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RÖVID INDOKOLÁS

The European Council has repeatedly stressed the importance of alternative methods of 
resolving disputes. In 2000 the Council approved alternative methods of settling disputes 
under civil and commercial law. Article III-269(2)(g) of the draft Treaty establishing a 
Constitution for Europe explicitly lists alternative methods of dispute settlement among the 
powers of the Community and makes the development of alternative methods of dispute 
settlement an objective.

If developing alternative methods of dispute settlement is an objective, restraint must be 
exercised in adopting legislation on the subject. New legislation will restrict the development 
of an alternative to legal proceedings.

The draftsman's view

The draftsman considers that the Commission's arguments are insufficiently clear to justify a 
directive on mediation. He therefore proposes that the directive should apply only to 
international cases. This will avoid hampering the development of mediation as an alternative 
to legal proceedings in the Member States. Experiments with mediation would then have to 
comply with the requirements of the directive. The development of alternative methods of 
dispute settlement is on the agenda of Ministries of Home Affairs in several Member States, 
and Justice Ministries are also interested in it.

The definitions provided by the Commission in Article 2 are too broad. It is necessary to limit 
them so that mediation cannot be abused. The draftsman therefore opts, in line with the 
guidelines of international mediators' organisations, to require a mediation agreement to be 
concluded in writing and to have mediation conducted by a neutral mediation expert.

In addition to defining the quality of mediation, it is necessary to provide for an independent 
complaints procedure and independent disciplinary rules. If mediation is to become a fully-
fledged alternative to legal proceedings, such instruments are essential.

Confidentiality is a feature of mediation. Article 6 links the requirements of confidentiality of 
the mediation to the possible bringing of a court action. In the draftsman's view, the 
confidentiality of mediation should also be mentioned in the heading. Moreover, not only 
statements and admissions during mediation should be treated as confidential. Behaviour 
displayed during mediation is also seen by experts as constituting evidence for proceedings. It 
is desirable to insert this in the directive.

The development of mediation in the Member States currently would not benefit from 
legislation. In amended form, this directive could help to generate confidence in mediation as 
an alternative to court action in international disputes.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja  a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(10) preambulumbekezdés

(10) A közvetítést nem úgy kell tekinteni, 
mint a bírósági eljárás egy szegényebb 
változatát, abban az értelemben, hogy a 
rendezésről szóló megállapodások 
végrehajtása a felek jó szándékának 
függvénye. Ezért szükség van annak 
biztosítására, hogy valamennyi tagállam 
rendelkezzen egy olyan eljárásról, amely 
által a rendezésről szóló megállapodást egy 
bíróság vagy más közjogi testület egy 
ítéletben, döntésben vagy közokiratban 
erősítheti meg.

(10) A közvetítést nem úgy kell tekinteni, 
mint a bírósági eljárás egy szegényebb 
változatát, abban az értelemben, hogy a 
rendezésről szóló megállapodások 
végrehajtása a felek jó szándékának 
függvénye. Ezért szükség van annak 
biztosítására, hogy amennyiben a polgári és 
a kereskedelmi jog területén meglévő 
jogszabályaik ezt nem szabályozzák, 
valamennyi tagállam rendelkezzen egy olyan 
eljárásról, amely által a rendezésről szóló 
megállapodást egy bíróság vagy más közjogi 
testület egy ítéletben, döntésben vagy 
közokiratban erősítheti meg.

Indokolás

In some Member States, an agreement reached through mediation is legally valid without any 
court decision or instrument. It is therefore undesirable to compel all Member States to adopt 
this procedure.

Módosítás: 2
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
a közvetítés igénybevételének támogatása, 
valamint a közvetítés és a bírósági eljárás 
közötti rendezett kapcsolat biztosítása révén.

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
a közvetítés önkéntes igénybevételének
támogatása, valamint a közvetítés és a 
bírósági eljárás közötti rendezett kapcsolat 
biztosítása révén.

Indokolás

The distinguishing feature of mediation is that both parties agree to it, and this should be 
specified.

Módosítás: 3
2. cikk a) pont, első albekezdés

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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a) „Közvetítés”: bármely folyamat, 
függetlenül annak megnevezésétől vagy az 
arra való hivatkozástól, amelyben egy vita 
két vagy több felét egy harmadik fél segíti 
azzal a céllal, hogy megállapodásra 
jussanak a vita rendezéséről, és függetlenül 
attól, hogy az eljárást a felek 
kezdeményezik, egy bíróság javasolja vagy 
rendeli el, illetve egy tagállam nemzeti joga 
írja elő.

a) „Közvetítés”: egy folyamat, függetlenül 
annak megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több fele egy közvetítő segítségével próbál 
meg megállapodásra jutni vitájuk 
rendezéséről. Ezt az eljárást a felek 
kezdeményezhetik, egy bíróság javasolja 
vagy rendeli el a felek beleegyezésével, 
illetve egy tagállam nemzeti joga szerinti 
kötelezettség alapján kezdeményezik.

Indokolás

This definition states that the aim is to reach agreement through a mediator, whose job is not 
to 'assist' the parties. It also makes it clear that the mediation process must always have the 
consent of both parties. This is of essential importance to its success.

Módosítás: 4
3. cikk, (1) bekezdés

(1) Megfelelő esetben és tekintettel az eset 
valamennyi körülményére, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, felhívhatja a 
feleket a közvetítés igénybevételére a vita 
rendezése céljából. A bíróság minden 
esetben kötelezővé teheti a felek részvételét 
egy tájékoztatón a közvetítés használatáról.

(1) Megfelelő esetben és tekintettel az eset 
valamennyi körülményére, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, felhívhatja a 
feleket a közvetítés igénybevételére a vita 
rendezése céljából. A bíróság kérheti a felek 
részvételét egy tájékoztatón a közvetítés 
használatáról.

Indokolás

The formulation in the original text exceeds the bounds of the framework-setting character of 
the proposal for a directive and violates the subsidiarity principle in respect of the courts.
This amendment leaves open the possibility of formulating referrals.

Módosítás: 5
4. cikk, (2) bekezdés

(2) A tagállamok támogatják és ösztönzik a 
közvetítők képzését, hogy a vitában részt 
vevő feleknek lehetővé tegyék olyan 
közvetítő választását, aki a közvetítést a 
felek elvárásai szerinti módon, hatékonyan 
bonyolítja le.

(2) A tagállamok támogatják és ösztönzik a 
közvetítők képzését, hogy a vitában részt 
vevő feleknek lehetővé tegyék olyan 
közvetítő választását, aki a közvetítést 
hatékonyan, felelősségteljesen, és a felek 
jogos elvárásainak megfelelően bonyolítja 
le.
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Indokolás

It is possible that parties to a mediation procedure may enter into it with completely opposite 
expectations. The text should therefore be amended to make provision for this criterion.

Módosítás: 6
6. cikk, cím

Bizonyítékok megengedhetősége polgári 
bírósági eljárásban

A közvetítési eljárás bizalmassága

Indokolás

In this article, the emphasis should be on the confidentiality of the mediation procedure. It 
follows that information obtained through mediation cannot be adduced as evidence in 
judicial proceedings. This also applies to administrative judicial proceedings, and is not 
confined to civil proceedings. The amendment to the heading applies to both.

Módosítás: 7
6. cikk, (1) bekezdés, a) pont

a) Egy fél meghívásáról a közvetítésben 
való részvételre vagy arról a tényről, hogy 
egy fél részt kívánt venni a közvetítésben;

töölve

Indokolás

An invitation or offer by a party to end a dispute through mediation should not be covered by 
the provisions on the confidentiality of mediation.
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