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ELEMENTE DE DREPT COMPARAT ÎN
MATERIA MEDIERII

putea oferi pe viitor posibilitatea
ca hotărîrile uneia dintre ele să
poată fi atacate în fața celeilalte
sau vor rămîne în continuare două
Curți, cu competențe exclusive?
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This article presents the analysis of some issues of legal, constitutional and
practical on mediation, and some elements of comparative law in the field of
mediation, on the organization and approach to mediation in the light of the laws
of various states.
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REZUMAT

Acest articol prezintă analiza unor probleme de natură juridică, constituţională şi practică cu privire la mediere, precum şi unele elemente de drept comparat
în materia medierii, a modului de organizare şi de abordare a medierii în lumina
dispoziţiilor legilor din diferite state ale lumii.
Cuvinte-cheie: constituţie, Curte Constituţională, Cod penal, Cod de procedură penală, violenţă, lege, mediere

I

ntroducere. Procedura medierii este instituţia în cadrul
căreia persoanele aflate într-un litigiu pot alege în mod liber să îşi
rezolve în mod amiabil conflictul
existent între ele, situaţie în care
se află în prezenţa unui mediator,
în condiţiile legii [27, p. 2281]. O
preocupare constantă a legiuitorului este rezolvarea într-un timp
cît mai scurt a conflictelor dintre
părţi, dar şi degrevarea instanţelor
de judecată de numărul de dosare
care îngreunează realizarea eficientă şi calitativă, nu doar accelerată, a justiţiei, astfel că s-a găsit
o rezolvare prin configurarea legii
medierii în diferite state ale lumii.
Acest aspect modern al stingerii
conflictelor pe cale amiabilă constituie acea oxigenare a sistemului
judiciar pentru obţinerea echilibrului între volumul de muncă
din justiţie şi nevoia de rezolvare
a conflictului, a litigiului dintre
părţile între care trebuie aplicată
procedura medierii.
Numărul mare de dosare pe
complet la fiecare termen de judecată, adăugat la numărul de dosare rămase nesoluţionate din anii

anteriori, generează în mod constant şi categoric o serie de factori
negativi cu privire la celeritatea
soluţiilor instanţelor de judecată.
Volumul de muncă sporit la fiecare termen pentru magistraţii-judecători, prin costuri cu materialele
suplimentare în vederea citării
părţilor la termenele din proces,
prin accelerarea rezolvării dosarelor, face ca munca personalului
din justiţie să se încarce cu un număr de dosare care nu ţine cont
în termeni echitabili de dreptul la
odihnă legal al organului judiciar
în condiţiile desfăşurării contractului de muncă, uneori, pentru finalizarea completării registrelor
sau analizei dosarelor, această
muncă trebuind să se desfăşoare şi
peste orele de program. De asemenea, din punctul de vedere al părţilor aflate în conflict, termenele
şi limitele acestora, desfăşurarea
unor întregi serii de proceduri juridice obligatorii, pe care trebuie
să le realizeze conform cerinţelor,
precum şi lungile aşteptări, timpul limitat al dezbaterilor din timpul judecării cauzelor sînt factori
care pot îndreptăţi justiţiabilul ca
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să apeleze la mediere, în situaţia
în care legea îi îngăduie folosirea
medierii pentru reducerea termenelor de rezolvare a conflictului.
Astfel, autorul şi-a propus în
acest articolul prezentarea premiselor interne şi internaţionale cu
privire la mediere, controverselor detectate la nivelul acceptării,
aplicării sau refuzului medierii de
către justiţiari sau justiţiabili, precum şi reflectarea principiilor fundamentale care au stat la baza legii
medierii. Aceste coordonate favorizează înţelegerea corectă a regulilor drepturilor omului, reflectate
în dispoziţiile legii medierii, precum şi a faptului că aceasta a fost
implementată cu succes în diferite
coduri juridice ale multor ţări.
Cercetările efectuate sînt dedicate în întregime realizării unei
analize comparative a modului de
funcţionare a principiului separaţiei puterilor în stat în viziunea legiuitorului, precum şi importanţei
acordate drepturilor omului. Astfel,
legea medierii, ca lege organică a
statului, sintetizează, în ansamblul
ei normativ, dispoziţii care privesc
îndeosebi modalităţi de alternativă
de stingere a conflictelor, precum
şi modul de exercitare al acestora
în cadrul diferitelor naţiuni.
Metode aplicate şi materiale utilizate. Cercetările efectuate
sînt dedicate realizării unei analize
comparative, justificate în primul
rînd prin prisma drepturilor omului, a democraţiei şi a elementelor
care o compun. Un instrument de
lucru deosebit de valoros în tratarea acestei probleme a fost oferit
de documentele oficiale, îndeosebi
de codurile juridice din diferite
ţări. Principalele metode aplicate
în cercetare sînt: analiza, sinteza,
comparaţia, investigaţia ştiinţifică
etc. Drept materiale au servit deciziile ale Curţii Constituţionale a
României referitoare la unele do-

sare care au cuprins şi medierea,
actele normative naţionale şi internaţionale ce reglementează medierea. Pentru realizarea scopului
propus, a fost selectat materialul
doctrinar teoretic şi normativ privind medierea prin prisma Codurilor penal şi de procedură penală,
analizînd aspecte legate de punerea în practică a medierii, precum
şi rapoartele Consiliului de Mediere.
Rezultate obţinute şi discuţii.
Existenţa unui climat adecvat de
convieţuire socială se bazează pe
bune relaţii interumane, construite
pe încredere şi pe respect reciproc,
precum şi pe buna comunicare realizată la nivelele interuman, organizaţional, instituţional şi interinstituţional, statal şi interstatal.
Acestea au fost motivările care au
stat la baza formulării articolelor
din diferite acte normative, care
au ca obiectiv stingerea disputelor
prin intermediul aplicării mecanismului medierii.
Explicînd conţinutul infracţiunii şi noţiunea de infractor,
George Antoniu afirma că „despre
infracţiuni nu se poate vorbi decît
atunci cînd ne referim la cele mai
grave încălcări ale normelor penale, iar infractor nu devine decît
persoana care a săvîrşit o faptă cu
adevărat periculoasă pentru societate” [1, p. 20 ].
De asemenea, G. Antoniu arată
că una dintre datoriile cetăţeneşti
este respectarea regulilor de convieţuire socială: „Fiecare cetăţean
trebuie permanent să se autocontroleze, să-şi verifice conduita în
relaţiile cu ceilalţi, să respecte o
serie de prescripţii sau reguli menite să asigure desfăşurarea ordonată
a activităţilor care au loc în societate, posibilitatea unor relaţii normale între toţi membrii ei. Fiecare
dintre noi are, de pildă, îndatorirea
să respecte numeroase reguli de

comportament (...), libertatea fiecărei persoane trebuie să se concilieze cu libertatea tuturor. Aceasta
înseamnă că fiecare individ trebuie
să consimtă la o restrîngere a libertăţii sale, astfel încît comportarea sa liberă să nu stînjenească pe
ceilalţi membri ai societăţii, egal
îndreptăţiţi să se comporte în mod
liber” [1, p. 24-25].
În situaţia în care există infracţiuni în care tragerea la răspundere a făptuitorului are loc numai pe
baza introducerii plîngerii prealabile de către partea vătămată, se
poate aplica cu mult succes procedura medierii.
Potrivit părerii lui N. Volonciu [2, p. 66], „instituţia plîngerii
prealabile este întîlnită numai în
legătură cu anumite infracţiuni,
de regulă cu periculozitate socială mai redusă, la care legiuitorul
a înţeles să condiţioneze întreaga
represiune penală de atitudinea
părţii vătămate”. De asemenea,
„stingerea acţiunii penale este de
regulă în puterea titularului acţiunii care poate dispune de aceasta”
[2, p. 107]. Totodată, „împăcarea
părţilor are caracter independent
în raport cu retragerea plîngerii
prealabile. Prin împăcarea părţilor
se stinge şi acţiunea civilă” [2, p.
111].
Unii cercetători români susţin
că „atunci cînd unei fapte prevăzute de legea penală îi lipseşte o
trăsătură esenţială, ea pierde caracterul penal şi nu poate constitui
infracţiune; dimpotrivă, cînd faptei îi lipseşte un element constitutiv al unei infracţiuni, acea faptă
poate constitui, eventual, o altă
infracţiune, păstrînd caracterul penal (de exemplu, în loc de tâlhărie,
furt; în loc de ultraj, insultă; în loc
de furt sau delapidare, abuz de încredere etc.) [3, p. 96].
Potrivit lui R. Garraud, infracţiunea penală poate da loc la două
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feluri de responsabilitate: responsabilitatea penală, care este obligată să răspundă acuzaţiilor sociale şi, în acest caz, condamnatul să
suporte o pedeapsă; responsabilitate civilă, care este obligaţia de
a răspunde cu o reparaţie ce este
necesară pentru a satisface cererea
pentru compensarea prejudiciului
cauzat şi pentru a compensa persoana care a fost victimă [4, p.
273].
Analizînd unele dintre aceste
date, se poate deduce că societatea are nevoie nu doar de acţiunile
juridice pentru stingerea anumitor
conflicte cu un pericol social, astfel încît consfinţirea medierii prin
lege ca o alternativă facilitează rezolvarea multor conflicte, mai ales
într-un timp modern în care infracţiunile au crescut, cum de altfel a
crescut şi varietatea infracţiunilor,
apărînd infracţiuni noi, legate de
tehnologie, internet, moneda virtuală, de infracţiunile în cyberspaţiu, de cyberlaundering [5, p. 94105] etc. Toate acestea reprezintă
provocări noi la adresa drepturilor
cetăţenilor şi la ritmul şi volumul
de muncă din instituţiile juridice.
Directivele privind medierea
au avut un impact considerabil
asupra legislaţiei cîtorva statemembre ale Uniunii Europene, iar
amploarea impactului directivei
variază în funcţie de nivelul preexistent al sistemelor de mediere
naţionale ale acestora.
În România, prin Legea nr.
192/2006, a fost introdus mecanismul medierii. „Legiuitorul român a optat doar pentru o anumită
categorie de infracţiuni, şi anume
numai acelea pentru care părţile
au un drept de dispoziţie prin care
pot influenţa declanşarea sau desfăşurarea unui proces penal” [6].
Legea medierii, precum şi o serie de articole din noile Coduri române care încurajau aplicarea me-

dierii atît înainte de înaintea plângerii prealabile, cît şi în perioada
cercetării penale, dar şi pe perioada procedurii de judecată, au fost
considerate neconstituţionale, deşi
se încadrau cerinţelor Directivelor
europene, unele motivaţii fiind
greu de înţeles cu atît mai mult cu
cît art. 148 alin. (2) şi alin. (4) din
Constituţia României cu privire la
integrarea României în Uniunea
Europeană face clar precizarea:
„(2) ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale
Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu
caracter obligatoriu, au prioritate
faţă de dispoziţiile contrare din
legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”; (4)
Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la
îndeplinire a obligaţiilor rezultate
din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).
Totodată, în Dosarul nr.
1041D/2015 (conexat cu Dosarul
nr. 1186D/2015) cu privire la sesizarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin.
1) lit. g), teza finală din Codul de
procedură penală, şi ale art. 67 din
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de
mediator, prin Decizia nr. 397 din
15 iunie 2016 a Curţii Constituţionale [7], în motivarea dată în decizia Curţii Constituţionale se poate
constata că există o confuzie la
nivelul percepţiei Curţii între instituţia împăcării, care stinge acţiunea civilă, şi instituţia medierii,
care nu stinge acţiunea civilă dacă
nu se încheie un acord de mediere între părţi, această interpretare
fiind şi în contradicţie cu art. 148
alin. (2) şi alin. (4) din Constituţia României şi cu recomandările
europene în domeniu şi care restrînge drepturile şi libertăţile fun-
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damentale ale cetăţenilor, în loc să
le protejeze.
Potrivit „Ghidului de mediere
pentru magistraţi”, „în fiecare an,
în instanţele româneşti se soluţionează aproximativ 2 milioane de
cauze. Numărul mediu de dosare
soluţionate de un judecător în cursul anului 2008 este următorul:
632 cauze pe judecător la Judecătorii, 800 de cauze pe judecător la
Tribunale şi 595 cauze pe judecător la Curţile de Apel. Sînt instanţe
unde s-au soluţionat chiar şi peste
1000 cauze pe judecător în anul
2008 (date preluate din „Raportul privind starea justiţiei pe anul
2008”, întocmit de Consiliul Superior al Magistraturii [8, 6].
Pentru sistemul judiciar, utilizarea medierii presupune reducerea de către stat a unor cheltuieli
sau, poate, alocarea lor mai judicioasă pentru dosarele rămase pe
rol. Pentru societate în ansamblu,
medierea ar putea în timp duce la
creşterea gradului de tolerare a
comportamentelor neconvenabile
şi la un alt nivel de soluţionare a
litigiilor [6].
Într-un studiu realizat de unii
cercetători [9, p. 280] în domeniul
cunoaşterii medierii la nivelul instanţelor juridice, s-a observat că
„analiza relaţiei de informare a
procurorilor şi opinia lor privind
categoria de conflicte care ar trebui să fie rezolvate prin mediere
evidenţiază faptul că, pe măsură ce
creşte nivelul de informare a procurorilor, creşte şi numărul procurorilor care apreciază că medierea
ar trebui utilizată în soluţionarea
conflictelor penale, indiferent de
vîrsta persoanelor implicate”. De
asemenea, aceiaşi autori au constatat, în urma studiului de cercetare
pe care l-au realizat, că „vechimea
în activitatea de judecător influenţează nivelul de informare privind
legislaţia naţională în domeniul
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medierii. Astfel, judecătorii care
au o vechime mai mică de 20 de
ani sînt mai bine informaţi” [9 p.
290] cu privire la Legea medierii.
D.-V. Diaconu semnalează faptul că ideea aplicării medierii în
procesul penal nu este primită cu
entuziasm de către organele judiciare: „Faptul că organele judiciare au reticenţă sau dau dovadă de
pasivitate în aplicarea acestei legi,
atît de necesare astăzi, (...) este
evident” [10, p. 48].
Cu toate acestea, medierea se
propulsează încet, dar sigur, în
viaţa socială, pentru că este necesar ca fiecare să înţeleagă că prin
utilizarea acestui instrument de alternativă de stingere a conflictelor
pe cale amiabilă se cîştigă timp şi
bani în rezolvarea litigiului dintre
părţi prin reducerea timpului care
poate fi pierdut prin îndeplinirea
diferitelor cerinţe pe care justiţia,
prin actele de procedură, le solicită. Utilizată în unele ţări sub denumirea de justiţie transformativă
[11, p. 83-84], justiţie restaurativă
[12, p. 79-87] sau justiţie reparatorie [13, p. 232; 14, p.10-15], medierea aduce un aport de echilibru
în viaţa societăţii care începe să
conştientizeze obligaţiile şi consecinţele acţiunii fiecăruia raportate
la drepturile celorlalţi.
Un şir de autori [15, p. 8-9; 16,
p. 17-30; 17, p. 144-153] au scris
despre avantajele medierii, prezentînd aspectele care avantajează
atît societatea, cît şi personalul din
sistemul juridic.
Centralizarea datelor statistice
privind activitatea parchetelor în
semestrul I din 2016 [18] primită
la Consiliul de Mediere, situaţia
acordurilor de mediere şi a clasării cauzelor ca urmare a încheierii
unor acorduri de mediere arată că
unităţile de parchete au avut un
număr mic de cauze care au fost
clasate ca urmare a încheierii unor

acorduri de mediere între părţi,
astfel că, din totalul de 49 de acorduri de mediere, 31 de cauze au
fost clasate ca urmare a încheierii
acordurilor de mediere. La nivel
de ţară, procentul utilizării acordurilor de mediere este încă redus.
Situaţia prezentată de Consiliul
de Mediere cu privire la numărul
mediatorilor români autorizaţi în
România între 2008-2016, arată
faptul că există un număr considerabil de mediatori care, din păcate,
nu sînt promovaţi şi solicitaţi la

capacitatea disponibilă în vederea
realizării medierii, care poate fi un
real liant social, cu mediatori implicaţi intens în viaţa societăţii la toate
nivelele. Multe instanţe de judecată
afişează tabloul mediatorilor neactualizat de ani de zile, fapt ce face
ca mediatorii noi, care au intrat de
o anumită perioadă de timp, să nu
fie solicitaţi, iar în altele încă nu s-a
afişat acest tablou al mediatorilor,
cum, de altfel, nu s-a realizat nici
aplicarea recomandării de utilizare
a procedurii medierii.

Mediatori autorizaţi în perioada 2008–2016 [19]

Însuşi Preşedintele României,
prin înalta funcţie pe care o exercită, are rol de mediator. Astfel,
conform art. 80 alin. (2), teza a
doua din Constituţia României,
rolul Preşedintelui este de a exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi
societate [20], scopul exercitării
acesteia fiind acela de a veghea la
respectarea Constituţiei şi la buna
funcţionare a autorităţilor publice.
Potrivit Consiliului de Mediere din România [21], la iniţiativa
Ministerului Justiţiei din România şi a Ministerului Justiţiei din
Republica Moldova, se desfăşoară
o serie de evenimente în scopul
consolidării relaţiilor dintre instituţiile din domeniul justiţiei din

cele două state, prin care se reiterează importanţa promovării unor
acţiuni comune, conjugate, de
promovare a instituţiei medierii,
ca mijloc modern de alternativă
şi complementar justiţiei statale,
precum şi identificarea celor mai
bune măsuri legislative pentru impulsionarea recurgerii la procedura medierii.
De asemenea, în spiritul unei
bune colaborări între Consiliul de
Mediere din România şi Consiliul
de Mediere din Republica Moldova pentru implementarea eficientă
a medierii, cele două instituţii au
parafat, la data de 23 septembrie
2016, încheierea unui protocol de
colaborare interinstituţională, ca
fundament al dezvoltării viitoare a
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raporturilor dintre cele două instituţii, Consiliul de Mediere din România şi Consiliul de Mediere din Republica Moldova fiind hotărîte să-şi
unească forţele în vederea susţinerii
reciproce în promovarea medierii,
medierea rămînînd alternativa optimă la rezolvarea tuturor conflictelor. Astfel, mediatorii de pe cele
două maluri ale Prutului au în mod
oficial posibilitatea de a fi părţi ale
unui parteneriat bazat pe susţinere
reciprocă în promovarea intereselor
profesionale, deschidere şi implicare spre progres, cu convingerea
comună în triumful unei societăţi a
dialogului şi a rezolvării conflictelor printr-o metodă de alternativă,
pe cale amiabilă [22].
În Republica Moldova, Legea
organică nr. 137 din 03.07.2015
cu privire la mediere, adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova
şi publicată în Monitorul Oficial nr. 224-233, art. 445, a intrat
în vigoare la data de 21.08.2015.
Aceasta cuprinde, în secţiunea a
2-a, precizări cu privire la medierea în cauzele penale şi contravenţionale, prin articolele 35-38,
restul articolelor dezvoltînd în
mod pregnant caracterul benefic al
medierii, cu toate cerinţele şi provocările puse în faţa mediatorilor.
De asemenea, Codul de procedură
penală al RM conţine articole care
facilitează accesul la mediere al
părţilor aflate în litigiu.
În Belgia, Legea din 21 februarie de modificare a Codului judiciar cu privire la mediere, publicată la 22.03.2005 [23], modifică
Codul penal belgian prin faptul că
introduce o serie de articole pentru
promovarea medierii în domeniul
penal, care cuprind o paletă largă
de aplicaţii. Cheltuielile cu medierea judiciară sînt statornicite prin
punctul 2 al acestei legi. La articolul 671 alin. 1 al aceluiaşi Cod,
se introduc cuvintele „asisten-

ţa judiciară acoperă în mod egal
cheltuielile şi onorariile mediatorului din cadrul unei proceduri de
mediere judiciare sau voluntare,
efectuate de un mediator acreditat
de comitetul menţionat la articolul 1727”.
Articolul r15-33-30 din Codul
de procedură penală belgian face
referire la existenţa persoanelor
fizice, precum şi la asociaţiile raportate în mod regulat ca fiind autorizate ca mediatori ai procurorului în condiţiile prevăzute de lege
şi care pot fi desemnate de acesta
pentru a efectua o misiune de mediere, în conformitate cu art. 5 din
41-1. În sistemul belgian, costurile care se plătesc mediatorului
în procedura penală sînt realizate
de Ministerul Public, deoarece
serviciul de mediere a fost coroborat cu instituţia juridică pentru
creşterea eficienţei acţiunilor lui.
Astfel, r92 arată concret faptul
că, printre altele, costurile justiţiei
penale, corecţionale şi poliţieneşti
sînt plătite pentru: „d) mediatorii
procurorului însărcinat cu o misiune de mediere în conformitate cu
dispoziţiile din secţiunea 5 41-1”.
La nivelul fiecărui stat s-a pus
problema violenţei în familie, care
comportă o serie întreagă de aspecte ale criminalităţii [24, p.104105]. Infracţiunile de violenţa familială au constituit obiectul unei
griji deosebite a legiuitorilor din
foarte multe state în care drepturile persoanei sînt respectate. În
România a fost elaborată Legea
nr. 217 din 22/05/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
familie, fiind ulterior modificată
prin Ordonanţa nr. 95/2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 13 din 08/01/2004, şi prin
Legea nr. 329/2009, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761
din 09/11/2009, care cuprinde în
capitolul V, art. 19-22, dispoziţii
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cu privire la medierea în cazurile
de violenţă în familie.
În Republica Moldova, a fost
emisă Legea nr. 45 din 01.03.2007
cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, publicată
la data de 18.03.2008 în Monitorul
Oficial nr. 55-56, art. 178, data intrării în vigoare 18.09.2008, fiind
modificată ulterior prin: LP nr.
196 din 28.07.2016, MO 306-313
din 16.09.2016 art. 661; LP nr.
167 din 09.07.2010, MO 155-158
din 03.09.2010 art. 551; LP nr.
109 din 04.06.2010, MO 131-134
din 30.07.2010 art. 443. Legea nu
conţine referiri la mediere.
În ceea ce priveşte violenţa în
familie oglindită prin legea belgiană, potrivit precizărilor din Codul
de procedură penală belgian, există o grija deosebită pentru rezolvarea acestor infracţiuni, astfel că
se prevede aplicarea medierii penale în art. 41-1: în cazul în care se
pare că există o măsură ce este de
natură să repare prejudiciul cauzat
victimei şi care pune capăt stresului ce rezultă din infracţiune sau
care ajută la reabilitarea infractorului, procurorul poate, înainte
de a lua decizia privind acţiunea
publică, în mod direct sau prin intermediul unui ofiţer de poliţie judiciară, un delegat sau mediatorul
procurorului, să iniţieze o rechemare a autorului faptelor la realizarea obligaţiilor în temeiul legii.
De asemenea, poate să orienteze
autorul faptelor către o structură
sanitară, socială sau profesională; această măsură poate consta în
îndeplinirea de către făptuitor, pe
cheltuiala sa, a unui stagiu sau a
unei formări într-un serviciu sau
organism sanitar, social sau profesional, inclusiv a unui curs de
cetăţenie, a unui stagiu de responsabilitate părintească, un stagiu de
responsabilizare de prevenire şi
de luptă împotriva violenţelor în
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cadrul cuplurilor şi a celor legate
de discriminarea de sex, sau un
stagiu de sensibilizare cu privire
la pericolele utilizării stupefiantelor. În cazul infracţiunilor comise
cu ocazia conducerii unui vehicul
terestru cu motor, această măsură
poate consta în efectuarea de către
făptuitor a unui curs de sensibilizare privind siguranţa rutieră, pe
cheltuiala sa.
De asemenea, procurorul sau
mediatorul procurorului poate
cere făptuitorului să procedeze,
la cererea sau cu consimţământul
victimei, la o misiune de mediere
între autorul faptelor şi victimă.
În cazul reuşitei cu succes a medierii, procurorul sau mediatorul
procurorului întocmeşte procesul-verbal, care este semnat de el
însuşi şi de părţi, un exemplar al
căruia este dat acestora; în cazul
în care făptuitorul a fost de acord
să plătească pagubele şi daunele
morale victimei, aceasta poate, în
acest raport, să solicite recuperarea urmînd procedura ordinului de
plată, conform regulilor prevăzute
de Codul de procedură civilă belgian. Aceleaşi cerinţe sînt impuse
autorului violenţelor atunci cînd
violenţa a fost comisă de către
soţul sau fostul soţ al victimei,
partenerul său în cadrul unui pact
de solidaritate civilă (concubinul)
sau fostul partener, dacă acesta nu
a procedat la misiunea de mediere
pe care victima a cerut-o în mod
expres.
Potrivit precizărilor din Codul de procedură penală belgian,
atunci cînd, după efectuarea unei
misiuni de mediere între autor şi
victimă, noi violenţe sînt executate
de acelaşi făptuitor, nu mai poate fi
făcută o nouă misiune de mediere.
În acest caz, cu excepţia situaţiei
în care există circumstanţe speciale, procurorul pune în aplicare o

lege penală sau urmărirea penală.
În cazul unei infracţiuni fie împotriva unuia dintre soţi, partener
sau concubin, fie împotriva copiilor săi sau celui ale soţului său,
partener sau concubin, se dispune
ca infractorul să locuiască în afara
domiciliului sau a reşedinţei cuplului şi, dacă este necesar, să se
abţină de la apariţia în acest domiciliu sau în această reşedinţă ori în
imediata vecinătate a acesteia, şi,
dacă este necesar, să facă obiectul
asistenţei medicale, sociale sau
psihologice. Aceste dispoziţii se
aplică şi în cazul în care infracţiunea este comisă de către un fost
soţ sau partener al victimei, sau
de către persoana cu care a fost
legat de acesta printr-un pact de
solidaritate civilă. Art. 458 bis din
Codul penal belgian face referire
la secretul profesional aplicabil şi
mediatorului [25].
Concluzii. Contextul actual
mondial, bulversat de provocări
de natură conflictuală, face necesară întărirea şi susţinerea cît mai
amplă şi mai rapidă a medierii în
întregul perimetru al acţiunii sociale. Valorile, meritele, seriozitatea
şi viziunile europene sînt conforme valorilor medierii în mod
special, potrivindu-se necesităţii
timpului prezent, răspunzînd aşteptărilor la care societatea speră
în mod intuitiv. Putem spune că
Europa are implementat un produs
specific, conciliator de stingere a
conflictelor prin utilizarea procedurii de mediere.
Analizînd legislaţiile diferitor
state din Europa, se poate observa faptul că acolo unde medierea
a fost instituţionalizată şi a fost
creat spaţiul de desfăşurare sub
tutela Ministerului Public, în cazul
medierii penale, eficienţa şi eficacitatea sa sînt mult mai ridicate,
spre deosebire de statele care nu

au încredere în instituţia medierii,
tocmai din cauza că nu a fost implementată în sistemul juridic prin
intermediul Ministerului Justiţiei,
al Ministerului Public. Faptul că
se evită realizarea medierii penale în cadrul organizat al sistemului juridic face ca ea să fie puţin
cunoscută atît de către justiţiari,
cît şi de către justiţiabili, fapt care
este în detrimentul tuturor.
Expresie a unei legislaţii eficiente în majoritatea statelor europene, medierea este în cea mai mare
parte eficientă şi datorită profesioniştilor săi în gîndirea legislaţiei
moderne şi implementarea ei pe
toate palierele sociale. Condiţia
realizării legislaţiei medierii şi
a implementării acesteia la toate
nivelele sociale se dovedeşte a fi
aptă să schimbe mentalităţi şi să
genereze pe viitor o societate naţională, europeană ori mondială
deschisă spre dialog şi colaborare, medierea permiţînd ridicarea
gradului de tolerare socială a ansamblului de manifestări obiective ale oamenilor, conştientizînd
eficienţa utilizării manierelor şi a
modalităţilor de a acţiona sau de
a reacţiona în anumite împrejurări
sau situaţii.
Desigur, nu toate infracţiunile
pot fi mediate, dar prin utilizarea
medierii în situaţia infracţiunilor
pentru care este necesară existenţa pl]ngerii prealabile există şansa
creşterii empatiei sociale, dezvolt]
nd în timp atenţia faţă de grijile
celorlalţi, făcînd astfel parte dintrun concept al orientării cetăţenilor
spre cultivarea înţelegerii nevoilor celorlalţi. Există această şansă
sugerată de îndemnul citat de H.
Grotius: „Lăsaţi să crească neghina – spune (Augustin) preabunul
învăţător –, ca nu cumva, voind
s-o smulgeţi, să smulgeţi şi grâul”
[26, p. 607].
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