in.)
za pośrednictwem osoby trzeciej – pośrednika
(zwanego ,,mediatorem”).
W JAKICH PRZYPADKACH MOŻE BYĆ
STOSOWANA MEDIACJA?
Strony mogą korzystać z niniejszego sposobu
rozwiązywania sporów zarówno w przypadkach,
w których jeszcze nie doszło do sporu, lub w
przypadku sporu, który na razie nie jest
rozstrzygany na drodze sądowej (mediacja
pozasądowa), jak również w przypadku
rozstrzygania sporów na drodze sądowej
(mediacja sądowa).
Z CZYJEJ INICJATYWY MOŻE BYĆ
STOSOWANA MEDIACJA?
Mediacja jest stosowana za pisemnym
porozumieniem
stron
sporu.
Propozycję
rozstrzygnięcia sporu poprzez mediację sądową
może złożyć także sędzia rozpoznający sprawę
cywilną.
KTO PROWADZI MEDIACJĘ?
Mediacja jest prowadzona w obecności
bezstronnej osoby trzeciej – mediatora, który
uczestniczy w rozstrzyganiu sporu, dążąc
osiągnięcia dobrowolnego porozumienia.
Mediator jest powoływany za porozumieniem
stron.
KTO MOŻE BYĆ MEDIATOREM?
Mediatorem może być mianowana
fizyczna, której stawiane są warunki
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Strony sporu na stanowisko mediatora mogą
powołać w zasadzie każdą osobę fizyczną, lecz co
najważniejsze, obie strony powinny ją darzyć
zaufaniem.
Mediacja sądowa jest prowadzona przez
specjalnie do tego celu wyszkolonych sędziów,
ich asystentów lub inne osoby posiadające
odpowiednią kwalifikację, które są wpisane na
Listę Mediatorów Sądowych zatwierdzoną przez
grupę roboczą Rady Sędziów.
W JAKI SPOSÓB JEST PROWADZONA
MEDIACJA?
Mediacja jest prowadzona za pisemnym
porozumieniem stron sporu, a więc strony sporu
ustalają sposób oraz tryb rozstrzygania sporu.
W przypadku nieustalenia przez strony sporu
sposobu oraz trybu rozstrzygania sporu mediator
jest zobowiązany do należytego wykonania
swoich czynności uwzględniając okoliczności
sporu, ewentualną nierówność sił stron sporu, ich
życzenia oraz potrzebę rozstrzygnięcia sporu w
możliwie najkrótszym terminie.
ILE KOSZTUJE MEDIACJA?
W zależności od ustaleń stron sporu z mediatorem
mediator może świadczyć swoje usługi zarówno
odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
W przypadku świadczenia przez mediatora
odpłatnych usług mediacja będzie wszczęta
jedynie po pisemnym uzgodnieniu wysokości
wynagrodzenia oraz trybu płatności przez strony
sporu z mediatorem.
Mediacja sądowa jest nieodpłatna. Ponadto, w
przypadku
zakończenia
postępowania
mediacyjnego w postępowaniu sądowym w
drodze ugodowej podlega zwrotowi 75 procent
uiszczonej opłaty sądowej.

UGODA
Jeżeli stronom sporu uda się z pomocą mediatora
dojść do porozumienia, zawierana jest ugoda.
Ugoda, potwierdzona przez sąd w trybie
uproszczonego postępowania, może podlegać
wykonaniu w trybie przymusowym.
JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA
SIĘ Z MEDIACJI?
Każda ze stron sporu może wycofać się z
postępowania mediacyjnego bez wskazania
przyczyn.
Mediator powinien powiadomić strony sporu oraz
przerwać mediację, jeżeli nie ma możliwości
rozstrzygnięcia sporu w drodze pokojowej.
Rozstrzygnięcie sporu w drodze pokojowej może
być uznany za niemożliwe jeżeli: uwzględniając
okoliczności sporu oraz kompetencję mediatora
strony nie mogą osiągnąć porozumienia w drodze
pokojowej; porozumienie w drodze pokojowej
jest niewykonalne lub bezprawne, lub jeżeli
mediator uzna, iż jest mało prawdopodobne, że
spór zostanie rozstrzygnięty w drodze pokojowej
poprzez kontynuowanie mediacji.

ZALETY MEDIACJI?


spory cywilne zazwyczaj zostają
rozwiązane o wiele szybciej niż na drodze
sądowej;



strony ponoszą mniej kosztów
związanych z rozstrzyganiem sporu;



większa szansa na dojście do
rozwiązania sporu lub pojednania
pomiędzy
stronami
w
przypadku
istniejącego sporu.

Bardziej szczegółowa informacja o mediacji
sądowej jest dostępna na stronie internetowej
krajowej
administracji
sądów
www.teismai.lt/mediacija

