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Α. ΓΔΝΙΚΑ – ΔΠΙ ΣΗ ΑΡΥΗ
Μηα ζχγρξνλε έλλνκε ηάμε νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο πεξηζζφηεξνπο απφ
έλαλ ηξφπνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο
εθείλεο αθξηβψο ηεο ιχζεο πνπ πξνζήθεη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Πξάγκαηη, φιεο
νη δηαθνξέο δελ είλαη επηδεθηηθέο επίιπζεο κε ην ίδην πάληα κέζν. Τθίζηαληαη ι.ρ.
δηαθνξέο πνπ έρνπλ αρζεί απφ ηα κέξε ζε ζέκα αξρήο, ψζηε ε δηθαζηηθή απφθαζε
λα απνηειεί ηνλ κφλν θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ απζεληηθή επίιπζή ηνπο. Τθίζηαληαη,
φκσο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη δηαθνξέο, σο πξνο ηηο νπνίεο ε ζρεηηθφηεηα ηεο
νξζήο ιχζεο, ε χπαξμε επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ, νη ζρέζεηο γεηηνλίαο θιπ.
αλαδεηθλχνπλ ηελ απφ θνηλνχ δηεπζέηεζε σο ην ελδεδεηγκέλν κέζν.
Δμάιινπ, ν κεγάινο θφξηνο ησλ δηθαζηεξίσλ, ε ζπρλή θαηάρξεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ θαη νη ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ηεο
ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο, κε ζπλέπεηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο λα έρνπλ αλαπηπρζεί ζε
πνιιέο ρψξεο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ππνθαζηζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ην
ζπλεζηζκέλν κνληέιν ηεο δίθεο πνπ πεξαηψλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε.
ηνπο ελαιιαθηηθνχο απηνχο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηακεζνιάβεζε.
Η δηακεζνιάβεζε είλαη ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα κέξε, κε ηε βνήζεηα ελφο
αλεμάξηεηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, ηνπ δηακεζνιαβεηή, πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο
πηπρέο ηεο δηαθνξάο ηνπο, εξεπλνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη
επηρεηξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα αιεζηλά ζπκθέξνληά
ηνπο.
Η πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε επαθίεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ησλ κεξψλ θαη
απνηειεί κία κε δεζκεπηηθή, θαζαξά ηδησηηθή κέζνδν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ.
Με ηε δηακεζνιάβεζε, ε θξαηηθή δηθαηνζχλε δελ ακθηζβεηείηαη θαη δελ
«ηδησηηθνπνηείηαη», φρη κφλν γηαηί δελ απνθιείεηαη ε επρέξεηα ηεο πξνζθπγήο ζε
απηήλ, αιιά θαη γηαηί νπδείο δηθαηνχηαη λα «επηβάιιεη» ηε δηακεζνιάβεζε σο κέζνδν
επίιπζεο δηαθνξψλ. Αληίζεηα, νη πνιίηεο είλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ άιινπο,
απνηειεζκαηηθφηεξνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο, γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο.
Η δηακεζνιάβεζε σο ζεζκφο δηαθξίλεηαη απφ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία ε
πνιηηηθή δίθε σο εθ ηνπ πξννξηζκνχ θαη ηεο δνκήο ηεο δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ζηνλ
ίδην βαζκφ. Η ζρεηηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη εηδηθφηεξα απφ ερεκχζεηα, κε
απνηέιεζκα ηελ πξνζηαζία ηπρφλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ κεξψλ, απφ
επειημία, αθνχ ε πνξεία ηεο πξνζδηνξίδεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή ζε
ζπλεξγαζία κε ηα κέξε, θαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ ησλ κεξψλ επί ηεο δηάξθεηάο
θαη θπξίσο ηεο έθβαζήο ηεο, αθνχ ελαπφθεηηαη ζε απηά θαη κφλν λα απνθαζίζνπλ κε
πνηνλ ηξφπν ζα επηιχζνπλ ηελ δηαθνξά ηνπο ή λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδηθαζία φπνηε
ην επηζπκνχλ.
Σα έλδηθα κέζα ζηε δεκφζηα δίθε είλαη πνιιά θαη πνηθίια θαη ζπλερίδνληαη θαη θαηά
ηελ εθηέιεζε ηεο εθδηδφκελεο απφθαζεο. Αληίζεηα, ζηε δηακεζνιάβεζε δελ λννχληαη
έλδηθα κέζα, αθνχ απηή ή θαηαιήγεη ζε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ ή απνηπγράλεη.
Δμάιινπ, ζηε δηακεζνιάβεζε ε ελδερφκελε ζπκθσλία ζα πξνθχςεη κεηά απφ
αλάδεημε θαη ζπλεθηίκεζε απφ ηα κέξε, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηακεζνιαβεηή, αθφκα θαη
κε λνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληά
ηνπο. Η δπλαηφηεηα απηή απνδέζκεπζεο απφ λνκηθά ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα
απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δηακεζνιάβεζεο, αθνχ νη ιχζεηο είλαη
πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα ζπκθέξνληα ησλ κεξψλ. Οκνίσο, είλαη δπλαηή
ε έληαμε ζηε δηακεζνιάβεζε αθφκα θαη απαηηήζεσλ πνπ δελ ζπλέρνληαη κε ηελ
αξρηθή δηαθνξά, θάηη πνπ δελ είλαη δπλαηφλ ζην πιαίζην ηεο δίθεο.

Ιδηαίηεξε, ηέινο, ζεκαζία πξέπεη λα απνδνζεί ζηε δηαθχιαμε ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο
κε ηε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο σο απνηέιεζκα ηεο ζχκκεηξεο θαη θηιηθήο
ηθαλνπνίεζεο ησλ θαη’ ηδίαλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεξψλ θαη ηεο δηάζεζή ηνπο λα
ζπλερίζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ή άιιε ζπλεξγαζία ηνπο πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ θαη
ηνπ επξχηεξνπ επαγγεικαηηθνχ ή θνηλσληθνχ ηνπο ρψξνπ.
Ο λένο γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζεζκφο ηεο δηακεζνιάβεζεο ζα απνβεί πξνο
φθεινο φισλ, δηθαζηψλ, δηθεγφξσλ θαη ελδηαθεξφκελσλ πνιηηψλ. Οη δηθαζηέο ζα
αλαιάβνπλ αθφκε κεγαιχηεξν θνηλσληθφ ξφιν, αθνχ ζα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα
δηαπαηδαγσγήζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο δηαδίθνπο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα
ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο ηνπο, αιιά θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο
ππνζέζεηο εθείλεο πνπ πξάγκαηη ρξεηάδνληαη δηθαζηηθή δηεξεχλεζε θαη απφθαζε. Οη
δηθεγφξνη δελ ζα απνιέζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή «χιε» ηνπο, δηφηη ηνπο παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, ζηελ νπνία
αλακέλεηαη ε πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπο. Οη ίδηνη δε νη πνιίηεο, αθφκε θαη ζηελ
πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο, ζα έρνπλ απνθνκίζεη ην αδηακθηζβήηεην
φθεινο φηη ηνπιάρηζηνλ ζπδήηεζαλ θαη πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ ν έλαο ηηο
ζέζεηο ηνπ άιινπ.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ ζα εθαξκφδνληαη
ηφζν ζηε δηακεζνιάβεζε ζε δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο, φζν θαη ζε εζσηεξηθέο
δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο.
Β. ΔΙΓΙΚΑ – ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ
Άξζξν 1
ην άξζξν 1 πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ λνκνζρεδίνπ, ήηνη ε ελζσκάησζε ζηελ
Διιεληθή λνκνζεζία ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα νξηζκέλα ζέκαηα
δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο επί δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ,
θαζψο θαη ε ζέζπηζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο.
Άξζξν 2
Με ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 νξηνζεηείηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο
δηακεζνιάβεζεο ζηηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηαθνξέο, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη θαηά ην
νπζηαζηηθφ δίθαην λα ζπλνκνινγεζεί ζπκβηβαζκφο. Οη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ
εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κίαο αζηηθήο ή
εκπνξηθήο δηαθνξάο επηρεηξνχλ εθνπζίσο λα θαηαιήμνπλ ζε θηιηθή ζπκθσλία
ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή. Γελ
ηπγράλνπλ φκσο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ζε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο σο πξνο
ηηο νπνίεο ηα κέξε δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα απνθαζίδνπλ βάζεη ηνπ νηθείνπ
εθαξκνζηένπ δηθαίνπ. Γελ θαιχπηνληαη ηδίσο θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο ή δηνηθεηηθέο
ππνζέζεηο ή αμηψζεηο θαηά ηνπ θξάηνπο ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ θαηά ηελ
άζθεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο είλαη αλαπφθεπθηνο, αθνχ
ζθνπφο ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη ε εμψδηθε επίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ηελ επίηεπμε
δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο ησλ κεξψλ. ηηο ππνζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη, εθφζνλ δελ
γίλεηαη δηάθξηζε, πεξηιακβάλνληαη
ηφζν νη εζσηεξηθέο φζν θαη νη δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο.
Η ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα ηελ ππαγσγή κηαο δηαθνξάο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη εγγξάθσο, ράξηλ ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο
σο πξνο ηε ζπκθσλία απηή, αιιά θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεξψλ, ελφςεη ηεο
ππνρξέσζεο πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηε δηακεζνιαβεηηθή
πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή κε θαιή πίζηε. Η ζπκθσλία απηή
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο.
Να ζεκεησζεί φηη ε χπαξμε ζπκθσλίαο γηα πξνζθπγή ζε δηακεζνιάβεζε δελ
ζπλεπάγεηαη δηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ζπκθσλία γηα ηε δηαηηεζία.

Άξζξν 3
Η αξρή ηεο ειεπζεξίαο ησλ κεξψλ σο βαζηθή αξρή ηνπ ζεζκνχ ηεο δηακεζνιάβεζεο,
πξνυπνζέηεη φηη ηα κέξε έρνπλ ζαθή θαη πιήξε γλψζε ηεο δηαθνξάο ηνπο θαηά ηηο
πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο δηαζηάζεηο ηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ
ππαγσγή ηεο ζηε δηαδηθαζία απηή.
Έηζη, κε ην άξζξν 3 νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε πξνζθπγή
ησλ κεξψλ ζηε δηακεζνιάβεζε, κεηαμχ δε απηψλ θαη ε ππφ ζηνηρείν α’, θαηά ηελ
νπνία ε πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε είλαη δπλαηή, αλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα
πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία απηή «…πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθξεκνδηθίαο»,
ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξ. α’ ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ. Η πξνυπφζεζε
απηή ηεο έγγξαθεο ζπκθσλίαο απαηηείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε β’. Γηεπθξηλίδεηαη φηη
ζηελ πεξίπησζε δ’ σο λφκνο λνείηαη ν ελδερφκελνο κειινληηθφο λφκνο (εκεδαπφο ή
αιινδαπφο) πνπ ζα πξνβιέπεη δηακεζνιάβεζε.
Η δηάηαμε απηή δελ απνθιείεη ηε ζπκβαηηθή πξφβιεςε, κε ζρεηηθή ξήηξα, γηα επίιπζε
ησλ κειινληηθψλ δηαθνξψλ κε δηακεζνιάβεζε.
Όκσο, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηεο εζεινπζίαο ππαγσγήο ζηε δηακεζνιάβεζε γηα ηελ
επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο, θξίζεθε φηη ε ζρεηηθή ζπκθσλία ζα πξέπεη λα
επαλαιακβάλεηαη θαη αθνχ αλαθχςεη ε δηαθνξά, ελφςεη θαη ηεο αλσηέξσ βαζηθήο
ζέζεσο ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη ηεο Οδεγίαο.
Με ηε δηάηαμε ηεο δεχηεξεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξέρεηαη ε επρέξεηα ζην
Γηθαζηήξην, πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ, ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί ε ππφζεζε,
λα ζπζηήζεη ζηνπο αληηδίθνπο λα πξνζθχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο
γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηνπο. Πξνο ηνχην ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη
πξαγκαηηθέο θαη λνκηθέο πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο. Αλ ζπκθσλήζνπλ ηα δηάδηθα
κέξε – κε δεδνκέλν ηνλ εθνχζην ραξαθηήξα ηεο ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο – ην Γηθαζηήξην αλαβάιιεη, ππνρξεσηηθά, ηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο ζε άιιε δηθάζηκν κεηά πάξνδν ηξηκήλνπ, ρξφλνο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο
αιιά θαη επαξθήο γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο.
Η αλαβνιή δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβεί ρξνληθά ην εμάκελν, ψζηε λα απνθεπρζνχλ
ηπρφλ πξνζπάζεηεο ζηξεςνδηθίαο κε ηελ επίθιεζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ
δηακεζνιάβεζε.
Άξζξν 4
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 δίδεηαη ν νξηζκφο ηεοδηαζπλνξηαθήο δηαθνξάο, ηεο
δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ δηακεζνιαβεηή. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ δηακεζνιαβεηή – θαη ζε
απηφ ην ζεκείν θπξίσο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή – είλαη λα δηεπθνιχλεη ηα κέξε λα
επηιχζνπλ ηα ίδηα ηελ δηαθνξά ηνπο. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ έρεη εμνπζία λα
απνθαζίζεη ν ίδηνο ή λα ππνδείμεη ζηα κέξε πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο
δηαθνξάο. Γχλαηαη φκσο ν δηακεζνιαβεηήο λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο πξνο επίιπζή
ηεο.
ηηο εγρψξηεο δηαθνξέο ην έξγν ηνπ δηακεζνιαβεηή αλαηίζεηαη ζε δηθεγφξν, χζηεξα
απφ πηζηνπνίεζε θαη δηαπίζηεπζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. Ο δηθεγφξνο ελψλεη
ζην πξφζσπφ ηνπ πνιιέο ηδηφηεηεο πνπ απαληψληαη ζην ηδεαηφ πξφηππν ηνπ
δηακεζνιαβεηή. Έρεη πςειφ επίπεδν λνκηθψλ γλψζεσλ, ππάγεηαη ήδε ζε έλαλ
απζηεξφ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, δελ απνηειεί θχξην φξγαλν
απνλνκήο δηθαηνζχλεο κε ηελ έλλνηα ηεο δπλαηφηεηαο έθδνζεο δεζκεπηηθψλ
απνθάζεσλ απφ ηνλ ίδην θαη δελ έρεη ιφγν λα κελ εκθνξείηαη απφ πλεχκα
ζπκθηιίσζεο, ελψ παξάιιεια δηαζέηεη εκπεηξία ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ κέζα
απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ ηξηβή ζηα αθξναηήξηα ησλ δηθαζηεξίσλ.
Άιισζηε, είλαη ν πξψηνο ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη ζπλήζσο νη πνιίηεο ζην πιαίζην
ηεο δηαθνξάο ηνπο, ψζηε λα είλαη θαη ν πξψηνο πνπ κπνξεί λα ζπζηήζεη, σο
ελαιιαθηηθφ ηξφπν επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ηε δηακεζνιάβεζε.
ηηο πεξηπηψζεηο, φκσο, δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο νδεγίαο 2008/52/ΔΚ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέξε λα νξίζνπλ
σο δηαπηζηεπκέλν δηακεζνιαβεηή ηξίην πξφζσπν πνπ δελ είλαη δηθεγφξνο. Σνχην

επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο ελνπνίεζεο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηακεζνιαβεηηθή
δηαδηθαζία ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζθνπφ ζηνλ νπνίνλ
απνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο.
Άξζξν 5
Με ην άξζξν 5 νξίδνληαη σο θνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ αζηηθέο κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξίεο, πνπ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ Γηθεγνξηθφο
χιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Υψξαο. Σα αλσηέξσ
ζπκπξάηηνληα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ επειέγεζαλ ιφγσ ηεο
επηζηεκνληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηδηφηεηνο ησλ κειψλ ηνπο, πνπ ζα απνηειέζνπλ
ηελ δεμακελή, απφ ηελ νπνία ζα πξνέιζνπλ νη δηακεζνιαβεηέο. Οη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο παξνρήο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηψλ, ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, ηα πξνζφληα
ησλ εθπαηδεπηψλ θηι. ζα θαζνξηζζνχλ κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ ζα εθδνζεί
χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ ζπλαξκνδίσλ Τπνπξγψλ.
Ωο θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη ζηνπο αλσηέξσ θνξείο, φηαλ δελ ηεξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο, νξίδνληαη ην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ή ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη επηκέηξεζε
ησλ ελ ιφγσ θπξψζεσλ ζα θαζνξηζζνχλ νκνίσο κε ην αλσηέξσ πξνεδξηθφ
δηάηαγκα.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη νη θνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ ζα αλαιάβνπλ ηελ
εθπαίδεπζε ηφζν πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ δηθεγνξηθή ηδηφηεηα, φπσο ηνχην
απαηηείηαη γηα ηε δηακεζνιάβεζε ζηηο εγρψξηεο θαη δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο, φζν θαη
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ άιιε επαγγεικαηηθή ηδηφηεηα, ηα νπνία ζα πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο κφλν ζηηο δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο.
Σέινο πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο γηα θαηάζεζε παξαβφινπ
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί άδεηα ίδξπζεο.
Άξζξν 6
Με ην άξζξν 6 νξίδεηαη σο θνξέαο πηζηνπνίεζεο δηακεζνιαβεηψλ ε πξνο ηνχην
ζπληζηψκελε Δπηηξνπή, ε νπνία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη απνηειείηαη απφ πέληε
(5) ηαθηηθά θαη ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πξφεδξνο θαη κέιε ηεο
Δπηηξνπήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε
άξηηα εθπαίδεπζε θαη επαξθή εκπεηξία ζε ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο. Η Δπηηξνπή ζα
πηζηνπνηεί ηελ επάξθεηα ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ, ζα ειέγρεη αλ νη θνξείο
θαηάξηηζεο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ζα ειέγρεη αλ νη δηαπηζηεπκέλνη
δηακεζνιαβεηέο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο.
Δπίζεο, ζα εηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 7 ηνπ
παξφληνο. Η πηζηνπνίεζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ γίλεηαη χζηεξα απφ εμεηάζεηο
ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ δχν κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ θαη έλαο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο. Η
επηηξνπή εμεηάζεσλ ειέγρεη, αλ νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο θαη επαξθή εθπαίδεπζε απφ ηνπο θνξείο θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 5 γηα λα
παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο. Η απφθαζή ηεο είλαη έγγξαθε θαη πιήξσο
αηηηνινγεκέλε. Ο ηξφπνο, ηα θξηηήξηα, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη φξνη εμέηαζεο ησλ
ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ ζα θαζνξηζζνχλ κε
ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο ηεο
πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο θαη δηαζθαιίδεηαη φηη απηή
ζα δηεμάγεηαη κε θαηάιιειν, ακεξφιεπην θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Η απφθαζε ηεο
Δπηηξνπήο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζπληάζζεηαη εγγξάθσο θαη
εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ. Σα ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο επηηξνπήο

εμεηάζεσλ, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εμεηάζηξσλ ζα θαζνξίδνληαη κε
θνηλή απφθαζε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, ελψ κε έθδνζε ζρεηηθήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ζα εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ επηηξνπψλ ηνχησλ θαη ζα
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ
δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ. Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο θαη
ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ ε Οινκέιεηα ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ππνρξενχηαη λα
δηαζέηεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο
παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 7
Η δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ γίλεηαη απφ αξκφδην Σκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη απνηειεί ηελ θξαηηθή
επηθχξσζε ηεο γελνκέλεο πηζηνπνίεζεο. Η ππεξεζία απηή εθδίδεη ηηο αλαγθαίεο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζα θαζνξηζζνχλ νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ
ηίηινπ δηαπίζηεπζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη δηακεζνιαβεηέο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ.
Οκνίσο, ζα ζεζπηζζεί Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο
δηακεζνιαβεηέο, ζα πξνβιεθζνχλ νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβνιή ησλ
νξηδνκέλσλ θπξψζεσλ ηεο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο αλάθιεζεο ηεο δηαπίζηεπζεο θαη
ζα ξπζκηζζεί θάζε άιιν ζπλαθέο ζέκα.
Άξζξν 8
Με ην άξζξν 8 ξπζκίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Δπηιέρζεθε λα κελ γίλεη ιεπηνκεξέζηεξε ξχζκηζε, γηαηί ε ππέξκεηξε ηππηθφηεηα ηεο
δηαδηθαζίαο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο
δηαθνξάο. Η έιιεηςε, ζε θάπνην βαζκφ, ηππηθφηεηαο δελ πξέπεη, πάλησο, λα
ζεσξεζεί φηη ηζνδπλακεί κε ηελ απνπζία δηθαηνθξαηνχκελεο δηαδηθαζίαο. Η
δηακεζνιάβεζε δελ βξίζθεηαη πέξαλ θαη ππεξάλσ ηνπ δηθαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο
πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο θαη λα δηαθπιάζζνληαη ζεκειηψδεηο δηθνλνκηθέο
θαηαθηήζεηο, φπσο ε ηζφηεηα ησλ κεξψλ θαη ε αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία ηνπ
δηακεζνιαβεηή, ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ θηλδπλεχεη ε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ
ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Δπεηδή ε εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ε ερεκχζεηα απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο
δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο, ψζηε απηή λα θαζίζηαηαη ειθπζηηθή γηα ηνπο ηδηψηεο,
ηδίσο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δελ ζέινπλ λα απνθαιχπηνληαη κπζηηθά ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ζεζκνζεηείηαη κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 8 ε
ππνρξέσζε ηνπ δηακεζνιαβεηή λα κε θνηλνπνηεί ζην άιιν κέξνο πιεξνθνξίεο πνπ
αληιεί θαηά ηηο επαθέο ηνπ κε ην έλα κέξνο, ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
ηειεπηαίνπ.
Άξζξν 9
ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, πνπ απνηειεί, απφ ηελ έλαξμή ηεο, ζε φιε ηε
δηάξθεηά ηεο θαη κέρξη θαη ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ή ηνλ ελ γέλεη θαη δηα άιινπ
ηξφπνπ ηεξκαηηζκφ ηεο, κηα θαη’ εμνρήλ ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία, πξνβιεκαηηζκφ
δεκηνπξγεί ε εθηειεζηφηεηα ησλ ζπκθσληψλ πνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ ζπλδξνκή
ηνχ δηακεζνιαβεηή. Κη απηφ γηαηί σο εθ ηεο θχζεσο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο
δηακεζνιάβεζεο νη ζπκθσλίεο απηέο πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα εθνχζηα
εθηέιεζε, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαηά ην δπλαηφλ ε δηαηήξεζε θηιηθήο θαη βηψζηκεο
ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεξψλ, πξνο φθεινο φρη κφλν ησλ ηδίσλ, ζην πιαίζην ηνπ
αηνκηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπο ζπκθέξνληνο, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ
ζπκθέξνληνο. Κξίλεηαη, φκσο, ζθφπηκν, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί ε πεξαηηέξσ

ρξήζε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη λα εμαζθαιηζζεί, φηη ηα κέξε πνπ πξνζθεχγνπλ ζε
απηή ζα κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζε έλα πξνβιέςηκν λνκηθφ πιαίζην, λα ζεζπηζζνχλ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε νη ζπκθσλίεο πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία
ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε αμίσζεο πνπ κπνξεί λα
εθηειεζζεί αλαγθαζηηθά, λα απνθηνχλ ην θχξνο εθηειεζηνχ ηίηινπ ζχκθσλα κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 904 παξ. 2 πεξ. γ’ ΚΠνιΓηθ.
Οη πξνυπνζέζεηο απηέο, πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν 9, ζην νπνίν
πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ δηακεζνιάβεζεο απφ ηνλ
δηακεζνιαβεηή θαη ε θαηάζεζή ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ.
Έηζη, ρσξίο λα παξαβιέπεηαη θαηά ην δπλαηφλ ν εθνχζηνο ραξαθηήξαο ηεο φιεο
δηαδηθαζίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο, επηηπγράλεηαη ε άκεζε εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο
ρσξίο ηελ εκπινθή ζε άιιεο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. Να ζεκεησζεί φηη ε πεξηγξαθή
ηνπ εθηειεζηεξίνπ ηχπνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 918 παξ. 2 β΄ΚΠνιΓ, δειαδή
απφ ηνλ δηθαζηή ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ.
Άξζξν 10
Γηα λα επηηχρεη ε δηακεζνιάβεζε, ν δηακεζνιαβεηήο, ηα κέξε θαη νπνηνζδήπνηε
ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο, πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα εμεηάζνπλ
θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη ηα αίηηα ηεο δηαθνξάο, ηα πνηθίια
λνκηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ γηα ηνλ
ρεηξηζκφ ηνπο. Οη ζπδεηήζεηο πξέπεη ινηπφλ λα κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ θαη ζε
ζέκαηα πέξαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξάο, ηα νπνία είλαη εκπηζηεπηηθά θαη ζα
εμέξρνληαλ ηνπ ζπλήζνπο πιαηζίνπ κηαο δηθαζηηθήο ή δηαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλ
θάπνην απφ ηα κέξε έρεη θφβν ή ελδνηαζκνχο λα αλαθέξεη εκπηζηεπηηθά ζηνηρεία γηα
ηελ ππφζεζε ηνπ, κεηψλνληαη, φπσο έρεη θαηαδεηρζεί ζηελ πξάμε, νη πηζαλφηεηεο
επηηπρνχο εθβάζεσο ηεο δηακεζνιάβεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 10 ζεζπίδνληαη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο πνπ παξέρνπλ ερέγγπα ηήξεζεο ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα γίλνπλ γλσζηέο είηε απνθιεηζηηθά
ζην δηακεζνιαβεηή είηε θαη ζην άιιν κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
δηακεζνιάβεζεο.
1) Ο δηακεζνιαβεηήο, ηα κέξε, νη πιεξεμνχζηνη δηθεγφξνη θαη νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζσπν ζπκκεηέρεη ζηε παξνρή ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο, δελ κπνξεί λα
θαηαζέζεη ζε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή δηαδηθαζία καξηπξία ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ελδεηθηηθά νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) ηελ πξφζθιεζε ελφο εθ ησλ κεξψλ λα πξνζθχγνπλ ηα κέξε ζε δηακεζνιάβεζε ή
ην γεγνλφο φηη έλα εθ ησλ κεξψλ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα ζπκκεηάζρεη ζε
δηακεζνιάβεζε,
(β) ηηο γλψκεο πνπ εθθξάδνληαη ή ηηο ππνδείμεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ έλα εθ ησλ
κεξψλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ελφςεη κηαο ελδερφκελεο ζπκβηβαζηηθήο
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο,
(γ) ηηο δειψζεηο ή ηηο νκνινγίεο πνπ γίλνληαη απφ έλα εθ ησλ κεξψλ θαηά ηελ
δηακεζνιάβεζε,
(δ) ην γεγνλφο φηη έλα εθ ησλ κεξψλ δήισζε φηη είλαη δηαηεζεηκέλν λα δερζεί πξφηαζε
δηαθαλνληζκνχ πνπ γίλεηαη απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή,
(ε) ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
δηακεζνιάβεζεο.
(ζη) ηηο πξνηάζεηο πνπ έθαλε ν δηακεζνιαβεηήο κεηά απφ αίηεκα ησλ κεξψλ.
2) Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ησλ αλαθεξφκελσλ
πιεξνθνξηψλ ή ησλ απνδείμεσλ.
3) Η απνθάιπςε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί απφ
Γηθαζηήξην ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε Γηθαζηηθή Αξρή ζε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή
δηαδηθαζία.

Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο παξαδεθηά
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Καη’ εμαίξεζε νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ελδέρεηαη λα
απνθαιχπηνληαη ή λα γίλνληαη δεθηέο σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία:
α) ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ή ηελ εθηέιεζε δηαδηθαζίαο
δηαθαλνληζκνχ πνπ πξνθχπηεη άκεζα απφ ηελ δηακεζνιάβεζε, β) γηα επηηαθηηθνχο
ιφγνπο δεκφζηαο ηάμεο θπξίσο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία αλειίθσλ ή λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ζηγεί ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ή ε ςπρηθή πγεία πξνζψπνπ
θαη γ) εθφζνλ ζπκθσλείηαη απφ ην δηακεζνιαβεηή θαη ηα κέξε.
Σα παξαπάλσ ππ’ αξηζκ. 1, 2 θαη 3 εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ην θαηά πφζν ε
δηθαζηηθή – δηαηηεηηθή δηαδηθαζία αθνξά ή κε ηε δηαθνξά πνπ απνηέιεζε ην
αληηθείκελν ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Σέινο, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππ’ αξηζκ. 1 αλαθεξνκέλσλ, απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα
νπνία ζα ήηαλ άιισο παξαδεθηά ζε δηθαζηηθή – δηαηηεηηθή δηαδηθαζία, δελ
θαζίζηαληαη απαξάδεθηα εθ ηνπ γεγνλφηνο, φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαδηθαζία
δηακεζνιάβεζεο.
Άξζξν 11
Η πξνζηαζία θαη ε δηαθχιαμε ησλ αμηψζεσλ ησλ κεξψλ πνπ ππάγνληαη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο απαηηεί έλαλ ειάρηζην βαζκφ ζπκβαηφηεηαο ησλ
θαλφλσλ ηνπ δηθνλνκηθνχ θαη νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξαγξαθή ησλ
αμηψζεσλ απηψλ θαη ηηο απνζβεζηηθέο πξνζεζκίεο, ψζηε λα κελ απνζαξξχλεηαη θαη
λα κελ αλαθφπηεηαη ε δηακεζνιάβεζε εμαηηίαο ηνπ επαπεηινχκελνπ θηλδχλνπ
απφζβεζεο ησλ ελ ιφγσ αμηψζεσλ.
Με ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11 νξίδεηαη φηη ε πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε θαηά ην
άξζξν 3 δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή θαη ηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ
αμηψζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. ην εδάθην β’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 11
νξίδεηαη εμάιινπ φηη, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 261 επ. Α.Κ.,
ε παξαγξαθή πνπ δηαθφπεθε αξρίδεη θαη πάιη κε ηελ αλαθεξφκελε θαηά πεξίπησζε
αθεηεξία.
Άξζξν 12
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 πξνβιέπνληαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ
ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή. Σν χςνο ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο ζα νξηζζεί θαη ζα
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
Άξζξν 13
Με ην άξζξν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε
ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν δχλαηαη θαλείο λα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο δηακεζνιαβεηέο.
Άξζξν 14
Με ηελ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα νξηζζνχλ ζηελ
πξψηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ δηακεζνιαβεηέο πνπ
έρνπλ ιάβεη ηίηιν δηαπίζηεπζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σνχην δε δηφηη ν ζεζκφο ην πξψηνλ εηζάγεηαη θαη δελ ππάξρνπλ δηαπηζηεπκέλνη
δηακεζνιαβεηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Αζήλα, 15 Ννεκβξίνπ 2010
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Διαμεζολάβηζη ζε αζηικέρ και εμποπικέρ ςποθέζειρ
Άπθπο 1
Σκοπόρ
Ο λφκνο απηφο έρεη ζθνπφ: α) ηελ πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 γηα νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο
θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαη β) ηε ζεζκνζέηεζε εζληθψλ
δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο.
Άπθπο 2
Υπαγόμενερ διαθοπέρ
Γηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε δηακεζνιάβεζε κε ζπκθσλία
ησλ κεξψλ, αλ απηά έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηαζέηνπλ ην αληηθείκελν ηεο δηαθνξάο.
Η ζπκθσλία ππαγσγήο ηεο δηαθνξάο ζηε δηακεζνιάβεζε απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν
ή απφ ηα πξαθηηθά ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
3 θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο ζπκβάζεηο.
Άπθπο 3
Πποζθςγή ζηη διαμεζολάβηζη
1. Γηακεζνιάβεζε είλαη δπλαηή:
α) αλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο πξηλ ή
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθξεκνδηθίαο,
β) αλ θιεζνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2
ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
γ) αλ δηαηαρζεί δηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην άιινπ θξάηνπο-κέινπο ή
δ) αλ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά δηακεζνιάβεζε κε λφκν.
Η πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε απνθιείεη πξνζσξηλά θαη κέρξη πεξαηψζεψο ηεο,
ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
2. Σν δηθαζηήξην ζην νπνίν είλαη εθθξεκήο ε ππφζεζε κπνξεί ζε θάζε ζηάζε ηεο
δίθεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο ηεο
ππφζεζεο, λα θαιεί ηα κέξε λα πξνζθχγνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε γηα λα επηιχζνπλ
ηε δηαθνξά. Δθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ ην δηθαζηήξην αλαβάιιεη ππνρξεσηηθά ηε
ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ζε δηθάζηκν κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ
εμακήλνπ.
Άπθπο 4
Οπιζμοί
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α) Ωο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη εθείλε θαηά ηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα
κέξε θαηνηθεί κνλίκσο ή δηακέλεη ζπλήζσο ζε θξάηνο-κέινο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν
νπνηνπδήπνηε άιινπ κέξνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζηελ νπνία:
αα) ηα κέξε ζπκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο αθφηνπ
αλέθπςε ε δηαθνξά·
ββ) δηεηάρζε ε δηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην θξάηνπο κέινπο·
γγ) πθίζηαηαη ππνρξέσζε δηακεζνιάβεζεο δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή
δδ) θιεζνχλ ηα κέξε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ άξζξσλ 10 θαη 11, σο δηαζπλνξηαθή δηαθνξά λνείηαη θαη
εθείλε γηα ηελ νπνία αξρίδνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή δηαηηεζία χζηεξα απφ
δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ κεξψλ ζε θξάηνο-κέινο άιιν απφ εθείλν ηεο κφληκεο
θαηνηθίαο ή ζπλήζνπο δηακνλήο ησλ κεξψλ, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ θαηά ηα
αλσηέξσ πεξίπησζε α΄ ππνζηνηρ. αα, ββ ή γγ εκεξνκελία.

Η έλλνηα ηεο θαηνηθίαο πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 59 θαη 60 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 44/2001.
β) Ωο δηακεζνιάβεζε λνείηαη δηαξζξσκέλε δηαδηθαζία αλεμαξηήησο νλνκαζίαο, ζηελ
νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε κηαο δηαθνξάο επηρεηξνχλ εθνπζίσο λα επηιχζνπλ
κε ζπκθσλία ηε δηαθνξά απηή κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή. ηελ έλλνηα απηή δελ
πεξηιακβάλεηαη ε απφπεηξα ζπκβηβαζκνχ πνπ γίλεηαη απφ ηνλ εηξελνδίθε ή ην
δηθαζηήξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίθεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208επ θαη 233
παξάγξαθνο 2 ΚΠνιΓ.
γ) Ωο δηακεζνιαβεηήο λνείηαη ηξίην ζε ζρέζε κε ηνπο δηαδίθνπο πξφζσπν, απφ ην
νπνίν δεηείηαη λα αλαιάβεη δηακεζνιάβεζε κε θαηάιιειν, απνηειεζκαηηθφ θαη
ακεξφιεπην ηξφπν, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξίζηεθε ή αλέιαβε λα
ηειέζεη ηελ ελ ιφγσ δηακεζνιάβεζε. Ο δηακεζνιαβεηήο πξέπεη λα είλαη δηθεγφξνο
δηαπηζηεπκέλνο σο δηακεζνιαβεηήο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7. Αλ πξφθεηηαη γηα
δηαζπλνξηαθή δηαθνξά θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα
κέξε κπνξνχλ λα νξίζνπλ δηαπηζηεπκέλν δηακεζνιαβεηή πνπ δελ έρεη ηε δηθεγνξηθή
ηδηφηεηα.
Άπθπο 5
Φοπείρ καηάπηιζηρ
1. Φνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ κπνξνχλ λα είλαη αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο
εηαηξείεο πνπ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθφο ζχιινγνο θαη έλα
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα επηκειεηήξηα ηεο Υψξαο θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά ηε ρνξήγεζε
άδεηαο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ άξζξνπ 7.
2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ,
θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ
βαζηθήο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, ε δηάξθεηά ηνπο, ν ηφπνο
δηεμαγσγήο ηνπο, ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ, ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ,
θαζψο θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ,
ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Οη θπξψζεηο απηέο είλαη
ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ή πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη επηκέηξεζεο ησλ θπξψζεσλ ζα θαζνξηζζνχλ κε ην
αλσηέξσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα.
3. Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο, νη θνξείο θαηάξηηζεο ηεο παξαγξάθνπ 1
θαηαζέηνπλ παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
Άπθπο 6
Φοπέαρ πιζηοποίηζηρ
1. πληζηάηαη «Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ» ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ηελ
αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ππάγνληαη ηδίσο ε πηζηνπνίεζε ησλ ππνςήθησλ
δηακεζνιαβεηψλ, ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δηαπηζηεπκέλσλ
δηακεζνιαβεηψλ πξνο ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, θαζψο θαη ε εηζήγεζε πξνο ηνλ
Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ηελ επηβνιή
ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 7.
Η Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηέζζεξα (4) κέιε, θαζψο θαη απφ
ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Η ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ νξίδνληαη σο πξφεδξνο θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε ηνπο αλαπιεξσηέο
ηνπο, δηαπηζηεπκέλνη δηακεζνιαβεηέο κε άξηηα εθπαίδεπζε θαη επαξθή εκπεηξία ζε
ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνπλ

απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
3. Η πηζηνπνίεζε ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ γίλεηαη χζηεξα απφ εμεηάζεηο
ελψπηνλ επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο
ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα νπνία νξίδεη ν πξφεδξνο απηήο, θαη έλαο δηθαζηηθφο
ιεηηνπξγφο, ν νπνίνο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
41 ηνπ λ. 1756/1988 θαη πξνεδξεχεη ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. Απηή ειέγρεη αλ ν
ππνςήθηνο δηαζέηεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη επαξθή εθπαίδεπζε απφ ηνπο θνξείο
θαηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 5, γηα λα παξέρεη ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε απφθαζε
ηεο είλαη έγγξαθε θαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε. Γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ
έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ε Οινκέιεηα
ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ην πξνζσπηθφ πνπ
πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαζνξίδνληαη:
α) ν ηξφπνο θαη ην χςνο ηεο ακνηβήο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ,
β) ηα εμέηαζηξα πνπ πξνθαηαβάιινληαη κε παξάβνιν απφ ηνπο ππνςεθίνπο ζηελ
επηηξνπή εμεηάζεσλ.
4. Η απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηελ πηζηνπνίεζε ή κε ησλ
δηακεζνιαβεηψλ είλαη έγγξαθε θαη εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο
επηηξνπήο εμεηάζεσλ.
5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ:
α) εγθξίλεηαη ν Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο
επηηξνπήο εμεηάζεσλ.
β) θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ηα θξηηήξηα, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ δηακεζνιαβεηψλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εμεηάζεσλ,
γ) θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ θαη
ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη
δ) ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.
Άπθπο 7
Διαπίζηεςζη
1. Σν Σκήκα Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο θαη Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ πνπ αλήθεη
ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ είλαη αξκφδην γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ
δηακεζνιαβεηψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε
δηαπίζηεπζε, κεξηκλά δε γηα ηε ζχληαμε πηλάθσλ ησλ αδεηνδνηνχκελσλ θνξέσλ
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ηε
δηαλνκή ησλ πηλάθσλ απηψλ ζηα δηθαζηήξηα.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ:
α) θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαπίζηεπζε ησλ
δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ δηαπίζηεπζεο πνπ
έρνπλ ιάβεη νη δηακεζνιαβεηέο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηα
ηελ αλαγλψξηζε απηή, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο
δηαπίζηεπζεο απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1,
β) ζεζπίδεηαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο δηακεζνιαβεηέο,
γ) πξνβιέπνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ απφ ηελ
παξάβαζε ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ αλσηέξνπ Κψδηθα. Οη θπξψζεηο απηέο πνπ
επηβάιινληαη χζηεξα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6
παξάγξαθνο 1, είλαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο θαη δ)
ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.

Άπθπο 8
Διαδικαζία
1. ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο ηα κέξε ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπνο ή ν
εθπξφζσπνο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη κε
πιεξεμνχζην δηθεγφξν.
2. Ο δηακεζνιαβεηήο νξίδεηαη απφ ηα κέξε ή απφ ηξίην πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπο.
3. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή ζε
ζπλελλφεζε κε ηα κέξε, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαδηθαζία
δηακεζνιάβεζεο νπνηεδήπνηε επηζπκνχλ. Η δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο έρεη
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ηεξνχληαη πξαθηηθά. Ο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα
επηθνηλσλεί θαη λα ζπλαληάηαη ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιάβεζεο κε θαζέλα απφ ηα
κέξε. Πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί ν δηακεζνιαβεηήο θαηά ηηο επαθέο απηέο κε ην έλα
κέξνο δελ θνηλνινγνχληαη ζην άιιν κέξνο ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ.
4. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερζεί ην δηνξηζκφ ηνπ θαη
επζχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο κφλν γηα δφιν.
Άπθπο 9
Εκηελεζηόηηηα ηων ζςμθωνιών πος πποκύπηοςν από διαμεζολάβηζη
1. Ο δηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο πνπ πξέπεη λα πεξηέρεη:
α) ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ δηακεζνιαβεηή,
β) ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηεο δηακεζνιάβεζεο,
γ) ηα νλφκαηα θαη ηα επψλπκα εθείλσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηεο
δηακεζνιάβεζεο,
δ) ηε ζπκθσλία γηα ηε δηακεζνιάβεζε, κε βάζε ηελ νπνία δηεμήρζε ε
δηακεζνιάβεζε,
ε) ηε ζπκθσλία ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ηα κέξε θαηά ηε δηακεζνιάβεζε, ή ηε
δηαπίζησζε ηεο απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο, θαζψο θαη ηελ αηηία ηεο δηαθνξάο.
2. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ην
δηακεζνιαβεηή, ηα κέξε θαη ηνπο πιεξεμνχζηνπο δηθεγφξνπο ηνπο. Σν πξσηφηππν
απηνχ θαηαηίζεηαη, εθφζνλ έλα ηνπιάρηζηνλ ησλ κεξψλ ην δεηήζεη, κε επηκέιεηα ηνπ
δηακεζνιαβεηή ζηε γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο, φπνπ
δηεμήρζε ε δηακεζνιάβεζε. Καηά ηελ θαηάζεζε, ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη
παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο θαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ
θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο
δηακεζνιάβεζεο ην πξαθηηθφ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη κφλν απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή.
3. Απφ ηελ θαηάζεζε ζηε γξακκαηεία ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ην πξαθηηθφ
δηακεζνιάβεζεο, εθφζνλ πεξηέρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα χπαξμε αμίσζεο πνπ
κπνξεί λα εθηειεζζεί αλαγθαζηηθά, απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν ζχκθσλα κε ην άξζξν
904 παξάγξαθνο 2 εδάθην γ ΚΠνιΓ.
Άπθπο 10
Απόππηηο ηηρ διαμεζολάβηζηρ
Η δηακεζνιάβεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα κελ παξαβηάδεη ην
απφξξεην απηήο, εθηφο αλ ηα κέξε ζπκθσλήζνπλ άιισο. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο φινη νη ζπκκεηέρνληεο δεζκεχνληαη εγγξάθσο λα ηεξήζνπλ ην απφξξεην
ηεο δηαδηθαζίαο. Σα κέξε, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, δεζκεχνληαη εγγξάθσο λα ηεξήζνπλ
θαη ην απφξξεην ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο, ζηελ νπνία ελδέρεηαη λα
θαηαιήμνπλ θαηά ηε δηακεζνιάβεζε, εθηφο αλ ε θνηλνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο
ελ ιφγσ ζπκθσλίαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν
9 παξάγξαθνο 3.
Οη δηακεζνιαβεηέο, ηα κέξε, νη πιεξεμνχζηνη απηψλ θαη φζνη άιινη ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο δελ εμεηάδνληαη σο κάξηπξεο. Όινη νη αλσηέξσ δελ
ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζε επαθνινπζνχζεο δίθεο ή δηαηηεζίεο ζηνηρεία πνπ
πξνθχπηνπλ απφ δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ή έρνπλ ζρέζε κε απηήλ, παξά κφλν
εθφζνλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ θαλφλεο δεκφζηαο ηάμεο, θπξίσο γηα λα εμαζθαιηζηεί

ε πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ ή γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα ζηγεί ε ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα ή ςπρηθή πγεία πξνζψπνπ.
Άπθπο 11
Αποηελέζμαηα ηηρ διαμεζολάβηζηρ ζηην παπαγπαθή και ηιρ αποζβεζηικέρ
πποθεζμίερ
Η πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 δηαθφπηεη ηελ
παξαγξαθή θαη ηελ απνζβεζηηθή πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ αμηψζεσλ, θαζ’ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 261 επ. ΑΚ ε παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή πξνζεζκία πνπ δηαθφπεθαλ
αξρίδνπλ θαη πάιη απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ή
απφ ηελ επίδνζε δήισζεο απνρψξεζεο απφ ηε δηακεζνιάβεζε απφ εθάηεξν ησλ
κεξψλ ζην άιιν κέξνο θαη ηνλ δηακεζνιαβεηή ή ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
θαηάξγεζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο.
Άπθπο 12
Αμοιβέρ
1. Ο δηακεζνιαβεηήο ακείβεηαη κε σξηαία αληηκηζζία θαη γηα 24 θαη’ αλψηαην φξην
ψξεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία
ηεο δηακεζνιάβεζεο. Σα κέξε θαη ν δηακεζνιαβεηήο κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ακνηβήο.
2. Η ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή βαξχλεη ηα κέξε θαη’ ηζνκνηξία, εθηφο αλ ηα κέξε
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά.
Κάζε κέξνο βαξχλεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ.
3. Σν χςνο ηεο σξηαίαο αληηκηζζίαο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδεηαη θαη
αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ.
Άπθπο 13
Ενημέπωζη κοινού
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θξνληίδεη κε
θάζε πξφζθνξν κέζν, ηδίσο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, λα παξέρεηαη πιεξνθφξεζε ζην
επξχ θνηλφ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε δηακεζνιαβεηέο.
Άπθπο 14
Μεηαβαηική διάηαξη
ηελ πξψηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 1 κπνξνχλ λα
νξηζζνχλ, θαη’ εμαίξεζε ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2,
δηακεζνιαβεηέο πνπ έρνπλ ιάβεη ηίηιν δηαπίζηεπζεο ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Άπθπο 15
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 15 Ννεκβξίνπ 2010
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ Μ. Υξπζνρνΐδεο
ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ,
ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ
Α. Γηακαληνπνχινπ Υ. Καζηαλίδεο
Αξηζκ. 182/17/ 2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιζηηπίος ηος Κπάηοςρ
(άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο)

ζηο ζσέδιο νόμος ηος Υποςπγείος Δικαιοζύνηρ, Διαθάνειαρ και Ανθπωπίνων
Δικαιωμάηων «Διαμεζολάβηζη ζε αζηικέρ και εμποπικέρ ςποθέζειρ»
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππφςε λνκνζρεδίνπ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε
αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο. Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη ηα αθφινπζα:
1. θνπφο ηνπ ππφ ςήθηζε λνκνζρεδίνπ νξίδεηαη: i) ε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008, ζρεηηθά κε ζέκαηα
δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ θαη
ii) ε ζεζκνζέηεζε εζληθψλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο. (άξζξν 1) 2. Οξίδεηαη φηη,
ζε δηακεζνιάβεζε ππάγνληαη νη δηαθνξέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ζπκθσλία ησλ
κεξψλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν ή απφ ηα πξαθηηθά ηνπ δηθαζηεξίνπ, ζε
πεξίπησζε πνπ ηα κέξε έρνπλ ηελ εμνπζία λα δηαζέηνπλ ην αληηθείκελν ηεο
δηαθνξάο. (άξζξν 2) 3.α. Πξνβιέπνληαη νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε
δηακεζνιάβεζε θαη παξάιιεια νξίδεηαη φηη, ε πξνζθπγή ζε απηήλ απνθιείεη
πξνζσξηλά θαη κέρξη πεξάησζήο ηεο, ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.
β. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα, ζην Γηθαζηήξην, ζην νπνίν εθθξεκεί ε ππφζεζε, ζε θάζε
ζηάζε ηεο δίθεο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα θαιέζεη ηα κέξε λα πξνζθχγνπλ
ζηε δηακεζνιάβεζε, γηα λα επηιχζνπλ ηε δηαθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο
πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο.
- Δθφζνλ ηα κέξε ζπκθσλνχλ ην δηθαζηήξην αλαβάιεη ππνρξεσηηθά ηε ζπδήηεζε ηεο
ππφζεζεο ζε δηθάζηκν, κεηά ηελ πάξνδν ηξηκήλνπ θαη φρη πέξαλ ηνπ εμακήλνπ.
(άξζξν 3)
4. Πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ησλ φξσλ «δηαζπλνξηαθή δηαθνξά», «δηακεζνιάβεζε»
θαη «δηακεζνιαβεηήο», πνπ αλαθέξνληαη ζην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ. (άξζξν 4)
5.α. Οξίδεηαη φηη, θνξείο θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ κπνξνχλ λα είλαη αζηηθέο κε
θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, πνπ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ έλαο ηνπιάρηζηνλ δηθεγνξηθφο
ζχιινγνο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ επηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά
ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα.
β. Παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ, κε π.δ. ησλ φξσλ θαη
πξνυπνζέζεσλ αδεηνδφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηψλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο
εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, ηεο δηάξθεηάο ηνπο, ηνπ ηφπνπ
δηεμαγσγήο ηνπο, ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, θαζψο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο θνξείο
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο.
- Οη ελ ιφγσ θπξψζεηο κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηθφ πξφζηηκν ή πξνζσξηλή ή νξηζηηθή
αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ.
- Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη επηκέηξεζεο ησλ θπξψζεσλ θαζνξίδνληαη, επίζεο, κε ην
πξναλαθεξφκελν π.δ/γκα.
γ. Πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, απφ ηνπο θνξείο
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο, ην χςνο θαη ε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε θ.π.α. (άξζξν 5)
6.α. πληζηάηαη «Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ», ππφ ηελ επνπηεία ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, κε ηελ νξηδφκελε ζπγθξφηεζε θαη
πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο θαη ε ζεηεία ησλ κειψλ ηεο.
β. Παξέρεηαη ε εμνπζηνδφηεζε, γηα ηνλ νξηζκφ, κε ππνπξγηθή απφθαζε, ησλ
δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ, σο πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, κε ηα
νξηδφκελα πξνζφληα.
- Η απνδεκίσζε, αλά ζπλεδξίαζε, ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο,
θαζνξίδεηαη κε θ.π.α.
γ. Γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο θαζψο θαη
ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ, ε Οινκέιεηα ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ ππνρξενχηαη
λα δηαζέηεη ην νξηδφκελν πξνζσπηθφ.

δ. Παξέρεηαη, επίζεο, ε εμνπζηνδφηεζε, γηα ηνλ θαζνξηζκφ κε θ.π.α., ηνπ ηξφπνπ θαη
ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο εμεηάζεσλ θαη ησλ εμέηαζηξσλ,
πνπ πξνθαηαβάιινληαη κε παξάβνιν απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζηελ επηηξνπή
εμεηάζεσλ.
ε. Με ππνπξγηθή απφθαζε, επίζεο, εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο, ηα θξηηήξηα, νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
εμεηάζεσλ, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ θαη ησλ
δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θ.ιπ.. (άξζξν 6)
7.α. Οξίδεηαη ην Σκήκα Γηθεγνξηθνχ Λεηηνπξγήκαηνο θαη Γηθαζηηθψλ Δπηκειεηψλ,
πνπ αλήθεη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο Γηθαηνζχλεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, σο αξκφδην γηα ηελ
δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ, ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ είλαη
αλαγθαίεο γηα ηε δηαπίζηεπζε, ηε ζχληαμε πηλάθσλ ησλ αδεηνδνηνχκελσλ θνξέσλ
θαηάξηηζεο δηακεζνιαβεηψλ, ησλ δηαπηζηεπκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ηε δηαλνκή
ηνπο ζηα δηθαζηήξηα.
β. Με ππνπξγηθή απφθαζε: i) θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, γηα
ηελ δηαπίζηεπζε ησλ δηακεζνιαβεηψλ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ηνπ
ηίηινπ δηαπίζηεπζεο ησλ δηακεζνιαβεηψλ ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, ii) ζεζπίδεηαη Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηνπο δηαπηζηεπκέλνπο
δηακεζνιαβεηέο, iii) πξνβιέπνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηβνιή
θπξψζεσλ (πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο δηαπίζηεπζεο), απφ ηελ παξάβαζε
ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ ελ ιφγσ Κψδηθα θ.ιπ.. (άξζξν 7)
8. Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, ε νπνία έρεη
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ ηεξνχληαη πξαθηηθά. Δηδηθφηεξα:
α. Καζνξίδεηαη ν ηξφπνο παξάζηαζεο ησλ κεξψλ θαη νξηζκνχ ηνπ δηακεζνιαβεηή.
β. Πξνβιέπεηαη φηη, πιεξνθνξίεο πνπ αληιεί ν δηακεζνιαβεηήο θαηά ηηο επαθέο ηνπ
κε θαζέλα απφ ηα κέξε δελ θνηλνινγνχληαη ζην άιιν κέξνο, ρσξίο ηε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ.
γ. Ο δηακεζνιαβεηήο δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δερζεί ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαη
επζχλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακεζνιάβεζεο κφλν γηα δφιν. (άξζξν 8)
9. Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθηειεζηφηεηα ησλ ζπκθσληψλ, πνπ
πξνθχπηνπλ απφ δηακεζνιάβεζε θαη εηδηθφηεξα:
α. Πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε πξαθηηθνχ δηακεζνιάβεζεο απφ ηνλ δηακεζνιαβεηή, κε ην
νξηδφκελν πεξηερφκελν.
β. Οξίδεηαη φηη, θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ πξσηφηππνπ πξαθηηθνχ ζηε γξακκαηεία ηνπ
κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, φπνπ δηεμήρζε ε δηακεζνιάβεζε, ν
ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ην χςνο θαη ε
αλαπξνζαξκνγή ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη κε θ.π.α.
γ. Σν πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο, απφ ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηε γξακκαηεία ηνπ
κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ, εθφζνλ πεξηέρεη ζπκθσλία ησλ κεξψλ γηα χπαξμε
αμίσζεο πνπ κπνξεί λα εθηειεζζεί αλαγθαζηηθά, απνηειεί εθηειεζηφ ηίηιν, ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 904, παξ.2, εδάθ. γ, ηνπ ΚΠνιΓ). (άξζξν
9)
10. Θεζπίδεηαη ην απφξξεην ηεο δηακεζνιάβεζεο, ηφζν επί ηεο δηαδηθαζίαο, φζν θαη
επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζπκθσλίαο, ζηελ νπνία ηα κέξε ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ
θαηά ηε δηακεζνιάβεζε. (άξζξν 10)
11. Οξίδεηαη φηη, κε ηελ πξνζθπγή ζηε δηακεζνιάβεζε, δηαθφπηεηαη ε παξαγξαθή θαη
ε απνζβεζηηθή πξνζεζκία αζθήζεσο ησλ αμηψζεσλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο δηακεζνιάβεζεο.
- Η παξαγξαθή θαη ε απνζβεζηηθή πξνζεζκία πνπ δηαθφπεθαλ, αξρίδνπλ θαη πάιη,
ππφ ηηο νξηδφκελεο επηθπιάμεηο, απφ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ απνηπρίαο ηεο δηακεζνιάβεζεο ή απφ ηελ επίδνζε δήισζεο απνρψξεζεο, απφ ηε δηακεζνιάβεζε
απφ θάπνην ησλ κεξψλ ζην άιιν κέξνο θαη ηνλ δηακεζνιαβεηή ή απφ ηελ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηάξγεζε ηεο δηακεζνιάβεζεο. (άξζξν 11)

12. Ρπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ακνηβήο ηνπ δηακεζνιαβεηή.
Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη:
α. Ο δηακεζνιαβεηήο ακείβεηαη κε σξηαία αληηκηζζία θαη γηα 24 ψξεο, θαη’ αλψηαην
φξην, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία
ηεο δηακεζνιάβεζεο.
- Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέξε θαη ηνλ δηακεζνιαβεηή λα ζπκθσλήζνπλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ακνηβήο.
β. Η ακνηβή ηνπ δηακεζνιαβεηή βαξχλεη ηα κέξε θαη’ ηζνκνηξία, εθηφο εάλ ηα κέξε
ζπκθσλήζνπλ δηαθνξεηηθά.
- Κάζε κέξνο βαξχλεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ ηνπ.
γ. Με ππνπξγηθή απφθαζε, θαζνξίδεηαη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ην χςνο ηεο
πξναλαθεξφκελεο σξηαίαο αληηκηζζίαο. (άξζξν 12)
13. Η παξνρή πιεξνθφξεζεο ζην επξχ θνηλφ, κέζσ θπξίσο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε δηακεζνιαβεηέο, απνηειεί θξνληίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. (άξζξν 13)
14. Δηζάγεηαη κεηαβαηηθή ξχζκηζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα,
ζηελ πξψηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ θαη θαη’
εμαίξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ ππφ ςήθηζε λφκν, λα νξηζηνχλ δηακεζνιαβεηέο
πνπ έρνπλ ιάβεη ηίηιν δηαπίζηεπζεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
(άξζξν 14)
Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο πξνθαινχληαη ηα αθφινπζα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα:
Α. Δπί ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
1. Δηήζηα δαπάλε, απφ ηε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο, αλά ζπλεδξίαζε, ζηνλ Πξφεδξν
θαη ηα κέιε ηεο ζπληζηψκελεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ, ην χςνο
ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο θ.π.α. (άξζξν 6 παξ. 2)
2. Γαπάλε, απφ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε
ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ θαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο θ.π.α.
(άξζξν 6 παξ. 3)
3. Αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, απφ ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ γηα: i) ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο ησλ θνξέσλ θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηψλ (άξζξν 5 παξ. 3), ii) ηα εμέηαζηξα πνπ πξνθαηαβάιινληαη απφ ηνπο
ππνςήθηνπο δηακεζνιαβεηέο ζηελ επηηξνπή εμεηάζεσλ (άξζξν 6 παξ. 3), iii) ηελ
θαηάζεζε ηνπ πξσηφηππνπ πξαθηηθνχ δηακεζνιάβεζεο ζηε γξακκαηεία ηνπ
Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, φπνπ δηεμήρζε ε δηακεζνιάβεζε.
(άξζξν 9 παξ. 2)
Σν χςνο ησλ ελ ιφγσ εζφδσλ εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη απφ ηελ
έθδνζε ζρεηηθψλ θ.π.α.
4. Δλδερφκελε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, απφ ηελ είζπξαμε ρξεκαηηθψλ
πξνζηίκσλ, ηα νπνία ηπρφλ επηβιεζνχλ σο θπξψζεηο ζηνπο θνξείο θαηάξηηζεο
δηακεζνιαβεηψλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ε νπνία
εμαξηάηαη απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα (αξηζκφο θαη είδνο παξάβαζεο θ.ιπ.) θαη απφ
ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ π. δ/ηνο. (άξζξν 5 παξ. 2)
Β. Δπί ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη
Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
Δλδερφκελε δαπάλε, απφ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην δηακεζνιαβεηή, θαηά ην
κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα ησλ κεξψλ, θαη απφ ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ
πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο
είλαη έλα απφ ηα κέξε πνπ πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο.
(άξζξν 12 παξ. 3)
Αζήλα, 11 Ννεκβξίνπ 2010
Η Γεληθή Γηεπζχληξηα
Βηνιέηηα Καξαθαηζάλε-Κνλίδα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άξζξν 75 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο)
ζηο ζσέδιο νόμος «Διαμεζολάβηζη ζε αζηικέρ και εμποπικέρ ςποθέζειρ»
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζρεδίνπ πξνθαινχληαη ηα αθφινπζα
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα:
Α. Δπί ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
1. Δηήζηα δαπάλε, απφ ηε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο, αλά ζπλεδξίαζε, ζηνλ Πξφεδξν
θαη ηα κέιε ηεο ζπληζηψκελεο Δπηηξνπήο Πηζηνπνίεζεο Γηακεζνιαβεηψλ, ην χςνο
ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο θ.π.α. (άξζξν 6 παξ. 2)
2. Γαπάλε, απφ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηψλ, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε
ζπρλφηεηα δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ εμεηάζεσλ θαη απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθήο θ.π.α..
(άξζξν 6 παξ. 3)
Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζα θαιχπηνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θαζψο θαη απφ
ηελ είζπξαμε ησλ ζρεηηθψλ παξαβφισλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 5
παξ. 3, 6 παξ. 3 θαη 9 παξ. 2.
Β. Δπί ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη
Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ινηπψλ θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα
Δλδερφκελε δαπάλε, απφ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην δηακεζνιαβεηή, θαηά ην
κέξνο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα ησλ κεξψλ, θαη απφ ηελ θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ
πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο
είλαη έλα απφ ηα κέξε πνπ πξνζθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο.
(άξζξν 12 παξ. 3)
Η αλσηέξσ δαπάλε ζα αληηκεησπηζηεί απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ινηπψλ θνξέσλ, θαηά πεξίπησζε.
Αζήλα, 11 Ννεκβξίνπ 2010
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ,
ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ

