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1. Терминологичен речник
Алтернативно решаване на споровете
Алтернативното решаване на спорове включва процеси и техники за разрешаване на
спорове и постигане на споразумение от страните извън съда. То е събирателен
термин за начините, (различни от съдебния), чрез които страните могат да уреждат
спорове, с (или без) помощта на трета страна.

Медиация
Медиацията може да бъде определена като доброволна, структурирана процедура,
посредством която „медиатор“1 улеснява общуването между страните по даден спор,
като им дава възможност да поемат отговорност за намирането на решение на спора.

Медиатор
Безпристрастна трета страна, която осъществява медиацията. Ако не е посочено
друго, понятието се използва, без да се засягат професионалният опит на медиатора и
специфичните изисквания, на които едно лице трябва да отговаря, за да може да се
нарече „медиатор“ в рамките на дадена правна система.

Извънсъдебна медиация
Понятието извънсъдебна медиация се използва за указване на медиация,
осъществявана от орган, който не е пряко свързан със съда. В нея могат да се
включват управлявани или одобрени от държавата органи за медиация и услуги по
медиация, които се предоставят от частни лица, както и частни организации по
медиация.

Съдебно- свързана медиация

1

Медиацията може да се осъществява и от повече от един медиатор.
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Ако спорът първо е отнесе пред съд и след това ( по време на висящ процес) се
извършва медиация, доктрината говори за съдебно- свързана медиация).

Споразумение, постигнато чрез медиация
Резултатът от медиацията, т.е. взаимноприемливото решение, постигнато от страните
посредством медиация. Следва да се отбележи, че в някои правни системи се
предпочита

терминът

меморандум

за

разбирателство

за

означаване

на

непосредствения резултат от медиацията, така че да не се правят погрешни
предположения за правния характер на постигнатия чрез медиация резултат.

Споразумение за медиация
Споразумение между медиатора и страните по спора, сключено преди провеждането
на медиация, в което могат да се определят правилата за процеса на медиация, както
и разноските и други въпроси.
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2. Въведение
2.1. Увод
Наличието на висококачествена, ефективна и ефикасна съдебна система е
необходима и задължителна предпоставка за развитие на демократичното общество.
Стройната

тенденция

за

увеличаването

на

натовареността

в

съдилищата,

повишаването на разходите за съдебните спорове, забавянето във времето,
необходимо за разрешаване на възникнал спор, предпочитанието на страните за
поверителност и за по-голям контрол върху начина за решаване не спора им, водят до
засилване на интереса и приложимостта на алтернативните начини за решаване на
споровете (наричани по-долу АРС).
Европейският съвет на своята среща в Тампере на 15 и 16 октомври 1999 г.
призова за създаването от държавите членки на алтернативни извънсъдебни
процедури с оглед улесняването на по-добрия достъп до правосъдие. Ефективните и
ефикасни съдебни системи са от основно значение за правилното функциониране на
вътрешния

пазар,

икономическата

стабилност,

инвестициите

и

конкурентоспособността. Те спомагат за укрепване на доверието в търговските
трансакции, улесняват решаването на спорове и допринасят за гарантиране на
наличието на необходимото доверие за насърчаване на икономическата дейност.
В съответствие с програмата „Правосъдие за растеж“ и стратегията „Европа
2020“ медиацията може да се разглежда като средство за подобряване на
ефективността на съдебната система и за намаляване на препятствията, създавани от
продължителните и скъпи съдебни процедури за гражданите и предприятията;
поради това тя може да допринесе за икономическия растеж. Медиацията може да
допринесе също така за поддържането на добри отношения между страните, тъй като
за разлика от съдебното производство не е налице „победител“ или „загубил“.
Като контрапункт на развиващите се европейски съдебни системи, които се
стремят да отговарят на нарастващите и променящите се потребности на обществото
и средата, нееднократно компетентните европейски институции в множество свои
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документи изтъкват недостатъчната ефективност на съдебната система в България.
Нееднократно се сочи липса на леснодостъпни и популяризирани алтернативни
методи за решаване на правни спорове, включително и предвид необходимостта от
намаляване на натовареността на съдилищата. Съгласно достъпната статистическа
информация, България е една от страните членки на ЕС, в които алтернативните
способи за решаване на правни спорове са най-слабо развити. Тези алтернативни
способи могат значително да намалят броя на новите дела и съответно
продължителността на разглеждане на делата от съдилищата, с което да подобрят
ефективността и качеството на съдебната ни система.
Следва обаче да се отбележат усилията на множество граждански
организации,

медиационни

центрове,

както

и

съдилища

напоследък

за

популяризиране на медиацията и ясно назоваване на съществуващите проблемите
пред нея. Заговори се за:
- изготвяне на национална стратегия за медиацията;
- за създаването на мрежа от обучени медиатори и медиаторски центрове в
градовете с районни съдилища;
- за предприемане на законодателни мерки за регулиране, контрол и
прилагане на медиацията;
- за въвеждане на задължителна първа среща по медиация преди началото на
съдебното производство (по някои спорове);
- за предприемане на мерки за стимулиране прилагането на медиация под
формата на финансово обезпечаване, вкл. правна помощ.
Визията на Оперативна програма „Добро управление“, по която се
осъществява и настоящият проект, се основава на разбирането, че силните,
ефективни и прозрачни държавни и съдебни институции имат пряко хоризонтално
отношение към постигането на всички цели, заложени в Стратегия „Европа 2020“, още
повече, че тези цели са взаимосвързани.
С оглед на това Асоциацията на еколозите от общините в България съвместно с
Партньора си Сдружение „Инициативни и иновации“, започна изпълнението на
проект по Оперативна програма „Добро управление“ BG05SFOP001-3.003 Граждански контрол върху реформата в съдебната система „Ефективната медиация в
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областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и
подпомагане реформата в съдебната система“ .

Общата цел на проекта е адаптиране, развитие и усъвършенстване на
алтернативните

методи

за

решаване

на

правни

спорове

(медиация)

при

административни спорове и в частност- в областта на екологията и опазване на
околната среда.
Проектният екип си поставя и следните специфични цели:
-

Провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри

практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на
спорове.
-

Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията,

което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.
-

Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното

включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от
съдебната реформа.
-

Иницииране на обществен дебат и разработване и предлагане за

обществено обсъждане на набор от нормативни промени, които да улеснят
използването на медиацията за разрешаване на административни спорове в областта
на екологията и опазването на околната среда.
-

Подобряване процесите на администриране, публично информиране и

цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медиация.
-

Засилване на ролята и потенциала на медиаторите и в частност

специализирано обучение на медиатори в сферата на екологията и опазването на
околната среда.

2.2. Ролята на АРС и в частност на медиацията в обществения живот
Медиацията е считана за най- бързо развиващия се способ за алтернативно
решаване на споровете. Със своята непреходна универсалност, практичност и
неформалност, има потенциала да бъде утвърдена като способ, който реално да
разтовари задъхалата се от множество спорове съдебна система и да даде реална
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алтернатива пред обществеността за бърз и евтин и най- важното ефективен метод за
уреждане на възникнали спорове в широк спектър от обществените отношения.
Има мнения, които отиват по- далеч и придават на АРС по- дълбок смисъл от
просто средство за облекчаване натовареността на съдилищата. Мирното решаване
на спорове като доброволно решение от информирана страна е започнало да се
разглежда като правна ценност, която следва да бъде насърчавана в обществото.2
Този вид мислене поставя AРС редом до основни правни ценности като мир,
ред, справедливост, свобода на индивидите и нациите, като съдебното производство
се явява последно средство (ultima ratio) за разрешаване на спорове в правовите
общества. Някои правни култури (например в Япония и Китай) традиционно са се
отказали да разчитат на закона като решаващ механизъм за решаване на спорове в
обществото. Поради това ЕС поставя развитието на АРС като свой политически
приоритет като признава ролята им като средство за постигане на социална
хармония3.

2.3. Медиацията по административни спорове
Медиацията е регламентирана законодателно в редица европейски държави.
Медиацията по граждански и търговски спорове набира все повече привърженици в
държавите от ЕС, разработвани са множество документи, които регламентират
прилагането й, както и множество теоретични трудове, които анализират както
напредъка на държавите от ЕС в използването й, така и недостатъците на правните
системи на държавите-членки и препоръки за засилване на ролята й при
извънсъдебното решаване на спорове.
За медиацията по административни спорове обаче се говори и пише малко и
недостатъчно. Тя като че ли остава извън или поне в периферията на фокуса както на
европейските институции, така и на отговорните за регламентирането й институции в
повечето държави членки. Тъй като безспорно, както ще стане видно от настоящия
анализ, медиацията по административни спорове разкрива множество специфики,
дори различия от тази по граждански и търговски спорове, то за да бъде успешно
приложена, следва да бъде анализирана в детайли и в светлината на
2
3

Извлечение от ЕМСС Проектен Екип 2016 – 2017 Решаване на спорове/Обхват на действията на съдията
Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, Item 10, Chapter 1.2.
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административното

правоотношение,

което

в

преобладаващите

случаи

е

правоотношение не между равнопоставени субекти на правото, които могат свободно
да договарят, а между субекти, намиращи се в отношение на власт и подчинение.
Безспорно, отправна точка и основа за прилагане на медиацията по
административни спорове следва да бъде натрупаният опит, знания и теоретична и
нормативна база, изработени за медиацията по граждански и търговски спорове.
Формалното пренасяне на норми и опит от медиацията по граждански и търговски
спорове обаче, ще

доведе до несъответствие с нуждите на административното

правоотношение и като резултат- до неприложимост и в крайна сметка до
неизползване на медиацията по административни спорове.
Това не бива да се допуска, тъй като с административни актове се регулират
ежедневно обществени отношения, засягането на които пряко се отразява както на
стокооборота, така и като цяло на правовия ред в държавата. При търговски и
граждански спор обичайно засегнати са две или повече страни и техните
индивидуални интереси. При издаване на незаконосъобразен, нищожен или
нецелесъобразен административен акт обаче, засегнати могат да бъдат широк кръг
от граждани или организации, техните права и законни интереси, както и
благосъстоянието на обществото като цяло, общественото здраве, дори и правовия
ред в дадена държава. Обществото би имало полза да съществува бърз, евтин и
ефективен механизъм, чрез който да бъдат разрешавани възникнали спорове с
администрацията и механизъм, по който евентуални незаконосъобразни, нищожни
или нецелесъобразни административни актове да бъдат изменяни или отменяни от
самия административен орган, в рамките на кратък период от време. Това би се
отразило изключително благоприятно на бизнес климата в дадена

държава, на

отношенията между институции и общественост, на доверието на обществото в
административния апарат и като цяло на благосъстоянието на обществото и на
правовия ред в държавата.
В същото време не трябва да се забравя, че административният орган би могъл
да договаря само в рамките на закона, на своята собствена компетентност и то
съобразявайки се с пределите на своята оперативна самостоятелност. Излизане извън
пределите на дискреционната власт на органа би се отразило на валидността на
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волеизявлението му и от там, дори да бъде постигнато споразумение между
спорещите, същото би било недействително и няма да предизвика желаните правни
последици.

Имайки

предвид

огромното

разнообразие

на

административни

правоотношение и тяхната тежка нормативна регулация, се изисква създаване на
уредба, която по непротиворечив начин да насочва административния орган дали,
кога и в какви граници ще има право да договаря в процедура по медиация. Липсата
на

детайлна

регулация,

кратката,

дори

противоречива

уредба,

понякога

неприложима към административното правоотношение, не дава нужната увереност и
стимул на административните органи да участват в процедури по медиация.

2.4. Основна цел на Анализа
Настоящият анализ има за цел да бъдат очертани, както добрите практики в
държавите от Европейския съюз в областта на АРС, които могат да насърчат
използването на медиацията по административни спорове, така и да даде задълбочен
поглед върху предизвикателствата и трудностите пред прилагането й. Така могат да
бъдат разработени ефективни механизми за преодоляването им, а в случай, че това е
невъзможно

или

нецелесъобразно

поради

спецификата

на

конкретни

административни правоотношения, да бъде очертана рамка на правоотношенията,
подходящи за разрешаване в процедура по медиация.
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3. Общи положения
3.1. Медиацията съгласно българския Закон за медиацията (ЗМ)
Съгласно ЗМ медиацията е доброволна и поверителна процедура за
извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага
спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат
граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с
права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица,
включително и когато са презгранични. Съгласно закона Медиация не се провежда,
ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на
споразумение.
Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като
всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация.
За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който страните са
постигнали изрично съгласие за започването й, а когато липсва изрично съгласие денят на първата среща на всички участници с медиатора. Процедурата по медиация
се осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните. Ако страните
постигнат съгласие те могат да сключат споразумение. Съдържанието и формата на
споразумението се определят от страните. Формата може да бъде устна, писмена и
писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора. Споразумението
обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, които не са
участвали в процедурата. Страните имат свобода да договарят аспекти на
споразумението

като

са

ограничени

единствено

от

общото

задължение

споразумението, което постигнат да не противоречи на закона и да не го заобикаля,
както и да не накърнява добрите нрави. В противен случай постигнатото
споразумение ще е нищожно.
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3.2.

Основни видове и етапи на медиационната процедура

Правната доктрина класифицира медиацията според множество критерии в
различни видове. За настоящия анализ основно са разгледани и застъпени два
основни вида медиация класифицирани според сезирането на решаващия орган. В
случай, че спорът вече е отнесен до съда или друг решаващ орган, то тогава говорим
за съдебно –свързана медиация. Ако процедурата се извършва от медиатор преди
спорът да е отнесен към съда- говорим за класическа медиация. Класическата (или
извънсъдебната медиация) е най- рационална, тъй като при нея се цели да бъде
избегнато завеждането на дело.
В общия случай класическата медиационната процедура в България се
развива в последователността посочена в таблица № 1 4 (Приложение № 1 към
настоящия анализ).

3.3.

Предимства на медиационната процедура пред класическия съдебен

процес
Медиацията разкрива редица предимства пред класическата съдебна
процедура. Някои от различията в двата подхода за разрешаване на спорове са
посочени в таблица № 2, по- долу.

ФАКТОРИ

МЕДИАЦИЯ

СЪДЕБНО ДЕЛО

Разходи

Уреждането на спора чрез медиация,

За обжалване се събира държавна

като цяло е по – евтино, тъй като е

такса, определена нормативно.

необходимо по- малко време, за да се

Освен такси по делото, следва да се

разреши спорът. Ще бъдат спестени

заплатят разходи за адвокат, вещи

такси, които биха били дължими по

лица и експертизи, ако такива са

5

съдебно дело .

използвани по делото.

4

Разгледан е общ случай, на извънсъдебна медиационна процедура, доколкото започната във възможно най- ранен етап от
развитието на спора е считана за най- ефективна
5
Следва да се има предвид, че в общия случай, таксата за обжалване на административен акт не е голяма и е проста, т.е.
фиксирана е и не се изчислява, както в гражданското производство като процент от материалния интерес по делото. Съгласно
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и
Министерството на правосъдието, по жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:
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Време

6

Обикновено кратко

Обикновено дълго.

Времето

за разрешаване на спора

Делата обичайно са дълги, поради

зависи от страните. Обичайно още

тежкия процес на събиране на

след втора- трета среща позициите

факти

на страните са изяснени и е ясно дали

натовареността на съдилищата и

може

честите

да

бъде

постигнато

споразумение.

и

доказателства,

отлагания

на

съдебни

заседания, както и насрочването им
след голям период от време.

Контрол
изхода

върху

Медиаторът не отсъжда нито решава

Контролът върху изхода на спора е

кой има вина в спора, а се фокусира

изцяло в ръцете на съдията, чието

върху това да подпомогне страните

решение ще бъде взето на базата на

да

събраните данни и доказателства

открият

посрещне

решение,
техните

което

да

нужди

и

по делото.

потребности. Страните са тези, които
решават дали да уредят спора си със
споразумение, както и какви да бъдат
детайлите му. Медиацията е погъвкав и неформален процес.

Гъвкавост

Има много по- добра възможност за

Съдебният процес е формален. Той

взаимодействие между медиатора и

следва

страните. Можете да се стигне до

нормативен акт.

всякакво иновативо разрешение, като

За да достигне до решение съдията

страните не са ограничени изцяло от

следва да е убеден, че съдебната

правната норма. Стига постигнатото

процедура

споразумение да не противоречи на

правни

общо основание на закона или на

спазени.

морала,

което

нищожно.

7

би

го

ход,

и

принципи

определен

в

съществуващите
и

норми

са

направило

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци- 10 лв.
б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон- 50 лв.
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.
6
Следва да се има предвид, че съгласно Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г., продължителността
на административните дела на първа инстанция в България е средно 122 дни, което поставя България на 4-то място в ЕС по
бързина на производството. Въпреки това имайки предвид възможността за обжалване на първоинстанционните решения,
отново съдебната процедура е значително по- бавна от медиационната.
7

В административното производство тази свобода на договаряне е в голяма степен ограничена и стеснена в рамките на
оперативната самостоятелност на АО
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Конфиденциалност

Преговорите

между

страните

по

време на медиационната процедура

Съдебните заседания по правило са
публични.

са лични и конфиденциални. Ако се
постигне
страните

споразумение,
да

решат

договореното в тайна.

Без „последствия“

да

може
запазят

8

Решенията и действията ви по време

Всичко казано в съда по време на

на

не

съдебно заседание е доказателство,

могат да бъдат използвани като

вписва се в протокола от СЗ и може

доказателства

да бъде използвано срещу вас.

медиационната

процедура

срещу

някоя

от

страните ако спорът се пренесе в
съда.

3.4.

Недостатъчност и противоречивост на нормативната уредба относно

медиация по административни спорове

В детайли в българската и европейска юриспруденция е изследвала
медиацията по спорове от гражданско- правния спектър (граждански, търговски,
семейни спорове и др.). Далеч не толкова задълбочени и многобройни са източниците
на информация и анализ на медиацията по административни спорове.
И въпреки, че българският Закон за медиацията формално дава законодателно
разрешение медиация да бъде провеждана и по административни спорове, в
настоящата нормативна уредба има множество неясноти и дори противоречия със
същността на административното правоотношение. И докато недетайлното уреждане
на медиацията по гражданскоправни спорове може да се счита за предимство, което
дава свобода на страните да провеждат медиации и да договарят, то при
административното правоотношение, по – скоро внася неяснота и е недостатъчен
стимул за страните да подхождат към медиация. Противоречия като:

8

В административното производство тази свобода на договаряне е в голяма степен ограничена и стеснена в рамките на
оперативната самостоятелност на АО гарантирана от ЗМ), тъй като АО е длъжен да взима своите решения прозрачно и
обществото има право на достъп до информация за действията и решенията му.
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- Посочване от закона, че медиацията се прилага за „административни
спорове, свързани с права на потребители“- очевидна слабост при редакцията на
нормата, която без детайлен прочит навежда на мисълта, че медиация е приложима
единствено за спорове, свързани с права на потребители;
- Ограничението, което въвежда закона медиация да не се провежда, ако
закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение,
след като АПК вече урежда института на споразумението;
- Липсата на ясна уредба относно правомощията на АО да договаря;
- Липсата на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за
административните съдии да напътстват страните по спора към медиация;
- Липсата на изрична уредба за спиране на преклузивните срокове за
обжалване на АА при започнала процедура по медиация;
- Неяснотите около начина на придаване на изпълнителна сила на
споразумение, постигнато в административното производство, както и редица други
неясноти в начина на прилагане на нормите уреждащи медиацията в АП, водят до
невъзможност същата да бъде използвана. Към това следва да се допълни и липсата
на информираност на обществото за възможността да бъде прилагана медиация при
възникнал административен спор.
Поради това, за да се използват предимствата на медиацията и в
административното производство, се налага детайлен анализ на европейските добри
практики, както по гражданскоправни спорове, така и където е налична информацияпо административни спорове, а и за целите на настоящия проект- и по екологични
спорове (като частен случай на административните спорове). От там би могло да бъде
почерпен опит и по – лесно да бъдат преодолени предизвикателствата пред
медиацията по административни спорове.
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4. Нормативна
медиацията в ЕС

уредба

на

Медиацията е един от най-популярните способи за извънсъдебно решаване на
спорове. Началото на съвременната медиация е поставено през 70-те години в САЩ,
развива се през 80-те години в Обединеното кралство и Австралия и през 90-те
намира своето място в гражданското право на много европейски страни 9 .
Предимствата пред формалната и скъпа съдебна процедура, претоварването на
съдилищата, както и неуместността на съдебните процедури за определени видове
спорове, бързо налагат приемането и все по-широкото прилагане на способите за
алтернативно решаване на спорове в почти всички държави в Европа и Северна
Америка.
Медиацията е традиционен способ за АРС с традиции и в САЩ. По някои
видове търговски спорове е невъзможно сезиране на съда, ако страните
предварително не са се опитали да разрешат конфликта си чрез посредник. В Англия
около 21%, а в Китай около 25% от търговските спорове се решават извън съда чрез
медиационна процедура.
Традиционно медиацията се използва и за разрешаване на трудовите спорове.
Медиацията се развива в САЩ още в 60-те години на миналия век и бързо придобива
популярност сред работодателите. На фона на големите средства, които се губят
заради конфликти в предприятията, за съдебни такси и разноски по трудови спорове,
много компании прибягват към “медиацията” и успешно съкращават с пъти разходите
за съдебни производства, снижават значително броя на съдебните искове, и отчитат
висок процент на извънсъдебно разрешени трудови конфликти.

4.1. Актове на Съвет на Европа

9

В анализа е използвана информация от книгата на Матей Марев „Извънсъдебни способи за решаване на административни
спорове“ издание Сиела Норма, София, 2016 г.
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Първите актове, с които Медиацията се закрепя нормативно в Европа са
Препоръки на Съвета на Европа. През 1998 г. е приета Препоръка № R(98)1 относно
семейната медиация, а 1999 г. и съответно 2001 г. Препоръка № (99)19 относно
медиацията по наказателни въпроси и Препоръка (2001)9 относно медиация между
административни власти и частни лица. В резултат от отчитането на положителните
резултати от първите препоръки, през септември 2002 г. Комитетът на Министрите на
Съвета на Европа приема и Препоръка R(2002)10 за медиация по граждански въпроси.
Това са първите общоевропейски актове, уреждащи института на Медиацията, които
стават основа на уредбата на Европейския съюз в областта. Те са и база за
създаването и на Зелена книга, и инициирането на дискусия между всички
заинтересувани лица в областта на алтернативното разрешаване на спорове по
граждански и търговски въпроси.10

4.2. Директива 2008/52/ЕО
В резултат на проведените дискусии е предприета и законодателна
инициатива за регламентиране на Медиацията на ниво Европейски съюз, чийто пряк
резултат е Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по
гражданскоправни и търговскоправни въпроси, в която са доразвити основните
положения, залегнали в препоръките на СЕ.

4.3. Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски
спорове (Директивата за АРС)
Директивата гарантира че потребителите имат достъп до АРС за решаване на
техните спорове с търговците. Достъпът до АРС е гарантиран независимо от това
какъв продукт или услуга са закупили (изключени са единствено споровете във връзка
със здравето и висшето образование), независимо дали продуктът или услугата е била
закупена онлайн или не и дали търговецът е установен държавата – членка на
потребителя или в друга държава. Тази директива също така установява обвързващи
изисквания за качеството на органите за решаване на спорове, които предлагат
процедури по АРС на потребители.
10

Извлечение от статия „Медиацията във факти“ от тук: http://mediationnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=30&lang=bg, сайтът е посетен на 28.11.2017 г.
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4.4. Регламент (ЕС) № 524/2013 за онлайн решаване на спорове на
потребители (Регламентът ОРС)
Платформата за ОРС е уеб-базирана платформа разработена от Европейската
комисия. Нейната цел е да окаже съдействие на потребителите и търговците да
разрешат спорове, произтичащи от техните договорни взаимоотношения във връзка с
онлайн покупки на стоки и онлайн услуги извън съда на ниска цена бързо и без
усложнения. Това позволява на потребителите да изпращат техните спорове онлайн
на някои от 23- те официални езика на Европейския съюз. Платформата за ОРС
предава информацията само на квалифицирани органи за решаване на спорове,
посочени от държавите- членки. Държавите-членки трябва да установят национално
лице за контакт, което да осигури съдействие на ползвателите на платформата за
ОРС. Списъкът с тези национални лица за контакт се намира на платформата за ОРС.
Платформата е достъпна за потребители и търговци от 15 февруари 2016 г. 11
4.5. Регламент на Комисията за прилагане на ОРС12.
4.6. Европейски кодекс за поведение за медиатори.

Освен тези основни актове, съществуват няколко Директиви на ЕС (по
отношение на секторното законодателство на ЕС), които съдържат разпоредби
относно схемите за АРС за решаване на спорове, като Директивата за кредитните
споразумения за потребители, Директивата за електронна търговия и др.

11

ОРС платвормата може да бъде разгледана тук:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
12
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1051 на Комисията от 1 юли 2015 година относно условията за изпълняване на функциите на
платформата за онлайн решаване на спорове, условията във връзка с електронния формуляр за жалби и условията за
сътрудничество между звената за контакт, предвидени в Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета
относно онлайн решаване на потребителски спорове
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5. Анализи и доклади
За да наложи медиацията като един от основните способи за АРС в държавите
членки, ЕС чрез своите институции извършва редица проучвания и анализи за начина
на транспониране и прилагане на изработената нормативна уредба, както и за
резултатите в отделните държави членки, като често публикува аналитични
документи с препоръки за подобрения, които биха подпомогнали държавите по пътя
на утвърждаване на медиацията като ефективен алтернативен способ за разрешаване
на спорове извън съда. Въпреки че повечето от тези доклади се отнасят за прилагане
на Директивата за медиация по граждански и търговски спорове, много от
констатациите са изключително ценни и приложими и в сферата на развитие на
медиацията по административни спорове, поради което ще бъдат разгледани в
настоящия анализ.

5.1. Доклад на Генерална дирекция „Вътрешна политика“ при Европейския
парламент13
Съгласно Доклада, изготвен на база проучване в 26 държави членки (с
изключение на Дания), съществува парадокс в много от европейските правни
системи. Според официалните източници съществува изключително висок процент
успеваемост по процедури, по които спорещи страни са използвали медиация
(впечатляващите от 50 до 75%, а при доброволни медиации, водени от
професионални медиатори- до 85%), но обратно на очакванията- изключително е
ограничено използването на медиация от спорещите страни и от адвокатите. Като
пример се сочи опита в Белгия - при примерна 75% успеваемост на медиационните
процедури, могат да спестят приблизително 330 дни и 5000 евро в сравнение със
съдебно производство, както и Италия- при

примерна 75% успеваемост на

13

Доклад на Генерална дирекция за вътрешна политика към Европейския парламент на тема „Остойностяване на разходите за
неизползване
на
медиацияанализ
на
данните“
(свален
от
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201105/20110518ATT19592/20110518ATT19592EN.pdf , линкът е посетен на
23.11.2017 г.
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медиационните процедури, могат да спестят приблизително 860 дни и над 7000 евро
в сравнение със съдебно производство.
В посочения анализ са разработени модели, които търсят при какъв най- нисък
процент успеваемост на медиационните процедури, медиацията би била по-ефикасна
и целесъобразна като време и разходоспестяваща процедура в сравнение с
класическите съдебни процедури, като изследването е с поглед над страните в ЕС.

Съгласно изследването най- ниският процент успеваемост по медиационни
процедури, при който отново те биха били:
-

по- времеспестяващи в сравнение със съдебна процедура е 19%;

-

по- разходоспестяващи от съдебна процедура- 24%.

Еднозначният извод на изследването- медиацията спестява време и пари и
може да облекчи свръх натоварените съдилища в ЕС, а от там да подобри
ефективността на съдебната система.
Съгласно доклада, за да се осигури популяризиране на този ефикасен метод за
разрешаване на спорове, може да се въздейства в няколко направление:
-

Активно информиране на обществеността за ползите от медиацията;

-

Съдебно насърчавана медиация, при което съдиите да уведомяват и

разясняват за предимствата от процедурата при вече заведено дело, като правят
подбор на делата, при които е удачно да се използва;
-

Както предвижда и самата Директива 2008/52/ЕО- разработване от

държавите на стимули при участие в процедура по медиация или санкции при
неизползване, а директно водене на съдебно производство, като н.е:


Участие в процедура по силата на закона;



данъчни стимули;



възстановяване на съдебни такси (при постигане на медиационно

споразумение при вече заведено съдебно дело);


насърчаване на съдиите да насочват страните към медиация;
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-

Анализ на действителните разходи и време, които би спестила медиацията

- необходим и важен за промотиране на предимствата от медиацията.
Като положителен пример се сочи Италия, която използва първите три от
предвидените от Директивата стимули, като е и единствената държава в ЕС, въвела
задължителна медиация (моделът в Италия ще бъде подробно разгледан по- долу
Раздел 6, т.6.1.)
Интерес представлява графика, изготвена от Световната банка 14 , която
обобщава средните за всяка от страните в ЕС (към датата на изследването) време и
такси за водене на дело пред съдебни инстанции. Разходите са представени като
процент от исковата претенция и включват съдебните разноски, разноски за адвокат
и за изпълнение на съдебното решение.
Обобщените от Световната банка данни са забележителни по своята
амплитуда на необходимото време и разходи за водене на дело в различните
държави от ЕС.
Посочените данни касаят случай, при който страните нямат възможност да
избират алтернативен метод за решаване на спора си и се намират в т.нар.
едностепенен подход, т.е.- при само съдебно разрешаване на споровете.

14

Doing Business- Enforcement Contract 2009, World Bank
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Изследван е и т.нар. двустепенен подход, при който страните по спора първо
следва да се опитат да решат спора в процедура по медиация и ако тя е неуспешна да
продължат в съда.
На база Доклада на Световната банка от 2012 г. 15 е обобщена следната
таблица, която ясно показва ползите от медиация при двустепенния подход за
решаване на спорове:

15

World Bank, Doing Business Report 2012, източник статия във в-к Капитал от 13.12.2015 г., „За и против медиацията“ , показаната
таблица е свалена от тук:
http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2015/12/13/2669032_za_i_protiv_mediaciiata/, линкът е посетен на 23.11.2017 г.
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Таблицата ясно показва, че страните трябва да бъдат насърчавани да опитват
да разрешават споровете си чрез медиация. Дори в процедури, при които е
изпробвана медиация и след като тя не е дала резултат се е стигнало отново до
съдебно производство се спестяват както средства, така и много време на спорещите.

Предложени мерки в доклада:
-

Даване на широка публичност на предимствата и ползите използване на

медиацията;
-

Съдебно инициирана, поощрявана от съдиите по делата медиация

(„подбутване“);
-

Възможност за въвеждане на задължителна медиация (където е

приложимо):


Италия- Със Законодателен Указ 28 16 е въведена задължителна

медиация по редица граждански дела- задължителен опит за медиация, без който
не се позволява достъп до съдебно дело;
-

Данъчни стимули:



Отново в Италия- чл. 20 от Законодателен Указ 28 дава право на

властите да предоставят данъчни облекчения под формата на данъчен кредит в
размер до 500 евро (при успешна медиация) и до 250 евро, в случай, че медиацията
не е завършила с успех.
-

16

Възстановяване на част от платените съдебни разноски (при медиация

Decreto legislativo n. 28, Legislative Decree No. March 4, 2010, Article 5
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при вече заведено дело):


В Румъния, ако страните решат съдебен спор чрез медиация, получават

обратно всички платени до този момент съдебни разноски;


В Полша- възстановява се 75% от платената такса при постигане на

споразумение при съдебна процедура17;


В Унгария Закона за задълженията и Гражданския процесуален кодекс

предвиждат възстановяване на част от платените разноски по делото и намаляване
на размера на таксата за медиация в зависимост от вида на случая и в какъв момент
от него страните се обръщат към посредничество. Възстановяването на разходите
обаче не се прилага, когато страните идват в съда въпреки постигнатото
споразумение в медиацията.
-

Насърчаване на съдиите да насочват страните към медиация:



Като положителен пример е дадена България и в частност чл. 321 от ГПК,

съгласно който по дела за развод съдът е длъжен да напъти страните към
медиация.

5.2. Доклад на ЕМСС 2016-2017 г. „Алтернативно решаване на спорове и
обхват на правомощията на съдията“18
Докладът е разработен от екип, който включва представители на шестнадесет
членове на ЕМСС (Белгия, България, Дания, Англия и Уелс, Франция, Унгария,
Ирландия, Италия, Литва, Северна Ирландия, Полша, Румъния, Шотландия,
Словакия, Словения, Испания), както и двама представители от страни наблюдателки
(Финландия и Норвегия).

17

В Доклада е цитиран чл. 62 и 63 от румънския Гражданско-процесуален кодекс ( Romanian Civil Procedure Code 271, Law
192/2006, Articles 62, 63) и полсия Закон от 28 юли 2005 г., вестник "Закони", № 172, т. 1438 (2005) (See Poland, Law of July 28, 2005,
Journal of Laws, No. 172, item 1438 (2005)
18

Разработен от Екип на проекта "Решаване на спорове / Обхват на правомощията на съдията " на Европейската мрежа на
съдебните съвети (ЕМСС), достъпен в превод на български тук: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/17/Final-report-ENCJ-PTADR_BG.pdf . Линкът е посетен на 09.12.2017 г.
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Екипът на проекта се фокусира върху връзката и взаимодействието между
съдебните производства и процедурите за АРС, проведени в рамките на съдебно
производство по граждански дела.
Съгласно доклада всички страни- членки предвиждат медиация в съдебните си
системи, въпреки това, по-голямата част от страните имат много нисък процент (под
5%) от АРС в рамките на съдебното производство и не осъществяват или не проучват и
анализират АРС по системен и всеобхватен начин.
В доклада се идентифицират някои предимства, както и някои възможни
рискове пред АРС:
Предимства
-

Недостатъци

АРС е обикновено по-неформално, поевтино,

-

-

и

отнема

по-малко

време,

комуналните услуги да принуждават
потребителите,

AРС е по-подходящ за спорове, в които

услугите, да се съгласят на неизгодна

участват много страни.

процедура за решаване на спорове.

Процедурите

обикновено

са

-

Налагането

преди

на

потребителите

отколкото

правни консултации.

традиционните

съдебни
-

Налагането

да

на

В процедурите по АРС, страните играят

неидентифицирани

важна роля в решаването на собствените

решения онлайн.

спорове.

креативни

Това

често

решения,

води

до

-

по-дълготрайни

резултати, по-голямо удовлетворение и

да

получат

споразумения

поверителни и по-малко стресиращи,

им

-

Властта на големите корпорации и

отколкото съдебен процес.

производства.
-

-

имат

достъп

решения
лица

без
до

от

вземащи

Липсата на възможност за обжалване в
частни арбитражни процедури.

-

Нарастването на частни процедури за

подобрени взаимоотношения.

решаване на спорове, без защитата

AРС позволява по-всеобхватно решаване

осигурена от член 6 от ЕКПЧ за по

на

слабата страна.

спорове,

докато

в

съдебното

производство страните са обвързани с
конкретни искове.
-

AРС решава спорове по-задълбочено
като търси причините за тях и се опитва
да ги отстрани. По този начин могат да
се постигнат по-дълготрайни и постабилни решения.
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На базата на дадените от страните-членки отговори на предоставени в
изследването въпросници се правят следните заключения за съдебно свързаните
процедури по АРС:
-

В повечето страни съдилищата нямат възможността да разпореждат на

страните да използват процедура за АРС. Само в Италия и Франция съдиите имат
това правомощие като цяло.
-

В някои страни (Словения и Унгария) съдиите имат възможност да

разпоредят на страните да участват в така наречената информационна АРС сесия,
чиято цел е да информира страните за ползите от АРС.
-

Процедурата за АРС е предварително изискване за съдебното

производство, в определени случаи, само в 2 държави (Италия, Франция (по някои
семейно-правни казуси).
-

В 2 държави (Румъния и Шотландия) само експерти могат да провеждат

АРС процедури, свързани със съда. В 3 държави (Обединено кралство (Англия и Уелс);
Франция; Унгария) само съдиите могат да правят това. В 12 държави АРС може да се
провежда от съдии и от експерти.
-

Само 2 държави позволяват на съдиите да извършват извънсъдебни

видове процедури за АРС. 14 държави отговарят с ясно „не“ на този въпрос. В 2
държави (Словения и България) няма конкретно правило за това.

Докладът извежда следните препоръки по отношение на свързани със съда
АРС по граждански дела:
-

АРС трябва да бъде достъпно за страните по граждански дела.

-

АРС трябва да се има предвид при всички подходящи случаи.

-

Съдията

трябва,

в

подходящите

случаи,

да

бъде

активен

в

препоръчването на АРС.
-

Съдебната власт трябва да бъде обучена по въпросите на АРС.

-

АРС трябва да бъде проведено на възможно най-ранен етап в спора.

-

Държавите членки трябва да насърчават, наблюдават и анализират АРС.

-

Неучастието в процедура за АРС може да бъде санкционирано.
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5.3. Доклад на Европейския парламент за „Рестартиране на Директивата за
медиация“ от 2014 г. 19
Докладът предлага задълбочено проучване на законодателството, уреждащо
прилагането на медиация в страните членки, както и ценна статистическа
информация.
В Доклада са предоставени статистически данни за броя на медиациите,
провеждани за година в страните членки20

Брой на медиациите

Повече от 10 000

Страни

Германия, Италия, Холандия,
Обединено кралство

Брой на

% от държавите

страните

в ЕС

4

14%

Между 5000 и 10000

Унгария и Полша

2

7%

Между 2000 и 5000

Белгия, Франция, Словения

3

11%

6

21%

13

46%

Между 500 и 2000

Австрия, Дания, Ирландия,
Румъния, Словакия, Испания
България, Хърватска, Кипър,
Чехия, Естония, Финландия,

По- малко от 500

Гърция, Латвия, Литва,
Люксембург, Малта,
Португалия, Швеция

Основното заключение от Доклада е, че единствено законодателното
въвеждане на задължителна медиация (което е разрешено, но не се изисква изрично
съгласно европейското право), може да доведе до значително нарастване на броя на
медиациите. Според доклада, всякакви други про- медиационни насърчителни мерки
като поверителност на процедурата, чести покани от съдиите за медиация, както и
солидната акредитационна система за медиаторите, не произвежда значим ефект в
използването на медиацията.
19

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET%282014%29493042_EN.pdf

20

Следва да се има предвид, че в много от страните членки не се води единна статистика за водените медиация, поради което
данните са по-скоро ориентировъчни.
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Резултатите от проучването на ЕП показват, че:
-

повечето страни гарантират висока степен на поверителност на целия

процес по медиация;
-

съдилищата на повечето държави членки не са в голяма степен проактивни

при отнасянето на отделни случаи към медиация;
-

по-голямата част от държавите членки имат системи за акредитиране на

медиатори;
-

по-голямата част от държавите членки с най-нисък брой медиации

годишно, нямат икономически стимули за страните да участват в медиацията;
-

в по-голямата част от държавите членки сочат, че от страните не се изисква

да участват в предварителни информационни сесии по медиация;
-

по-голямата част от държавите членки съобщават също така, че за страните

няма задължение да използват медиация;
-

медиацията да се направи задължителна за "по-силната" страна;

Основните изводи от изследването са:
-

Медиацията спестява на страните значително време и разходи в сравнение

с времето и разходите за съдебен процес.
-

Макар

законодателство

че

отговорите

насърчава

по-скоро

използването

предполагат,
на

че

медиацията,

съществуващото
реализацията

на

Директивата за медиацията е разочароваща, тъй като въпреки доказаните и
многобройни ползи, медиацията по граждански и търговски дела все още се използва
в по-малко от 1% от случаите в ЕС. Това проучване, в което са събрани мненията на до
816 експерти от цяла Европа, показва, че това разочароващо представяне е резултат
от слабите политики в подкрепа на медиацията, законодателни или насърчаващи, в
почти всички 28 държави членки.
-

Въпреки, че член 5 на Директивата позволява на държавите членки да

въвеждат задължителни елементи на медиацията, включително санкции, традицията
на ЕС за доброволен подход към медиацията до голяма степен надделява на
законодателно равнище. Обратно на това, оценката на това кои мерки генерират
29
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медиация, показва, че е необходим задължителен елемент. Там, където тези
особености съществуват в закона, възникват медиации. Изследването показва, че
въвеждането на "смекчена" форма на задължителна медиация (поне в определени
категории случаи) може да бъде единственият начин да се направи така, че
медиацията да се използва в ЕС.
-

Сред възможните законодателни мерки в подкрепа на медиацията, тези,

които биха могли да окажат най-голямо въздействие върху използването на
медиацията, са следователно задължение за предварителни информационни сесии за
медиация (задължително участие в информационни сесии) и задължение за медиация
(задължителна медиация с възможност за отказ, ако страните не възнамеряват да
продължат процедурата).

Обобщение на възможните законодателни мерки, които биха могли да
окажат положително въздействие върху медиацията и са положително оценени,
според проучването, са:
-

да се изисква съветник (адвокат) да информира страните относно

медиацията;
-

задължителни информационни срещи по медиация преди съдебното

производство;
-

задължителна медиация с възможност страните да се откажат от

участие;
-

медиацията да се направи задължителна за "по-силната" страна;

-

даване на правомощия на съдиите да разпореждат на страните да

пристъпят към медиация;
-

прилагане на стимули за страните, които решат да пристъпят към

медиация, за да насърчат използването на медиацията;

Анализът предлага и няколко незаконодателни мерки, които също биха имали
положителен ефект върху насърчаване използването на медиацията:
-

Въвеждане на обучение по медиация в юридическите университети;
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-

Поемане от бизнеса на т.нар. ангажимент за медиация (разпространено в

САЩ- при което предприятия поемат неформален ангажимент при възникване на
определени спорове да използват медиация);
-

Разработване на програма „седмица за разрешаване на споровете“;

-

Създаване на орган в ЕС, който да промотира медиацията;

-

Унифициране на сертификацията на медиаторите на европейско ниво и

др.

5.4. Доклад на Европейската комисията за прилагането на Директива
2008/52/EО от 26.08.2016 г.21
Докладът има за цел да анализира степента на прилагане на Директивата и се
извършва на основание нейния чл. 11.
Съгласно документа са установени някои трудности по отношение на
функционирането на националните системи за медиация в практиката. Тези
трудности са свързани основно с липсата на „култура на медиация“ в държавите
членки, недостатъчното познаване на начините за разрешаване на презгранични
случаи, ниското ниво на информираност относно медиацията и функционирането на
механизмите за контрол на качеството при медиаторите. Някои от респондентите в
обществената консултация са посочили, че медиацията все още не е достатъчно
позната и е необходима „промяна в културата“, за да се осигури доверието на
гражданите в медиацията. Те също така подчертават, че съдиите и съдилищата все
още не са склонни да насочват страните към медиация.
Изследването също така установява, че трудно се получават от държавите
членки статистически данни относно провежданите медиации.
Като положителна стъпка докладът установява, че почти всички държави
членки са разширили приложното поле на своите мерки за транспониране на
Директивата, за да включват освен презгранични, също и национални случаи.

21

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за прилагането на
Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и
търговскоправни въпроси. Достъпен тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0542
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5.4.1. По отделните механизми за контрол на качеството на медиациите в
държавите членки докладът установява следното:
-

18 държави членки имат правила, отнасящи се до механизмите за контрол

на качеството на предоставяните услуги по медиация.
-

Повечето държави членки имат задължителни процедури за акредитация

на медиатори и водят регистри за медиаторите.
-

множество от респондентите (особено медиатори) са изразили при

допитването подкрепа за разработването на стандарти за качество за целия ЕС за
предоставяне на услуги по медиация. Не е изразена обаче почти никаква подкрепа от
държавите членки.

5.4.2. Обучение на медиаторите
-

17 държави членки насърчават обучението или го уреждат частично или по-

подробно в националното си законодателство. Повечето държави членки уреждат
първоначалното обучение на медиатори и го правят задължително, като надхвърлят
минималните изисквания на директивата. Много от тях налагат и изискване за
допълнително обучение.
-

В консултацията голяма част от респондентите са посочили, че обучението

на медиаторите в цяла Европа се различава значително по отношение на изисквания
хорариум и съдържанието на обучението.

5.4.3. Приканване от съда към медиация
-

Всички държави членки предвиждат възможност съдът да прикани

страните да използват медиация или поне да присъстват на информационна среща
относно използването на медиацията. В някои държави членки участието в такива
информационни срещи е задължително, по инициатива на съдията (например в
Чешката република) или във връзка с конкретни спорове, предвидени от закона, като
например семейноправни въпроси (Литва, Люксембург и Англия и Уелс).
-

Някои държави членки изискват адвокатите да информират клиентите си

за възможността да използват медиация или в молбите до съда да се посочва дали е
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направен опит за медиация или дали има някакви причини, поради които не може да
се направи такъв опит.
-

В Обединеното кралство по всяко време на съдебното производство

съдиите трябва да преценяват дали за разрешаването на спора не би била
целесъобразно използването на система за алтернативно разрешаване на спорове,
включително медиация. В такива случаи съдията приканва страните да отнесат спора
си до тази система.
-

Значително мнозинство от заинтересованите страни оценяват практиките,

насочени към поощряване на страните да използват медитация, като неефективни. Те
посочват, че такива покани се отправят твърде рядко, защото съдиите не познават
или не се доверяват на медиацията.
-

От горното изложение проличава, че практиките за стимулиране на

страните да използват медиация, с изключение на някои специфични случаи,
посочени по-горе, все още като цяло са незадоволителни. Поради това трябва да
бъдат положени допълнителни усилия на национално равнище, съобразени със
съответните системи за медиация.
-

Респондентите изтъкват следните мерки в националното законодателство

като особено полезни:


изискването страните да посочват в своите молби до съда дали е бил

направен опит за медиация, което ще напомни не само на съдиите, които разглеждат
молбите до съда, но и на адвокатите, които съветват страните, за възможността за
използване на медиация;


задължителните информационни срещи в рамките на съдебното

производство и задължението за съда да разглежда възможността за медиация на
всеки етап от съдебното производство

5.4.4. Задължителна медиация, стимули и санкции
-

От проучването проличава, че в 5 държави членки медитацията е

задължителна в някои специфични случаи. Например в Италия медиацията е
задължителна при много и различни видове спорове, в Унгария и Хърватия- при
някои семейноправни въпроси.
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-

Много държави членки насърчават използването на медиация чрез

предоставяне на финансови стимули за страните. 13 държави членки предоставят
финансови стимули за медиация чрез намаляване или пълно възстановяване на
таксите и разноските за съдебни производства, ако бъде постигнато споразумение
чрез медиация по време на спряно съдебно производство. В Словакия например се
възстановяват 30, 50 или 90 % от съдебни такси, в зависимост от това в коя фаза на
производството е постигнато споразумение чрез медиация. В някои държави членки
самата медиация се предлага безплатно или на ниски цени, в зависимост от
икономическото състояние на страните.
-

Съществуват и финансови стимули под формата на правна помощ.

Държавите членки прилагат различни правила за различните видове спорове или
процеси по медиация. В Германия например винаги се полага правна помощ за
съдебна медиация, но тя е ограничена по отношение на извънсъдебната медиация. В
Словения тя се полага само за съдебна медиация. В Люксембург правна помощ е на
разположение за съдебна медиация и семейна медиация, провеждани от
сертифициран медиатор. В Италия правна помощ е на разположение за
задължителната медиация. В този контекст трябва да се подчертае, че член 10 от
Директива 2003/8/ЕО разширява приложното поле на правото на правна помощ при
презгранични спорове до извънсъдебни процедури, включително медиация, ако
законът изисква страните да ги използват или ако страните по спора бъдат задължени
от съда да прибягнат до тях.
-

5 държави членки налагат санкции като средство да се насърчи

използването на медиация. В Унгария има санкции за страните, които, след като са
сключили споразумение, постигнато в резултат от медиация, въпреки това се
обръщат към съда или не изпълняват задълженията, поети по силата на
споразумението в резултат от медиация. В Ирландия се прилагат санкции за
необоснован отказ да се обмисли медиация. В Италия на спечелилата страна в
съдебното производство не се възстановят разноски, ако преди това тя е отхвърлила
предложение за медиация със същите условия като съдебното решение. Санкции
съществуват също и в случаите, в които медиацията е задължителна, но страните не
се възползват от нея, а вместо това се обръщат към съда. В Полша съдът може да
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задължи една от страните, която по-рано се е съгласила на медиация, но отказва да
участва в нея без основания, да заплати съдебните разноски, независимо от изхода на
делото. В Словения съдът може да осъди страна, която без основание отхвърля
насочването на случая за извънсъдебна медиация, да плати всички или част от
съдебните разноски на ответната страна.
-

Примери за полезни стимули, посочени от респондентите, са:



по-ниски съдебни такси за страните, които са направили опит за медиация

преди подаването на иска,


ефективни и привлекателни фискални облекчения,



безплатна медиация или поне финансова подкрепа за услугите по

медиация от страна на държавата.

5.4.5. Изпълняемост на споразумения, постигнати чрез медиация
- В Белгия, Чешката република, Унгария и Италия не се изисква изрично
съгласието на всички страни по спора, за да може да се подаде молба за придаване на
изпълнителна сила на споразумението, постигнато в резултат от медиация;
- В Гърция и Словакия молба за придаване на изпълнителна сила може да бъде
подадена от една от страните без изрично съгласие от другите страни;
- Съгласно полското право чрез подписването на споразумението страните
дават съгласието си за искане на одобрението на съда за придаване на изпълнителна
сила на споразумението.
Действително, за да се гарантира ефективността на медиацията, най-добра
практика може да представлява предоставянето на възможност на едната страна да
поиска придаване на изпълнителна сила на споразумението дори без изричното
съгласие на другата страна.

5.4.6. Информация за обществеността
- 13 държави членки са включили задължението да се разпространява
информация за медиацията в националното си законодателство. Приети са
разнообразни мерки за информиране на гражданите и предприятията за медиацията
(например онлайн информация на уебсайтовете на компетентните национални
35
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Водеща организация - СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“

BG05SFOP001-3.003-0016-С01
“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол
и подпомагане реформата в съдебната система“

органи, публични конференции, кампании за популяризиране, телевизионни клипове,
радиопредавания, плакати и др). Във всички държави членки информация за
предимствата на медиацията и полезна практическа информация за разноските и
процедурата се предоставя и от асоциации на медиаторите, адвокатски колегии или
от самите медиатори.
Въпреки това проучването показва, че информираността относно медиацията
продължава да е слаба и че все още съществува недостиг на информация за
потенциалните страни.

Заключения:
Държавите членки следва, когато е необходимо и целесъобразно:
-

да увеличат усилията си за популяризиране и насърчаване използването

на медиация;
-

да се увеличи броят на случаите, в които съдилищата приканват страните

да използват медиация, за да решат спора си.
Следните примери могат да се разглеждат като най-добри практики в това
отношение:
-

изискванията за страните да посочват в своите молби до съда дали е бил

направен опит за медиация;
-

задължителните информационни срещи в рамките на съдебното

производство и задължението за съдилищата да разглеждат възможността за
медиация на всеки етап от съдебното производство;
-

финансовите стимули, които правят икономически по-привлекателно за

страните да използват медиация, вместо да прибягват до съдебни процедури;
-

осигуряването на изпълняемост, без непременно да е необходимо

съгласието на всички страни по споразумението.
5.5. Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2017 г. 22
22

Относно изпълнението на Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои

аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Директива за медиацията)
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В своята резолюция европейският парламент обобщава следните препоръки
към Европейската комисия с оглед ефективно прилагане на Директива 2008/52/ЕО:
-

Държавите членки да засилят усилията си за насърчаване използването на

медиацията при гражданскоправни и търговскоправни спорове, включително чрез
подходящи

информационни

кампании,

както

и

да

гарантират

по-добро

сътрудничество между юристите за целта; подчертава в този контекст нуждата от
обмен на най-добри практики в различните национални юрисдикции, подкрепен от
подходящи мерки на равнище на ЕС, така че да се повиши осъзнаването на ползите от
медиацията;
-

призовава Комисията да направи оценка на необходимостта от

разработване на общоевропейски стандарти за качество на услугите по медиация,
под формата на минимални стандарти;
-

Призовава Комисията да направи оценка на необходимостта държавите

членки да създадат и поддържат национални регистри за процедурите по медиация
(при пълно спазване на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент
(ЕС) 2016/679)(13);
-

Изисква от Комисията да извърши задълбочено проучване относно

пречките пред свободното движение на чуждестранните споразумения за медиация в
рамките на Съюза и относно различните варианти за насърчаване използването на
медиацията като надежден, достъпен и ефективен начин за разрешаване на
конфликти при национални и трансгранични спорове в Европейския съюз;
-

Призовава Комисията, в прегледа си на правилата да намери решения, така

че ефективно да разшири приложното поле на медиацията също и за други
граждански или административни въпроси, доколкото е възможно;
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6. Медиацията по гражданскоправни казуси в някои от държавитечленки
6.1. Италианският модел
Имайки предвид статистиката за рекордно много провеждани медиации в
Италия, считаме за основополагащ за всеки един анализ на добрите медиационни
практики в Европа, опита на Италия. В своето изследване от 2014 г. Европейският
парламент прави задълбочен обзор на пътя, който извървява Италия за постигане на
споменатите резултати.

6.1.1. Законодателно уреждане на медиацията
Италианският парламент прави опити да уреди законодателно медиацията от
десетилетия. В Италия тя имам дълга традиция, като за първи път медиацията се
споменава в Гражданския кодекс през далечната 1865 г.
След приемане на Директива 52/2009 г. от ЕС, през юни 2009 г. италианският
парламент издава Законодателно постановление 69, съгласно което медиацията е
определена като начин за разрешаване на граждански и търговски спорове. Актът
също така предвижда право на италианското правителство да приеме допълнително
законодателство, което има за резултат приемането на Законодателен акт 28/ 2010 г.,
като от март 2011 г. приетите с този акт разпоредби за задължителна медиация влизат
в сила.
Като резултат от тези нови правила Организацията на адвокатите в Италия
обжалва приетият от правителството акт, считайки, че той противоречи на
прокламираното в италианската конституция право на всички граждани да заведат
дело пред съда, за да защитят своите права по гражданските и административни
закони.

38
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Водеща организация - СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“

BG05SFOP001-3.003-0016-С01
“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол
и подпомагане реформата в съдебната система“

Италианският Конституционен съд обаче не приема, че е нарушена тази
разпоредба на конституцията и не счита, че задължителната медиация възпрепятства
достъпа на гражданите до правосъдие. Но приема, че правителството е приело
законодателния си акт без да има право да приема такъв вид нормативен документ,
поради което го отменя в обжалваната му част.
Поради отмяната медиациите в Италия, дори онези, започнали доброволно,
спират.
За да противодейства на това, италианското правителство преработва
правилата на задължителната медиация.
През юни 2013 г. Италианското правителство одобрява Законодателно
постановление 69 и новите разпоредби относно медиацията са одобрени от
парламента през август 2013 г., като от септември влизат в сила.
Отново са приети разпоредбите за задължителна медиация, като законът
установява тестов 4 годишен период за прилагането й- до септември 2017 г.

6.1.2. За какво може и какво трябва да се използва медиация
Медиационната процедура съгласно Постановление 69 се прилага, както за
местни така и за трансгранични спорове само за искове и права, с които страните
могат свободно да разполагат.
Съгласно чл. 5 на постановлението следните случаи са предмет на
задължителна медиация- съсобственост, недвижим имот, делба, наследство, семейни
договорености, наем, депозиране за отговорно пазене, търговски наем, лекарска
грешка, клевета чрез пресата или по друг публичен начин, застраховки, банкови и
финансови договори. Новото законодателство предвижда и незадължителност за
всякакви други граждански и търговски спорове, непосочени по- горе.

6.1.3. Конфиденциалност
Конфиденциалността на медиационната процедура е гарантирана от закона,
тя касае и водените преговори, както и постигнатото споразумение в процедурата.
Гаранция за това е, че медиаторът не може да бъде задължен да свидетелства за
информация, станала му известна по време и по повод водената от него медиация.
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6.1.4. Информационна среща по медиация
За

задължителните

медиационни

процедури,

първата

среща

е

информационна. Медиаторът изяснява на страните функцията на медиацията и как
ще бъде проведена. Медиаторът поканва страните и техните адвокати да коментират
възможността да бъде започната медиационна процедура. Ако страните се съгласят,
те продължават с медиацията.

6.1.5. Финансови стимули и санкции
Въпреки, че не се предвиждат стимули за страните, които доброволно избират
медиацията преди да отидат в съда, се предвиждат такива за страни, които постигат
споразумение в медиация.
Чл. 17 от Постановление 28 предвижда, че всички документи, свързани с
медиация са освободени от такси за заверки, такси и други разходи. Освен това
финалното споразумение е освободено от регистрационен данък за суми до €51 646.
Чл. 20 също така постановява право на данъчен кредит за стойността на
медиационните такси, ако медиацията бъде довършена. Данъчният кредит зависи от
сумата, платена за медиацията. Максималният размер на данъчния кредит е 500 евро,
а ако медиацията се провали, максималният размер е редуциран на половина.
В допълнение, ако казусът е разрешен с медиация се полага възстановяване на
25% от платените адвокатски хонорари.
Съгласно новите разпоредби, ако някоя от страните не приеме предложено от
медиатора разрешение на казуса и реши да прехвърли спора в съда, съдът има право
да го натовари с всички разходи по медиацията и по делото, ако решението съвпада с
предложеното от медиатора.
Съдът има право да налага санкции за страни, които отказват опит за
медиация. Съдът може да осъди страна, която без обосновка е отказала медиация, да
внесе допълнителна такса в размер на административните разходи по делото, с което
разходите на тази страна по делото ще се удвоят.
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Адвокатът по делото е задължен писмено да уведоми клиентите си за
възможността за медиация като алтернатива на делото. Клиентът има право да
развали договора с адвоката си, ако той не му предостави тази информация.

6.1.6. Съдебно препращане към медиация
Съдията има право да разпореди страните да пристъпят към медиация във
всяка фаза на делото, дори във въззивна инстанция.

6.1.7. Изпълняемост на споразумението
Споразумението, постигнато при медиация е автоматично изпълняемо. Когато
страните постигнат споразумение, то се обобщава в протокол, който трябва да бъде
подписан от медиатора, от двете страни и от адвокатите на двете страни. Този
протокол е приложение към споразумението. Според чл. 12 от Законодателно
постановление 28, всяка от страните може да го входира в съда и тогава то придобива
сила на изпълнително основание и има същата сила като съдебно решение. Въпреки
това, ако споразумението нарушава закона, съдията пред когото е депозирано не го
одобрява.

6.1.8. Обучение и акредитация на медиаторите
Медиаторските организации, регистрирани в Министерство на правосъдието
на Италия са отговорни за обучението и акредитацията на медиаторите.
Лице, което желае да стане медиатор, трябва да изпълни изискванията,
определени в член 4, параграф 3, буква б) от Министерски указ № 180/2010: поспециално медиаторите трябва да притежават образователна степен или диплома,
равностойна на университетска степен след преминато тригодишно обучение, или
като алтернатива да са членове на професионална асоциация или организация и да са
завършили най-малко двугодишен опреснителен курс, организиран от обучителни
институции, акредитирани от Министерството на правосъдието, и по време на
двугодишното обучение те трябва да са участвали като подпомагани стажанти в наймалко двадесет случая на медиация.
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Обучителните институции, които издават удостоверения, в които се посочва,
че медиаторите са преминали необходимите обучителни курсове, са публични или
частни органи, акредитирани от Министерството на правосъдието, при условие че
отговарят на определени стандарти.

6.1.9. Задължение на адвокатите да информират клиентите за медиация
Адвокатите са задължени по закон да информират клиентите за опцията за
медиация и да опитат да разрешат спора чрез медиация. Тази мярка за
популяризиране на медиацията има решаващо значение в Италия.

6.1.10.

Правна помощ в медиацията

Присъствието на адвокат (външен за медиационната организация) е
задължително.

6.1.11.Статистика
Според официалната правителствена статистика от първия опит за
задължителна медиация между март 2011 и октомври 2012 г., са инициирани 220 000
медиации.
Това е забележителен успех на фона на бавното правосъдие в Италия и на
обичайно средно продължаващите по 3 г. първоинстанционни дела, които при
обжалване може да отнемат до 9 години.

Италианският пример е основополагащ при анализ и степенуване на мерките,
които могат да доведат до увеличаване използването на медиация. Рекорден брой
проведени медиации е постигнат единствено с въвеждането на задължителна
медиация и обратно при временната отмяна на разпоредбите, които я въвеждат,
въпреки че продължават да действат всички други стимули, медиацията не се
използва.

6.1.12.Рискове от задължителната медиация
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В свое интервю23, един от основоположниците на задължителната медиация в
Италия Джузепе ди Паоло, говори, както за множеството предимства и за някои
рискове от задължителния опит за медиация, както той се изразява.
Един от основните рискове е потенциалното намаляване на качеството на
медиацията, тъй като броят на медиациите и медиаторите нараства в геометрична
прогресия. Такъв е случаят в Италия. Броят на медиаторите достига 40 000, а този на
регистрираните медиаторски организации (бел. ред. в Италия се регистрират само
медиаторските организации, не отделните медиатори), нараства от дузина до близо 1
000 в рамките на месеци. Необходим е финансов ресурс за осъществяване на контрол
и прилагане на механизми за контрол на качеството.

6.2. Моделът в Обединеното кралство

6.2.1. Законодателно уреждане на медиацията
В Обединеното кралство не е приет закон за медиацията, както и към момента
няма държавен контрол върху обучението, работата и назначаването на медиаторите.
Вместо това съществуват частни компании, както и юридически и държавни
инициативи за популяризиране на медиацията.
6.2.2. Предмет на Медиацията в UK
Медиация може да се използва за разрешаването на широк кръг проблеми от
ежедневието, засягащи гражданското и търговското право, като жилищни спорове,
трудови спорове, спорове на работното място, искове с малък материален интерес,
искове за погасяване на дългове, въпроси за границите между имоти, въпроси в
областта на трудово-правните отношения, спорове от договорното право, искове за
понесени телесни повреди и искове за виновна небрежност, както и колективни
спорове, свързани с вдигане на шум или оказан тормоз.
Медиацията може да бъде използвана и при семейни спорове, включително
развод, молби по Закона за децата, включително за определяне на личните
отношения между родителите и децата. Не е ограничена до бивши партньори или
съпрузи. Например бабите и дядовците могат да прибягнат до семейна медиация, за
23

Цялото интервю е поместено тук: http://www.bgmediation.com/2010-04-23-09-51-10/227-italianskiat-opit-sys-zadalzhitelnatamediacia-u-nas. Сайтът е последно посетен на 20.12.2017 г.
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да се опитат да постигнат споразумение по отношение на личните си отношения с
техните внуци.

6.2.3. Поверителност
В Англия и Уелс конфиденциалността на медиацията е от ключово значение и е
защитена. Срещат се и изключения, например при твърдения за принуда или измама,
както и ако съдия прецени, че разкриването на данни е в интерес на правосъдието.

6.2.4. Доброволност срещу задължителност. Процедура за гражданска
медиация24
Гражданската медиация не се регулира чрез закон, нито представлява
предварително условие за започването на съдебно производство. Въпреки това,
страните по граждански дела следва да разгледат сериозно възможността за
медиация преди да се обърнат към съда.
Правилата за гражданско съдопроизводство (CPR) регулират практиката и
процеса в гражданските отделения на Апелативния съд, Висшия съд и окръжните
съдилища. CPR съдържа процесуален кодекс, чиято най-важна цел е да помага на
съдилищата за справедливото разглеждане на делата. Част от тази най-важна цел
изисква активна обработка на делата от страна на съда. Това включва насърчаване на
страните да използват процедура за алтернативно разрешаване на спорове, в случай
че съдът счете това за уместно, и съдействие за използването на подобна процедура.
Докато медиацията остава изцяло доброволна, правилата за гражданско
съдопроизводство определят факторите, които трябва да се вземат предвид при
определяне на размера на разноските, които ще бъдат присъдени. Съдът е длъжен да
се съобрази с положените усилия, при наличие на такива, преди и по време на
процедурните действия в опита за разрешаване на спора. Съответно, ако спечелилата
страна преди това е отхвърлила разумно предложение за медиация, съдията може да
вземе решение, че загубилата делото страна не е длъжна да заплати съдебните
разходи на спечелилата делото страна.

24

Информацията е получена от https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-ew-bg.do?member=1, сайтът е
посетен последно на 20.12.2017 г.
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Процедура за семейна медиация
В момента семейната медиация представлява изцяло доброволен процес. От
2011 г. насам всички потенциални ищци трябва да разгледат възможността за
използването на медиация като отидат на информационна среща по въпросите на
медиацията, преди да могат да подадат съдебен иск по силата на Протокола на
председателя за досъдебната процедура. Евентуалният ответник също следва да
присъства, ако е поканен. Ако ищецът реши да заведе дело, той трябва да приложи
формуляр (FM1) към иска си, за да покаже, че е освободен от изискването за
присъствие на информационна среща, че е присъствал на такава и е било счетено, че
медиацията не е подходяща в случая, или че е присъствал на медиация, която е
завършила неуспешно или не е разрешила всички проблеми.
В отговор на препоръката от Доклада за семейно правосъдие, правителството
въвежда разпоредба в Проектозакона за децата и семейството от февруари 2013 г. , с
която препоръката за присъствие на информационна среща по въпросите на
медиацията се превръща в законово изискване (с ограничени основания за
освобождаване, като например доказателства за наличие на домашно насилие).
Прилагането на формуляр FM1 към иска също се превръща в законово
задължение.

Обучение и акредитация на медиаторите
В Англия и Уелс няма национален кодекс на поведение специално за
медиаторите. Въпреки това, за да получи акредитация от CMC, гражданският
медиатор е длъжен да спазва кодекс на поведение – за модел е използван Етичният
кодекс на ЕС (EU Code of Conduct). Професията е саморегулираща се и
правителството не участва в насърчаване на спазването на доброволни кодекси.
Всички членове учредители на FMC са задължени да гарантират, че техните
членове (практикуващите семейна медиация) спазват Етичния кодекс на FMC (FMC
Code of Conduct).

Информация и обучение
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Информация относно медиацията в гражданския процес, предлаганите услуги
и техните цени може да бъда намерена на уебсайта на Министерство на правосъдието
в раздел гражданска медиация.
Указателят по гражданска медиация разполага с търсачка, чрез която е
възможно да се намери медиатор, предоставящ услуги на място, удобно за страните.
Търсачката на услуги в областта на семейната медиация предоставя възможността за
намиране на медиатор в близост до местожителството на потребителя. Уебсайтът на
организациите, членуващи във FMC, предоставя допълнителна информация относно
медиацията и услугите по медиация.
В Англия и Уелс няма национален орган за подготовка на медиатори.
Гражданските медиатори се обучават от частния сектор, който се саморегулира.
Професията е саморегулираща се и се занимава с обучението на своите членове.
Семейните медиатори произлизат от различни среди, включително от сферата
на правните, терапевтичните и социалните услуги, и не съществува правно изискване
те

да

притежават

някаква

специална

подготовка.

Различните

членски/

акредитационни организации обаче поддържат свои собствени образователни и
професионални стандарти, които включват и изискване за подготовка. От
медиаторите, които са обвързани с договор да предоставят публично финансирана
медиация, се очаква да достигнат до особено висок стандарт на акредитация и
обучение, за да могат да провеждат първоначалната информационна среща по
въпросите на медиацията и самата медиация.

Изпълняемост на споразумението, постигнато с медиация
Страните по граждански спорове, които са постигнали споразумение помежду
си посредством медиация, могат да подадат молба до съда да придаде
правнообвързваща сила на това споразумение. Ако съдът потвърди споразумението,
то става правнообвързваща и изпълнима заповед (consent order), в случай че съдът
бъде удовлетворен по отношение на справедливостта на конкретното споразумение.
Страните по семейни спорове, които постигнат споразумение помежду си с
помощта на своите юридически съветници или чрез медиация, могат да се обърнат
към съда с молба да придаде на тяхното споразумение силата на правно задължаваща
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съдебна заповед (consent order), в случай че съдът бъде удовлетворен по отношение
на справедливостта на конкретното споразумение. Това е по-вероятно да се използва
в случаите на финансови споразумения, отколкото на такива, уреждащи въпросите,
свързани с деца.

Финансови стимули и санкции
Страна, която необосновано откаже да участва в медиация може да бъде
съдена да плати разноските по делото.
Медиаторите следва да имат валидно сключени застраховки с покритие от
минимум £1 000 000 за искове за недобросъвестно водени медиации.
Адвокатите са задължени да информират клиентите за възможността за
медиация и други АРС съгласно Гражданско процесуалните норми възможно найрано в процеса.

Правна помощ при медиация
Използване на правна помощ от външни за медиацията адвокати е разрешено,
но не е задължително.

Статистика
Няма официална статистика.
Според извършения през 2012 г. одит от Център за ефективно разрешаване на
споровете, средно за около 8000 търговски и граждански случая годишно на обща
стойност £7.5 млрд., се ползва медиация. 90% от тях се разрешават за ден или за
малко повече. Съгласно заключението на одита медията спестява на Британската
икономика по £2 млрд. годишно от спестени време на мениджърите, увредени
отношения, загубена продуктивност и правни разходи.

6.3. Медиацията в Германия

Законодателно уреждане на медиацията
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Германският медиационен закон от 26 Юли 2012, регулира медиацията в
страната.
Законът следва изискванията на Директива 52/2009, но отива и по- далеч като
включва и местните медиации.

Предмет на медиацията
Законът не прави разграничени между различните видове спорове и
разпоредбите се прилагат за всякакви случаи ( в това число и административни
спорове) , с изключение на специфични случаи, уреждани от съдии по помирение.

Поверителност
Запазването на поверителността на медиацията се изисква в раздел 4 от
Закона за медиацията. Законът не изисква страните или другите лица, участващи в
процедурата по медиация, да поддържат конфиденциалност. Задължение за
конфиденциалност

трябва

да

бъде

договорено

от

страните

преди

медиацията, за да има ефект. Освен това всички медиатори са освободени от
задължението да дават показания в съд или арбитраж. Страните обаче могат да
освободят медиатора от това, което позволява на медиатора да свидетелства.

Доброволност срещу задължителност
В Германия, медиацията е напълно доброволна процедура. Съгласно закона
медиацията не може да бъде нареждана от закона или съда. Съдиите могат да
препоръчат медиация, но страните следва да дадат своето съгласие, за да участват.
Въпреки, че новият медиационен закон не изисква задължителна медиация
преди

завеждане

на

дело,

съществува

законодателство,

което

позволява

федералните щати да установят задължителни процедури за помирение като
предсъдебно изискване за искове с малък материален интерес (до €750) претенции за
клевета, спорове между съседи и др.

Информационна среща по медиация
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В Германия, освен за семейни казуси няма изискване страните да присъстват на
информационна сесия преди делото.

Финансови стимули и санкции
Към момента на цитирания анализ не се прилагат стимули за използване на
медиация. Законодателството обаче дава възможност такива стимули да бъдат
предоставяни, например намаляване на таксите ако искът бъде оттеглен след като
страните са постигнали споразумение в медиация.
Санкции за страни, които не са участвали доброволно в медиация не се
прилагат.

Съдебно препращане към медиация
Съгласно Гражданско процесуалкен кодекс съдия има право да препрати
случая, както към помирителна процедура, водена от съдия, така и към медиация, но
се изисква и съгласието на спорещите.

Изпълняемост на споразумението
В Германия споразуменията не са автоматично изпълняеми, но имат силата на
обвързващ договор. Има няколко начина да бъде осигурена изпълняемост на
споразумението :
-

може да бъде одобрено от нотариус,

-

да бъде одобрено от съд,

-

може да бъде преобразувано в арбитражно решение, което да включва

договореното,
-

може да бъде оформено като споразумение от адвокатите на страните и

след това вписано в компетентния окръжен съд или да бъде одобрено от Gütestelle
(официално регистриран орган или лице).
Всеки от тези методи прави споразумението изпълнително основание, като
съдено решение.

Обучение и акредитация на медиаторите
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Отделните

организации

по

медиация

установяват

свои

правила

за

акредитация. Водещите организации изискват участие в 200 часово обучение.
Според Закон за медиацията, Министерство на правосъдието има право да
приема правила за сертифициране на медиаторите.

Задължение на адвокатите да информират клиентите си
Според Раздел 13 от Правила за професионална практика на адвокатите, те
трябва да съветват техните клиенти да решават споровете си по най- подходящия
начин. Следователно адвокати са длъжни да насочат клиентите си към медиация, ако
тя е най- подходяща за дадения случай.
Съгласно гражданския процесуален кодекс в Германия при завеждане на дело
трябва да се даде информация дали е опитана медиация или друг метод за АРС.

Правна помощ при медиация
Присъствието на външен адвокат при медиация не е задължително, но е
разрешено. Тъй като външният адвокат се счита за трето лице, следва всички
участници в медиацията да дадат съгласие за присъствието му.

Статистика
В Германия медиация и помирение често се използват като синоними. За
медиациите няма официална статистика, но за помирението има такава. В 2011
например съдебно одобрените помирения са 12 252 граждански случая, от които
53.1% са разрешени доброволно. Съгласно друга статистика годишно се извършват от
10 000 до 15 000 съдебни медиации в Германия.
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7. Някои аспекти на медиацията по
административни
спорове
в
държавите-членки
Преглед на законодателството и практиката в страните-членки на ЕС показват,
че използването на медиация при административни спорове е все още в своето
начало и разкрива някои трудности, които тепърва следва да бъдат преодолявани.
Препоръка № R(2001)9 на СЕ е основният международен акт, регламентиращ
медиацията по административни спорове. Съгласно този акт медиацията може да
бъде класифицирана като класическа или съдебно свързана.
При класическата медиация- медиацията се използва преди съдебна
процедура. Допустимо е медиацията да бъде необходимо условие за започване на
съдебно производство.
Медиацията може да бъде използвана и след започване на съдебното
производство и по препоръка на съдия.
Следва да се има предвид, че България е подписала Препоръка № R(2001)9 на
СЕ и като страна по нея следва да спазва. Този международен акт препоръчва на
страните да създадат уредба на медиацията по отношение на всички видове
административни спорове. Българският Закон за медиацията е приет само три
години след влизане в сила на Препоръката и като включва в приложното си поле
административните спорове е един от модерните европейски закони. Недостатък
обаче е непрецизността на уредбата, както и липса на достатъчно ясна регламентация
в административно- процесуалния ни кодекс. Всичко това води до необходимост от
прецизиране и допълване на нормативната уредба в областта на медиация по
административни спорове. Отправна точка могат да бъдат добрите практики в
страните – членки, както и разработки и анализи по темата.
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7.1. Анализ

на

Университета

в

Грьонинген

относно

медиация

в

административното производство25
В анализа са разгледани някои предизвикателства пред прилагане на
медиацията по административни спорове, които са актуални и за българското
административно право.
Съществуват

редица

предпоставки,

следствие

от

спецификите

на

административното правоотношение, които следва да се имат предвид, при
анализиране на възможностите и начините за регламентиране на използване на
медиацията по административни спорове.

7.1.1. Отношения на власт и подчинение
Традиционно се счита, че отношенията между граждани и административни
органи не са равнопоставени, а напротив- асиметрични, йерархически. От гледна
точка на тази неравнопоставеност изглежда в противоречие със самата идея за
провеждане на преговори в административното производство. Неравнопоставеността
на участниците в административното правоотношение се засилва от факта, че
обикновено частното лице, което участва в тях има по- малко опит, финансови
средства и юридическа подготовка от административния орган.

7.1.2. Оперативна самостоятелност и обвързана компетентност на АО
Договарянето на споразумение по административен спор след като вече е
взето решение от административния орган, ще бъде законно само ако органът е
компетентен да измени своето предходно решение, т.е. оправомощен по силата на
приложимия закон. Следва да се съобрази, дали административният орган разполага
с дискреционна власт да измени решението си така, че новото да е в съответствие със
законовите изисквания и същевременно в по- голяма степен ползва интереса на
заинтересованите лица.

26

Т.е. следва във всеки отделен случай органът да

25

Mediation in Administrative Proceedings, de Graaf, K.J.; Marseille, Bert; Tolsma, Hanna, Published in:
Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law, Univercity of Groningen
26

Интересен пример за правото на административния орган да сключи споразумение при условията обвързана компетентност
дава Матей Марев в своята книга „ Извънсъдебни способи за решаване на административни спорове“ издание Сиела Норма,
София, 2016 г. Съгласно посоченото от него разпространено схващане, което към момента се поддържа и в практиката на ВАС
(макар и не по същество-Определение № 1954/12.02.2009г. на ВАС по адм. Д.№11722/2008 г., II o., а по същото дело като
касационна инстанция Определение №3642/19.03.2009 г. на ВАС по адм. д.№3160/2009 г. (5 чл. с-в), е, че административният
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съобразява дали действа в условията на оперативна самостоятелност или обвързана
компетентност.
Оперативната

самостоятелност

означава

правната

възможност

на

административния орган да прецени и избере едно свое поведение в рамките на
закона и съобразно целта на закона. Оперативната самостоятелност е предоставената
по закон възможност на административния орган да преценява дали, кога, как и какво
решение да вземе при осъществяване на дейност от своята компетентност.
При обвързана компетентност законовата норма насочва категорично само към
едно определено решение, което административният орган трябва да вземе при
наличието на предпоставките, предвидени от закона. В случаите на "обвързана
компетентност" административният орган няма възможност за преценка и
съобразяване на поведението с конкретния случай, което на пръв поглед изключва и
възможността да води преговори и да договаря.

7.1.3. Интереса на трети лица
За да бъде постигнато правно обвързващо споразумение по административен
спор, следва да се вземат предвид интересите на всички заинтересовани трети лица,
както и те да вземат участие в това споразумение. Няма как например
административният орган да сключи валидно споразумение, по силата на което да се
задължи ретроативно да издаде разрешение за строеж, чието издаване е отказал, без
в това споразумение да участват и да дадат съгласие и заинтересованите съседи.
Игнорирането на която и да е заинтересована страна ще доведе до недействителност
на постигнатото споразумение.

орган може да сключва споразумение само ако действа в условията на оперативна самостоятелност. Според автора сключване на
споразумение от АО е възможно и при условията на обвързана компетентност, като черпи основания за това от принципа на
служебното начало, залегнал в чл. 9, ал. 4 от АПК. Като последствие от този принцип, при сезиране с искане от граждани или
организация е налице законово задължение на АО да реши въпроса, предмет на административното производство по един от
двата начина – чрез издаване на административен акт или сключване на споразумение. Доколкото, според автора,
законодателят е поставил знак на равенство между издаване на АА или сключване на споразумение, то АО има право на избор,
като изборът между тези две решения сам по себе си е проявление на оперативната самостоятелност на АО. Тълкуване в
обратния смисъл според автора необосновано ограничава приложното поле на института на споразумението и се явява излишен
възпиращ фактор пред администрацията да сключва споразумения.
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7.1.4. Равнопоставено третиране на сходни случаи и възможността за
прецедент.
Като част от принципа на равенство АПК възприема правилото: “В пределите
на оперативната самостоятелност, при еднакви условия, сходните случаи се третират
„еднакво”. “Еднаквото” третиране на сходни случаи обаче въвежда, макар и не
категорично, “прецедента” в административния процес.
Всеки административен орган е задължен да решава систематично и
последователно казусите, с които е сезиран и да третира сходните случаи по един и
същи

начин.

Това

допълнително

стеснява

дискреционната

власт

на

административния орган да договаря, доколкото той ще бъде ограничен да вземе
такова решение, каквото е постановил по сходен случай. Това е един от основните
принципи в административното правоприлагане, следва административният орган да
взема предвидими и последователни решения. Успешно прилагане на АРС по даден
казус може да има само, когато административният орган има волята да измени
своята практика и по сходни случаи и занапред да взима такова решение, каквото е
договорил със споразумение в процедура по медиация.

7.1.5.

Поверителност

срещу

прозрачност

и

достъп

до

обществена

информация
Директивата 2008/52 Предвижда в своя чл. 7, че „Предвид обстоятелството,
че медиацията следва да се провежда при условията на поверителност, държавитечленки гарантират, че освен ако страните не са договорили друго, нито
медиаторите, нито лицата, участващи в провеждането на процедурата по
медиация, са длъжни да дават свидетелски показания в хода на граждански и
търговски съдебни производства или арбитраж относно информация, произтичаща
или свързана с процедура по медиация“.
Основна

характеристика

на

медиационните

процедури

е

тяхната

поверителност. Поверителността е важна и неизменна част от медиационната
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процедура. Поради това изглежда, че самата природа на медиацията и един от
основните принципи в административното право са в конфликт27.
Имайки предвид казаното, считаме, че би било подходящо, принципа за
поверителност в медиационните процедури да бъде прецизиран, когато се касае до
административни спорове, за да не се ограничават правата на трети лица за достъп до
информация.

7.1.6. АРС и преклузивните срокове за обжалване по съдебен ред.
При евентуални законодателни промени и регулиране на използването на АРС
и в частност на медиация по административни спорове, особено, когато се касае за
медиация, извършвана преди съдебно оспорване на административния акт, следва да
се има предвид, че законът предвижда преклузивни срокове за обжалване на актовете
по съдебен ред. Следва законодателно да бъде уредено, че стартирането на
медиационна процедура по съгласие на страните по спора, води до спиране на
теченето на преклузиваните срокове за обжалване на акта. Въпреки, че не е директно
приложима за административни спорове, Директива 2008/ 52 предвижда в своя чл. 8,
че „Държавите-членки гарантират, че страните, които избират медиацията в
опит да разрешат спор, няма да бъдат възпрепятствани впоследствие да образуват
съдебно производство или арбитраж във връзка със същия спор поради изтичането
на давностни срокове в хода на процедурата по медиация.“
Изброените по- горе предизвикателства пред АРС по административни
спорове са актуални за правните системи във всички европейски държави и в частност

27 Осигуряване на достъпът до информация за решенията и действията на администрацията е едно от основните й
задължения, което е и нормативно закрепено в Закон за достъп до обществена информация. Съгласно закона за АО съществува
задължение да предоставя информация, по отношение на която едновременно са налице две предпоставки: да е в кръга на
компетентността му и да е налична. Според ЗДОИ обществената информация, която посочените субекти предоставят е два вида
– официална и служебна. Официалната информация се съдържа в техните правни актове - нормативни, общи, индивидуални.
Принципът за достъп до нормативните актове на държавните органи е, че той се осигурява чрез обнародването им в Държавен
вестник. Достъпът до другите юридически актове се осъществява по реда на ЗДОИ, освен ако в друг закон или в решение на
органа, издал акта е предвидено той да се осигури чрез обнародване. Служебната информация има обслужващ характер по
отношение издаването на актове и осъществяването на други дейности от органите и от техните администрации. Служебна
информация например са мненията, препоръките, становищата, консултациите. Те могат да са изготвени от или за органа, и да
са във връзка както с издаваните от него актове, така и по повод на друга негова, или на администрацията му дейност.

55
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Водеща организация - СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“

BG05SFOP001-3.003-0016-С01
“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол
и подпомагане реформата в съдебната система“

и в България. Без да се оспорва огромният принос, който би имал за обществото
използване на медиация при разрешаване на административни спорове, следа да се
има предвид, че е необходимо детайлно законодателно уреждане на АРС по АС, като
се отчетат спецификите на административното правоотношение. Следва да бъде
извършена и задълбочена психологическа оценка на нагласите и моделите на
действие на административните органи, които по общо мнение са склонни да
правоприлагат, търсейки по- скоро „буквата“ на закона и отчитайки йерархическото
си превъзходство в административното производство. Би било подходящо да се
изследва възможността за въвеждане като принцип в административното право на
задължение на административния орган да търси начини за доброволно разрешаване
на възникнал административен спор като самият орган да бъде задължен да бъде
инициатор на медиационна процедура, след извършване на оценка, доколко същата е
приложима по конкретния казус. Така ще бъде постигнат баланс в отношенията между
административен орган и лицата, които оспорват акта му и ще бъде преодоляна
властническата позиция на органа, доколкото в процедура по договаряне страните
следва да бъдат равнопоставени. В детайли на този аспект на евентуални
законодателни промени ще се спрем в анализа, посветен на предложения за
законодателни промени, които да въвеждат медиацията в административното
производство.
Като обобщение могат да се изведат следните аспекти, които следва да бъдат
взети предвид при разработване на законодателство, което да урежда прилагането на
медиацията по административни спорове:
-

Неравнопоставеност - отношение на власти и подчинение между АО и

адресатите на административни актове, което не благоприятства договорни
процеси, в които страните трябва да бъдат равнопоставени;
-

Оперативна самостоятелност- необходимост АО при всеки отделен

случай да съобразява дали разполага с власт свободно да договаря;
-

Интересите на трети лица- при всяка медиационна процедура следва да

не се пренебрегват интересите на трети лица, които биха били засегнати от
споразумението и същите да вземат участие в него;
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-

Равнопоставеност- задължение за АО да взима еднакви решения по

сходни случаи, при последващ подобен случай следва АО да вземе същото
решение;
-

Прозрачност- АО е длъжен да извършват своята дейност и да

постановяват своите актове прозрачно. Това е в противоречие с поверителността,
която е една от основните характеристики на медиационната процедура;
-

Преклузивните срокове за обжалване на АА по съдебен ред- следва да

бъде законодателно уредено започването на медиационна процедура да спира
преклузивния срок за обжалване на АА.

7.2. Ново законодателство, уреждащо медиация по административни
спорове в Полша28
Закон за допълнение на Полския административно-процесуален кодекс е
подписан на 27 април 2017 г. от президента на Полша. Залага се на по- близко
партньорство между администрацията и гражданите и на насърчаване на социалното
участие в изпълнението на публичните функции.

До

момента медиацията

съществува теоретично в законодателството на Полша като възможност за
извънсъдебно и доброволно решаване на административни спорове, но на практика е
използвана рядко. Съгласно доклад на Върховния административен съд, медиация е
използвана по осем административни дела в Полша през 2015, като е довела до
разрешаване на само един от случаите. Също е използвана 8 пъти през 2016 г., но нито
едно от делата не са разрешени с медиация.
Новите разпоредби позволяват да бъде използвана медиация по всички дела,
по които спорът позволява (чл. 96а §1).
Фундаменталните принципи на медиацията са напълно застъпени- медиацията
е доброволна (чл. 96a §2) и поверителна (чл. 96j §1), медиаторът е безпристрастен (чл.
96g) и неутрален (чл. 96f), и страните могат свободно да изберат медиатор (чл. 96b §2–
3).

28

Adrianna Bartosiak, Dr Maciej Kiełbowski, Administrative practice, Wardyński & Partners
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Страните могат да прекратят медиационната процедура по всяко време без
всякакви негативни последици. Страните свободно решават как ще бъдат покрити
разходите по медиацията. По искане на страните или по инициатива на
административния орган се изисква административният орган да уведоми за
възможността за медиация. Ако дадена страна не даде съгласието си за медиация в
14-дневен срок от уведомяването, медиация няма да бъде извършена, тъй като няма
презумпция за съгласието на страната по чл. 96c от кодекса. В съответствие с общия
принцип, че страните трябва да бъдат надлежно и изчерпателно информирани за
фактическите и правни обстоятелства по случая (чл. 9 от Кодекса), за да се гарантира,
че съгласието е дадено съзнателно, съобщението относно медиацията ще включва
информация за правилата за провеждане на медиация, възможността страните да
изберат медиатора и правилата за покриване на разходите за медиация.
Независимостта на медиатора е гарантирана ( чл. 96f и 96g от Кодекса), като се
въвежда и ограничение служител в административния орган, пред който се извършва
процедурата, да бъде медиатор по същата процедура. Иначе медиацията може да
бъде водена от всяко друго физическо лице, посочено от участниците в нея, така че
няма изискване за каквато и да било квалификация на медиатора. Пред определени
знания и умения е дадена тежест на доверието, което страните имат на медиатора.
Друг пример за уважение към желанията на участниците в медиацията е
възможността те да декларират, че не се съгласяват с доклада на медиатора (което
иначе е право на медиатора) в рамките на седем дни след публикуването или
връчването на заповедта за насочване на случая към медиация (чл. 96i).
Спазен е и принципът за поверителност. Участниците в медиацията, както и
адвокати или преводачи, които участват, са задължени да запазят поверителна
цялата информация, която им е станала известна във връзка с медиацията. Това може
да се дерогира по съгласие на участниците (чл. 96j §2). Единственият неповерителен и
достъпен документ е протокола по хода на медиацията, който медиаторът е задължен
да входира в административния орган незабавно след извършване на медиацията (чл.
96m §§ 1 и 3). Протоколът включва взетите решения и начинът на решаване на казуса.
Ако те са в границите на закона, те ще бъдат обвързващи за административния орган,
който ще трябва да разреши въпроса в съответствие с тези решения (чл.96n §1).
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Изключена е възможността за провеждане на медиация по въпроси,
регулирани от задължителни регламенти, които не оставят място на органа да
упражнява административна преценка.
Сключването на споразумение обаче не е единственият възможен изход от
процедурата. Вместо това страната може да оттегли или измени искането си. Случаят
може също така да бъде разрешен с издаването на административен акт.
Чл.

13

от

административно-

процесуалния

кодекс

задължава

административния орган да търси доброволно разрешаване на споровете, когато
случаят позволява, като насърчава страните да постигнат споразумение и да участват
в медиация.
Новите разпоредби разкриват редица предимства: увеличаване на доверието
на гражданите в административните органи,

облекчаване на натовареността на

административните съдилища, по- голяма ефикасност в административното
правораздаване и намаляване на тяхната честота, увеличаване на влиянието на
страните по техните собствени казуси. Тези амбициозни цели изискват проактивно
поведение от администрацията и промяна на манталитета на публичната власт,
където няма традиции за провеждане на медиация.

7.3. Медиация по административни спорове в Австрия
Австрия е първата страна в рамките на ЕС, която законодателно приема
процедури за провеждане на медиация

в специален административен закон. 29

Относими са към спорове, свързани с опазване на околната среда. В приетия през
2000 г.

Закон за

оценка на въздействието върху околната среда, е уредена

възможност за извършване на медиация в хода на административната процедура за
оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект.
Процедурата се използва често в сферата на градоустройството и инфраструктурните
обекти, управление на отпадъци и др. Положителните аспекти на медиацията по
екологични спорове са- откритост, прозрачност на процеса и ролята на медиатора

29

Информацията е от книгата на Матей Марев „Извънсъдебни способи за решаване на административни спорове“ издание Сиела
Норма, София, 2016 г. и от The website on participation and sustainable development is an initiative of the Austrian Ministry of the
Environment
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като независим посредник, което води до доверие и подобряване на отношенията
между заинтересованите страни в спора.
Австрийското министерство на околната среда, поддържа информационен
сайт, относно екологичната медиация. Съгласно публикувана там процедура
екологичната медиация е доброволна, ясно структурирана процедура, в която всички
засегнати от проект с екологични последици търсят заедно постоянно решение. Те се
подпомагат в това от професионални, безпристрастни медиатори. Правомощията за
вземане на окончателно решението остават на политици и администрацията. Като
инструмент за разрешаване на конфликти, екологичната медиация е особено
подходяща за инфраструктурни проекти, за предложения за изграждане или
разширяване на производствените мощности, опазване на околната среда, качеството
на живота и развитието на земята, проекти, които могат да имат въздействие върху
околната среда (емисии, потребление на енергия) и др.
Иновативната черта на екологичната медиация е, че всички заинтересованите
страни

са

включени

в

процеса

на

подготовка

на

решение

като

партньори на равна основа и че безпристрастните медиатори ръководят
процеса. Екологичната медиация не заменя необходимостта от административно
решение или акт, но се провеждат обикновено преди да бъде взето това политическо
или административно решение, така че да има достатъчно свобода за водене на
преговори за постигане на съгласие. Като резултат, заинтересованите страни са посклонни да приемат проекта и има по-малко формални възражения.
Процесът на екологично посредничество обикновено включва четири фази:

Фаза на иницииране
Ако заинтересованите страни са готови да участват в екологичната медиация
и е решен въпросът с финансирането й започва избор на подходящи медиатори.
Медиаторите са безпристрастни лица, които структурират и организират процеса на
медиация.

Фаза на подготовка
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Заинтересованите страни вземат колективно решение относно медиаторите.
Медиаторите интервюират всеки заинтересован, за да идентифицират неговата или
нейната перспективата за конфликта и да се уверят, че ще вземат участие всички
заинтересовани лица. След това посредниците определят кой ще вземе участие в
медиацията

в

консултация

със

заинтересованите

страни.

Следващата стъпка е да се съгласуват въпросните точки, да се определи целта на
процеса

и

съгласуване

на

"пътна

Последователността, предметът,

карта"

процедурните

за

колективната

правила и

процедура.

информационната

политиката по отношение на широката общественост се закрепват в писмено
споразумение.

Фаза на реализация
- От позиции към интереси: в началото на преговорите участниците представят
своите позиции. Основните интереси и нужди след това се изясняват с помощта на
медиаторите. Това дава възможност на участниците да развият емпатия към нуждите
и

интересите

на

другите

в

хода

на

процеса.

- Събиране на данни и факти: участниците преценяват дали е необходима
допълнителна фактическа информация.
- Търсене и вземане на решение: участниците (работещи в заедно или в малки
групи) търсят решения, които те оценяват въз основа на колективно договорени
критерии. Варианти на решение се приемат по взаимно съгласие.

Фаза на договаряне и изпълнение
Резултатите се представят под формата на обвързващо споразумение като се
договарят и механизми, с които да се следи изпълнение на взетите решения и
поддържане на потока от информация след края на процеса на медиация.

Изисквания за успеха
За

успешното

изпълнение

на

екологичната

медиация

съществуват

няколко съществени изисквания:
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- Включване на всички заинтересовани страни- още в началото на процеса
всички заинтересовани страни са поканени да участват в процеса. Ако броят на
заинтересованите лица е много голям, отделните групи могат да се представляват от
избрани представители. Решенията трябва да бъдат единодушни. Медиаторите се
грижат цялата информация да бъде предоставени на всички участници в разбираема
форма.
- Процес, ръководен от безпристрастни посредници.
Медиаторите са професионално обучени, те координират и ръководят процеса
на медиация. Те подпомагат участниците в търсенето на решения, но самите те не
вземат решения. Те нямат личен интерес в процедурата и имат едни и същи
задължения към всички заинтересовани страни.
- Участието е доброволно.
Участието в процеса на медиация е доброволно за всички заинтересовани.
Всеки, който желае да се оттегли от процеса, може да го направи по всяко време.
-

Разработване на възможни решения без намеса. Медиаторите напътстват

страните, но не вземат решения. При необходимост от експертни познания, задания
се възлагат на външни експерти.
-

Резултатът от процеса е до голяма степен открит.

-

Ясно структурирана процедура- екологичното посредничество изисква

подходяща процедурна организация.
-

Справедливост и конструктивна атмосфера -медиаторите се грижат за

това, създадената среда и тон на работа следва да благоприятстват взаимното
уважение, поверителността и справедливостта. Като част от това трябва да се създаде
приятна обстановка (настаняване, освежителни напитки) и възможности за
релаксиране заедно (например редовни почивки, като обяд заедно) са важни.
-

Резултатите са обвързващи – резултатите се излагат в писмен вид и се

включват в проекта за одобрение или процеса на постигане на политическо решение.

Ползи и ограничения
В Австрия екологичното посредничество доказва своята стойност за
решаването на дълги конфликти. Опитът показва, че е добре да се инициира
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медиационна процедура на ранен етап (преди да бъде одобрен проектът и преди
ескалацията на конфликта).
Заинтересованите си спестяват трудностите и разходите за дълги съдебни
производства; резултатите от медиацията са включени в проекта, който ще бъде
одобрен.

Медиацията

допринася

за

неутрализирането

на

конфронтацията

и връщане към дискусия; това отваря пътя към добри решения в интерес на всички
заинтересовани страни.

Граници на екологичната медиация
Във всеки даден случай има смисъл да се задава въпроса дали екологичната
медиацията е подходящ инструмент, с който да се справим с конкретен
конфликт. Екологичната медиация не е начин за валидиране на решение, което вече е
било

взето.

Процесът

на

медиация

има

малки

шансове

за

успех

в

случаи, при които възникват фундаментални въпроси, свързани със социални
ценности, напр. в връзката с ядрената енергия или генното инженерство. Ако
заинтересованите страни не са сериозно заинтересовани от постигането на консенсус
и постигане на резултати, или ако няма достатъчно свобода за преговори, екологични
медиацията няма да успее.

Време и пари
Процесите на медиация отнемат време: но след проведена медиация
обикновено официалната процедура за одобрение често отнема по-малко време,
защото е по-лесно да се приложат колективно взетите решения.
Опитът в Австрия разкрива, в зависимост от мащаба на въпросния проект, че
процесът

на

медиация

отнема

между

няколко

месеца

и

две

години.

Процесите на медиация струват пари: конфликтите струват на всички участници
време, нерви и пари. За разрешаване на конфликт с помощта на екологичното
посредничество, заинтересованите страни също трябва да инвестират време и
пари. Опитът обаче показва, че

успешното разрешаване на конфликтите

включва по-ниски разходи от конвенционалното одобрение на конфликтни
процедури.

Тъй

като

проектите

се

различават

по

своя

мащаб

(брой
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заинтересованите страни; сумата, която трябва да бъде инвестирана), трудно е да се
определи общовалиден порядък на разходите за екологична медиация. Според груба
оценка, медиация за относително малки промишлените проекти включват разходи в
диапазона от 1 до 10% от стойността на проекта; в случая на големи
инфраструктурни проекти гамата е по-скоро от 0.1 до 1%. Но екологичната
медиация също така спестява пари. Дългото отлаганото вземане на решения поради
несъгласия относно проект, причиняват разходи за:
- Правни съвети и представителство;
- Доклади на експертите и насрещни доклади;
- Загуба на печалба, тъй като процедурата за одобрение (и следователно
реализацията на проекта) отнема повече време;
- Време на работещите (заплати);
- Възстановяване на имиджа на организациите;
- Ревизия на планирането.
Тези разходи могат да бъдат избегнати, ако се извършва процес на медиация.

Възможни начини за финансиране на екологичната медиация
Досега в Австрия разходите за екологично посредничество са били или
носена от организацията, която търси одобрение на проекта, или са споделени между
тази организацията и публичния сектор. Споделяне на разходите по този начин
допринася

за

обективността

на

процеса.

Най-доброто

решение

е

или всички заинтересовани страни да споделят разходите, или за трети страни
да ги понесат. Ако финансирането е споделено препоръчително е да се съгласува
формула за вносителите на съответния дял в бюджета.30

7.4. Медиация по административни спорове в Германия
Режимът на медиацията в Германия получава законодателна регламентация с
влизане в сила на Закон за насърчаване на медиацията и другите методи за
алтернативно решаване на споровете (ЗНМДМАРС), с който е експонирана Директива
2008/52. Приложното поле на ЗНМДМАРС обхваща освен граждански и търговски и
30

Източник: http:// www.partizipation.at/ environmental_med.html
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административни спорове. Уредбата на извънсъдебните способи за разрешаване на
административни дела препраща към германския Гражданско процесуален кодекс.
По силата на изричната разпоредба на § 173 на Германския АПК, по отношение на
процедурата за извънсъдебно разрешаване на спорове административните съдилища
следва да прилагат съответно § 278 ГПК (озаглавен „Медиация, извънсъдебно
разрешаване на спорове“). Съгласно тази разпоредба съдът на всеки етап от делото
следва да насочва страните към доброволно уреждане на спора чрез медиация или
други способи за АРС. 31
Въпреки

че

германското

законодателство

урежда

статута

административното споразумение, много по- често в практиката

на

се стига до

неформално споразумение между АО и другата страна в спора, предвиждащо
административните органи да оттеглят или да изменят спорното решение. По този
начин административният орган може да издаде ново административно решение.
Такова неофициално споразумение би могло да доведе до ново административно
решение или ревизиране на взетото решение от АО, което е по- приемливо за
заинтересованите страни. Възможно да бъде проведена медиация и при вече
образувано съдебно производство. Ако тя приключи успешно може да бъде
подписано споразумение ( т. нар. Prozessvergleich (параграф 106 VwGO), което
прекратява съдебното производство пред съда. Всъщност, това уреждане е вид
споразумение с двойно естество, тъй като то регламентира съществени правни
въпроси по същество на спора и има и процедурни ефекти, т.е. прекратява спора.
7.5. Проактивен подход на администрацията в някои от страните- членки32
В правната система на Кралство Нидерландия техниките за медиация са част
от вътрешни административни процедури и процедурите по обжалване. Холандското
министерство

на

вътрешните

работи

активно

подкрепя

и

стимулира

административните органи, които желаят да използват неформалния проактивен
подход (т.нар. Модел на активен подход) като модел за решаване на заявления за
вътрешен административен преглед (бел. авт. от органа издал акта). Този модел
31

Информацията е от книгата на Матей Марев „Извънсъдебни способи за решаване на административни спорове“ издание Сиела
Норма, София, 2016 г
32
Информация от тук: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/2416/1576 линкът е посетен последно на 27.1.2017
г.
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основно предполага задължението на държавните служители да осигурят бърз и
директен личен контакт с клиента или гражданина по телефона или лично, като
използват комуникационни умения (активно слушане, обобщаване и дискусия по
открит и безпристрастен начин) и като използват определени техники за управление
на конфликти, които могат да доведат до разрешаването им. Положителните ефекти
от този подход се измерват чрез броя на оттеглени административни жалби след
прилагането на този неформален подход. Така че холандският подход включва
предимно неофициални процедури за медиация.
В Република Австрия и Федерална република Германия процедурите за
възражения по административни въпроси също намаляват. В Австрия съществува
възможност за преразглеждане на административни решения чрез петиции (член 68
от Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz). Съгласно австрийското законодателство
съществува възможност административните органи доброволно да променят или да
оттеглят обжалваното решение в рамките на започнало производство по възражение
на засегнатите страни (член 14, параграф 1 от Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz).
От друга страна, германската правна система е разработила различни
неофициални процедури, провеждани от административни органи, за да се избегнат
ненужни производства пред административните съдилища. По този начин
административните органи могат да приканят засегнатите страни да започнат процес
на неформална комуникация по отношение на спорното решение. В много случаи
административните органи успяват да разяснят на страните особеностите на дадения
казус и да избегнат объркване и административни спорове.
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8. Заключение
Медиацията е един от методите за алтернативно решаване на споровете, които
доказва своята ефективност и универсалност за широк спектър от обществени
отношения.
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приложение

по

административни спорове, като смисълът и ползата от прилагането й е
недвусмислено доказан от множество анализи и проучвания в държавите-членки.
Сложността на уредбата на административните отношения, увеличаващото се
значение на улесняване на бюрократичните процедурите, нарастването на броя на
производствата пред административните съдилища, необходимостта като цяло
гражданското общество да има по - близък поглед и възможност за въздействие и
контрол върху решенията на администрацията, са все основания за увеличаващата се
потребност от по- детайлно и непротиворечиво законодателно уреждане на
медиацията в България.
На базата на направения преглед на някои добри практики в европейските
държави в областта на медиацията и отчитайки спецификите на административните
отношения в настоящия анализ би могло да се заключи, че следните мерки биха
повлияли положително на възможността медиацията да бъде приложена на практика
към административните спорове в България.
-

Подготвяне на набор от нормативни промени в Закон за медиацията и АПК,

които да регламентират медиацията по административни спорове,
-

Предприемане на широка информационна кампания за предимствата на

медиацията и начина на използване;
-

Предвиждане на задължение адвокатите да информират клиентите си за

възможността за използване на медиация;
-

Иницииране на широк дебат, в който да вземат участие широк кръг от

представители на изпълнителната власт от различни нива на административния
апарат, административни съдии, неправителствени организации и представители на
гражданското общество за приложимостта на медиацията по към конкретни
административни спорове. Създаване на документ, в който да се закрепят принципни
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положения и препоръки към административните органи за приложимостта на
медиацията при отделни административни спорове.
-

Дискусия за нуждата и възможността да бъде създаден централизиран

орган, по медиация;
-

Обучение на медиатори, които да водят медиации по административни

спорове, отчитайки спецификите на административното правоотношение;
-

Нормативно закрепване на задължение за административния орган да

търси начини за доброволно разрешаване на възникнал административен спор след
извършване на оценка, доколко същата е приложима по конкретния казус;
-

Обмисляне на различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване

на медиация по административни спорове);
-

Обмисляне

на

възможността

за

въвеждане

на

задължителна

информационна среща по медиация;
-

Създаване на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за

административните съдии да напътстват страните по спора към медиация;
-

Уреждане на статута на постигнато в процедура по медиация по

административен спор споразумение и как на практика ще бъде изпълнявано;
Освен посочените по- горе мерки, би било полезно като цяло да бъдат
провеждани обучения и като цяло да бъде напътствана администрацията под
формата на етични кодекси или други правила, да търси консенсусни решения при
възникване на спор със заинтересованите лица. Пътят към успешно имплементиране
на медиацията по административни спорове минава освен през прецизиране на
нормативната уредба за прилагането й и през създаване на нова култура на
отношения между заинтересованите лица- адресати на административни актове и
представителите на администрацията. Тази нова култура следва да прокламира
взаимно уважение и зачитане на законните права на страните, както и към спазване на
задължения, но и етика в общуването и проактивност на АО при търсене на решения в
полза и интерес на гражданите и обществото.
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Приложение № 1- Етапи в развитието на ивънсъдебната (класическата) медиационна процедура в България

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Водещата организация „Асоциация на еколозите от общините в България“ (АСЕКОБ) и Партньора Сдружение „Инициативи и иновации“ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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