Informacja
o postępowaniu mediacyjnym w sprawie nieletnich.

Postępowanie mediacyjne w sprawach dotyczących nieletnich prowadzone jest
na podstawie ustawy z 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
(Dz. U. nr 56 poz. 591).
Mediacja musi być całkowicie dobrowolna i wymaga wyrażenia na udział
w niej w pełni świadomej zgody pokrzywdzonego czynem karalnym i nieletniego
sprawy tego czynu.
Z inicjatywą skierowania sprawy do mediacji może wystąpić w każdym
stadium postępowania pokrzywdzony lub nieletni.

Sąd rodzinny może skierować sprawę do mediatora w celu przeprowadzenia
postępowania mediacyjnego, gdy uzna to za uzasadnione.
Mediację można stosować tylko w odniesieniu do czynów karnych, nawet
jeśli uznane one zostały wyłącznie za przejaw demoralizacji, w których istnieje
pokrzywdzony będący osobą fizyczną.
Kierując sprawę do mediacji sąd rodzinny wyznacza termin, w którym
powinien otrzymać od mediatora sprawozdanie - jest to termin do 6 tygodni,
wyjątkowo przedłużany na dalsze 14 dni, gdy istnieje prawdopodobieństwo zawarcia
ugody.
W postępowaniu mediacyjnym uczestniczą: nieletni, pokrzywdzony oraz
rodzice lub opiekun nieletniego; z pokrzywdzonym małoletnim występują jego rodzice
lub opiekun.

Zgoda uczestników postępowania mediacyjnego może być cofnięta w każdym
stadium tego postępowania.
Postępowanie mediacyjne jest poufne; odstąpienie od poufności tego
postępowania jest możliwe wyłącznie za zgodą wszystkich uczestników.
Mediatorowi nie udostępnia się z akt sprawy materiałów objętych
tajemnicą państwową, służbową, dotyczących stanu zdrowia nieletniego i danych
o jego karalności.

Po przeprowadzeniu postępowania mediator sporządza pisemne sprawozdanie,
które nie ujawnia przebiegu spotkań, nie zawiera ocen zachowania uczestników, treści
ich oświadczeń, a tylko zawiera informację o wynikach postępowania mediacyjnego
(zawarto ugodę, nie zawarto ugody). O ile uczestnicy postępowania zawarli ugodę
-mediator załącza ją do sprawozdania, które niezwłocznie przedstawia sądowi
rodzinnemu.
Pozytywnym efektem postępowania mediacyjnego jest zawarcie ugody.
Ugoda może skutkować:

- w fazie przed wszczęciem postępowania - odstąpieniem pokrzywdzonego od
złożenia wniosku o ściganie sprawcy za czyn ścigany na wniosek czy też w przypadku
czynów ściganych z oskarżenia prywatnego wycofanie oskarżenia;
- w fazie postępowania wyjaśniającego - wyborem przez sąd łagodniejszego trybu
postępowania aniżeli pozwalałyby na to wszystkie bezpośrednie okoliczności danego
zdarzenia (np. skierowanie sprawy do postępowania opiekuńczo-wychowawczego
zamiast poprawczego);
- w fazie stosowania środków - zastosowaniem wobec nieletniego łagodniejszych
środków wychowawczych, warunkowym zawieszeniem umieszczenia w zakładzie
poprawczym;
- w postępowaniu wykonawczym- modyfikację orzeczenia sądu, w szczególności
poprzez łagodzenie zastosowanych wobec nieletniego środków.

Istotą mediacji w sprawach nieletnich jest przede wszystkim zadośćuczynienie
przez nieletniego pokrzywdzonemu, poprzez przeproszenie, wyrażenie skruchy,
naprawienie szkody, wykonanie określonych świadczeń a sąd rodzinny łagodniej
potraktuje nieletniego wtedy, gdy zawarta ugoda mediacyjna zostanie przez
nieletniego wykonana.
Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa.

