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ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 
Τον Οκτώβριο του 2017, η Ομάδα Εργασίας για τις Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης 
Διαφόρων, την οποία έχει συστήσει το Συμβούλιο Πολιτικής Δικαιοσύνης του Ηνωμένου 
Βασιλείου , το έτος 2016, εξέδωσε Έκθεση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της επιβολής 
της Διαμεσολάβησης, ως τρόπου προώθησης ευρύτερης χρήσης της. 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 
 
Τα συνήθη επιχειρήματα υπέρ της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης είναι τα εξής : 
 

1. Η Διαμεσολάβηση είναι πρόσφορη για να προσδώσει τεράστια οφέλη στους 
αντιδίκους και στο σύστημα της Πολιτικής Δικαιοσύνης . 

 
2. Η οικειοθελής χρήση της Διαμεσολάβησης είναι απογοητευτικά βραδεία και μικρή. 

Κουλτούρα Διαμεσολάβησης αναπτύσσεται περισσότερο με την πράξη παρά με την 
εκμάθηση. Έτσι, η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, έστω και εάν επιβληθεί 
προσωρινά, μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κουλτούρα. 

 
3. Είναι αδύνατον να πει κανείς προκαταβολικά ποιες υποθέσεις θα επιλυθούν 

πράγματι και ποιες όχι. Όμως: 
 

• οι έμπειροι Διαμεσολαβητές έχουν έντονη την αίσθηση ότι η 
Διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική για την επίλυση των περισσότερων 
υποθέσεων και 

• η Διαμεσολάβηση θα ελαχιστοποιήσει ή θα βοηθήσει να εντοπιστούν ποιες 
υποθέσεις, δεν επιλύονται . 

 
4. Εάν αφήσετε τα μέρη να επιχειρηματολογούν κατά πόσον θα προσφύγουν στην 

Διαμεσολάβηση, θα το πράξουν και θα συνεχίσουν να επιχειρηματολογούν για 
λόγους τακτικής ή θέσης . 

 
5. Τα μέρη σε διαδικασία Διαμεσολάβησης δεν υποχρεούνται ποτέ να βρουν λύση. 

Στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση έχουν μόνο υποχρέωση να παραστούν και να 
συμμετέχουν καλόπιστα. 

 
6. Δεν υπάρχει πειστική απόδειξη ότι η Διαμεσολάβηση είναι ολιγώτερο επιτυχημένη 

όταν είναι υποχρεωτική. Η πράξη δείχνει ότι: 
 

• μέρη, που μετέχουν σε Διαμεσολάβηση υποχρεωτικά και χωρίς την θέληση 
τους ( παραδείγματος χάριν λόγω συμβατικής υποχρέωσης), συχνά 
συμμετέχουν ουσιαστικά στην διαδικασία και λύνουν τις διάφορες τους και 

• όταν τα μέρη γνωρίζουν ότι πρέπει είτε  να προβούν σε Διαμεσολάβηση,  
είτε να διακινδυνεύσουν ποινή επιβολής εξόδων, τα ποσοστά επίλυσης δεν 
μειώθηκαν



7. Κάποιες φορές, τα μέρη αισθάνονται ενδομύχως ανακουφισμένα όταν 
υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν την Διαμεσολάβηση και δεν χρειάζεται να την 
προτείνουν. Και αυτό λόγω της αίσθησης ότι το να προτείνει κάποιος 
Διαμεσολάβηση θα μπορούσε να κάνει τον αντίδικο να υποψιαστεί αδυναμία 
σχετικά με την υπόθεση εκείνου, που διατυπώνει την πρόταση. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η υποχρεωτικότητα απαλλάσσει από το ποιος «κλείνει το μάτι» 
πρώτος στην Διαμεσολάβηση. 

 
8. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ήδη αρκετές μεθόδους διαδικασίας 

Διαμεσολάβησης, που είναι ουσιαστικά «υποχρεωτικές». Έτσι, αυτός ο 
«Ρουβίκωνας» φαίνεται ότι έχει ήδη «διασχισθεί» αρκετές φορές . 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 
 
Τα συνήθη επιχειρήματα, που συνήθως προβάλλονται κατά της 
υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, είναι τα ακόλουθα : 
 

1. Αλλοιώνει το σύστημα αρχών, που είναι το «σήμα κατατεθέν» της επιτυχίας της 
Διαμεσολάβησης . 

 
2. «Σύρει» απρόθυμα μέρη σε μια ανοίκεια διαδικασία, πράγμα που μειώνει την 

πιθανότητα επιτυχίας και προκαλεί στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης κακή 
φήμη . 

 

3. Τα μέρη ή το Κράτος πρέπει να υποβληθούν σε έξοδα και αυτά τα έξοδα θα «πάνε 
χαμένα» σε πολλές περιπτώσεις . 

 
4. Τα έξοδα μπορεί να είναι σε πολλές κατηγορίες υποθέσεων δυσανάλογα. Ακόμη και 

μια αμοιβή 100 ευρώ, παραδείγματος χάριν, θα είναι δυσβάσταχτο σε πολλές 
υποθέσεις μικροδιαφορών. 

 
5. Η υποχρεωτικότητα σημαίνει ότι οποιαδήποτε απαίτηση, έστω και ασήμαντη, θα 

επισύρει έξοδα και ταλαιπωρία, πράγμα που δημιουργεί μια μη επίπλαστη ενόχληση 
σχετικά με την αξία της επίλυσης αβάσιμων απαιτήσεων . 

 
6. Η πιθανή συνέπεια της Διαμεσολάβησης εάν είναι υποχρεωτική (όπως κάποια 

αλλοδαπή εμπειρία μοιάζει να δείχνει) είναι να παράγει πρόχειρες, με βάση 
«τσεκάρισμα σε κουτάκια» Διαμεσολαβήσεις, που δεν «βγάζουν πουθενά». 

 
7. Μπορεί να αποτελεί παράβαση του δικαιώματος των μερών προσφυγής στα 

Δικαστήρια , που προβλέπεται στο άρθρο 6 των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 

8. Στην πράξη, μπορεί να καταλήξει να επιβάλλεται σε διαφορές, όπου δεν υπάρχει 
πραγματική διένεξη, όπως οι μη αμφισβητηθείσες χρηματικές απαιτήσεις, που 
αποτελούν την πλειονότητα των απαιτήσεων . 

 
ΠΗΓΗ: Donald L. Swanson in MEDIATBANK
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