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υπαγωγ ής της υπόθεσης σε αυτήν. Κατόπιν αυτών τα συλλογικά  

όργανα του δικηγορικού  σώµατος αποφάσισαν να αιτηθούν δια 

του Προέδρου της Ολοµέλειας και του ∆ΣΑ, την σύγκληση της 

∆ιοικητικής Ολοµέλειας του Αρε ί ου Πάγου για να αποφανθε ί  για τη 

συµβατότητα ή  µη των άνω διατάξεων µε το Σύνταγµα και το 

ενωσιακό  δ ί καιο. 

ΙΙ. Ο θεσµός της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης κατά  τον ν. 

4512/2018 

1. Υπαγόµενες διαφορές: 

Με το νέο νόµο 4512/2018 ο νοµοθέτης, για πρώτη φορά  στην 

ελληνική  έννοµη τάξη, καθιστά  υποχρεωτικό  τον θεσµό  της 

διαµεσολάβησης για συγκεκριµένες, περιορίστικά  καθορισµένες 

στο νόµο, κατηγορί ες διαφορών, και συγκεκριµένα: (α) διαφορές 

ανάµεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή  διαµερισµάτων από  τη σχέση 

οροφοκτησ ί ας, διαφορές από  τη λειτουργ ία απλής και σύνθετης 

κάθετης ιδιοκτησ ί ας, διαφορές από  τις σχέσεις οριζόντιας και 

κάθετης ιδιοκτησίας καθώς και διαφορές του γειτονικού  δικα ί ου 

(10Ό3 έως 1031 ΑΚ),• (β) αυτοκινητικές διαφορές;· (γ) διαφορές 

από  αµοιβές του άρθρου 622Α ΚΠολ∆- (δ) οικογενειακές 

διαφορές, εκτός από  αυτές των άρθρων 592 § 1 στ. α ', β ' και γ ' 

και 592 § 2 ΚΠολ∆, (ε) διαφορές που αφορούν σε απαιτήσεις 

αποζηµ ί ωσης ασθενών ή  των οικε ί ων τους σε βάρος ιατρών, οι 

οποί ες ανακύπτουν κατά  την άσκηση της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας 	των 	τελευταίων,•(στ) 	διαφορές 	που 

δηµιουργούνται από  την προσβολή  εµπορικών σηµάτων, 

διπλωµάτων 	ευρεσιτεχνίας, 	βιοµηχανικών 	σχεδ ί ων 	ή  

υποδειγµάτων και (ζ) διαφορές από  χρηµατιστηριακές συµβάσεις. 

2. Έ  ννοµες συνέπειες 

Η υποχρεωτικότητα της διαµεσολάβησης ως προς τις εν 

λόγω κατηγορί ες συναρτάται προς δύο βασικές έννοµες 

συνέπειες: α) ότι ανάγεται σε όρο του παραδεκτού  της 

b- 
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συζήτησης των σχετικών αγωγών η προσκοµιδή  στο ∆ικαστήριο 
του πρακτικού  µη επίτευξης συµφωνίας διαµεσολάβησης ή  
αποτυχίας της σχετικής διαδικασίας, και β) Θεσπί ζονται 
χρηµατικές ποινές: α) 120€ έως 300€, και επιπλέον β) πρόσθετη 
ποινή  που φτάνει έως το Ό,2% της αξίας του αντικειµένου της 
δίκης, οι οποίες επιβάλλονται δυνητικώς από  το ∆ικαστήριο σε 
βάρος του µέρους που στις εν λόγω διαφορές δεν προσέρχεται 
στην πρώτη, υποχρεωτική , συνεδρί α της διαµεσολάβησης. 

ΙΙΙ. ∆υσανάλογος περιορισµός του δικαιώµατος δικαστικής 
προστασίας: 

1. Το δικαί ωµα δικαστικής προστασίας και ακώλυτης 
πρόσβασης στο φυσικό  δικαστή  και οι συνταγµατικά  
δικαιολογηµένοι περιορισµοί. Το δικαί ωµα αποτελεσµατική ς 
δικαστικής προστασίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του 
Συντάγµατος, εν συνδυασµώ  προς το άρθρο 8 που προβλέπει 
το δικα ίωµα ακώλυτης πρόσβασης στον φυσικό  δικαστή , αλλά  
και στα άρθρα 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και το άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της ΕΕ. 

Οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώµατος δικαστικής 
προστασ ίας πρέπει να συνάπτονται προς τη λειτουργ ί α των 
δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσµατικής απονοµής 
δικαιοσύνης, να υπάρχει εύλογη σχέση αναλογικότητας προς τα 
χρησιµοποιούµενα µέσα και του επιδιωκόµενου σκοπού  (Ε∆∆Α 
17.1.2008 Βασιλάκης, 4.5.2006 Εξαµηλιώτης), και να µην 

υπερβα ί νουν τα όρια εκε ί να, πέραν των οποί ων θα συνεπήγοντο 
την άµεση ή  έµµεση κατάλυση του προστατευόµενου δικαιώµατος 
παροχής έννοµης προστασίας (ΣτΕ 136/2013, Ε∆ΚΑ 2013, 211, 

ΣτΕ 478812014, ΝοΒ 2015, 826, ΣτΕ 2941/1988, ∆ΦΝ 1990, 280). 

Γενικότερα, πρέπει να εξυπηρετούν την ασφάλεια δικα ίου και τη 
χρηστή  απονοµή  της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να εµποδ ίζουν τον 
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πολί τη να κριθε ί  η υπόθεσή  του στην ουσ ία από  το αρµόδιο 

δικαστήριο (Ε∆∆Α 27.7.2006, Ευσταθίου, ΝοΒ 2006.1170) και δεν 

επιτρέπεται η αποφυγ ή  ελέγχου της ουσίας της διαφοράς (Ε∆∆Α 

14.12.2006 Γιαννούσης). 

Κατά  πάγια νοµολογ ία του Ε∆∆Α οι τυχόν περιορισµοί  του 

δικαιώµατος εί ναι θεµιτοί  α) εάν τε ί νουν προς έναν ορισµένο, 

Θεµιτό  σκοπό  και β) εάν υφί σταται εύλογη σχέση αναλογικότητας 

µεταξύ  των χρησιµοποιούµενων µέσων και του επιδιωκόµενου 

σκοπού2. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής "Ενωσης, αντιστο ί χως, 

έχει θέσει ως προαπαιτούµενο ότι «Οι περιορισµοί  αυτοί  

ανταποκρί νονται πράγµατι σε σκοπούς γενικού  συµφέροντος, που 

επιδιώκει το επί µαχο µέτρο και δεν αποτελούν, ενόψει του 

επιδιωκόµενου σκοπού , υπέρµετρη και επαχθή  επέµβαση που Θα 

προσέβαλε την ίδια την ουσία των ούτως διασφαλιζοµένων 

δικαιωµάτων». 

Σε πλε ίονες περιπτώσεις τα πολιτικά  δικαστήρια κλήθηκαν 

να αποφανθούν σχετικά  µε το εάν η υποχρέωση καταβολής ενός 

προκαθορισµένου τέλους ή  ποσοστού  επί  του αντικειµένου της 

διαφοράς υπέρ του Ελληνικού  ∆ηµοσ ίου, ως προϋπόθεση, ε ί τε 

του παραδεκτού  της άσκησης του ενδί κου βοηθήµατος, ε ί τε της 

συζήτησης αυτού , εί τε ακόµα και της επ ί  της ουσί ας αποδοχή ς ή  

απόρριψ ής του, εί ναι συµβατός µε το δικαίωµα δικαστικής 

προστασί ας. 

Συναφώς, διαπίστωσαν αντί θεση στο άρθρο 20 του 

Συντάγµατος και στα άρθρα 6 και 13 της ΕΣ∆Α, α) στην 

υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση έφεσης, β) 

στην Θέσπιση παραβόλου ύφους 20°/ο επί  του επιβληθέντος 

προστί µου από  την Κτηµατική  Υπηρεσ ία του ∆ηµοσίου για την 

προσβολή  πράξεών της, γ) στην υποχρέωση προσκοµιδής 

πιστοποιητικού  καταβολής του ΕΝΦΙΑ, και δ) στην υποχρέωση 

καταβολής τέλους δικαστικού  ενσήµου στις αναγνωριστικές 
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αγωγές. Στις παραπάνω περιπτώσεις κρίθηκε ότι η επιβολή  
οικονοµικών εµποδ ίων για την πρόσβαση στην δικαιοσύνη δεν 
συνδέεται µε την αποτελεσµατική  απονοµή  της και εποµένως δεν 
αποτελεί  θεµιτό  σκοπό  για τον περιορισµό  του δικαιώµατος 
δικαστικής ακροάσεως, ενώ, µόνο το δηµοσιονοµικό  συµφέρον 
του ∆ηµοσίου δεν µπορε ί  να αναχθε ί  σε ένα γενικότερο δηµόσιο 
συµφέρον (Ε∆∆Α, Ζουµπουλί δης κατά  Ελλάδος, 25.6.2009), που 
Θα δικαιολογούσε σε κάθε περίπτωση την παραβ ίαση του 
δικαιώµατος του πολ ί τη για πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Σε ό ,τι 
αφορά  ειδικώς την υποχρεωτική  προσφυγή  σε εξωδικαστικά  µέσα 
επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών σηµειώνεται ότι παλαιότερα 
έχουν κριθε ί  αντισυνταγµατικές διατάξεις για αναγκαστική  ή  
υποχρεωτική  διαιτησ ί α µε το σκεπτικό  ότι συνιστούσαν αθέµιτή  
αφα ί ρεση του διαδ ί κου από  το φυσικό  δικαστή  του. 

2. Η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση του ν. 4512/2018 ως  
αποστέρηση του δικαιώµατος δικαστικής προστασ ί ας και  
ακώλυτης πρόσβασης στον φυσικό  δικαστή.  

Οι διατάξεις των άρθρων 8 και 20 Συντ. εί ναι απολύ τως 
σαφε ί ς, ώστε να µην ε ί ναι επιτρεπτή  η υποχρεωτική  για τους 
πολ ί τες - και χωρί ς οποιαδήποτε σύµφωνη γνώµη τους - 
πρόταξη/ττροδικασ ία της ∆ιαµεσολαβήσεως. 

Το πρόβληµα που θέτει η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση, 
όπως νοµοθετε ί ται εν προκειµένω, ε ίναι πρωτ ίστως πρόβληµα 
αρχής. Η ρητή  συνέπεια, εφόσον δεν έχει τηρηθε ί  η διαδικασ ία της 
διαµεσολάβησης, ε ί ναι το απαράδεκτο της συζήτησης. "Ετσι, η 
(υποχρεωτική) διαµεσολάβηση τίθεται ευθέως εκ του νόµου ως 
διαδικαστική  προϋπόθεση, έστω της συζήτησης. Αυτό  δηµιουργεί  
εξ ορισµού  εµπόδιο στην άµεση πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη. Σε 
αντ ί θεση µε τα άλλα γνωστά  εµπόδια, που επίσης τ ίθενται ως 
διαδικαστικές προϋποθέσεις ή  ως εν γ ένει προϋποθέσεις 
δικαστικής προστασίας, όπως η καταβολή  ενσήµου, η καταβολή  
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προεί σπραξης δικηγορικής αµοιβής, η υποχρεωτική  παράσταση/. 7, 
!. /. 9 

µε δικηγόρο κ.ο.κ., υπάρχει εδώ  µ ία πολύ  σηµαντική  διαφορά:-ι: 

Όλα τα υπόλοιπα εµπόδια ε ί ναι αµέσως συναφή  µε την παροχή  

της δικαστικής προστασίας. Οι διάδικοι επιβαρύνονται λ.χ. µε 

κάποιες οικονοµικές επιβαρύνσεις, που αποτελούν εν τέλει την 	η---. 

(µικρή  η µεγαλύτερη) συµµετοχή  τους στα έξοδα της απονοµής 

∆ικαιοσύνης, η οποία πράγµατι δεν είναι (ή  δεν εί ναι για όλους) 

αγαθό  απολύτως ελεύθερο. Ακόµη και οι διαδικαστικές 

λ

,4 ττροϋποθέσεις που σχετί ζονται µε το αντικεί µενο της δί κης εί ναι 

ιΌλ ε σε απόλυτη συνάφεια µε την παροχή  δικαστικής προστασί ας. 

α 
'Ετσι, λ.χ. η διαδικαστική  προϋπόθεση του ορισµένου της αγωγ ής 

ιο δικαιολογεί ται απόλυτα από  την ανάγκη να προστατευτε ί  τόσον ο 

εναγόµενος, όσον και το δικαστήριο από  αόριστα εισαγωγικά  

δικόγραφα. Το εύλογο αυτό  εµπόδιο τ ί θεται όµως στην «πηγ ή» 

της δικαστικής προστασ ί ας και σε άµεση συνάφεια µε αυτή. Η 

υποχρεωτική  διαµεσολάβηση, αντιθέτως, στέλνει τους διαδ ί κους 

«κάπου αλλού», πριν τους επιτρέψει να προσφύγουν στο φυσικό  

τους δικαστή. Εξ απόψεως ακώλυτης πρόσβασης στην 

δικαιοσύνη, αυτό  εί ναι αυτοτελώς προβληµατικό,· και µάλιστα όσο 

«φθηνή» και ταχεία και εάν εί ναι η διαδικασία της 

διαµεσολάβησης. Για την ταυτότητα του νοµικού  λόγου, δεν ε ί ναι 

συµβατή  µε το άρθρο 20 Συντ. η πρόβλεψη (στο άρθρο 182 § 2, 

g, ε. 4 - 5 Ν. 451.2/2018) δυσµενών συνεπειών - και µάλιστα µε 

µ ία διατύπωση αφενός αόριστη και αφετέρου µε δικαιοδοτικής 

φύσεως «υπονοούµενα;, - για την περί πτωση που ένα µέρος ή  

διάδικος δεν προσέλθει στη διαδικασ ία ∆ιαµεσολαβήσεως ή  στο 

∆ιαµεσολαβητή. Είναι χαρακτηριστικό  ότι για την επιβολή  των 

προβλεπόµενων χρηµατικών ποινών σε βάρος του διαδ ί κου που 

δεν προσήλθε στη διαδικασ ί α της διαµεσολάβησης, αν και 

κλήθηκε προς τούτο, κατά  τον νόµο συνεκτιµάται η εν γ ένει 
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συµπεριφορά  του στη µη προσέλευση στη διαδικασ ία της 
διαµεσολάβησης. 

Η υποχρεωτικότητα της ∆ιαµεσολαβήσεων όπως 
νοµοθετεί ται, ε ί ναι, επιπροσθέτως, αντίθετη µε την εγγ ύηση της 
ελεύθερης αναπτύξεως της προσωπικότητας (Συντ. 5 παρ. 1). 

3. Η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση του ν. 4512/2018 ως 
δυσανάλογος περιορισµός του δικαιώµατος δικαστικής  
προστασίας . 

Προκειµένου να εξεταστε ί  η συµβατότητα του εισαγόµενου 
δικονοµικού  προσταδ ί ου υποχρεωτικής διαµεσολάβησης µε το 
δικα ίωµα δικαστικής,Προστασ ί ας πρέπει, περαιτέρω, υπό  το φως 
της αρχής της αναλογικότητας, να διερευνηθε ί  εάν η υποχρεωτική  
διαµεσολάβηση στις ειδικές κατηγορί ες διαφορών στις οποί ες 
εισάγεται, ε ί ναι πρόσφορη και αναγκα ί α για την προαγωγ ή  του 
συµφέροντος της δικαιοσύνης, καθώς επίσης εάν τα εξ αυτής 
µειονεκτήµατα αξιολογούνται ως σηµαντικότερα σε σχέση µετά  
από  όποια αναµενόµενα Θετικά  αποτελέσµατα. Συναφώς, πρέπει 
να συνεκτιµηθούν οι εξής παράγοντες: 
α) Η ανισότητα των µερών ως θεµελιώδες κριτήριο ασυµ ί3ατότητας  
µε το δικα ί ωµα δικαστικής προστασίας.  

Η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση εί ναι κατ εξοχή ν 
απρόσφορη, και άρα µη αναγκα ία, για την προαγωγ ή  του 
συµφέροντος της δικαιοσύνης στις περιπτώσεις όπου µεταξύ  των 
µερών υφί σταται προφανής ανισότητα. Η ανισότητα αυτή  µπορε ί  
να έχει τον χαρακτήρα τόσο οικονοµικής ανισότητας (στις 
περιπτώσεις οικονοµικής υπεροπλ ίας του ενός µέρους), όσο και 
πληροφοριακής ανισότητας (στις περιπτώσεις το ένα από  τα δύο 
µέρη έχει προνοµιακή  πρόσβαση στο αποδεικτικό  υλικό  µε 
αποτέλεσµα να προκαλεί ται ασυµµετρία πληροφόρησης ίων δυο 
µερών). Και οι δύο αυτές µορφές ανισότητας µεταφράζονται σε 
διαπραγµατευτική  ανισότητα, η οποία ε ί ναι κρί σιµη στο στάδιο της 
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διαµεσολάβησης. Η ανισότητα, και υπό  τις δύο ανωτέρω εκδοχές 

(οικονοµική  και πληροφοριακή) ε ί ναι εκ προοιµ ί ου δεδοµένη στις 

εξής τρεις κατηγορίες διαφόρων που υπάγονται στην υποχρεωτική  

για µεσολάβηση: Στις διαφορές µεταξύ  ζηµιωθέντων από  τροχα ία 

ατυχήµατα και ασφαλιστικών εταιρειών (συµβάσεις ασφάλισης 

αυτοκινητικής ευθύνης).Στις διαφορές µεταξύ  ασθενών ή  των 

οικείων τους και παρόχων υπηρεσιών υγείας (ιατρών και ιατρικών 

κέντρων). Στις διαφορές από  χρηµατιστηριακές συµβάσεις, µεταξύ  

παρόχων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και αντισυµβαλλοµένων 

.λ~ τους ιδιωτών επενδυτών. Η δεδοµένη αυτή  ανισότητα, στις ως 

4e ε~ρ~~` 
άνω κατηγορί ες υποθέσεων, υπονοµεύ ει 'το δικαί ωµα δικαστικής 

ίΎ+Qή
~ προστασ ί ας πολλαπλώς. Ο επιδιωκόµενος, διά  της 

διαµεσολάβηση, συµβιβασµός έχει συµβατικό  χαρακτήρα. 

Προκειµένου η σύµβαση να λειτουργ ήσει ως µηχανισµός δί καιης 

εξισορρόπησης των αντιτιθέµενων συµφερόντων απαιτεί ται 

διαπραγµατευτική  ισοδυναµ ία. Στις περιπτώσεις προφανούς 

διαπραγµατευτικής υπεροπλ ί ας του ενός µέρους η µεταξύ  τους 

άνιση κατανοµή  δυνάµεων, Θα αποτυπώνεται εκ των πραγµάτων 

και στο τελικό  συµβατικό  κε ί µενο, που θα προσοµοιάζει µε 

λεόντειο συµφωνί α. Μόνη δικλε ίδα ασφαλε ίας εί ναι η δυνατότητα 

του διαµεσολαβητή  να συντάξει πρακτικό  αποτυχίας όταν η 

διευθέτηση της διαφοράς είναι κατά  την κρί ση του αντίθετη στα 

χρηστά  ήθη ή  την δηµόσια τάξη (άρθρο 191 ν. 4512/2018). Η 

προστασία αυτή  όµως του αδύνατου µέρους ε ί ναι ισχνή , καθώς ο 

ό ιαµεσολαβητής αφ' ενός δεν έχει παρεµβατικό  ρόλο στο καθ' 

ηµάς σύστηµα διαµεσολάβησης, αφ' ετέρου δεν Θα έχει κατ" 

ανάγκην ούτε καν νοµική  κατάρτιση. 

Το ισχυρό  µέρος, εφόσον δράσει κακοπίστως -πράγµα 

ανέξοδο γι' αυτόν-, διαθέτει την δυνατότητα παρέλκυσης της 

διαδικασίας, υπό  την πρόφαση της προσπάθειας για επίλυση της 

διαφοράς µέσω διαµεσολάβησης, παρασύροντας τον οικονοµικά  

- 7- 



Απόφαση — Πρακτικά  Ολοµ έλειας 34/2018 - σελ.59 

πιο αδύναµο αντ ίδικο του στα -καθόλου ευκαταφρόνητα- ακρα ί α 
όρια του κόστους και του χρόνου της προβλεπόµενης διαδικασ ίας. 
Εξαντλώντας τον έτσι οικονοµικά, θα µπορεί  να ενισχύει τη 
διαπραγµατευτική  του Θέση και να αποκλε ί σει de facto την 
επιλογ ή  του αδυνάµου µέρους για προσφυγ ή  στη ∆ικαιοσύνη. Η 
διαµεσολάβηση µετατρέπεται, κατ' αυτόν τον τρόπο, σε µοχλό  
πίεσης προς το αδύναµο µέρος για να δεχθε ί  τη συµβιβαστική  
επ ί λυση, όχι διότι την Θεωρεί  συµφερότερη ή  δικαιότερη, αλλά  
διότι επιχειρε ί  να περιορίσει την οικονοµική  του επιβάρυνση και 
τον συνολικό  χρόνο ικανοποί ησης της αξιώσεώς του. Η εφαρµογ ή  
της νοµιµότητας και η διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε το 
νόµο, παύουν να αποτελούν το µε ίζον κριτήριο για την επί λυση 
της διαφοράς. Σε ένα κράτος δικα ίου η έννοµη τάξη δεν µπορεί  να 
ανέχεται τον υποβιβασµό  της νοµιµότητας σε δεύτερη µο ί ρα 
έναντι της προαγωγής του συµφέροντος των οικονοµικά, 
πληροφοριακά  και· διαπραγµατευτικά  ισχυρότερων κοινωνών. 
Λύσεις οι οποίες δί νουν το προβάδισµα στο συµφέρον του 
ισχυρού  έναντι της νοµιµότητας αντιστρατεύονται τις βασικές 
αξιολογ ήσεις του δικα'ίκού  µας πολιτισµού. Ο προβληµατισµός 
αυτός επιτεί νεται εκ του γεγονότος ότι η απουσ ία νοµικής 
κατάρτισης του διαµεσολαβητή  µπορε ί  να έχει ως αποτέλεσµα 
καταληκτικές συµφωνίες οι οποίες αντί κεινται σε διατάξεις 
αναγκαστικού  δικα ίου. "Ετσι, µέσω της διαµεσολάβησης , θα 
καθί σταται ευχερές για ασφαλιστικές εταιρείες ή  εταιρε ί ες 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών να αποφεύγουν την εφαρµογ ή  
του ειδικού  προστατευτικού  θεσµικού  πλαισίου που έχει Θεσπιστε ί  
για την προστασ ία ε ί τε του δικαιούχου της αποζηµ ίωσης, ε ί τε του 
λήπτη των αντίστοιχων υπηρεσιών. Τέλος, αλλά  όχι έσχατο, 
απόλλυται µε τον τρόπο αυτόν το ευρύτερο κοινωνικό  και δηµόσιο 
συµφέρον να κριθεί  αυθεντικά  ο παράνοµος χαρακτήρας 
ορισµένης πρακτικής ή  η ακυρότητα ορισµένου συµβατικού  όρου 
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µε δικαστική  κρί ση, η εµβέλεια της οποίας δεν περιορίζεται µόνον 

στις σχέσεις µεταξύ  των µερών, αλλά  έχει ευρύτερη παιδαγωγική  

και καθοδηγητική  λειτουργ ία. Τέτοιες διαφορές, όπως έχει 

προσφυώς ειπωθεί , «δεν επιτρέπεται να σκεπάζονται κάτω από  το 

αδιαφανές πέπλο του διαµεσολαβητικού  συµβιβασµού , αλλά  

επιβάλλεται να λύνονται στο φως των εµπεριστατωµένων 

αιτιολογιών της δικαστικής απόφασης».. 

β) Πρόβλεψη και υιοθέτηση άλλων εναλλακτικών µορφών  

επί λυσης της διαφοράς  

~ξ 	Εί ναι φανερό  ότι στις περιπτώσεις που προβλέπονται άλλες 

λίαΆ  ε εναλλακτικές µορφές επίλυσης της διαφοράς, και πολύ  

9 ρ̀η' 	περισσότερο όταν αυτές υιοθετούνται από  τα µέρη, η καθιέρωση 

i0 	
µ ί ας επί  πλέον εναλλακτικής µορφής επί λυσης της διαφοράς, µε 

υποχρεωτικό  χαρακτήρα, καθί σταται προδήλως απρόσφορη και 

άρα µη αναγκαία για την προαγωγ ή  του συµφέροντος της 

δικαιοσύνης. Συγκεκριµένα: 

Στα άρθρα 209 και 2146 ΚΠολ∆ προβλέπεται η διαδικασ ί α 

συµβιβαστικής επέµβασης του Ειρηνοδ ί κη, για διαφορές 

αρµοδιότητας. Ειρηνοδικε ί ου (209), και δικαστικής µεσολάβησης 

(214Β) στο Πρωτοδικε ί ο και στο Εφετεί ο. Οι διαδικασίες αυτές, 

που διεξάγονται ενώπιον δικαστικού  λειτουργού , παρέχουν 

εχέγγυα αµεροληψ ί ας και δεν συνεπάγονται πρόσθετο κόστος για 

τα µέρη. Πρόκειται για διαδικασία πρόσφορη, ιδίως σε διαφορές 

οικογενειακού  και γειτονικού  δικαίου, όπου οι µεταξύ  των µερών 

έριδες, µπορούν αν αµβλυνθούν στην πράξη µε την µεσολαβητική  

παρέµβαση του δικαστή, ως αµερόληπτου τρίτου. Σε κάθε 

περί πτωση, εφόσον οι διαδικασίες των άρθρων 209 & 2146 

επιλεγούν τελικώς από  τα µέρη, και δεν επιλυθεί  µέσω αυτών η 

διαφορά, η υποχρεωτική  επιβολή  της διαµεσολάβησης του ν. 

4512/2018 παρί σταται προδήλως απρόσφορη και µη αναγκα ία. 

Στις αυτοκινητικές διαφορές λειτουργεί  µε επιτυχί α ήδη από  την 
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1η Μαίου 2000 το Σύστηµα Άµεσης Πληρωµής (Σ.Α.Π.), στο οποί ο 

συµµετέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην 

Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. 

Πρόκειται για σύστηµα άµεσης αποζηµίωσης των αναί τιων 

ασφαλιζοµένων που εµπλέκονται σε τροχαίο ατύχηµα, 

απαλλάσσοντάς τους από  την ανάγκη να στραφούν κατά  της 

ασφαλιστικής επιχείρησης που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου 

οδηγού . Κατ' εφαρµογ ή  της Συµφωνί ας άµεσου διακανονισµού  

ζηµιών 	από 	τροχα ί ο 	ατύχηµα 	(διαθέσιµη 	εδώ: 

http://ωωω.eaee.qr/cros/sites/de(ault/1iles/sap.pdf)  σε περί πτωση 

τροχαίου ατυχήµατος, και συµφωνίας των µερών, η ασφαλιστική  

εταιρία του ανα ί τιου οδηγού  τον αποζηµιώνει για λογαριασµό  της 

ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου 

οδηγού . Ε ί ναι φανερό  ότι σε περί πτωση µη επί τευξης συµφωνίας 

των µερών µέσω του συστήµατος φιλικού  διακανονισµού, η 

πρόσθετη υποχρέωση προσφυγής στην διαµεσολάβηση σε τ ί ποτα 

δεν εξυπηρετεί , ούτε προάγει το συµφέρον της ∆ικαιοσύνης, 

καθόσον η ασυµφωνία των µερών ε ί τε για την υπαιτιότητα, ε ί τε για 

την έκταση της ζηµ ίας ε ί ναι εκ προοιµ ίου δεδοµένη. Περαιτέρω, 

ειδικώς για τις αυτοκινητικές διαφορές, το πεδίο έφαρµογ ής του 

άρθρου 182 § 1 β' καταλαµβάνει ακόµη και τις αξιώσεις κατά  του 

Επικουρικού  Κεφαλα ί ου, δεδοµένου ότι το Επικουρικό  Κεφάλαιο 

αποτελεί  ΝΠΙ∆, και ως εκ τούτου δεν καταλαµβάνεται από  την 

εξα ίρεση του άρθρου 182 § 2 Α β '. Εποµένως, για την - άσκηση 

αξιώσεων κατά  του Επικουρικού  Κεφαλαί ου ο διάδικος Θα πρέπει 

να διέρχεται από  διττή  προδικασ ία, υποβαλλόµενος τόσο στην 

υποχρεωτική  προδικασία διαµεσολάβησης, όσο και στην 

προδικασία του άρθρου 19 § 8 Ν. _ 489/1976, που προστέθηκε µε 

το άρθρο 4 εδ. δ ' Ν. 4092/2012, και προβλέπει ότι «Η αγωγ ή  κατά  

του Επικουρικού  Κεφαλα ίου είναι παραδεκτή , µόνον αν ο ενάγων 

έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό  Κεφάλαιο 
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έγγραφη αίτηση αποζηµ ίωσης, µε συνηµµένα τα έγγραφα που  

αποδεικνύουν την απαίτηση του. Το Επικουρικό  Κεφάλαιο ε ί ναι 
 

υποχρεωµένο να απαντήσει αιτιολογηµένα στην αίτηση εντός 

τριών µηνών από  την υποβολή  της, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 

του άρθρου 6 του νόµου αυτού . Μετά  τη λήψη της απάντησης του 

Επικουρικού  Κεφαλα ί ου ή  την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

προθεσµ ίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγ ή  κατά  του 

Επικουρικού  Κεφαλα ί ου». Και πάλι ε ί ναι φανερό  ότι εφόσον ο 

ζηµιωθε ίς δεν αποδέχεται την απάντηση του Επικουρικού  

4φΚεφαλα ίου στην αί τησή  του, οποιαδήποτε νέα απόπειρα 

λΥΌλ εξωδικαστικής επί λυσης είναι απρόσφορη και µη αναγκα ία. Σε ό ,τι 

αφορά  τις χρηµατιστηριακές διαφορές ήδη ο Ν. 4514/2018 
~0 >

Λ 	(Ψηφισθεί ς λ ί γες µόνον ηµέρες µετά  το Ν. 4512/2018) προβλέπει 

διαφορετικό  µηχανισµό  εξωδικαστικής επί λυσης των διαφορών 

από  επενδυτικές υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται και οι 

χρήµατιστηριακές διαφορές. Συγκεκριµένα, το άρθρο 75 Ν. 

4514/2018 προβλέπει ότι «1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα υποκαταστήµατα 

επιχειρήσεων επενδύσεων µε έδρα σε άλλο κράτος-µέλος που 

λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και τα υποκαταστήµατα 

επιχειρήσεων τρί των χωρών που λειτουργούν στην Ελλάδα 

οφείλουν να συνεργάζονται µε φορείς που ε ί ναι επιφορτισµένοι µε 

την υποβολή  καταγγελιών και παραπόνων από  πελάτες τους µε 

σκοπό  την εξωδικαστική  επί λυση των διαφορών που αφορούν την 

παροχή  επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών. 2. Οι φορε ί ς 

της προηγούµενης παραγράφου συνεργάζονται στενά  µε τους 

αντ ί στοιχους φορείς των άλλων κρατών-µελών για την επ ί λυση 

διασυνοριακών διαφορών. 3. Η Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς 

κοινοποιεί  στην ΕΑΚΑΑ τις διαθέσιµες, στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της, πληροφορίες σχετικά  µε τις διαδικασί ες για την 

εξωδικαστική  επί λυση των διαφορών που αφορούν την παροχή  

επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών». Ε ίναι και πάλι 

 

ι~ 
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φανερό  ότι η διατήρηση· δύο παράλληλων συστηµάτων 
εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς για την ίδια ακριβώς 
κατηγορία διαφορών, όχι µόνο καταδεικνύει την ανακολουθία του 
νοµοθέτη, αλλά  επιπροσθέτως, καθιστά  τον µηχανισµό  της 
υποχρεωτικής διαµεσολάβησης του ν. 4512/2018 απρόσφορο και 
πάντως µη αναγκα ίο. 

γ) Αξιώσεις για επιχείρηση θετικής αναντικατάστατης 
πράξης (αρθ. 946 ΚΠολ∆), και αξιώσεις παράλειψης ή  ανοχής 
(αρθ. 947 ΚΠολ∆). 

Όταν η αξίωση έχει ως αντικε ί µενο την επιχείρηση 
αναντικατάστατης πράξεως κατά  το άρθρο 946 ΚΠολ∆, ή  
παράλειψη ή  ανοχή  πράξεως κατά  το άρθρο 947 ΚΠολ∆ ή  
απόδοση ή  παράδοση τέκνου κατά  το άρθρο 950 ΚΠολ∆, για την 
επ ίσπευση. εκτελέσεως απαιτε ί ται η ύπαρξη αποκλειστικά  
δικαστικής αποφάσεως ως εκτελεστού  τί τλου, που επιδικάζει ή  
απειλεί  τα αναπληρωµατικά  µέσα εκτελέσεως της χρηµατικής 
ποινής ή  της προσωπικής κρατήσεως. Οι λοιποί  εκτελεστο ί  τί τλοι 
δεν µπορούν να αποτελέσουν εν προκειµένω έγκυρο θεµέλιο της 
εκτελεστικής διαδικασί ας. Εποµένως, στις περιπτώσεις αυτές, το 
πρακτικό  διαµεσολαβήσεως δεν µπορε ί  να αποτελέσει τίτλο τη 
διενέργεια έγκυρης εκτελέσεως. Ως εκ της φύσεώς τους, αρκετές 
περιπτώσεις της υποχρεωτικής διαµεσολαβήσεως του άρθρου 182 
παρ. 1 ν. 4512/2 018 αφορούν σε αξιώσεις αυτού  του ε ίδους και 
συγκεκριµένα: Η περί πτωση α ' (: γειτονικού  δικα ίου διαφορές, 
από  τις οποίες πηγάζουν κατά  κανόνα αξιώσεις παραλε ί ψεως ή  
ανοχής του άρθρου 947 ΚΠολ∆), η περί πτωση δ (: οικογενειακού  
δικα ίου διαφορές, όπως οι διαφορές για την παράδοση-απόδοση 
τέκνου, την παρεµπόδιση επικοινωνί ας γονέα µε το τέκνο κατά  το 
άρθρο 950 ΚΠολ∆), η περίπτωση στ '): · προσβολή  σηµάτων, 
ευρεσιτεχνίας κ.ο.κ., διαφορές από  τις οποί ες πηγάζουν κατά  
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κανόνα αξιώσεις παραλεί ψεως ή  ανοχής πράξεως κατά  το άρθρο 

947 ΚΠολ∆). 

Στις περιπτώσεις αυτές, το πρακτικό  διαµεσολαβήσεως δεν 

µπορεί  να αποτελέσει έγκυρο εκτελεστό  τί τλο για την αναγκαστική  

ικανοποί ηση των παραγ όµενων αξιώσεων, δεδοµένου ότι δεν 

αποτελεί  προφανώς δικαστική  απόφαση, την ύπαρξη της οποίας 

ανάγουν σε αναγκαία προϋπόθεση τα άρθρα 946, 947 και 950 

ΚΠολ∆. Κατά  συνέπεια, .στις προαναφερθεί σες κατηγορίες 

διαφορών η επιβολή  υποχρέωσης για την προσφυγ ή  πρώτα στο 

4*· διαµεσολαβητή  -µ ία διαδικασία εκ προοιµίου απρόσφορη- πλήττει 

το δικα ί ωµα αποτελεσµατικής πρόσβασης στη δικαιοσύνη. 

δ) Αποκλεισµός της δυνατότητας εκπροσώπησης από   

δικηγόρο (παράστασης «δια» δικηγ όρου)  

Στο άρθρο 182 ν. 4512/2018 καθιερώνεται υποχρεωτική  

παράσταση «µετά» πληρεξουσ ίου δικηγόρου, χωρίς περιθώριο 

παρέκκλισης, ήτοι εκπροσώπησης «δια» πληρεξουσ ί ου. Η διάταξη 

δηµιουργεί  προφανές αδιέξοδο στην περίπτωση των νοµικών 

προσώπων. Ακόµη όµως και στην περί πτωση των φυσικών 

προσώπων, δεν δικαιολογεί ται, ιδ ίως στις περιπτώσεις 

αντικειµενικών δυσχερειών του διαδ ί κου (όταν ο διάδικος εί ναι 

υπερήλικας, ασθενής, αγράµµατος, κάτοικος αλλοδαπής ή  

κάτοικος αποµονωµένης περιοχής). Η παραπάνω ρύθµιση έρχεται 

σε αντί θεση µε το κατοχυρωµένο στο άρθρο 6 ΕΣ∆Α δικα ί ωµα 

εκπροσώπησης αποκλειστικά  από  πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρί ς 

αυτοπρόσωπη παράσταση του διαδ ί κου (βλ. αποφάσεις του Ε∆∆Α 

της 21.1.1999 στην υπόθεση Geyseghem κατά  Βελγ ίου, της 

13.2.2001 στην υπόθεση Krombach κατά  Γαλλίας, και της 20-3-

2001, στην υπόθεση Goedhart κατά  Βελγ ίου, καθώς και η από  

28.3.2000 απόφαση του ∆ΕΚ C - 7/98 Krombach κατά  Bamberski). 

ε) Ειδικώς επί  οικογενειακών υποθέσεων: µέτρο απρόσφορο  

και stricto sensu δυσανάλονο.  



Απόφαση — Πρακτικά  Ολοµέλειας 3412018 - σελ.65 

Ειδικώς στην περίπτωση των οικογενειακών διαφορών, η 

/ *λβολή  υποχρεωτικής διαµεσολάβησης παρίσταται προδήλως 
i 

οrtτρόσφορη προς επίλυση της διαφοράς, καθ' όσον εκ της φύσεως 

του πράγµατος, οι σύζυγοι εξαντλούν στην πράξη κάθε περιθώριο 

µεταξύ  τους συνεννόησης, συχνά  και µε την εµπλοκή  τρίτων 

προσώπων µε διαµεσολαβητικό  ρόλο, δικηγόρων ή  µη, προτού  

προσφύγουν στα πολιτικά  δικαστήρια. Επιπροσθέτως, η 

καθιέρωση αυξηµένης αµοιβής του διαµεσολαβητή  στις υποθέσεις 

διατροφής (170 € πλέον ΦΠΑ), σε σχέση µε τις υπόλοιπες ειδικές 

διαδικασ ί ες (50€ πλέον ΦΠΑ), καθιστά  την επιβάρυνση stricto 

sensu δυσανάλογη. 

στ) Υπαγωγ ή  υποθέσεων όπου δεν παρίσταται ως επί  το  

πλε ί στον ανάγκη επί σπευσης.  

Παρά  τις βελτιώσεις κατά  το στάδιο της νοµοπαραγωγικής 

διαδικασ ίας (µε την απάλειψη ορισµένων κατηγοριών διαφορών), 

ο ν. 4512/2018 διατηρεί  την υπαγωγή  7 κατηγοριών διαφορών, µε 

εξαιρετικά  ευρε ί α - δικαστηριακή  ύλη, όπως οι υλικές ζηµ ίες από  

αυτοκ ί νητο και οι οικογενειακές διαφορές. Επικαλε ί ται δε, προς 

τούτο (στην ΑιτΕκθ) την ανάγκη επιτάχυνσης απονοµής της 

δικαιοσύνης. Ασχέτως ότι ουδόλως προεξοφλε ίται µε την 

διαδικασ ία της διαµεσολάβησης η α ί σια έκβαση και η επ ί λυση της 

διαφοράς, επισηµα ίνεται ο απρόσφορος χαρακτήρας της 

υπαγωγ ής των συγκεκριµένων διαφορών στην υποχρεωτική  

διαµεσολάβηση. Για τις υποχρεωτικώς υπαγόµενες διαφορές δεν 

υφί σταται επιτακτική  ανάγκη επιτάχυνσης, τουναντ ί ον πρόκειται, 

ως επί  το πλε ί στον, για ειδικές διαδικασ ίες για τις οποίες, ως 

γνωστόν, ακόµα και στο Πρωτοδικείο Αθηνών πλέον, ο 

προσδιορισµός δικασίµου εί ναι συντοµότερος. Εις επίρρωση 

αυτού  βάσει των διαθέσιµων στοιχε ίων της Ε∆Ε , οι εκκρεµε ί ς 

υποθέσεις στο Πρωτοδικε ί ο Αθηνών στις 31.12.2012 ήταν 

173.670, στις 31.12.2013 ήταν 165.686, στις 31.12.2014 ήταν 
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144.297, και στις 31.12.2015 ήταν 142.620. Αντίστοιχα, στο 

Εφετείο Αθηνών στις 31.12.2012 οι εκκρεµείς υποθέσεις ήταν 

17.030, και στις 31.12.2015 ήταν 13.943. 

Ιν. Αντιµετώπιση του ζητήµατος της υποχρεωτικότηταC  

βάσει του ενωσιακού  δικαίου. Το κόστος της υποχΡεωτικής  

διαµεσολάβησης, ως δυσανάλονοc περιορισυός του δικαιώµατος 

δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τη νοµολονία του ∆ΕΕ.  

Φέρον στοιχείο του θεσµού  της διαµεσολάβησης, κατά  το 

ενωσιακό  δίκαιο, ε ί ναι η εκούσια υπαγωγ ή  των µερών σε αυτόν. 

Παρότι το άρθρο 178 του ν. 4512/2018 αναφέρει ότι µε τις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β επιδιώκεται η εναρµόνιση µε την 

Οδηγ ία 2008/52/ΕΚ, η εν λόγω Οδηγ ία ουδόλως επιβάλλει στα 

κράτη - µέλη την καθιέρωση υποχρεωτικού  προσταδ ίου 

διαµεσολάβησης πριν αχθούν οι ιδιωτικές διαφορές στην 

∆ικαιοσύνη. Αντιθέτως, η επιβολή  υποχρεωτικότητας αποτέλεσε 

επιλογ ή  του Έλληνα νοµοθέτη, απολύτως αναντ ί στοιχη προς τα 

βασικά  χαρακτηριστικά  του Θεσµού  της διαµεσολάβησης. 

Στην Οδηγ ία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλ ίου και 

του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και ειδικότερα στο άρθρο 5 

§ 2 και την αιτιολογική  σκέψη 14 προβλέπεται η εφαρµογ ή  της 

Οδηγ ίας, που διέπει αποκλειστικά  την εκούσια διαµεσολάβηση, 

υπό  την επιφύλαξη εθνικής νοµοθεσίας, που καθιστά  τη 

διαµεσολάβηση υποχρεωτική, εφόσον όµως δεν εµποδίζει την 

πρόσβαση των µερών στο δικαστικό  σύστηµα. Στην αιτιολογική  

σκέψη 10 της Οδηγ ίας αναφέρεται, εξάλλου, ότι θα πρέπει να 

εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, αλλά  όχι σε 

«...δικαιώµατα και υποχρεώσεις ως προς τα οποία τα µέρη δεν 

έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν βάσει του οικείου 

εφαρµοστέου δικαίου. Τέτοια δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

αποτελούν ιδιαίτερα συχνό  φαινόµενο στο οικογενειακό  και το 

εργατικό  δίκαιο». Επίσης, στην Οδηγ ία 2013111/ΕΕ, που αφορά  

~i 
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διαµεσολάβηση σε καταναλωτικές διαφορές, ορίζεται στην 

αιτιολογική  σκέψη 41 ότι οι υπηρεσίες διαµεσολάβησης (ΕΕ∆) Θα 

πρέπει να προσφέρονται δωρεάν στον καταναλωτή , ενώ  στο 

άρθρο 9 § 2 περ. α ορίζεται ότι « τα µέρη µπορούν να αποσυρθούν 

από  τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον δεν είναι 

ικανοποιηµένα µε τη διεξαγωγή  της διαδικασίας, ενηµερώνονται 

σχετικά  µε το δικαίωµα αυτό  πριν την έναρξη της διαδικασίας, αν 

οι εθνικοί  κανόνες προβλέπουν υποχρεωτική  συµµετοχή  του 

εµπόρου σης διαδικασίες ΕΕ∆...». Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Rosalba 

Alassini κ.λπ. κατά  Telecom Italia όρΑ Θεώρησε κρί σιµα στοιχε ί α 

για να κριθε ί  εάν το υποχρεωτικό  προστάδιο διαµεσολάβησης 

Θ ί γει το δικα ίωµα δικαστικής προστασί ας α) τη µη δεσµευτικότητα 

του αποτελέσµατος της διαµεσολάβησης και την δυνατότητα 

άσκησης ενδ ί κου βοηθήµατος, β) την ταχύτητα του ένδικου 

βοηθήµατος, ν) αναστολή  της παραγραφής, δ) την πρόβλεψη 

προσωρινής δικαστικής προστασίας κα ί  ε) την επιβάρυνση µε 

ανύπαρκτα ή  ασήµαντα έξοδα. Εξ αντιδιαστολής, δέχθηκε ότι µια 

υποχρεωτική  προδικασ ία υποχρεωτικής εξωδικαστικής επίλυσης 

της διαφοράς ε ί ναι αντ ί θετη στα άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣ∆Α & 47 

ΧΟ∆ΕΕ εφόσον: (α) καθιστά  πρακτικώς αδύνατη ή  υπερβολικά  

δυσχερή  την άσκηση των δικαιωµάτων των διαδ ί κων, (β) το 

αποτέλεσµα της ε ί ναι δεσµευτικό  για τα µέρη, (γ) δεν συνεπάγεται 

την αναστολή  της παραγραφής κατά  τη διάρκεια της διεξαγωγ ή ς 

της απόπειρας εξωδικαστικής επί λυσης της διαφοράς και (δ) 

συνεπάγεται δυσανάλογη οικονοµική  επιβάρυνση. Εν συνεχε ία, το 

∆ΕΕ στην απόφαση Menini (C - 75/16 της 14.6.2017) δέχθηκε ότι 

η υποχρεωτική  προσφυγ ή  στη διαµεσολάβηση προτού  επιληφθεί  

της διαφοράς δικαστικό  όργανο δεν µπορεί  να διακυβεύσει την 

υλοπο ί ηση του σκοπού  της Οδηγ ίας 2013/11/ΕΕ, ο οποίος κατά  το 

άρθρο 1 αυτής «...είναι να συµβάλει στην επίτευξη υψηλού  

επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ορθή  λειτουργ ία της 
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εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές µπορούν 

να υποβάλουν προαιρετικά  καταγγελίες κατά  εµπόρων σε φορείς 

που παρέχουν ανεξάρτητες, αµερόληπτες, διαφανείς; 

αποτελεσµατικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών...». Περαιτέρω το ∆ικαστήριο έκρινε ότι «...ο 

ορισµός µίας διαδικασίας διαµεσολάβησης ως προϋποθέσεως του 

παραδεκτού  ένδικής προσφυγής δύναται να αποδειχθεί  συµβατός 

προς την αρχή  της αποτελεσµατικής · ένδικης προστασίας αν η 

διαδικασία αυτή  δεν καταλήγει σε δεσµευτική  για τα εµπλεκόµενα 

µέρη απόφαση, δεν καθυστερεί  ουσιωδώς την άσκηση ενδίκου 

βοηθήµατος, αναστέλλει την απόσβεση των οικείων δικαιωµάτων 

και δεν προκαλεί  έξοδα ή  προκαλεί  ελάχιστα έξοδα...».Στην 

Αιτ.Εκθ. ν. 4512/2018 αναφέρεται ότι η υποχρεωτική  

διαµεσολάβηση δεν προκαλεί  ή  προκαλε ί  ελάχιστα έξοδα. Ε ί ναι 

όµως αυτό  αληθές; Για. να διαπιστωθε ί  το πραγµατικό  κόστος της 

διαδικασίας πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν .τα εξής: α) Ανεξάρτητα 

από  την επιτυχία της διαµεσολάβησης το κόστος της θα 

επιβαρύνει τα µέρη κατ' ελάχιστον κατά  170 ευρώ  πλέον Φ.Π.Α., 

ήτοι 210,80 € που ε ί ναι η ελάχιστη χρέωση για εργασία δύο ωρών 

του διαµεσολαβητή , σε υποθέσεις τακτικής διαδικασίας και στι ς 

υποθέσεις διατροφής, β) Στις ειδικές διαδικασί ες και στις 

µικροδιαφορές η ελάχιστη αµοιβή  του διαµεσολαβητή  ανέρχεται σε 

50 € , πλέον ΦΠΑ, ήτοι 62 €. Σε ό,τι αφορά  ειδικώς την αµοιβή  

του διαµεσολαβητή  επισηµαί νονται δύο σηµαντικές νοµοθετικές 

αστοχί ες, που επιτεί νουν τον δυσανάλογο και αντιφατικό  

χαρακτήρα των σχετικών ρυθµ ίσεων: Η ελάχιστη αµοιβή  του 

διαµεσολαβητή  οφείλεται ακόµα στις περιπτώσεις αρχήθεν 

άρνησης (από  την πρώτη στιγµή) του ενός εκ των µερών να 

ακολουθήσει η διαδικασία της διαµεσολάβησης. Στις περιπτώσεις 

αυτές οφείλεται αµοιβή  για µη παρασχεθε ί σα υπηρεσία , γεγονός 

που επιτεί νει τον δυσανάλογο χαρακτήρα της". Οι διαφορές από  
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διατροφή  υπάγονται µε ειδική  ρύθµιση (άρθρο 194 παρ. 3 ν. 
4512/2018) στην ελάχιστη αµοιβή  των 170 €, ενώ  οι εν γ ένει 
υπαγόµενες στις ειδικές διαδικασίες διαφορές (µεταξύ  των οποί ων 
και οι διαφορές από  συµµετοχή  στα αποκτήµατα) σε ελάχιστη 
αµοιβή  50 €. Η αντίφαση είναι πρόδηλη καθώς οι µεν αξιώσεις 
συµµετοχής στα αποκτήµατα, Θα υπάγονται στην ελάχιστη αµοιβή  
των 50 € (ΚΠολ∆ 592 § 3 στ. δ '), παρά  το γεγονός ότι το 
οικονοµικό  διακύβευµα των υποθέσεων αυτών ε ί ναι κατά  κανόνα 
πολύ  υψηλότερο από  εκε ί νο των υποθέσεων διατροφής, γ) Πέραν 
των δύο πρώτων ωρών, ο διαµεσολαβητής δικαιούται αµοιβής 
ανάλογης µε το χρόνο απασχόλησής του, µε ελάχιστη τιµή  τα 100 
ευρώ/ώρα απασχόλησης πλέον ΦΠΑ, ήτοι 124 €/ώρα χωρίς να 
ορίζεται το µέγιστο ύφος της αµοιβής, δ) Οι ώρες απασχόλησης 
µπορούν να ανέλθουν συνολικά  σε ε ί κοσι τέσσερις . 
ε) Στην διαδικασ ία προβλέπεται υποχρεωτική  συµµετοχή  των 
πληρεξουσίων δικηγόρων (µε εξα ί ρεση τις καταναλωτικές 
διαφορές και τις µικροδιαφορές). Παρά  την δέσµευση του 
Υπουργού  ∆ικαιοσύνης ότι Θα καθιερωθε ί  ελάχιστη αµοιβή, 
ανερχόµενη στα 2/3 του αντ ί στοιχου γραµµατί ου, εντούτοις τούτο 
δεν έχει εισέτι νοµοθετηθε ί . Εποµένως, σήµερα ισχύει η 
νοµοθετικά  Θεσπισµένη ελάχιστη αµοιβή  80€/ώρα πλέον ΦΠΑ, 
ήτοι 99.20 € (Παράρτηµα Ι Κωδ∆ικ),. και συνολικώς για τις 2 
πρώτες ώρες 198,40 €. ζ) Παρότι ο νοµοθέτης προέβλεψε στον ν. 
4512/2018, όπως - συµπληρώθηκε µε τον ν. 4531/2018, την 
δυνατότητα να γ ί νει γνωστοποί ηση µε συστηµένη επιστολή  ή  
ηλεκτρονικά, προσαπαιτεί  να αποδεικνύεται το περιεχόµενο της 
και η ηµεροµηνία της καθώς και η βεβαιότητα παραλαβής, Όµως, 
το αποδεικτικό  αποστολής και παραλαβής της συστηµένη.ς 
επιστολής δεν αποδεικνύει το περιεχόµενο αυτής, καθώς αυτό  δεν 
ελέγχεται, ενώ  η αποστολή  ηλεκτρονικού  ταχυδροµε ίου δεν 
εξασφαλίζει την βεβαιότητά  της παραλαβής. Συνεπώς, ελλοχεύει ο 



Απόφαση - Πρακτικά  Ολοµέλειας 3412018 - σελ.70 

κ ί νδυνος, η µόνη δυνατότητα γνωστοποί ησης να ε ί ναι τελικώς η 

επί δοση µε δικαστικό  επιµελητή . στ) Στην περί πτωση µονοµερούς 

δήλωσής αποχώρησης από  την διαδικασία διαµεσολάβησης 

προβλέπονται δύο (2) επιδόσεις, ήτοι ι) από  το ένα µέρος στο 

άλλο και ιι) προς τον διαµεσολαβητή. ζ) Αν το πρακτικό  

διαµεσολάβησης περιλαµβάνει και διατάξεις που αφορούν 

δικαιοπραξί ες οι οποίες υπόκεινται εκ του νόµου σε 

συµβολαιογραφικό  τύπο, 	οι διατάξεις,,, αυτές πρέπει 	να 

περιβληθούν το συµβολαιογραφικό  τύπο. η) Στις πιο σύνθετες 

υποθέσεις σε αποδεικτικό  επί πεδο (π.χ. ιατρικής ευθύνης, ζηµ ί ες 

από  αυτοκινητικά  ατυχήµατα) µπορεί  να παρί σταται αναγκα ία στην 

πράξη η πρόσληψη τεχνικών συµβούλων, οι οποί οι δικαιούνται 

αµοιβής για την παροχή  των υπηρεσιών τους. Θ) Με δεδοµένο ότι 

ο νόµος επιβάλλει την αυτοπρόσωπη παράσταση τού  διαδ ί κου 

(«µετά» του πληρεξουσί ου δικηγόρου) δηµιουργούνται πρόσθετα  

έξοδα µετακ ί νησης των συµµετεχόντων, ι) Η νοµότυπη κλήτευση 

και µη προσέλευση έχει ως συνέπεια ότι το ∆ικαστήριο, που θα 

\. επιληφθεί  της διαφοράς στη συνέχεια, δύναται να επιβάλει στο 

µέρος που απουσί ασε χρηµατική  ποινή  - λόγω της απουσ ί ας -

ύφους 120 έως 300 ευρώ  ακόµα κι αν έχει νικήσει, και επιπλέον 

χρηµατική  ποινή  µέχρι ποσοστού  0,2% επί  του αντικειµένου της 

διαφοράς ανάλογα µε την έκταση της ήττας αυτού  . Από  τα 

παραπάνω συνάγεται ότι το κόστος της υποχρεωτικής 

διαµεσολάβησης πόρρω απέχει από  το να χαρακτηριστε ί  µηδενικό  

ή  ελάχιστο, σύµφωνα µε την παγ ί α νοµολογ ία του ∆ΕΕ. 

ν.∆ικαιοσυνκριτικά  δεδοµένα : Η κρινόµενη νοµοθετική  ρύθµιση, 

που καθιερώνει υποχρεωτική  διαµεσολάβηση σε εκτεταµένο εύρος 

υποθέσεων ε ί ναι διεθνώς πρωτότυπη καθώς συνδυάζει τρί α 

στοιχεί α που δεν απαντώνται, εν συνδυασµώ, σε άλλες έννοµες 

τάξεις: υποχρεωτικότητα διαµεσολάβησης - ιδιαίτερα εκτεταµένο 

εύρος υπαγόµενων ιδιωτικών διαφορών - υψηλό  συγκριτικά  
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κόστος. ∆ιεθνώς, η απολύτως κρατούσα τάση είναι η διατήρηση 

του ανεξαιρέτως εκούσιου χαρακτήρα της διαµεσολάβησης. Στις 

εντελώς µεµονωµένες περιπτώσεις που ο Θεσµός εισάγεται 

υποχρεωτικώς, περιορίζεται σε ένα προστάδιο ενηµέρωσης των 

µερών, και όχι πλήρους διαµεσολάβησης, µε αντιστοί χως 

µειωµένο κόστος, και τούτο µόνον σε εντελώς περιορισµένο 

αριθµό  υποθέσεων. Σηµειώνεται ότι η αγγλική  νοµολογ ί α έχει ήδη 

από  το 2004 ταχθε ί  υπέρ της Θέσης ότι η αναγκαστική  προσφυγ ή  

στη διαµεσολάβηση ε ί ναι ασύµβατη προς το άρθρο 6 § 1 ΕΣ∆Α. 

Σύµφωνα µε την απόφαση ΗΑΙΞΕΥ V ΜΙΙΤΟΝ ΚΕΥΝΕΞ 

GENERAL ΝΗ3 TRUST ETC: «Η επιβολή  υποχρεώσεως σε 

απρόθυµους διαδίκους να παραπέµψουν τις διαφορές τους στην 

διαµεσολάβηση Θα συνιστούσε επιβολή  απαράδεκτου εµποδίου 

στο δικαίωµά  τους για πρόσβαση σε δικαστήριο». Οµοίως, το 

Συνταγµατικό  ∆ικαστήριο της Ρουµανίας στην απόφασή  του 

266/2014 έκρινε ότι η καθιέρωση υποχρεωτικού  προσταδ ί ου 

διαµεσολάβησης, ακόµη κι αν αυτό  έχει ενηµερωτικό  µόνο 

χαρακτήρα, αντί κειται στο δικα ίωµα δικαστικής προστασίας και 

ελεύθερης πρόσβασης σε δικαστήριο. Επειδή  οι παρόντες 

ισχυρισµοί  µας ε ί ναι νοµικά  βάσιµοι. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΟΑ: Οπως κριθε ί  ότι .η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση σε 

αστικές και εµπορικές υποθέσεις, όπως εισήχθη µε τις διατάξεις 

των άρθρων 182,183 & 194 του νόµου 4512/2018, δεν ε ί ναι 

σύµφωνη µε το Σύνταγµα και την Ενωσιακή  Νοµοθεσί α». Στο 

σηµεί ο αυτό  τελε ί ωσε την ανάπτυξη του υποµνήµατος ο Πρόεδρος 

της Ολοµέλειας των Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 

και Πρόεδρος του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών ∆ηµήτρης Κ. 

Βερβεσός και αποχώρησε από  την. α ίθουσα της Ολοµέλειας. 

Κατόπιν τούτων ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 

Αθανάσιος Κατσιρώδης, εισηγ ήθηκε τα κατωτέρω: 
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«Με το άρθρο 20 του Συντάγµατος έχει Θεσπιστε ί  το 

δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστικό  σύστηµα της χώρας και της 

αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. Το δικαίωµα αυτό  

παράλληλα αναφέρεται και ισχύει και µε τις υπερεθνικές διατάξεις 

των άρθρων 6 και 13 της ΕΣ∆Α . 

Ι. Με το άρθρο 182 του Ν. 4512/2018 θεσπίστηκε η 

υποχρεωτική  διαµεσολάβηση σε µεγάλο αριθµό  αστικών και 

εµπορικών υποθέσεων (άρθρο 182) στα πλαίσια της Οδηγ ί ας 

2008/52 ΕΚ. Κατ' αρχάς εί µαι υπέρ του θεσµού  της 

διαµεσολάβησης και του αντί στοιχου της ποινικής συνδιαλλαγ ής 

(άρθρο 308 Β του ΚΠ∆) . Για την ρύθµιση αυτή  καλε ί ται να 

γνωµοδοτήσει σήµερα η Ολοµέλειά  Σας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 

παρ. 2 και 4 του Ν. 1756/1988 (ΚΟ∆Κ∆Λ). 

ΙΙ. Το κεφάλαιο αυτό  της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης 

από  τον Εθνικό  Νοµοθέτη έχει απασχολήσει και τα διεθνή  

δικαστήριο . Συγκεκριµένα το ∆ΕΕ 14/6/2017 075/16 έκρινε ότι 

ε ίναι δυνατή  η υπαγωγ ή  στην υποχρεωτική  διαµεσολάβηση από  

τον εθνικό  νοµοθέτη και άλλων υποθέσεων πέραν ,_των 

διασυνοριακών υποθέσεων που προβλέπει η Οδηγ ία 2008Ι52/ΕΚ 

(περί πτωση ανακοπής σε διαταγ ή  πληρωµής ιδιώτη και τράπεζας 

στην Ιταλ ία στην οποία αναλυτικά  αναφέρθηκε ο Κος Εισηγητής). 

Αυτό, δέχεται το ∆ΕΕ, µπορε ί  να γ ί νει εφόσον δεν παραβιάζεται το 

δικα ίωµα πρόσβασης στο δικαστικό  σύστηµα της χώρας. Τέλος το 

ί διο δικαστήριο δέχθηκε ότι η υποχρεωτική  παράσταση µε 

δικηγόρο και η µη δυνατότητα απόσυρσης από  την 

διαµεσολάβηση χωρίς εύλογη αιτία, που όριζε η Ιταλική  

Νοµοθεσία, εί ναι αντίθετη µε το δικαίωµα πρόσβασης στο 

δικαστικό  σύστηµα της χώρας. Την ίδια κρίση εξέφερε παλαιότερα 

το ∆ΕΕ ( C-317,318,319, 320 /2008 Απόφαση της 18-3-2008) σε 

διαφορά  καταναλωτών και εταιρε ί ας κινητής τηλεφωνίας στην 

Ιταλ ία, στην οποία επί σης αναφέρθηκε ο Κος Εισηγητής. Βασικές 
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αρχές της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης είναι, σύµφωνα µε το 

∆ΕΕ : α) ισοδυναµ ία της µε το δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστικό  
σύστηµα της χώρας, β) η µη δέσµευση της απόφασης 

διαµεσολάβησης για τα εµπλεκόµενα µέρη, γ) η µη καθυστέρηση 

της κρατικής προστασ ίας, δ) η αναστολή  της παραγραφής και ε) η 
µη πρόκληση σοβαρών εξόδων στους διαδ ίκους . 

ΙΙΙ. Η Επιστηµονική · Επιτροπή  της Βουλής , της οποίας τις 
απόψεις υιοθετώ  , αναφερόµενη στην παραπάνω κρινόµενη 

ρύθµιση, αφού  ουσιαστικά  αποδέχεται τις παραπάνω απόψεις του 
∆ΕΕ για την ρύθµιση της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης, 
επιπλέον αναφέρεται : α) στο Ε∆∆Α που έχει κρίνει δυνατό  τον 
περιορισµό  του παραπάνω δικαιώµατος ( δικα ί ωµα πρόσβασης 

στο δικαστικό  σύστηµα της χώρας και της αποτελεσµατικής 
δικαστικής προστασίας) µε βάση την αρχή  της αναλογικότητας , 

των µέσων που χρησιµοποιούνται και του επιδιωκόµενου σκοπό  
(σελ. 24 ) · και β) στην προαιρετική  Θέσπιση της διαµεσολάβησης 

στην Ε.Ε. πλην Ιταλίας που έχει θεσπίσει και την υποχρεωτική  
διαµεσολάβηση. Τέλος η ίδια Επιτροπή  καταλήγει ότι ε ί ναι 
προβληµατική  η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση επειδή  : α) αφορά  
πολύ  µεγάλο αριθµό  υποθέσεων αστικών και εµπορικών, β) 
θεσπίζει την υποχρεωτική  παράστάση δικηγόρου (έξοδα), γ) 

Θεσπίζει ελάχιστη αµοιβή  του διαµεσολαβητή  αν αποτύχει η 

διαµεσολάβηση (170 Ευρώ  για δύο ώρες και 100 ευρώ  για κάθε 
επιπλέον ώρα ) και δ) Θεσπίζει ποινές (120-300 ευρώ  και 0,2% 

επί  της αξίας του αντικειµένου της διαφοράς) για όσους δεν 

προσήλθαν στην διαµεσολάβηση (άρθρο 182 του Νόµου).Πρέπει 

να σηµειώσω εδώ  ότι προβλεπόµενη διαµεσολάβηση του ΚΠολ∆ 

(214Α και επ.) δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα παρά  το ότι δεν 

έχει τα µειονεκτήµατα της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης που 

Θεσπίζει ο Ν. 4512/2018 (άρθρα 178-206) , για την 
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συνταγµατικότητα και την συµβατότητα αυτού  µε το Ενωσιακό  

∆ ί καιο καλείσθε σήµερα να γνωµοδοτήσετε . 

Ιν. Με βάση τα στοιχε ί α αυτά  η κρινόµενη ρύθµιση για την 

υποχρεωτική  διαµεσολάβηση α) παραβιάζει σαφώς το δικα ίωµα 

πρόσβασης στο δικαστικό  σύστηµα της χώρας και της 

αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, που ορίζουν το α. 20 

του Σ. και τα α. 6 και 13 της ΕΣ∆Α και β) τα κριτήρια του ∆ΕΕ και 

του Ε∆∆Α για µη υποχρεωτική  παράσταση δικηγόρου και της µη 

πρόκλησης σοβαρών εξόδων, τουλάχιστον διπλασίων σε σχέση µε 

.~~ όσα ίσχυαν πριν την ρύθµιση αυτή , όπως αναφέρθηκαν από  τον 

4$ $ Πρόεδρο του ∆ΣΑ . 

.Κατά  συνέπεια µετά  από  όσα παραπάνω ε ί χα την τιµή  να 

Ο 	Σας εκθέσω προτε ίνω η ρύθµιση του Ν. 4512/2018 για την 

υποχρεωτική  διαµεσολάβηση σε µεγάλο αριθµό  αστικών και 

εµπορικών υποθέσεως (άρθρο 182 ) να κριθε ί  από  την Ολοµέλειά  

Σας, µε την µορφή  της γνωµοδότησης αντισυνταγµατική  και 

αντίθετη µε την οδηγ ί α 2008/52/ΕΚ, δηλαδή  το Ενωσιακό  ∆ ί καιο». 

το σηµε ίο αυτό  αποχώρησε από  την α ίθουσα πριν την έναρξη 

της ψηφοφορίας (άρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ " του ν. 1756/1988, όπως 

αντικ. µε το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3388/2005). 

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ίτης Γεώργιος 

Αποστολάκης, ο οποίος ανέπτυξε την ακόλουθη άποψή  σύµφωνα 

και µε το κατατεθέν υπόµνηµά  του, ως κατωτέρω: «Ο έλεγχος του 

κατά  πόσον η έκταση της υποχρεωτικής προσφυγ ής στη 

∆ιαµεσολάβηση του ν. 4512/2018, οι ειδικότεροι όροι οι οποίοι 

διέπουν τη διεξαγωγ ή  της, καθώς και το κόστος που αυτή  

συνεπάγεται, θίγουν το δικα ί ωµα αποτελεσµατικής δικαστικής 

προστασίας, όπως αυτό  κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα, στην ΕΣ∆Α 

και στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, συναρτάται κατ ' 

ανάγκη µε δύο άξονες: 1.- Το άρθρο 20 του Συντάγµατος. 2.- Τα 

άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
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Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) σε συνδυασµό  µε το άρθρο 47 του Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. που διακηρύχθηκε στις 7 

∆εκεµβρίου 2000 στη Ν ί καια . 

1.- Σύνταγµα. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του 

Συντάγµατος «Καθένας έχει δικα ίωµα στην παροχή  έννοµης 

προστασίας από  τα δικαστήρια και µπορε ί  να αναπτύξει σε αυτά  

τις απόψεις του για τα δικαιώµατα ή  συµφέροντά  του, όπως νόµος 

ορίζει». Από  τα ανωτέρω προκύπτει πως η δικαστική  προστασ ί α 

κατοχυρώνεται απευθε ίας από  το Σύνταγµα. Η εφαρµογ ή  της δεν 

εξαρτάται από  την έκδοση νόµου. Η φράση «όπως νόµος ορίζει» 

έχει το νόηµα ότι το δικα ίωµα δικαστικής προστασίας ισχύει µέσα 

στα διαδικαστικά  πλα ί σια που χαράζουν οι εκάστοτε ισχύοντες 

δικονοµικοί  νόµοι. Οι νόµοι αυτο ί  δεν µπορούν να περιορίζουν, 

αλλά  οφε ίλουν απλώς να προσδιορίζουν τον τρόπο άσκησης του 

δικαιώµατος αυτού . Ενώ, δηλαδή, αρχικά  ε ί χε υποστηριχθε ί , ότι 

στο πλα ίσιο αυτής της επιφύλαξης, ο νοµοθέτης διατηρε ί  την 

εξουσία, να εξαιρέσει ορισµένες κατηγορίες διαφορών και 

υποθέσεων από  τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, νοµολογιακά  

επικράτησε ότι αφορά  στον τρόπο που Θα ασκηθούν τα 

δικαιώµατα που παρέχονται µε το άρθρο 20 Συντ. και όχι στο αν 

Θα ισχύσουν. Αυτή  η διάκριση ανάµεσα στο πως και στο αν, 

αποδίδει ήδη την απολύτως κυριαρχούσα πλέον Θεωρητική  και 

νοµολογιακή  αντί ληψη, έτσι ώστε να αποκρούεται ως 

αντισυνταγµατική  κάθε νοµοθετική  επέµβαση που Θα έθιγε τον 

πυρήνα του δικαιώµατος για δικαστική  προστασία. 

∆εν µπορεί  λοιπόν να απαγορευθε ί  σε κανέναν και για καµ ία 

υπόθεση η πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη, µε εξα ίρεση την εκούσια 

και από  κοινού  ανάθεση της επίλυσης µ ί ας διαφοράς από  τους 

διαδ ίκους σε ιδιώτη (διαιτητή  ή  διαµεσολαβητή). 

Γίνεται βέβαια δεκτό  ότι επιτρέπεται να καθιερώνονται 

ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισµο ί  ως προς την άσκηση 
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του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας. Σύµφωνα µε τη 

νοµολογ ία του ΣτΕ, οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώµατος 

δικαστικής προστασίας πρέπει να συνάδουν µε την ανάγκη 

αποτελεσµατικής απονοµής δικαιοσύνης, και, περαιτέρω, να µην 

υπερβα ί νουν τα όρια εκεί να, πέραν των οποίων συνεπάγονται την 

άµεση ή  έµµεση κατάλυση του προστατευοµένου ατοµικού  

δικαιώµατος παροχής έννοµης δικαστικής προστασίας. 

Αν και υποστηρίζεται ότι µόνη η υποχρεωτικότητα πρόταξης 

της ∆ιαµεσολάβησης ως αναγκαίος όρος προσφυγής σε 

∆ικαστήριο ε ί ναι αντ ί θετη στο άρθρο 20 Συντ., ωστόσο, µε βάση 

τις ανωτέρω παραδοχές, ορθότερο εί ναι να γ ί νει δεκτό, ότι από  

µόνη τη θεσµοθέτηση της υποχρεωτικότητας της ∆ιαµεσολάβησης, 

ως µ ίας προδικασίας η οποία πρέπει να προτάσσεται 

υποχρεωτικά  της συζητήσεως της αγωγ ής ως προς την αντί στοιχη 

ιδιωτική  διαφορά, δεν τίθεται ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, 

καθώς δεν καταστρατηγείται η βασική  αρχή  πρόσβασης στο 

δικαστικό  σύστηµα, αλλά  απλώς αναστέλλεται αυτή  για εύλογο 

χρονικό  διάστηµα, υπό  την προϋπόθεση φυσικά 
 
ότι σε περί πτωση 

αποτυχίας της ∆ιαµεσολάβησης διασφαλ ίζεται η δυνατότητα 

επιστροφής των διαδ ί κων στο ∆ικαστήριο, χωρί ς όµως συνέπειες, 

προκειµένου να επιλυθεί  η διαφορά  τους. 

Αν όµως η ∆ιαµεσολάβηση - ακριβέστερα η υποχρεωτική  

πρόταξη της διαδικασίας ∆ιαµεσολάβησης - άµεσα ή  έµµεσα 

οδηγε ί  ή  καταλήγει σε µια υποχρεωτική  για τα µέρη απόφαση λ.χ. 

γιατ ί  συνδέεται µε πρόσθετα σοβαρά  έξοδα ή  συνεπάγεται κάποια 

ουσιαστική  καθυστέρηση για την άσκηση της αγωγής, τότε η 

υποχρεωτικότητα γ ί νεται συνταγµατικά  προβληµατική. 

Πιο συγκριµένα: Αν η υποχρεωτική  συµµετοχή  στη 

διαδικασία της ∆ιαµεσολάβησης του ν. 4512/2018 συνεπάγεται για 

το διάδικο δικονοµικές και οικονοµικές συνέπειες, που 

υπερβαί νουν τα όρια εκε ί να, πέραν των οποίων προκαλε ί ται 

4 
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άµεση ή  έµµεση κατάλυση του προστατευοµένου ατοµικού  

δικαιώµατος παροχής έννοµης δικαστικής προστασίας, τότε οι 

σχετικές διατάξεις που τις προβλέπουν θα πρέπει να κριθούν 

αντισυνταγµατικές. Το αν συµβαί νει αυτό  στην προκεί µενη 

περίπτωση Θα αναλυθε ί  παρακάτω. 

2.- ΕΣ∆Α και Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Σύµφωνα 

µε τη νοµολογ ία του Ευρωπαϊκού  ∆ικαστηρίου ∆ικαιωµάτων του 

Ανθρώπου (Ε∆∆Α), το «δικα ίωµα σε δικαστήριο», του οποίου το 

δικα ίωµα πρόσβασης συνιστά  µ ία ιδιαίτερη πλευρά, δεν εί ναι 

απόλυτο, δεδοµένου δε του περιθωρίου εκτί µησης το οποίο 

διαθέτουν τα συµβαλλόµενα κράτη, το δικα ίωµα αυτό  δύναται να 

υπόκειται σε περιορισµούς, οι οπόίοι, εντούτοις, δεν Θα πρέπει να 

Θ ί γουν την ουσία του δικαιώµατος πρόσβασης στο δικαστήριο. 

Επιπλέον, οι περιορισµοί  αυτοί  συµβιβάζονται µε το άρθρο 6 παρ. 

1 της ΕΣ∆Α, µόνον εάν τε ί νουν προς έναν ορισµένο Θεµιτό  σκοπό  

και εάν υφίσταται εύλογη σχέση αναλοy ικότητας µεταξύ  των 

χρησιµοποιούµενων µέσων και του επιδιωκόµενου σκοπού . 

Παραλλήλως, το δικαίωµα σε αποτελεσµατική  δικαστική  

προστασ ία δεν Θα πρέπει να παραβιάζεται από  υπέρµετρα 

διαδικαστικά  κόστη µε τα οποία επιβαρύνεται ο πολ ί της. 

Περαιτέρω, κατά  τη νοµολογ ία του ∆ικαστηρί ου Ευρωπαϊκής 

"Ενωσης(∆ΕΕ), έχει κριθε ί  ότι η αρχή  της αποτελεσµατικής ένδικης 

προστασ ίας αποτελε ί  γενική  αρχή  του κοινοτικού  δικα ί ου και 

απορρέει από  τις κοινές συνταγµατικές παραδόσεις των κρατών 

µελών, πράγµα που έχει καθιερωθε ί  µε τα άρθρα 6 και 13 της 

ΕΣ∆Α και που έχει επιβεβαιωθε ί  µε το άρθρο 47 του Χάρτη του 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ (ΕΕ 2000, C 364, σ. 1). 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τη νοµολογ ία του ∆ικαστηρίου, «τα 

Θεµελιώδη δικαιώµατα, δεν αποτελούν απόλυτα προνόµιά , αλλά  

µπορούν να περιέχουν περιορισµούς, υπό  την προϋπόθεση ότι οι 

περιορισµοί  αυτοί  ανταποκρίνονται πράγµατι σε σκοπούς γενικού  
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συµφέροντος που επιδιώκει το επί µαχο µέτρο και δεν αποτελούν, 

ενόψει του επιδιωκοµένου σκοπού, υπέρµετρη και επαχθή  

επέµβαση που Θα προσέβαλε την ίδια την ουσία των ούτως 

διασφαλιζοµένων δικαιωµάτων. 

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί  ότι στο ενωσιακό  δ ί καιο δεν 

υπάρχει κάποια Οδηγ ία ή  άλλο νοµοθετικό  κε ί µενο που να 

επιβάλλει και να ρυθµ ίζει, γενικά  και οριζόντια, το θεσµό  της 
υποχρεωτικής ∆ιαµεσολάβησης επί  όλων των αστικών και 

εµπορικών διαφορών. Υπάρχουν όµως δύο ειδικές, κάθετες, 

	

ὰQ ὸΛκ~ι 	διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Η 

Ο α 	Οδηγ ία αυτή  προβλέπει ρυθµ ίσεις µ ίας εκούσιας και όχι 

	

~~~+ 	 Μ ία είναι η Οδηγ ία 2008/52/ΕΚ που εφαρµόζεται στις ~

ε. Οδηγ ί ες για πολύ  συγκεκριµένες διαφορές: 

υποχρεωτικής διαδικασίας ∆ιαµεσολάβησης, πλην όµως στο 

άρθρο 5 παρ. 2 αυτής δηλώνει ότι δεν ε ί ναι κατ ' αρχήν αντ ίθετη 

στο δ ί καιο της Ευρωπαϊκής "Ενωσης εθνική  νοµοθεσ ία, που 

καθιστά  υποχρεωτική  την προσφυγ ή  στη ∆ιαµεσολάβηση ή  τη 
συνδέει µε 

σηµαντική  

κ ί νητρα ή  κυρώσεις. Θέτει όµως στη συνέχεια µ ία 

επιφύλάξη: Οτι η (εθνική) νοµοθεσ ία για την 

Θεσµοθέτηση υποχρεωτικής ∆ιαµεσολάβησης δέν Θα εµποδ ίζει 

την εκ µέρους των µερών άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης 

στο δικαστικό  σύστηµα. Ουσιαστικά  και εδώ, όπως στο Σύνταγµα 

και την ΕΣ∆Α, η επιφύλαξη γ ίνεται υπέρ της διαφύλαξης του 
πυρήνα του δικαιώµατος για πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη. 

Να σηµειωθε ί  ότι στη συντριπτική  πλειονότητα των κρατών 

µελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης η διαµεσολάβηση παραµένει 
προαιρετική . 

Κρί σιµη είναι, όµως, εν προκειµένω, η απόφαση του ∆ΕΕ 

που εκδόθηκε µε αφορµή  τις υποθέσεις 0-317 έως 320/2008 του 

∆ΕΕ αναφορικά  µε την Οδηγ ία 2002/22/ΕΚ. Κατά  τις αποφάσεις 

αυτές, το άρθρο 34 της Οδηγ ίας 2002/22/ΕΚ (για την καθολική  
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υπηρεσία και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά  στα δ ί κτυα 

και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών), έχει την έννοια ότι 

δεν απαγορεύει κανονιστική  ρύθµιση κράτους µέλους, δυνάµει της 

οποίας οι διαφορές στον τοµέα υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας µεταξύ  τελικών χρηστών και παρόχων των εν λόγω 

υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν δικαιώµατα που απονέµει η 

Οδηγ ία, πρέπει να αποτελούν αντικε ί µενο υποχρεωτικής 

απόπειρας εξώδικου συµβιβασµού, η οποία λειτουργεί  ως 

προϋπόθεση του παραδεκτού  των ενδ ί κων βοηθηµάτων. 

Επίσης, οι ίδιες αποφάσεις δέχονται ότι οι αρχές της 

ισοδυναµ ίας και της αποτελεσµατικότητας, καθώς και η αρχή  της 

αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας δεν απαγορεύουν εθνική  

κανονιστική  ρύθµιση, που επιβάλλει γι ' αυτές τις διαφορές την 

προηγούµενη εφαρµογ ή  εξώδικης διαδικασίας συµβιβασµού , υπό  

την προϋπόθεση όµως ότι η διαδικασία αυτή  δεν καταλήγει σε 

δεσµευτική  για τα εµπλεκόµενα µέρη απόφαση, δεν καθυστερε ί  

ουσιωδώς την άσκηση ενδί κου βοηθήµατος, αναστέλλει την 

παραγραφή  των οικεί ων δικαιωµάτων και δεν προκαλεί  έξοδα, ή  

προκαλε ί  ελάχιστα έξοδα, στα ενδιαφερόµενα µέρη, εφόσον 

πάντως η ηλεκτρονική  οδός δεν αποτελε ί  το µοναδικό  µέσο 

προσβάσεως στην εν λόγω διαδικασία συµβιβασµού  και ε ί ναι 

δυνατή  η λήψη προσωρινών µέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

κατά  τις οποί ες το επε ί γον της καταστάσεως τα επιβάλλει. 

Γ ί νεται εποµένως απολύτως σαφές, κατά  την ανωτέρω 

νοµολογ ία, ότι για να ε ί ναι ανεκτή  και συµβατή  µε το ενωσιακό  

δ ί καιο µ ία εθνική  νοµοθεσία, που επιβάλλει την υποχρεωτική  

∆ιαµεσολάβηση πριν από  την προσφυγ ή  στο ∆ικαστήριο, πλην 

άλλων προϋποθέσεων πρέπει να εί ναι κατ' ουσ ίαν ανέξοδη (να µη 

προκαλεί  έξοδα στο διάδικο ή  να έστω να προκαλεί  ελάχιστα 

έξοδα). Εξ αντιθέτου, αν η διαδικασία της υποχρεωτικής 

∆ιαµεσολάβησης δεν εί ναι ανέξοδη αλλά  προκαλεί  έξοδα σε βάρος 
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των µερών (εξαιρούνται τα ελάχιστα έξοδα), τότε δεν είναι ανεκτή  

από  το ενωσιακό  δίκαιο, γιατί  µ ία τέτοια ∆ιαµεσολάβηση 

προσβάλλει τις ανωτέρω αρχές : (της ισοδυναµίας και της 

αποτελεσµατικότητας, καθώς της αποτελεσµατικής ένδικης 

προστασίας). 

Περαιτέρω, υποχρεωτική  ∆ιαµεσολάβηση προβλέπει η 

Οδηγ ία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλί ου και του 

Συµβουλίου, της 21ης Μαίου 2013, για την εναλλακτική  επίλυση 

καταναλωτικών διαφορών. Ε ί ναι ειδικού  περιεχοµένου και έχει 

ενσωµατωθε ί  στο Ελληνικό  δ ί καιο µε την ΚΥΑ 70330οικ./9.7.2015, 

$` (ΦΕΚ Β' 1421/9.7.2015). 
i 

Επ' αυτής, το.∆ΕΕ στην υπόθεση 0-75/16 επαναλαµβάνει 

Ό 
 

ι 	ότι κατ ' αρχάς δεν αντίκειται προς το δί καιο της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης η ρύθµιση, σε επί πεδο εθνικής νοµοθεσίας, 

υποχρεωτικής προσφυγής σε ∆ιαµεσολάβηση. Ωστόσο, το 

∆ικαστήριο επισηµα ίνει την αντ ί θεση της συγκεκριµένης Οδηγ ί ας 

σε εθνική  ρύθµιση η οποία προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα 

πρέπει υποχρεωτικά  να επικουροώνται από  δικηγόρο και δεν 

µπορούν να αποσυρθούν από  τη διαδικασία διαµεσολαβήσεως, 

παρά  µόνον εάν αποδείξουν την ύπαρξη εύλογης αιτίας για αυτή  

τους την απόφαση. 

Τα ί δια εττανέλαβε το ∆ΕΕ και πρόσφατα µε την απόφαση 

του Α " Τµήµατος της 14ης Ιουνίου Ζ017 επί  προδικαστικού  

ερωτήµατος Ιταλικού  δικαστηρίου. Συγκεκριµένα έκρινε τα 

ακόλουθα: "Η οδηγ ία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλ ί ου 

και του Συµβουλίου, της 21ης Mάiou 2013, για την εναλλακτική  

επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποί ηση του 

κανονισµού  (ΕΚ) 2006/2004 και της οδηγ ίας 2009/22/ΕΚ (οδηγ ία 

ΕΕΚ∆), έχει την έννοια ότι "δεν αντιτί θεται σε εθνική  ρύθµιση, 

όπως η επί µαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία 

προβλέπει την προσφυγ ή  σε διαδικασ ία διαµεσολαβήσεως στις 

ι~/ 
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διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, της 
οδηγ ίας αυτής, ως προϋπόθεση του παραδεκτού  της ένδικης 
προσφυγ ής σχετικά  µε τις εν λόγω διαφορές, στον βαθµό  που µια 
τέτοια απα ί τηση δεν εµποδίζει τα εµπλεκόµενα µέρη να ασκήσουν 
το δικα ίωµά  τους προσβάσεως στο δικαστικό  σύστηµα. Αντιθέτως, 
η εν λόγω οδηγ ί α έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική  
ρύθµιση, όπως η επί µαχη στην υπόθεση της κύριας δί κης, η 
οποία προβλέπει ότι, στο πλα ίσιο τέτοιας διαµεσολαβήσεως, οι 
καταναλωτές πρέπει να επικουρούνται από  δικηγόρο και δεν 
µπορούν να αποσυρθούν από  διαδικασία διαµεσολαβήσεως παρά  
µόνον εάν αποδε ί ξουν την ύπαρξη εύλογης αιτίας για αυτή  τους 
την απόφαση:" 

Στο σκεπτικό  δε αναφέρονται τα εξής: "64. ... όσον αφορά  
την υποχρέωση του καταναλωτή  να ζητήσει την επικουρί α 
δικηγόρου για να κινήσει διαδικασ ί α διαµεσολαβήσεως, η 
απάντηση στο σχετικό  ερώτηµα προκύπτει από  το γράµµα του 
άρθρου 8, στοιχε ί ο β ', της οδηγ ίας 2013/11. Ειδικότερα, το εν 
λόγω άρθρο, το οποίο αφορά  την αποτελεσµατικότητα της 
διαδικασ ίας, επιβάλλει στα κράτη µέλη να διασφαλ ίζουν ότι τα 
µέρη έχουν πρόσβαση στις διαδικασ ίες ΕΕ∆ χωρίς να ε ί ναι 
υποχρεωµένα να απευθυνθούν σε δικηγόρο ή  νοµικό  σύµβουλο. 
Επιπροσθέτως, το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχε ίο β της εν 
λόγω οδηγ ίας προβλέπει ότι κάθε εµπλεκόµενο µέρος πρέπει να 
ενηµερώνεται ότι δεν υποχρεούται να απευθυνθε ί  σε δικηγόρο ή  
σε νοµικό  σύµβουλο. Κατά  συνέπεια, εθνική  νοµοθεσία δεν 
δύναται να επιβάλει στον καταναλωτή  ο οποίος µετέχει σε 
διαδικασία ΕΕ∆ την υποχρέωση να επικουρείται υποχρεωτικώς 
από  δικηγόρο." 

Αν και οι αποφάσεις αυτές αφορούν στην ειδικού  και στενού  
περιεχοµένου Οδηγ ία 2013/11/ΕΕ, εν τούτοις συνιστούν σοβαρούς 
ενόείκτες ότι το ∆ΕΕ δ ί νει µεγάλη σηµασία και θεωρεί  ότι υπάρχει 
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ασυµβατότητα προς το ενωσιακό  δίκαιο όταν η εθνική  νοµοθεσ ί α 

υποχρεώνει τα µέρη να παρί στανται ενώπιον του ∆ιαµεσολαβητή  

µε πληρεξούσιους δικηγόρους. Ε ί ναι ευνόητο ότι το ασύµβατα δεν 

οφείλεται στην δικηγορική  υποστήριξη καθεαυτή  (που σε κάθε 

περίπτωση εί ναι ευεργετική  για το διάδικο), αλλά  στις δαπάνες 

που συνεπάγεται τις οποίες φαί νεται ότι το ∆ΕΕ Θεωρεί  σηµαντικό  

οικονοµικό  κόστος, που πλήττει άµεσα το δικα ίωµα προσβάσεως 

σε ∆ικαστήριο. Και πλήττει το δικαίωµα αυτό  διότι αν τα µέρη δεν 

προσφύγουν πρώτα σε µ ία τέτοια διαδικασία υποχρεωτικής 

∆ιαµεσολάβησης µε υποχρεωτική  την παράσταση δικηγόρου (εκ 

των πραγµάτων συνεπαγ όµενη δαπάνες αµοιβής αυτού), δεν θα 

υπάρχει δυνατότητα δικαστικής κρί σεως, αφού  Θα εί ναι 

απαράδεκτο το ένδικο δικαστικό  βοήθηµα που κατόπιν ο ενάγων 

θα ασκήσει. Με άλλα λόγια, το ∆ΕΕ κρί νει ανεκτή  τη.ρύθµιση για 

το απαράδεκτο, αλλά  υπό  την προϋπόθεση πλην άλλων και ότι 

δεν θα εί ναι ο διάδικος υποχρεωµένος να παραστεί  στο 

∆ιαµεσολαβητή  µε δικηγόρο. 

Από  το συνδυασµό  των προαναφερόµενων νοµολογιακών 

πορισµάτων εξάγεται το συµπέρασµα ότι η ενωσιακή  έννοµη τάξη 

κατ ' αρχήν αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκούσια ∆ιαµεσολάβηση 

ως µορφή  εναλλακτικής επίλυσης αστικών κ.λπ. διαφορών. ∆εν 

εί ναι όµως αντίθετη, σε µ ία εθνική  νοµοθεσ ί α που καθιερώνει την 

υποχρεωτική  ∆ιαµεσολάβηση, ακόµη και ως όρο του παραδεκτού  

του οικείου ενδίκου βοηθήµατος, υπό  την απαράβατη 

προϋπόθεση, πλην άλλων, ότι α) εί ναι αδάπανη (µε ανοχή  τα 

ελάχιστα έξοδα) και β) δεν επιβάλλει την υποχρεωτική  παράσταση 

των µερών µε δικηγόρο. 

Ε ίναι δε κρί σιµες οι ως άνω αποφάσεις του ∆ΕΕ και πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά  υπόψη διότι, κατά  τα διαλαµβανόµενα στο ν. 

4512/2018, όχι µόνο η παράσταση των µερών ενώπιον του 

∆ιαµεσολαβητή  µε πληρεξούσιο δικηγόρο ε ί ναι υποχρεωτική , αλλά  
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και η διαδικασία δεν ε ί ναι ανέξοδη αφού  προβλέπονται δαπάνες 
που δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ελάχιστες κατά  την 
ανωτέρω έννοια. 

Υπό  το φως εποµένως των ανωτέρω, πρέπει να εξετασθε ί  
κατά  πόσο οι ρυθµ ίσεις των άρθρων 181, 182, 183 και 184 ν. 
4512/2018, αναφορικά  προς το θεσµό  της υποχρεωτικής 
∆ιαµεσολάβησης, που προβλέπουν υποχρεωτική  παράταση 
δικηγόρου και δαπάνες, ε ίναι σύµφωνες µε το Σύνταγµα, την 
ΕΣ∆Α και την ενωσιακή  έννοµη τάξη ως µη προσβάλλουσες την 
αρχή  της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. 

Σε πρώτη φάση πρέπει να λεχθε ί  ότι ο επιδιωκόµενος από  
το νόµο σκοπός, όπως αυτός περιγράφεται στην αιτιολογική  
έκθεσή  του, δηλαδή  η ταχεία και αποτελεσµατική  πρόσβαση στη 
∆ικαιοσύνη, φα ί νεται, κατ' αρχάς, Θεµιτός. Ωστόσο, ζήτηµα 
ανακύπτει κατά  πόσον υφίσταται εύλογη σχέση αναλογικότητας 
µεταξύ  των µέσων και του επιδιωκόµενου σκοπού , καθώς, 
προκειµένου να επιτευχθε ί  ο σκοπός, πρώτον, Θεσπίζεται η 
υποχρεωτικότητα προσφυγ ής στη διαµεσολάβηση για έναν µεγάλο 
αριθµό  αστικών και εµπορικών διαφορών µε ποινή  το απαράδεκτο 
του οικε ίου ενδ ίκου βοηθήµατος, δεύτερον, καθ ί σταται 
υποχρεωτική, δυνάµει του άρθρου 183 παρ. 1, η παράσταση των 
µερών µε πληρεξούσιο δικηγόρο και, τρί τον, ορίζεται ελάχιστη 
ωρια ία αµοιβή  του διαµεσολαβητή  σε περί πτωση που αυτή  δεν 
έχει συµφωνηθεί  µε γραπτή  συµφωνία των µερών. 

∆εν µπορούµε λοιπόν να παραγνωρίσουµε ότι ένα σοβαρό  
έξοδο δηµιουργεί ται από  µόνη την υποχρεωτική  παράσταση στο 
∆ιαµεσολαβητή  µε πληρεξούσιο δικηγόρο. Θα προηγηθούν οι 
δαπάνες κλητεύσεως του άλλου µέρους που για λόγους 
αποδεικτικούς Θα προτιµηθε ί  να γ ίνονται µε δικαστικό  επιµελητή . 
Η αµοιβή  του δικηγόρου για το χρόνο απασχολήσεώς του στη 
διαδικασία της ∆ιαµεσολάβησης εί ναι 80 ευρώ  (πλέον ΦΠΑ) για 
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κάθε ώρα απασχολήσεως και συµβουλών. Το σοβαρό  αυτό  έξοδο 

επαυξάνεται και µεγιστοποιεί ται έτι περαιτέρω από  την αµοιβή., 

του ∆ιαµεσολαβητή , η οποία ορίζεται κατ ' ελάχιστον όριο στο,', 

ποσό  των 170 ευρώ  (ελάχιστη χρέωση για εργασία δύο ωρών), 

ενώ  το τελικό  κόστος εξαρτάται από  το χρόνο απασχόλησής του 

µε ελάχιστη τιµή  τα 100 ευρώ  ανά  ώρα απασχόλησης (άρθρο 194 

παρ. 2 α " και β '), µε τις εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 194 

παρ. 3α και β (διατροφές και µικροδιαφορές). Με βάση τα 

4, δεδοµένα αυτά, σε συνδυασµό  µε την εκτί µηση ότι µ ί α µέσης 

δυσκολ ίας υπόθεση Θα απαιτήσει κατά  µέσο ότι απασχόληση του 

,Qλ/• ∆ιαµεσολαβητή  επί  10 ώρες (αρχική  µελέτη της διαφοράς, 

ακρόαση διαδί κων και δικηγόρων, νέα µελέτη των εκατέρωθεν 

ισχυρισµών, δεύτερη συνάντηση µε τα µέρη και τους δικηγόρους 

τους για την έκθεση των προτάσεων-λύσεων που θα υποδε ί ξει ο 

∆ιαµεσολαβητής, τελική  συµφωνία ή  ασυµφωνία). Έτσι το σύνολο 

των εξόδων εκτιµάται ότι κατά  µέσο ότι για τουλάχιστον για τον 

ενάγοντα Θα εγγ ίζει τα 2.000 ευρώ. Η εκτί µηση των δαπανηµάτων 

αυτών δεν πρέπει να γ ί νει µε αβέβαια και συµπωµατικά  κριτήρια, 

λ.χ. ότι ενδεχοµένως να συµφωνηθούν µε το ∆ιαµεσολαβητή  και 

τους δικηγόρους αµοιβές κατώτερες των ελαχί στων ή  ότι µπορεί  

να υπάρχει επιµερισµός εξόδων µεταξύ  περισσοτέρων οµόδικων 

κ.λπ. διότι µ ία τέτοια εκτί µηση θα οδηγήσει σε σκόπιµη 

υποτ ί µηση των κατά  µέσο όρο δαπανηµάτων. 

Οι δαπάνες αυτές στις οποίες Θα υποβάλλεται ο διάδικος, 

ενόψει και των ειδικών δυσµενών συνθηκών που επικρατούν από  

ετών στη χειµαζόµενη οικονοµ ία της Ελλάδας, δεν µπορούν σε 

καµ ία περί πτωση να χαρακτηριστούν ασήµαντες και αµελητέες. 

Ε ί ναι σηµαντικές και αναµφισβήτητα συνιστούν ένα υπέρµετρο 

για τον πολίτη κόστος ∆ιαµεσολάβησης, τη στιγµή  µάλιστα που 

νοµοθετικά  καθορίζονται, εν προκειµένω, µόνο κατ' ελάχιστον τα 
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όρια αµοιβής των διαµεσολαβητών, όχι δε και τα µέγιστα όρια 

αυτών. 

Αλλά  η υποχρεωτικότητα της ∆ιαµεσολάβησης δεν 

επιβάλλεται µόνο µε την πρόβλεψη του απαραδέκτου. Ενισχύεται 

από  το νόµο µε την απειλή  και περαιτέρω ποινών και εξόδων. Η 

µη προσέλευση του διαδ ί κου στη ∆ιαµεσολάβηση, παρά  την 

κλήτευσή  του, έχει ως συνέπεια ότι το ∆ικαστήριο, . που στη 

συνέχεια θα επιληφθε ί  της διαφοράς, µπορεί  να του επιβάλει 

(δηλαδή  στον απόντα διάδικο) χρηµατική  ποινή  - ακριβώς λόγω 

τής απουσ ί ας - ύψους 120 έως 300 ευρώ, συνεκτιµωµένης της εν 

γ ένει συµπεριφοράς του στην µη προσέλευση στη διαδικασ ία της 

διαµεσολάβησης και επιπλέον χρηµατική  ποινή  ποσοστού  έως 

0,2°/ο επί  του αντικειµένου της διαφοράς σε περί πτωση ήττας του 

και ανάλογα µε την έκτασή  της (άρθρο 182 παρ. 2Β). ∆ηλαδή , η 

πρώτη χρηµατική  ποινή  δύναται να επιβάλλεται ανεξάρτητα από  

την έκβαση της δ ί κης, ακόµα δηλαδή  και αν ο διάδικός τελικά  

ολικά  κερδ ίσει και εποµένως δικαιωθε ί  η επιλογ ή  του να µη θέλει 

να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά  µε την παρέµβαση 

∆ιαµεσολαβητή . Οι παραπάνω χρηµατικές ποινές περιέρχονται 

στο ΤΑΧ∆ΙΚ και συνιστούν δηµόσια έσοδα (182 παρ. 2β εδ. τελ.) 

Επί σης, κατά  την κατάθεση του πρακτικού  διαµεσολάβησης, 

υποβάλλεται παράβολο ποσού  50 ευρώ  (άρθρο 184 παρ. 2). Σε 

όλα δε τα παραπάνω, πρέπει φυσικά  να συνυπολογιστε ί  και το 

σηµαντικό  κόστος από  την υποχρεωτική  παράσταση των 

δικηγόρων των µερών στο ∆ικαστήριο πλέον. 

Εποµένως, από  το συνδυασµό  όλων των ανωτέρω, 

καθί σταται φανερό  ότι ουσιαστικά  πρόκειται, όχι για αδάπανη 

όπως θα έπρεπε, αλλά  για µ ία δαπανηρή  υποχρεωτική  διαδικασ ία, 

που έµµεσα οδηγεί  (υποχρεώνει δηλαδή) τον ασθενέστερο διάδικο 

προς την κατεύθυνση να συγκατατεθεί  κάι να αποδεχθεί  τη λύση-

πρόταση του ∆ιαµεσολαβητή , παραιτούµενος από  το δικα ίωµα 



Απόφαση - Πρακτικά  Ολοµέλειας 34/2018 - σελ.86 

προσφυγ ής στο φυσικό  δικαστή . Και τούτο διότι ο ασθενέστερο 
οικονοµικά 	διάδικος, 	ιδ ίως 	στην 	σηµερινή 	ελληνικ' 

πραγµατικότητα των µικρών µισθών και της ανεργ ίας, 

αναλογιζόµενος τις δαπάνες στις οποίες αναγκάσθηκε να 
υποβληθε ί  για την υποχρεωτική  συµµετοχή  του στη 

∆ιαµεσολάβηση, αλλά  και εκείνες στις οποίες Θα επανυποβληθε ί  
για την ενώπιον του ∆ικαστηρίόυ διαδικασία, επί  πλέον δε και τις 
ενδεχόµενες ποινές που Θα υποστεί  από  το ∆ικαστήριο σε 
περί πτωση ήττας του, παύει πλέον να κινε ί ται στα πλα ίσια της 
ελεύθερης βούλησης για την αποδοχή  ή  την απόρριψη της 
απόφασης του ∆ιαµεσολαβητή, όπως το Σύνταγµα και η ΕΣ∆Α 
επιτάσσουν, αλλά  έµµεσα υποχρεώνεται, ιδ ίως εκείνος που εκτιµά  
ότι δεν Θα .µπορε ί  να ανταποκριθε ί  σε όλα αυτά  τα δαπανήµατα, 
να παραµε ίνει εκών-άκων στη πρόταση-λύση του ∆ιαµεσολαβητή . 

Ετσι τα ενδεχόµενα: α) της αποτυχίας της διαπραγµάτευσης και 
β) της άρνησης συµµετοχής σε αυτήν, κοστ ίζουν σηµαντικά  στους 
διαδί κους - που πρέπει να υπολογ ί ζουν την επανάληψη άσκοπων 
εξόδων και µελλοντικά  -, Θέτοντας ουσιώδη προσκόµµατα στην 
πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη. 

Να σηµειωθε ί  δε ότι στην ενώπιον του ∆ικαστηρί ου 
διαδικασία δεν προβλέπεται επιβολή  χρηµατικής ποινής στην 
περί πτωση ερηµοδικ ίας κάποιου διαδίκου. Προβλέπεται µόνο 
παράβολο για την άσκηση της ανακοπής ερηµοδικ ί ας. Στα 
παραπάνω να προστεθεί  ότι πρόσφατα ο νοµοθέτης (κινούµενος 
µε άλλη εντελώς λογική) κατάργησε την υποχρεωτική  καταβολή  
δικαστικού  ενσήµου στις ·αναγνωριστικές αγωγές, αναγνωρίζοντας 
ουσιαστικά  ότι η ταµειακή  ωφέλεια του ∆ηµοσίου δέν µπορε ί  να 
λειτουργε ί  ως εµπόδιο στην πρόσβαση του πολ ίτη στη 
∆ικαιοσύνη. 

Ένα άλλο Θέµα που δεν στερεί ται συνταγµατικού  
προβλήµατίάµού  ε ί ναι η δυσλειτουργ ί α του Θεσµού , αφού  οι 

Q- 
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διάδικοι Θα προσέρχονται µε τους πληρεξουσίους δικηγόρους 

τους ενώπιον ∆ιαµεσολαβητή  που µπορε ί  να µην είναι νοµικός. Η 

επίλυση διαφορών που περιλαµβάνουν συνήθως σύνθετα νοµικά  

ζητήµατα, δικαιώµατα και νοµικές διατάξεις αναγκαστικού  δικα ίου, 

δεν είναι δυνατό  να ανατίθεται σε µη νοµικούς. Ειδικότερα, στις 

διατάξεις των άρθρων 188, 189 και 190 του νόµου ορίζονται τα 

προσόντα των διαµεσολαβητών και διακηρύσσεται ο 

αµερόληπτος, ουδέτερος και ανεξάρτητος τρόπος µε τον οποίο θα 

πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά  τους. ∆ιαµεσολαβητής µπορε ί  

να γ ίνεται κάθε κάτοχος πτυχί ου τριτοβάθµιας εκπα ίδευσης, που 

Θα λάβει την σχετική  διαπίστευση µέσα από  µ ία σεµιναριακή  

εκπα ί δευση, ανεξάρτητα από  επιστηµονική  ειδικότητα και χωρίς 

να προϋποτί θεται νοµική  κατάρτιση. Στη συνέχεια ο νόµος, 

υποκαθιστά  τα εχέγγυα ανεξαρτησ ίας µε την απειλή  µιας 

πειθαρχικής διαδικασί ας, που καταστρώνεται στο άρθρο 193, υπό  

την εποπτε ί α της Κεντρικής Επιτροπής ∆ιαµεσολάβησης, για την 

περίπτωση που κάποιος εκ των ∆ιαµεσολαβητών τελέσει 

πειθαρχικό  παράπτωµα και παραβε ί  την υποχρέωση αµεροληψ ίας 

και ουδετερότητα ή  τελέσει έγκληµα κ.α. Μάλιστα στη διάταξη του 

άρθρου 193 παρ. ∆2, ορίζεται πως ακόµη και η επιβολή  της 

βαρύτερης µορφής πειθαρχικής ποινής σε ∆ιαµεσολαβητή , για 

παράπτωµα (κακούργηµα, πληµµέληµα εκ δόλου ή  υποτροπή  σε 

προσωρινή  παύση) που τέλεσε στα πλα ίσια της διαµεσολάβησης, 

ήτοι αυτής της ανάκλησης της διαπί στευσής του, «δε Θί γει το 

κύρος της επιτυχούς έκβασης της διαµεσολάβησης καθώς και του 

συµφωνητικού  που καταρτί στηκε». Επίσης, µε το άρθρο 196 του 

νόµου παρέχεται η δυνατότητα να συνιστώνται ενώσεις 

προσώπων πιστοποιηµένων ∆ιαµεσολαβητών µε σκοπό  την 

παροχή  υπηρεσιών ∆ιαµεσολάβησης. Οι διατάξεις αυτές εί ναι 

προβληµατικές και δεν καλύπτουν τις εγγυήσεις αµεροληψ ίας, 
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ουδετερότητας και ανεξαρτησίας που πρέπει να εξασφαλίζει ένα,' 

σύστηµα υποχρεωτικής µάλιστα ∆ιαµεσολάβησης. 

Ετσι η απάντηση στο ερώτηµα που τ ί θεται στο πεδί ο της : 

ελληνικής έννοµης τάξης, αλλά  και της ΕΣ∆Α, αν δηλαδή  η 

υποχρεωτικότητα της ∆ιαµεσολαβήσεως, όπως αυτή  Θεσπίζεται µε 

το Ν. 4512/2018, ε ί ναι συµβατή  µε το άρθρο 20 Συντάγµατος και 

τα άρθρα 6 και 13 της ΕΣ∆Α σε συνδυασµό  µε το άρθρο 47 του 

Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, δεν µπορε ί  παρά  να ε ί ναι 

αρνητική, µε την έννοια ότι από  το σύνολο των προαναφερόµενων 

δικονοµικών και οικονοµικών συνεπειών θί γεται ο πυρήνας και η 

ουσί α του δικαιώµατος πρόσβασης στο ∆ικαστήριο, αφού  όπως 

εξηγ ήθηκε προκαλούνται σοβαρά  επί  πλέον δαπανήµατα και 

έµµεσα ο διάδικος οδηγε ί ται στην υποχρεωτική  αποδοχή  της 

λύσης του ∆ιαµεσολαβητή , ιδίως δε ο οικονοµικά  ασθενέστερος, 

µε αποτέλεσµα τελικά  να στερηθεί  χωρίς τη θέλησή  του το φυσικό  

δικαστή  που του εγγυάται το Σύνταγµά  και η ΕΣ∆Α. Στο επ ί πεδο 

της τελευτα ίας, οι ί διοι όροι διαµεσολάβησης αποτελούν, ενόψει 

ου επιδιωκοµένου σκοπού , υπέρµετρη και επαχθή  επέµβαση που 

τελικά  προσβάλλει την ί δια την ουσία του δικαιώµατος για 

πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη. Επί  πλέον η µε τους όρους αυτούς 

διαµορφωµένη υποχρεωτικότητα της ∆ιαµεσολαβήσεως εί ναι 

αντίθετη και µε την εγγ ύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας. Τέλος, στο βαθµό  που ο νόµος 4512!2018 

επιβάλλει για τη συµµετοχή  στην διαδικασ ί α της υποχρεωτικής 

∆ιαµεσολάβησής α) τα µέρη να επικουρούνται υποχρεωτικά  µε 

δικηγόρο και β) υποβάλλονται σε δαπανήµατα αµοιβής του 

∆ιαµεσολαβητή  κ.λπ., τα οποία σε καµ ία περί πτωση δεν µπορούν 

να χαρακτηρισθούν στα πλα ί σια της ελληνικής κοινωνικής και 

οικονόµικής πραγµατικότητας ως ασήµαντα και αµελητέα, οι 

διατάξεις των άρθρων 181 παρ. 1 περ. δ, 182, 183 παρ. 1, 194 

του νόµου αυτού  ε ί ναι ασύµβατες και µε την ενωσιακή  έννοµη 
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τάξη, στα πλαίσια της οποίας, για τη συµβατότητα εθνικής 

νοµοθεσίας για υποχρεωτική  ∆ιαµεσολάβηση, όροι επ ρυα ποπ 

ε ί ναι, πλην άλλων, ότι η διαδικασία α) εί ναι αδάπανη (µε ανοχή  

τα ελάχιστα έξοδα) και β) δεν επιβάλλεται υποχρεωτική  

παράσταση των µερών µε δικηγόρο». 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Χαράλαµπος 

Μαχα ίρας ο οποίος δήλωσε: Θα ήθελα να σηµειώσω ότι τα 

χρήµατα που υπολογ ίστηκαν σε 2.000 ευρω, δεν οφε ί λονται καν 

στην υποχρεωτική  διαµεσολάβηση. Η διάταξη ξεκινά  ότι 

καθορίζεται η αµοιβή  ελεύθερα από  τα διάδικα µέρη. Αν δεν 

καθοριστε ί  η αµοιβή  του διαµεσολαβητή  τότε πάµε στα κατώτατα 

όρια αµοιβών. Ε ί ναι ελεύθερη η συµφωνί α µε το διαµεσολαβητή . 

Ολοι οι διαµεσολαβητές στην Ευρώπη, την πρώτη συνεδρί α την 

προσφέρουν δωρεάν. Τ ί ποτα δεν αποκλε ί ει τη συµφωνία των 

µερών για κάτι ανάλογο µε τα κρατούντα στην Ευρώπη. Υπάρχει 

επιλογ ή  ανάµεσα σε 1800 και πλέον διαπιστευµένους 

διαµεσολαβητές. Αυτό  και µόνο αποδοµε ί  το θέµα των εξόδων. 

Από  το 1990 υπήρχε ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησ ί ας. 

Κατόπιν η υποχρεωτική  προσφυγ ή  των µερών στην 

διαµεσολάβηση 	δεν 	έχει 	κατακριθε ί 	ποτέ 	για 

αντισυνταγµατικότητα. Οσοι ζητούν νοµική  βοήθεια εκ των 

εισοδηµάτων τους, εξαιρούνται από  την υποχρεωτική  υπαγωγ ή  

στη διαµεσολάβηση, µε το άρθρο 182 παρ. γ. Συµπληρώνω ό τι 

στα αυτοκ ί νητα έχει δί κιο η αντίθετη γνώµη για τη διάταξη. Στη 

διαβούλευση και κατόπιν στην ψ ήφιση απορρίφθηκαν οι 

σωµατικές βλάβες και ο Θάνατος. Οι υποθέσεις αυτές είναι ούτε το 

3°/ο του συνόλου όλων των υποθέσεων. Στην ιατρική  ευθύ νη 

ελέχθη γιατί  δεν εξαιρέθηκε επίσης η σωµατική  βλάβη και ο 

Θάνατος, διότι αν δεν εί χαµε αυτά  τα αποτελέσµατα σε µια ιατρική  

πράξη, τότε για ποιο Θέµα ιατρικής αµέλειας Θα µιλούσαµε; 0 

υπόχρεος στη διατροφή  καταβάλλει τα έξοδα. Ε ί ναι λάθος στα 
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έξοδα, λάθος έκφραση. Για την παρέµβαση, αν δεν έχουµε αγωγ ή  

τι παρέµβαση να υπάρχει; ∆εν τί θεται Θέµα εταιρειών 

διαµεσολαβητών. Μόνο ενώσεις προσώπων επιτρέπονται, κατά  

την ψήφιση απεκλείσθηκαν ακόµα και οι προσωπικές εταιρείες. Ο 

διαµεσολαβητής δεν έχει δικα ίωµα να προτείνει λύση. Ο 

διαµεσολαβητής βοηθάει στο να βρεθε ί  η λύση από  τα ί δια τα 

διάδικα µέρη και τους νοµικούς τους συµπαραστάτες. Ο 
δικαστικός χρόνος επίλυσης µιας διαφοράς στην Ιταλία - όπου 

εφαρµόζεται η υποχρεωτική  διαµεσολάβηση - ε ί ναι 882 µέρες και 
ο χρόνος επί λυσης µε τη διαµεσολάβηση είναι 115 ηµέρες. Αν ο 
διαµεσολαβητής διαπιστώσει ότι τα διάδικα µέρη είναι σε ακρα ία 

πόλωση, τότε µπορε ί  να σταµατήσει τη διαµεσολάβηση. 

Υπαναχωρε ί  µε αιτιολογηµένη γνώµη που σηµειώνεται στα 

πρακτικά. 

Ο Αρεοπαγ ί της Χρήστος Βρυνιώτης ρώτησε ως εξής: Μπορε ί  
να υπαναχωρήσει ο διαµεσολαβητής χωρίς να έχουµε συµφωνία; 

Ο Αρεοπαγ ί της Χαράλαµπος Μαχα ί ρας απάντησε, ότι τά  
διάδικα µέρη µπορούν να καταφύ γουν στο ∆ικαστήριο ανά  πάσα 
στιγµή , εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία. 

Η Αρεοπαγ ί της Ειρήνη Καλού  ρώτησε ως εξής : Εφόσον τα 
µέρη µπορούν να αποχωρήσουν, ποιος ε ί ναι ο λόγος ώστε να 

ε ί ναι υποχρεωτική  η διαµεσολάβηση; 

Ο Λρεοπαγ ί της Χαράλαµπος Μαχα ί ρας απάντησε, ότι η 
έννοια της διαµεσολάβησης ε ί ναι να γ ί νει µια πρώτη προσπάθειά. 

∆εν εί ναι να λυθε ί  η υπόθεση. " Αλλωστε έχει υιοθετηθεί  από  τα 
εξής Ευρωπαϊκά  κράτη σε διαφορετική  έκταση σε κάθε κράτος, 
όπως την Ιταλ ία, τη Μάλτα, την Γερµανία, την Αυστρία (στα άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες κλπ), στην Ελβετ ία, Κροατ ία κλπ. 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Γεώργιος Χοϊµές, ο 

οποίος δήλωσε : Νοµ ί ζω ότι υπάρχει µια σύ γχυση. Αλλο είναι µια 
προσπάθεια επί λυσης και άλλο η επ ί λυση της διαφοράς. Οι τυχόν 
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ατέλειες νοµ ίζω, ότι δεν καθιστούν αντισυνταγµατικό  το νόµο. 

Εδώ  έχουµε 4 κριτήρια. Το σηµαντικότερο είναι τα έξοδα. Το 

τελευτα ίο µε την αµοιβή  του δικηγόρου, τίθεται σήµερα. Οι 

∆ικηγορικοί  Σύλλογοι δεν το έθεσαν, όταν έγινε ο νόµος. 

Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η Αντιπρόεδρος του Αρεί ου 

Πάγου Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη η οποία δήλωσε: 

Κατά  τη γνώµη µου αντισυνταγµατική  ε ί ναι η υποχρεωτικότητα για 

την προσφυγή  στη διαµεσολάβηση. Αυτό  ε ί ναι το Θέµα. Γιατί  να 

ε ί ναι υποχρεωτικό  να πάει κάποιος στη διαµεσολάβηση; Με αυτό  

τον τρόπο σε εµποδ ίζει να προσφύγεις στη ∆ικαιοσύνη. Αν Θέλω 

να προσφύγω στη διαµεσολάβηση, όχι υποχρεωτικά. 

Η Αντιπρόεδρος του Αρε ί ου Πάγου Μαρία Λεοναρδοπούλου 

- Γαλάνη δήλωσε, ότι ε ί ναι επί  ποινή  απαραδέκτου υποχρεωτική  η 

διαµεσολάβηση, το λέει ο νόµος. Πως θα προσφύγει στη 

∆ικαιοσύνη χωρί ς αυτήν; 

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Θεόδωρος Τζανάκης, 

ο οποίος τοποθετήθηκε, σύµφωνα µε το κατατεθέν υπόµνηµά  του 

ως εξής: «Το Θέµα που δεν καλύφθηκε εί ναι ότι η εφαρµογ ή  του 

νόµου Θωρακίζεται από  την Κεντρική  Επιτροπή  ∆ιαµεσολάβησης 

στο άρθρο 186 του νόµου. Ο διαµεσολαβητής ούτε δικαστής, ού τε 

δικηγόρος ε ί ναι. Μα εί ναι προαιρετική  διαδικασ ία. Το απαράδεκτο 

της συζήτησης ε ί ναι και σε άλλους νόµους και έχόυν κριθε ί  ότι 

ε ί ναι συνταγµατικοί . ∆εν εί ναι και υπέρµετρη η αµοιβή . 

Βρισκόµαστε µέλος της Ευρώπης και έχουµε υποχρέωση να 

εφαρµόζουµε το Ευρωπαϊκό  ∆ ί καιο. Ο συγκεκριµένος νόµος έχει 

ξεκινήσει από  το 1989 όταν τέθηκε Θέµα να βρεθούν εναλλακτικές 

διαδικασίες, ώστε τα κράτη µέλη να ακολουθούν πιο 

συµβιβαστικές φιλικές διαδικασ ί ες γιατί  υπήρξε µεγάλος φόρτος 

στα δικαστήρια. Το 2016 υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο 

µια µελέτη ώστε να βρεθεί  µια ισορροπία µεταξύ  της 

διαµεσολάβησης και της δικαστικής προσφυγής. Γί νεται µια 
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ανάλυση και εκεί  στο άρθρο 5 προβλέπεται η υποχρεωτικίή ~1 

διαµεσολάβηση. Το δέχθηκαν πολλά  κράτη στην Ευρώπη κάi: 

τονίστηκε η ανάγκη να ενισχυθεί  το άρθρο 5 παρ. 2 του 

Κανονισµού . 

Το κοινοτικό  δίκαιο, υπερισχύει κάθε άλλης αντί θετης 

διάταξης του εσωτερικού  δικα ίου κατ' άρθρο 28 παρ. 1 Σ., βάσει 

του οποί ου η Ελλάδα προσχώρησε στις ευρωπαϊκές κοινότητες 

από  1.1.1981 δυνάµει της από  28.5. 1979 Συνθήκης 

* προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., που κυρώθηκε µε το ν. 

αλ c 945/1979 (ΟλΑΠ. 23/1998 Ελ∆ 39, 793, Α.Π. 1330/2000 Ελ∆ 43, 
1~ 

387), ακόµη και του Συντάγµατος κατά  τα άρθρα 2, 10 (πρώην 5) 

0 της Ενοποιηµένης Απόδοσης της Συνθήκης περί  Ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (∆.Ε.Κ. 6/64 Da Costa ΕΝΕΕ ΙΙ, 2, ∆.Ε.Κ. 

34/73 Frateli Variola 8.ρ.Α. Administratione del le Finanzie dell 

Italia 88, 4, ∆.Ε.Κ. 106177 Administratione delle Finanzie (1el Ίo 

Stato Simmenthal 413, 7, ∆.Ε.Κ. 118/75 L. Watson Α. Belmarm 

549, 5, ∆:Ε.Κ. 40/69 Ρ. Bollamann Hauptdollmant Hamburg 

018Γ8118 586, 2 ). Η αρχή  της υπεροχής του κοινοτικού  δικα ί ου 

αφορά  όλους τους κανόνες του ευρωπαϊκού  δικα ί ου, ανεξάρτητα 

από  το εάν αυτοί  απορρέουν από  το πρωτογενές ή  από  το 

παράγωγο δ ί καιο. Επιπλέον, η αρχή  της υπεροχής εφαρµόζεται 

έναντι κάθε εθνικού  κανόνα: νόµου, κανονισµού , διατάγµατος, 

διάταξης, εγκυκλίου κ.λπ. ανεξάρτητα από  το εάν τα κε ί µενα αυτά  

έχουν εκδοθε ί  από  την εκτελεστική  ή  νοµοθετική  εξουσ ία του 

κράτους µέλους. Η δικαστική  εξουσία υπόκειται επ ί σης στην αρχή  

της υπεροχής και ως εκ τούτου το δ ίκαιο που παράγεται από  τη 

δικαστική  εξουσία, δηλαδή  η νοµολογ ία πρέπει να είναι σύµφωνο 

προς το δί καιο της "Ενωσης. Το ∆ΕΚ ασκε ί  τον έλεγχο της ορθής 

εφαρµογ ής της αρχής της υπεροχής του κοινοτικού  δικα ίου, 

επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη µέλη που δεν την τηρούν; µέσω 

των αποφάσεων του που εκδίδονται Βάσει των διαφόρων 
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προσφυγών που προβλέπονται από  τη Συνθήκη ΕΚ, ιδίως της 

προσφυγ ής λόγω παραβάσεως. Η τήρηση της αρχής της 

υπεροχής εναπόκειται επίσης στα εθνικά  δικαστήρια ( βλ. 

απόφαση 13.3.2007 ∆ΕΚ C- 432/2005 [452931), Ε∆ΚΑ 2008,45, 

βλ επίσης αποφάσεις της Ιόπε ∆εκεµβρί ου 1976, 33/76, Rewe, 

Συλλογή  τόµος 1976, σελ 747, σκέψη 5, και 45/76, Comet, 

Συλλογ ή  τόµος 1976, σελ 765, σκέψη 12- της 9ης Μαρτί ου 1978, 

106/77, Simmenthal, Συλλογ ή  τόµος 1978, σελ 239, σκέψεις 21-

22, της 19ης Ιουνίου 1990, 0-213/1989, Factortame κ.λπ., 

Συλλογ ή  1990, σελ 1-2433, σκέψη 19, καθώς και της 14ης 

∆εκεµβρίου 1995, 0-312/1993, Peter-broeck, Συλλογ ή  1995, σελ 

1-4599, σκέψη 12). Περαιτέρω, η αρχή  της πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη ε ί ναι θεµελιώδης. Με στόχο τη διευκόλυνση καλύτερης 

πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το Ευρωπαϊκό  Συµβούλιο του 

Τάµπερε, της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 κάλεσε τα κράτη 

µέλη να. δηµιουργ ήσουν εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασ ί ες. 

Τον Μάιο του 2000, το Συµβούλιο υιοθέτησε συµπεράσµατα για 

τους εναλλακτικούς τρόπους επί λυσης των διαφορών στο αστικό  

και εµπορικό  δί καιο και δήλωσε ότι ο καθορισµός βασικών αρχών 

στον συγκεκριµένο τοµέα αποτελε ί  ουσιαστικό  στάδιο για να 

καταστε ί  δυνατή  η δέουσα επεξεργασία και λειτουργ ία 

εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών σε 

αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ώστε να απλουστευθε ί  και να 

βελτιωθε ί  η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. 	Η διαµεσολάβηση 

αποτελε ί  εναλλακτικό  τρόπο επίλυσης µίας διαφοράς. Ως 

«διαµεσολάβηση» νοε ί ται διαρθρωµένη διαδικασία ανεξαρτήτως 

ονοµασίας, στην οποία δύο ή  περισσότερα µέρη µιας διαφοράς 

επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά  µε την 

επίλυση της διαφοράς τους, µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή. Η 

διαδικασία αυτή  µπορε ί  να κινηθε ί  µε πρωτοβουλ ία των µερών, να 

προταθεί  ή  να διαταχθεί  από  δικαστήριο ή  να προβλέπεται από  το 
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δ ί καιο κράτους µέλους. (βλ. άρθρο 3 της Ο∆ΗΓΙΑΣ 2008/52/ΈΚ; 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ'` 

ΤΗΣ 21 ης Μα ίου 2008 ). 

Η Ελλάδα εισήγαγε dπό  το έτος 2010 στην έννοµη τάξη την 

εναλλακτική  διαδικασία της διαµεσολάβησης, µε το νόµο 

3898/2010, που ενσωµάτωσε στην ελληνική  νοµοθεσία τις 

ευρωπαϊκές διατάξεις. Όµως µέχρι σήµερα δεν εί χε επιτευχθεί  η 

ανάπτυξη του φιλικού  αυτού  µέσου διακανονισµού , ο δε αριθµός 

λ4- των µέχρι σήµερα διαµεσολαβήσεων που έχουν γ ί νει ε ί ναι µικρός. 

!Όα1η~ Το 2016 υποβλήθηκε στη Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο µια αναλυτική  

σε βάθος µελέτη για τη διαµεσολάβηση µε τί τλο « Achieving α 

Balanced Relationship between Mediation απd Judicial 

Proceedings» που συντάχθηκε από  τους Prof Giuseppe ΒΕ ΡΑΙΟ, 

Professor of ΑΟΠ 18 and Practice, Mitchell Hamline School Μ 

ίαω και Dr Leonardo D'URSO ΑΟΠ Center, Co-founder and 

CEO, όπου ανέπτυξαν τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της 

διαµεσολάβησης και τους τρόπους της αποτελεσµατικής 

λειτουργ ί ας της. 

Για την βελτίωση της λειτουργ ίας της διαµεσολάβησης 

τέθηκε σε εφαρµογ ή  ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ τεύχος Α' 

5/17.01.2018), αντικαθιστώντας τον προηγούµενο, τόσο στις 

διασυνοριακές όσο και στις εγχώριες αντιδικ ί ες µε βάση τους εξής 

άξονες: 

Ι. Η διαµεσολάβηση δεν αποτελε ί  ιδιωτική  δικαιοσύνη.Ο 

διαµεσbλαβητής δεν ενεργεί  ως δικαστής αλλά, ακολουθώντας 

συγκεκριµένη διαδικασία και ειδικές τεχνικές, διευκολύνει τον 

διάλογο µεταξύ  των διαδ ί κων και βοηθά  αυτούς να µετακινηθούν 

από  τις αντί θετες σκληρές θέσεις τους στα κοινά  τους 

συµφέροντα, ώστε να καταλήξουν σε δική  τους συµφωνία. Ο 

διαµεσολαβητής διεξάγει τη διαδικασία ε ί τε σε κοινές συνεδρίες 
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ε ί τε σε ξεχωριστές συναντήσεις µε κάθε µέρος και παρουσία των 
δικηγόρων (βλ. άρθρα 179 και 183 Ν. 4512/2018) 

ΙΙ. Η διαµεσολάβηση εί ναι εκούσια διαδικασία επίλυσης µιας 
διαφοράς. Στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, τα µέρη 
προσφεύγουν εθελοντικά  ε ί τε πριν είτε κατά  τη διάρκεια της δί κης, 

µπορούν δε να την εγκαταλε ί ψουν ανά  πάσα στιγµή  χωρί ς 
αιτιολόγηση και να συνεχίσουν τη διένεξη στα δικαστήρια. Ο 
νόµος µεριµνά  ώστε να προστατεύεται πάντα το δικα ίωµα 
προσφυγ ής στη δικαιοσύνη, προβλέποντας αναστολή  της 

παραγραφής και των προθεσµιών για την άσκηση αυτού 
 

(βλ. 

άρθρα 181 και 185 Ν. 4512/2018) 

ΙΙΙ. Η διαµεσολάβηση δεν ε ί ναι υποχρεωτική . 

Μεγάλη συζήτηση έχει προκληθε ί  για τη διάταξη του νέου νόµου 

στο άρθρο 182 υπό  τον τί τλο «Υποχρεωτικότητα», όπου 
προβλέπεται η υπαγωγ ή  συγκεκριµένων ιδιωτικών διαφορών σε 
προσπάθεια επί λυσής τους µε διαµεσολάβηση πριν τη διεξαγωγ ή  
της δί κης. Στο ίδιο άρθρο, επιβάλλεται στους δικηγόρους, πριν 
από  κάθε προσφυγ ή  στα αστικά  δικαστήρια, να ενηµερώσουν τον 
εντολέα τους εγγράφως για τη δυνατότητα απόπειρας 
διαµεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς τους. Η διάταξη αυτή  
θα ισχύσει σε 9 µήνες, δηλαδή  από  την 17/10/2018 (Βλ. άρθρο 
206 Ν. 4512/2018). Σε περί πτωση µη τήρησης των δύο αυτών 
προϋποθέσεων, η συζήτηση της υπόθεσης που άγεται στο 

∆ικαστήριο Θα κηρύσσεται απαράδεκτη. 

Οι διαφορές που υποχρεούνται να περάσουν από  το αρχικό  
αυτό  στάδιο αφορούν τις κατηγορίες των υποθέσεων που η 
διεθνής εµπειρί α έχει αποδε ίξει ότι µπορούν να επιλυθούν φιλικά, 

όπως αυτές που αφορούν την ακ ί νητη ιδιοκτησία, ζηµ ίες από  

αυτοκί νητο, αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών, τις περισσότερες 

οικογενειακές διαφορές και αυτές για διατροφή  ή  αποζηµιώσεις 



ή . 
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από  ιατρικά  σφάλµατα. Επίσης, περιλαµβάνονται και σι διαφορές:' 

απο εµπορικά  σήµατα και ευρεσιτεχνί ες στις οποίες εί νάι. 

σηµαντικό  να προστατευθούν τα µυστικά  των επιχειρήσεων από  

την αναγκαστική  δηµοσιότητα που Θα λάβουν ενώπιον ενός 

δικαστηρίου. 'Οπως προκύπτει από  τις διατάξεις του Ν. 

4512/2018 δεν επιβάλλεται υποχρεωτική  επίλυση της διαφοράς 

µε τη διαµεσολάβηση ούτε καταργεί ται η δυνατότητα προσφυγ ής 

του πολί τη στα δικαστήρια για την παροχή  έννοµης προστασί ας. 

Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ακολουθώντας 

'' 4έ  παρόµοιο σκεπτικό  µε εκε ί νο των αποφάσεών του σχετικά  µε τις 

διαδικασίες συµβιβασµού  (απόφαση της 18ης Μαρτίου 2010, 

Alassini κ.λπ., 0-317/08 έως 0-320/08) έκρινε ότι δεν αντ ί κειται 

στο δί καιό  της η υποχρέωση από  τον νοµοθέτη να προηγε ί ται η 

προσπάθεια για διαµεσολάβηση της ένδικης προσφυγ ής (0-7516 

/14 Ιουνί ου 2017, υπόθεση Menini - Rampanelli κατά  Banco 

Popolare της Ιταλ ί ας). Ειδικότερα το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε 

µεταξύ  των άλλων - ότι «ο ορισµός µιας διαδικασίας 

διαµεσολαβήσεως ως προϋποθέσεως του παραδεκτού  ένδικης 

προσφυγ ής δύναται να άποδειχθεί  συµβατός προς την αρχή  της 

αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας υπό  ορισµένες 

προϋποθέσεις, τη συνδροµή  των οποί ων καλε ί ται να εξακριβώσει 

ο εθνικός δικαστής. Τούτο ισχύει εφόσον η διαδικασ ία 1) δεν 

καταλήγει σε δεσµευτική  για τα εµπλεκόµενα µέρη απόφαση 2) 

δεν καθυστερεί  ουσιωδώς την άσκηση ενδ ί κου βοηθήµατος 3) 

αναστέλλει την απόσβεση των οικεί ων δικαιωµάτων και 4) δεν 

προκαλεί  σηµαντικά  έξοδα, εφόσον 5) η ηλεκτρονική  οδός δεν 

αποτελε ί  το µοναδικό  µέσο προσβάσεως στην εν λόγω διαδικασία 

συµβιβασµού  και 6) ε ί ναι δυνατή  η λήψη προσωρινών µέτρων σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπό  τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο 

κατέληξε στο συµπέρασµα ότι νοµοθεσία, η οποία όχι µόνο έχει 

προβλέψει εξώδικη διαδικασία διαµεσολαβήσεως αλλά, 
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επιπροσθέτως, έχει καταστήσει υποχρεωτική  την προσφυγ ή  σε 
αυτήν πριν την προσφυγή  σε δικαστικό  όργανο, δεν εί ναι 
ασύµβατη προς την Οδηγ ία. 

Ιν. Η διαµεσολάβηση είναι ταχε ία. 0 νόµος προβλέπει σύντοµες 
προθεσµ ίες για τη διεξαγωγ ή  της. Η υποχρεωτική  πρώτη 
απόπειρα διαµεσολάβησης πρέπει να γ ίνει εντός 15 ηµερών, µε 
µέγιστη παράταση 30 ηµερών. Στις περισσότερες υποθέσεις η 
συµφωνία κλε ί νει σε µ ία ηµέρα (βλ. άρθρο 182 παρ.4 Ν. 
4512/2018). 

V. Η διαµεσολάβηση έχει χαµηλό  κόστος. ∆εν καταβάλλεται 
δικαστικό  ένσηµο και η αµοιβή  του διαµεσολαβητή  συµφωνε ί ται 
ελεύθερα από  τα µέρη. Στις µικρές υποθέσεις, µέχρι πέντε 
χιλιάδες ευρώ, ο δικηγόρος δεν είναι υποχρεωτικός, όπως 
άλλωστε και στις µικροδιαφορές ενώπιον των δικαστηρίων. 

Ο νέος νόµος προβλέπει µειωµένες κατώτερες αµοιβές για 
τον διαµεσολαβητή , ξεκινώντας από  50 ευρώ  για ορισµένες 
υποθέσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική  απόπειρα 
διαµεσολάβησης. Εάν δε δεν επιτύχει η διαµεσολάβηση και 
ακολουθήσει δ ί κη, το µέρος που νί κησε δύναται ν' αναζητήσει τα 
έξοδα της διαµεσολάβησης µε την αγωγ ή  του. 

Σε περί πτωση παραβίασης της ανωτέρω υποχρέωσης από  
ένα διάδικο µέρος, προβλέπονται χαµηλές χρηµατικές ποινές µόνο 
εφόσον το κρί νει ο δικαστής ανά  περίπτωση. Επίσης, λαµβάνεται 
µέριµνα για τις ευα ίσθητες οµάδες των πολιτών και προβλέπεται 
η απαλλαγ ή  τους από  την «υποχρεωτικότητα», λόγω οικονοµικής 
αδυναµ ίας (βλ. άρθρο 194 του Ν.4512/2018). 

ΝΙ. Η διαµεσολάβηση εί ναι αποτελεσµατική. Η συµφωνία στην 
οποία καταλήγουν τα µέρη µπορε ί  να κατατεθε ί  στο Πρωτοδικε ί ο 
και να αποτελέσει τί τλο εκτελεστό  όπως µ ία δικαστική  απόφαση 
έναντι παραβόλου 50 ευρώ  (βλ. άρθρο 184 Ν. 4512/2018). 
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νΙΙ. Η διαµεσολάβηση χρησιµοποιεί  σύγχρονες µεθόδους. Ο νέός. 

νόµος υιοθετε ί  τη σύγχρονη τεχνολογ ία προβλέποντας τη χρήση ;_:.. 

του ηλεκτρονικού  ταχυδροµε ί ου, της τηλεδιάσκεψης, του φαξ ή  της 

συστηµένης επιστολής για τη γρήγορη και οικονοµική  διεξαγωγ ή  

της ( βλ. άρθρο 182 παρ.8 Ν. 4512/2018). 

νΙΙ. Η διαµεσολάβηση διεξάγεται από  επιστηµονικά  

καταρτισµένους λειτουργούς. Ο νοµοθέτης διασφαλ ίζει υψηλού  

επιπέδου εκπα ί δευση των διαµεσολαβητών, επιµηκύνοντας την 

υποχρεωτική  εκπα ί δευσή  τους, προβλέποντας την ελεύθερη 

πρόσβαση σε αυτή  όχι µόνο στους αποφοί τους της τριτοβάθµιας 

εκπα ίδευσης αλλά  και σε έγκριτους επιστήµονες, κατέχοντες 

µεταπτυχιακούς τί τλους σπουδών κύρους από  την παγκόσµια 

κοινότητα. Επίσης, διασφαλ ίζει την πιστοποί ησή  τους από  το 

Υπουργε ί ο ∆ικαιοσύνης µε σύστηµα αξιοκρατικών και ουσιαστικών 

εξετάσεων. 

ΙΧ. Η διαµεσολάβηση αναβαθµ ίζει τον ρόλο των δικηγόρων. Οι 

δικηγόροι, ως υποχρεωτικοί  παραστάτες των µερών στη 

διαδικασία της διαµεσολάβησης, αναδεικνύονται απαρα ί τητο ί  για 

τον νοµικό  έλεγχο αυτής και την κατάρτιση της τελικής 

συµφωνίας, επιτυγχάνουν ταχύτερα αποτελέσµατα και ενισχύουν 

τη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες τους. 

Χ. Η διαµεσολάβηση διαθέτει σύστηµα ελέγχου ποιότητας. 

Θωρακίζεται η εφαρµογ ή  της διαµεσολάβησης µε τη σύσταση 

ειδικού  ανώτατου οργάνου ελέγχου και επίλυσης των 

αναφυοµένων ζητηµάτων καθώς και τήρησης του Κώδικα 

∆εοντολογ ίας, ο οποίος ενδυναµώνεται και εξασφαλίζει την 

αµεροληψ ία, την εχεµύθεια και την ανεξαρτησία του. 

∆ιαµεσολαβητή . Συστήνεται Κεντρική  Επιτροπή  ∆ιαµεσολάβησης, 

στην οποία συµµετέχουν ανώτατοι δικαστικοί  λειτουργοί , 

εκπρόσωποι του υπουργεί ου ∆ικαιοσύνης και έγκριτα µέλη της 
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πανεπιστηµιακής και διαµεσολαβητικής κοινότητας. Για πρώτη 
φορά  προβλέπεται η υποχρεωτική  συµµετοχή  αντιπροσώπου των 
επαγγελµατικών φορέων της χώρας (βλ. άρθρο 186 Ν.451212018). 

Οι νέες ρυθµίσεις στην επίλυση των διαφορών µε 
διαµεσολάβηση είναι σηµαντικές για την ισόρροπη προώθηση 
ενός δικαιϊκού  συστήµατος, που συντελεί  σε µ ί α ταχεία, 
αποτελεσµατική, πλέον οικονοµική  και πλέον σύγχρονη 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, πλήρως εναρµονισµένη µε τις διεθνε ί ς 
και ευρωπαϊκές εξελ ίξεις. Οι όροι που διέπουν τη διεξαγωγ ή  της 
διαµεσολάβησης, καθώς και το κόστος που αυτή  συνεπάγεται, 
δεν Θ ίγουν το δικα ίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασ ίας, 
όπως αυτό  κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα (άρθρο 20), αλλά  και στα 
άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και το άρθρο 47 του" Χάρτη Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων. Η παράσταση µε πληρεξούσιο δικηγόρο και η 
αµοιβή  διαµεσολαβητή  δεν οδηγε ί  σε υπέρµετρο για τον πολ ί τη 
κόστος της διαµεσολάβησης, κατά  τα οριζόµενα παραπάνω. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω δεδοµένα, οι ρυθµ ί σεις των 
άρθρων 178-206 του Ν.4512/2018 δεν προσκρούουν στο άρθρο 
20 του Συντάγµατος, αλλά  ούτε και στα άρθρα 6 και 13 της. 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και το 
άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. Εποµένως οι 
διατάξεις αυτής είναι σύµφωνες µε το Ελληνικό  Σύνταγµα και µε 
την Ενωσιακή  Νοµοθεσία». 

Κατόπιν το λόγο έλαβε η Αντιπρόεδρος του Αρε ί ου Πάγου 
Αγγελική  Αλειφεροπούλου, η οποία δήλωσε: 'Εχω τον 
προβληµατισµό, κατά  πόσο αυτή  η υποχρεωτικότητα εί ναι 
συµβατή  µε το άρθρο 20 του Συντάγµατος. Αυτή  η 
υποχρεωτικότητα της διαµεσολάβησης εί ναι ένα εµπόδιο στην 
άµεση παροχή  της δικαστικής προστασίας. ∆εν ε ί µαι αντίθετη µε 
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το θεσµό, αλλά  όχι µε την υποχρεωτικότητα του Θεσµού. Νά:,, 

συνταχθούµε µε την προαιρετικότητα του Θεσµού  και όποιος Θέλει 

να προτιµήσει αυτή  τη διαδικασία. Θεωρώ  ότι δεν εί µαστε έτοιµοι 

να µπούµε σε υποχρεωτικότητα του Θεσµού  της διαµεσολάβησης. 

Στο σηµεί ο αυτό  η Αρεοπαγ ίτης Ειρήνη Καλού  επισήµανε ότι 

ουδέποτε γεννήθηκε Θέµα αντισυνταγµατικότητας της διάταξης 

που προβλέπει το απαράδεκτο της διεκδικητικής αγωγ ής κατά  του 

, ∆ηµοσίου, εάν δεν προηγηθεί  α ίτηση προς το ∆ηµόσιο και δεν 

λςαλ ε παρέλθει άκαρπη η εξάµηνη προθεσµ ί α. 

~Λ 0έ~ 	
Η Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Μαρί α Λεοναρδοπούλου 

~~
0 	- Γαλάνη δήλωσε: Τάσσοµαι µε τη γνώµη, ότι πρέπει να 

προτάξουµε το άρθρο 20 του Συντάγµατος και το άρθρο 6 της 

ΕΣ∆Α. Υπάρχει ήδη ο Θεσµός της δικαστικής διαµεσολάβησης µε 

πέρισσότερα εχέγγυα; γιατί  να µη λειτουργ ήσει αυτός; Η 

υποχρεωτικότητα του Θεσµού  προσκρούει στο Σύνταγµα και στην 

ΕΣ∆Α. 

Αφού  ολοκληρώθηκε η ανταλλαγ ή  απόψεων και η διαλογική  

συζήτηση µεταξύ  των µελών της Ολοµέλειας ακολούθησε 

ψηφοφορί α ως εξής: Ε ί κοσι ένα (21) µέλη και συγκεκριµένα οι 

1)Ιώάννης Γιαννακόπουλος, 2) Ειρήνη Κιουρκτσόγλου- 

Πετρουλάκη, 3) Χρυσούλα Παρασκευά,4) Μαρία Γαλάνη - 

Λεοναρδοπούλου, 5) Αγγελική  Αλειφεροπούλου και 6) Γεώργιος 

Λέκκας, Αντιπρόεδροι του Αρε ί ου Πάγου, 7) ∆ηµητρούλα Υφαντή , 

8)Ιωσήφ Τσαλαγαννίδης, 9) · Σοφία Ντάντου, 10)∆ηµ ήτριος 

Τζιούβας, 11) ∆ιονυσία Μπιτζούνη, 12) Αβροκόµη Οούα, 13) 

Ιωάννης Φιοράκης, 14) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 15) Κωστούλα 

Φλουρή  - Χαλεβίδου,1ό) Ναυσικά  Φράγκου,17) Μαρία 

Γκανιάτσου, 18) Μαρία Τζανακάκη, 19) Γεώργιος Αποστολϋκης, 

20) Αντιγόνη Καρα'ίσκου -Παλόγου και 21) Γεώργιος ∆ηµάκης, 

Αρεοπαγ ί τες, τάχθηκαν υπέρ της αντισυνταγµατικότητας του 

Νόµου σύµφωνα µε την εισήγηση-τοποθέτηση του Αρεοπαγ ί τη 



ι 
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Γεωργ ίου Αποστολάκη, όπως ανωτέρω αναφέρεται. ∆εκαεπτά  

µέλη (17) µέλη και συγκεκριµένα οι: 1) Βασίλειος Πέππας 

Πρόεδρος του Αρε ί ου Πάγου, 2) Ειρήνη Καλού, 3) Χαράλαµπος 

Μαχαί ρας, 4) Χρήστος Βρυνιώτης, 5) ∆ηµήτριος Γεώργας, 6) 

∆ήµητρα Κοκοτί νη, 7) Γεώργιος Χοϊµές, 8) Παρασκευή  Καλαϊτζή, 

9) Μιλτιάδης Χατζηγεωργ ίου, 10) Θεόδωρος Τζανάκης, 11) 

Νικόλαος Πιπιλ ίγκας, 12) Ερωτόκριτος Ερωτοκρί του, 13) Κυριάκος 

Οικονόµου, 14) Ευφροσύνη Καλογεράτου — Ευαγγέλου, 15) 

Αναστασία Περιστεράκη, 16) Σοφία Τζουµερκιώτη και 17) Λουκάς 

Μόρφης, Αρεοπαγ ί τες, τάχθηκαν υπέρ της συνταγµατικότητας του 

Νόµου σύµφωνα µε την εισήγηση του Αρεοπαγ ί τη — Εισηγητή  

Νικολάου Πιπιλ ί γκα, όπως ανωτέρω αναφέρεται. 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Κατά  πλειοψηφία, ότι η Θέσπιση των συγκεκριµένων 

ρυθµ ί σεων που ο Νόµος προβλέπει και οι οπο ί ες διαλαµβάνονται 

στο σκεπτικό  της πλειοψηφίας, στο πλαίσιο της διαδικασ ίας 

υποχρεωτικής διαµεσολάβησης του Ν. 4512/2018 για ορισµένες 

κατηγορί ες αστικών και εµπορικών υποθέσεων, αντιβαί νει για 

τους λόγους που εκε ί  αναφέρονται προς τις συνταγµατικές και 

υπερνοµοθετικής ισχύος διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του 

Συντάγµατος, 6 παρ. η,13της · ΕΣ∆Α και 47 	του Χάρτη των 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 	και της 

ενωσιακής νοµοθεσ ί ας. 

Κρίθηκε, αποφασ ίστηκε και εκδόθηκε στην ΑΘήνα, στις 28 

Ιουνίου 2018. 

Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ 
	

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


