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About the bookAbout the bookIn the United States during the 1970’s, alternative dispute resolution

[ADR] methods developed as a reaction to the high cost of litigation and to

the frequent delays experienced by litigants because of the work overload

being experienced by the courts. The ADR movement was also an attempt to

introduce a dualism of dispute resolution methods between disputing parties

into the justice system, as well as to introduce methods which better respect

the autonomies of the parties. Until the ADR movement, court proceedings

were the only way to resolve legal disputes. Additionally, as citizens became

more aware of their individual rights during this era, mediation and other

ADR methods promised to be more responsive to their expectations.

This book analyzes the development of mediation as an alternative met-

hod of dispute resolution in civil matters in the American court systems. The

justification for such an analysis comes from the fact that mediation has be-

come one of the most popular dispute resolution approaches in the American

judicial system and private sector. It exerts considerable influence on the en-

tire legal culture in the United States. This method of dispute resolution,

which was of only marginal importance twenty years ago, is currently used

to resolve numerous kinds of disputes including family, labor, business,

commercial, environmental, intellectual property, insurance, and banking

controversies. In addition, mediation is also used to resolve conflicts which

not long ago were considered impossible to mediate, e.g.: disputes between

state agencies and citizens such as tax disputes.

This analysis of American mediation is not an attempt to transplant legal

institutions developed in a foreign legal system to the Polish or European

systems but rather an attempt to use the successes and failures of the Ameri-

can experience to guide development of mediation in Europe. Given globali-

zation and the growing similarities between common and civil law systems,

the positive and negative experiences in the United States should be helpful

as Europeans consider what model of mediation will work best in civil law

countries.

In addition to an analysis of the American mediation system, this book

also considers the development of mediation in the European Union and in-
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dividual European countries, such as France, Germany, and Poland. The

need for such studies is justified by the recent interest in mediation in the Eu-

ropean Union and several European countries as well as the introduction into

the Polish legal system of mediation in civil disputes. The analysis of media-

tion in Europe is also needed because of a popular belief in Europe that me-

diation is an institution characteristic of the common law tradition. Indeed,

the principal goal of this book is an analysis of mediation in a comparative

context and the consideration of those differences in the American and Euro-

pean legal systems which create different dynamics in their development of

mediation.
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Wstêp

WstêpWstêpW latach siedemdziesi¹tych w Stanach Zjednoczonych powsta³a kon-

cepcja alternatywnego rozwi¹zywania sporów (ADR), jako odpowiedŸ na

wszechobecny system s¹downictwa powszechnego, który by³ jedyn¹ do-

stêpn¹, zinstytucjonalizowan¹ metod¹ rozstrzygania sporów miêdzy skon-

fliktowanymi stronami. Alternatywne metody rozwi¹zywania sporów obej-

mowa³y ca³e spektrum metod, takie jak: arbitra¿, mediacja, koncyliacja,

minirozprawa, ocena sprawy przez bieg³ego oraz ich odmiany hybrydalne.

Chocia¿ metody ró¿ni³y siê od siebie, to ³¹czy³a je wspólna cecha polegaj¹ca

na ich alternatywnoœci w stosunku do postêpowañ s¹dowych. G³ówne przy-

czyny, które wp³ynê³y na rozwój metod ADR, mia³y charakter pragmatycz-

ny. Niska efektywnoœæ wymiaru sprawiedliwoœci prowadzi³a do konieczno-

œci przeprowadzenia jego reformy, w której metody te mia³y odegraæ bardzo

istotn¹ rolê. Istnia³a te¿ potrzeba stworzenia pluralizmu form rozwi¹zywania

sporów w wymiarze sprawiedliwoœci, przy jednoczesnym respektowaniu au-

tonomii podmiotów, które samodzielnie mia³y decydowaæ o sposobach roz-

wi¹zywania swoich konfliktów.

W ci¹gu ostatnich dwudziestu lat, zarówno w Stanach Zjednoczonych,

jak i w innych krajach prawa precedensowego, metody ADR, a w szczegól-

noœci mediacja, sta³y siê nie tylko popularne, ale wp³ynê³y na kszta³t kultury

prawnej spo³eczeñstwa. Metoda, która pocz¹tkowo uznawana by³a za funk-

cjonuj¹c¹ na marginesie wymiaru sprawiedliwoœci, obecnie jest nie tylko

najbardziej popularn¹ wœród innych metod ADR, ale staje siê g³ówn¹, obok

arbitra¿u, metod¹ rozwi¹zywania sporów zarówno w s¹dach, jak i poza wy-

miarem sprawiedliwoœci. Mediacja pierwotnie stosowana jedynie w sporach

lokalnych i sporach rodzinnych, stopniowo obejmowa³a równie¿ dziedziny

z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, ochrony w³asnoœci intelektual-

nej, ochrony œrodowiska, a tak¿e spory, które tradycyjnie nie by³y rozwi¹zy-

wane w drodze postêpowañ o charakterze polubownym, na przyk³ad miêdzy

obywatelami a administracj¹ pañstwow¹.

Za daleko id¹ce jest twierdzenie, ¿e wszystkie spory nadaj¹ siê do media-

cji. S¹ takie konflikty, które ze wzglêdu na swój charakter, na przyk³ad nie-
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równowagê stron, nie powinny byæ rozwi¹zywane w mediacji albo takie,

w których ze wzglêdów szczególnych strona chce uzyskaæ wyrok s¹du. Jed-

nak w tych s¹dach w Stanach Zjednoczonych, w których mediacja jest stoso-

wana, przekazywane jest do niej oko³o 70% wp³ywaj¹cych spraw. Z badañ

wynika równie¿, ¿e coraz czêœciej strony, przede wszystkim w sporach cywil-

nych i gospodarczych, poddaj¹ siê mediacji dobrowolnie, jeszcze przed wnie-

sieniem sprawy do s¹du. Takie dzia³ania powoduj¹ zmniejszenie liczby spraw,

które wp³ywaj¹ do s¹dów, a tak¿e obni¿enie kosztów i skrócenie czasu postê-

powania, je¿eli mediacja jest prowadzona po wniesieniu pozwu.

Niniejsza praca jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, jakie s¹ przyczyny dy-

namicznego rozwoju i popularnoœci mediacji w sprawach cywilnych w syste-

mie s¹dów powszechnych w krajach common law, na podstawie doœwiadczeñ

Stanów Zjednoczonych. Potrzeba i celowoœæ takiej analizy s¹ uzasadnione za-

równo ostatnimi zmianami w ustawodawstwie europejskim w odniesieniu do

tej dziedziny, jak i wprowadzeniem instytucji mediacji w prawie rodzimym

w sprawach karnych, nieletnich, z zakresu sporów zbiorowych, a ostatnio

w sprawach cywilnych. Analiza systemu amerykañskiego nie ma na celu pró-

by przeniesienia okreœlonego rozwi¹zania prawnego wyros³ego na gruncie

prawa obcego na grunt europejski czy polski, jako ¿e takie próby czêsto koñ-

cz¹ siê niepowodzeniem i nale¿y podchodziæ do nich ze szczególn¹ rozwag¹.

Z drugiej strony analiza taka wydaje siê celowa, gdy¿ globalizacja, która

przejawia siê miêdzy innymi w zbli¿aniu siê systemów prawnych, sk³ania do

zastanowienia siê nad mo¿liwoœci¹ zaadoptowania okreœlonych procedur na

grunt prawa rodzimego i europejskiego, szczególnie, je¿eli doœwiadczenia

i dorobek innych krajów wskazuj¹, ¿e pewne instytucje przyczyni³y siê

w znacznym stopniu do rozwi¹zania istotnych problemów o charakterze

publicznym. Potrzeba i celowoœæ takiej analizy wywo³ane zosta³y równie¿

jeszcze do niedawna powszechnie panuj¹cym pogl¹dem, zgodnie z którym

mediacja jest instytucj¹ charakterystyczn¹ dla systemu common law, oraz

id¹cym w œlad za tym pogl¹dem przekonaniem, ¿e prawny system ameryka-

ñski ma pewne cechy, które wp³ynê³y na okreœlon¹ ewolucjê mediacji.

G³ównym za³o¿eniem przyœwiecaj¹cym tej pracy, bior¹c pod uwagê dyna-

miczny rozwój mediacji w krajach common law oraz stopniowe zainteresowa-

nie mediacj¹ w Europie, by³o rozwa¿enie jej istoty i charakteru w kontekœcie

prawnoporównawczym, a przede wszystkim tych ró¿nic w amerykañskim

systemie prawnym i systemie prawa cywilnego, które mog¹ mieæ wp³yw na

popularnoœæ mediacji, a tak¿e dynamikê oraz kierunki jej rozwoju.

Ewa Gmurzyñska
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