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DIRETTIVA 2008/.../KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta'

dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 

61(ċ) u t-tieni inċiż ta' l-Artikolu 67(5) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat2,

                                               

1 ĠU C 286, 17.11.2005, p. 1.
2 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Marzu 2007 (għadha mhijiex pubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali) u Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' .....
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Billi:

(1) Il-Komunità stabbilixxiet għaliha stess l-objettiv li żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, 

sigurtà u ġustizzja, li fiha jiġi żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Għal dak il-għan, il-

Komunità għandha tadotta, inter alia, miżuri fil-qasam tal-koperazzjoni ġudizzjarja 

f’materji ċivili li huma meħtieġa għall-funzjonament korrett tas-suq intern.

(2) Il-prinċipju ta' aċċess għall-ġustizzja huwa fundamentali u, bil-ħsieb li jiġi ffaċilitat aċċess 

aħjar għall-ġustizzja, il-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tiegħu f'Tampere fil-15 u s-16 ta' 

Ottubru 1999 appella għal proċeduri extra-ġudizzjarji alternattivi li għandhom jinħolqu 

mill-Istati Membri.

(3) F'Mejju 2000, il-Kunsill adotta Konklużjonijiet dwar metodi alternattivi ta’ riżoluzzjoni ta’ 

disputi taħt il-liġi ċivili u l-liġi kummerċjali fejn ġie ddikjarat li l-istabbiliment ta’ prinċipji 

bażiċi f’dan il-qasam huwa pass essenzjali li jippermetti l-iżvilupp adegwat u l-operazzjoni 

ta' proċeduri extra-ġudizzjarji għar-riżoluzzjoni ta’ disputi f’materji ċivili u kummerċjali 

sabiex jiġi ssimplifikat u mtejjeb l-aċċess għall-ġustizzja.

(4) F'April ta' l-2002 il-Kummissjoni ppreżentat Green Paper dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva 

ta' disputi fil-liġi ċivili u kummerċjali, li fiha evalwat is-sitwazzjoni eżistenti fir-rigward ta' 

metodi alternattivi ta' riżoluzzjoni ta' disputi fl-Unjoni Ewropea u bdiet konsultazzjonijiet 

estensivi ma’ Stati Membri u partijiet interessati dwar miżuri possibbli għall-promozzjoni 

ta’ l-użu tal-medjazzjoni.
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(5) L-objettiv li jiġi żgurat aċċess aħjar għall-ġustizzja, bħala parti mill-politika ta’ l-Unjoni 

Ewropea li tistabbilixxi żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja, għandu jinkludi l-aċċess kemm 

għal metodi ġudizzjarji kif ukoll għal metodi extra-ġudizzjarji ta' riżoluzzjoni ta' disputi. 

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għall-funzjonament korrett tas-suq intern, b’mod 

partikolari fir-rigward tad-disponibbiltà tas-servizzi ta’ medjazzjoni.

(6) Il-medjazzjoni tista’ tipprovdi riżoluzzjoni kost-effettiva u extra-ġudizzjarja rapida ta' 

disputi f’materji ċivili u kummerċjali permezz ta’ proċessi mfassla skond il-ħtiġijiet tal-

partijiet. Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni għandu aktar probabbiltà li jiġi onorat 

volontarjament u għandu iżjed potenzjal li jippreżerva relazzjoni amikevoli u sostenibbli 

bejn il-partijiet. Dawn il-benefiċċji huma aktar evidenti f’sitwazzjonijiet li jimmanifestaw 

elementi transkonfinali.

(7) Sabiex jiġi promoss iżjed l-użu tal-medjazzjoni u sabiex jiġi żgurat li l-partijiet li jirrikorru 

għall-medjazzjoni jkunu jistgħu jserrħu fuq qafas legali prevedibbli, jeħtieġ li tiġi 

introdotta leġislazzjoni kwadru, li tindirizza, partikolarment, l-aspetti ewlenin tal-

proċedura ċivili.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw biss għall-medjazzjoni 

f'disputi transkonfinali, iżda xejn m'għandu jimpedixxi lill-Istati Membri milli japplikaw 

dispożizzjonijiet bħal dawn għal proċessi ta' medjazzjoni interni wkoll.

(9) Din id-Direttiva m'għandha bl-ebda mod timpedixxi l-użu ta' teknoloġiji moderni ta' 

komunikazzjoni fil-proċess ta' medjazzjoni.
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(10) Din id-Direttiva għandha tapplika għal proċessi li permezz tagħhom żewġ partijiet jew 

aktar f'disputa transkonfinali jippruvaw bejniethom, fuq bażi volontarja, jilħqu ftehim 

amikevoli dwar ir-riżoluzzjoni tad-disputa tagħhom bl-assistenza ta' medjatur. Għandha 

tapplika f'materji ċivili u kummerċjali. Madankollu, hi m'għandhiex tapplika għal drittijiet 

u obbligi li dwarhom il-partijiet mhumiex liberi jiddeċiedu huma stess taħt il-liġi 

applikabbli rilevanti. Drittijiet u obbligi bħal dawn huma partikolarment frekwenti fil-liġi 

tal-familja u fil-liġi dwar l-impjiegi.

(11) Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika għal negozjati pre-kuntrattwali, lanqas għal proċessi 

ta' natura aġġudikatorja bħal ċerti skemi ġudizzjarji ta' konċiljazzjoni, skemi ta' tressiq ta'

ilmenti konsumeristiċi, għall-arbitraġġ u għal determinazzjoni minn esperti jew għal 

proċessi amministrati minn persuni jew korpi li jemettu rakkomandazzjoni formali, kemm 

jekk tkun torbot legalment kif ukoll jekk le fir-rigward tar-riżoluzzjoni tad-disputa.

(12) Din id-Direttiva għandha tapplika għal każijiet fejn qorti tirriferi l-partijiet għal 

medjazzjoni jew fejn liġi nazzjonali tippreskrivi medjazzjoni. Barra minn hekk, safejn 

imħallef ikun jista' jaġixxi bħala medjatur taħt il-liġi nazzjonali, din id-Direttiva għandha 

tapplika wkoll għal medjazzjoni mwettqa minn imħallef li ma jkunx responsabbli għal 

kwalunkwe proċediment ġuridiku relatat mal-materja jew materji disputati. Madankollu, 

din id-Direttiva m'għandhiex testendi għal tentattivi magħmula mill-qorti jew l-imħallef 

invokati biex isolvu disputa fil-kuntest ta' proċedimenti ġudizzjarji rigward id-disputa 

konċernata jew għal każijiet li fihom il-qorti jew l-imħallef invokati jitolbu assistenza jew 

parir minn persuna kompetenti.

(13) Il-medjazzjoni prevista f'din id-Direttiva għandha tkun proċess volontarju fis-sens li l-

partijiet stess ikunu responsabbli għall-proċess u jistgħu jorganizzawh kif jixtiequ u 

jtemmuh fi kwalunkwe ħin. Madankollu, għandu jkun possibbli taħt il-liġijiet nazzjonali li 

l-qrati jistabbilixxu limiti ta' żmien għal proċess ta' medjazzjoni. Flimkien ma' dan, il-qrati 

għandhom ikunu jistgħu jiġbdu l-attenzjoni tal-partijiet għall-possibbiltà ta' medjazzjoni 

kull meta dan ikun opportun.
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(14) Xejn f'din id-Direttiva m'għandu jippreġudika l-leġislazzjoni nazzjonali li tagħmel użu ta' 

medjazzjoni obbligatorja jew suġġetta għal inċentivi jew sanzjonijiet, sakemm tali 

leġislazzjoni ma timpedixxix lill-partijiet milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' aċċess għas-

sistema ġudizzjarja. Lanqas m'għandha din id-Direttiva tippreġudika sistemi awto-

regolatorji eżistenti ta' medjazzjoni sa fejn dawn jittrattaw aspetti li mhumiex koperti minn 

din id-Direttiva.

(15) Sabiex tipprovdi ċertezza legali, huwa meħtieġ li din id-Direttiva tindika liema data 

għandha tkun rilevanti għad-determinazzjoni jekk id-disputa li l-partijiet qed jippruvaw 

isolvu permezz ta' medjazzjoni hijiex jew le disputa transkonfinali. Fl-assenza ta' ftehim 

bil-miktub, il-partijiet għandhom jitqiesu li jaqblu li jużaw il-medjazzjoni fiż-żmien meta 

huma jieħdu azzjoni speċifika biex jibdew il-proċess ta' medjazzjoni.

(16) Sabiex tkun żgurata l-fiduċja reċiproka meħtieġa fir-rigward tal-kunfidenzjalità, l-effett fuq 

il-perijodi ta' limitazzjoni u ta' preskrizzjoni, u r-rikonoxximent u l-infurzar ta' kull ftehim 

li jirriżulta minn medjazzjoni, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu, bi kwalunkwe 

mezz li huma jikkunsidraw xieraq, it-taħriġ ta' medjaturi u l-introduzzjoni ta' mekkaniżmi 

effikaċi għall-kontroll tal-kwalità rigward il-forniment ta' servizzi ta' medjazzjoni.

(17) L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu tali mekkaniżmi, li jistgħu jinkludu r-rikors għal 

soluzzjonijiet ibbażati fuq is-suq, u m'għandux ikun mistenni minnhom li jipprovdu xi 

finanzjament f'dak ir-rigward. Il-mekkaniżmi għandhom jimmiraw li jippreżervaw il-

flessibbiltà tal-proċess ta' medjazzjoni u l-awtonomija tal-partijiet u li jiżguraw li l-

medjazzjoni titmexxa b'mod effettiv, imparzjali u kompetenti. Il-medjaturi għandhom 

ikunu konxji dwar l-eżistenza tal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-Medjaturi, li għandu 

jsir ukoll disponibbli għall-pubbliku ġenerali fuq l-Internet.
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(18) Fil-qasam tal-protezzjoni tal-konsumatur, il-Kummissjoni adottat Rakkomandazzjoni1 li

tistabbilixxi kriterji minimi ta’ kwalità li għandhom jiġu offruti minn korpi extra-

ġudizzjarji involuti fir-riżoluzzjoni kunsenswali ta’ disputi konsumeristiċi lill-utenti 

tagħhom. Kwalunkwe medjatur jew organizzazzjoni li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' 

dik ir-Rakkomandazzjoni għandhom ikunu mħeġġa jirrispettaw il-prinċipji tagħha. Sabiex 

tiffaċilita d-disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar tali korpi, il-Kummissjoni għandha 

tistabbilixxi database ta’ skemi extra-ġudizzjarji li l-Istati Membri jqisu bħala skemi li 

jirrispettaw il-prinċipji ta' dik ir-Rakkomandazzjoni.

(19) Il-medjazzjoni m’għandhiex tiġi meqjusa bħala alternattiva inferjuri għall-proċedimenti 

ġudizzjarji fis-sens li l-konformità ma' ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni ikun

jiddependi mir-rieda tajba tal-partijiet. L-Istati Membri għandhom għalhekk jiżguraw li l-

partijiet għal ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jistgħu ikollhom il-kontenut 

tal-ftehim tagħhom magħmul inforzabbli. Għandu jkun biss possibbli għal Stat Membru li 

jirrifjuta li jagħmel ftehim inforzabbli jekk il-kontenut ikun kuntrarju għal-liġi tiegħu, 

inkluża l-liġi internazzjonali privata tiegħu, jew jekk il-liġi tiegħu ma tipprevedix għall-

inforzabbiltà tal-kontenut tal-ftehim speċifiku. Dan jista' jkun il-każ jekk l-obbligu

speċifikat fil-ftehim kien minn natura tiegħu irrinforzabbli.

                                               

1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ April 2001 dwar il-prinċipji applikabbli
għal korpi extra-ġudizzjarji fir-riżoluzzjoni kunsenswali ta’ disputi konsumeristiċi (ĠU L 
109, 19.4.2001, p. 56).
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(20) Il-kontenut ta' ftehim, li jirriżulta minn medjazzjoni, li jkun sar inforzabbli fi Stat Membru 

għandu jiġi rikonoxxut u ddikjarat inforzabbli fl-Istati Membri l-oħra skond il-liġi 

Komunitarja jew il-liġi nazzjonali applikabbli. Dan jista' jkun, per eżempju, abbażi tar-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u 

rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali1 jew ir-Regolament 

tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta' Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-

rikonoxximent u l-infurzar ta' sentenzi f'materji matrimonjali u materji ta' responsabbiltà 

tal-ġenituri2.

(21) Ir-Regolament (KE) Nru 2201/2003 jipprevedi speċifikament li, sabiex ikun inforzabbli fi 

Stat Membru ieħor, ftehim bejn il-partijiet għandu jkun inforzabbli fl-Istat Membru li fih 

ġie konkluż. Konsegwentement, jekk il-kontenut ta' ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni 

f'materja tal-liġi tal-familja ma jkunx inforzabbli fl-Istat Membru fejn il-ftehim ġie konkluż 

u fejn saret it-talba għal inforzabbiltà, din id-Direttiva m'għandhiex tinkoraġġixxi lill-

partijiet jevadu l-liġi ta' dak l-Istat Membru billi jaġixxu sabiex il-ftehim tagħhom isir 

inforzabbli fi Stat Membru ieħor.

(22) Din id-Direttiva m'għandhiex tinċidi fuq ir-regoli fl-Istati Membri li jikkonċernaw infurzar 

ta' ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni.

                                               

1 ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 
1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1). 

2 ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1. Regolament kif emendat mir-Regolament (KE) Nru 2116/2004 
(ĠU L 367, 14.12.2004, p. 1).
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(23) Il-kunfidenzjalità fil-proċess ta' medjazzjoni hija importanti u din id-Direttiva għandha 

għalhekk tipprovdi għal grad minimu ta' kompatibbiltà ta' regoli proċedurali ċivili fir-

rigward ta' kif għandha tiġi protetta l-kunfidenzjalità tal-medjazzjoni fi kwalunkwe 

proċediment ġudizzjarju jew arbitraġġ ċivili u kummerċjali sussegwenti.

(24) Sabiex il-partijiet ikunu mħeġġa jużaw il-medjazzjoni, l-Istati Membri għandhom jiżguraw 

li r-regoli tagħhom dwar il-perijodu ta' limitazzjoni u preskrizzjoni ma jimpedixxux lill-

partijiet milli jirrikorru għall-qorti jew għall-arbitraġġ jekk it-tentattiv tagħhom ta' 

medjazzjoni ifalli. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dan ir-riżultat jinkiseb anke jekk 

din id-Direttiva ma tarmonizzax ir-regoli nazzjonali dwar perijodi ta' limitazzjoni u 

preskrizzjoni. Id-dispożizzjonijiet dwar il-perijodi ta' limitazzjoni u preskrizzjoni fi ftehim 

internazzjonali kif implimentati fl-Istati Membri, per eżempju fil-qasam tal-liġi tat-trasport, 

m'għandhomx jiġu milquta minn din id-Direttiva.

(25) L-Istati Membri għandhom iħeġġu l-forniment ta' informazzjoni lill-pubbliku ġenerali 

dwar kif jikkuntattjaw medjaturi u organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' medjazzjoni. 

Huma għandhom ukoll iħeġġu lil prattikanti legali biex jinfurmaw lill-klijenti tagħhom 

dwar il-possibbiltà ta' medjazzjoni.

(26) Konformement mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet1, l-

Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom stess u fl-interessi tal-Komunità, it-tabelli 

tagħhom stess li jillustraw, sa fejn possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-

miżuri ta' traspożizzjoni, u biex jagħmluhom pubbliċi.

                                               

1 ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.
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(27) Din id-Direttiva tfittex li tippromwovi d-drittijiet fundamentali u tieħu kont tal-prinċipji 

rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fudamentali ta’ l-Unjoni Ewropea.

(28) Ladarba l-objettiv ta’ din id-Direttiva ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri 

u għaldaqstant, minħabba l-iskala jew l-effetti tad-Direttiva, jista' jinkiseb aħjar fil-livell 

Komunitarju, il-Komunità tista tadotta miżuri skond il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif 

stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju ta' proporzjonalità, kif 

stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex 

jinkiseb dak l-objettiv.

(29) Skond l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness mat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju 

Unit u l-Irlanda innotifikaw li jixtiequ jieħdu sehem fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ din 

id-Direttiva.

(30) Skond l-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka, anness mat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka 

ma tieħux sehem fl-adozzjoni ta’ din id-Direttiva u mhijiex marbuta biha jew suġġetta 

għall-applikazzjoni tagħha,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:
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Artikolu 1

Objettiv u kamp ta' applikazzjoni

1. L-objettiv ta’ din id-Direttiva huwa li tiffaċilita l-aċċess għar-riżoluzzjoni alternattiva ta’ 

disputi u li tippromwovi r-riżoluzzjoni amikevoli ta’ disputi billi tinkoraġġixxi l-użu ta' 

medjazzjoni u billi tiżgura relazzjoni bilanċjata bejn il-medjazzjoni u l-proċedimenti 

ġudizzjarji.

2. Din id-Direttiva għandha tapplika, f'disputi transkonfinali, għal materji ċivili u 

kummerċjali ħlief fir-rigward ta' tali drittijiet u obbligi li mhumiex għad-dispożizzjoni tal-

partijiet taħt il-liġi applikabbli rilevanti. Hija m'għandhiex testendi, b'mod partikolari, għal 

kwistjonijiet ta' dħul, dawk doganali jew amministrattivi jew għar-responsabbiltà ta' l-Istat 

għal atti u ommissjonijiet fl-eżerċizzju ta' l-awtorità ta' l-Istat ("acta iure imperii").

3. F'din id-Direttiva, it-terminu “Stat Membru” għandu jfisser l-Istati Membri ħlief id-

Danimarka.
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Artikolu 2

Disputi transkonfinali

1. Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, disputa transkonfinali għandha tkun waħda li fiha almenu 

wieħed mill-partijiet ikun domiċiljat jew resident abitwali fi Stat Membru li m'huwiex dak 

ta' kwalunkwe parti oħra fid-data li fiha:

(a) il-partijiet jaqblu li jużaw il-medjazzjoni wara li tirriżulta d-disputa, 

(b) il-medjazzjoni tiġi ordnata minn qorti, 

(ċ) jirriżulta obbligu biex tintuża l-medjazzjoni taħt il-liġi nazzjonali, jew

(d) għall-finijiet ta' l-Artikolu 5, issir stedina lill-partijiet.

2. Minkejja l-paragrafu 1, għall-finijiet ta' l-Artikoli 7 u 8, disputa transkonfinali għandha 

tkun ukoll waħda li fiha proċedimenti ġudizzjarji jew arbitraġġ wara medjazzjoni bejn il-

partijiet jinbdew fi Stat Membru li m'huwiex dak li fih il-partijiet kienu domiċiljati jew 

residenti abitwalment fid-data msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) jew (ċ).

3. Għall-finijiet tal-paragrafi 1 u 2, id-domiċilju għandu jiġi determinat skond l-Artikoli 59 u 

60 tar-Regolament (KE) Nru 44/2001.
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Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a) “Medjazzjoni” tfisser proċess strutturat, irrispettivament minn kif inhu msemmi jew minn 

kif issir referenza għalih, li permezz tiegħu żewġ partijiet jew aktar f'disputa jippruvaw, 

bejniethom fuq bażi volontarja jilħqu ftehim dwar ir-riżoluzzjoni tad-disputa tagħhom bl-

assistenza ta’ medjatur. Dan il-proċess jista' jinbeda mill-partijiet jew jiġi suġġerit jew 

ordnat minn qorti jew ikun preskritt mil-liġi ta' Stat Membru.

Din tinkludi medjazzjoni magħmula minn imħallef li ma jkunx responsabbli għal 

kwalunkwe proċediment ġuridiku rigward id-disputa konċernata. Hija teskludi tentattivi 

magħmula mill-qorti jew l-imħallef invokati biex jiddeċiedu disputa fil-kors tal-

proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tad-disputa konċernata.

(b) “Medjatur” tfisser kwalunkwe persuna terza li tiġi mitluba tagħmel medjazzjoni b'mod 

effettiv, imparzjali u kompetenti, irrispettivament mid-denominazzjoni jew professjoni ta’ 

dik il-parti terza fl-Istat Membru konċernat u mill-mod kif il-parti terza tkun ġiet maħtura 

jew mitluba tagħmel il-medjazzjoni.

Artikolu 4

L-assigurazzjoni tal-kwalità tal-medjazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu, bi kwalunkwe mezz li huma jikkunsidraw 

adegwat, l-iżvilupp ta', u l-adeżjoni ma', kodiċijiet ta' kondotta volontarji minn medjaturi u 

organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' medjazzjoni, kif ukoll mekkaniżmi effettivi 

oħra għall-kontroll tal-kwalità li jikkonċernaw il-forniment ta' servizzi ta' medjazzjoni.
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2. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu t-taħriġ inizjali u ulterjuri ta' medjaturi sabiex 

jiżguraw li l-medjazzjoni tiġi kondotta b'mod effikaċi, imparzjali u kompetenti fir-rigward 

tal-partijiet.

Artikolu 5

Rikors għal medjazzjoni

1. Qorti li quddiemha titressaq azzjoni tista’, meta jkun xieraq u b’kont meħud taċ-ċirkostanzi 

kollha tal-każ, tistieden lill-partijiet biex jużaw il-medjazzjoni sabiex isolvu d-disputa. Il-

qorti tista' tistieden ukoll lill-partijiet biex jattendu għal sessjoni ta' informazzjoni dwar l-

użu tal-medjazzjoni jekk tali sessjonijiet isiru u jkunu faċilment disponibbli.

2. Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għal-liġi nazzjonali li tagħmel l-użu tal-

medjazzjoni obbligatorja jew suġġetta għal inċentivi jew sanzjonijiet, kemm jekk qabel kif 

ukoll jekk wara li jkunu bdew proċedimenti ġudizzjarji, sakemm tali liġi ma timpedixxix 

lill-partijiet milli jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' aċċess għas-sistema ġudizzjarja.
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Artikolu 6

L-inforzabbiltà ta' ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun possibbli għall-partijiet, jew għal wieħed 

minnhom bil-kunsens espliċitu ta' l-oħrajn, biex jitolbu li l-kontenut ta' ftehim bil-miktub li 

jirriżulta minn medjazzjoni isir inforzabbli. Il-kontenut ta' tali ftehim għandu jsir 

inforzabbli sakemm, fil-każ in kwistjoni, il-kontenut ta' dak il-ftehim ma jkunx kuntrarju 

għal-liġi ta' l-Istat Membru fejn issir it-talba jew il-liġi ta' dak l-Istat Membru ma 

tipprovdix għall-inforzabbiltà tiegħu.

2. Il-kontenut tal-ftehim jista' jsir inforzabbli minn qorti jew awtorità kompetenti oħra

f'sentenza jew deċiżjoni, jew permezz ta' strument awtentiku skond il-liġi ta' l-Istat 

Membru fejn issir it-talba.

3. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet 

oħra kompetenti biex jirċievu talbiet skond il-paragrafi 1 u 2.

4. Xejn f'dan l-Artikolu m'għandu jinċidi fuq ir-regoli applikabbli għar-rikonoxximent u l-

infurzar fi Stat Membru ieħor ta' ftehim li sar inforzabbli skond il-paragrafu 1.
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Artikolu 7

Kunfidenzjalità tal-medjazzjoni

1. Billi l-medjazzjoni hija maħsuba li ssir b'mod li jirrispetta l-kunfidenzjalità, l-Istati Membri 

għandhom jiżguraw li, sakemm il-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, la l-medjaturi u lanqas 

dawk involuti fl-amministrazzjoni tal-proċess ta' medjazzjoni m'għandhom ikunu mġegħlin 

jagħtu xhieda fi proċedimenti ġudizzjarji jew arbitraġġ ċivili u kummerċjali fir-rigward ta' 

informazzjoni li toħroġ minn, jew li jkollha rabta ma', proċess ta' medjazzjoni ħlief:

(a) fejn dan ikun meħtieġ għal konsiderazzjonijiet prevalenti ta’ politika pubblika ta' l-

Istat Membru konċernat, b’mod partikolari meta jkun meħtieġ li tiġi żgurata l-

protezzjoni ta’ l-aħjar interessi tat-tfal jew għall-prevenzjoni ta’ dannu għall-integrità 

fiżika jew psikoloġika ta’ persuna; jew

(b) fejn l-iżvelar tal-kontenut tal-ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni ikun meħtieġ 

għall-implimentazzjoni jew għall-infurzar ta' dak il-ftehim.

2. Xejn fil-paragrafu 1 m'għandu jipprekludi lill-Istati Membri milli jadottaw miżuri aktar 

stretti biex jipproteġu l-kunfidenzjalità tal-medjazzjoni.

Artikolu 8

L-effett tal-medjazzjoni fuq il-perijodi ta' limitazzjoni u ta' preskrizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet li jagħżlu l-medjazzjoni biex jippruvaw

isolvu disputa ma jiġux sussegwentement impediti milli jibdew proċedimenti ġudizzjarji 

jew arbitraġġ fir-rigward ta' dik id-disputa minħabba l-iskadenza tal-perijodi ta' 

limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni matul il-proċess ta' medjazzjoni.

2. Il-paragrafu 1 għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar perijodi ta' 

limitazzjoni jew ta' preskrizzjoni fi ftehim internazzjonali li għalihom l-Istati Membri 

ikunu parti.
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Artikolu 9

Informazzjoni għall-pubbliku ġenerali

L-Istati Membri għandhom iħeġġu, bi kwalunkwe mezz li jqisu xieraq, li l-informazzjoni dwar kif 

jiġu kkuntattjati medjaturi u organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' medjazzjoni tkun 

disponibbli għall-pubbliku ġenerali, b'mod partikolari fuq l-Internet.

Artikolu 10

Informazzjoni dwar qrati u awtoritajiet kompetenti

Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli pubblikament, bi kwalunkwe mezz adegwat, l-

informazzjoni, dwar il-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti, komunikata mill-Istati Membri skond l-

Artikolu 6(3).

Artikolu 11

Reviżjoni

Mhux aktar tard minn ...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill 

u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Ir-

rapport għandu jikkunsidra l-iżvilupp tal-medjazzjoni fl-Unjoni Ewropea kollha u l-impatt ta' din 

id-Direttiva fl-Istati Membri. Jekk meħtieġ, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposti 

għall-adattament ta' din id-Direttiva.

                                               

* Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 8 snin wara d-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.
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Artikolu 12

Traspożizzjoni

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet 

amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma’ din id-Direttiva qabel …**, bl-

eċċezzjoni ta’ l-Artikolu 8, li għalih id-data ta’ konformità għandha tkun sa mhux aktar 

tard minn …***. Huma għandhom minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan.

Meta jiġu adotatti mill-Istati Membri, dawn il-miżuri għandhom jinkludu referenza għal 

din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-

pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir tali referenza għandhom jiġu 

stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet 

ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 13

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

                                               

** Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 3 snin wara d-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.
*** Nota lill-ĠU: Daħħal id-data 30 xahar wara d-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva.
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Artikolu 14

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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I. Introduzzjoni

1. Il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali fit-22 ta' Ottubru 

2004.

2. Fil-laqgħa tiegħu fl-1 u t-2 ta' Diċembru 2005 l-Kunsill (Ġustizzja u Affarijiet Interni) ħa nota 

ta' fehim komuni milħuq fil-Kumitat dwar Materji ta' Dritt Ċivili (ADR)1.

3. Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari dwar il-proposta fid-29 ta' 

Marzu 20072.

4. Il-Kumitat dwar Materji ta' Dritt Ċivili (ADR) eżamina l-emendi tal-Parlament Ewropew fit-

13 ta' April 2007. Fid-dawl ta' dak l-eżami tħejjiet verżjoni konsolidata tal-proposta li 

sussegwentement ġiet diskussa f'numru ta' laqgħat u numru ta' punti ġew abbozzati mill-ġdid.

5. Fit-3 ta' Ottubru 2007 l-Coreper endorsja test ta' kompromess3 li rriżulta mid-diskussjonijiet 

fil-Kumitat bħala l-punt ta' tluq għal negozjati mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li jintlaħaq 

qbil fit-tieni qari.

6. Waqt kuntatti sussegwenti mal-Parlament Ewropew ġew miftehma xi emendi għat-test ta' 

kompromess. Fil-laqgħa tiegħu fit-8 u d-9 ta' Novembru 2007 l-Kunsill (Ġustizzja u Affarijiet 

Interni) laħaq qbil politiku dwar dan it-test il-ġdid4. Il-Parlament Ewropew ikkonferma f'din l-

okkażjoni li seta' jaċċetta t-test.

7. Il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni b'unanimità fit-28 ta' Frar 2008.

                                               

1 15043/05 JUSTCIV 217 CODEC 1102.
2 8117/1/07 REV 1 CODEC 312 JUSTCIV 76.
3 13290/07 JUSTCIV 243 CODEC 1000.
4 14316/07 JUSTCIV 278 CODEC 1130.
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II. Analiżi tal-pożizzjoni komuni

8. Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill tikkorrispondi għat-test tal-qbil politiku minn Novembru 

2007 li kien jirrifletti l-eżitu tan-negozjati bejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament 

Ewropew wara l-adozzjoni ta' l-opinjoni fl-ewwel qari tal-Parlament Ewropew.

A. Emendi 1 sa 11 rigward il-premessi

9. Il-Kunsill integra s-sustanza ta' l-emendi 1-11 safejn possibbli, iżda bosta minnhom ġew 

abbozzati mill-ġdid u ddaħħlu f'ordni differenti sabiex jiġu riflessi l-formulazzjoni u l-

istruttura finali ta' l-abbozz ta' Direttiva.

10. Il-Kunsill ma aċċettax l-emenda 2, iżda fil-Premessa 18 żamm referenza għar-

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni msemmija fl-emenda. L-emenda 4 hija riflessa fil-

Premessa 8, iżda f'forma aktar imqassra. L-aħħar sentenza ta' l-emenda 6 tħalliet barra, 

peress li l-Kunsill żamm it-test ta' l-Artikolu 7a tal-fehim komuni minn Diċembru 2005 (l-

Artikolu 8 tal-pożizzjoni komuni). L-emenda 10 ġiet inkorporata fis-sustanza fil-Premessa 

17, iżda r-referenzi speċifiċi għar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tħallew barra u l-

istess japplika għar-referenza għall-pubblikazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta Ewropew għall-

Medjaturi.

11. Il-Kunsill daħħal xi premessi ġoda sabiex jispjega aktar ċerti aspetti ta' l-abbozz ta' 

Direttiva. Il-Kunsill ried jagħraf li t-teknoloġiji moderni tal-komunikazzjoni bil-fors ser 

jintużaw dejjem aktar fil-proċess ta' medjazzjoni u għalhekk daħħal il-Premess 9 li tittratta 

dan l-aspett. Il-Kunsill xtaq ukoll jiċċara li l-abbozz ta' Direttiva ma tistabbilixxix regoli 

dwar l-infurzar u li r-regoli attwali fl-Istati Membri rigward l-infurzar għaldaqstant 

mhumiex milquta mid-Direttiva (Premessa 22). Fl-aħħarnett, sabiex iżomm mal-Ftehim 

Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġi, il-Kunsill daħħal il-Premessa 26 li tħeġġeġ lill-

Istati Membri biex ifasslu tabelli ta' korrelazzjoni meta jkunu qed jimplimentaw id-Direttiva.
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B. Emendi 12 sa 34 rigward l-Artikoli

12. Il-Kunsill aċċetta l-emendi 12, 13 u 14 rigward l-Artikolu 1 li fil-biċċa l-kbira kienu 

jirreflettu t-test tal-fehim komuni minn Diċembru 2005. It-tħassir issuġġerit ta' parti mill-

ewwel sentenza tal-paragrafu 2 madankollu ma ġiex aċċettat, iżda l-eċċezzjoni ġiet 

ifformulata b'mod differenti u t-test tal-pożizzjoni komuni issa jaqra: "ħlief fir-rigward ta' 

tali drittijiet u obbligi li mhumiex għad-dispożizzjoni tal-partijiet taħt il-liġi applikabbli 

rilevanti". Barra minn hekk ingħatat kjarifika tad-dispożizzjoni fil-Premessa 10.

13. Il-Kunsill inkorpora s-sustanza ta' l-emenda 15 rigward Artikolu ġdid dwar in-nautra 

transkonfinali tad-Direttiva, iżda sa ċertu punt abbozza d-dispożizzjoni mill-ġdid. Huwa 

daħħal ukoll premessa ġdida (il-Premessa 15) biex jiċċara aktar il-paragrafu 1.

14. L-emendi 16 u 17 huma riflessi fit-test ta' l-Artikolu 3 attwali. Il-Kunsill aċċetta li jsemmi 

b'mod speċifiku fit-test li l-proċess ta' medjazzjoni huwa ta' natura volontarja u enfasizza 

dan ukoll fil-Premessa 13. Għaldaqstant il-Kunsill qies li ma jkunx meħtieġ li jdaħħal 

paragrafu ġdid dwar dan l-aspett kif issuġġerit mill-Parlament Ewropew fl-emenda 21.

Rigward it-test tas-subparagrafu (b) ta' l-Artikolu 3 attwali l-Kunsill iddeċieda li jżomm it-

test tal-fehim komuni tiegħu minn Diċembru 2005 peress li qies li dan it-test jiċċara b'mod 

suffiċjenti liema ħtiġiet għandu jissodisfa medjatur meta jmexxi medjazzjoni.

15. Il-Kunsill inkorpora l-emenda 18 fl-Artikolu 4 tal-pożizzjoni komuni bl-eċċezzjoni tal-

paragrafu 3 ssuġġerit li l-Kunsill ma setax jaċċetta.

16. L-emendi 19 u 20 rigward l-Artikolu 3 (l-Artikolu 5 tal-pożizzjoni komuni) li kienu 

jikkorrispondu għat-test tal-fehim komuni minn Diċembru 2005 ġew aċċettati bis-sħiħ. L-

istess japplika għall-emendi 22 u 27 li kienu jirrigwardaw it-tħassir ta' dispożizzjonijiet.

17. L-emendi 23 sa 26 rigward l-Artikolu 5 (l-Artikolu 6 tal-pożizzjoni komuni) ġew aċċettati 

mill-Kunsill b'kemmxejn abbozzar mill-ġdid tal-paragrafu 1 sabiex it-test ikun aktar ċar.
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18. Rigward l-emenda 28 l-Kunsill aċċetta l-parti sostantiva li hija riflessa fit-test ta' l-Artikolu 7 

tal-pożizzjoni komuni. Il-Kunsill madankollu ddeċieda li jżomm id-dispożizzjoni kif 

abbozzata fil-fehim komuni minn Diċembru 2005. Dan ifisser li l-Kunsill ma aċċettax li 

għandu wkoll ikun impossibbli għall-partijiet f'medjazzjoni li jiżvelaw informazzjoni 

rigward il-proċess ta' medjazzjoni u li l-projbizzjoni fuq l-iżvelar għandu jkopri wkoll l-

iżvelar lil partijiet terzi. Billi jżomm it-test tal-fehim komuni l-Kunsill iddeċieda wkoll li ma 

jobbligax lill-Istati Membri li jiżguraw li dawk involuti fi proċess ta' medjazzjoni ma 

jkollhomx lanqas id-dritt li jagħtu xhieda.

19. Il-Kunsill ma setax jaċċetta l-emenda 29 li fil-fehma tiegħu kellha dispożizzjonijiet li kienu 

dettaljati wisq għal Direttiva. Għalhekk, fl-Artikolu 8 tal-pożizzjoni komuni żamm it-test 

tal-fehim komuni minn Diċembru 2005. Madankollu, sabiex jenfasizza l-importanza ta' din 

id-dispożizzjoni u biex jilqa' t-tħassib tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill daħħal premessa 

ġdida (il-Premessa 24) li tagħmilha pjuttost ċara li l-Istati Membri għandhom l-obbligu li 

jiksbu riżultat permezz ta' din id-dispożizzjoni. L-emenda 30 rigward il-paragrafu 2 ta' l-

istess Artikolu ġiet aċċettata mill-Kunsill, iżda l-aħħar parti tad-dispożizzjoni ma tqesitx 

meħtieġa u għaldaqstant tħalliet barra fit-test finali.

20. Il-Kunsill aċċetta l-emenda 31 li hija riflessa fl-Artikolu 9 l-ġdid tal-pożizzjoni komuni u fil-

premessa korrispondenti (Premessa 25).

21. L-emenda 32 ġiet irrifjutata mill-Kunsill għar-raġuni li jkun impossibbli li l-Kodiċi ta' 

Kondotta Ewropew għall-Medjaturi jiġi ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali peress li l-Kodiċi ta' 

Kondotta mhux test adottat uffiċjalment. Madankollu, kif imsemmi fil-paragrafu 10 l-

Kunsill daħħal referenza għall-Kodiċi ta' Kondotta fil-Premessa 17.
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22. L-emenda 33 li fiha klawżola ta' reviżjoni ġiet aċċettata fis-sustanza mill-Kunsill, u tali 

dispożizzjoni issa tidher fl-Artikolu 11 tal-pożizzjoni komuni, minkejja li b'formulazzjoni 

differenti. Il-Kunsill ma setax jaċċetta l-aħħar parti tal-kawżola ta' reviżjoni ssuġġerita 

rigward armonizzazzjoni ta' perijodi ta' limitazzjoni u ta' preskrizzjoni hekk kif ma setax 

jaċċetta l-emenda 29 rigward l-Artikolu dwar l-istess suġġett. Din id-dispożizzjoni 

partikolari kienet parti min-negozjati mal-Parlament Ewropew u għaldaqstant it-test attwali 

diġà ġie miftiehem.

23. Il-Kunsill ma setax jaċċetta l-emenda 34 peress li l-implimentazzjoni ssuġġerita permezz ta' 

ftehim volontarji ma tkunx possibbli għal raġunijiet legali. Madankollu, biex ikun ċar li s-

sistemi eżistenti ta' medjazzjoni awto-regolatorja jistgħu jinżammu safejn dawn jittrattaw 

aspetti li mhumiex koperti mid-Direttiva ddaħħlet sentenza għal dan l-effett fil-Premessa 14.

Rigward id-dati għal konformità mad-Direttiva ssuġġeriti fl-emenda 34 il-Kunsill 

stabbilixxa dati differenti. L-Istati Membri issa ser ikollhom 36 xahar mid-data ta' l-

adozzjoni biex jikkonformaw mad-Direttiva, iżda għandhom jikkomunikaw l-informazzjoni 

dwar il-qrati jew awtoritajiet kompetenti lill-Kummissjoni fi żmien 30 xahar.

III. Konklużjoni

24. Il-Kunsill iqis il-pożizzjoni komuni tiegħu bħala test ibbilanċjat sew li jirrifletti tajjeb il-

ftehim milħuq mal-Parlament Ewropew fin-negozjati f'Ottubru 2007.

_________________
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ADDENDUM GĦAN-NOTA PUNT "I/A"
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil: COREPER/KUNSILL
Nru prop 
Cion.:

13852/04 JUSTCIV 159 CODEC 1161

Suġġett: Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti aspetti ta’ 
medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali [l-ewwel qari]
- Adozzjoni (AL + D)
a) tal-pożizzjoni komuni
b) tad-dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill
- Dikjarazzjonijiet

DIKJARAZZJONI TAR-REPUBBLIKA SLOVAKKA
DWAR L-ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 1

Ir-Repubblika Slovakka tinnota li l-Artikolu 6 (1) mhux maħsub li jaffettwa r-regoli dwar il-kunflitt 

ta' liġijiet, u lanqas ir-regoli dwar il-ġurisdizzjoni fis-seħħ fil-livell Komunitarju jew nazzjonali. 
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DIKJARAZZJONI TAL-BELĠJU

Id-delegazzjoni Belġjana hija ġeneralment favur strument Ewropew dwar medjazzjoni ċivili u 
kummerċjali.

Fil-fehma tagħha, madankollu, il-proposta għal direttiva ma tittrattax b'mod sodisfaċenti l-kwistjoni 
tal-kamp ta' applikazzjoni ta' l-istrument, u l-proċedura maħsuba biex isir infurzabbli l-kontenut ta' 
ftehim medjat.

1. Kamp ta' applikazzjoni

Il-Belġju jiddispjaċiha dwar il-limitazzjoni attwali tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proposta għal 
direttiva: din għandha tkun applikabbli kemm għal tilwim transkonfini kif ukoll għal dak nazzjonali.

Fin-nuqqas ta' dan, din ser ikollha biss impatt limitat ħafna fil-pajjiżi fejn il-medjazzjoni ma 
tintużax.

Jekk l-intenzjoni hija tassew li jiġi mħeġġeġ ftehim bonarju tat-tilwim, l-allinjament tal-
leġislazzjoni rilevanti huwa essenzjali.

2. Proċedura biex isir infurzabbli l-kontenut ta' ftehim medjat 

Fir-rigward tal-proċedura biex isir infurzabbli l-kontenut ta' ftehim medjat fil-pajjiż li fih ġew 
konklużi, il-Belġju tissottolinja l-leġislazzjoni nazzjonali tagħha li tippermetti li tali ftehim isiru 
infurzabbli fuq it-talba ta' waħda mill-partijiet, sabiex jiġu evitati proċeduri ta' dewmien. 

3. Bħala konklużjoni, il-Belġju mhix kontra l-adozzjoni tal-proposta għal direttiva u 
tikkunsidra li din mhix ħlief l-ewwel pass magħmul mill-Ewropa fil-qasam tal-medjazzjoni.

F'dan il-kuntest, ser ikun ferm importanti li tiġi valutata l-applikazzjoni ta' din id-direttiva sabiex 
ikunu jistgħu jsiru l-aġġustamenti li jkunu meħtieġa.

______________
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KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 

 
dwar 

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 
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2004/0251 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI 
LILL-PARLAMENT EWROPEW 

 
skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 251(2) tat-Trattat tal-KE 

 
dwar 

il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali 

1. IL-KUNTEST 

Id-data tat-trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill 
(dokument COM(2004)718 finali – 2004/0251 (COD): 

22.10.2004 

Id-data ta' l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew: 9.6.2005 

Id-data ta' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 29.3.2007 

Id-data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 28.2.2008 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 
Fit-22 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. L-iskop tad-
Direttiva proposta hu li jkun iffaċilitat l-aċċess għal soluzzjoni ta’ tilwim u biex tippromwovi 
li jkunu solvuti t-tilwimet b’mod paċifiku billi tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u billi 
tiżgura relazzjoni soda bejn il-proċeduri ta’ medjazzjoni u ġudizzjarji Il-proposta 
tikkostitwixxi waħda mill-azzjonijijiet ta’ segwitu għall-Green Paper dwar soluzzjoni 
alternattiva għat-tilwim ippreżentata mill-Kummissjoni fl-2002, bil-proposta l-oħra tkun il-
Kodiċi Ewropea dwar il-Kondotta għall-Medjaturi, stabbilita minn grupp ta’ persuni 
interessati bl-assistenza tal-Kummissjoni u li tnediet f’Lulju ta’ l-2004. 

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 
Il-proposta tal-Kummssjoni kopriet l-użu tal-medjazzjoni kemm f’tilwimiet traskonfinali kif 
ukoll interni minħabba li kkunsidrat li la jkun possibbli u lanqas mixtieq li tippromwovi l-
medjazzjoni biss f’rabta ma’ tilwimiet li jkun fihom element transkonfinali. 

Madanakollu, it-test tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsill hu riżultat tan-negozjati bejn it-tliet 
istituzzjonijiet u kien hemm is-sostenn tal-maġġoranza kemm tal-Kunsill u kemm tal-
Parlament Ewropew biex ikun limitat l-ambitu tad-Direttiva għall-każi transkonfinali 
minħabba interpretazzjoni ristrettiva ta’ l-Artikolu 65 tat-Trattat tal-KE. Minħabba dawn iċ-
ċirkostanzi u fi spirtu ta' kompromess, il-Kummissjoni taċċetta d-definizzjoni ta’ l-ambitu tad-
Direttiva kif ippreżentata fil-pożizzjoni komuni sakemm id-definizzjoni tal-każi transkonfinali 
tkun wiesgħa kemm jista' tkun. Il-Kummissjoni tikkonsidra li l-pożizzjoni komuni tkabbar id-
definizzjoni tal-każi transkonfinali fir-rigward taż-żewġ Artikoli importanti tad-Direttiva, 
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jiġifieri l-Artikolu 7 (il-kunfidenzjalità) u l-Artikolu 8 (il-limitazzjoni u l-perjodi ta’ 
preskrizzjoni). 

Għad-dispożizzjonijiet dwar il-limitazzjoni u l-perjodi ta’ preskrizzjoni fl-Artikolu 8, il-
pożizzjoni komuni ma tarmonizzax ir-regoli nazzjonali dwar il-limitazzjoni u l-perjodi ta’ 
preskrizzjoni iżda tobbliga lill-Istati Membri biex ma jħallux lill-partijiet milli jmorru l-qorti 
jew għall-arbitraġġ jekk ifallu t-tentattivi għall-medjazzjoni. Premessa tiċċara li dan ir-riżultat 
irid jinkiseb minkejja d-differenzi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. Għalhekk il-pożizzjoni komuni 
tilħaq l-istess għanijiet tal-proposta inizjali tal-Kummissjoni. 

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill hi differenti mill-opinjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel 
qari b’mod partikolari fir-rigward tal-proposti segwenti għal emendi. 

Il-pożizzjoni komuni ma tippermettix l-implimentazzjoni tad-Direttiva permezz ta’ ftehimiet 
volontarji bejn il-partijiet. Il-Kummissjoni taqbel bis-sħiħ ma’ dan, peress li d-Direttiva 
taffettwa r-regoli dwar il-proċedimenti ġudizzjarji fl-Istati Membri li mhux dejjem jistgħu jiġu 
modifikati bi ftehimiet bejn il-partijiet. 

L-obbligu biex ikunu ppubblikati l-Kodiċi Ewropej dwar il-Kondotta għall-Medjaturi fil-
Ġurnal Uffiċjali, li ma tħalliex isir minħabba l-fatt li l-Kodiċi dwar il-Kondotta mhuwiex att 
ta’ l-istituzzjonijiet, kien sostitwit minn obbligu biex ikun ippubblikat il-Kodiċi dwar il-
Kondotta ta’ l-Internett. Minbarra dan, il-Kummissjoni hi kommessa li tinkludi referenza 
għall-Kodiċi ta' Kondotta fil-Bullettin ta’ l-UE meta tkun ser tagħti l-informazzjoni dwar l-
adozzjoni tad-Direttva. Dawn l-obbligi huma aċċettabbli għall-Kummissjoni. 

Fir-rigward tal-klawżola dwar ir-reviżjoni fl-Artikolu 11, il-pożizzjoni komuni titlob li r-
rapport tal-Kummissjoni jikkonsidra l-iżvilupp dwar il-medjazzjoni fl-Unjoni Ewropea, li 
jkun aċċettabli għall-Kummissjoni. 

Fuq kollox, il-Kummissjoni tista’ taċċetta l-pożizzjoni komuni li, għalkemm timmodifika 
wħud mill-fatturi tal-proposta inizzjali tal-Kummissjoni, tibqa' leali lejn l-għanijiet li 
jiffaċiltaw l-aċċess għas-soluzzjoni tat-tilwimiet u li tippromwovi li jkunu solvuti t-tilwimiet 
b’mod paċifiku billi tinkoraġġixxi l-użu tal-medjazzjoni u billi tiżgura relazzjoni soda bejn il-
proċeduri għall-medjazzjoni u ġudizzjarji. 

4. KONKLUŻJONI 
Il-Kummissjoni taċetta l-pożizzjoni komuni fid-dawl tal-fatt li din tinkludi l-elementi 
prinċipali tal-proposta inizjali tagħha. 
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