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11..  WWpprroowwaaddzzeenniiee

Pojęcie dyskursu występuje w wielu dziedzinach nauki,

w tym w językoznawstwie, psychologii, czy socjologii, które

różnicują jego definicję. Trudne jest zatem jednoznaczne

określenie, czym jest dyskurs, ponieważ jest to zagadnienie

bardzo szerokie, które nie daje się zaklasyfikować w jedno-

znaczne ramy (Cyrul, 2012). Dyskurs niewątpliwie wiąże się

także z naukami prawnymi, a w szczególności z filozofią pra-

wa, która wiele miejsca poświęca na próbę rekonstrukcji pra-

wa jako rozmowy (Zajadło, Zeidler, 2013). Jednak koncep-

cje tworzona na płaszczyźnie filozofii prawa znajdują swoje

odzwierciedlenie w wielu gałęziach prawa. Przyglądając się

tworzeniu prawa, czy rozstrzyganiu i rozwiązywaniu sporów

można zauważyć, że między zaangażowanymi stronami do-

chodzi do pewnego rodzaju dyskursu, wymiany argumentów. 

W niniejszym opracowaniu przyjąć można, że pojęcie

„dyskurs” pochodzące od łacińskiego zwrotu discursus, de-

finiowane jest jako ustrukturalizowana wypowiedź, rozmo-

wa, komunikowanie się i zawierająca przemyślaną argu-

mentację, której celem jest przekonanie interlokutora

(Kalisz, 2016). Z definicji tej wyłania się przede wszystkim

jako kluczowy walor racjonalności i słuszności argumen-

tów. Filozofii prawa znane są rozważania o roli dyskursu

w prawie, co przede wszystkim odzwierciedlają teorie ar-

gumentacyjne, których celem było wskazanie idealnego

modelu tworzenia i stosowania prawa właśnie poprzez ko-

munikację. 

Przeprowadzona więc zostanie analiza, dzięki której moż-

na dostrzec, że elementy koncepcji argumentacyjnych, a ści-

ślej dyskursu praktycznego zbliżone są do warunków i zasad

prowadzenia dyskursu mediacyjnego, w większym stopniu

niż procesu sądowego. Poniżej zostaną omówione koncepcje

z zakresu filozofii prawa, które dotyczą problematyki dys-

kursu na przykładzie procesu sądowego i mediacji, a także

ich porównanie. 
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SSuummmmaarryy    
The subject of the article is to present the concept of discourse in law on the basis of selected institutions, in particular

mediation and comparison with trial. The analysis was carried out in a philosophical perspective and above all, it is based

on the theory of Jürgen Habermas. This article deals mainly with the notion of practical discourse. The aim of the article is

to show whether, speaking about law and its institutions, in particular mediation, we can actually talk about practical

discourse. An interesting issue is also the search for elements of various concepts of justice in the analysis of mediation

discourse and above all procedural and restorative justice. Considerations in this respect lead to the conclusion that

mediation corresponds to the features of practical discourse according to Habermas to a greater extent than judicial

proceedings, and is expressed through the concepts of procedural justice and restorative justice.
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22..  AAnnaalliizzaa  nnaa  ppłłaasszzcczzyyźźnniiee  ffiilloozzooffiiii  pprraawwaa  
——  ddyysskkuurrss  pprraakkttyycczznnyy

Filozofia prawa wyróżnia wiele modeli koncepcji argu-

mentacyjnych, których głównym przedmiotem badania

jest dyskurs (Zajadło, 2007). W opracowaniu przedstawię

model komunikacyjny rozwinięty przez niemieckiego filo-

zofa i socjologa Jürgena Habermasa oraz proceduralny,

zapoczątkowany przez niemieckiego filozofa i prawnika

przez Roberta Alexy'ego (Zajadło, Zeidler, 2013). Przy-

glądając się koncepcjom filozofów prawa, w tym przede

wszystkim Jürgena Habermasa można zauważyć, że dla

teorii argumentacyjnych charakterystyczne jest wskazanie

warunków formalnych, jakie ma spełnić dyskurs praktycz-

ny, by mógł być uznany za słuszny i racjonalny (Zajadło,

Zeidler, 2013). 

Punktem wyjścia dla Habermasa do rozwoju swojej kon-

cepcji było wyróżnienie dwóch typów działań: celowo-racj-

onalnych i komunikacyjnych. Pierwszy typ dzieli się na dzia-

łania strategiczne i działania instrumentalne. Działania stra-

tegiczne dotyczą wyboru odpowiednich spośród potencjal-

nych metod postępowania. Modelem działań instrumental-

nych zaś jest praca, a więc osiągniecie wyznaczonych celów

w wyznaczonych warunkach. Inaczej niż działania celowo-

racjonalne, działania komunikacyjne polegają na wzajem-

nym oddziaływaniu ludzi za pomocą pewnych symboli (nie

jest to relacja podmiot-przedmiot jak w działaniach celowo-

-racjonalnych), które sprzyja budowaniu interakcji społecz-

nych. Dla będących przedmiotem artykułu działań komuni-

kacyjnych odpowiednią jest racjonalność komunikacyjna,

która oznacza, uniwersalne warunki umożliwiające rozumie-

nie. Dotyczy to warunków ważności aktów mowy (Zirk-

Sadowski, 2013), ponieważ komunikacja w interakcjach spo-

łecznych odbywa się za pomocą aktów mowy. Celem komu-

nikacji jest dojście do konsensusu partnerów interakcji.

Przedstawiona koncepcja Habermasa wskazuje idealny mo-

del tworzenia i stosowania prawa, gdzie w jego rozumieniu

ideałem byłoby dochodzenie do porozumienia oparte na

dyskursie w większym stopniu niż jednostronne decyzje

o charakterze władczym. 

Rozwijając tę myśl, Habermas wyróżnia dwa typy dyskur-

sów: dyskurs teoretyczny i dyskurs praktyczny. Celem dys-

kursu teoretycznego jest wykazanie prawdziwości wypowie-

dzi opisowych (Habermas, 1999). Dyskurs praktyczny zmie-

rza do wykazania trafności stosowanej argumentacji, nie zaś

dochodzenia do prawdy, jak ma to miejsce w dyskursie teo-

retycznym (Kalisz, 2016). Aby dyskurs był dyskursem prak-

tycznym, musi spełniać warunki reguły etyki mowy, warunki

idealnej sytuacji mowy i koncepcję roszczenia ważnościowe-

go. Zdaniem Habermasa prawidłowe komunikowanie zależy

w dużej mierze od przestrzegania samej procedury prawidło-

wej komunikacji, a więc określonych warunków oraz skupie-

nia się na działaniu kooperacyjnym a nie strategicznym.

Istotne jest także zwrócenie uwagi na kształtujące dyskurs

praktyczny wymogi. 

Według Habermasa do warunków poprawnego dyskursu

praktycznego, a więc idealnej sytuacji mowy należą zrozu-

miałość, prawdziwość, szczerość i słuszność. Zrozumiałość

oznacza formułowanie wypowiedzi w sposób zrozumiały dla

pozostałych uczestników dyskursu; prawdziwość oznacza, że

uczestnik dyskursu wypowiada te tezy, co do których praw-

dziwości nie ma wątpliwości, tak aby słuchacz uzyskał praw-

dziwe informacje od mówiącego; szczerość oznacza, że

mówca wypowiada swoje intencje szczerze, by słuchacz

mógł uwierzyć w usłyszane wypowiedzi; słuszność zaś ozna-

cza, że wypowiedzi nie są sprzeczne z uznanymi normami

społecznymi, są więc legitymizowane, a słuchacz może zaak-

ceptować te wypowiedzi (Zirk-Sadowski, 2011). Dzięki speł-

nieniu tych warunków, to znaczy prowadzeniu dyskursu

zgodnie z warunkami idealnej sytuacji mowy, może dojść do

konsensusu. Istotnym czynnikiem prawidłowego dyskursu

jest także spełnienie warunków etyki dyskursu, rozumianej

jako sposobu rozwiązywania konfliktów bez przemocy (Ka-

lisz, 2016). Oznacza to świadomość stron o należeniu do

pewnej wspólnoty komunikacyjnej, w której bierze się odpo-

wiedzialność za wspólne działania. Uczestnictwo w tej

wspólnocie jest dobrowolne i opiera się na równych pra-

wach i obowiązkach stron. Zakłada się także dobrą wiarę

w dążeniu do porozumienia (Kalisz, 2016). Pokreślić należy

przede wszystkim relacyjność i równość stron dyskursu, co

oznacza, że zarówno mówca, jak i słuchacz mają takie same

możliwości wypowiadania swoich interesów (Habermas,

1999). Warunek idealnej sytuacji mowy odnosi się także do

przestrzegania reguł sprawiedliwości proceduralnej, w tym

m. in. zakazu dyskryminacji. Po roszczeń dyskursu należą

zaś wspomniane roszczenia prawdy, szczerości i słuszności

(Zirk-Sadowski, 2011). 

Rozwinięciem modelu Habermasa na gruncie polskim za-

jął się Jerzy Stelmach. Wskazał on dodatkowe warunki pra-

widłowego prowadzenia dyskursu. Dyskurs musi być zatem

prowadzony z przekonaniem o jego słuszności, z poszanowa-

niem zasad prawdomówności, zasad wolności, uwzględniając

podstawowe zasady komunikacji językowej. Powinien być on

prowadzony tylko dla trudnych przypadków, uwzględniać

ustalenia faktyczne oraz zmierzać bezpośrednio do celu,

a także uwzględniać powszechnie akceptowane standardy,

praktyki i zwyczaje (Stelmach, 2003). 

33..  DDyysskkuurrss  pprraawwnniicczzyy

Robert Alexy, rozwijając koncepcję Jürgena Habermasa

skupił się na dyskursie prawniczym, tworząc proceduralną

teorię argumentacji. Uznał on dyskurs prawniczy za szcze-

gólny przypadek dyskursu praktycznego. Alexy przyjął tezę

o fasadowości dyskursu prawniczego, zgodnie z którą rze-

czywistą podstawą decyzji jest dyskurs praktyczny, nato-

miast argumentacja prawnicza bazuje na nim, lecz nie jest

ona w pełni wystarczająca. Nie może istnieć dyskurs prawni-

czy w oderwaniu od dyskursu praktycznego, ponieważ

w pewnym momencie argumentacja prawnicza wyczerpuje

się i musi być uzupełniona argumentami dyskursu praktycz-

nego. Dyskurs prawniczy nadbudowany jest nad dyskursem
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praktycznym, co oznacza, że spełnione są warunki dyskursu

praktycznego, ale istnieją odrębne wymagania dyskursu

prawniczego. Alexy uznał zatem, że istnieje jeszcze jeden

typ działań komunikacyjnych, ale są one oparte na normach

(Zirk-Sadowski, 2011). 

Alexy stworzył katalog reguł proceduralnych, wskazując

przy tym, że dyskurs prawniczy musi prowadzić do jednego

właściwego rozstrzygnięcia. Do zasad tych należą: zasada

konsystencji, racjonalności celowej, sprawdzalności, kohe-

rencji, uogólnienia i prawdomówności — otwartości (Zaja-

dło, Zeidler, 2013). Celem prowadzenia dyskursu prawnicze-

go jest usprawiedliwienie rozstrzygnięć prawniczych (Zirk-

Sadowski, 2011). W praktyce związek między dyskursem

prawniczym a praktycznym może być widoczny w społeczeń-

stwie. Jeśli nie są spełniane warunki dyskursu praktycznego,

słabości widoczne będą także w dyskusji prawników. Słabo

rozwinięta etyka dyskursu będzie odbijała się także na prak-

tyce prawniczej i odzwierciedlała się w całym społeczeń-

stwie. Dyskurs prawniczy zmierza w swej procedurze do

ograniczenia liczby rozwiązań, które mogą być stosowane

(Kalisz, 2016). 

44..  MMeeddiiaaccjjaa

Po przedstawieniu podstaw teoretycznych, należy przepro-

wadzić analizę wspomnianych dyskursów w instytucjach pra-

wa występujących w Polsce. Wiele instytucji nie spełnia wy-

magań stawianych dyskursowi, nie opierając się na jego zasa-

dach. Jednak jedną z najważniejszych instytucji wpisujących

się w omówione teorie są mediacje, które niewątpliwie mają

charakter dyskursywny. Celem zbadania, któremu dyskurso-

wi bliższa jest mediacja, należy wyjaśnić samą metodę pro-

wadzenia mediacji. 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów to formy,

które nie odpowiadają adjukacyjnemu trybowi wydawania

decyzji (Morawski, 2003). Należą do nich postępowanie

ugodowe, pojednawcze, polubowne. Trudno jest jednak

na wyczerpujące zdefiniowanie pojęcia mediacji, ponie-

waż jest to nie tylko procedura, ale także pewien fenomen

społeczny, który w szczególny sposób angażuje człowieka

(Morek, Gmurzyńska, 2009). Mediacja wiąże się także

z interwencją w konflikt osoby trzeciej, która została za-

akceptowana przez uczestników mediacji. Osoba ta towa-

rzyszy zaangażowanym stronom w dobrowolnym zmierza-

niu do obustronnie akceptowalnego porozumienia (Moo-

re, 2003). 

Mówiąc o mediacji najczęściej używa się pojęcia metody,

znacznie częściej niż proces lub postępowanie. Takie na-

zewnictwo wskazuje już na początku na wielopłaszczyzno-

wość pojęcia mediacji, wykraczającej poza ramy procedural-

ne i obejmującej swoim zakresem szerszy obszar działania.

Co ważne, w mediacji nie dochodzi do rozstrzygania sporu,

ale do jego rozwiązywania, co stanowi nie tylko dużą różni-

cę semantyczną (Morek, Gmurzyńska, 2009), ale zmienia jej

sens i znaczenie, w stosunku do postępowania sądowego.

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia, konsensusu,

który będzie do zaakceptowania przez obie strony. Ideal-

nym modelem jest osiągnięcie przez strony satysfakcji psy-

chologicznej, tak by rozwiązanie nie było tylko możliwe do

przyjęcia, ale rzeczywiście odzwierciedlało prawdziwe inte-

resy stron i na stałe rozwiązywało konflikt. Bardzo ważnym

celem mediacji jest także promowanie dialogu w społeczeń-

stwie. Istotnym walorem jest również wzmacnianie zaufania

między stronami i minimalizowanie strat psychicznych stron

mediacji (Mazowiecka, 2015). 

W mediacji istnieje katalog zasad, które bezwzględnie

muszą być przestrzegane, m. in. dobrowolność, która doty-

czy zarówno prawa do podjęcia rozmów z drugą stroną, jak

i rezygnacji z nich, jeśli któraś ze stron nie widzi korzyści

płynących z postępowania mediacyjnego (Mazowiecka,

2009). Poufność jest to zasada dotycząca głównie mediato-

ra, którymi nie wolno ujawniać treści i przebiegu mediacji.

Bezstronność oznacza, że mediator nie faworyzuje żadnej

ze stron, ale w sposób jednakowy odnosi się do obu stron.

Neutralność oznacza, że mediator nie może narzucać stro-

nom swoich poglądów i opinii. Akceptowalność mediatora

i reguł postępowania mediacyjnego — jeżeli jednej ze stron

nie odpowiada osoba, która pełni rolę mediatora, wówczas

bez uzasadnienia może zmienić mediatora. Stronom przy-

sługuje także prawo do akceptowania wprowadzonych re-

guł mediacji (Stadniczeńko, 2006). Dzięki temu między

stronami może zaistnieć prawdziwy i szczery dialog, umoż-

liwiający wyartykułowanie potrzeb przez obie strony. Tym

samym, celem tej procedury jest samodzielne wypracowa-

nie przez obie strony konfliktu rozwiązania, które byłoby

dla nich satysfakcjonujące zarówno finansowo, jak i moral-

nie. Co należy podkreślić, rozwiązań takich może być bar-

dzo wiele, nie ma ograniczenia co do liczby rozwiązań na-

rzuconych przez normę prawną, jak ma to miejsce w dys-

kursie prawniczym. 

Mediacja powinna być jednym z pierwszych sposobów

rozwiązania konfliktu, zanim konflikt będzie rozwiązany

w sądzie. Jest to zgodne z socjologiczną teorią konfliktów,

zgodnie z którą w dobrze zorganizowanym wymiarze spra-

wiedliwości rozpoczynanie konfliktów powinno odbywać się

na poziomie najmniej zinstytucjonalizowanym i najmniej

sformalizowanym, a przejście do rozstrzygnięcia sporu w in-

stytucjach bardziej sformalizowanych powinno mieć miejsce

dopiero wówczas, gdy zawiodą metody mediacyjne (Moraw-

ski, 2003). 

55..  MMeeddiiaaccjjaa  aa pprroocceess  ssąąddoowwyy

W porównaniu z procesem sądowym formy alternatywne

są bardziej elastyczne i przede wszystkim umożliwiają stro-

nom wpływ nie tylko na przebieg postępowania, ale jego wy-

nik. Kolejną cechą tej formy rozwiązywania konfliktów jest

mniejszy formalizm, dzięki czemu interesy stron są bardziej

uwzględniane niż standardy i normy ściśle wytyczone przez

literę prawa (Moore, 2003). Racjonalność dyskursów jest
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różna w sytuacji różnych dyskursów — sądowego i należące-

go do ADR. Mówiąc o postępowaniu sądowym można mó-

wić bardziej o dyskursie prawniczym niż o dyskursie prak-

tycznym. W ramach mediacji to wspólny interes gwarantuje

racjonalność dyskursu, natomiast w postępowaniu sądowym

faktycznie nie ma kooperacji a procedura wymuszona jest

przez normy prawne (Cyrul, 2012). 

Do rozwiązania problemu w mediacji dochodzi najczęściej

w sytuacji obopólnej zgody na przyjęty model rozwiązania.

Natomiast w postępowaniu sądowym rozwiązania są narzu-

cane zgodnie ze stosowanymi przepisami. Sam problem

w mediacji może mieć kilka rozwiązań i stanowi pewnego ro-

dzaju pytanie, na które odpowiedź może być różnorodna,

o czym zadecydują strony. Dlatego w mediacji mówi się

o rozwiązywaniu sporów i konfliktów, a nie o ich rozstrzyga-

niu. W procesie sądowym, rozwiązanie jest narzucane a pro-

blem musi być precyzyjnie określony na początku procesu,

można zatem uznać, że są skoncentrowane na stosowaniu re-

guł prawa, nie natomiast znalezieniu najlepszego dla obu

stron rozwiązania (Cyrul, 2012). 

Postawa kooperacyjna w prawie widoczna staje się w po-

stępowaniu mediacyjnym, w znacznie większym stopniu niż

w postępowaniu sądowym, w którym strony nastawione są

na współzawodnictwo i działanie strategiczne. Uwypuklony

zostaje tu przede wszystkim uzasadniony interes wszystkich

zainteresowanych. W sądach rozpatrywanie spraw ma cha-

rakter bardziej mechaniczny, strony nastawione są na silną

rywalizację, która rozsądzi sędzia. Należy jednak inaczej

spojrzeć na proces pojednania, uwzględniając jego psycho-

logiczne aspekty, na co pozwalają w większym stopniu al-

ternatywne metody rozwiązywania sporów. Istotną kwestią

jest także dojście do satysfakcji psychologicznej, choć praw-

dopodobnie nie każde postępowanie mediacyjne może do

tego prowadzić. Proces sądowy nie stanowi dobrej płaszczy-

zny do szczerej rozmowy i dyskursu. Nie sprzyja także

otwartości, dzięki której możliwe jest wspólne ustalenie

rzeczywistych powodów konfliktu. Proces sądowy często

nie jest skierowany ku możliwości odnowienia relacji zwa-

śnionych stron, wręcz przeciwnie, wielokrotnie służy ze-

mście i skupieniu na własnych racjach, bez próby zrozumie-

nia drugiej strony. Trwające bardzo długi czas postępowa-

nie sądowe niejednokrotnie powoduje eskalację konfliktu,

zamiast jego wygaszanie. Taka postawa i nastawienie dale-

ka jest od cech dyskursu praktycznego wymienionych przez

Habermasa. 

66..  SSpprraawwiieeddlliiwwoośśćć  pprroocceedduurraallnnaa  
ii sspprraawwiieeddlliiwwoośśćć  nnaapprraawwcczzaa

Analizując zasady mediacji, należy zwrócić uwagę na sze-

reg elementów ją kształtujących. Istotna jest waga czynników

proceduralnych, ale także czynniki emocjonalne, psycholo-

giczne, które w uproszczeniu można ująć jako sprawiedli-

wość proceduralna i sprawiedliwość naprawcza. 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów są odpo-

wiedzią na warunki formalne prowadzenia dyskursu stwo-

rzone przez Habermasa. Wypełnia wymogi, zgodnie z któ-

rymi zagwarantowana jest równość szans uczestników dys-

kursu, wolność argumentowania, mówienie prawdy, brak

przywilejów i przymusu dla stron, co czyni dyskurs wolnym

(Jabłońska-Bonca, 2002). W praktyce uznaje się, że wyma-

gania wskazane przez Habermasa nie odnajdą zastosowa-

nia, jednak właśnie mediacja jest najbliższa jego założe-

niom. 

Mediacja, jak wskazano, nie jest metodą, dla której nie

jest zagwarantowana żadna procedura. Sprawiedliwość pro-

ceduralna rozumiana jest jako rzetelne, uczciwe, bezstronne

postępowanie, którego celem jest racjonalna i uzasadniona

decyzja. Jest to zasada, która powinna być brana pod uwagę

w procesach tworzenia i stosowania prawa, więc w procesach

decyzyjnych (Chauvin, Stawecki, Winczorek, 2018). Spełnie-

nie warunków formalnych, takich jak równość stron, zakaz

dyskryminacji i warunków idealnej sytuacji mowy, jak rosz-

czenia prawdziwości, słuszności, szczerości i zrozumiałości

jest niezbędne dla prowadzenia każdej mediacji i w dużej

mierze na tym opiera się prowadzenie dyskursu. Trudno jed-

nak mówić, by mediacja wypełniała warunki prowadzenia

dyskursu prawniczego, ponieważ jej zasady i założenia nie są

zbieżne z walką argumentów prezentowaną w dyskursie

prawniczym. W mediacji ważne jest skupienie się na teraź-

niejszości/przyszłości oraz celach i interesach stron, nie cho-

dzi tu natomiast o wygraną jednej ze stron (Kalisz, Zienkie-

wicz, 2009). W szczególności w sprawach trudnych, związa-

nych z dużą stratą nie tylko materialną, ale przede wszystkim

psychiczną istotna jest próba przebaczenia. Spełnienie wa-

runków formalnych, a więc sprawiedliwość proceduralna są

niezwykle ważne i stwarzają płaszczyznę do rozwiązania spo-

ru, jednak w sprawach o dużym ładunku emocjonalnym, czę-

sto to właśnie możliwość wyładowania emocji decyduje

o szansie na powodzenie prowadzenia mediacji i różni ją od

procesu sądowego. 

Ciekawą kwestią, jest rozstrzygnięcie czy mediacja jako

proces dochodzenia do zgody jest bliższa praktyce dyskursu

praktycznego, o którym pisze Habermas, czy też ma wymiar

bardziej indywidualny, skoncentrowany raczej na emocjach

niż racjonalnych warunkach postępowania, który warunki

formalne spycha na dalszy plan. Z pewnością nie każdy pro-

blem rozwiązywany za pomocą mediacji wiąże się z silnymi

emocjami, jak np. rozwiązywanie sporów konsumenckich

przez Internet, rozwiązywanie sporów turystycznych na spe-

cjalnej platformie stworzonej do tego celu (Mania, 2010).

Inaczej wygląda rozwiązywanie sporów na gruncie prawa

karnego, czy w sprawach rodzinnych, gdzie silne, niejedno-

krotnie bardzo negatywne emocje są nieodłącznym elemen-

tem. Właśnie jako odpowiedź na takie sprawy zrodziła się

sprawiedliwość naprawcza. 

Sprawiedliwość naprawcza jest ideą, która powstała

w wyniku modyfikacji klasycznego rozumienia kary, naj-

bliższą koncepcjom abolicjonistycznym (Gardocki, 2017).

Postulaty sprawiedliwości naprawczej stanowią próbę uzu-

pełnienia tradycyjnego modelu wymiaru sprawiedliwości.

Filozofia ta stanowi pewien pomost i pomoc w dojściu do

porozumienia, które jednak nie jest koniecznym warun-

kiem tej procedury rozwiązywania sporów, ale najbardziej
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pożądanym. Zaangażowanie zwaśnionych stron ma na celu

skupienie się na emocjach ofiary i sprawcy, co daje szansę

szczerego przebaczenia i oczyszczenia, prowadzącego do

spokoju publicznego oraz odbudowania więzi społecznych

(Zalewski, 2006). Sprawiedliwość naprawcza to nie jest

konkretny program, może przybierać bowiem różne formy,

w zależności od tego, gdzie pojawia się konflikt (Wright,

2005). Z pewnością sprawiedliwość naprawcza nie zmierza

bezwzględnie do pojednania stron ani do przebaczenia

sprawcy. To, czy dojdzie do porozumienia zależne jest od

uczestników spotkania. Celem założeń sprawiedliwości na-

prawczej nie jest zmniejszenie kary czy, ale skupienie się na

satysfakcji i realizacji potrzeb pokrzywdzonego (Płatek,

Fajst, 2006). 

77..  PPooddssuummoowwaanniiee

Dyskurs mediacyjny, gdy analizujemy jego podwaliny filo-

zoficzne, jest to właśnie dyskurs argumentacyjny (a nawet sze-

rzej — dyskurs praktyczny, zgodnie z koncepcją Jürgena Ha-

bermasa), który opiera się na komunikacyjnym modelu argu-

mentacji. Nie jest to dyskurs ściśle prawniczy. Inne są bowiem

warunki jego prowadzenia. Komunikacja, w takim przypadku

oparta na zasadach etyki mowy. Mediacja, jako metoda roz-

wiązywania sporów może być przykładem realizacji postula-

tów komunikacyjnej teorii Jürgena Habermasa. W znacznie

większym stopniu zasady mediacji pokrywają się z wymogami

dyskursu praktycznego niż postępowanie sądowe, które może

być przykładem dyskursu prawniczego. Mediacja jednak jest

zjawiskiem wielopłaszczyznowym, który poza procedurą doty-

ka także emocji, dlatego też kwalifikowane może być jako

proces psychologiczny. W wielu bowiem sytuacjach poza gwa-

rancją odpowiedniej procedury przewidzianej przez prawo

(sprawiedliwość proceduralna) w mediacji kluczowe znacze-

nie ma oczyszczenie emocji, zdolność do przebaczenia i budo-

wania długofalowych relacji, co jest fundamentem sprawiedli-

wości naprawczej. Mediacja zatem wychodzi poza ramy dys-

kursu prawniczego, otwierając się jednocześnie w wielu jej ty-

pach, jak np. w mediacji karnej czy mediacji rodzinnej na re-

alne zastosowanie reguł dyskursu praktycznego. 
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