Ce pot face guvernele
pentru a dezvolta
medierea?
Ale Zalar,
Ministrul Justiþiei din Slovenia

All first instance courts and courts of appeal will have to offer mediation to
parties in civil, family, commercial and labour disputes. The first instance courts
will have 6 months to introduce programmes and the courts of appeal will have
30 months to prepare such programmes. The first instance courts can rely on the
experience of the District court of Ljubljana, which offers mediation since almost
9 years. The first court of appeal, however, has introduced such programme only
in September 2009. Courts will have the possibility to offer other types of ADR to
parties.
Courts will decide on the form of programmes: they will either introduce
court-annexed programmes or choose court-connected programmes, organized
by external providers.
There will be some incentives and also some sanctions in order to enhance
the use of mediation. For example, courts will have the right to demand from
parties that they take part in the information session on mediation. The information
session is explicitly mentioned in the Directive on certain aspects of mediation in
civil and commercial matters. In Slovenia, such sessions have not been held in
the past. Courts will now have the legal basis to demand from parties that they
participate in such sessions. Mediation will be free of charge for parties in family
and certain labour disputes. In other disputes, except the commercial ones, the
first 3 hours of mediation will be free of charge for parties. Parties who will
unreasonably decline the use of mediation might bear costs of the civil procedure,
irrespective of the outcome of the procedure.
I. Introducere:

Î

n prezent, în multe þãri din lumea
întreagã, medierea joacã un rol
important în soluþionarea alternativã
a litigiilor. Acest subiect a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai
importante de cãtre Uniunea Europeanã ºi Consiliul Europei. Þãrile au

opinii diferite în
ce priveºte dezvoltarea medierii. Totuºi, se
poate susþine
cã, în general,
guvernele pot
avea un rol extrem de imRevista Forumul Judecãtorilor  Nr. 1/2010

79

Guvernele pot avea un rol extrem
de important în dezvoltarea
medierii. Impactul atitudinii
autoritãþilor faþã de mediere
poate fi vãzut în mod clar în cazul
Sloveniei.
portant în dezvoltarea sa. Impactul
atitudinii autoritãþilor faþã de mediere
poate fi vãzut în mod clar în cazul
Sloveniei.
II. Medierea în tribunalele slovene
În anul 2001, Tribunalul Districtual
din Ljubljana, al cãrui preºedinte eram
în perioada respectivã, introducea un
program de mediere anexat instanþei.
Medierea era propusã mai întâi în
conflictele civile clasice. Din 2002,
aceastã instanþã oferã medierea în
materia dreptului familiei iar de la
începutul anului 2003, în litigiile
comerciale. Iniþial, acest program a fost
unul experimental. A fost introdus ca
un program destinat sã rezolve întârzierile înregistrate la nivelul tribunalului.
Mai târziu, a devenit o procedurã
obiºnuitã în cadrul instanþei.
Multe alte tribunale slovene au
urmat în curând acest model. Astãzi,
patru tribunalele de district, o curte de
apel ºi trei tribunale de muncã propun
programe de mediere.
În acelaºi timp, medierea extrajudiciarã începe sã se dezvolte. Cartea
Albã a Medierii, conceputã în 2008 de
Asociaþia Slovenã a Mediatorilor,
prezintã dezvoltarea medierii într-o
varietate de domenii.
III. Bazele legale ale medierii
Actul de procedurã civilã (CPA)
include diferite articole despre
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posibilitatea ajungerii la un acord în
cadrul instanþei. Totuºi, nu existã un
articol specific despre mediere în CPA.
Pânã în anul 2008, nu exista o lege
a medierii. În mai 2008, Actul Medierii
în materiile civilã ºi comercialã a fost
adoptat. Scopul acestei legi este de a
promova medierea, dar nu pentru a
defini procedura. Acest act a transpus
Directiva Europeanã asupra anumitor
aspecte ale medierii în materiile civilã
ºi comercialã în legea slovenã. El
conþine doar principii de bazã asupra
procedurilor de mediere; restul este
lãsat în seama mecanismelor de
auto-reglare.
IV. Tribunalul Districtului
Ljubljana ºi procedura anexã
programului de mediere.
Tribunalul Districtului Ljubljana este
cel mai mare din cele 11 tribunale de
district din Slovenia. În dreptul familiei,
medierea are cel mai mare succes,
acordul obþinându-se în 66% din
cazurile soluþionate prin mediere. În
litigiile comerciale, jumãtate din cazurile
soluþionate prin mediere s-au finalizat
cu un acord, iar in litigiile civile, în 33%
din cazuri s-a ajuns la un acord
(acestea sunt statisticile din 2008).
Statisticile aratã cã numãrul de cazuri
în care ambele pãrþi acceptã medierea
este în constantã creºtere. În marea
majoritate a cazurilor, acordul este
obþinut la prima sau la a doua ºedinþã
de mediere.
În anul 2005, programul de mediere
al Tribunalului Districtual din Ljubljana
a fost evaluat ºi revãzut de experþii
olandezi care au participat în cadrul
Proiectului Phare. În acelaºi an, acest
tribunal a participat la competiþia pentru
Balanþa de Cristal a Justiþiei,
organizatã de Consiliul Europei ºi
Comisia Europeanã. 22 de proiecte au

fost nominalizate ºi 7 au fost premiate.
Proiectul sloven a fost printre finaliºti ºi
a fost recunoscut ca un exemplu de
bunã practicã.
V. Ce face guvernul sloven pentru
a promova medierea?
În trecut, nu exista nicio lege care
sã impunã introducerea programelor de
mediere în instanþe. Aceasta depindea
de preºedinþii de instanþe ºi de
atitudinea lor faþã de mediere. Autoritãþile nu se implicau în dezvoltarea
medierii judiciare. Aceastã dezvoltare
nu era nici susþinutã, nici frânatã de
autoritãþi. Acum, dezvoltarea ºi
promovarea ADR (alternative dispute
resolution) reprezintã una dintre
prioritãþile Ministerului de Justiþie
Sloven.
În martie 2009, a fost creat Consiliul
Consultativ. Misiunea lui este sã-ºi dea
avizul în politica dezvoltãrii ºi
promovãrii ADR în Ministerul de
Justiþie. Consiliul este alcãtuit din 16
experþi.
Bazându-se pe experienþa Tribunalului Districtual din Ljubljana ºi pe a
altor câteva tribunale slovene,
ministerul a pregãtit o nouã lege a ADR;
ea obligã toate tribunalele de primã
instanþã ºi curþile de apel sã propunã
pãrþilor cel puþin un tip de ADR în
materiile civilã, familialã, comercialã ºi
în litigiile de muncã.
Caracteristicile de bazã ale acestei
noi legi sunt urmãtoarele:
Toate tribunalele de primã instanþã
ºi curþile de apel vor trebui sã propunã
pãrþilor medierea în conflictele civile,
familiale, comerciale ºi de muncã.
Tribunalele de primã instanþã vor avea
6 luni pentru a introduce aceste
programe, iar curþile de apel 30 de luni.
Tribunalele de primã instanþã pot sã se

bazeze pe experienþa Tribunalului
Districtual din Ljubljana, care propune
medierea de aproape 9 ani. Totuºi,
prima curte de apel nu a introdus un
asemenea program decât în septembrie 2009.
Tribunalele vor avea posibilitatea sã
ofere alte tipuri de ADR pãrþilor.
Tribunalele vor alege forma
programelor: fie vor introduce proceduri
de mediere judiciarã organizate de
tribunal, fie vor alege programeconexe, furnizate de consultanþi din
exterior.
Vor exista stimulente dar ºi sancþiuni
pentru a consolida utilizarea medierii.
Spre exemplu, tribunalele vor avea
dreptul sã cearã pãrþilor sã asiste la o
ºedinþã de informare despre mediere.
ªedinþa de informare este explicit
menþionatã în Directiva asupra
anumitor aspecte ale medierii în
materiile civilã ºi comercialã. În
Slovenia, asemenea ºedinþe numai
fuseserã susþinute în trecut. Tribunalele
vor avea de acum o bazã legalã pentru
a cere pãrþilor sã asiste la aceste
ºedinþe.
Medierea va fi gratuitã pentru pãrþi
în materia dreptului familiei ºi în
anumite conflicte de muncã. În celelalte
conflicte, în afarã de litigiile comerciale,
primele trei ore de mediere vor fi
gratuite pentru pãrþi. Pãrþile care, fãrã
un motiv rezonabil, refuzã medierea, ar
putea suporta cheltuielile judiciare,
oricare ar fi rezultatul procesului.
Trimiterea la mediere: cauzele vor
fi trimise la mediere dacã pãrþile o
propun sau dacã tribunalul decide
aceasta dupã ºedinþa de informare;
pãrþile vor avea dreptul sã se opunã
acestei hotãrâri, ceea ce va anula
automat decizia de trimitere la mediere.
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Republica Slovenia, ca parte într-un
conflict, va fi în principiu þinutã sã
accepte medierea.
Pãrþile care beneficiazã de ajutor
public judiciar sunt, încã de pe acum,
þinute sã participe de bunã voie la
mediere, dacã cealaltã parte este de
acord cu medierea.
Aceastã nouã lege a ADR, care a
fost adoptatã la 19 noiembrie 2009, va
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aduce mari schimbãri în domeniul ADR
în Slovenia.
Traducere ºi adaptare realizate de
Clara Maria Popescu
Nota redacþiei: Materialul a fost
prezentat în cadrul Primei Conferinþe
Internaþionale pentru Mediere
Judiciarã, desfãºuratã la Paris, în
perioada 16-17 octombrie 2009

