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CARTA INTERNAŢIONALĂ A MEDIERII ÎN SPORT1
Şuştac Zeno, Alexandru Voicu
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În ultimii ani, medierea ca şi modalitate de soluţionare a disputelor a cunoscut o
dezvoltare fără precedent la nivel mondial, dezvoltare încurajată de rezultatele
remarcabile obţinute în urma medierilor desfăşurate.
Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului în
scopul facilitării negocierilor dintre ele în vederea soluţionării conflictului. Soluţiile
obţinute prin mediere sunt reciproc convenabile, eficiente şi durabile şi se obţin cu
costuri mai mici, într-o perioadă de timp relativ scurtă. Soluţia rezultată din mediere
este construită de către părţi şi corespunde voinţei acestora.
Disputele din domeniul sportului, în cazul în care se urmează calea litigioasă,
sunt întinse ca durată în timp şi pot avea repercusiuni nedorite asupra părţilor
implicate, acestea necontrolând soluţia rezultată, existând riscul ca aceasta să le fie
defavorabilă.
Confidenţialitatea procedurii poate constitui un avantaj major pentru cei care
urmează această cale în condiţiile în care anumite prevederi contractuale,fapte sau
detalii pot rămâne protejate de confidenţialitatea conferită de mediere.
În lumea sportului unde principiul fair-play-ului ghidează desfăşurarea relaţiilor
dintre părţi medierea este o soluţie benefică pentru toate părţile implicate, putând
păstra relaţii de colaborare care ar putea fi grav afectate prin accesarea căii
litigioase.
Apelarea la mediere în cazul existenţei unor dispute de natură sportivă ar trebui
să fie o preocupare a forurilor naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul
sportiv.
Având o rată mare de succes şi o perioadă de timp de desfăşurare rezonabilă,
medierea disputelor este calea de urmat cu atât mai mult în domeniul sportiv.
În scopul încurajării apelării la mediere în orice fază a unei dispute în care
înţelegerea părţilor va duce la stingerea diferendului, propunem IASL adoptarea unei
Carte Internaţionale a Medierii în Sport, ca document agreat şi susţinut de către
membri săi, în scopul încurajării folosirii medierii ca şi instrument de soluţionare a
disputelor în domeniul sportiv.
Adoptarea Cartei ar duce la popularizarea medierii în rândul membrilor şi la o
folosire a procedurii pe scara largă, cu efecte benefice pentru lumea sportului.
Preambul
Considerând că utilizarea dialogului structurat şi recunoaşterea demnităţii
tuturor membrilor constituie fundamentul spiritului competiţional.
Considerând colaborarea şi fair-play-ul principii comune pe care le împărtăşesc
şi preţuiesc toţi membri.
1

Congres IASL Moscova 2011.
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Considerând că este esenţial a se încuraja dezvoltarea relaţiilor constructive
între membri.
Considerând că membri s-au angajat să promoveze în colaborare cu Comitetul
Olimpic Internaţional respectul universal şi efectiv faţă de drepturile membrilor şi
libertăţile lor fundamentale.
Considerând că abordarea litigioasă în cazul existenţei unor dispute este
abordarea firească,
Având în vedere principiile consacrate de Regulamentul de mediere adoptat de
Consiliul Internaţional de Arbitraj Sportiv în conformitate cu articolele S2 şi
S6 punctul 10 din Codul de sport privind arbitrajul,
Considerând că o concepţie comună despre abordarea nelitigioasă a disputelor
este benefică membrilor,
Considerând că medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă
din perspectiva costurilor şi rapidă a litigiilor prin intermediul unor proceduri adaptate
nevoilor părţilor,
Considerând că este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere să fie
respectate voluntar şi să menţină o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi,
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ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ
adoptă prezenta
CARTĂ INTERNAŢIONALĂ A MEDIERII ÎN SPORT,
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ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate comitetele olimpice naţionale,
în relaţiile lor la nivel naţional şi la nivel internaţional.
Articolul 1

Articolul 2
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Obiectivul prezentei Carte este acela de a facilita accesul la soluţionarea
alternativă a litigiilor şi de a promova soluţionarea pe cale amiabilă a acestora prin
încurajarea apelării la mediere.
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Medierea în domeniul sportului este o procedură informală fără caracter
obligatoriu în care fiecare parte, se angajează să încerce să negocieze cu cealaltă
parte, cu ajutorul unui mediator calificat să conducă procesul de mediere, în vederea
soluţionării unui litigiu legat de sport.
Articolul 3

Mediatorul este un specialist din domeniul rezolvării alternative a disputelor,
calificat, neutru şi imparţial, care conduce procedura medierii păstrând confidenţialitatea părţilor cu privire la fiecare aspect al medierii.
Articolul 4
Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca
specialist calificat să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru
10

soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi
durabile. Mediatorul nu va putea impune o soluţie părţilor aflate în dispută.
Articolul 5
Activitatea de mediere se înfăptuieşte în mod egal pentru toate persoanele,
fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială, acestea având posibilitatea de
a fi asistate sau reprezentate pe tot parcursul procedurii.
Articolul 6
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Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia
cunoştinţă pe tot parcursul medierii. Mediatorul va păstra confidenţialitatea cu privire
la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către parţi pe parcursul
medierii, obligaţie care subzistă şi după închiderea medierii.
Articolul 7

ve

Pot fi rezolvate prin mediere disputele din domeniul sportiv cu privire la drepturi
de care părţile pot dispune potrivit legii. Înţelegerea cu privire la măsurile
disciplinare, precum şi cu privire la aspectele legate de dopaj, sunt în mod expres
excluse de la medierea în domeniul sportiv.
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Articolul 8

Medierea nu trebuie considerată ca fiind o soluţie inferioară unei soluţii
rezultate dintr-o procedură judiciară sau jurisdicţională.
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Articolul 9
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Articolul 10
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Membrii încurajează apelarea la mediere, prin punerea la dispoziţia publicului
larg, a informaţiilor privind modalităţile de apelare la mediere şi a avantajelor acestei
proceduri.

În cazul medierii disputelor din domeniul sportiv se vor aplica regulile de
mediere adoptate de Consiliul Internaţional de Arbitraj Sportiv, atât în cazul
disputelor naţionale cât şi în cazul celor internaţionale.
Autori: Drd. ŞUŞTAC Zeno Daniel, avocat, arbitru şi mediator, Co-Preşedinte
al Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România, Membru în Consiliul de Mediere
Dr. VOICU Alexandru Virgil VOICU, avocat şi mediator, Preşedinte al Comisiei
Juridice a Comitetului Olimpic Şi Sportiv Român, Membru în Consiliul Director al
IASL

11

