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Важна статистика: Спестяванията на време и средства, благодарение на медиацията, говорят 
сами за себе си (из Проучване за ефекта на Директивата за медиацията 2008/52/ ЕО) 
Средно 
за ЕС 

Съдебно 
производство  

 

Медиация, след това съд  

 ( 50% успеваемост) 

Медиация И след това съд 

(75 % успеваемост) 

Време 566 дни 326 дни – 240 дни спестяване 212 дни – 354 дни спестяване 

Разходи 
(средно) 

€ 9.177 € 7.960 – 1219 спестяване € 6.124 – 3055 спестяване 

След като ползите са очевидни и желани, какво може да се направи, за да бъде медиацията 
достъпна, и ползите – реални? 

- задължително участие в информационна среща, и 
- задължителна медиация с възможност за страните да я прекратят (след първата 

среща).   

В заключение, изводите от проучването предлагат два възможни курса на действие на 
законодателно ниво в ЕС: 

- въвеждане на задължителна медиация по определени категории спорове с възможност 
на страните да я прекратят (след първата среща), 

- възприемане на „Коефициент на балансирано съотношение” между броя на 
медиациите и съдебните дела. При този подход няма да е необходима промяна в 
европейското законодателство, а всяка държава-членка ще трябва да определи 
минимален процент на медиации спрямо съдебните дела, и да избере подходяща 
политика за постигането му.  

Проучването обсъжда и не-законодателни мерки за насърчаване на медиацията, които се 
фокусират върху информирането за медиацията и насочването на страните по висящи дела да 
опитат медиация. Тези мерки обаче се възприемат като допълващи и e трудно да се измери 
тяхното въздействие. Основното послание от отговорите в проучването е, че най-ефективния 
начин за включване на медиацията като реален инструмент за споразумяване на спорещите 
страни е по-добра регулация – с елементи на задължителност. 

 - из Проучване за ефекта на Директивата за медиацията (2008/52/ ЕО), 5 години след 
приемането й. Представено е на 20 януари 2014г. пред Правната комисия на  Европейския 
парламент от проф. Джузепе де Пало, Президент на ADR Center, Италия. Проучването се 
основава на отговорите на 816 участници от 28-те държави-членки на ЕС. Въз основа на 
богатите данни от тях, то прави повече от категорични изводи за постигнатото и 
предстоящото в сферата на медиацията.  


