
Η διαµεσολάβηση είναι µια διαδικασία επίλυσης διαφορών, στην οποία ένας ανεξάρ-

τητος τρίτος, ο διαµεσολαβητής, βοηθά τα εµπλεκόµενα µέρη στην επίτευξη µιας αµοι-

βαία ικανοποιητικής λύσεως στην υπόθεσή τους. Πρόκειται για µια τεχνική, σχεδιασµένη

ειδικά στο να φέρει τα αντίπαλα µέρη σε ένα φιλικό διακανονισµό, ώστε να αποφύγουν

την πολυδάπανη, χρονοβόρα και µε αβέβαιο αποτέλεσµα, τυπικά διεκδικητική, δικαστική

διαδικασία. 

Ο ∆ιαµεσολαβητής είναι κατάλληλα

εκπαιδευµένος για να οδηγήσει τα µέρη να

λύσουν τη διαφορά τους, µεταξύ τους,

ελεύθερα χωρίς δικονοµικές αγκυλότητες,

κατά τρόπο, που να εξυπηρετούνται τα

συµφέροντά τους αµοιβαίως, διαφυλάσσο-

ντας συγχρόνως και τις οικονοµικές τους

σχέσεις.

Στη διαδικασία αυτή τα µέρη αυτοδε-

σµεύονται να διαµορφώσουν µια τελική

συµφωνία, στην οποία ελεύθερα θα κατα-

λήξουν, ώστε να λάβει οριστικό τέλος

η διαφορά τους. Η διαµεσολάβηση εποµέ-

νως, µε τη φύση της και εξ ορισµού, δεν

µπορεί να είναι εξαναγκαστική. Τούτο ση-

µαίνει, ότι δεν νοείται διάταξη νόµου, που

να καθιστά υποχρεωτική τη διαµεσολάβη-

ση, αφού αυτή θέλει να είναι προϊόν και

µόνο της ελεύθερης πρωτοβουλίας των εν-

διαφεροµένων.

Η διεξαγωγή της διαµεσολάβησης κα-

τά κανόνα αρχίζει µε µια από κοινού συνά-

ντηση των δύο πλευρών µε τον

∆ιαµεσολαβητή, χωρίς ή µε την παρουσία

δικηγόρων. 

Ο ∆ιαµεσολαβητής καθιστά στα µέρη

σαφή τα χαρακτηριστικά στοιχεία της δια-

µεσολάβησης και ζητεί από αυτά ή τους δι-

κηγόρους τους να του εκθέσουν τη διαφορά

τους και να του δώσουν όποια κρίνουν εκεί-

να σηµαντικά αποδεικτικά στοιχεία που θα
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Προµηθευτής ετοίµων ενδυµάτων παρέδωσε σε κατάστηµα λιανικής πώλησης

εµπόρευµα, φερόµενο ως κακής ποιότητας, αρνείται δε να δεχθεί την πρόταση του

καταστηµατάρχη για επιστροφή του κακού εµπορεύµατος και αναστροφή της πώλη-
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που ο καταστηµατάρχης συνήθιζε να προµηθεύεται. 

Ο τελευταίος αντιτείνει ότι οι ισχυρισµοί του προµηθευτή είναι προσχηµατικοί. 

∆ιστάζει όµως να φέρει την υπόθεση στα δικαστήρια, παρά τη ζηµία που υποστη-

ρίζει ότι υφίσταται. Και τούτο, διότι σκέπτεται - µεταξύ των άλλων - τη µακροχρόνια

διαδικασία και την ψυχική ταλαιπωρία, που θα υποστεί, αλλά και την εχθρότητα του

προµηθευτή, που µέχρι πρόσφατα η συνεργασία µαζί του ήταν αρµονική και αµοιβαί-

ως επωφελής. Θα υποστεί λοιπόν τη ζηµιά; Θα προσπαθήσει να πωλήσει «το κακό»

εµπόρευµα στην πελατεία του σε βάρος του καλού ονόµατος του καταστήµατός του;  
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τον βοηθήσουν στο έργο του. Μετά από την

πρώτη αυτή κοινή συνάντηση, ο διαµεσολα-

βητής αρχίζει τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε

καθένα από τα µέρη, αναζητώντας την κα-

λύτερη και για τις δύο πλευρές λύση. 

Οι συναντήσεις αυτές συνεχίζονται, εί-

τε, µέχρις ότου εξευρεθεί ικανοποιητικός

και για τα δύο µέρη συµβιβασµός, είτε, µέ-

χρις ότου καταστεί πρόδηλο, ότι τα µέρη

δεν µπορούν να συµφωνήσουν.

Η διαδικασία της διαµεσολάβησης ανή-

κει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι

εµπιστευτική. ∆εν τηρούνται πρακτικά ή άλ-

λοι τρόποι δηµοσιότητας. Και αν ακόµη, κα-

τά απαίτηση των µερών, ήθελε τηρηθούν

πρακτικά, µετά την ολοκλήρωση ή την µα-

ταίωση της διαµεσολάβησης, αυτά κατα-

στρέφονται. Αλλά ούτε και άλλο στοιχείο

από τη διαµεσολάβηση παραµένει στο φά-

κελο της υπόθεσης· όσα δε τυχόν προσκο-

µίστηκαν από τα µέρη, επιστρέφονται σε

αυτά, µε πρωτόκολλο παραδόσεως και πα-

ραλαβής. Ούτε και οποιαδήποτε άλλα στοι-

χεία, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο µπορούν να

χρησιµεύσουν ως µέσα αποδείξεως, σε πε-

ρίπτωση µη επίτευξης διαµεσολαβητικής

συµφωνίας και τυχόν προσφυγής των διαδί-

κων στα δικαστήρια, ή στη διαιτησία. 

Η αρχή της µυστικότητας στη διαµεσο-

λάβηση εµποδίζει και τον διαµεσολαβητή

ακόµη, να αποκαλύψει τις προς αυτόν εκ-

µυστηρεύσεις των µερών. Τούτο δε, για να

αποτραπεί το ενδεχόµενο εκµετάλλευσης

της σχετικής διαδικασίας από το δίβουλο

µέρος, σε περίπτωση σκόπιµης µαταίωσης

της διαµεσολάβησης και προσφυγής στα

δικαστήρια. 

Αν επιτρεπόταν το αντίθετο, θα ακύρω-

νε τον ίδιο τον θεσµό, αφού θα αναιρούσε

την αρχή της εµπιστοσύνης, χωρίς την

οποίαν η διαµεσολάβηση δεν µπορεί να λει-

τουργήσει αποτελεσµατικά. Τούτο βεβαίως

σηµαίνει, ότι, όταν κάποιος αποφασίσει να

ακολουθήσει τη διαδικασία της διαµεσολά-

βησης, πρέπει να είναι διατεθειµένος να

προσεγγίσει τη διαφορά µε συναινετική

διάθεση και καλή πίστη· να εγκαταλείψει

δηλαδή την αντιπαλότητα και να είναι έτοι-

µος για αµοιβαίες καλόπιστες παραχωρή-

σεις, διατεθειµένος να λάβει υπόψη του και

τα συµφέροντα της άλλης πλευράς και να

µοιραστεί όχι µόνο τα οφέλη από το διακα-

νονισµό, που θα ακολουθήσει, αλλά και κά-

ποιες ζηµίες, που θα προκύψουν, και ιδίως

αυτές. Στο ίδιο µήκος κύµατος οφείλουν να

είναι συντονισµένοι και οι συνήγοροι των

µερών, πρόθυµοι να βοηθήσουν το διαµε-

σολαβητή στο έργο του και όχι να τον υπο-

νοµεύσουν, υποδαυλίζοντας την εύλογη

αρχικά υπάρχουσα δυσπιστία και επιφυλα-

κτικότητα των ενδιαφεροµένων.

Στη δίκη, σε αντίθεση προς τη διαµε-

σολάβηση, κάθε µέρος οχυρώνεται στα

σηµεία, που θεωρεί εκείνο δίκαια και προε-

τοιµάζεται µε τη συµπαράσταση του συνη-

γόρου του να τα υπερασπισθεί, χρησιµο-

ποιώντας όλα τα διαδικαστικά µέσα, έστω

και κατά κατάχρηση, ώστε να επικρατήσει

του αντιπάλου του. Οι συνήγοροι των µε-

ρών, συχνά, συµπλέουν ή το χειρότερο

υποδαυλίζουν τη µαχητικότητα των πελα-

τών τους. Το δικαστήριο µε τη σειρά του

επιλύει τη διαφορά, βάσει των δεδοµένων

που έχει ενώπιόν του και µάλιστα µόνον,

όσων προσκοµίστηκαν σύµφωνα µε τους

τυπικούς δικονοµικούς κανόνες, αποδίδο-

ντας τυπική δικαιοσύνη. Επόµενο είναι,

στις περιπτώσεις αυτές, και ο νικητής ακό-

µη διάδικος, να έχει παράπονα, διότι δεν

του αποδόθηκε ό,τι προσδοκούσε, αλλά

και ο ηττηµένος, να στρέφεται ενάντια σε

όλο το δικαστικό σύστηµα της χώρας του,

που δεν αποδείχθηκε ικανό να διαγνώσει

την αλήθεια των δικών του ισχυρισµών και

να απονείµει ουσιαστική δικαιοσύνη. 
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Στη διαµεσολάβηση τα πράγµατα είναι

εντελώς διαφορετικά. Εδώ, ο στόχος δεν

είναι η εξόντωση του αντιπάλου, αλλά η

προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς, µε κα-

τανόηση και των αξιώσεων του άλλου µέ-

ρους, ώστε µετά το πέρας της διαδικασίας

να µη νιώθει κανείς ηττηµένος, αλλά µάλ-

λον ικανοποιηµένος, γιατί πέτυχε, τηρου-

µένων, βεβαίως, των αναλογιών, το δυνα-

τό καλύτερο, µε τις λιγότερες ζηµίες. Και

το σπουδαιότερο χωρίς την πικρία ότι αδι-

κήθηκε, είτε διότι ο δικαστής έσφαλε στην

κρίση του, είτε, διότι ο συνήγορος του δεν

απέδωσε ικανοποιητικά, είτε …, είτε ….

∆εν προκαλεί πόνο η διαµεσολάβηση,

γιατί δεν «κόβει» τη διαφορά µε τη σπάθη

της δικαιοσύνης, όπως συµβαίνει µε την

απόφαση του δικαστηρίου, αλλά µε µία

συµφωνία των µερών, που είναι αποτέλε-

σµα της δικής τους στάθµισης συµφερό-

ντων. Ο ∆ιαµεσολαβητής δεν αποφαίνεται,

ποιος έχει δίκαιο ή άδικο. ∆εν υποχρεώνει

µε τις προτάσεις του. ∆εν επιβάλλει λύ-

σεις. Είναι εκπαιδευµένος κατάλληλα να

απαλύνει τις εχθρικές συµπεριφορές των

αντιπάλων µερών και να αίρει τις µεταξύ

τους παρεξηγήσεις· συγχρόνως δε να κα-

τευθύνει και να οδηγεί την όλη διαδικασία

σε αίσιο διακανονισµό της διαφοράς. 

Ο ∆ιαµεσολαβητής καθήκον έχει

να διευκολύνει τα µέρη να προσεγγί-

σουν τις καταστάσεις και τα γεγονό-

τα, που τους χωρίζουν, ή που φέρο-

νται ως αιτίες ή αφορµές της διάστα-

σής τους, από την πλευρά εκείνη, που

τα µέρη συχνά αρνούνταν να πλησιά-

σουν· και να τα οδηγήσει σε µια άλλη

θεώρηση της όλης διαφοράς, που η πι-

κρία και τα παράπονά τους και πολλές

φορές, ο συσσωρευµένος θυµός τους

και το πείσµα τους, δεν τους επέτρεπε

να ιδούν µέχρι τώρα.

Η έλλειψη δικονοµικών περιορισµών, η µυ-

στικότητα της διαδικασίας, η ελευθερία των

µερών στη διαχείριση της διεξαγωγής της

και η απουσία της αντιδικίας, οδηγούν στο

διακανονισµό της διαφοράς, τις περισσότε-

ρες φορές, την ίδια ηµέρα και χαίρονται και

τα ίδια τα µέρη γι’ αυτό, γιατί είναι καθαρά

δικό τους επίτευγµα. Ιδίως χαίρονται, διότι

µε αυτόν τον τρόπο αφήνουν πίσω την αντι-

δικία τους, αποφεύγουν την αναµόχλευση

παραπόνων και παθών και προχωρούν δηµι-

ουργικά στη λύση των διαφορών τους.

Στη διαµεσολάβηση, εφόσον η επίλυση

της διαφοράς ανήκει στην πρωτοβουλία

των µερών, επόµενον είναι ότι αυτά µπο-

ρούν να διαµορφώνουν το περιεχόµενο της

τελικής συµφωνίας τους, κατά βούληση,

χωρίς να δεσµεύονται από δικονοµικούς

κανόνες, ή να εξαρτώνται από τους περιο-

ρισµούς κάποιας δικαστικής απόφασης. 

Τα µέρη έχουν την ευχέρεια στο διακα-

νονισµό του αντικειµένου της αντιδικίας

τους να περιλάβουν και άλλα ζητήµατα

που να αφορούν τις οικονοµικές τους σχέ-

σεις, ή σχέσεις µελλοντικής συνεργασίας

τους που λίγο ή καθόλου µπορεί να έχουν

σχέση µε την ανακύψασα διαφορά τους. 

Ευχέρειες δηλαδή και δυνατότητες,

που δεν τις έχουν οι διάδικοι στις περιπτώ-

σεις που η υπόθεσή τους ήθελε κριθεί από

δικαστήριο ή τη διαιτησία.

Υπάρχει βεβαίως και η περίπτωση η δια-

µεσολάβηση να µην ευδοκιµήσει, να µη φέ-

ρει αποτέλεσµα. Και υπ’ αυτή, όµως, την εκ-

δοχή η προσπάθειά τους δεν έγινε µάταια. 

Η σχετική διαδικασία, αν µη τι άλλο, έφε-

ρε τα αντίπαλα µέρη πιο κοντά, σε µια φιλική

προσέγγιση των προβληµάτων της διαφοράς

τους, και ιδίως στις πραγµατικές αιτίες και

συνέπειες που τη δηµιούργησαν. Γεγονότα

δηλαδή, που θα µειώσουν την διεκδικητική

συµπεριφορά των διαδίκων σε ενδεχόµενη

προσφυγή τους σε δίκη ή διαιτησία. 

Η εµπειρία έχει δείξει, ότι µετά την

εγκατάλειψη  από τα µέρη της διαµεσολά-

βησης και την προσφυγή τους στα δικα-

στήρια, τα εγγενή µειονεκτήµατα της δί-

κης, ως λ.χ. τα της υπεράσπισης έξοδα,

η αναβλητικότητα και η µεγάλη καθυστέ-

ρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, η αµφι-

βολία ως προς την έκβαση της δίκης, γρή-

γορα γίνονται αφόρητα στα µέρη, που

έχουν γνωρίσει προηγουµένως τα πλεονε-

κτήµατα της διαµεσολάβησης και τα οδη-

γούν και πάλι στη διαδικασία της για να λυ-

θεί η διαφορά τους το ταχύτερο δυνατό.

Και τούτο, διότι τα πλεονεκτήµατα της δια-

µεσολάβησης είναι αξεπέραστα.

Πέραν του γεγονότος, ότι η διαµεσο-

λάβηση είναι δυνατόν να γίνει εφαλτήριο

και για άλλες εναλλακτικές λύσεις, απλού-

στερες ή πιο εξειδικευµένες, που να εξυ-

πηρετούν µεν τις συγκεκριµένες απαιτή-

σεις των διαδίκων, χωρίς όµως να τα εξα-

ναγκάζουν να προσφύγουν στη χρονοβό-

ρο διαδικασία των δικαστηρίων. 

Να συµφωνήσουν, λ.χ. να δεχθούν ως

λύση της διένεξής τους, το πόρισµα ενός ή

τριών ειδικών εµπειρογνωµόνων, ή να λύ-

σουν τις διαφορές τους χωρίς τη βοήθεια

του διαµεσολαβητή, µε συµβολαιογραφική

συµφωνία, που να περιάπτεται τον τύπο της

εκτελέσεως, ή ακόµη και άλλες παραλλα-

γές που ήθελαν τα ίδια τα µέρη προκρίνει. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι όροι

της τελικής συµφωνίας, πρέπει να είναι

απλοί και σαφείς, ώστε να µη δηµιουργούν

αµφιβολίες ή παρερµηνείες, ο δε διαµεσο-

λαβητής ή, συνήθως, οι παριστάµενοι δικη-

γόροι, θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλα τα

στοιχεία της προφορικής συµφωνίας µετα-

φέρθηκαν σε γραπτό κείµενο, αφού έγιναν

προηγουµένως εντελώς κατανοητά από

τους ενδιαφεροµένους. 

Η δυνατότητα, που έχουν τα µέρη να

λύνουν τις διαφορές τους µε τη διαµεσο-

λάβηση,  µόνα τους, απλώς και µόνο µε τη

βοήθεια του ∆ιαµεσολαβητή, καθιστά το

θεσµό ιδιαίτερα ελκυστικό. Παραλλαγές

της διαµεσολάβησης, µε υποχρεωτική πα-

ράσταση δικηγόρων, ή διαµεσολάβηση

αποκλειστικά από δικηγόρο διαµεσολαβη-

τή, νοθεύουν την εύπλαστη και ελαστική

διαδικασία της διαµεσολάβησης και οδη-

γούν τον όλο θεσµό σε µια εκφυλιστική τυ-

πικότητα, που ακριβώς η ιδέα και ο θεσµός

της  διαµεσολάβησης ήθελε να αποφύγει. 

Βέβαια οι παραλλαγές αυτές έχουν µία

και µόνη αιτιολογία, να προσελκύσουν το

ενδιαφέρον του δικηγορικού κόσµου και

να αποτρέψει την τυχόν υπονόµευση του

θεσµού εκ µέρους του. 

Παρά ταύτα, γίνεται δεκτό, ότι η πα-

ράσταση δικηγόρων είναι πολλές φορές

αναγκαία στη διαµεσολάβηση. Αποβαίνει

όµως δυσανεκτική, όταν από θεσµικές

διατάξεις επιβάλλεται και καθίσταται υπο-

χρεωτική.

Το γεγονός, εποµένως, ότι η απλή και αµιγής διαδικασία της διαµεσολάβησης εξοικο-

νοµεί σοβαρά τις δικαστικές δαπάνες, σε αντίθεση µε την διαιτησία ή τη διαδικασία ενώ-

πιον των δικαστηρίων, όπου η επιβάρυνση των εξόδων είναι σηµαντική και πολλές φορές

µη αντιµετωπίσιµη, ότι η ταχύτητα της διαδικασίας της διαµεσολάβησης δίνει άµεση ανα-

κούφιση στις επαγγελµατικές εκκρεµότητες και στο άγχος που δηµιουργεί µια αντιδικία,

ότι αποφεύγονται οι άγονες, πολλές φορές απαράδεκτες µακρές αναβολές και καθυστε-

ρήσεις της δηµόσιας δίκης και αποτρέπεται η πικρία της ήττας, αλλά και οι εχθρότητες

που η δικαστική διαδικασία συνεπάγεται, και τέλος, ότι η επίλυση της διαφοράς επέρχε-

ται µε την αµοιβαία συναίνεση των ενδιαφεροµένων, ίσως είναι λόγοι επαρκείς για αυ-

τούς, ώστε να καταφύγουν στη συνδροµή της διαµεσολάβησης. 

Ο θεσµός αυτός προσφέρει ιδιαίτερα στην κοινωνική ειρήνη, διότι δεν διακόπτει σχέ-

σεις επιχειρηµατικές, αλλά αντίθετα τις διατηρεί για το καλό της όλης οικονοµίας, δεν χω-

ρίζει συγγενικούς ή φιλικούς δεσµούς, αλλά αντιθέτως τους διαφυλάσσει, δεν διχάζει, αλ-

λά ενώνει και οδηγεί σε δηµιουργική, ειρηνική συνύπαρξη. 
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