Prezentare generală a procesului de mediere în UE
Uniunea Europeană promovează în mod activ metodele alternative de soluționare a litigiilor precum medierea. Directiva privind
medierea se aplică în toate țările UE și privește medierea în materie civilă și comercială.
Încurajarea utilizării medierii facilitează soluționarea litigiilor și contribuie la evitarea problemelor, a pierderii de timp și a costurilor
aferente litigiilor soluționate în instanță, ceea ce permite cetățenilor să își protejeze în mod eficient drepturile legale.
Directiva privind medierea se aplică litigiilor transfrontaliere în materie civilă și comercială. Aceasta se referă la litigii în care cel
puțin una dintre părți își are domiciliul într-un alt stat membru decât cel al oricărei alte părți la data la care părțile convin să recurgă
la mediere sau la data la care o instanță dispune recurgerea la mediere.
Principalul obiectiv al acestui instrument juridic este de a încuraja recurgerea la mediere în statele membre.
În acest sens, directiva cuprinde cinci norme fundamentale:
obligă statele membre să încurajeze formarea mediatorilor și să asigure o înaltă calitate a medierii;
conferă fiecărui judecător dreptul de a invita părțile la un litigiu să recurgă mai întâi la mediere, dacă acesta consideră că
medierea este recomandabilă, date fiind circumstanțele cauzei;
prevede că acordurile rezultate în urma medierii pot deveni executorii dacă ambele părți solicită acest lucru. Aceasta se
poate realiza, de exemplu, prin aprobarea de către o instanță sau prin autentificarea de către un notar public;
garantează faptul că medierea are loc într-o atmosferă de confidențialitate. Directiva prevede că mediatorul nu poate fi
obligat să furnizeze probe în instanță cu privire la cele petrecute pe parcursul medierii, într-un litigiu ulterior între părțile la
respectiva mediere;
garantează că părțile nu își pierd dreptul de a se adresa instanței ca urmare a perioadei de derulare a medierii: termenele de
introducere a unei acțiuni în instanță sunt suspendate pe perioada medierii.

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția
oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în
prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile
de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele
fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.
Ultima actualizare: 18/01/2019

