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Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine   

Euroopa Parlamendi 12. septembri 2017. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiivi 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate 

aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (vahendusmenetluse direktiiv) rakendamise 

kohta (2016/2066(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta 

direktiivi 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades1 (vahendusmenetluse direktiiv), 

– võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2008/52/EÜ (vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades) kohaldamise kohta (COM(2016)0542), 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi süvaanalüüside kogumit 

„Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine – 29. november 2016“2, 

– võttes arvesse komisjoni 2014. aasta uuringut „Uuring direktiivi 2008/52/EÜ 

(vahendusmenetluse direktiiv) hindamise ja rakendamise kohta“3, 

– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi uuringut „Vahendusmenetluse 

direktiivi taaskäivitamine: direktiivi rakendamise piiratud mõju hindamine ja 

meetmete kavandamine vahendusmenetluste arvu suurendamiseks ELis“4, 

 – võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse mõju järelhindamise üksuse 

hinnangut vahendusmenetluse rakendamisele Euroopas5,  

                                                 
1  ELT L 136, 24.5.2008, lk 3. 
2  PE 571.395. 
3  http://bookshop.europa.eu/et/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-

directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/ 
4  PE 493.042. 
5  PE 593.789. 
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– võttes arvesse oma sisepoliitika peadirektoraadi uuringut „Vahendusmenetluse 

mittekasutamise kulu kvantifitseerimine – andmeanalüüs“1, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 67 ja artikli 81 lõike 2 

punkti g, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 

2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) 

artikli 1 punkti 1 alapunkti e ja 3. lisa, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0238/2017), 

A.  arvestades, et direktiiv 2008/52/EÜ on oluline tähis vahendusmenetluse 

kasutuselevõtul ja kasutamisel Euroopa Liidus; arvestades, et direktiivi rakendamine 

on liikmesriigiti siiski väga erinev, sõltuvalt sellest, kas enne olid riigis olemas 

vahendusmenetluse süsteemid või mitte, kusjuures mõned liikmesriigid on valinud 

suhteliselt sõnasõnalise direktiivi sätete rakendamise, teised on aga vaadanud 

põhjalikult läbi vaidluste lahendamise alternatiivsed võimalused (näiteks Itaalia 

kasutab vahendusmenetlust kuus korda sagedamini kui ülejäänud Euroopa riigid) ja 

ülejäänud on leidnud, et juba kehtivad õigusaktid on kooskõlas vahendusmenetluse 

direktiiviga; 

B. arvestades, et enamik liikmesriike laiendas oma ülevõtmismeetmete kohaldamisala ka 

riigisisestele juhtumitele ja ainult kolm liikmesriiki otsustas direktiivi üle võtta üksnes 

piiriüleste juhtumite puhul2, kusjuures ülevõtmine on kindlasti avaldanud soodsat 

mõju liikmesriikide seadustele ja asjaomastele vaidluste kategooriatele; 

C. arvestades, direktiivi ülevõtmise käigus ilmnenud raskused peegeldavad suuresti 

õiguskultuuri erinevusi eri liikmesriikide õigussüsteemides; arvestades, et seetõttu 

tuleks eelistada muudatust õigusmõtlemises, arendades vahendamise kultuuri, mis 

põhineb vaidluste lahendamisel poolte kokkuleppel – see on küsimus, mille on 

korduvalt tõstatatud õiguspraktikute Euroopa võrgustikud alates liidu direktiivi 

läbivaatamisest ja seejärel selle ülevõtmise käigus liikmesriikide poolt; 

D. arvestades, et vahendusmenetluse direktiivi rakendamine on andnud ELile lisaväärtust, 

sest on suurendanud riikide seadusandjate teadlikkust vahendusmenetluse eelistest ja 

viinud teataval määral ühtlustanud liikmesriikide menetlusõigust ja erinevaid tavasid; 

E. arvestades, et vahendusmenetlus kui alternatiivne, vabatahtlik ja konfidentsiaalne 

kohtuväline menetlus võib olla kasulik vahend, mis aitab teatavatel juhtudel ja vajalike 

tagatiste olemasolu korral vähendada kohtusüsteemi ülekoormust ning võimaldab 

füüsilistel ja juriidilistel isikutel kiiresti ja odavalt lahendada vaidlusi kohtuväliselt, 

samuti on liiga pikad kohtumenetlused vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, 

kuid vahendusmenetlus tagab õiguskaitse parema kättesaadavuse ja aitab kaasa 

majanduskasvule; 

F. arvestades, et vahendusmenetluse direktiivi artiklis 1 sõnastatud eesmärke, mis on 

suunatud vahendusmenetluse kasutamise julgustamisele ja eelkõige „tasakaalu 

vahendus- ja kohtumenetluste vahel“ saavutamisele, ei ole ilmselgelt saavutatud, sest 

                                                 
1  PE 453.180. 
2  Vt COM(2016)0542, lk 5. 



 

 

vahendusmenetlust kasutatakse enamikus liikmesriikidest keskmiselt vähem kui 1 % 

juhtumitest kohtutes1; 

G. arvestades, et vahendusmenetluse direktiiv ei ole loonud liidu kohtuvälise vaidluste 

lahendamise süsteemi rangeimas mõttes, kui välja arvata konkreetsete sätete 

kehtestamine kohtumenetluses aegumistähtaegade möödumise valdkonnas, kui 

püütakse jõuda vahenduseni, ja konfidentsiaalsuskohustuste valdkonnas vahendajate ja 

nende halduspersonali jaoks; 

Peamised järeldused 

1. väljendab heameelt tõsiasja üle, et paljudes liikmesriikides on vahendussüsteemides 

hiljuti tehtud muudatusi ja neid on läbi vaadatud ning teistes liikmesriikides 

kavandatakse kohaldatavate õigusaktide muutmist2; 

2. mõistab hukka asjaolu, et kolm liikmesriiki on otsustanud direktiivi siseriiklikku 

õigusse üle võtta üksnes piiriüleste juhtumite suhtes, ning märgib, et riikide 

vahendussüsteemide toimimisega on teatavaid probleeme, mis tulenevad peamiselt 

võistleva menetluse traditsioonist ja vahenduskultuuri puudumisest liikmesriikides, 

samuti vähesest teadlikkusest vahendusmenetlusest enamikus liikmesriikides, 

puudulikest teadmistest, kuidas lahendada piiriüleseid juhtumeid, ja vahendajate 

kvaliteedikontrolli mehhanismide toimimisest3; 

3. rõhutab ühtlasi, et kõik liikmesriigid näevad kohtutele ette võimaluse teha pooltele 

ettepanek kasutada vahendusmenetlust või võtta vähemalt osa vahendusmenetlust 

käsitlevast teabeüritusest; märgib, et mõnes liikmesriigis on kõnealustest 

teabeüritustest osavõtmine kohustuslik kas kohtuniku algatusel4 või on see seadusega 

ette nähtud konkreetsete vaidluste puhul, näiteks pereasjades5; märgib samuti, et 

mõned liikmesriigid nõuavad advokaatidelt oma kliendi teavitamist 

vahendusmenetluse võimalusest või kohtule tehtavas avalduses kinnitust selle kohta, 

et vahendusmenetluse kasutamist on üritatud, või põhjendust selle kohta, mis seda 

takistab; märgib siiski, et vahendusmenetluse direktiivi artikliga 8 tagatakse, et 

pooltelt, kes püüavad vaidlust lahendada vahendusmenetluse teel, ei võeta hiljem 

vahendusmenetlusele kulutatud aja tõttu õigust pöörduda kohtu poole; rõhutab, et 

liikmesriikidel ei ole selles küsimuses erilisi probleeme tekkinud; 

4. juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et paljud liikmesriigid pakuvad osapooltele 

vahendusmenetluses osalemiseks rahalisi stiimuleid kas kulude vähendamise, õigusabi 

või vahendusmenetluse kaalumisest põhjendamatult keeldumise sanktsioneerimise 

kujul; märgib, et neis riikides saavutatud tulemused tõestavad, et vahendusmenetlus 

võib toimida kulutõhusa ja kiire kohtuvälise vaidluste lahendamisena menetluste abil, 

mis on kohandatud osapoolte vajadustega; 

5. on seisukohal, et tegevusjuhendite vastuvõtmine on oluline vahend 

vahendusmenetluse kvaliteedi tagamiseks; märgib sellega seoses, et sidusrühmad on 

                                                 
1  PE 571.395, p.25. 
2  Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Madalmaad, Poola, 

Portugal, Slovakkia ja Ungari. 
3  Vt COM(2016)0542, lk 4. 
4  Nt Tšehhi Vabariigis. 
5  Nt Leedus, Luksemburgis, Inglismaal ja Walesis. 



 

 

kasutanud vahendajate Euroopa tegevusjuhendit või koostatud selle eeskujul 

siseriiklikud või valdkondlikud tegevusjuhendid; märgib ühtlasi, et enamik 

liikmesriike on kehtestanud vahendajatele kohustuslikud akrediteerimise korra ja/või 

on loodud vahendajate register; 

6. peab kahetsusväärseks, et raske on saada laiaulatuslikke andmeid vahendusmenetluse 

kohta, sealhulgas vahendatud juhtumite arvu, keskmine kestuse ja vahendusmenetluste 

õnnestumise määra kohta; märgib, et ilma usaldusväärse andmebaasita on väga 

keeruline vahendusmenetlust edasi arendada ja suurendada avalikkuse usaldust selle 

tõhususe vastu; toob teisalt esile Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku suureneva 

rolli riikide kohta andmete kogumise parandamisel vahendusmenetluse direktiivi 

kohaldamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades; 

7. väljendab heameelt selle üle, et vahendusel on eriti oluline perekonnaõiguse 

valdkonnas (eelkõige menetluste puhul, mis käsitlevad lapse hooldusõigust, 

suhtlusõigust ja lapseröövi juhtumeid), kus vahendus võib luua soodsa õhkkonna 

arutelu tekkeks ja tagada vanemate võrdse kohtlemise; märgib ühtlasi, et lahendused 

poolte kokkuleppel on tõenäoliselt pikaajalised ja lapse huvides, sest need võivad 

puudutada ka lapse peamist elukohta, külastuskorda ja lapse ülalpidamisega seotud 

kokkuleppeid; rõhutab sellega seoses tsiviil- ja kaubandusasju käsitleva Euroopa 

õigusalase koostöö võrgustiku olulist rolli soovituste koostamisel eesmärgiga 

suurendada perelepituse kasutamist piiriüleses kontekstis, eriti lapseröövi juhtumite 

puhul; 

8. rõhutab vajadust arendada välja ja hallata Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis eraldi 

osa, mis keskendub piiriülesele vahendusmenetlusele perekonnaküsimustes ja annab 

teavet riiklike vahendusmenetluse süsteemide kohta; 

9. väljendab heameelt komisjoni pühendumise üle kaasrahastada seetõttu eri projekte, 

mille eesmärk on edendada vahendusmenetlust ning koolitada liikmesriikides 

kohtunikke ja erialatöötajaid; 

10. rõhutab, et hoolimata vahendusmenetluse vabatahtlikust laadist, tuleb astuda 

täiendavaid samme, et tagada vahendatud kokkulepete täidetavus kiirel ja 

taskukohasel viisil, austades täiel määral põhiõigusi ning liidu ja siseriiklikku õigust; 

tuletab sellega seoses meelde, et ühes liikmesriigis poolte vahel saavutatud 

kokkuleppe täidetavaks tunnistamiseks on üldjuhul vaja see kinnitada mõnes 

riigiasutuses, mis tekitab lisakulusid ja on kokkuleppe pooltele aeganõudev, mistõttu 

võib sellel olla ebasoodne mõju teises riigis tehtud vahendusmenetluse kokkulepetele, 

eriti väiksemate kohtuvaidluste puhul; 

Soovitused 

11. kutsub liikmesriike suurendama jõupingutusi, et edendada vahendusmenetluse 

kasutamist tsiviil- ja kaubandusvaidlustes, sealhulgas asjakohaste teabekampaaniate 

abil, millega antakse kodanikele ja juriidilistele isikutele asjakohast ja põhjalikku 

teavet menetluse eesmärgi ja eeliste kohta aja ja raha säästmise seisukohast, ning 

parandada selleks õiguspraktikute vahelist koostööd; rõhutab sellega seoses vajadust 

vahetada eri riikide jurisdiktsioonide häid tavasid ja toetada seda sobivate meetmetega 

liidu tasandil, et suurendada teadlikkust vahendusmenetluse kasulikkusest; 



 

 

12. palub komisjonil hinnata vajadust töötada välja kogu ELi hõlmavad 

kvaliteedistandardid vahendusteenuste osutamiseks, eriti järjepidevust tagavate 

miinimumstandardite kujul, võttes samas arvesse põhiõigust õiguskaitsele 

juurdepääsuks ja samuti kohalikke erinevusi vahenduskultuuris, et veelgi edendada 

vahendusmenetluse kasutamist; 

13. palub komisjonil samuti hinnata, kas liikmesriikidel on vaja luua ja pidada 

siseriiklikke vahendusmenetluse registreid, mis oleksid teabeallikaks mitte ainult 

komisjonile, vaid neid saaksid kasutada ka riikide vahendajad, et tutvuda heade 

tavadega üle kogu Euroopa; rõhutab, et kõik sellised registrid peavad olema täielikult 

kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (määrus (EL) 2016/679)1;  

14. palub komisjonil teha üksikasjaliku uuringu, mis käsitleb tõkkeid välismaiste 

vahenduskokkulepete vabale ringlusele liidus ja eri võimalusi, kuidas edendada 

vahendusmenetluse kasutamist usaldusväärse, taskukohase ja tõhusa viisina 

konfliktide lahendamiseks siseriiklike ja piiriüleste vaidluste korral liidus, võttes 

arvesse õigusriigi põhimõtet ja jätkuvaid rahvusvahelisi arengusuundumusi kõnealuses 

valdkonnas; 

15. kutsub komisjoni leidma õigusnormide läbivaatamise käigus lahendused 

vahendusmenetluse kohaldamisala tõhusaks laiendamiseks ka muudele tsiviil- ja 

haldusasjadele, kus see on võimalik; rõhutab siiski, et erilist tähelepanu tuleb pöörata 

mõjule, mida vahendusmenetlus võib avaldada teatavatele sotsiaalküsimustele, näiteks 

perekonnaõiguse vallas; soovitab sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel 

kohaldada ja rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid vahendusprotsessi ohtude 

vähendamiseks nõrgemate poolte jaoks, kaitsta neid protsessi või tugevama osapoole 

seisundi võimaliku kuritarvitamise eest ning esitada asjakohased põhjalikud 

statistilised andmed; rõhutab ühtlasi, et oluline on tagada kulude osas õiglaste 

kriteeriumide järgimine, eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade huvide 

kaitsmist silmas pidades; märgib siiski, et vahendusmenetlus võib kaotada oma 

atraktiivsuse ja lisaväärtuse, kui poolte jaoks kehtestatakse liiga ranged standardid; 

o 

o   o 

16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

 

 

                                                 
1  ELT L 119, 4.5.2016, lk 1. 


