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Ειςαγωγι - Περίλθψθ τόχου Μελζτθσ   

 

Οι χρόνοι ανταπόκριςθσ τθσ Ελλθνικισ Δικαιοςφνθσ αποτελοφςαν 

πάντα αφορμι για τθν άςκθςθ κριτικισ, που ςτο παρελκόν είχε ωσ 

κίνθτρο τθν ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων των διαδίκων. ιμερα, οι 

χρόνοι απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ ςυνδυάηονται ευκζωσ με τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ, δίνοντασ μια οικονομικι διάςταςθ τθσ 

λειτουργίασ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, που ςτο παρελκόν θ ελλθνικι 

πραγματικότθτα αγνοοφςε και δεν μποροφςε να ςυνειδθτοποιιςει. 

Παρά τα μζτρα που κατά καιροφσ ζχουν λθφκεί τα τελευταία τριάντα 

χρόνια οι χρόνοι απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ παραμζνουν εξαιρετικά 

αργοί. Αποτελεί κοινι διαπίςτωςθ ότι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ 

κακυςτζρθςθσ είναι θ υπερπαραγωγι υποκζςεων και για το λόγο αυτό 

αναηθτοφνται πλζον εναλλακτικοί τρόποι επίλυςθσ των διαφορϊν. Θ 

υιοκζτθςθ τζτοιων διαδικαςιϊν δεν ςθμαίνει κατάργθςθ τθσ απονομισ 

τθσ δικαιοςφνθσ από τα δικαςτιρια, αλλά εξάντλθςθ κάκε δυνατότθτασ 

ςυνεννόθςθσ των αντιδίκων πριν καταλιξουν ςε αυτά.  

Οι πρόςφατεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ ςτο πεδίο του αςτικοφ 

δικονομικοφ δικαίου (ν. 3994/2011 & ν. 4055/2012) διεφρυναν τουσ 

ορίηοντεσ και ζφεραν νζεσ προοπτικζσ ςτο ςφςτθμα απονομισ τθσ 

ελλθνικισ δικαιοςφνθσ, ςτθριγμζνεσ ακριβϊσ ςτισ νζεσ ανάγκεσ του 

φιλτραρίςματοσ των υποκζςεων που τελικά καταλιγουν ςτα 

δικαςτιρια. Προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υλοποίθςθσ εκςυγχρονιςτικϊν 

τάςεων κινικθκαν θ ςε βάκοσ τροποποίθςθ του άρκρου 233 για τθν 

απόπειρα ςυμβιβαςμοφ με πρωτοβουλία του δικαςτθρίου και θ 

ειςαγωγι του άρκρου 214Β για τθ δικαςτικι μεςολάβθςθ. Εκ πρϊτθσ 
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όψεωσ, ςτόχοσ του δικονομικοφ νομοκζτθ είναι θ ενίςχυςθ του 

υφιςτάμενου γόνιμου κανονιςτικοφ πλαιςίου (π.χ. άρκρ. 214Α, 293, 867 

επ.) για επίλυςθ μιασ διαφοράσ με ζναν άλλον τρόπο απ’ ότι προςφζρει 

θ παραδοςιακι μορφι τθσ δικαςτικισ προςφυγισ ςτα δικαςτιρια. 

Με τθν παροφςα μελζτθ επιχειρείται θ ανάλυςθ των αιτιϊν που 

προκαλοφν τθν κακυςτζρθςθ τθσ απονομισ τθσ πολιτικισ δικαιοςφνθσ 

και οι προοπτικζσ που ανοίγονται με τθν ιςχυρι υποςτιριξθ των 

εξωδικαςτικϊν τρόπων επίλυςθσ των διαφορϊν.  

Θ μελζτθ προτείνει ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ για τθν 

αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του κεςμοφ τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ. το ςχζδιο προβλζπονται δράςεισ που μποροφν να 

βελτιςτοποιιςουν τθν απόδοςθ ακόμα και τθσ υφιςτάμενθσ 

νομοκετικισ ρφκμιςθσ και πρόταςθ νομοκετικισ παρζμβαςθσ 

ερειδόμενθ ςτισ καλζσ πρακτικζσ άλλων εννόμων τάξεων που μποροφν 

να ενταχκοφν ςτο ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο.  

Α.1. Θ εκκρεμότθτα ςτα Πολιτικά Δικαςτιρια   

  

Α.1.1 Θ κακυςτζρθςθ ςτθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ   

 

 τθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ παρουςιάηεται τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ διαρκϊσ επιδεινοφμενο το πρόβλθμα τθσ ςυςςϊρευςθσ 

μεγάλου αρικμοφ υποκζςεων ςτθν πολιτικι, ποινικι και διοικθτικι 

δικαιοςφνθ. Σο πρόβλθμα περιγράφεται ωσ κακυςτζρθςθ ςτθν 

απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και ζχει τα τελευταία χρόνια ξεκινιςει ζνασ 

ουςιαςτικόσ προβλθματιςμόσ για τθν διαχείριςθ του. τισ ιδιωτικζσ 
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διαφορζσ, για τισ οποίεσ αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαςτιρια 

ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που κακορίηει ο Κϊδικασ Πολιτικισ 

Δικονομίασ, θ κατάςταςθ είναι εξαιρετικά πιεςτικι.  

Οι δομζσ τθσ ελλθνικισ δικαιοςφνθσ δεν είναι εκςυγχρονιςμζνεσ, 

ζχουν δε, διαμορφωκεί ςε τεχνικό επίπεδο για να εξυπθρετιςουν τισ 

νοοτροπίεσ που κακόριςαν ζνα ςυγκεκριμζνο μοντζλο κοινωνικισ και 

οικονομικισ ςυμπεριφοράσ, αναπαράγοντασ το. Οι νοοτροπίεσ αυτζσ 

είναι: πρϊτον, θ αδυναμία επίλυςθσ των διαφορϊν μζςω τθσ 

ςυνδιαλλαγισ και θ ευκολία πρόςβαςθσ ςτα δικαςτιρια με πρόκεςθ 

τιμωρθτικι του αντιδίκου και όχι ςυνεννόθςθσ των πλευρϊν για μια 

κοινά αποδεικτι λφςθ, δεφτερον, θ αντίλθψθ, που εμφανίηεται κυρίωσ 

ςτισ οικονομικζσ διαφορζσ και αφορά ςτο δόγμα τθσ κακυςτζρθςθσ με 

οποιονδιποτε τρόπο τθσ εκπλιρωςθσ μιασ ανειλθμμζνθσ υποχρζωςθσ, 

διότι το πζραςμα του χρόνου γεννά τθν προςδοκία τθσ ματαίωςθσ τθσ.  

 Τπό τα δεδομζνα αυτά, μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ το 1968, με τον οποίον αντικαταςτάκθκε ο 

Κϊδικασ του Μάουρερ, διαμορφϊκθκε ςταδιακά μια ανιςορροπία ςτθν 

διαχείριςθ τθσ δικαςτικισ φλθσ, δεδομζνου ότι ο αρικμόσ των 

νεοειςερχομζνων υποκζςεων διευρυνόταν, ενϊ ο αρικμόσ των 

εκδοκθςομζνων αποφάςεων δεν παρακολουκοφςε τθν αντίςτοιχθ 

αυξθτικι πορεία. Είναι γεγονόσ ότι θ απουςία καταγεγραμμζνων 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων γφρω από τθν αποδοτικότθτα ςυνολικά τθσ 

ελλθνικισ δικαιοςφνθσ, αλλά και κάκε επιμζρουσ δικαςτικοφ 

ςχθματιςμοφ, ι ακόμα και μελετϊν μζςω των οποίων κα υπιρχε 

επεξεργαςία και καταγραφι δεδομζνων ςτισ δεκαετίεσ του ϋ70, ϋ80 και 
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τουλάχιςτον για μεγάλο μζροσ τθσ δεκαετίασ του ‘90,  μασ ςτερεί τθν 

δυνατότθτα αντικειμενικισ παρατιρθςθσ.  

 

Α.1.2 Εκκρεμείσ Τποκζςεισ Ενϊπιον των Δικαςτθρίων Ουςίασ ςε Όλθ 

τθν Επικράτεια 

 

 Ωσ εκκρεμείσ υποκζςεισ κατϋ ζτοσ ςτα δικαςτιρια εννοείται το 

άκροιςμα των υποκζςεων που δεν ζχουν ακόμα ςυηθτθκεί και των 

νζων δικογράφων που ζχουν κατατεκεί μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 

εκάςτου θμερολογιακοφ ζτουσ. Ο αρικμόσ των εκκρεμϊν υποκζςεων, 

όπωσ προκφπτει από τα υπάρχοντα επικαιροποιθμζνα ςτατιςτικά 

ςτοιχεία υπερβαίνει κατά πολφ τθν δυνατότθτα των δικαςτθρίων να 

ανταποκρικοφν ςε αυτό. Θ εικόνα που υπάρχει ςιμερα, βάςει των 

επιςιμων ςτατιςτικϊν, που δθμοςιοποιεί ςτθν ιςτοςελίδα του το 

Τπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων1 για 

τα δικαςτιρια του πρϊτου και δεφτερου βακμοφ επιβεβαιϊνουν το 

αδιζξοδο. 

                                                             
1 
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91
%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE
%99%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3/%CE%A3%CF%8
4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%C
E%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CE%9
4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%
CE%B7%CF%82/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87
%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CE%9D40462012.aspx 
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 Αν και τθν τελευταία τριετία είναι εμφανείσ οι επιπτϊςεισ από 

τθν οικονομικι κρίςθ και ςτθν δυνατότθτα των διαδίκων να 

αντιμετωπίηουν τα προαναφερκζντα κόςτθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθν 

δικαιοςφνθ, εν τοφτοισ το μζγεκοσ των εκκρεμουςϊν υποκζςεων 

εξακολουκεί να είναι εξαιρετικά υψθλό. Πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ςε 

μεγάλο βακμό θ πτωτικι τάςθ που εμφανίηεται ςτον ανωτζρω πίνακα 

ζχει κακοριςτεί και από το ότι δεν ζχουν φτάςει (ακόμα) ςτα 

δικαςτιρια υποκζςεισ μθ εξυπθρετοφμενων δανείων (NPLs),  που ζχουν 

χορθγιςει οι τράπεηεσ ςε επιχειρθματίεσ. Ο τραπεηικόσ παράγοντασ, 

που κα μποροφςε λόγω των κακυςτεριςεων των οφειλετϊν να επιλζξει 

τθν δικαςτικι οδό, ςτθν παροφςα φάςθ επιχειρεί να διευκετιςει το 

πρόβλθμα με ςυναινετικζσ διαδικαςίεσ και όχι αντιδικίασ. Θ υπαγωγι 

τζτοιων υποκζςεων ςτθν λεγόμενθ διαδικαςία των «κόκκινων δανείων» 

2, όπου ο ςυμβιβαςμόσ των μερϊν ελζγχεται και επικυρϊνεται από το 

                                                             
2   Εξωδικαςτικόσ μηχανιςμόσ ρύθμιςησ οφειλών επιχειρήςεων και άλλεσ 

διατάξεισ, ν. 4469/2017 
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δικαςτιριο αναμζνεται να προκαλζςει αφξθςθ ςτα νεοειςερχόμενα 

δικόγραφα. 

Από τθν επιςκόπθςθ του πίνακα παρατθροφμε ότι υπιρξε  

ςθμαντικι μείωςθ των εκκρεμϊν υποκζςεων ςτα πρωτοβάκμια 

δικαςτιρια μεταξφ 2013 και 2014, που ιταν τθσ τάξθσ του 11,58%. 

Μεταξφ 2014 και 2015 θ μείωςθ παρουςιάηει ανάςχεςθ και ιταν τθσ 

τάξθσ του 1,79%.  Αντίςτοιχου μεγζκουσ μείωςθ δεν παρατθρείται ςτα 

δευτεροβάκμια δικαςτιρια όπου τα αντίςτοιχα ποςοςτά είναι μόλισ 

3,26%  και 5,94%. 

 

Α.1.3  Εκκρεμείσ υποκζςεισ ςτο Πρωτοδικείο Ακθνϊν και ςτο Εφετείο 

Ακθνϊν  

 

 Επιχειρϊντασ να διειςδφςουμε περιςςότερο ςτθν εικόνα τθσ 

εκκρεμότθτασ των δικαςτθρίων ουςίασ εξετάηουμε το τι ςυμβαίνει ςτο 

Πρωτοδικείο Ακθνϊν και ςτο Εφετείο Ακθνϊν.  
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Αρχικά παρατθροφμε ότι θ αναλογία τθσ εκκρεμότθτασ μεταξφ 

των δυο δικαςτθρίων παρουςιάηει ςτακερότθτα 3 . Θ μείωςθ των 

εκκρεμϊν υποκζςεων ςτο Πρωτοδικείο τθσ Ακινασ για τα ζτθ 2013 -

2014 ιταν 13,59%, ιτοι ςε μεγαλφτερο ποςοςτό από αυτό τθσ 

επικράτειασ, ενϊ για τα ζτθ 2014 - 2015 θ μείωςθ ιταν οριακά 

μικρότερθ, ιτοι 1,16%. το Εφετείο τθσ Ακινασ ο ρυκμόσ μείωςθσ ιταν 

για τθν διετία 2013 - 2014  9,39%, ςχεδόν τριπλάςιοσ ςε ςχζςθ με τθν 

επικράτεια και για τθν διετία 2014 - 2015 4,58%, δθλαδι, μικρότεροσ 

κατά 1,36% ςε ςχζςθ με το ςφνολο των εφετείων τθσ Χϊρασ.  Ζνα πρϊτο 

ςυμπζραςμα  που βγαίνει είναι ότι θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων 

ετϊν ζχει περιςςότερεσ επιπτϊςεισ ςτθν Ακινα, όπου και 

ςυγκεντρϊνεται θ περιςςότερθ οικονομικι δραςτθριότθτα.  

 

Α.1.4 φγκριςθ εκκρεμότθτασ Πρωτοδικείου Ακθνϊν και Εφετείου 

Ακθνϊν με Επικράτεια 

 

 Σο παραπάνω ςυμπζραςμα επιβεβαιϊνεται και από τθν ςφγκριςθ 

του όγκου των εκκρεμουςϊν υποκζςεων μεταξφ Πρωτοδικείου Ακινασ 

και όλθσ τθσ επικράτειασ κακόςον για το ζτοσ 2013 το Πρωτοδικείο 

Ακθνϊν είχε το 59,4% τθσ εκκρεμότθτασ τθσ επικράτειασ, για το ζτοσ 

2014 το 58,51%  και για το ζτοσ 2015 το 58,88%.  

                                                             
3 2012 : 10,2  2013: 11,26   2014: 10,82   2015: 10,23  
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Αντίςτοιχο ςυμπζραςμα προκφπτει και από τθν ςφγκριςθ του 

όγκου των εκκρεμουςϊν υποκζςεων μεταξφ Εφετείου Ακινασ και όλθσ 

τθσ επικράτειασ κακόςον για το ζτοσ 2013 το Πρωτοδικείο Ακθνϊν είχε 

το 37,4% τθσ εκκρεμότθτασ τθσ επικράτειασ, για το ζτοσ 2014 το 35,06%  

και για το ζτοσ 2015 το 38,98%. 
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Α.1.5 φγκριςθ αρικμοφ εκκρεμϊν υποκζςεων με τον αρικμό των 

δικθγόρων 

 

 Παρουςιάηει ενδιαφζρον για τθν ανάλυςθ του φαινομζνου θσ 

εκκρεμότθτασ θ ςυςχζτιςθ του αρικμοφ των εκκρεμϊν υποκζςεων ςτα 

δικαςτιρια με τον αρικμό των δικθγόρων.  

 φμφωνα με τθν Ζρευνα του ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ4 , που άντλθςε ςτοιχεία από τθν Ζρευνα 

Εργατικοφ ∆υναμικοφ τθσ  ΕΛΣΑΣ, το 2010 καταγράφθκαν 44.079 

δικθγόροι και νομικοί ςφμβουλοι, καταγράφοντασ αυξθτικι τάςθ 

διαχρονικά του επαγγζλματοσ των νομικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ 

απεικονίηεται ςτο ∆ιάγραμμα 4.3.1. Οι δικθγόροι αυξικθκαν κατά 27% 

τθ χρονικι περίοδο 2004-2010, ενϊ θ μεγαλφτερθ ετιςια αφξθςθ (22%) 

παρατθρείται το 2008. Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, το 2010 

αντιςτοιχοφςε ζνασ (1) δικθγόροσ ανά 225 κατοίκουσ.  Σο 2014 θ 

αναλογία για τθν Ελλάδα γίνεται 1 δικθγόροσ ανά 254 κατοίκουσ. Θ 

αναλογία κρίνεται εξαιρετικά υψθλι, με δεδομζνο ότι θ Ιςπανία και θ 

Πορτογαλία για το ίδιο ζτοσ (2014) είχαν ζνα (1) δικθγόρο ανά 307 και 

355 κατοίκουσ αντίςτοιχα5. 

                                                             
4 ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ Ε ΕΙΚΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ, ΚΕΝΣΡΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ Αθήνα, 2016 

5 τοιχεία από το  υμβούλιο των Ευρωπαΰκών Δικηγορικών υλλόγων (CCBE) 

 

http://www.ccbe.eu/
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Σθν ίδια περίοδο οι ειςαχκείςεσ υποκζςεισ ιδιωτικοφ δικαίου ςτα 

ειρθνοδικεία, πρωτοδικεία και εφετεία τθσ χϊρασ μασ ανιλκαν ςτισ 

346.800 για το 2010, ενϊ βρίςκονταν ςε εκκρεμότθτα άλλεσ 367.380 

υποκζςεισ για το 2010 (ΕΛΣΑΣ, 2014). Ο όγκοσ των υποκζςεων 

ιδιωτικοφ δικαίου αυξικθκε κατά 23% τθν περίοδο 2002-2010, 

ακολουκϊντασ τθν αφξθςθ ςτον αρικμό των δικθγόρων μζχρι το 2010.  
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Α.1.6  φγκριςθ αρικμοφ εκκρεμουςϊν υποκζςεων και εκδοκζντων 

αποφάςεων 

 

 

 Με τα δεδομζνα που προαναφζρκθκαν για να αντιλθφκοφμε το 

εξαιρετικά μεγάλο μζγεκοσ των εκκρεμϊν υποκζςεων μποροφμε να 

παρατθριςουμε τισ επιδόςεισ των πρωτοβάκμιων δικαςτθρίων τθσ 

Χϊρασ και του Πρωτοδικείου τθσ Ακινασ. Από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

του ζτουσ 20156, παρατθροφμε ότι οι 70.073 εκδοκείςεσ αποφάςεισ 

αντιςτοιχοφν ςτο 49,13% των εκκρεμουςϊν υποκζςεων για το 

Πρωτοδικείο Ακθνϊν. Για τθν επικράτεια το αντίςτοιχο ποςοςτό είναι 

69,02% , που δεν μπορεί να χαρακτθριςκεί ικανοποιθτικι επίδοςθ λόγω 

τθσ ςυγκζντρωςθσ ςε απόλυτεσ τιμζσ μεγάλθσ δικαςτθριακισ φλθσ ςτο 

                                                             
6 Είναι η τελευταία χρονιά με ςυνεχή λειτουργία των δικαςτηρίων καθόςον το 
2016 υπήρξε πολύμηνη απεργία των δικηγόρων ςε όλη την επικράτεια με 
ςυνέπεια να μην είναι αντιπροςωπευτική η εικόνα των ςτοιχείων του έτουσ 
αυτού 
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Πρωτοδικείο Ακθνϊν.  Από τθν παρατιρθςθ αυτι ςυνάγεται ότι ςτο ωσ 

άνω δικαςτιριο ο διπλαςιαςμόσ τθσ «παραγωγισ» δικαςτικϊν 

αποφάςεων κα μποροφςε ςε επίπεδο ζτουσ να ιςοφαρίςει τον αρικμό 

των εκκρεμουςϊν υποκζςεων. Μια τζτοια προοπτικι με τθν παροφςα 

οργανωτικι δομι και τουσ διακζςιμουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ είναι μθ 

εφικτι.  

 

Α.1.7 Εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ - προςδοκία μείωςθσ εκκρεμουςϊν 

υποκζςεων 

 

Ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των εκκρεμϊν υποκζςεων των 

δικαςτθρίων είναι βαςικόσ ςτόχοσ για τθν ελλθνικι δικαιοςφνθ. Με τα 

δεδομζνα ωσ ζχουν, αν δεν υπάρξουν ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ ςτθν 

λειτουργία του ςυςτιματοσ, τότε οι χρόνοι εξάλειψθσ των εκκρεμϊν 

υποκζςεων είναι ιδιαίτερα μακρινοί. φμφωνα με εκπονθκείςα μελζτθ7 

από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που υπάρχουν ςτθν διάκεςθ του 

δικαςτθρίου προκφπτει ότι με τθν προχπόκεςθ τθσ διατιρθςθσ 

ςτακεροφ του αρικμοφ των ειςερχομζνων πολιτικϊν υποκζςεων, για να 

εξαλειφκεί ο όγκοσ των εκκρεμϊν υποκζςεων ςε μία δεκαετία, πρζπει ο 

ρυκμόσ περαίωςθσ/ειςαγωγισ να είναι 19% περιςςότεροσ από τον 

αρικμό που ειςάγονται και ο ρυκμόσ περαίωςθσ/εκρεμμϊν να είναι 

41%, δθλαδι, να περαιϊνεται το 41% υποκζςεων που εκκρεμοφν από 

το προθγοφμενο ζτοσ και αυτϊν που ειςάγονται κατά το ίδιο ζτοσ. Οι 

υπολογιςμοί αυτοί ζχουν γίνει υπό τθν ςυνκικθ τθσ εναςχόλθςθσ ςτο 

Εφετείο Ακθνϊν 170 δικαςτϊν με πολιτικζσ υποκζςεισ το 2013 και 135 

                                                             
7 Εταιρεία Δικαςτικών Μελετών ,2015, υμβολή για την αποτελεςματικότητα 
τησ Δικαιοςύνησ 
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το 2014, ενϊ θ δφναμθ των δικαςτικϊν υπαλλιλων ιταν 13 

υπθρετοφντεσ (ςτα πολιτικά τμιματα) και τισ δφο χρονιζσ.  υνεπϊσ, ο 

ςτόχοσ για τθν επίτευξθ υπό τισ ςυνκικεσ αυτζσ ςυντομότερου χρόνου 

απορρόφθςθσ τθσ εκκρεμότθτασ είναι να αυξθκεί ο αρικμόσ των 

περαιωμζνων υποκζςεων ι και θ μείωςθ του αρικμοφ των 

ειςαγόμενων. 

  

Α.1.8 υμπεράςματα  

 

 Από τον ςυνδυαςμό των ανωτζρω εκτεκζντων προκφπτει ότι 

υπάρχει ςφνδεςθ μεταξφ τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των δικθγόρων  και 

του αρικμοφ των εκκρεμουςϊν υποκζςεων. Χρειάηεται εξειδικευμζνθ 

περαιτζρω ζρευνα για να διαπιςτωκεί αν το φαινόμενο τθσ 

κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ πολιτικισ δικαιοςφνθσ μπορεί να 

αποδοκεί ςτον διευρυμζνο αρικμό των δικθγόρων, κακϊσ και ςε 

άλλουσ λόγουσ που ςυνδυαηόμενοι προκαλοφν το ςυγκεκριμζνο 

αποτζλεςμα. 

Ζνασ δεφτεροσ εξίςου ςθμαντικόσ παράγοντασ που ςυντελεί ςτθν 

ςυςςϊρευςθ εκκρεμότθτασ ςτα πολιτικά δικαςτιρια είναι ότι δεν 

μπορεί να αντιμετωπιςκεί από τον αρικμό των δικαςτικϊν λειτουργϊν 

που υπθρετεί ςτουσ τρεισ βακμοφσ δικαιοδοςίασ και που ςιμερα 

ανζρχεται ςε  3.012 8  . Θ άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ ςωρευμζνθσ 

εκκρεμότθτασ απαιτεί  πολφ μεγάλεσ αυξιςεισ των οργανικϊν κζςεων 

ϊςτε να βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ. Ο διπλαςιαςμόσ 

των οργανικϊν κζςεων ςτο Πρωτοδικείο Ακθνϊν κα μποροφςε να 

                                                             
8 τοιχεία τησ 30-6-2016   



Μελέτη -  Πρόταςη για την  Δικαςτική Μεςολάβηςη 

17 
 

αντιμετωπίςει άμεςα τθν εκκρεμότθτα εντόσ ζτουσ , ενϊ ςε επίπεδο 

επικράτειασ θ αφξθςθ που απαιτείται είναι ςχεδόν 50%.   Θ επιλογι  

αυτι  είναι μθ εφαρμόςιμθ είτε για λόγουσ ςκοπιμότθτασ είτε λόγω 

ζλλειψθσ διακζςιμων πόρων.  

  Με δεδομζνο, ςυνεπϊσ ότι για τα δφο βαςικά νομικά 

επαγγζλματα ςτο χϊρο απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ δεν εμφανίηονται 

πολιτικζσ αποπλθκωριςμοφ για τουσ δικθγόρουσ και πλθκωριςμοφ για 

τουσ δικαςτζσ ϊςτε ο ανκρϊπινοσ ςυντελεςτισ να επιδράςει 

αποφαςιςτικά ςτθ διαμόρφωςθ τάςεων μείωςθσ των εκκρεμϊν 

υποκζςεων, ο μόνοσ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτι ςε ςυντομότερο 

χρόνο από τον αναφερόμενο  ςτο κεφ. Α.2.7 είναι να μειωκεί ο αρικμόσ 

των νζων δικογράφων που κατατίκενται κάκε ζτοσ. Δθλαδι, να 

επιτευχκεί με εναλλακτικοφσ τρόπουσ θ επίλυςθ των διαφορϊν ϊςτε τα 

δικαςτιρια να απαςχολοφνται τελικά με τον (μειωμζνο) όγκο εκείνων 

των υποκζςεων που αναπόφευκτα πρζπει να οδθγθκοφν ενϊπιον τουσ.  

 

Β.1 τόχοι τθσ εξωδικαςτικισ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν   

 

 Οι ςτόχοι που εξυπθρετοφνται με τθν εξϊδικθ ςυμβιβαςτικι 

επίλυςθ διαφορϊν μπορεί να είναι διαφορετικοί. υνικωσ 

κακορίηονται με βάςθ τθν δικαςτικι παροχι ζννομθσ προςταςίασ. 

Πρωταρχικϊσ αποβλζπουν ςτθν ελάφρυνςθ των δικαςτθρίων. Όπωσ 

τονίηεται ξεκάκαρα ςτο τελικό ςχζδιο του Λόρδου Woolf για τθν Αγγλία, 

οι εναλλακτικζσ μορφζσ και οι ςυμβιβαςμοί ενιςχφονται προκειμζνου 

να μειωκεί θ προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ ι να διαςφαλιςκεί θ ταχεία 

διεκπεραίωςθ μζςω δικαςτικισ αποφάςεωσ των υπολοίπων 



Μελέτη -  Πρόταςη για την  Δικαςτική Μεςολάβηςη 

18 
 

υποκζςεων. Ανάλογθ είναι και θ αιτιολογία για τθν κακιζρωςθ τθσ 

υποχρεωτικισ ςυμβιβαςτικισ προςπάκειασ ςτθν Ελλάδα το 1995. 

Αναφορζσ ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ επιλφςεωσ διαφορϊν εμπεριζχουν 

ςχεδόν όλεσ οι ειςθγιςεισ για το κζμα «civil justice in crisis» . Για το 

ςκοπό τθσ αποςυμφόρθςθσ τθσ δικαιοςφνθσ είναι αδιάφορο αν θ 

κακιζρωςθ μιασ εναλλακτικισ διαδικαςίασ γίνεται δυνάμει νόμου, 

ςυμφωνίασ των διαδίκων ι δυνάμει παραπομπισ από το δικαςτιριο. 

Εννοείται, ότι ο ςκοπόσ τθσ αποςυμφόρθςθσ επιτυγχάνεται καλλίτερα 

ςτο βακμό που θ ςυμβιβαςτικι διαδικαςία τίκεται το αργότερο κατά 

τθν ζναρξθ τθσ δίκθσ και είναι επιτυχισ. 

Β.2  Εναλλακτικοί τρόποι επίλυςθσ διαφορϊν ςε Διεκνζσ Επίπεδο 

 

 Με τισ εναλλακτικζσ μορφζσ επιλφςεωσ διαφορϊν νοοφνται κατά 

κφριο λόγο εναλλακτικζσ μορφζσ, ςτθ δικαςτικι διαδικαςία και ςτθν 

απόφαςθ. Θ κζςθ αυτι ανταποκρίνεται ςτθν κρατοφςα γνϊμθ ςτον 

ευρωπαϊκό νομικό χϊρο. Πρόκειται για διαδικαςίεσ που με διαφορετικι 

μορφι κατατείνουν ςτθν ειρθνικι επίλυςθ διαφορϊν ι ςτθν αποτροπι 

δικϊν. Θ ειρθνικι επίλυςθ διαφορϊν απαντά βεβαίωσ ςε κάκε ζννομθ 

τάξθ και ςε κάκε εποχι. Όμωσ, θ ζκταςθ και οι μορφζσ εμφανίςεωσ 

επθρεάηονται ουςιωδϊσ από τα δεδομζνα κάκε χϊρασ. 

 Θ ςθμερινι εποχι χαρακτθρίηεται από ζνα φιλικό προσ το 

ςυμβιβαςμό πνεφμα. ε πολλζσ ζννομεσ τάξεισ απαντοφν διατάξεισ που 

τουλάχιςτον επιτρζπουν ςτο δικαςτιριο τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλίασ 

για ςυμβιβαςμό. Ζτςι, το άρκρο 233 παρ. 2 ΚΠολΔ τθσ ελλθνικισ 

πολιτικισ δικονομίασ προβλζπει ότι το δικαςτιριο μπορεί να επιχειρεί 
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ςυμβιβαςτικι απόπειρα κατά τθ διάρκεια τθσ δίκθσ αν το κρίνει 

ςκόπιμο.  

 Θ γαλλικι δικονομία προβλζπει ρθτϊσ ςτο τμιμα ςτο οποίο 

εμπεριζχονται οι γενικζσ διατάξεισ (άρκρο 21 n.cp.c.) τθν ςυμφιλιωτικι 

αποςτολι του Δικαςτι με τθν οποία θ επίτευξθ ςυμφωνίασ 

εμπεριζχεται ςτα κακικοντά του. Μια τζτοια πρωτοβουλία είναι 

δυνατι κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ δίκθσ (άρκρο 127 n.c.p.c). Σθν επίτευξθ 

ςυμβιβαςμοφ οφείλει επίςθσ να επιδιϊκει για τισ υποκζςεισ του 

Πρωτοδικείου ο Ειςθγθτισ - Δικαςτισ (άρκρο 76S n.c.p.c). Λόγω τθσ 

φφςεωσ του ζργου του κεωρείται ωσ κατ 'εξοχιν κατάλλθλοσ για τθν 

ςυμβιβαςτικι πρωτοβουλία. το Ειρθνοδικείο (tribunal d' instance) θ 

εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ γίνεται με κάκε τρόπο και θ κλιςθ ςυνδυάηει 

τόςο το ςυμβιβαςμό όςο και τθ δικαςτικι αντιδικία (assignation a 

toutes fins, Art. 836 ft). 

 το αγγλικό δίκαιο, θ ενκάρρυνςθ του ςυμβιβαςμοφ αποτελεί 

τμιμα τθσ ενεργθτικισ δραςτθριότθτασ του δικαςτθρίου που 

αναπτφςςεται ςτθν αρχι τθσ διαδικαςίασ και εξυπθρετεί τουσ βαςικοφσ 

ςκοποφσ τθσ δίκθσ. Σο δικαςτιριο οφείλει να ενκαρρφνει, τθ 

χρθςιμοποίθςθ εναλλακτικϊν μορφϊν και να υποςτθρίξει τθν 

ςυμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν πόλθ του 

Λονδίνου βρίςκεται το Δικαςτιριο Διεκνοφσ Διαιτθςίασ (LCIA) το οποίο 

αποτελεί ζναν από τουσ κορυφαίουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ για τθν 

επίλυςθ εμπορικϊν διαφορϊν. Θ LCIA παρζχει αποτελεςματικι, 

ευζλικτθ και αμερόλθπτθ διαχείριςθ διαιτθςίασ και άλλων διαδικαςιϊν 

ADR, ανεξάρτθτα από τθν τοποκεςία και από οποιοδιποτε ςφςτθμα 

δικαίου. Ο διεκνισ χαρακτιρασ των υπθρεςιϊν τθσ LCIA 
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αντικατοπτρίηεται ςτο γεγονόσ ότι, κατά κανόνα, πάνω από το 80% των 

μερϊν ςτισ εκκρεμείσ υποκζςεισ LCIA δεν είναι τθσ αγγλικισ ικαγζνειασ. 

Θ LCIA ζχει πρόςβαςθ ςτουσ πιο διακεκριμζνουσ και πεπειραμζνουσ 

διαιτθτζσ, διαμεςολαβθτζσ και εμπειρογνϊμονεσ από πολλζσ 

δικαιοδοςίεσ και με το ευρφτερο φάςμα εμπειρογνωμοςφνθσ. 

 Αξιοςθμείωτο είναι ότι οι εναλλακτικοί τρόποι τυγχάνουν ςυχνισ 

εφαρμογισ ςτισ διεκνείσ διαφορζσ, εξαιτίασ του ςκεπτικιςμοφ που 

χαρακτθρίηει κάκε μζροσ ςχετικά με τα κρατικά δικαςτιρια τθσ 

πολιτείασ του αντίπαλοφ του. Σζλοσ, με ζμφαςθ πρζπει να τονιςκεί ότι 

δεν αρκεί γενικά θ κακιζρωςθ εναλλακτικϊν μεκόδων διευκζτθςθσ των 

αμφιςβθτοφμενων εννόμων ςχζςεων, αλλά είναι αναγκαίο θ ζννομθ 

τάξθ να διαςφαλίςει ότι οι διάδικοι δεν κα βρεκοφν ςε ςαφι 

μειονεκτικότερθ κζςθ ςε ςφγκριςθ με τθν επιλογι τθσ δικαςτικισ 

απόφαςθσ. 

 Για να διαςφαλιςκεί θ ποιότθτα τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ 

διαφορζσ που παραπζμπονται από δικαςτιριο, εκτόσ των 

οικογενειακϊν διαφορϊν ςτθν επικράτεια τθσ Αγγλίασ και τθσ Ουαλίασ, 

οι αρχζσ ςυνεργάςκθκαν με το υμβοφλιο Αςτικισ Διαμεςολάβθςθσ 

(Civil Mediation Council) (CMC) για τθ κζςπιςθ ενόσ ςυςτιματοσ 

διαπίςτευςθσ. Σο CMC είναι ζνασ οργανιςμόσ που εκπροςωπεί 

παρόχουσ υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ 

υποκζςεισ. Σα δικαςτιρια παραπζμπουν πλζον υποκζςεισ μόνον ςε 

διαπιςτευμζνουσ από το CMC παρόχουσ υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ. 

 Όςον αφορά τισ οικογενειακζσ διαφορζσ, θ διαμεςολάβθςθ 

υπόκειται ςε αυτορρφκμιςθ και περιλαμβάνει διάφορουσ 

επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ ι φορείσ διαπίςτευςθσ ςτουσ οποίουσ 
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είναι μζλθ οι διαμεςολαβθτζσ. Οι φορείσ αυτοί ενϊκθκαν για να 

ςχθματίςουν το υμβοφλιο Οικογενειακισ Διαμεςολάβθςθσ (Family 

Mediation Council) (FMC) με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ των προτφπων ςτθν 

οικογενειακι διαμεςολάβθςθ. Μια άλλθ λειτουργία του FMC είναι θ 

εκπροςϊπθςθ των ιδρυτικϊν οργανϊςεων-μελϊν του και των 

επαγγελματιϊν του κλάδου τθσ οικογενειακισ διαμεςολάβθςθσ 

γενικότερα ςτισ ςυναλλαγζσ του επαγγελματικοφ κλάδου με τθν 

κυβζρνθςθ. 

 Θ παρ. 204 τθσ αυςτριακισ δικονομίασ, ορίηει ότι το δικαςτιριο 

μπορεί ςε κάκε φάςθ τθσ διαφοράσ να προςπακιςει τθν ειρθνικι 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ. Επίςθσ, ο ςουθδικόσ κϊδικασ πολιτικισ 

δικονομίασ προβλζπει ότι το δικαςτιριο ανάλογα με τθ φφςθ τθσ 

διαφοράσ οφείλει να ενεργεί για τθν επίτευξθ ςυμβιβαςμοφ των 

διαδίκων. Σο ςουθδικό και ιςπανικό δίκαιο τονίηουν πιο ζντονα τθ 

ςυμβιβαςτικι δυνατότθτα του Δικαςτι. Σονίηουν ότι ο Δικαςτισ οφείλει 

να ςυμβιβάηει τουσ διαδίκουσ. τθν Ιςπανία αυτό ιςχφει όμωσ για τισ 

μικρότερεσ περιπτϊςεισ (άρκρο 692). Σο ιταλικό δίκαιο αναφζρει ότι το 

Δικαςτιριο πρζπει να προςπακιςει να ςυμβιβάςει του διαδίκουσ 

(άρκρο 185). 

 Θ εναλλακτικι επίλυςθ διαφορϊν είναι ζνασ κλάδοσ με 

προζλευςθ τισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ όπου κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ. Οι 

εναλλακτικζσ μορφζσ επιλφςεωσ διαφορϊν αποτζλεςαν αντικείμενο 

ζντονου προβλθματιςμοφ τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ. Θ εναλλακτικι 

επίλυςθ διαφορϊν είναι γνωςτι με τθ ςυντομογραφία ADR (ADR = 

Alternative Dispute Resolution) και κεωρείται ωσ μια από τισ κεντρικζσ 

ιδζεσ του δικονομικοφ δικαίου που αναπτφχκθκαν τα τελευταία ζτθ και 
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που για αυτό το λόγο δεν μπόρεςαν να λθφκοφν υπόψθ ςτο πλαίςιο 

των δικονομικϊν, κωδικοποιιςεων των περαςμζνων δεκαετιϊν. Θ 

εξζλιξθ αυτι προκαλεί επειδι θ ςυμβιβαςτικι επίλυςθ αποτελεί ζνα 

παραδοςιακό κεςμό τθσ επίλυςθσ διαφορϊν. Σο ηιτθμα των 

εναλλακτικϊν μορφϊν απαςχόλθςε και το νομοκζτθ ςε διάφορεσ 

ζννομεσ τάξεισ. Καταβάλλεται προςπάκεια εμπεδϊςεωσ ςτθ ςυνείδθςθ 

των λαοφ των εναλλακτικϊν μορφϊν ωσ ενόσ μζςου επιλφςεωσ 

διαφορϊν και απονομισ δικαιοςφνθσ. 

Β.3 Εναλλακτικοί τρόποι επίλυςθσ διαφορϊν ςε Εκνικό Επίπεδο – 

Κϊδικασ Πολιτικισ Δικονομίασ  

 

Ανζκακεν θ ιςτορία του δικονομικοφ δικαίου περιελάμβανε τθν 

επίλυςθ τθσ διαφοράσ με αυκεντικι δικαςτικι απόφαςθ και με ειρθνικό 

τρόπο, μάλιςτα δε, θ δεφτερθ μορφι προθγικθκε χρονικά τθσ πρϊτθσ. 

Γενικότερα ο νομοκζτθσ ενκαρρφνει τθ χωρίσ αντιδικία διεξαγωγι τθσ 

δίκθσ. 

Όπωσ ορίηεται και ςτον Κϊδικα Δικθγόρων (ν. 4194/2013 αρ.35 

παρ.3), "ο δικθγόροσ οφείλει να ενθμερϊνει τον εντολζα του για όλουσ 

τουσ κεςμοφσ και τισ δυνατότθτεσ εναλλακτικισ επίλυςθσ των 

διαφορϊν και γενικά να ςυμβάλλει ςτθν επίλυςθ αυτϊν με 

οποιονδιποτε τρόπο προσ όφελοσ του εντολζα του." 

 Οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυςθσ των διαφορϊν, οι οποίοι ζχουν 

ενταχκεί ιδθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ, είναι: α) θ Απόπειρα 

υμβιβαςμοφ, β) θ υμβιβαςτικι Επίλυςθ τθσ διαφοράσ, γ) θ 

Διαμεςολάβθςθ, δ) θ Διαιτθςία, ε) θ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ. 
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 Όλεσ αυτζσ οι μζκοδοι που διαμορφϊνουν τισ ςυνκικεσ για άρςθ 

τθσ αμφιςβθτοφμενθσ κατάςταςθσ δίχωσ να είναι αναγκαία θ δικαςτικι 

διαδικαςία και θ κρίςθ του δικαςτθρίου για τθν αυκεντικι διάγνωςθ 

των πραγματικϊν γεγονότων είναι γνωςτζσ υπό τον όρο «εναλλακτικοί 

(ι ειρθνικοί) τρόποι επίλυςθσ τθσ διαφοράσ».  

 Θ ζννοια αυτι εκφράηει όλεσ τισ εξωδικαςτικζσ και εντόσ 

δικαςτθρίου μεκόδουσ διευκζτθςθσ μιασ διαφοράσ, όπου δεν 

υφίςταται ζκδοςθ δικαςτικισ αποφάςεωσ και κατ’ επζκταςθ εφρεςθ και 

εφαρμογι του δικαίου.  

 το βακμό που επιλζγονται ελεφκερα από τα μζρθ, οφείλουν τθν 

φπαρξι τουσ και αποτελοφν εκδιλωςθ τθσ αρχισ τθσ ιδιωτικισ 

αυτονομίασ.  

Β.3.1 Απόπειρα υμβιβαςμοφ  

 

τθν Απόπειρα υμβιβαςμοφ κατά τθν οποία όποιοσ ζχει τθν 

πρόκεςθ να αςκιςει αγωγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ 9, μπορεί πριν από τθν κατάκεςι τθσ να ηθτιςει τθ 

ςυμβιβαςτικι επζμβαςθ του κατά τόπον αρμόδιου για τθν εκδίκαςθ τθσ 

αγωγισ Ειρθνοδίκθ, ζςτω και αν αυτόσ είναι κακ' φλθν αναρμόδιοσ. Για 

το ςκοπό αυτόν ι υποβάλλεται αίτθςθ προσ τον Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία 

πρζπει να αναγράφεται ςυνοπτικά το αντικείμενο τθσ διαφοράσ, ι 

εμφανίηονται αυκόρμθτα οι ενδιαφερόμενοι ενϊπιόν του. Ο 

Ειρθνοδίκθσ, όταν υποβλθκεί αίτθςθ ςυμβιβαςμοφ, καλεί ενϊπιόν του 

το ςυντομότερο ςε οριςμζνθ θμζρα και ϊρα όλουσ τουσ 

ενδιαφερομζνουσ. Θ πρόςκλθςθ του Ειρθνοδίκθ πρζπει να αναφζρει με 
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ςυντομία τθ διαφορά. Αν προςζλκουν αυκόρμθτα όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι, ο Ειρθνοδίκθσ μπορεί αμζςωσ να προχωριςει ςε 

ςυμβιβαςτικι επζμβαςθ. Θ ςυμβιβαςτικι επζμβαςθ του Ειρθνοδίκθ 

δεν είναι ανάγκθ να γίνεται δθμόςια, όμωσ για τθν επζμβαςθ αυτι 

τθροφνται πρακτικά. Ο Ειρθνοδίκθσ κατά τθν απόπειρα ςυμβιβαςμοφ ι 

τθ ςυμβιβαςτικι επζμβαςθ εξετάηει μαηί με τουσ ενδιαφερομζνουσ 

ολόκλθρθ τθ διαφορά χωρίσ να δεςμεφεται από το ιςχφον δικονομικό 

και ουςιαςτικό δίκαιο, εκτιμά ελεφκερα τα διάφορα πραγματικά 

περιςτατικά και προςπακεί να βρει τρόπο ςυμβιβαςμοφ. Ιδίωσ ζχει το 

δικαίωμα να διατάηει αυτοψία, πραγματογνωμοςφνθ, τθν προςαγωγι 

οποιουδιποτε εγγράφου, τθν προςωπικι εμφάνιςθ των διαδίκων και 

μπορεί να εξετάηει μάρτυρεσ, ζςτω και χωρίσ όρκο, και γενικά να 

ενεργεί οποιαδιποτε πράξθ για να διευκρινιςτεί θ διαφορά. Ο 

ςυμβιβαςμόσ μπορεί να αφορά ολόκλθρθ τθ διαφορά ι μόνο μζροσ 

τθσ. Για τισ ενζργειεσ του Ειρθνοδίκθ προσ ςυμβιβαςμό γίνεται ςφντομθ 

αναφορά ςτα πρακτικά. Αν θ απόπειρα ςυμβιβαςμοφ ι θ ςυμβιβαςτικι 

επζμβαςθ αποτφχουν, γίνεται ςχετικι αναφορά ςτα πρακτικά και 

ςθμειϊνεται από τον ειρθνοδίκθ ο λόγοσ τθσ αποτυχίασ. Αν επιτευχκεί 

ςυμβιβαςμόσ, αναγράφονται λεπτομερϊσ ςτο πρακτικό όλοι οι όροι 

του. 

Β.3.2 υμβιβαςτικι Επίλυςθ τθσ Διαφοράσ  

 

τθ υμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ  10 οι διάδικοι μποροφν 

να ςυμβιβάηονται, μετά τθν επζλευςθ τθσ εκκρεμοδικίασ μζχρι τθν 

ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ και χωρίσ να υφίςταται ςτάςθ τθσ δίκθσ, 
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όταν αντικείμενό τθσ είναι ιδιωτικοφ δικαίου διαφορά, για τθν οποία 

επιτρζπεται κατά το ουςιαςτικό δίκαιο να ςυνομολογθκεί 

ςυμβιβαςμόσ. 

 Για το ςυμβιβαςμό ςυντάςςεται πρακτικό (ατελϊσ), που 

περιλαμβάνει το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ τουσ και ιδίωσ το είδοσ 

του αναγνωριηόμενου δικαιϊματοσ, το ποςό τθσ οφειλόμενθσ παροχισ 

και τουσ τυχόν όρουσ υπό τουσ οποίουσ κα εκπλθρωκεί, κακϊσ και 

πρόβλεψθ για τα δικαςτικά ζξοδα. Σο πρακτικό ςυντάςςεται ςε τόςα 

αντίτυπα όςοι και οι διάδικοι ι ομάδεσ διαδίκων, που αντιδικοφν, 

χρονολογείται και υπογράφεται από αυτοφσ ι από τουσ δικθγόρουσ 

τουσ, αν ζχουν ειδικι πλθρεξουςιότθτα. Κάκε διάδικοσ μπορεί, 

προςκομίηοντασ το πρακτικό ςε πρωτότυπο, να ηθτιςει τθν επικφρωςι 

του από το δικαςτι ι τον πρόεδρο του δικαςτθρίου, ενϊπιον του 

οποίου εκκρεμεί θ αγωγι ι το ζνδικο μζςο. Σο πρακτικό επικυρϊνεται 

αφοφ διαπιςτωκεί ότι: α) θ διαφορά είναι δεκτικι ςυμβιβαςτικισ 

επίλυςθσ, β) το πρακτικό ζχει υπογραφεί ςφμφωνα με όςα 

προαναφζρονται και γ) από αυτό προκφπτει ςαφϊσ το είδοσ του 

αναγνωριηόμενου δικαιϊματοσ και το ποςό τθσ οφειλόμενθσ παροχισ, 

κακϊσ και οι τυχόν όροι εκπλιρωςισ τθσ. Αν θ διαφορά περιλαμβάνει 

και καταψιφιςθ, το πρακτικό αποτελεί από τθν επικφρωςι του τίτλο 

εκτελεςτό και περιάπτεται με τον εκτελεςτιριο τφπο από το αρμόδιο 

για τθν επικφρωςι του δικαςτιριο. Αν θ διαφορά ζχει χαρακτιρα 

απλϊσ αναγνωριςτικό, το πρακτικό αποδεικνφει το δικαίωμα. Με τθν 

επικφρωςθ του πρακτικοφ επζρχεται κατάργθςθ τθσ δίκθσ. 

 Κατά ςυνζπεια τα αντίδικα μζρθ μποροφν να λφςουν τθν μεταξφ 

τουσ διαφορά ςυμβιβαςτικά, προβαίνοντασ παρουςία των 
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πλθρεξουςίων δικθγόρων τουσ ςε διαπραγματεφςεισ, καταλιγοντασ ςε 

ζνα ιδιωτικό πρακτικό ςυμβιβαςμοφ ενϊ ςτθν Διαμεςολάβθςθ, εκτόσ 

από τα αντίδικα μζρθ και τουσ πλθρεξουςίουσ δικθγόρουσ 

τουσ, λαμβάνει μζροσ και ο ουδζτεροσ τρίτοσ Διαμεςολαβθτισ, ο οποίοσ 

βοθκά τα μζρθ να διαπραγματευτοφν, αποφορτίηει τθν ατμόςφαιρα και 

κατευνάηει τα πάκθ, ϊςτε τα μζρθ να οδθγθκοφν μόνα τουσ ςε 

ςυμφωνία επίλυςθσ τθσ διαφοράσ τουσ και μια εν γζνει κοινά αποδεκτι 

και βιϊςιμθ λφςθ. 

 

Β.3.3 Διαμεςολάβθςθ  

 

τθ διαμεςολάβθςθ (mediation)11 θ εμπλοκι του μεςολαβθτι 

εντοπίηεται ςτθν προςπάκεια για προςζγγιςθ των μερϊν με τθν χριςθ 

κατάλλθλων τεχνικϊν και ςτθν ςυμβουλευτικι του παρουςία, χωρίσ να 

επθρεάηει τα μζρθ. Θ διαμεςολάβθςθ είναι μία εκοφςια διαδικαςία, 

κατά τθν οποία ζνασ ουδζτεροσ τρίτοσ (ο διαμεςολαβθτισ) βοθκά τα 

αντίδικα μζρθ να επιτφχουν μια αμοιβαία και κοινά αποδεκτι 

ςυμφωνία. τθν διαμεςολάβθςθ, θ οποία ςτθν Ελλάδα δφναται να 

εφαρμοςτεί ςε αςτικζσ και εμπορικζσ υποκζςεισ, όπωσ ο ςχετικόσ νόμοσ 

ορίηει, μποροφν να υπαχκοφν διαφορζσ ιδιωτικοφ ενδοτικοφ δικαίου, 

δθλαδι υποκζςεισ που τα αντίδικα μζρθ ζχουν τθν εξουςία να 

"διακζτουν" το αντικείμενο τθσ διαφοράσ τουσ. Αποκλείονται, κατά 

ςυνζπεια, διαφορζσ δθμοςίου δικαίου, κακϊσ επίςθσ και διαφορζσ 

ιδιωτικοφ δικαίου, για τισ οποίεσ υπάρχει διάταξθ αναγκαςτικοφ 
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δικαίου που ορίηει, ότι για τθν επίλυςι τουσ τα μζρθ πρζπει 

οπωςδιποτε να προςφφγουν ςτα δικαςτιρια. 

 

Β.3.4 Διαιτθςία  

 

τθν  Διαιτθςία (arbitration) 12  το διαιτθτικό δικαςτιριο 

αποφαίνεται δεςμευτικά επί του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ. Ο κεςμόσ 

τθσ Διαιτθςίασ εξαςφαλίηει ςτα μζρθ τθν ταχεία διευκζτθςθ των 

εμπορικϊν διαφορϊν ςε αποκλειςτικά ςφντομεσ προκεςμίεσ ςε 

αντίκεςθ από τθν χρονοβόρα διαδικαςία των τακτικϊν δικαςτθρίων.  Οι 

διαιτθτικζσ αποφάςεισ εκδίδονται ςε μικρό χρονικό διάςτθμα και χωρίσ 

μεγάλο οικονομικό κόςτοσ, δεδομζνου ότι θ αμοιβι για τθν διαιτθςία 

κακορίηεται αναλόγωσ τθσ αξίασ τθσ απαίτθςθσ και βάςθ του ειδικοφ 

πίνακα του ΚΠολΔ. τθν διαιτθςία μποροφν να υπάγονται όλεσ οι 

διαφορζσ ιδιωτικοφ δικαίου, αν τα μζρθ που τθ ςυνομολογοφν ζχουν 

τθν εξουςία να διακζτουν ελεφκερα το αντικείμενο τθσ διαφοράσ. 

Εξαιροφνται οι διαφορζσ που ζχουν ςχζςθ με τθν παροχι εξαρτθμζνθσ 

εργαςίασ. Σα μζρθ μποροφν να υπάγουν ςε διαιτθςία ακόμθ και 

μελλοντικζσ διαφορζσ αλλά ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ 

ςυμφωνία να είναι ζγγραφθ και αναφζρεται ςε οριςμζνθ ζννομθ ςχζςθ, 

από τθν οποία κα προζλκουν οι διαφορζσ. Θ ςυμφωνία για διαιτθςία 

μπορεί να γίνει ακόμθ και ενϊπιον του δικαςτθρίου κατά τθ ςυηιτθςθ 

τθσ υπόκεςθσ. Διαιτθτζσ μποροφν να οριςτοφν ζνασ ι περιςςότεροι, 

κακϊσ και ολόκλθρο δικαςτιριο. 
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Κατά τθν κρατοφςα ςτθ νομολογία και κεωρία άποψθ από τισ διατάξεισ 

των άρκρων 905 παρ. 1 και 906 ΚΠολΔ, που επιφυλάςςουν ρθτά αυτό 

που ορίηουν διεκνείσ ςυμβάςεισ, ςυνάγεται ότι, εφόςον υπάρχει 

ςχετικι διεκνισ ςφμβαςθ που προβλζπει τθν διαδικαςία κιρυξθσ 

εκτελεςτισ ςτθ Χϊρα αλλοδαπισ διαιτθτικισ απόφαςθσ, τότε οι 

διατάξεισ αυτισ δυνάμει του άρκρου 28 του υντάγματοσ υπεριςχφουν 

των άρκρων 903, 905 και 906 ΚΠολΔ (Ολομ. Α.Π. 8/1997 Ελλ. Δ/τθ 

1997.764). Εν ταφτθ περιπτϊςει, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ τθσ 

φμβαςθσ Νζα Τόρκθσ τθσ 10-6-1958 «περί αναγνωρίςεωσ και 

εκτελζςεωσ αλλοδαπϊν διαιτθτικϊν αποφάςεων». 

 Θ βαςικι διαφορά τθσ διαιτθςίασ ςε ςχζςθ με τθν 

διαμεςολάβθςθ είναι, ότι το διαιτθτικό δικαςτιριο ςτο τζλοσ τθσ 

διαδικαςίασ εκδίδει τθν διαιτθτικι απόφαςθ ενϊ κατά το πζρασ μιασ 

επιτυχοφσ διαμεςολάβθςθσ τα μζρθ καταλιγουν ςε ςυμφωνία. Ο 

ουδζτεροσ τρίτοσ, δθλαδι, διαμεςολαβθτισ βοθκά τα μζρθ να 

διαπραγματευτοφν και να οδθγθκοφν ςε μία κοινά αποδεκτι και 

βιϊςιμθ λφςθ ςε ςχζςθ με τθν μεταξφ τουσ διαφορά, χωρίσ αυτόσ να 

αποφαςίηει για λογαριαςμό τουσ. 

Β.3.5 Θ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ  

 

 Με τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ, ωσ ιςχφει ςιμερα, παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να επιτφχουν αποτελεςματικότερθ επίλυςθ 

των διαφορϊν τουσ, χωρίσ προςφυγι ςτθ δικαςτθριακι διαδικαςία, 

αλλά με αξιοποίθςθ του κεςμικοφ κφρουσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν. 
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 Θ προςφυγι ςτθ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ είναι προαιρετικι, ϊςτε 

κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να προςφεφγει ςτον κατά τόπο αρμόδιο 

δικαςτι-μεςολαβθτι, υποβάλλοντασ γραπτϊσ το αίτθμά του. Θ 

διαδικαςία περιλαμβάνει ξεχωριςτζσ και κοινζσ ακροάςεισ και 

ςυηθτιςεισ των μερϊν και των πλθρεξοφςιων δικθγόρων τουσ, με το 

μεςολαβθτι δικαςτι, ο οποίοσ και μπορεί να απευκφνει ςτα μζρθ μθ 

δεςμευτικζσ προτάςεισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. Παρζχεται θ ευχζρεια 

ςτα δικαςτιρια πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ, να καλοφν τα μζρθ να 

προςφφγουν ςτθ δικαςτικι μεςολάβθςθ για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ 

τουσ και ταυτόχρονα να αναβάλλουν τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ, ςε 

ςφντομθ δικάςιμο. τθν εν λόγω διαδικαςία ελλείψει λεπτομερϊν 

ρυκμίςεων, από τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ που ζχουν αναλάβει τα 

ςυγκεκριμζνα κακικοντα γίνεται ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων του 

ν. 3898/2010 για τθ Διαμεςολάβθςθ. Κατά ςυνζπεια με τθν προςφυγι 

ςτθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ : 

α) διακόπτεται θ παραγραφι και θ αποςβεςτικι προκεςμία αςκιςεωσ 

των αξιϊςεων (ερμθνευτικά κα μποροφςε να υποςτθριχκεί αυτι θ 

άποψθ), β) τθροφνται οι διαδικαςτικοί κανόνεσ που παρζχουν τα 

εχζγγυα τιρθςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν και γ) θ 

ςυμφωνία, ςτθν οποία κατζλθξαν τα μζρθ, αποτελεί εκτελεςτό τίτλο, 

κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 904 παρ. 2 περ. γ’ 

ΚΠολΔ. 

Θ διαδικαςία που κακιερϊκθκε είναι απλι. Θ προτίμθςθ δικαςτικισ 

απόφαςθσ ι εναλλακτικοφ τρόπου επίλυςθσ διαφοράσ δεν μπορεί να 

υπαχκεί ςε ζνα γενικό κανόνα. Οι ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ τθσ κάκε 



Μελέτη -  Πρόταςη για την  Δικαςτική Μεςολάβηςη 

30 
 

υπόκεςθσ κα καταδείξουν τθ ςκοπιμότθτα μορφι μζςω τθσ οποίασ κα 

πρζπει να λάβει χϊρα θ επίλυςθ τθσ διαφοράσ.  

Γ.1 Ο κεςμόσ τθσ Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ  

 

Γ.1.1 Τφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο 

 

  Με το άρκρο 7 παρ.1 του ν. 4055/2012 ειςάγεται ζνασ νζοσ 

κεςμόσ εξϊδικθσ επίλυςθσ των ιδιωτικϊν διαφορϊν, θ δικαςτικι 

μεςολάβθςθ. Ο νζοσ αυτόσ τρόποσ επίλυςθσ διαφορϊν δεν 

αναπτφςςεται «ανταγωνιςτικά», αλλά παράλλθλα προσ τισ λοιπζσ 

εναλλακτικζσ μορφζσ. Με τθν παράλλθλθ κεςμοκζτθςθ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να επιτφχουν 

αποτελεςματικότερθ επίλυςθ των διαφορϊν τουσ, χωρίσ προςφυγι ςτθ 

δικαςτθριακι διαδικαςία. Θ ανάκεςθ κακθκόντων μεςολαβθτι ςε 

δικαςτι καλφπτει τισ εγγυιςεισ αμερολθψίασ, ουδετερότθτασ και 

ανεξαρτθςίασ που πρζπει να εξαςφαλίηει, μεταξφ άλλων, ζνα ςφςτθµα 

µεςολάβθςθσ. Ζτςι, εμπεδϊνεται καλφτερα θ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν 

ςτουσ εξϊδικουσ τρόπουσ επίλυςθσ διαφορϊν και κακίςταται 

ευχερζςτερθ θ προςφυγι τουσ ςε αυτοφσ, µε τελικό αποτζλεςµα τθν 

ευρφτερθ κατά το δυνατόν επιτυχία των τρόπων τοφτων και τθν 

αντίςτοιχθ ελάφρυνςθ των δικαςτθρίων, ϊςτε να αςχολοφνται µε τισ 

υποκζςεισ εκείνεσ που πράγματι χρειάηονται δικαςτικι διερεφνθςθ και 

απόφαςθ.13 

                                                             
13 Αιτιολογική Έκθεςη για το άρθρο 7 του ν. 4055/2012.  
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 Ο νομοκζτθσ ρυκμίηοντασ τθ δικαςτικι  μεςολάβθςθ προζβλεψε 

το ζργο αυτό να επιτελοφν οριςμζνοι προσ τοφτο δικαςτζσ14.  Με το 

μζτρο αυτό ςε κάκε δικαςτιριο επιλζγεται ζνασ ζμπειροσ δικαςτισ ο 

οποίοσ κα πρζπει να διακζτει και κάποιεσ δεξιότθτεσ που δεν 

περιγράφονται από το νομοκζτθ ςτισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ 

Δικονομίασ, πλθν όμωσ πρζπει να βρίςκονται όςο γίνεται πιο κοντά ςτο 

προφίλ ενόσ επαγγελματία διαμεςολαβθτι. Ενόψει του ότι θ διάταξθ 

214Β ΚΠολΔ (όπωσ και ο κεςμόσ τθσ Διαμεςολάβθςθσ) είναι πρόςφατθ 

ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ δεν ζχουν ενεργοποιθκεί ακόμα μθχανιςμοί 

εκπαίδευςθσ των δικαςτικϊν λειτουργϊν ςτο ρόλο και τα κακικοντα 

του μεςολαβθτι. Θ Εκνικι χολι Δικαςτϊν ζχει εκ του ςκοποφ τθσ 

αρμοδιότθτα να καλφψει αυτό το ζλλειμμα περιλαμβάνοντασ ςτο 

πρόγραμμα ςπουδϊν τθσ ειδικό μάκθμα για τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ 

και να οργανϊςει επιμορφωτικά ςεμινάρια για τουσ ιδθ υπθρετοφντεσ 

δικαςτικοφσ λειτουργοφσ.  

 Ο χρόνοσ κατά τον οποίο μπορεί να ενεργοποιθκεί θ προςφυγι 

ςτθν δικαςτικι μεςολάβθςθ δεν είναι περιοριςμζνοσ. Ειδικότερα, 

μπορεί να ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ εκκρεμοδικίασ, δθλαδι, 

εφόςον ζχει κατατεκεί αγωγι, αλλά ακόμα και αν ζχει εκδοκεί 

απόφαςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων, ι προςωρινι διαταγι ι και ακόμα 

απόφαςθ πρωτοβάκμιου δικαςτθρίου. το ςθμείο αυτό κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι τα μζρθ μποροφν αν ζχουν ενδιαφζρον και μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ πρωτοβάκμιασ απόφαςθσ για τθν εξωδικαςτικι επίλυςθ τθσ 

                                                             
14 Άρθρο 214Β § 2 Κώδικα Πολιτικήσ Δικονομίασ: «Σε κάθε πρωτοδικείο και 
εφετείο ορίζονται, για δύο έτη, με δυνατότητα ανανέωςησ για ένα επιπλέον έτοσ, 
ένασ ή περιςςότεροι από τουσ υπηρετούντεσ προέδρουσ πρωτοδικών και εφετών 
ή από τουσ αρχαιότερουσ πρωτοδίκεσ και εφέτεσ, ωσ μεςολαβητέσ μερικήσ ή 
πλήρουσ απαςχόληςησ» 
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διαφοράσ τουσ προκειμζνου να αποφφγουν τισ περαιτζρω 

κακυςτεριςεισ ι εμπλοκζσ. Επίςθσ, εξαιρετικά ςθμαντικι είναι θ 

πρόβλεψθ του νομοκζτθ για τθν δυνατότθτα τθσ προςφυγισ ςτθν 

δικαςτικι μεςολάβθςθ ανεξαρτιτωσ αν ζχει κατατεκεί αγωγι15.   

 Επίςθσ, πολφ ςθμαντικι είναι θ πρόβλεψθ του νομοκζτθ να 

αποτελεί και πρωτοβουλία του δικαςτθρίου, εφόςον οι περιςτάςεισ το 

δικαιολογοφν, ςε κάκε ςτάδιο τθσ δίκθσ, θ κλιςθ των μερϊν να 

προςφφγουν ςτθν δικαςτικι μεςολάβθςθ με ταυτόχρονθ αναβολι τθσ 

ςυηιτθςθσ τθσ υπόκεςθσ με τθν ςυναίνεςθ  τουσ 16. 

 

Γ.1.2 τάδια Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ 

 

 Θ δικαςτικι μεςολάβθςθ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 214 Β 

ΚΠολΔ, δεν διαφζρει ςτθ βαςικι τθσ ςφλλθψθ  από αυτι που διενεργεί 

οποιοςδιποτε διαμεςολαβθτισ και διαπλάκεται με ελευκερία ανάλογα 

με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ υπόκεςθσ. Θ διάταξθ δεν περιλαμβάνει κάποιο 

δεςμευτικό πλαίςιο αλλά απλζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ ρυκμίηοντασ 

τθν διαδικαςία  ςτο περίγραμμά τθσ με ζμφαςθ ςτισ χωριςτζσ και κοινζσ 

ακροάςεισ των μερϊν από τον δικαςτι και τθν υποβολι από τον 

τελευταίο μθ δεςμευτικϊν προτάςεων17. 

 Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ μπορεί να αξιοποιιςει τα ςτάδια 

(φάςεισ) τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ και να ςχεδιάςει τα 

                                                             
15 άρθρο 214Β παρ.1 εδ. Β ο.π. 
16 άρθρο 214Β παρ. 4 ο.π. 
17 Άρθρο 214 Β $ 3 εδ.α ο.π.: «Η δικαςτική μεςολάβηςη περιλαμβάνει ξεχωριςτέσ και 
κοινέσ ακροάςεισ και ςυζητήςεισ των μερών και των πληρεξούςιων δικηγόρων τουσ με 
τον μεςολαβητή δικαςτή, ο οποίοσ και μπορεί να απευθύνει ςτα μέρη μη δεςμευτικέσ 
προτάςεισ επίλυςησ τησ διαφοράσ» 
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βιματα τα οποία απαιτείται να κάνει προκειμζνου να οργανϊςει τισ 

ενζργειζσ του.  

 Αρχικά, απαιτείται θ χαρτογράφθςθ των αιτθμάτων των 

αντιρριςεων και των απόψεων από κάκε πλευρά. Οι επαφζσ με κάκε 

εμπλεκόμενο μζροσ χωριςτά είναι απαραίτθτεσ προκειμζνου, ςε 

πολυπρόςωπεσ ιδίωσ διαφορζσ να εντοπιςτεί ιδίωσ εκείνθ από τθν 

εξζλιξθ τθσ οποίασ εξαρτϊνται ι επθρεάηονται οι υπόλοιπεσ. θμαντικι 

είναι, επίςθσ, και θ επαφι μεταξφ των αντιδίκων (ι τουλάχιςτον των 

εκπροςϊπων τουσ) υπό τθν παρουςία του δικαςτι μεςολαβθτι με 

ςτόχο τουλάχιςτον ςε αυτι τθν φάςθ τθν άρςθ τθσ δυςπιςτίασ που ζχει 

εγκαταςτακεί ςτο παρελκόν και τθν προπαραςκευι τθσ επόμενθσ 

φάςθσ.    

 τθν ςυνζχεια είναι ςκόπιμο να προετοιμαςτεί μία μεγαλφτερθ 

ςυνάντθςθ του ςυνόλου των μελϊν κάκε αντιπροςωπείασ, θ οποία κα 

ζχει το χαρακτιρα τθσ αρχικισ. Θ προετοιμαςία γίνεται  με ανταλλαγι 

εγγράφων και με ταυτόχρονθ εξζταςθ τθσ κζςθσ κάκε πλευράσ. τθν 

ςυνάντθςθ αυτι ο δικαςτισ μεςολαβθτισ δίνει τθν ευκαιρία ςε κάκε 

μζροσ να παρουςιάςει τισ κζςεισ του για κάκε διάςταςθ τθσ διαφοράσ, 

νομικι, ουςίασ, οικονομικι, ςυναιςκθματικι, διαδικαςτικι. Αυτό 

αποτελεί και αφορμι για να υπενκυμιςκεί ςε κάκε μζροσ θ κζςθ του 

άλλου αλλά ενδεχομζνωσ και νζεσ πλθροφορίεσ που ειςάγονται ςτθν 

διαδικαςία.  

 Θ κφρια φάςθ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ είναι θ κριςιμότερθ, 

διότι, ςε αυτιν κα πρζπει να οικοδομθκεί ταυτόχρονα κλίμα 

εμπιςτοςφνθσ, διάκεςθ αμοιβαίων υποχωριςεων και αποδοχι λφςεων 

που καλφπτουν όλουσ. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ με μία ςειρά ιδιωτικϊν 
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και κοινϊν ςυςκζψεων πρζπει να ενκαρρφνει τα μζρθ να 

επανεξετάςουν το κακζνα τθν κζςθ του αλλά και τθν κζςθ του άλλου 

και επιχειρεί να βοθκιςει ςτθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν που 

κα οδθγιςουν ςε διαπραγμάτευςθ για τουσ όρουσ μιασ ςυμφωνίασ. 

Επίςθσ, ο δικαςτισ μεςολαβθτισ μπορεί - και αυτι είναι μια ουςιϊδθσ 

διαφορά ςε ςχζςθ με τθν διαμεςολάβθςθ -  να προτείνει μθ 

δεςμευτικζσ προτάςεισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, δθλαδι, εκτόσ τθσ 

αρχικισ πρόταςισ του να επανζρχεται με νεϊτερεσ ενδεχομζνωσ 

προςαρμοςμζνεσ ςτισ βελτιωμζνεσ κζςεισ των μερϊν. 

Γ.1.3  Ανάλυςθ SWOT  για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ 

Δυνατότθτεσ                  Αδυναμίεσ 

 θμαντικι εμπειρία ςτθν 
διαδικαςία ςυμβιβαςμοφ 

 Αμερολθψία δικαςτι 

 Εχεμφκια  

 Ευελιξία μθ τυποποιθμζνθσ 
διαδικαςίασ 

 Ζλλειψθ οργανωτικϊν υποδομϊν 

 Ζλλειψθ ςυςτθματοποιθμζνθσ 
κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ 
δικαςτικϊν λειτουργϊν 

 Αντίκεςθ με τθν υφιςτάμενθ 
νοοτροπία  

 Θ επιτυχισ διάδοςθ του κεςμοφ 
προκαλεί απαςχόλθςθ 
ανκρωπίνων πόρων 

Ευκαιρίεσ Απειλζσ 

 Λφςθ για μείωςθ εκκρεμϊν 
υποκζςεων 

 Θεςμικό πλαίςιο 

 Ευκολία εφαρμογισ ςε οριςμζνο 
κφκλο υποκζςεων (πχ. 
οικογενειακό δίκαιο,  εμπορικό 
δίκαιο) 

 Μειωμζνο ενδιαφζρον 
δικαςτικϊν λειτουργϊν, 
δικθγόρων, διαδίκων 

 Απϊλεια επενδεδυμζνου 
χρόνου ςε περίπτωςθ μθ 
επίτευξθσ αποτελζςματοσ  

 Μθ φπαρξθ κινιτρων -
αντικινιτρων  

 Άγνοια  
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Γ.1.4  Ανάλυςθ PvIGrids για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ 

 

  

Δικ. Λειτουργοί (ατομικά) 

Δικθγόροι  

Δικθγορικοί φλλογοι 

Διάδικοι 

υλλογικά Όργανα 

(ΕΒ,ΕΒΕΑ,ΓΕΒΕ,ΓΕΕΕ κλπ)  

 

ΤΔΔΑΔ 

Άρειοσ Πάγοσ 

Δικαςτικοί χθματιςμοί  

Τπουργείο Εκν. Οικονομίασ 

 

 Νομικά Επαγγζλματα  

(εκτόσ Δικ. Λειτουργϊν - 

Δικθγόρων) 

Γραμματεία Δικαςτικϊν 

χθματιςμϊν 

υνδικαλιςτικά Όργανα ςτο 

χϊρο τθσ Δικαιοςφνθσ 

Διεκνείσ Οργανιςμοί 

(μετριςεισ 

ανταγωνιςτικότθτασ 

οικονομίασ) 

                                                       

                                        Interest 

 

Γ.2 Πλεονεκτιματα τθσ Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ για τθν αξιοποίθςθ 

τθσ  ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα 

 

 Λαμβανομζνων υπόψθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ ελλθνικισ 

κοινωνίασ και τθσ λειτουργίασ τθσ δικαιοςφνθσ ζτςι όπωσ περιγράφθκε 

νωρίτερα διατυπϊνεται θ άποψθ ότι ο κεςμόσ τθσ Δικαςτικισ 

P
o

w
e

r 
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Μεςολάβθςθσ ςυγκεντρϊνει πολλά πλεονεκτιματα ϊςτε να αποτελζςει 

τθν αιχμι του δόρατοσ ςτισ πολιτικζσ διαχείριςθσ του προβλιματοσ τθσ 

κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ δικαιοςφνθσ.  Ελλείψει ειδικϊν 

ρυκμίςεων, επιχειριματα αντλοφνται και από τθν διαδικαςία και τισ 

αρχζσ τθσ Διαμεςολάβθςθσ ανάλογα προςαρμοςμζνεσ   Ειδικότερα :  

α)  Αξιοποίθςθ των Δικαςτικϊν Λειτουργϊν ωσ Μεςολαβθτϊν. Σο κφροσ 

και τα εχζγγυα αμερόλθπτθσ ςτάςθσ που παρζχει το δικαςτικό ςϊμα 

ςτθν κοινωνία μποροφν να λειτουργιςουν εγγυθτικά ςτθν πρόςβαςθ 

ςτθν μορφι αυτι τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν.   

β) Επίλυςθ διαφορϊν ταχφτερα και οικονομικότερα. Σα κόςτθ ςτθν 

δικαςτικι μεςολάβθςθ είναι ελαχιςτοποιθμζνα λόγω τθσ μθ καταβολισ 

ιδιαίτερων αμοιβϊν ςτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και ςτθν 

γραμματειακι υποςτιριξθ του ςυςτιματοσ . Θ μθ καταβολι δικαςτικοφ 

ενςιμου, που είναι απαραίτθτθ ςτθν αντιδικία ενϊπιον του 

δικαςτθρίου (ςτισ χρθματικζσ διαφορζσ), αποτελεί ςθμαντικό κίνθτρο, 

ενϊ θ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ του αρμόδιου δικαςτι για τισ 

υποκζςεισ που υπάγονται ςτθν διαδικαςία τθσ δίνει ςφντομουσ χρόνουσ 

ανταπόκριςθσ  

γ)  Ευζλικτθ και γριγορθ διαδικαςία – δεν υπάρχουν «κανόνεσ», θ 

διαδικαςία κακορίηεται από τον Δικαςτικό Μεςολαβθτι ςε ςυνεργαςία 

με τα μζρθ, και από τον ζλεγχο των ίδιων των μερϊν επί τθσ διάρκειασ 

και κυρίωσ τθσ ζκβαςισ τθσ, αφοφ εναπόκειται ςε αυτά και μόνο να 

αποφαςίςουν με ποιον τρόπο κα επιλφςουν τθν διαφορά τουσ ι να 

τερματίςουν τθ διαδικαςία όποτε το επικυμοφν. 



Μελέτη -  Πρόταςη για την  Δικαςτική Μεςολάβηςη 

37 
 

δ)  Εμπιςτευτικι διαδικαςία  – τυχόν εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

εκμυςτθρεφεται ζνα μζροσ ςτον Δικαςτικό Μεςολαβθτι δεν 

κοινοποιοφνται ςτο άλλο μζροσ, εκτόσ αν ο Μεςολαβθτισ ηθτιςει τθν 

«άδεια» του κάκε μζρουσ,  ενϊ εν γζνει θ διαμεςολάβθςθ  διεξάγεται 

κατά τρόπο που να μθν παραβιάηει το απόρρθτο αυτισ. 

ε)  Δεν υπάρχουν νικθτζσ και θττθμζνοι – κερδίηουν και τα δφο μζρθ 

(win-win-solution) και αποφεφγεται θ άκαμπτθ λφςθ «όλα ι τίποτε» 

αναφορικά με τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ, που είναι ςυχνά χαρακτθριςτικι 

για μια δικαςτικι απόφαςθ. 

ςτ) Θ λφςθ διαμορφϊνεται «ςτα μζτρα των μερϊν», δθλ. τα μζρθ 

επιλζγουν τθ λφςθ που ικανοποιεί τα αλθκινά ςυμφζροντα τουσ, χωρίσ 

να δεςμεφονται από νομικά επιχειριματα/βάςεισ. Κατά γενικι εκτίμθςθ 

ζνα από τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα τθσ μεςολάβθςθσ ςε 

ςφγκριςθ με τθ δικαςτικι οδό είναι θ αυξθμζνθ πικανότθτα επίτευξθσ 

κοινά αποδεκτισ λφςθσ, θ οποία ανταποκρίνεται ςτα ςυμφζροντα και 

των δφο μερϊν. Θ μεςολάβθςθ δεν επιδιϊκει ζνα ςυμβιβαςμό, ο 

οποίοσ βαςίηεται ςτο ςυγκεραςμό των νομικϊν κζςεων των μερϊν, 

άλλα ςτοχεφει ςτθ "δθμιουργία αξίασ" εςτιάηοντασ ςτα ςυμφζροντά 

τουσ και ςυχνά ζχει το βλζμμα ςτο μζλλον και όχι ςτο παρελκόν. 

Προςφζρει μία ταχφτερθ, οικονομικότερθ, απλοφςτερθ και 

απαλλαγμζνθ από δικονομικοφσ φορμαλιςμοφσ εναλλακτικι, θ οποία 

βαςίηεται ςτον αυτοκακοριςμό αντί του δικαςτικοφ ετεροκακοριςμοφ. 

η) Αποφεφγεται θ αντιδικία και διαφυλάςςονται οι επιχειρθματικζσ ι 

φιλικζσ ςχζςεισ των μερϊν. Θ δικαςτικι μεςολάβθςθ 

επιτελεί ςυμφιλιωτικι λειτουργία. Θ διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ με τθ 

ςφμμετρθ και φιλικι ικανοποίθςθ των κατ’ ιδίαν ςυμφερόντων των 
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μερϊν επιτρζπει ςτα μζρθ να ςυνεχίςουν τθν επιχειρθματικι ι άλλθ 

ςυνεργαςία τουσ προσ όφελοσ των ιδίων και  του ευρφτερου 

επαγγελματικοφ ι κοινωνικοφ τουσ χϊρου. 

θ) τθ δικαςτικι μεςολάβθςθ δεν νοοφνται ζνδικα μζςα, αφοφ αυτι ι 

καταλιγει ςε φιλικό διακανονιςμό ι αποτυγχάνει. 

κ) Αν θ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ δεν καταλιξει ςε ςυμφωνία, τα μζρθ 

μποροφν ςε κάκε περίπτωςθ να προςφφγουν ςτα Δικαςτιρια, τα 

δικαιϊματα ι οι υποχρεϊςεισ των μερϊν δεν κίγονται και θ διαδικαςία 

τθσ κεωρείται «ςαν να μθν ζγινε». 

ι) Θ διαδικαςία είναι μθ δεςμευτικι. Σα μζρθ ςυμμετζχουν με δικι τουσ 

πρωτοβουλία και είναι ελεφκερα να αποχωριςουν όποτε το επικυμοφν. 

Εντοφτοισ, είναι προσ το ςυμφζρον τουσ να προςεγγίςουν τθ 

Διαμεςολάβθςθ με διάκεςθ να κζςουν τζρμα ςτθ μεταξφ τουσ 

διαφορά.  

ια) Τπάρχει, επίςθσ, θ δυνατότθτα τθσ ςυνεκτιμιςεωσ και μθ νομικϊν 

ςτοιχείων, κάτι που δεν είναι δυνατόν ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του 

νόμου. Θ δίκθ είναι προςανατολιςμζνθ προσ το παρελκόν και 

προχποκζτει νομικι υπαγωγι. Θ μζχρι κάποιο βακμό αποδζςμευςθ 

από νομικά, ςτοιχεία προβάλλεται ωσ ζνα κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. 

Γ.3    Οργάνωςθ Δικαςτθρίων για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ 

         

 Οι δικαςτικοί ςχθματιςμοί πρζπει να αναμορφϊςουν τισ δομζσ τουσ 

προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθν λειτουργία του κεςμοφ τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ με εςωςτρεφείσ και εξωςτρεφείσ δράςεισ. 
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Απαραίτθτο υποςτθρικτικό ςτοιχείο αποτελεί θ πρόβλεψθ επιλεκτικισ 

και ςταδιακισ αφξθςθσ των οργανικϊν κζςεων δικαςτικϊν λειτουργϊν 

μζςω των οποίων πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ απόδοςθ του κεςμοφ. Θ 

υποςτθρικτικι αυτι δράςθ είναι απαραίτθτθ διότι κα δϊςει ςτο νομικό 

κόςμο πρακτικά τθν ευκαιρία να αξιοποιιςει τον κεςμό και επιπλζον κα 

αποτελεί επικοινωνιακό επιχείρθμα για τθν προςπάκεια τθσ Πολιτείασ 

να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ 

Δικαιοςφνθσ.  

 

Γ.3.1 Εςωςτρεφείσ δράςεισ οργάνωςθσ διαδικαςίασ Δικαςτικισ 

Μεςολάβθςθσ 

 

 Θ οργάνωςθ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ωσ διαδικαςίασ ςε ζνα 

δικαςτικό ςχθματιςμό (πρωτοδικείο ι εφετείο) περιλαμβάνει τισ 

ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

1. Οριςμόσ προζδρου πρωτοδικϊν, ι πρωτοδίκθ (εφζτθ για τα 

εφετεία) με επαρκι εμπειρία ςε διάφορα τμιματα τθσ πολιτικισ 

διαδικαςίασ  

2. Οριςμόσ Γραμματζα υποςτιριξθσ 

3. Διοικθτικι οργάνωςθ γραμματειακισ υποςτιριξθσ (θλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, τιρθςθ πρακτικϊν και αρχειοκζτθςθ με προςταςία 

απορριτου, διεκπεραίωςθ πρακτικοφ μεςολάβθςθσ) 

4. Παραχϊρθςθ ειδικοφ χϊρου για ςυναντιςεισ με εξοπλιςμό που 

δεν κα παραπζμπει ςε ακροατιριο δικαςτθρίου αλλά ςε 

επαγγελματικό χϊρο ςυνάντθςθσ, εξοπλιςμζνο με τζτοιο τρόπο 
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ϊςτε να αναδεικνφεται θ ιςότθτα των μερϊν και το πνεφμα 

ςυναίνεςθσ  

5. Κακιζρωςθ ωραρίου ςυναντιςεων ει δυνατόν εκτόσ ωραρίου 

λειτουργίασ των δικαςτθρίων 

6. Προςαρμογι κανονιςμοφ εςωτερικισ λειτουργίασ δικαςτθρίου 

7. Σιρθςθ ςτατιςτικϊν 

8. Ετιςια απολογιςτικι ζκκεςθ  

 

Γ.3.2 Εξωςτρεφείσ δράςεισ οργάνωςθσ διαδικαςίασ Δικαςτικισ 

Μεςολάβθςθσ 

 

  Όλεσ οι μορφζσ εναλλακτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ ζχουν να 

αντιμετωπίςουν τον ςοβαρό κίνδυνο τθσ άγνοιασ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και για το λόγο αυτό τθσ χρθςιμότθτασ που 

ζχουν, εφόςον εφαρμόηονται με οργανωμζνο και ςυςτθματικό τρόπο.   

 Ο κίνδυνοσ αυτόσ, που μζχρι τϊρα προκφπτει ότι είναι 

αποφαςιςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του κεςμοφ, πρζπει να 

αντιμετωπιςτεί με δράςεισ ςε δφο επίπεδα: Κεντρικό και περιφερειακό. 

ε κεντρικό επίπεδο οι δράςεισ είναι «γενικισ πολιτικισ» υπζρ των 

εναλλακτικϊν τρόπων επίλυςθσ των διαφορϊν και τθσ Δικαςτικισ 

Μεςολάβθςθσ ειδικότερα. Θα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτισ 

ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

1. Κατάςτρωςθ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν Εφαρμογι και τθν 

Αποτελεςματικότθτα των Εναλλακτικϊν Σρόπων Επίλυςθσ των 

Διαφορϊν  (με ειδικι αναφορά για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ)  
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2. Διαφθμιςτικι καμπάνια με πρωτοβουλία του Τπουργείου 

Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του 

Τπουργείου Εκνικισ Οικονομίασ για τα πλεονεκτιματα του 

κεςμοφ 

3.  φμπραξθ Τπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Αρείου Πάγου και Ολομζλειασ Δικθγορικϊν 

υλλόγων με τθν υπογραφι  MoU το οποίο κα περιγράφει τθ 

ςυμφωνία για παρότρυνςθ των διαδίκων να εξετάηουν με 

προτεραιότθτα τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των 

διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν προςφυγι ςτα δικαςτιρια, με ειδικι 

αναφορά ςτθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ. 

4. Διοργάνωςθ θμερίδων ςε όλθ τθν Ελλάδα για τθν προϊκθςθ του 

κεςμοφ 

5. Διοργάνωςθ ετθςίου ςυνεδρίου ςτθν Ακινα και Θεςςαλονίκθ με 

δράςεισ δθμοςιότθτασ και workshops  

6. Ειςαγωγι ςτθν Εκνικι χολι Δικαςτϊν εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ για τουσ 

ςπουδαςτζσ και επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων για τουσ 

δικαςτικοφσ λειτουργοφσ 

7. φνταξθ Οδθγοφ για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ  

8. Ενθμερωτικζσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ δικαςτικϊν λειτουργϊν 

και δικθγόρων 

9. Ενθμερωτικζσ δράςεισ ςε ςυλλογικοφσ φορείσ (επιμελθτιρια, 

ςυνδικαλιςτικά ςωματεία)  

 ε περιφερειακό επίπεδο το κάκε δικαςτιριο και ςυγκεκριμζνα 

το Εφετείο από κοινοφ με τα Πρωτοδικεία τθσ ζδρασ του και τουσ 

οικείουσ Δικθγορικοφσ υλλόγουσ, κα πρζπει να αναπτφξει τοπικοφ 
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χαρακτιρα ανάλογεσ δράςεισ με τισ ανωτζρω κεντρικζσ και 

ςυμπλθρωματικά ςε αυτζσ.   

Γ.4   Εμπειρία από τθν μζχρι τϊρα εφαρμογι του κεςμοφ  τθσ 

Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ ςε πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

δικαςτιρια  

 

  Από τθν χρονικι ςτιγμι τθσ ειςαγωγισ του κεςμοφ τθσ 

Δικαςτικισ Μεςολάβθςθσ ςτθν ζννομθ τάξθ (ν.4055/2012) ζχουν 

ςυμπλθρωκεί ιδθ πζντε χρόνια. Είναι γεγονόσ ότι τα μζχρι τϊρα 

αποτελζςματα είναι πενιχρά, αφοφ μόνον ςτθν Ακινα ςτο Πρωτοδικείο 

Ακθνϊν για το χρονικό διάςτθμα 2012-2016 ζχει καταγραφεί εξαιρετικά 

μικρόσ αρικμόσ αιτιςεων για υπαγωγι ςτθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ και 

ςυγκεκριμζνα ςυνολικά 316, ενϊ για το τρζχον θμερολογιακό ζτοσ οι 

αιτιςεισ είναι μόλισ 27. 
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Αιτιςεισ για υπαγωγι ςτθ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ ςτο Πρωτοδικείο 

Ακθνϊν / Επιτευχκζντεσ υμβιβαςμοί 

 

 

 Από τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ςυνολικά 156 ολοκλθρϊκθκαν με τθν 

ςφνταξθ πρακτικοφ ςυμβιβαςμοφ, ιτοι το 49,37 % των αιτιςεων. Σο 

ποςοςτό αυτό είναι εξαιρετικά υψθλό για ζνα νζο κεςμό και δείχνει τισ 

προοπτικζσ που ζχει για τθν αντιμετϊπιςθ του βαςικοφ προβλιματοσ 

τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ πολιτικισ δικαιοςφνθσ .  

 Από τα ανεπίςθμα ςτοιχεία  προκφπτει ότι το μεγαλφτερο 

ποςοςτό των περιπτϊςεων αιτιςεων που κατατζκθκαν αφοροφςε 

οικογενειακζσ διαφορζσ και ακολοφκωσ εργατικζσ και μιςκωτικζσ , ενϊ 

υπιρξαν και κάποιεσ εμπορικοφ δικαίου.   
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Δ.  υμπεράςματα 

 

Από τθν ανωτζρω ανάλυςθ προκφπτει ότι θ Δικαςτικι 

Μεςολάβθςθ μπορεί με τθν λιψθ κατάλλθλων ςυνδυαςτικϊν μζτρων 

να προςφζρει αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ ςτθν προςπάκεια για τθν 

επιτάχυνςθ τθσ απονομισ τθσ Δικαιοςφνθσ ςτθν Χϊρα.   

Σο υφιςτάμενο νομοκετικό πλαίςιο μζχρι ςιμερα δεν ζχει 

βοθκιςει ςτθν διαμόρφωςθ και εδραίωςθ τθσ αντίλθψθσ ςτουσ πολίτεσ 

και ςτα νομικά επαγγζλματα ότι θ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ μπορεί να 

δϊςει πιο ταχείσ και ικανοποιθτικζσ για όλα τα μζρθ λφςεισ ςε ςχζςθ με 

ζνα μακροχρόνιο δικαςτικό αγϊνα. Θ αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ 

φάνθκε ςτο υψθλό ποςοςτό επιτυχίασ, που άγγιξε το 50% των 

περιπτϊςεων. Θ εμφάνιςθ ενόσ τζτοιου ποςοςτοφ επιτυχίασ ςτο 

ςφνολο των εκκρεμουςϊν υποκζςεων είναι βζβαιο ότι κα ανατρζψει το 

δυςμενζσ κλίμα που υπάρχει ςιμερα για τθν αποτελεςματικότθτα του 

δικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν πολιτικι δικαιοςφνθ.  Απαιτείται ςυνεπϊσ 

θ ενίςχυςθ των μζτρων υποςτιριξθσ του κεςμοφ με τθ κζςπιςθ νζου 

κεςμικοφ πλαιςίου.  

 

Ε. Πρόταςθ Σροποποίθςθσ του Νομοκετικοφ Πλαιςίου  

 

Θ Ζνωςθ Δικαςτϊν και Ειςαγγελζων ωσ ςυνειςφορά τθσ ςτθν 

προςπάκεια του νομικοφ κόςμου τθσ Χϊρασ να βρει λφςεισ ςτο 

πρόβλθμα τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ προτείνει 

ςυνδυαςτικά με τθν λιψθ των μζτρων που περιγράφονται ςτο 

κεφάλαιο Γ3 τθσ παροφςασ μελζτθσ τθ νομοκζτθςθ ενόσ νζου κεςμικοφ 
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πλαιςίου για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ, το οποίο κα κινείται πάνω ςε 

ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ. Θ πρόταςθ ςε μεγάλο βακμό ςτθρίηεται ςτθν 

φιλοςοφία που διζπει τθ λειτουργία του αντίςτοιχου κεςμοφ ςτο 

Θνωμζνο Βαςίλειο, προςαρμοςμζνθ ςτα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ 

πραγματικότθτασ.   

τόχοσ τθσ πρόταςθσ είναι να καμφκεί θ νοοτροπία ότι θ 

Δικαςτικι Μεςολάβθςθ είναι μια ακόμα  τυπικι διαδικαςία , ζνα απλό 

διαδικαςτικό ςτάδιο, το οποίο πρζπει να ξεπεραςτεί για να περάςει θ 

υπόκεςθ ςτθν φάςθ τθσ δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ.  Για το λόγο 

αυτό  κρίνεται απαραίτθτο να δοκοφν νομοκετικά κίνθτρα ςτουσ 

διαδίκουσ και ςτουσ δικθγόρουσ να χρθςιμοποιιςουν με ουςιαςτικό 

τρόπο τον κεςμό. Σα μζςα που προκρίνονται ωσ πρόςφορα να 

ςτθρίξουν τθν αλλαγι τθσ νοοτροπίασ είναι : α)  θ κζςπιςθ τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ωσ υποχρεωτικισ προδικαςίασ ςε εκείνεσ τισ 

διαφορζσ που υπάγονται ςτισ Ειδικζσ Διαδικαςίεσ  τθσ Πολιτικισ 

Δικονομίασ, δεδομζνου ότι κεωροφνται ςτισ ςυναλλαγζσ λιγότερο 

πολφπλοκεσ, β) θ υιοκζτθςθ για τον διάδικο του κινιτρου του 

μικρότερου οικονομικοφ κόςτουσ για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ, γ) θ 

εξαςφάλιςθ για τον δικθγόρο τθσ αμοιβισ του με τθν μετάκεςθ τθσ ςτο 

ςτάδιο τθσ προδικαςίασ  δ) θ επιβράβευςθ του διαδίκου που ςτθν 

περίπτωςθ τθσ αποτυχθμζνθσ διαδικαςίασ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ 

είχε τθν εγγφτερθ ςτο δεδικαςμζνο πρόταςθ ςυμβιβαςμοφ.      
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Ε.1 Κείμενο χεδίου Νόμου  

 

ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΜΕΟΛΑΒΘΘ  

Κϊδικασ Πολιτικισ Δικονομίασ 

 

Άρκρο 214Β  

Διαφορζσ ιδιωτικοφ δικαίου μποροφν να επιλυκοφν και με προςφυγι 

ςε δικαςτικι μεςολάβθςθ ακόμα και όπου αυτι δεν είναι υποχρεωτικι 

κατά τθ διαδικαςία που ορίηεται ςε ειδικό νόμο. 

 

Αιτιολογικι Ζκκεςθ  

Θ Δικαςτικι Μεςολάβθςθ ωσ κεςμόσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ τθσ 

διαφοράσ μπορεί να ςυνδράμει ςτθν προςπάκεια τθσ επιτάχυνςθσ τθσ 

απονομισ τθσ Δικαιοςφνθσ , λόγω των ιδιαίτερων  χαρακτθριςτικϊν που 

ζχει. Για τθν αξιοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ κρίνεται απαραίτθτθ θ 

κεςμοκζτθςθ ειδικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου που με ευελιξία κα 

αξιοποιεί τισ υπάρχουςεσ δικαςτικζσ δομζσ και κα μπορεί να επιφζρει 

βελτιϊςεισ.   

 

Ειδικι Νομοκζτθςθ  

χζδιο Νόμου  

Άρκρο 1  

Τπαγόμενεσ διαφορζσ 

 

1. Διαφορζσ ιδιωτικοφ δικαίου, πλθν αυτϊν  των άρκρων 592 παρ.1 και 

2 , 623-631, 637-641 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ,μποροφν να 
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επιλυκοφν και με προςφυγι ςε δικαςτικι μεςολάβθςθ.  Θ προςφυγι 

ςτθ δικαςτικι μεςολάβθςθ, θ οποία είναι προαιρετικι, μπορεί να γίνει 

πριν τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ, του ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ ι και 

κατά τθ διάρκεια τθσ εκκρεμοδικίασ. 

2. Εξαιρετικά για τισ διαφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο Σζταρτο Βιβλίο 

του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ  προχπόκεςθ για τθν ενϊπιον του 

αρμοδίου δικαςτθρίου ςυηιτθςθ τθσ αγωγισ ι του ενδίκου μζςου ι 

βοθκιματοσ, αποτελεί θ εκ μζρουσ των μερϊν προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ μετά τθν κατάκεςθ του 

δικογράφου και πριν τον προςδιοριςμό τθσ ςε δικάςιμο.  

3.Με απόφαςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κακορίηεται θ ςταδιακι εφαρμογι ανά 

είδοσ διαφορϊν και ανά δικαςτιριο του προθγοφμενου εδαφίου.    

 

Άρκρο 2 

Διαδικαςία  

1. Ο διάδικοσ, που ζχει τθν πρωτοβουλία κατακζτει αίτθςθ ςτο κακ 

φλθν και κατά τόπον αρμόδιο δικαςτιριο για τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ ι 

του ενδίκου μζςου ι βοθκιματοσ. Θ αίτθςθ πρζπει να περιζχει κατ’ 

ελάχιςτον : α) τα ακριβι ςτοιχεία των διαδίκων, β) ςφντομο ιςτορικό 

τθσ διαφοράσ, γ) ςυγκεκριμζνο αίτθμα. ε περίπτωςθ που ζχει αςκθκεί 

αγωγι ι ζνδικο μζςο ι βοικθμα επιςυνάπτεται και αντίγραφο αυτοφ.  

2. Ο αρμόδιοσ δικαςτισ-μεςολαβθτισ που επιλαμβάνεται τθσ αιτιςεωσ 

καλεί ςτο κατάςτθμα του δικαςτθρίου και ςε ειδικά διαμορφωμζνο και 

κατάλλθλο για τθν διαδικαςία χϊρο το ταχφτερο δυνατόν τον αιτοφντα 

διάδικο, ο οποίοσ εμφανίηεται με ι εκπροςωπείται από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο του, όπου κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ 
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προβλζπεται υποχρεωτικι παράςταςθ δικθγόρου και τον ενθμερϊνει 

για τθν διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. Θ διαδικαςία τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ γίνεται χωρίσ τθν ςφμπραξθ Γραμματζα. Ο 

αιτϊν εκκζτει λεπτομερϊσ το δικαίωμα του και παρζχει τισ απαραίτθτεσ 

διευκρινίςεισ ςτον δικαςτι - μεςολαβθτι. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ ςτθ 

ςυνζχεια καλεί τον αντίδικο του αιτοφντοσ τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ 

με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο ςε προπαραςκευαςτικι ςυνάντθςθ 

παριςταμζνου και του δικθγόρου του, όπου κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ 

Δικονομίασ προβλζπεται υποχρεωτικι παράςταςθ δικθγόρου, θ οποία 

κακορίηεται το ταχφτερο δυνατό. Για το νομότυπο τθσ παράςταςθσ του 

δικθγόρου κάκε μζρουσ απαιτείται θ κατάκεςθ γραμματίου 

προκαταβολισ ειςφορϊν ςτον οικείο δικθγορικό ςφλλογο για τθν 

ςυηιτθςθ αντίςτοιχθσ αγωγισ,  κατά τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ του 

άρκρου 61 του ν.4194/2013. τθ ςυνάντθςθ αυτι ο δικαςτισ 

μεςολαβθτισ, αφοφ ενθμερϊςει τον διάδικο για τθν διαδικαςία τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ, εκκζτει το αίτθμα του αντιδίκου του και ηθτεί 

τισ απόψεισ του, χορθγϊντασ του και εφλογθ προκεςμία εφόςον αυτό 

κρικεί απαραίτθτο και επωφελζσ για τθν επιτυχία τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ.  Αν τα διάδικα μζρθ είναι περιςςότερα εναπόκειται ςτθν 

διακριτικι ευχζρεια του δικαςτι- μεςολαβθτι να κακορίςει το 

τρόπο  ςυμμετοχισ τουσ ςτισ ςυναντιςεισ. Οι διατάξεισ περί απλισ 

ομοδικίασ λαμβάνονται υπόψθ, χωρίσ να είναι δεςμευτικζσ για τθν 

διαδικαςία. Οι τελικζσ προτάςεισ των διαδίκων υποβάλλονται με 

γραπτό υπόμνθμα και καταχωροφνται ςτο πρακτικό των ςυναντιςεων.   

3. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ καταβάλει προςπάκεια για τθν εξεφρεςθ 

κοινά αποδεκτισ λφςθσ, χωρίσ να δεςμεφεται από νομικοφσ κανόνεσ 

απόδειξθσ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται με πρωτοβουλία του δικαςτι- 
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μεςολαβθτι και πρόςκλθςθ ςε ςυνάντθςθ που απευκφνει  ςε όλα τα 

μζρθ. τθν τελικι ςυνάντθςθ ςυντάςςεται πρακτικό ςτο οποίο 

περιγράφεται θ ςυμφωνία των μερϊν και υπογράφεται από τον 

δικαςτι -μεςολαβθτι, τα μζρθ και τουσ πλθρεξοφςιουσ δικθγόρουσ 

τουσ, όπου κατά τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ προβλζπεται 

υποχρεωτικι παράςταςθ δικθγόρου, ο κακζνασ εκ των οποίων οφείλει 

να κατακζτει γραμμάτιο προκαταβολισ ειςφορϊν ςτον οικείο 

δικθγορικό ςφλλογο για τθν ςυηιτθςθ  αντίςτοιχθσ αγωγισ,  κατά τα 

οριηόμενα ςτθν διάταξθ του άρκρου 61 του ν.4194/2013, ςτο διπλάςιο. 

ε περίπτωςθ αναγκαίασ ομοδικίασ θ επιτυχία τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ προχποκζτει ςυμφωνία όλων των διαδίκων. Σο 

πρωτότυπο του πρακτικοφ, κατατίκεται ςτθ γραμματεία του 

δικαςτθρίου, όπου διεξιχκθ θ δικαςτικι μεςολάβθςθ και τα μζρθ 

λαμβάνουν επικυρωμζνα αντίγραφα αυτοφ. Κατά τθν κατάκεςθ, οι 

διάδικοι υποβάλουν από κοινοφ παράβολο υπζρ του Δθμοςίου, το 

φψοσ και θ αναπροςαρμογι του οποίου κακορίηονται με κοινι 

απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Σο πρακτικό που ςυντάςςεται περιλαμβάνει 

ςυμφωνίεσ που εν όλω ι εν μζρει επιλφουν διαφορζσ για τισ οποίεσ 

υπάρχει εκκρεμοδικία.   

4. Από τθν κατάκεςθ ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου το πρακτικό τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ, εφόςον περιζχει ςυμφωνία των μερϊν για 

φπαρξθ αξίωςθσ που μπορεί να εκτελεςκεί αναγκαςτικά, αποτελεί 

εκτελεςτό τίτλο ςφμφωνα με το άρκρο 904 παράγραφοσ 2 εδάφιο 

γϋΚΠολΔ.  
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5. Για τθν διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ και τθν 

εκτελεςτότθτα του πρακτικοφ ςυμφωνίασ δεν απαιτείται θ καταβολι 

τζλουσ δικαςτικοφ ενςιμου και απογράφου. 

6. ε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ςυντάςςεται 

πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι τελικζσ κζςεισ των διαδίκων και θ 

άρνθςθ τουσ να ςυμφωνιςουν. Αν θ άρνθςθ ζχει διατυπωκεί 

αιτιολογθμζνα γίνεται θ ςχετικι αναφορά ςτο πρακτικό.  

7. Οι διάδικοι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ ζχουν υποχρζωςθ να παραλάβουν τα αποδεικτικά 

ςτοιχεία τα οποία προςεκόμιςαν. Σο δικαςτιριο μετά τθν πάροδο ζτουσ 

από τθν κατάκεςθ του πρακτικοφ καταςτρζφει τα προςκομιςκζντα 

αποδεικτικά ςτοιχεία χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ των διαδίκων.   

 

Άρκρο 3  

υνζπειεσ για τουσ διαδίκουσ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ  

1. Αν θ δικαςτικι μεςολάβθςθ αποτφχει λόγω μθ προςζλευςθσ 

διαδίκου που ζχει κλθκεί, ο δικαςτισ μεςολαβθτισ κάνει τθ ςχετικι 

αναφορά ςτο πρακτικό.  

2. ε περίπτωςθ απλισ ομοδικίασ θ ςυμφωνία ιςχφει μεταξφ των 

διαδίκων που ςυμφϊνθςαν και δεν δεςμεφει  τουσ λοιποφσ. 

3. Αν μετά τθν αποτυχία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ κατατεκεί ι 

ςυηθτθκεί αγωγι ι άλλο ζνδικο μζςο ι βοικθμα με τθν ίδια νομικι και 

ιςτορικι βάςθ, θ οριςτικι απόφαςθ που εκδίδεται επ’ αυτϊν 

περιλαμβάνει ειδικι διάταξθ για τθν επιδίκαςθ δικαςτικισ δαπάνθσ και 

εξόδων του δικαςτθρίου για τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ. τθν 

περίπτωςθ αυτι επιβαρφνεται των δαπανϊν ςτισ οποίεσ υπεβλικθςαν 
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οι λοιποί εκείνοσ ο διάδικοσ ο οποίοσ αρνικθκε να μετάςχει ςτθν 

δικαςτικι μεςολάβθςθ, ι υπζβαλε πρόταςθ θ οποία απζχει 

περιςςότερο ςε ςχζςθ με των υπολοίπων από το  αποτζλεςμα τθσ 

δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. Ο ίδιοσ διάδικοσ επιβαρφνεται και 

των δαπανϊν του δικαςτθρίου,  το φψοσ και θ αναπροςαρμογι των 

οποίων κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν 

και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.  Για τα 

λοιπά δικαςτικά ζξοδα εφαρμόηονται τα άρκρα 173 επ. του Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ. ε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκου μζςου, θ 

απόρριψι ι θ αποδοχι του προκαλεί νζα εκκακάριςθ τθσ δικαςτικισ 

δαπάνθσ και των δικαςτικϊν εξόδων τθσ διαδικαςίασ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα παράγραφο. 

 

Άρκρο 4 

Απόρρθτο τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ 

1. Θ διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ είναι μυςτικι και οι 

δικθγόροι και οι διάδικοι οφείλουν να τθροφν εχεμφκεια. Θ παραβίαςθ 

τθσ μυςτικότθτασ ςυνιςτά προςβολι του διατάξεων του Ποινικοφ και 

Αςτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα περί Δικθγόρων.   

2. Θ δικαςτικι μεςολάβθςθ πρζπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να 

μθν παραβιάηει το απόρρθτο αυτισ, εκτόσ αν όλα τα μζρθ 

ςυμφωνιςουν άλλωσ. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ όλοι οι 

ςυμμετζχοντεσ δεςμεφονται εγγράφωσ να τθριςουν το απόρρθτο τθσ 

διαδικαςίασ. Σα μζρθ, εφόςον το επικυμοφν, δεςμεφονται εγγράφωσ να 

τθριςουν και το απόρρθτο του περιεχομζνου τθσ ςυμφωνίασ, ςτθν 

οποία ενδζχεται να καταλιξουν κατά τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ, εκτόσ 

αν θ κοινολόγθςθ του περιεχομζνου τθσ εν λόγω ςυμφωνίασ είναι 
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απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 

παράγραφο 4. 

3. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ 

δεν μπορεί να δικάςει επί τθσ αγωγισ ι του ζνδικου μζςου ι 

βοθκιματοσ που κατατζκθκε  και αφορά ςτθν ίδια νομικι ιςτορικι 

βάςθ και τουσ ίδιουσ διαδίκουσ.  

4. Σο πρακτικό αποτυχίασ προςκομίηεται υποχρεωτικά από τουσ 

διαδίκουσ ςτθν δίκθ που ακολουκεί, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψθ από 

το δικαςτιριο ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο, παρά μόνον για τον υπολογιςμό 

τθσ δικαςτικισ δαπάνθσ και των δικαςτικϊν εξόδων ςφμφωνα με τθν 

διάταξθ του άρκρου 3 παράγραφοσ 3 του παρόντοσ νόμου. 

5. Οι διάδικοι δεν υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςε επακολουκοφςεσ 

δίκεσ ι διαιτθςίεσ ςτοιχεία που προκφπτουν από διαδικαςία δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ ι ζχουν ςχζςθ με αυτιν, παρά μόνο εφόςον τοφτο 

επιβάλλεται από κανόνεσ δθμόςιασ τάξθσ, κυρίωσ για να εξαςφαλιςτεί 

θ προςταςία των ανθλίκων ι για να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ να κιγεί θ 

ςωματικι ακεραιότθτα ι ψυχικι υγεία προςϊπου. 

 

Άρκρο 5 

Αποτελζςματα τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ςτθν παραγραφι και τισ 

αποςβεςτικζσ προκεςμίεσ 

1. Θ προςφυγι ςτθν δικαςτικι μεςολάβθςθ κατά τισ διατάξεισ του 

άρκρου 2 διακόπτει τθν παραγραφι και τθν αποςβεςτικι προκεςμία 

αςκιςεωσ των αξιϊςεων, κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των 

άρκρων 261 επ. ΑΚ θ παραγραφι και θ αποςβεςτικι προκεςμία που 

διακόπθκαν αρχίηουν και πάλι από τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αποτυχίασ 
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τθσ διαμεςολάβθςθσ ι από τθν επίδοςθ διλωςθσ αποχϊρθςθσ από τθν 

δικαςτικι μεςολάβθςθ από εκάτερο των μερϊν ςτο άλλο μζροσ και τον 

δικαςτι μεςολαβθτι ι τθσ με οποιονδιποτε τρόπο κατάργθςθσ τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. 

2. ε περίπτωςθ επιτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ εφαρμόηονται 

τα άρκρα 268 του ΑΚ και 321 και 322 του ΚΠολΔ. 

 

Άρκρο 6 

Μεταβατικι διάταξθ  

Σο δικαςτιριο ςτο οποίο είναι εκκρεμισ θ υπόκεςθ, πριν τθν ιςχφ του 

παρόντοσ νόμου, μπορεί ςε κάκε ςτάςθ τθσ δίκθσ, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ περιςτάςεισ τθσ υπόκεςθσ, 

να καλεί τα μζρθ να προςφφγουν ςτθν δικαςτικι μεςολάβθςθ για να 

επιλφςουν τθ διαφορά. Εφόςον τα μζρθ ςυμφωνοφν το 

δικαςτιριο  αναβάλλει υποχρεωτικά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ςε 

δικάςιμο μετά τθν πάροδο τριμινου και όχι πζραν του εξαμινου. 

 

Άρκρο 7 

τα Δικαςτιρια Ακθνϊν, Θεςςαλονίκθσ, Πειραιϊσ, Πάτρασ, Λάριςασ, 

Θρακλείου, δικαςτισ μεςολαβθτισ με αποκλειςτικι απαςχόλθςθ για 

κάκε δικαςτικό ζτοσ ορίηεται ο νεϊτεροσ Πρόεδροσ  Εφετϊν ι Πρόεδροσ 

Πρωτοδικϊν ι Ειρθνοδίκθσ Αϋ και  ςε περίπτωςθ κωλφματοσ  του ο 

αμζςωσ αρχαιότεροσ.   Θ κθτεία του είναι ετιςια και μπορεί να 

παρατακεί εφόςον ο ίδιοσ το επικυμεί και κρίνεται ότι ζχει 

ανταποκρικεί ςτα κακικοντα του  . Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ οφείλει να 

υποβάλλει ζκκεςθ πεπραγμζνων ςτο τζλοσ κάκε δικαςτικοφ ζτουσ.  
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Άρκρο 8 

Ζναρξθ ιςχφοσ  

Θ ιςχφσ του νόμου αρχίηει τρεισ μινεσ μετά τθν δθμοςίευςθ του ςτθν 

εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 

Αιτιολογικι ζκκεςθ  

 

Άρκρο 1  

τθν παρ.1 κακιερϊνεται ο προαιρετικόσ χαρακτιρασ τθσ  εφαρμογισ 

για τθν τακτικι διαδικαςία ,τουλάχιςτον επί του παρόντοσ. Από τθν 

ρφκμιςθ εξαιροφνται οι διαφορζσ εκείνεσ για τισ οποίεσ οι διάδικοι 

ζχουν εξουςία διακζςεωσ.   

τθν παρ. 2 ειςάγεται εξαίρεςθ από τον προθγοφμενο κανόνα, θ οποία 

και αποτελεί βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ νομοκζτθςθσ. Ο υποχρεωτικόσ 

χαρακτιρασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ωσ προδικαςία ςτισ διαφορζσ 

των ειδικϊν διαδικαςιϊν κακιερϊνεται προκειμζνου να ενιςχυκεί θ 

δυναμικι του κεςμοφ και να καταςτεί αυτόσ ουςιαςτικό ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ προςφυγισ ςτθ Δικαιοςφνθ. Θ υποχρεωτικότθτα ςτθ νζα 

ρφκμιςθ εντάςςεται ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςίασ, όπωσ το δικονομικό 

ςφςτθμα ζχει υιοκετιςει και ςτο παρελκόν. Για το λόγο αυτό μπορεί να 

ξεκινιςει μόνον αν κατατεκεί αγωγι. Θ επιλογι των ειδικϊν 

διαδικαςιϊν ζγινε με το κριτιριο ότι αφοροφν ςε απλοφςτερεσ μορφζσ 

ιδιωτικϊν διαφορϊν με λιγότερο αυςτθρι αποδεικτικι διαδικαςία. Ο 

κακοριςμόσ τθσ δικαςίμου δεν γίνεται πριν τθν ςφνταξθ πρακτικοφ 

αποτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ.  

τθν παρ. 3 παρζχεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ 

υπουργικισ απόφαςθσ που κα κακορίηει τθν ςταδιακι ζνταξθ των 
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διαδικαςιϊν και των δικαςτθρίων ενόψει του υποχρεωτικοφ χαρακτιρα 

του κεςμοφ. Θ ςταδιακι ζνταξθ εξυπθρετεί τθν καλφτερθ οργάνωςθ 

των δικαςτικϊν ςχθματιςμϊν και τθν εξοικείωςθ των νομικϊν 

επαγγελμάτων και των διαδίκων με τθ λειτουργία τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ.  

 

Άρκρο 2 

το άρκρο 2 ορίηεται θ διαδικαςία που πρζπει να ακολουκεί για τθν 

ενεργοποίθςθ ςε μια διαφορά του κεςμοφ.  

τθν παρ. 1 αναφζρεται ωσ ςτάδιο εκκίνθςθσ τθσ διαδικαςίασ θ 

υποβολι αίτθςθσ ςτο κακ φλθν και κατά τόπον αρμόδιο και ςτισ 

διαφορζσ που είναι υποχρεωτικόσ ο κεςμόσ θ αίτθςθ κατατίκεται μετά 

τθν κατάκεςθ του ειςαγωγικοφ δικογράφου και επιςυνάπτεται και 

αντίγραφο αυτοφ.  

τθν παρ.2 περιγράφεται θ διαδικαςία που ακολουκεί ο δικαςτισ - 

μεςολαβθτισ . Θ διαμόρφωςθ ειδικοφ χϊρου για τθν υποςτιριξθ του 

κεςμοφ είναι υποχρεωτικι διότι θ χρθςιμοποίθςθ αίκουςασ 

ακροατθρίου ενιςχφει τθν εικόνα τθσ αντιδικίασ που ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία πρζπει να αποφευχκεί. Θ παρουςία δικθγόρου για τουσ 

διαδίκουσ κακορίηεται από τον Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ και ο 

ρόλοσ τουσ είναι εξαιρετικά χριςιμοσ για τθν ανεφρεςθ ςυμβιβαςτικϊν 

λφςεων με ζρειςμα το νόμο. Θ υποχρζωςθ του διαδίκου είναι να 

εκκζςει τθν άποψθ του για τθν διαφορά και να δϊςει τισ αναγκαίεσ 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα ηθτθκοφν από τον δικαςτι 

μεςολαβθτι. Ο δικαςτισ- μεςολαβθτισ, ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να 

ζχει μελετιςει τθν υπόκεςθ πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, καλεί 

τουσ αντιδίκουσ του αιτοφντοσ χρθςιμοποιϊντασ κάκε μζςο, 
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προκειμζνου να εκκζςουν και αυτοί τισ απόψεισ και τισ προτάςεισ τουσ 

επί τθσ διαφοράσ. Ο δικαςτισ- μεςολαβθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τα 

διάδικα μζρθ για τθν διαδικαςία και ιδίωσ για το όφελοσ τθσ επίτευξθσ 

ςυμφωνίασ, να διατθρεί τθν ουδετερότθτα του ςτισ ςυναντιςεισ, 

παρζχοντασ ενθμζρωςθ ςτα διάδικα μζρθ για τα νομικά και 

νομολογιακά δεδομζνα που υπάρχουν ςτθν περίπτωςθ τουσ και τουσ 

επικουρεί ςτθν διατφπωςθ τθσ πρόταςθσ, εφόςον κάτι τζτοιο ηθτθκεί. Θ 

όλθ διαδικαςία γίνεται χωρίσ τθν παρουςία γραμματζα λόγω τθσ 

αμεςότθτασ ,που πρζπει να τθν διζπει ζτςι ϊςτε να μθν προςομοιάηει 

με διαδικαςία ςε ακροατιριο και ςτο κατά το δυνατόν  ςυντομότερο 

χρόνο. Επίςθσ προβλζπεται υποχρεωτικά θ κατάκεςθ γραμματίου 

προείςπραξθσ  κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ των διαδίκων με τον 

δικαςτικό- μεςολαβθτι, όπωσ και διπλαςίου κατά τθν υπογραφι του 

πρακτικοφ ςυμβιβαςμοφ, κακοριηόμενο ςτο φψοσ αυτοφ τθσ ςυηιτθςθσ 

του αντίςτοιχου δικογράφου (κατά τα οριηόμενα ςτθν διάταξθ του 

άρκρου 61 του ν.4194/2013), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ αμοιβι 

του πλθρεξοφςιου δικθγόρου κατά το χρόνο που ξεκινάει και 

ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία. Ο αρικμόσ των ςυναντιςεων, θ 

ςυχνότθτα και θ ςφνκεςθ τουσ αποφαςίηεται από τον δικαςτι- 

μεςολαβθτι ανάλογα με τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ. Θ διαδικαςία 

ολοκλθρϊνεται με τθν υποβολι εγγράφωσ των προτάςεων του κάκε 

διαδίκου και καταχωροφνται ςτο πρακτικό των ςυναντιςεων.   

τθν παρ.3 προβλζπεται ότι ο δικαςτισ μεςολαβθτισ καταβάλει 

προςπάκεια για τθν εξεφρεςθ κοινά αποδεκτισ λφςθσ, χωρίσ να 

δεςμεφεται από νομικοφσ κανόνεσ απόδειξθσ και θ διαδικαςία 

ολοκλθρϊνεται με πρωτοβουλία του και πρόςκλθςθ ςε ςυνάντθςθ που 

απευκφνει  ςε όλα τα μζρθ ςε ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα. Θ 
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διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν ςφνταξθ 

του τελικοφ πρακτικοφ επιτυχίασ και περιλαμβάνει ςυμφωνίεσ που εν 

όλω ι εν μζρει επιλφουν διαφορζσ για τισ οποίεσ υπάρχει 

εκκρεμοδικία.  Παρζχεται νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τον 

κακοριςμό  με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, του φψουσ του 

παραβόλου που οι διάδικοι υποβάλουν από κοινοφ  υπζρ του Δθμοςίου 

και ςυνοδεφει το πρακτικό ςυμβιβαςμοφ.  

τθν παρ. 4 προβλζπεται ότι το πρακτικό ςυμβιβαςμοφ αποτελεί 

εκτελεςτό τίτλο ςφμφωνα με το άρκρο 904 παράγραφοσ 2 εδάφιο 

γ’ΚΠολΔ.  

τθν παρ. 5 παρζχεται ςθμαντικό κίνθτρο προσ τουσ διαδίκουσ να 

επιδιϊξουν τθν ςυμβιβαςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ςτθν διαδικαςία 

τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ κακόςον προβλζπεται ότι δεν απαιτείται θ 

καταβολι τζλουσ δικαςτικοφ ενςιμου και απογράφου. 

τθν παρ. 6 κακορίηεται ότι ο δικαςτισ μεςολαβθτισ ζχει υποχρζωςθ ςε 

περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ να ςυντάξει 

πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι τελικζσ κζςεισ των διαδίκων και θ 

άρνθςθ τουσ να ςυμφωνιςουν.  

τθν παρ. 7 προβλζπεται θ υποχρζωςθ των διαδίκων να παραλάβουν τα 

αποδεικτικά ςτοιχεία τα οποία προςκόμιςαν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. Για λόγουσ αποςυμφόρθςθσ 

των αρχείων των δικαςτθρίων προβλζπεται μετά τθν πάροδο ζτουσ από 

τθν κατάκεςθ του πρακτικοφ θ καταςτροφι των προςκομιςκζντων 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ των διαδίκων.   
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Άρκρο 3  

τθν παρ. 1 κακορίηεται ότι θ μθ προςζλευςθ ενόσ διαδίκου ςτθν 

διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ και θ αποτυχία εξ αιτίασ αυτοφ 

του λόγου αναφζρεται ςτο πρακτικό, ζτςι ϊςτε να ζχει τισ ίδιεσ 

ςυνζπειεσ με τθν άρνθςθ. 

τθν παρ. 2 διευκρινίηονται οι επιπτϊςεισ τθσ διαδικαςίασ ςτθν απλι 

ομοδικία. 

τθν παρ. 3 περιγράφεται ζνα επιπλζον κίνθτρο για τθν επίτευξθ 

ςυμφωνίασ. Θ επιδίκαςθ ιδιαίτερθσ δικαςτικισ δαπάνθσ και εξόδων του 

δικαςτθρίου για τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ δεν γίνεται απαραίτθτα 

υπζρ του νικιςαντοσ διαδίκου ςε δίκθ που κα ακολουκιςει με τθν ίδια 

νομικι και ιςτορικι βάςθ, αλλά υπζρ εκείνου που προςιλκε ςτθν 

διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ και κατζκεςε εκείνθ τθν 

πρόταςθ που κατϋ αποτζλεςμα είναι πλθςιζςτερθ ςτο αποτζλεςμα τθσ 

δικαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. Αυτό το κίνθτρο -αντικίνθτρο 

κρίνεται απαραίτθτο προκειμζνου οι διάδικοι να δϊςουν ςτθν 

διαδικαςία τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ  το απαραίτθτο ενδιαφζρον 

ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ αποτυχία άλλων ςυναφϊν κεςμϊν ςτο 

παρελκόν και δεν επθρεάηει τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 

173 επ. του ΚΠολΔ . Ο μθχανιςμόσ τθσ επιδίκαςθσ δικαςτικισ δαπάνθσ 

και εξόδων του δικαςτθρίου για τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ ζχει ωσ 

πρότυπο αντίςτοιχο ςφςτθμα του Θνωμζνου Βαςιλείου. Παρζχεται 

νομοκετικι εξουςιοδότθςθ για τθν ζκδοςθ κοινισ υπουργικισ 

απόφαςθσ που κα κακορίηει  το φψοσ και τθν αναπροςαρμογι των 

δαπανϊν του δικαςτθρίου για τθν Δικαςτικι Μεςολάβθςθ.  
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Άρκρο 4 

τθν παρ. 1 κακιερϊνεται θ μυςτικότθτα τθσ  διαδικαςίασ τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ και ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ εφαρμόηονται 

οι διατάξεισ του Ποινικοφ και Αςτικοφ Κϊδικα και του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων.   

τθν παρ. 2 προβλζπεται θ ρφκμιςθ του απορριτου με ςυμφωνία των 

διαδίκων. 

τθν παρ. 3 κακιερϊνεται κϊλυμα ςτον δικαςτι μεςολαβθτι ςε 

περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ να δικάςει επί τθσ αγωγισ ι του 

ζνδικου μζςου ι βοθκιματοσ που κατατζκθκε  και αφορά ςτθν ίδια 

νομικι ιςτορικι βάςθ και τουσ ίδιουσ διαδίκουσ. Σο μζτρο αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο για τθν προςταςία του απορριτου  τθσ δικαςτικισ 

μεςολάβθςθσ και τθσ ευχζρειασ των διαδίκων  να παρουςιάςουν 

ενϊπιον του δικαςτι τισ απόψεισ και τα επιχειριματα τουσ. Επίςθσ, 

προςτατεφεται με τθ ρφκμιςθ και το κφροσ τθσ δικαιοςφνθσ και των 

δικαςτικϊν λειτουργϊν, οι οποίοι κα αναγκαηόντουςαν να απζχουν από 

τθν εκδίκαςθ υποκζςεων που ζχουν χειριςτεί ωσ δικαςτζσ μεςολαβθτζσ 

για να μθν τεκοφν κζματα αμερολθψίασ τουσ από τουσ διαδίκουσ.  

τθν παρ. 4 περιορίηεται θ αποδεικτικι ικανότθτα του πρακτικοφ 

αποτυχίασ μόνον για τον υπολογιςμό τθσ δικαςτικισ δαπάνθσ και των 

εξόδων του δικαςτθρίου για τθν δικαςτικι μεςολάβθςθ. 

τθν παρ. 5 λαμβάνεται ζνα ακόμα μζτρο για τθν προςταςία του 

απόρρθτου τθσ διαδικαςίασ. 

 

Άρκρο 5 

τθν παρ. 1 προβλζπεται θ διακοπι και θ επανζναρξθ τθσ παραγραφισ 

και τθσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ αςκιςεωσ των αξιϊςεων, λόγω τθσ 
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διαδικαςίασ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. Αυτό επιβάλλεται λόγω του 

υποχρεωτικοφ χαρακτιρα του κεςμοφ ςτισ ειδικζσ διαδικαςίεσ, ενϊ 

κατά τθν τακτικι διαδικαςία δθμιουργεί ζνα ακόμα κίνθτρο για τθν 

εφαρμογι του. 

τθν παρ. 2  ρυκμίηονται κζματα παραγραφισ και δεδικαςμζνου ςτθν 

περίπτωςθ  επιτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ . 

 

Άρκρο 6 

το άρκρο αυτό ρυκμίηεται θ δυνατότθτα  παραπομπισ ςτο κεςμό τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ εκκρεμϊν υποκζςεων. 

 

Άρκρο 7 

το άρκρο αυτό προβλζπεται ςτα δικαςτιρια με τθν μεγαλφτερθ 

εκκρεμότθτα και τον όγκο δικαςτικισ φλθσ ο οριςμόσ ζμπειρου δικαςτι 

ωσ δικαςτι μεςολαβθτι με αποκλειςτικι απαςχόλθςθ προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ. 

Κακιερϊνεται επίςθσ θ υποχρζωςθ του δικαςτι μεςολαβθτι να 

υποβάλλει ζκκεςθ πεπραγμζνων ςτο τζλοσ κάκε δικαςτικοφ ζτουσ. Ο 

ςτόχοσ είναι μζςω των εκκζςεων να γίνεται εκτίμθςθ ςε επίπεδο 

δικαςτθρίου, αλλά και εκνικό του κεςμοφ και  να εξετάηονται πικανζσ 

βελτιϊςεισ του.  

 

Άρκρο 8 

Ορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του νόμου τρεισ μινεσ μετά τθν 

δθμοςίευςθ του ςτθν εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Σο διάςτθμα αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο προκειμζνου να εκδοκοφν οι απαιτοφμενεσ 
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υπουργικζσ αποφάςεισ και να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 

οργάνωςθ των δομϊν του κεςμοφ. 

Ε.2. Τιοκζτθςθ Κϊδικα Βζλτιςτων Πρακτικϊν  

  

ΚΩΔΙΚΑ ΒΕΛΣΙΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΘΝ ΔΙΚΑΣΙΚΘ ΜΕΟΛΑΒΘΘ 

§ 

 

1. Σα μζρθ προςζρχονται ςτθ δικαςτικι μεςολάβθςθ εκελοντικά, με 

καλι πίςτθ, και με ειλικρινι πρόκεςθ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ. 

2. Σα μζρθ δεν κα πρζπει να χρθςιμοποιοφν τθ διαδικαςία τθσ 

δικαςτικισ μεςολάβθςθσ με ςκοπό τθν παρζλκυςθ τθσ δίκθσ. 

3. Θ διαδικαςία είναι εμπιςτευτικι, εκτόσ και εάν τα μζρθ 

ςυμφωνιςουν διαφορετικά. Θ τιρθςθ ι μθ τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ αποτελεί αντικείμενο γραπτισ ςυμφωνίασ που 

υπογράφεται από τα μζρθ. τοιχεία που δίδονται κατά τθ 

διάρκεια τθσ διαδικαςίασ δίδονται εμπιςτευτικά και είναι 

απόρρθτα, δεν μποροφν δε να χρθςιμοποιθκοφν ςε κατοπινι 

δίκθ. Εξαιροφνται ςτοιχεία οικονομικισ φφςεωσ που αφοροφν 

περιουςιακά ςτοιχεία ςυηφγων ςτισ γαμικζσ διαφορζσ κακϊσ και 

οτιδιποτε αφορά ςε κανόνεσ δθμόςιασ τάξθσ, ςτθν προςταςία 

ανθλίκων κακϊσ και τθν ςωματικι και ψυχικι υγεία τρίτων. 

4. Θ δικαςτικι μεςολάβθςθ περιλαμβάνει ξεχωριςτζσ και κοινζσ 

ακροάςεισ και ςυηθτιςεισ των μερϊν και των πλθρεξοφςιων 

δικθγόρων τουσ με τον μεςολαβθτι δικαςτι. Σα μζρθ μποροφν 
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από μόνα τουσ, εάν αυτό επικυμοφν, κακϊσ και μετά ι δια 

πλθρεξουςίου δικθγόρου, να προςφεφγουν ςτον κατά τόπον 

αρμόδιο δικαςτι μεςολαβθτι υποβάλλοντασ γραπτϊσ το αίτθμά 

τουσ.  

5. τθν περίπτωςθ που ο δικαςτισ μεςολαβθτισ ςυναντάται με το 

κάκε μζροσ ξεχωριςτά και λαμβάνει πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία, οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ και τα ςτοιχεία αυτά είναι εμπιςτευτικά, 

εκτόσ και εάν τα μζρθ ζχουν ςυμφωνιςει διαφορετικά. 

6. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ, θγείται τθσ διαδικαςίασ, και προτείνει 

ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ που ςφμφωνα με τθν εμπειρία του κα 

αποτελοφςαν το διατακτικό μιασ δικαςτικισ απόφαςθσ ςε 

παρόμοια περίπτωςθ. Ωςτόςο, δεν μπορεί να υποδείξει ςτα μζρθ 

να πράξουν ι να μθν πράξουν κάτι ςυγκεκριμζνο. 

7. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ βοθκά τα μζρθ να αναγνωρίςουν, όςο 

αυτό είναι πρακτικά δυνατό, ποιεσ πλθροφορίεσ και ποια 

αποδεικτικά ςτοιχεία είναι κρίςιμα ι ςθμαντικά ςτθν επίλυςθ τθσ 

διαφοράσ. Ωςτόςο, δεν προβαίνει ςε ερωτιςεισ και δεν 

αναλαμβάνει επιπλζον πρωτοβουλίεσ για να μθν διαταράξει τθν 

ουδετερότθτα τθσ διαδικαςίασ. 

8. Ο δικαςτισ μεςολαβθτισ κα πρζπει να διαςφαλίηει ότι τα μζρθ 

διαπραγματεφονται ςε ίςθ βάςθ. Ζχει δε δικαίωμα, εάν 

διαπιςτϊςει ότι υπάρχει προφανισ ζλλειψθ διαπραγματευτικισ 

ιςχφοσ ι προφανισ ανιςότθτα ςτθν διαχείριςθ τθσ διαφοράσ από 

τα μζρθ, να διατάξει τθν διακοπι τθσ μεςολάβθςθσ και να 

προτείνει ςτα μζρθ να προςφφγουν ςτο δικαςτιριο. 
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9. ε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ ο δικαςτισ 

μεςολαβθτισ δεν μπορεί να δικάςει επί τθσ αγωγισ ι του ζνδικου 

μζςου ι βοθκιματοσ που κατατζκθκε  και αφορά ςτθν ίδια 

νομικι ιςτορικι βάςθ και τουσ ίδιουσ διαδίκουσ. 

10.  Σο μζροσ που εγγράφωσ παραιτείται από τθν δικαςτικι 

μεςολάβθςθ, πρζπει να εκκζτει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν 

επικυμεί τθν ςυνζχιςθ τθσ δικαςτικισ μεςολάβθςθσ. Οι λόγοι 

παραίτθςθσ δεν καλφπτονται από το απόρρθτο τθσ υπόλοιπθσ 

διαδικαςίασ και μποροφν να προςκομιςκοφν ςε κατοπινι δίκθ για 

τθν εκδίκαςθ τθσ διαφοράσ.   

 

Σ. Παράλλθλεσ Προτάςεισ  

Θ πρόταςθ νομοκζτθςθσ τθσ Ζνωςθσ Δικαςτϊν και Ειςαγγελζων που 

περιλαμβάνεται ςτθ παροφςα μελζτθ ,αποτελεί μία από τισ εκδοχζσ 

που εξετάςτθκαν κατά το χρόνο επεξεργαςίασ τθσ. Θ ςυντακτικι 

ομάδα ςτο πλαίςιο του διαλόγου, που αναπτφχκθκε κατά τθν 

διάρκεια των εργαςιϊν τθσ, κατζγραψε και άλλεσ προτάςεισ για το 

περιεχόμενο τθσ νομοκζτθςθσ . Οι προτάςεισ αυτζσ παρατίκενται με 

τθν ςθμείωςθ ότι θ υιοκζτθςθ κάποιασ εξ αυτϊν επιδρά ςυςτθμικά 

ςτο ςφνολο τθσ  νομοκετικισ πρόταςθσ. Ακολουκεί ςφντομθ 

παράκεςθ των προτάςεων: 

 Οι προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ να περιλθφκοφν ςτον Κϊδικα 

Πολιτικισ Δικονομίασ  υπό το άρκρο 214Β 

 Εκελοντικι υπαγωγι ςτο κεςμό 
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 Τποχρεωτικότθτα για οριςμζνεσ από τισ ιδιωτικζσ διαφορζσ των 

ειδικϊν διαδικαςιϊν 

 Τποχρεωτικότθτα για το ςφνολο των ιδιωτικϊν διαφορϊν   

 Κλιτευςθ των διαδίκων ςτθν διαδικαςία τθσ μεςολάβθςθσ με 

πρωτοβουλία του επιςπεφδοντοσ διαδίκου  

 Μθ επιβάρυνςθ του πρακτικοφ ςυμφωνίασ με τθν ζκδοςθ 

παραβόλου 

 Ενςωμάτωςθ Κϊδικα Βζλτιςτων Πρακτικϊν ωσ παράρτθμα τθσ 

Νομοκζτθςθσ 

 Εξουςιοδοτικι διάταξθ για ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ με 

περιεχόμενο τον Κϊδικα Βζλτιςτων Πρακτικϊν 

 Επικεϊρθςθ του δικαςτι μεςολαβθτι αποκλειςτικισ 

απαςχόλθςθσ  

 

Η. Επιμφκιο 

Θ Ζνωςθ Δικαςτϊν και Ειςαγγελζων κατακζτει τθν πρόταςθ αυτι 

ςυνεπισ ςτθν διαχρονικι τθσ προςπάκεια για βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ 

τθσ Δικαιοςφνθσ και ςε ζνδειξθ τθσ εξακολουκθτικισ πρόκεςθσ των 

μελϊν τθσ να ςυνειςφζρουν με κάκε μζςο στο νομικό πολιτισμό της Χώρας. 

Ελπίηουμε ότι θ πρόταςθ αυτι με τισ  ςυγκεκριμζνεσ, 

πιςτεφουμε,  πρακτικζσ λφςεισ ,που προτείνει,  κα αποτελζςει το 

ζναυςμα για ζνα χριςιμο διάλογο με το νομικό κόςμο και το Τπουργείο 

Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων για τθν επίλυςθ 

του προβλιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν απονομι τθσ Δικαιοςφνθσ. 

Είμαςτε ζτοιμοι να ςυνδράμουμε ςτθν προςπάκεια με οποιονδιποτε 

τρόπο μασ ηθτθκεί. 
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