1

CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Societatea civil? cere Parlamentului s? nu introduc? medierea
judiciar? civil? obligatorie
paik · Wednesday, November 16th, 2016

La 19 august 2016, Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Codului de procedur? civil?.
Acest proiect introduce medierea obligatorie în instan?ele judec?tore?ti pentru mai multe categorii
de cauze civile. Proiectul prevede c? medierea va fi f?cut? de judec?torul c?ruia i-a fost repartizat?
cauza, cu obligarea p?r?ilor de a se prezenta în fa?a acestuia. În cazul în care p?r?ile sunt de acord
s? încheie tranzac?ie de împ?care, judec?torul va dispune încetarea procesului. În caz contrar,
dosarul se va repartiza aleatoriu unui alt judec?tor. La 13 octombrie 2016, proiectul a fost votat de
Parlament în prima lectur?. Proiectul urmeaz? s? fie discutat mâine de Parlament în lectura a doua.
Organiza?iile societ??ii civile ?i persoane familiarizate cu institu?ia medierii au întocmit o opinie
juridic? în care solicit? suspendarea procesului de adoptare a proiectului, organizarea audierilor
parlamentare pe marginea proiectului ?i îmbun?t??irea sau, dup? caz, respingerea acestuia. Ei
sus?in c? introducerea medierii judiciare obligatorii va reduce la zero impactul Legii cu privire la
mediere adoptat? cu doar 15 luni în urm?, iar institu?ia medierii benevole risc? s? nu mai fie
aplicat?. Procedura descris? în proiect, de fapt, nu reprezint? o mediere ?i nu poate avea un impact
pozitiv. Aceasta va avea un impact invers celui scontat, crescând volumul de munc? al
judec?torilor ?i lungind durata examin?rii cauzelor în instan?ele judec?tore?ti. Autorii opiniei mai
sus?in c? proiectul nu con?ine motive conving?toare pentru introducerea medierii de c?tre
judec?tor, iar referin?ele la practicile altor ??ri sunt interpretate tenden?ios.
Textul integral al opiniei este disponibil aici.
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