
Декларация
от

Представителите на: Висшия адвокатски съвет, Сдружение „Адвокати  за
правна  култура и  европейско  сътрудничество“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ –
Благоевград, Сдружение „Център за разрешаване на спорове“, Адвокатска
колегия – Благоевград, Адвокатска колегия – София, Националната асоциация на
медиаторите и други участници в Националната конференция на тема:
"Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в
България", проведена в Благоевград на 27-28 април 2018 г. , се  обединяваме
относно  следното:

Актуалното състояние на  медиацията  в Република България,  въпреки
приетия още  през 2004 г. Закон  за  медиацията и  натрупаната практика  по
прилагането  му, все  още  не  е  удовлетворителна. Потенциалът  на  медиацията
не се използва  пълноценно от спорещите, въпреки приетия нов ГПК - в сила от
2008 г. Налице е необходимост от законодателни промени в тази област, което
да доведе до подобряване  работата на съдебната система и по-широкото
приложение  на  медиацията. Част от изнесените доклади акцентират върху
необходимост от преоценка и засилване ролята на адвоката в процедурата по
медиация, тъй като участието му е естествено продължение на неговата функция
- правно съдействие и защита на свободите, правата и законните интереси на
физическите и юридическите лица. Доктрината отново постави на дневен ред
необходимостта от законодателни промени по  наказателни дела, а така  също и
на  другите методи на възстановителното правосъдие.

Считаме за нужно да бъдат предприети законодателни промени освен в
ГПК и Закона за медиацията /ЗМ/, така също и във всички други нормативни
актове, свързани с тази дейност. Изказаха се препоръки за въвеждане на
специализирани мерки за повишаване  ефективността от процедурата по
медиация, както и увеличаване областите  на  приложението й в следния смисъл:

1. Въвеждане на норми, свързани със задължително информационно
заседание – възможност на страните да бъдат запознати от съдия и/или от
адвокатите по спора в рамките на нарочно съдебно заседание, и/или
провеждане на среща по медиация между страните в  срок определен от съда.

2. Законодателни промени, свързани с установяване на процедура по
препращане на  случаи към медиация.

3. В процедура по медиация препоръчаме задължително участие на адвокат,
особено когато медиационната процедура е за спор, който все още не е
отнесен за разглеждане пред съд.



4. Изборна подсъдност – страните по споразумение да избират районния
съд, който да одобри постигнатото медиационно споразумение по правен
спор.
5. Ускорена процедура по приемане на документи и одобрение на
споразумения по смисъла на ЗМ - до 10 дни от приемане на всички
изискуеми документи.
6. Подобряване  контрола  върху квалификацията и обучението на
медиаторите.
7. Утвърждаване на стандартизирана процедура за изпит и сертификация на
медиаторите.
8. Създаване  на Камара на медиаторите посредством  промени  в Закона за
медиацията.
9. Адаптиране на Единния регистър на медиаторите към  Министерство  на
правосъдието към съвременните изисквания.
10.Изменения в ГПК  и всички други, свързани с правоприлагането в
областта на медиацията, нормативни актове в горепосочения смисъл.
11. Продължаващо популяризиране на медиацията чрез обучения във всички
училища и професионални общности.


