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FOMENTO
Wspieranie mediacji w transgranicznych sprawach
cywilnych i spadkowych

Ruszył nowy projekt współfinansowany ze środków UE, mający na celu promowanie lepszego dostępu do
wymiaru sprawiedliwości wszystkim obywatelom UE.
Rzym, 15 listopada 2017 r. - Z dumą ogłaszamy uruchomienie europejskiego projektu „FOMENTO Wspieranie mediacji w transgranicznych sprawach cywilnych i spadkowych”. Ta dwuletnia inicjatywa,
współfinansowana przez Komisję Europejską w ramach programu „Justice” 2014–2020, rozpoczęła się
oficjalnie 2 października 2017 r.
Projekt przyczyni się do zapewnienia lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim obywatelom UE
poprzez promowanie powszechnego i skuteczniejszego wykorzystywania alternatywnych i internetowych
metod rozwiązywania sporów (ADR i ODR), jako dodatkowych środków prawnych w celu zapobiegania
transgranicznym sporom w sprawach cywilnych i spadkowych.
FOMENTO będzie wdrażane przez międzynarodowe konsorcjum organizacji posiadających odpowiednią
wiedzę specjalistyczną w zakresie świadczenia wysoko wykwalifikowanych usług mediacyjnych.
Pięciu partnerów konsorcjum, podczas dwudniowego wydarzenia inauguracyjnego, które odbyło się w
Perugii, we Włoszech, w dniach 30–31 października, przygotowało podstawy do realizacji przyszłych działań,
ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów zarządzania projektem i planem rozpowszechniania
informacji o działaniach.

Kontekst: prawodawstwo UE
Pomimo licznych inicjatyw podejmowanych na szczeblu UE w celu
promowania mediacji jako opłacalnego i prostszego narzędzia
wspierającego rozwiązania sporów transgranicznych - a mianowicie
dyrektywy 52/2008 i rozporządzenia 650/2012 - wdrażanie przepisów
UE jest nadal trudne ze względu na wiele przeszkód. Trudności te są
głównie związane z brakiem "kultury" mediacyjnej w państwach
członkowskich, w szczególności:




brakiem świadomości wśród zwykłych obywateli o
rozwiązaniu jakim jest mediacja;
brakiem wiedzy specjalistycznej oraz konkretnej wiedzy
mediatorów i prawników na temat postępowania w
sprawach transgranicznych;
brakiem uzupełniających instrumentów i współpracy, dzięki
którym mediacja transgraniczna byłaby łatwiej dostępna
dla szerszego grona odbiorców.
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FOMENTO: misja i cele
FOMENTO ma na celu zagwarantowanie lepszego dostępu do mediacji w transgranicznych sprawach
cywilnych poprzez:
 wspieranie prawidłowego i szerokiego wdrażania prawodawstwa UE, ze szczególnym uwzględnieniem
dyrektywy UE 52/2008 i rozporządzenia 650/2012;
 budowanie szerokiej europejskiej sieci ośrodków mediacyjnych i odpowiednich zainteresowanych
podmiotów, aby utorować drogę przyszłej współpracy;
 szkolenie profesjonalnych mediatorów z zakresu technicznych i jakościowych aspektów ADR i ODR w celu
rozwiązywania transgranicznych konfliktów spadkowych;
 podnoszenie świadomości obywateli UE na temat możliwości i zalet korzystania z mediacji w
transgranicznych sprawach spadkowych;
 dostarczanie zaleceń decydentom w celu poprawy współpracy międzynarodowej w obszarze usług
mediacyjnych.

Jakie korzyści przyniesie FOMENTO?






Mediatorzy będą odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w odpowiednie narzędzia związane z mediacją
w celu zapobiegania konfliktom w sprawach spadkowych;
Prawnicy zyskają głębszą wiedzę na temat wdrażania przepisów UE i zostaną połączeni z innymi kolegami
i badaczami za pośrednictwem szerokiej europejskiej sieci , mającej na celu wymianę najlepszych praktyk
i porad w kwestiach mediacji;
Obywatele UE będą dobrze poinformowani o korzyściach płynących z ADR i ODR w obszarze
zapobiegania konfliktom w sporach transgranicznych oraz będą mieli lepszy dostęp do usług
mediacyjnych;
Pracownicy naukowi skorzystają na zaangażowaniu się w europejską sieć, dzieleniu się doświadczeniami i
badaniami dotyczącymi technicznych aspektów wdrażania przepisów UE;
Decydenci będą lepiej poinformowani o słabych punktach, a także o możliwych do powtórzenia
działaniach związanych z wdrażaniem prawodawstwa UE dotyczącego mediacji.

Konsorcjum
Resolutia - Gestione delle controversie (Italy)

Steinbeis Beratungszentren GmbH (Germany)

Akademie für Mediation, Soziales und Recht der Steinbeis - Hochschule Berlin GmbH (Germany)

Mediatorzy.pl (Poland)
Prodos Consulting srl (Italy)

Niniejsza publikacja została przygotowana ze wsparciem finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Za treść niniejszej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą jej
Autorzy i w żaden sposób nie mogą być postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Komisji Europejskiej.

