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MEDIACJA W ZMIENIONYM MODELU POSTĘPOWANIA KARNEGO.
ZAGADNIENIA WYBRANE
Streszczenie
Do polskiego systemu prawa karna mediacja wprowadzona została wraz z wejściem w
życie Kodeksu postępowania karnego, czyli od dnia 1 września 1998 r. Stwierdzić zatem
należy, że funkcjonuje już od ponad 17 lat. Niestety, jednak ciągle pozostaje instytucją bliżej
nieznaną przeciętnemu obywatelowi. Dodatkowo, wiele osób jeżeli nawet posiada wiedzę o
takiej formie ADR, to nie jest sobie w stanie wyobrazić – po pierwsze – możliwości spotkania
się poza sądem z domniemanym sprawcą przestępstwa, a po wtóre – rozmowy zakończonej
ewentualnym pogodzeniem się oraz określeniem sposobu naprawienia wyrządzonego zła.
Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, uzasadnione było przybliżenie tego narzędzia
sprawiedliwości naprawczej, szczególnie że mediacja karna doznała istotnych zmian
legislacyjnych, które weszły w życie z dniem 1 lipcu 2015 r. Artykuł składa się z trzech
części merytorycznych, które poświęcone zostały osobnym blokom tematycznym opisującym
zagadnienia z zakresu mediacji karnej.
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MEDIATION IN THE MODIFIED MODEL OF CRIMINAL PROCEDURE.
SELECTED PROBLEMS
Summary
Penal mediation was introduced to the Polish legal system when the Code of Criminal
Procedure entered into force on 1 September 1998. This legal instrument has been therefore
available for over 17 years, however, unfortunately it still remains largely unknown to an
average citizen. Furthermore, many people, even if they are familiar with this form of
alternative dispute resolution (ADR), cannot imagine either the opportunity to meet with the
alleged perpetrator of the crime out of court, or the possible reconciliation talks resolving the
dispute and finding a way to compensate for the damage caused. With above observations in
mind, it is reasonable to conduct this “tool” of restorative justice, especially that the model of
penal mediation was modified in 2015.The article was divided into the three parts and each
part described different issue of penal mediation.
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