
AD\571538SV.doc PE 357.668v02-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

2004/0251(COD)

23.6.2005

YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor

till utskottet för rättsliga frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på 
medling i civilrättsliga tvister
(KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

Föredragande: Johannes Blokland



PE 357.668v02-00 2/7 AD\571538SV.doc

SV

PA_Leg



AD\571538SV.doc 3/7 PE 357.668v02-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska rådet har upprepade gånger understrukit betydelsen av alternativa 
tvistlösningssätt. Under år 2000 godkände rådet alternativa metoder för lösning av 
civilrättsliga tvister. I artikel III-269 andra stycket g i utkastet till fördrag om upprättande av 
en konstitution för Europa anges uttryckligen att alternativa metoder för lösning av tvister hör 
till gemenskapens befogenheter, och därmed har utvecklingen av alternativ tvistlösning blivit 
ett mål.

Om utvecklingen av alternativ tvistlösning är ett mål krävs återhållsamhet i fråga om 
lagstiftning. Ny lagstiftning begränsar utvecklingen av ett alternativ till rättskipning.

Föredragandens hållning

Föredraganden anser att kommissionens argumentation inte är tillräckligt tydlig för att 
motivera ett direktiv om tvistlösning. Han föreslår därför att direktivet endast skall tillämpas 
på gränsöverskridande ärenden. Härigenom undviker man att utvecklingen av tvistlösning 
som ett alternativ till rättskipning hindras i medlemsstaterna. Försök med tvistlösning skall 
uppfylla kraven i direktivet. Utvecklingen av alternativ tvistlösning står i flera medlemsstater 
på inrikesministeriernas dagordning och är även föremål för rättsväsendets intresse.

De definitioner som kommissionen valt i artikel 2 är för omfattande. De måste begränsas på 
sådant sätt att medling inte missbrukas. Därför föreslår föredraganden att en 
överenskommelse om medling, i överensstämmelse med riktlinjerna för internationella 
medlingsorganisationer, skall fastställas skriftligt och att en neutral medlingssakkunnig skall 
leda medlingen.

Utöver definitionen av medlingens kvalitet måste man även se till att det finns oberoende 
klagomåls- och disciplinbestämmelser. Sådana instrument är en förutsättning för att medling 
skall kunna vara ett fullgott alternativ till rättskipning.

Medling kännetecknas av förtroendeaspekten. I artikel 6 görs en koppling mellan kraven på 
förtroende i samband med medling och ett eventuellt anlitande av en domstol. Enligt 
föredragandens åsikt måste förtroendet i samband med medling komma till uttryck även i 
rubriken. Vidare bör inte enbart utsagor och medgivanden som görs vid en medling behandlas 
förtroligt. Även beteendet i samband med en medling betraktas av sakkunniga som 
bevismaterial i ett förfarande. Det är önskvärt att detta förs in i direktivet.

Utvecklingen av medlingen i medlemsstaterna gynnas för närvarande inte genom lagstiftning. 
Detta direktiv kan med ändrad lydelse utgöra ett bidrag till förtroendet för medling som ett 
alternativ till rättskipning i samband med gränsöverskridande ärenden.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 
Skäl 10

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en förlikning är beroende av 
parternas goda vilja för att kunna verkställas. 
Det är därför nödvändigt att se till att alla 
medlemsstater inför ett förfarande 
varigenom domstolar eller andra 
myndigheter kan fastställa en förlikning i en 
dom, ett beslut eller en officiell handling.

(10) Det är viktigt att medling inte ses som 
ett sämre alternativ till rättegång i den 
meningen att en överenskommelse är 
beroende av parternas goda vilja för att 
kunna verkställas. Det är därför nödvändigt 
att se till att alla medlemsstater, om deras 
civilrätt inte innehåller bestämmelser om 
detta, inför ett förfarande varigenom 
domstolar eller andra myndigheter kan 
fastställa en överenskommelse i en dom, ett 
beslut eller en officiell handling.

Motivering

I ett antal medlemsstater har en överenskommelse till följd av medling laga kraft utan att det 
behövs någon handling eller något beslut från en domstol. Därför är det inte önskvärt att 
detta förfarande föreskrivs på ett bindande sätt för alla medlemsstater.

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 1

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att främja 
användningen av medling och genom att 
säkra ett gott samspel mellan medling och 
domstolsförfaranden.

1. Syftet med detta direktiv är att underlätta 
tillgången till tvistlösning genom att främja 
parternas frivilliga användning av medling 
och genom att säkra ett gott samspel mellan 
medling och domstolsförfaranden.

Motivering

Det speciella med medling ligger i att överenskommelsen mellan parterna är frivillig, vilket 
bör preciseras.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 2, led a, stycke 1

(a) medling: varje förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
bistås av en tredje man för att nå en 
överenskommelse om lösning av tvisten, och 
oavsett om förfarandet inleds av parterna, 
föreslås eller föreläggs av domstol eller 
föreskrivs i en medlemsstats nationella rätt.

(a) medling: ett förfarande, oavsett 
beteckning, där en eller flera parter i en tvist 
försöker nå en överenskommelse om lösning 
av tvisten med hjälp av en medlare.
Förfarandet kan inledas av parterna, föreslås 
eller föreläggas av domstol med parternas 
samförstånd eller inledas i enlighet med en 
skyldighet som anges i en medlemsstats 
nationella rätt.

Motivering

Genom denna definition preciseras att målet med medlingen är att försöka nå en 
överenskommelse med hjälp av en medlare som inte har i uppdrag att biträda parterna. 
Vidare anges att ett medlingsförfarande alltid kräver parternas samförstånd. Detta är mycket 
viktigt för att framgång skall uppnås.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 1

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, uppmana parterna 
att använda medling för att lösa tvisten. 
Domstolen får under alla omständigheter 
kräva att parterna deltar i ett 
informationsmöte om användning av 
medling.

1. En domstol där talan har väckts får, när 
det är lämpligt och med hänsyn till alla 
omständigheter i ärendet, uppmana parterna 
att använda medling för att lösa tvisten. 
Domstolen får uppmana parterna att delta i 
ett informationsmöte om användning av 
medling.

Motivering

Formuleringen i den ursprungliga texten överskrider den ramgivande karaktären hos 
förslaget till direktiv och inkräktar på subsidiariteten i fråga om domstolarnas befogenheter. I 
detta ändringsförslag lämnas möjligheten öppen att formulera hänvisningar.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall främja och 
uppmuntra utbildning av medlare så att 
parter i en tvist skall kunna välja en medlare 
som effektivt kan bedriva medling på ett sätt 

2. Medlemsstaterna skall främja och 
uppmuntra utbildning av medlare så att 
parter i en tvist skall kunna välja en medlare 
som effektivt kan bedriva medling på ett 
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som parterna har rätt att förvänta sig. ansvarsfullt sätt och i överensstämmelse 
med berättigade kvalitetsförväntningar från 
parternas sida.

Motivering

I samband med ett medlingsförfarande finns möjligheten att parter med helt motsatta 
förväntningar deltar i medlingen. Därför måste texten anpassas till detta kriterium.

Ändringsförslag 6
Artikel 6, rubrik

Tillåtlighet av bevisning i 
tvistemålsrättegångar

Förtroende i samband med ett 
medlingsförfarande

Motivering

I denna artikel bör betoningen ligga på förtroende i samband med ett medlingsförfarande. I 
sin förlängning innebär detta att aspekter med ursprung i medlingen inte kan användas i en 
rättegång. Detta gäller även för förvaltningsrättegångar och är inte begränsat till 
civilrättsliga förfaranden. Ändringen av rubriken gäller båda dessa förfarandetyper.

Ändringsförslag 7
Artikel 6, punkt 1, led a

(a) En uppmaning från en part om att 
inleda medling eller det faktum att en part 
accepterade att delta i medling.

utgår

Motivering

En uppmaning eller ett erbjudande från en part om att avsluta en tvist genom medling 
omfattas inte av förtroendet i samband med medling.
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