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ά
υπαγωγ ή ς της υπόθεσης σε αυτ ήν. Κατό πιν αυτώ ν τα συλλογικ
ν δια
ό ργανα του δικηγορικο ύ σώ µατος αποφ άσισαν να αιτηθο ύ

του Προέ δρου της Ολοµ έ λειας και του ∆ΣΑ, την σ ύ γκληση της
∆ιοικητική ς Ολοµ έ λειας του Αρε ί ου Πά γου για να αποφανθε ί για τη

συµβατ ότητα ή µη των ά νω διατά ξεων µε το Σ ύ νταγµα και το
ενωσιακ ό δί καιο.

ΙΙ. Ο θεσµ ό ς της υποχρεωτικ ής διαµεσολ άβησης κατά τον ν.

4512/2018

1. Υπαγ ό µενες διαφορ έ ς:

Με το νέο νό µο 4512/2018 ο νοµοθ έτης, για πρώτη φορ ά στην
ελληνικ ή

έννοµη τ ά ξη, καθιστά υποχρεωτικ ό τον θεσµ ό της

διαµεσολ ά βησης για συγκεκριµ ένες, περιορ ίστικά καθορισµ έ νες
στο νό µο, κατηγορ ί ες διαφορώ ν, και συγκεκριµ έ να: (α) διαφορ ές

ση
ανά µεσα στους ιδιοκτή τες ορό φων ή διαµερισµ άτων από τη σχέ
οροφοκτησ ί ας, διαφορές απ ό τη λειτουργ ί α απλή ς και σύ νθετης

κά θετης ιδιοκτησ ί ας, διαφορές από τις σχέ σεις οριζό ντιας και
ου
κά θετης ιδιοκτησ ί ας καθ ώς και διαφορέ ς του γειτονικού δικαί

ές
(10Ό3 έ ως 1031 ΑΚ),• (β) αυτοκινητικές διαφορές;· (γ) διαφορ
από αµοιβέ ς του ά ρθρου 622Α ΚΠολ∆ - (δ) οικογενειακ ές

διαφορές, εκτό ς από αυτέ ς των ά ρθρων 592 § 1 στ. α', β' και γ '
και 592 § 2 ΚΠολ∆, (ε) διαφορές που αφορο ύ ν σε απαιτ ή σεις
αποζηµ ί ωσης ασθενών ή των οικεί ων τους σε β άρος ιατρών, οι
οποί ες ανακ ύ πτουν κατά την

δραστηριό τητας

των

ά σκηση της επαγγελµατικ ή ς

τελευταί ων,•(στ)

που

διαφορές

δηµιουργού νται από την προσβολή εµπορικών σηµ άτων,
ή
σχεδί ων
βιοµηχανικ ών
ευρεσιτεχνί ας,
διπλωµ άτων
υποδειγµά των και (ζ) διαφορές από χρηµατιστηριακ ές συµβ άσεις.
2. Έ ννοµες συνέ πειες

Η υποχρεωτικό τητα της διαµεσολ ά βησης ως προς τις εν

λό γω κατηγορί ες συναρτ ά ται προς δύ ο βασικές

συνέ πειες: α)

ότι ανά γεται σε

έννοµες

ό ρο του παραδεκτο ύ της

b-
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συζή τησης των σχετικών αγωγ ών η προσκοµιδή στο ∆ικαστή ριο
του πρακτικού µη επί τευξης συµφωνί ας διαµεσολά βησης

ή

αποτυχί ας της σχετικ ή ς διαδικασίας, και β) Θεσπ ί ζονται
χρηµατικέ ς ποινές: α) 120

έως 300, και επιπλ έον β) πρόσθετη

ποινή που φτάνει έως το Ό,2% της αξί ας του αντικειµέ νου της
δί κης, οι οποί ες επιβάλλονται δυνητικώς από το ∆ικαστήριο σε
βάρος του µ έρους που στις εν λό γω διαφορές δεν προσέ ρχεται
στην πρώτη, υποχρεωτική , συνεδρί α της διαµεσολά βησης.
ΙΙΙ. ∆υσανά λογος περιορισµ ό ς του δικαιώµατος δικαστικής
προστασί ας:
1. Το δικα ί ωµα δικαστικ ή ς προστασίας και ακώλυτης
πρό σβασης στο φυσικό δικαστή και οι συνταγµατικ ά

δικαιολογηµέ νοι περιορισµοί . Το δικαί ωµα αποτελεσµατική ς

δικαστική ς προστασί ας κατοχυρώνεται στο ά ρθρο 20 παρ. 1 του
Συντά γµατος, εν συνδυασµ ώ προς το ά ρθρο 8 που προβλέ πει
το δικα ίωµα ακώλυτης πρόσβασης στον φυσικ ό δικαστή , αλλά
και στα ά ρθρα 6 της Ευρωπαϊκ ή ς Σ ύ µβασης ∆ικαιωµ άτων του
Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και το άρθρο 47 του Χά ρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµ ά των της ΕΕ.
Οι προϋ ποθέσεις ασκ ήσεως του δικαιώ µατος δικαστική ς
προστασί ας πρέπει να συνά πτονται προς τη λειτουργ ί α των
δικαστηρί ων και την ανά γκη αποτελεσµατικ ής απονοµ ής

δικαιοσύ νης, να υπ άρχει ε ύλογη σχέ ση αναλογικό τητας προς τα

χρησιµοποιού µενα µέσα και του επιδιωκό µενου σκοπο ύ (Ε∆∆Α
17.1.2008 Βασιλά κης, 4.5.2006 Εξαµηλιώ της), και να µην
υπερβα ί νουν τα όρια εκε ί να, πέραν των οποί ων θα συνεπή γοντο
την άµεση ή έµµεση κατά λυση του προστατευό µενου δικαιώµατος
παροχής έ ννοµης προστασί ας (ΣτΕ 136/2013, Ε∆ΚΑ 2013, 211,
ΣτΕ 478812014, ΝοΒ 2015, 826, ΣτΕ 294 1/1988, ∆ΦΝ 1990, 280).
Γενικότερα, πρέ πει να εξυπηρετού ν την ασφάλεια δικαί ου και τη
χρηστή απονοµ ή της δικαιοσ ύ νης, δεν πρέπει να εµποδ ίζουν τον
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πολί τη να κριθεί η υπόθεσή του στην ουσ ί α από το αρµ όδιο
δικαστή ριο (Ε∆∆Α 27.7.2006, Ευσταθ ί ου, ΝοΒ 2006.1170) και δεν
επιτρέ πεται η αποφυγ ή ελέ γχου της ουσ ί ας της διαφορά ς (Ε∆∆Α
14.12.2006 Γιαννούσης).

Κατά πά για νοµολογ ί α του Ε∆∆Α οι τυχόν περιορισµο ί του
δικαιώµατος εί ναι θεµιτοί α) εάν τε ί νουν προς έ ναν ορισµέ νο,
Θεµιτό σκοπό και β) εάν υφί σταται εύ λογη σχέση αναλογικ ότητας
µεταξύ των χρησιµοποιού µενων µ έ σων και του επιδιωκ ό µενου

σκοπού 2. Το ∆ικαστ ή ριο της Ευρωπαϊκ ής "Ενωσης, αντιστο ί χως,
έ χει θέ σει ως προαπαιτο ύ µενο ότι «Οι περιορισµοί αυτοί

ανταποκρί νονται πρά γµατι σε σκοπο ύ ς γενικού συµφέροντος, που
επιδιώ κει το επί µαχο µέ τρο και δεν αποτελού ν, ενό ψει του
επιδιωκό µενου σκοπού , υπέ ρµετρη και επαχθ ή επέ µβαση που Θα
προσέ βαλε την ί δια την ουσί α των ού τως διασφαλιζοµ έ νων
δικαιωµάτων».
Σε πλε ί ονες περιπτώσεις τα πολιτικά δικαστήρια κλή θηκαν
να αποφανθού ν σχετικά µε το εά ν η υποχρέ ωση καταβολή ς ενός
προκαθορισµ ένου τέλους ή ποσοστού επί του αντικειµ έ νου της

διαφοράς υπέ ρ του Ελληνικο ύ ∆ηµοσ ί ου, ως προϋ πόθεση, ε ί τε
του παραδεκτο ύ της άσκησης του ενδ ί κου βοηθή µατος, εί τε της

συζήτησης αυτο ύ , εί τε ακό µα και της επ ί της ουσ ί ας αποδοχ ή ς ή
απόρριψ ή ς του, εί ναι συµβατ ό ς µε το δικα ί ωµα δικαστικ ής
προστασί ας.
Συναφώς, διαπί στωσαν αντ ί θεση στο
Συντά γµατος και στα

ά ρθρο 20 του

ά ρθρα 6 και 13 της ΕΣ∆Α, α) στην

υποχρέ ωση καταβολ ή ς παραβόλου για την άσκηση έφεσης, β)
στην Θέ σπιση παραβ όλου ύφους 20°/ο επί του επιβληθ έ ντος

προστί µου από την Κτηµατική Υπηρεσ ί α του ∆ηµοσί ου για την
προσβολή πράξε ών της, γ) στην υποχρέ ωση προσκοµιδή ς
πιστοποιητικού καταβολή ς του ΕΝΦΙΑ, και δ) στην υποχρέωση
καταβολή ς τέ λους δικαστικού ενσή µου στις αναγνωριστικ ές
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αγωγ ές. Στις παραπά νω περιπτώσεις κρί θηκε ότι η επιβολή

οικονοµικ ών εµποδί ων για την πρό σβαση στην δικαιοσ ύ νη δεν
συνδέ εται µε την αποτελεσµατική απονοµή της και εποµ έ νως δεν

αποτελεί θεµιτό σκοπό για τον περιορισµ ό του δικαιώ µατος
δικαστική ς ακροά σεως, ενώ, µό νο το δηµοσιονοµικ ό συµφέρον

του ∆ηµοσί ου δεν µπορεί να αναχθε ί σε έ να γενικό τερο δηµόσιο
συµφέ ρον (Ε∆∆Α, Ζουµπουλ ί δης κατά Ελλά δος, 25.6.2009), που
Θα δικαιολογο ύ σε σε κάθε περί πτωση την παραβ ί αση του
δικαιώµατος του πολί τη για πρό σβαση στη δικαιοσ ύ νη. Σε ό,τι
αφορά ειδικώς την υποχρεωτική προσφυγ ή σε εξωδικαστικ ά µέ σα

επί λυσης των ιδιωτικ ών διαφορών σηµειώ νεται ότι παλαιότερα
έ χουν κριθεί αντισυνταγµατικ ές διατά ξεις για αναγκαστικ ή ή

υποχρεωτικ ή διαιτησί α µε το σκεπτικ ό ότι συνιστο ύ σαν αθέ µιτή
αφα ί ρεση του διαδ ί κου από το φυσικ ό δικαστ ή του.
2. Η υποχρεωτικ ή διαµεσολά βηση του ν. 4512/2018 ως
αποστέ ρηση του δικαιώ µατος δικαστικ ής προστασί ας και
ακώλυτης πρό σβασης στον φυσικ ό δικαστή.
Οι διατά ξεις των άρθρων 8 και 20 Συντ. ε ί ναι απολ ύ τως
σαφε ί ς, ώστε να µην ε ί ναι επιτρεπτή η υποχρεωτικ ή για τους

πολί τες

και χωρί ς οποιαδή ποτε σύ µφωνη γνώµη τους
πρόταξη/ττροδικασ ί α της ∆ιαµεσολαβή σεως.
-

-

Το πρό βληµα που θέ τει η υποχρεωτικ ή διαµεσολ ά βηση,

ό πως νοµοθετε ί ται εν προκειµέ νω, εί ναι πρωτί στως πρόβληµα
αρχής. Η ρητή συνέ πεια, εφόσον δεν έχει τηρηθε ί η διαδικασί α της

διαµεσολά βησης, εί ναι το απαρά δεκτο της συζή τησης. "Ετσι, η
(υποχρεωτικ ή ) διαµεσολάβηση τί θεται ευθ έως εκ του νό µου ως

διαδικαστικ ή προϋπόθεση, έστω της συζή τησης. Αυτ ό δηµιουργεί

εξ ορισµο ύ εµπό διο στην άµεση πρό σβαση στη ∆ικαιοσ ύ νη. Σε

αντί θεση µε τα άλλα γνωστά εµπόδια, που επί σης τί θενται ως
διαδικαστικέ ς προϋ ποθέσεις

ή ως εν γ έ νει προϋ ποθέσεις

δικαστική ς προστασί ας, όπως η καταβολή ενσή µου, η καταβολ ή

- σελ.56
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ς, η υποχρεωτικ ή παρά σταση/. 7,
προε ί σπραξης δικηγορικ ής αµοιβ ή
!. /. 9
διαφορά:-ι:
σηµαντική
α
πολύ
µε δικηγ ό ρο κ.ο.κ., υπά ρχει εδώ µ ί
σως συναφή µε την παροχ ή
Όλα τα υπό λοιπα εµπόδια εί ναι αµ έ
ύ νονται λ.χ. µε
της δικαστικ ή ς προστασί ας. Οι δι ά δικοι επιβαρ
η---.
ύ ν εν τ έλει την
κά ποιες οικονοµικ έ ς επιβαρύ νσεις, που αποτελο
έ ξοδα της απονοµ ής
(µικρή η µεγαλύ τερη) συµµετοχ ή τους στα

δεν ε ί ναι για όλους)
∆ικαιοσ ύ νης, η οποία πράγµατι δεν ε ί ναι (ή
µη και οι διαδικαστικ ές
αγαθ ό απολύ τως ελε ύ θερο. Ακ ό
µενο της δ ί κης ε ί ναι
,4 ττροϋ ποθέ σεις που σχετί ζονται µε το αντικε ί
δικαστικ ή ς προστασ ί ας.
ε σε από λυτη συνά φεια µε την παροχ ή
α
θεση του ορισµ έ νου της αγωγ ής
'Ετσι, λ.χ. η διαδικαστικ ή προϋ πό
γκη να προστατευτε ί τό σον ο
δικαιολογε ί ται απ όλυτα από την ανά
ό αό ριστα εισαγωγικ ά
εναγ ό µενος, ό σον και το δικαστ ή ριο απ
θεται ό µως στην «πηγ ή»
δικό γραφα. Το ε ύ λογο αυτό εµπ όδιο τ ί
ά φεια µε αυτ ή. Η
της δικαστικ ή ς προστασ ί ας και σε άµεση συν
έ λνει τους διαδ ί κους
υποχρεωτικ ή διαµεσολ άβηση, αντιθέ τως, στ
ύ γουν στο φυσικ ό
«κά που αλλο ύ», πριν τους επιτρέ ψει να προσφ

λιΌλ
ιο

ό σβασης στην
τους δικαστ ή . Εξ από ψεως ακ ώλυτης πρ

ς προβληµατικό,· και µάλιστα όσο
δικαιοσ ύ νη, αυτ ό εί ναι αυτοτελ ώ
ναι η διαδικασ ί α της
«φθηνή» και ταχεί α και εάν ε ί
ύ λ όγου, δεν ε ί ναι
διαµεσολ ά βησης. Για την ταυτ ό τητα του νοµικο
ά ρθρο 182 § 2,
συµβατ ή µε το ά ρθρο 20 Συντ. η πρόβλεψη (στο
και µ ά λιστα µε
g, ε. 4 - 5 Ν. 451.2/2018) δυσµενώ ν συνεπειών έ ρου µε δικαιοδοτικ ής
µί α διατ ύ πωση αφενός αό ριστη και αφετ
πτωση που ένα µ έρος ή
φύ σεως «υπονοο ύ µενα;, - για την περί
α ∆ιαµεσολαβ ή σεως ή στο
διά δικος δεν προσ έ λθει στη διαδικασ ί
τι για την επιβολ ή των
∆ιαµεσολαβητ ή . Ε ί ναι χαρακτηριστικ ό ό
ρος του διαδ ί κου που
προβλεπό µενων χρηµατικ ών ποινών σε β ά
άβησης, αν και
δεν προσ ή λθε στη διαδικασ ί α της διαµεσολ

µο συνεκτιµά ται η εν γ ένει
κλή θηκε προς το ύ το, κατά τον νό
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συµπεριφορά του στη µη προσέ λευση στη διαδικασ ί
α της
διαµεσολάβησης.
Η υποχρεωτικ ό τητα της ∆ιαµεσολαβ ή σεων
νοµοθετε ί ται, ε ί ναι, επιπροσθ έτως, αντ ί θετη µε την εγγ
ύ

όπως
ηση της

ελε ύθερης αναπτ ύ ξεως της προσωπικ ό τητας (Συντ. 5 παρ. 1).

3. Η υποχρεωτικ ή διαµεσολ άβηση του ν. 451 2/2 018 ως
δυσανά λογος περιορισµ ό ς του δικαι ώ
µατος δικαστικ ή ς
προστασίας .
Προκειµέ νου να εξεταστεί η συµβατ ό τητα του εισαγ όµενου

δικονοµικού προσταδ ί ου υποχρεωτικ ής διαµεσολ ά βησης µε το
δικαί ωµα δικαστικ ή ς,Προστασί ας πρέπει, περαιτ έ ρω, υπό
το φως
της αρχή ς της αναλογικ ό τητας, να διερευνηθε ί εά ν η υποχρεωτικ
ή

διαµεσολ ά βηση στις ειδικ ές κατηγορί ες διαφορ ών στις οπο
ί ες
εισά γεται, εί ναι πρό σφορη και αναγκα ί α για την προαγωγ
ή του

συµφέ ροντος της δικαιοσ ύ νης, καθ ώς επί σης ε ά
ν τα εξ αυτή ς
µειονεκτή µατα αξιολογο ύ νται ως σηµαντικ ό τερα σε σχ
έ ση µετά

από ό ποια αναµεν ό µενα Θετικά αποτελέ σµατα. Συναφ ώς, πρ
έπει
να συνεκτιµηθού ν οι εξής παρά γοντες:
α) Η ανισό τητα των µερών ως θεµελι ώδες κριτή ριο ασυµ 3ατότητας
ί
µε το δικαί ωµα δικαστικ ής προστασί ας.
Η υποχρεωτικ ή διαµεσολά βηση εί ναι κατ εξοχ ή ν
απρό σφορη, και άρα µη αναγκα ί α, για την προαγωγ ή
του

συµφέ ροντος της δικαιοσ ύ νης στις περιπτ ώσεις όπου µεταξ ύ των
µερώ ν υφί σταται προφανής ανισό τητα. Η ανισό τητα αυτ ή
µπορεί

να

έχει τον χαρακτ ή ρα τό σο οικονοµικ ής ανισό τητας (στις
περιπτ ώσεις οικονοµικ ή ς υπεροπλί ας του ενός µ έρους), όσο και

πληροφοριακ ή ς ανισό τητας (στις περιπτ ώσεις το έ να απ ό τα δ ύ
ο
µέ ρη έ χει προνοµιακ ή πρό σβαση στο αποδεικτικ ό υλικ ό µε

αποτέ λεσµα να προκαλε ί ται ασυµµετρί α πληροφ όρησης ί ων δυο
µερών). Και οι δ ύ ο αυτ ές µορφέ ς ανισό τητας µεταφράζονται
σε

διαπραγµατευτικ ή ανισό τητα, η οπο ί α εί ναι κρί σιµη στο στάδιο της

- σελ.58
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τις δ ύ ο ανωτέ ρω εκδοχ ές
διαµεσολάβησης. Η ανισό τητα, και υπ ό
ί ου δεδοµ έ νη στις
(οικονοµικ ή και πληροφοριακ ή) ε ί ναι εκ προοιµ
ά γονται στην υποχρεωτικ ή
εξή ς τρεις κατηγορί ες διαφ ό ρων που υπ
έ ντων απ ό τροχα ί α
για µεσολ ά βηση: Στις διαφορές µεταξύ ζηµιωθ
(συµβά σεις ασφάλισης
ατυχή µατα και ασφαλιστικ ών εταιρει ών
ασθενών ή των
αυτοκινητική ς ευθύ νης).Στις διαφορέ ς µεταξύ

ών και ιατρικ ών
οικεί ων τους και παρόχων υπηρεσι ών υγεί ας (ιατρ
ές συµβάσεις, µεταξ ύ
κέ ντρων). Στις διαφορές απ ό χρηµατιστηριακ

ν και αντισυµβαλλοµ έ νων
παρό χων χρηµατοοικονοµικ ών υπηρεσι ώ
ανισό τητα, στις ως
.λ~ τους ιδιωτ ώ ν επενδυτ ών. Η δεδοµ ένη αυτ ή
το δικα ί ωµα δικαστικ ή ς
ά νω κατηγορί ες υποθέ σεων, υπονοµε ύ ει '
4eε
~ ~ρ~~`
µενος, διά της
προστασ ί ας πολλαπλ ώ ς. Ο επιδιωκ ό
ή
ίΎ+Q
ό χαρακτ ή ρα.
διαµεσολά βηση, συµβιβασµ ός έ χει συµβατικ
ός δ ί καιης
Προκειµ ένου η σ ύ µβαση να λειτουργ ή σει ως µηχανισµ
ό ντων απαιτε ί ται
εξισορρό πησης των αντιτιθέ µενων συµφερ
σεις προφανο ύς
διαπραγµατευτικ ή ισοδυναµ ί α. Στις περιπτ ώ

ύ τους
διαπραγµατευτικ ή ς υπεροπλ ί ας του ενός µ έ ρους η µεταξ
νεται εκ των πραγµ άτων
ά νιση κατανοµ ή δυνά µεων, Θα αποτυπ ώ
ά ζει µε
και στο τελικ ό συµβατικ ό κεί µενο, που θα προσοµοι

ναι η δυνατ ότητα
λεό ντειο συµφων ί α. Μό νη δικλε ί δα ασφαλε ί ας εί
ό ταν η
του διαµεσολαβητ ή να συντ ά ξει πρακτικ ό αποτυχί ας
ί θετη στα
διευθέ τηση της διαφοράς ε ί ναι κατά την κρί ση του αντ

χρηστά ήθη ή την δηµ όσια τάξη ( ά ρθρο 191 ν. 4512/2018). Η

ή , καθ ώς ο
προστασ ί α αυτή ό µως του αδ ύ νατου µ έ ρους εί ναι ισχν
όλο στο καθ '
ό ιαµεσολαβητ ής αφ' ενός δεν έ χει παρεµβατικ ό ρ
έ χει κατ"
ηµάς σ ύ στηµα διαµεσολ άβησης, αφ ' ετέ ρου δεν Θα

ανά γκην ο ύ τε καν νοµική κατά ρτιση.
άγµα
Το ισχυρό µέ ρος, εφόσον δρά σει κακοπίστως -πρ

έλκυσης της
ανέ ξοδο γι' αυτό ν-, διαθέ τει την δυνατό τητα παρ
ί λυση της
διαδικασ ί ας, υπό την πρό φαση της προσπάθειας για επ

ροντας τον οικονοµικ ά
διαφοράς µέ σω διαµεσολ άβησης, παρασ ύ
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πιο αδύ ναµο αντί δικο του στα -καθόλου ευκαταφρόνητα - ακρα ί α
όρια του κ ό στους και του χρόνου της προβλεπ ό µενης διαδικασ ί ας.

Εξαντλ ώντας τον έ τσι οικονοµικ ά , θα µπορεί να ενισχύ ει τη
διαπραγµατευτικ ή του Θέ ση και να αποκλε ί σει de facto την

επιλογ ή του αδυνάµου µέ ρους για προσφυγ ή στη ∆ικαιοσ ύ νη. Η
διαµεσολ ά βηση µετατρέπεται, κατ' αυτόν τον τρό πο, σε µοχλό
πί εσης προς το αδ ύ ναµο µέ ρος για να δεχθε ί τη συµβιβαστικ ή
επί λυση, όχι διό τι την Θεωρεί συµφερότερη ή δικαιότερη, αλλ ά

διό τι επιχειρε ί να περιορί σει την οικονοµικ ή του επιβάρυνση και
τον συνολικ ό χρό νο ικανοποί ησης της αξιώσεώ ς του. Η εφαρµογ ή

της νοµιµ ό τητας και η διευθέ τηση της διαφοράς σύ µφωνα µε το
νό µο, πα ύ ουν να αποτελού ν το µε ίζον κριτή ριο για την επ ί λυση

της διαφοράς. Σε έ να κράτος δικαί ου η έννοµη τά ξη δεν µπορε ί να

ανέ χεται τον υποβιβασµ ό της νοµιµ ό τητας σε δε ύ τερη µο ί ρα

έ ναντι της προαγωγ ή ς του συµφέ ροντος των οικονοµικ ά,
πληροφοριακ ά και· διαπραγµατευτικ ά ισχυρό τερων κοινωνών.

Λύ σεις οι οποί ες δί νουν το προβάδισµα στο συµφέ ρον του
ισχυρού έ ναντι της νοµιµ ό τητας αντιστρατεύ ονται τις βασικ ές

αξιολογ ή σεις του δικα 'ί κού µας πολιτισµού . Ο προβληµατισµ ός
αυτός επιτεί νεται εκ του γεγονότος

ό τι η απουσί α νοµικ ή ς

κατάρτισης του διαµεσολαβητή µπορε ί να έχει ως αποτέλεσµα
καταληκτικ ές συµφωνί ες οι οποί ες αντί κεινται σε διατάξεις

αναγκαστικού δικα ί ου. "Ετσι, µέ σω της διαµεσολ άβησης , θα
καθί σταται ευχερέ ς για ασφαλιστικ ές εταιρείες

ή εταιρεί ες

παροχ ή ς επενδυτικ ών υπηρεσιώ ν να αποφεύ γουν την εφαρµογ ή

του ειδικο ύ προστατευτικού θεσµικού πλαισί ου που έ χει Θεσπιστεί
για την προστασ ί α εί τε του δικαιού χου της αποζηµ ί ωσης, εί τε του

λή πτη των αντ ί στοιχων υπηρεσι ών. Τέλος, αλλ ά όχι έ σχατο,
από λλυται µε τον τρό πο αυτό ν το ευρύ τερο κοινωνικ ό και δηµ όσιο
συµφέ ρον να κριθε ί αυθεντικά ο παρά νοµος χαρακτ ήρας

ορισµ έ νης πρακτικ ής ή η ακυρό τητα ορισµέ νου συµβατικο ύ όρου
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ας δεν περιορί ζεται µ όνον
µε δικαστικ ή κρί ση, η εµβ έ λεια της οπο ί
ευρύ τερη παιδαγωγικ ή
στις σχέ σεις µεταξύ των µερών, αλλά έχει

ές, όπως έχει
και καθοδηγητικ ή λειτουργ ί α. Τέ τοιες διαφορ
ά ζονται κά τω απ ό το
προσφυ ώς ειπωθε ί , «δεν επιτρέ πεται να σκεπ
ύ συµβιβασµο ύ , αλλά
αδιαφανές πέ πλο του διαµεσολαβητικο
νονται στο φως των εµπεριστατωµ έ νων
επιβ ά λλεται να λ ύ
αιτιολογι ών της δικαστικ ής από φασης»..
β) Πρόβλεψη και υιοθέ τηση

ά λλων εναλλακτικ ών µορφ ών

επί λυσης της διαφοράς

έ πονται άλλες
Εί ναι φανερ ό ό τι στις περιπτ ώσεις που προβλ
ς, και πολ ύ
λίαΆ ε εναλλακτικ ές µορφές επί λυσης της διαφορά
τα µ έρη, η καθι έ ρωση
περισσ ότερο όταν αυτέ ς υιοθετο ύ νται από
9 `ρη'
i0
λυσης της διαφοράς, µε
µ ί ας επ ί πλέ ον εναλλακτικ ή ς µορφή ς επί
~
ξ

απρόσφορη και
υποχρεωτικ ό χαρακτή ρα, καθ ί σταται προδ ήλως
του συµφ έ ροντος της
ά ρα µη αναγκα ί α για την προαγωγ ή
δικαιοσ ύ νης. Συγκεκριµ ένα:

πεται η διαδικασ ί α
Στα ά ρθρα 209 και 2146 ΚΠολ∆ προβλ έ
κη, για διαφορές
συµβιβαστικ ής επέ µβασης του Ειρηνοδ ί
ή ς µεσολ άβησης
αρµοδι ό τητας. Ειρηνοδικε ί ου (209), και δικαστικ
ί ες αυτ ές,
(214Β) στο Πρωτοδικε ί ο και στο Εφετε ί ο. Οι διαδικασ

ύ , παρέχουν
που διεξά γονται ενώπιον δικαστικο ύ λειτουργο
όσθετο κ ό στος για
εχέ γγυα αµεροληψ ί ας και δεν συνεπ ά γονται πρ

ί ως σε διαφορές
τα µ έρη. Πρό κειται για διαδικασ ία πρόσφορη, ιδ
ύ των µερών
οικογενειακο ύ και γειτονικο ύ δικαί ου, ό που οι µεταξ

ξη µε την µεσολαβητικ ή
έ ριδες, µπορού ν αν αµβλυνθο ύ ν στην πρά
ί του. Σε κ άθε
παρέ µβαση του δικαστ ή , ως αµερό ληπτου τρ

ρθρων 209 & 2146
περί πτωση, εφ ό σον οι διαδικασ ί ες των ά
ί µέσω αυτ ών η
επιλεγο ύ ν τελικώς από τα µέ ρη, και δεν επιλυθε

ά βησης του ν.
διαφορά , η υποχρεωτική επιβολή της διαµεσολ
ί α.
4512/2018 παρί σταται προδ ή λως απρό σφορη και µη αναγκα

απ ό την
Στις αυτοκινητικ ές διαφορέ ς λειτουργε ί µε επιτυχί α ήδη
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1η Μαίου 2000 το Σ ύστηµα Άµεσης Πληρωµ ής (Σ.Α.Π.), στο οποί ο
συµµετέχουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκού ν στην
Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικ ής ευθύ νης αυτοκινήτων.
Πρόκειται για σύ στηµα

άµεσης αποζηµί ωσης των αναί τιων

ασφαλιζοµένων που εµπλέ κονται σε τροχαί ο ατύ χηµα,
απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να στραφού ν κατά της

ασφαλιστικής επιχεί ρησης που καλύ πτει την ευθύ νη του υπαί τιου
οδηγού. Κατ' εφαρµογ ή της Συµφωνί ας άµεσου διακανονισµού
ζηµιών

από

τροχαί ο

ατ ύ χηµα

(διαθέσιµη

εδώ:

http://ωωω.eaee.qr/cros/sites/de(ault/1iles/sap.pdf) σε περί πτωση
τροχαί ου ατυχή µατος, και συµφωνί ας των µερών, η ασφαλιστικ ή
εταιρία του ανα ί τιου οδηγού τον αποζηµιώνει για λογαριασµ ό της
ασφαλιστικής εταιρί ας που καλύ πτει την ευθύ νη του υπαί τιου
οδηγού . Εί ναι φανερό ότι σε περί πτωση µη επί τευξης συµφωνίας
των µερών µέσω του συστή µατος φιλικού διακανονισµού, η
πρόσθετη υποχρέωση προσφυγ ής στην διαµεσολά βηση σε τί ποτα
δεν εξυπηρετεί , ού τε προάγει το συµφέρον της ∆ικαιοσύ νης,
καθόσον η ασυµφωνί α των µερών εί τε για την υπαιτιότητα, εί τε για
την έ κταση της ζηµ ί ας εί ναι εκ προοιµ ί ου δεδοµέ νη. Περαιτέρω,
ειδικώς για τις αυτοκινητικές διαφορές, το πεδί ο έφαρµογ ή ς του
ά ρθρου 182 § 1 β' καταλαµβά νει ακ ό µη και τις αξιώσεις κατά του
Επικουρικού Κεφαλαί ου, δεδοµένου ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο
αποτελεί ΝΠΙ∆, και ως εκ τού του δεν καταλαµβάνεται από την
εξα ί ρεση του άρθρου 182 § 2 Α β'. Εποµένως, για την - άσκηση
αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαί ου ο διάδικος Θα πρέπει
να διέρχεται από διττή προδικασί α, υποβαλλόµενος τόσο στην
υποχρεωτικ ή προδικασί α διαµεσολάβησης,

όσο και στην

προδικασία του άρθρου 19 § 8 Ν. _ 489/1976, που προστέθηκε µε
το άρθρο 4 εδ. δ' Ν. 4092/2012, και προβλέ πει ότι «Η αγωγ ή κατά
του Επικουρικού Κεφαλα ί ου εί ναι παραδεκτή , µόνον αν ο ενάγων
έχει υποβάλει προ της ά σκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο
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'4
έγγραφη αί τηση αποζηµί ωσης, µε συνηµµ έ να τα έγγραφα που

αποδεικνύουν την απαί τηση του. Το Επικουρικ ό Κεφάλαιο εί ναι
υποχρεωµέ νο να απαντή σει αιτιολογηµ ένα στην αί τηση εντός
τριών µηνών από την υποβολή της, σύ µφωνα µε την παρά γραφο 6
του άρθρου 6 του νό µου αυτού . Μετά τη λή ψη της απά ντησης του
Επικουρικού Κεφαλαί ου ή την άπρακτη παρέ λευση της ως ά νω
προθεσµ ί ας, ο παθών δύναται να ασκ ή σει αγωγ ή κατά του
Επικουρικού Κεφαλαί ου». Και πάλι εί ναι φανερό ότι εφό σον ο
ζηµιωθεί ς δεν αποδέ χεται την απά ντηση του Επικουρικο ύ

λΥΌλ
~0 >
Λ

4φΚεφαλαί ου στην αί τησή του, οποιαδ ή ποτε νέα από πειρα
εξωδικαστικ ής επί λυσης εί ναι απρό σφορη και µη αναγκα ί α. Σε ό ,τι
αφορά τις χρηµατιστηριακές διαφορές

ή δη ο Ν. 4514/2018

(Ψηφισθε ί ς λί γες µ όνον ηµέρες µετά το Ν. 4512/2018) προβλ έ πει
διαφορετικό µηχανισµ ό εξωδικαστικής επ ί λυσης των διαφορώ ν
από επενδυτικές υπηρεσί ες, στις οποί ες υπά γονται και οι
χρή µατιστηριακές διαφορές. Συγκεκριµ ένα, το

άρθρο 75 Ν.

4514/2018 προβλέπει ότι «1. Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ., τα υποκαταστ ή µατα
επιχειρήσεων επενδ ύ σεων µε έδρα σε άλλο κράτος-µ έλος που
λειτουργού ν στην Ελλάδα καθώς και τα υποκαταστή µατα
επιχειρή σεων τρί των χωρών που λειτουργού ν στην Ελλά δα
οφεί λουν να συνεργ άζονται µε φορεί ς που εί ναι επιφορτισµ έ νοι µε
την υποβολ ή καταγγελιών και παραπό νων από πελά τες τους µε
σκοπό την εξωδικαστικ ή επί λυση των διαφορώ ν που αφορού ν την
παροχή επενδυτικών και παρεπό µενων υπηρεσιών. 2. Οι φορεί ς
της προηγού µενης παραγρά φου συνεργ άζονται στενά µε τους
αντί στοιχους φορεί ς των άλλων κρατών-µελών για την επ ί λυση
διασυνοριακ ών διαφορών. 3. Η Επιτροπ ή Κεφαλαιαγοράς
κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τις διαθέ σιµες, στο πλαί σιο των
αρµοδιοτή των της, πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασί ες για την
εξωδικαστικ ή επί λυση των διαφορών που αφορού ν την παροχή
επενδυτικών και παρεπό µενων υπηρεσιών ».

Ε ί ναι και πά λι

ι~
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φανερό

ό τι η διατή ρηση·

δ ύο παρά λληλων συστηµ άτων

εξωδικαστικ ή ς επί λυσης της διαφοράς για την ί δια ακριβ
ώς
κατηγορί α διαφορών, όχι µό νο καταδεικνύ ει την ανακολουθ
ί α του
νοµοθέ τη, αλλά επιπροσθέ τως, καθιστά τον µηχανισµ
ό της

υποχρεωτικ ής διαµεσολ ά βησης του ν. 4512/2018 απρό σφορο και
πάντως µη αναγκα ί ο.
γ) Αξιώσεις για επιχεί ρηση θετικ ή ς αναντικατά στατης
πρά ξης (αρθ. 946 ΚΠολ∆), και αξιώσεις παρά λειψης ή ανοχή ς

(αρθ. 947 ΚΠολ∆).

Όταν η αξ ί ωση

έ χει ως αντικε ί µενο την επιχε ί ρηση

αναντικατάστατης πράξεως κατά το

ά ρθρο 946 ΚΠολ∆,

ή

παράλειψη ή ανοχή πρά ξεως κατ ά το ά ρθρο 947 ΚΠολ∆ ή
απόδοση ή παρά δοση τέ κνου κατά το ά ρθρο 950 ΚΠολ∆, για την

επί σπευση. εκτελ έσεως απαιτε ί ται η

ύ παρξη αποκλειστικ ά

δικαστική ς αποφ ά σεως ως εκτελεστού τί τλου, που επιδικ άζει ή
απειλεί τα αναπληρωµατικ ά µέ σα εκτελ έσεως της χρηµατικ ή ς

ποινή ς ή της προσωπικ ή ς κρατή σεως. Οι λοιποί εκτελεστο ί τί τλοι
δεν µπορού ν να αποτελέ σουν εν προκειµ ένω έγκυρο θεµ έλιο της

εκτελεστικ ή ς διαδικασί ας. Εποµέ νως, στις περιπτ ώσεις αυτές, το
πρακτικό διαµεσολαβ ή σεως δεν µπορε ί να αποτελ έσει τί τλο τη

διενέ ργεια έγκυρης εκτελ έ σεως. Ως εκ της φ ύσεώς τους, αρκετ ές
περιπτώσεις της υποχρεωτικ ή ς διαµεσολαβή σεως του άρθρου 182

παρ. 1 ν. 451 2/2 018 αφορού ν σε αξι ώσεις αυτού του εί δους και
συγκεκριµ ένα: Η περί πτωση α' (: γειτονικού δικαί ου διαφορές,

από τις οποί ες πηγ άζουν κατά κανό να αξιώσεις παραλε ί ψεως ή
ανοχή ς του ά ρθρου 947 ΚΠολ∆), η περί πτωση δ (: οικογενειακο ύ

δικα ί ου διαφορές, όπως οι διαφορές για την παράδοση-απόδοση
τέ κνου, την παρεµπ ό διση επικοινωνί ας γονέ α µε το τέ κνο κατά το
ά ρθρο 950 ΚΠολ∆), η περί πτωση στ'): · προσβολή σηµάτων,
ευρεσιτεχνί ας κ.ο.κ., διαφορές από τις οποί ες πηγ άζουν κατά
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άρθρο
κανό να αξιώσεις παραλε ί ψεως ή ανοχής πράξεως κατά το
947 ΚΠολ∆).
Στις περιπτώσεις αυτέ ς, το πρακτικό διαµεσολαβή σεως δεν
ή
µπορεί να αποτελ έσει έ γκυρο εκτελεστ ό τί τλο για την αναγκαστικ

ικανοποί ηση των παραγ ό µενων αξιώσεων, δεδοµέ νου ότι δεν
ί ας
αποτελε ί προφανώς δικαστική από φαση, την ύ παρξη της οπο

ανά γουν σε αναγκα ί α προϋ πόθεση τα ά ρθρα 946, 947 και 950

ΚΠολ∆. Κατά συνέ πεια, .στις προαναφερθε ί σες κατηγορί ες
τα στο
διαφορών η επιβολή υποχρέ ωσης για την προσφυγ ή πρώ

4*· διαµεσολαβητ ή -µ ί α διαδικασ ί α εκ προοιµ ί ου απρό σφορη- πλή ττει
το δικαί ωµα αποτελεσµατικ ής πρό σβασης στη δικαιοσ ύ νη.

δ) Αποκλεισµ ός της δυνατ ότητας εκπροσ ώπησης απ ό

δικηγ όρο (παράστασης «δια» δικηγ όρου)

Στο ά ρθρο 182 ν. 4512/2018 καθιερώ νεται υποχρεωτικ ή
παρά σταση «µετά» πληρεξουσ ί ου δικηγ όρου, χωρί ς περιθώριο

παρέ κκλισης, ή τοι εκπροσώπησης «δια» πληρεξουσ ί ου. Η δι άταξη
δηµιουργεί προφανέ ς αδιέ ξοδο στην περί πτωση των νοµικ ών
προσώπων. Ακ όµη ό µως και στην περί πτωση των φυσικ ών
προσώπων, δεν δικαιολογε ί ται, ιδ ί ως στις περιπτώσεις
αντικειµενικ ών δυσχερειών του διαδί κου (όταν ο διά δικος εί ναι

υπερή λικας, ασθενή ς, αγρά µµατος, κ άτοικος αλλοδαπ ής ή
κά τοικος αποµονωµ ένης περιοχή ς). Η παραπάνω ρύθµιση έ ρχεται
σε αντ ί θεση µε το κατοχυρωµ έ νο στο ά ρθρο 6 ΕΣ∆Α δικα ί ωµα

εκπροσώπησης αποκλειστικ ά από πληρεξούσιο δικηγ όρο, χωρί ς
αυτοπρό σωπη παρά σταση του διαδ ί κου (βλ. αποφά σεις του Ε∆∆Α

της 21.1.1999 στην υπόθεση Geyseghem κατά Βελγ ί ου, της
13.2.2001 στην υπόθεση Krombach κατά Γαλλί ας, και της 20 -3-

2001, στην υπόθεση Goedhart κατά Βελγ ί ου, καθ ώς και η από
28.3.2000 απ όφαση του ∆ΕΚ C - 7/98 Krombach κατά Bamberski).

ε) Ειδικώς επί οικογενειακ ών υποθέ σεων: µέτρο απρό σφορο

και stricto sensu δυσανά λονο.
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Ειδικώς στην περίπτωση των οικογενειακών διαφορών, η
/ *λβολ ή υποχρεωτικ ής διαµεσολάβησης παρί σταται προδήλως
i
οrtτρόσφορη προς επίλυση της διαφοράς, καθ' όσον εκ της φύ σεως
του πράγµατος, οι σύζυγοι εξαντλούν στην πράξη κάθε περιθώριο
µεταξύ τους συνεννόησης, συχνά και µε την εµπλοκ ή τρί των
προσώπων µε διαµεσολαβητικό ρόλο, δικηγ όρων ή µη, προτού
προσφύ γουν στα πολιτικά δικαστήρια. Επιπροσθέτως, η
καθιέ ρωση αυξηµέ νης αµοιβή ς του διαµεσολαβητή στις υποθέσεις
διατροφής (170 πλ έον ΦΠΑ), σε σχέση µε τις υπόλοιπες ειδικέ ς
διαδικασί ες (50 πλ

έον ΦΠΑ), καθιστά την επιβάρυνση stricto

sensu δυσανάλογη.

στ) Υπαγωγ ή υποθέ σεων όπου δεν παρί σταται ως επί το
πλεί στον ανάγκη επί σπευσης.
Παρά τις βελτιώσεις κατά το στάδιο της νοµοπαραγωγικ ής
διαδικασί ας (µε την απάλειψη ορισµένων κατηγοριών διαφορών),
ο ν. 4512/2018 διατηρεί την υπαγωγ ή 7 κατηγοριών διαφορών, µε
εξαιρετικά ευρεί α - δικαστηριακή ύλη, όπως οι υλικές ζηµ ί ες από
αυτοκί νητο και οι οικογενειακ ές διαφορές. Επικαλεί ται δε, προς
τού το (στην ΑιτΕκθ) την ανά γκη επιτάχυνσης απονοµ ή ς της
δικαιοσύ νης. Ασχ έτως

ότι ουδόλως προεξοφλεί ται µε την

διαδικασί α της διαµεσολάβησης η αί σια έ κβαση και η επί λυση της
διαφοράς, επισηµαί νεται ο απρόσφορος χαρακτή ρας της
υπαγωγ ής των συγκεκριµένων διαφορών στην υποχρεωτικ ή
διαµεσολάβηση. Για τις υποχρεωτικώς υπαγ όµενες διαφορές δεν
υφί σταται επιτακτική ανάγκη επιτάχυνσης, τουναντί ον πρόκειται,
ως επί το πλεί στον, για ειδικές διαδικασί ες για τις οποί ες, ως
γνωστόν, ακό µα και στο Πρωτοδικεί ο Αθηνών πλέον, ο
προσδιορισµ ός δικασί µου εί ναι συντοµ ότερος. Εις επί ρρωση
αυτού βάσει των διαθέσιµων στοιχεί ων της Ε∆Ε , οι εκκρεµεί ς
υποθέσεις στο Πρωτοδικεί ο Αθηνών στις 31.12.2012

ή ταν

173.670, στις 31.12.2013 ήταν 165.686, στις 31.12.2014 ή ταν
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144.297, και στις 31.12.2015 ή ταν 142.620. Αντ ί στοιχα, στο
Εφετεί ο Αθηνών στις 31.12.2012 οι εκκρεµε ί ς υποθέσεις ή ταν
17.030, και στις 31.12.2015 ή ταν 13.943.
Ιν. Αντιµετώπιση του ζητή µατος της υποχρεωτικ ότητα C
βά σει του ενωσιακού δικαί ου. Το κό στος της υποχΡεωτική ς
διαµεσολάβησης, ως δυσανάλονο c περιορισυός του δικαι ώµατος
δικαστική ς προστασί ας, σ ύ µφωνα µε τη νοµολονί α του ∆ΕΕ.
Φέ ρον στοιχεί ο του θεσµού της διαµεσολάβησης, κατ ά το
ενωσιακό δί καιο, εί ναι η εκού σια υπαγωγ ή των µερών σε αυτ όν.
Παρότι το ά ρθρο 178 του ν. 4512/2018 αναφέρει ότι µε τις
διατά ξεις του Κεφαλαί ου Β επιδι ώκεται η εναρµ όνιση µε την
Οδηγ ί α 2008/52/ΕΚ, η εν λόγω Οδηγ ί α ουδόλως επιβά λλει στα
κράτη

-

µέ λη την καθιέ ρωση υποχρεωτικού προσταδ ί ου

διαµεσολ ά βησης πριν αχθο ύ ν οι ιδιωτικέ ς διαφορέ ς στην
∆ικαιοσύ νη. Αντιθέ τως, η επιβολ ή υποχρεωτικό τητας αποτ έλεσε

επιλογ ή του Έλληνα νοµοθέ τη, απολύ τως αναντί στοιχη προς τα
βασικά χαρακτηριστικά του Θεσµο ύ της διαµεσολά βησης.
Στην Οδηγ ί α 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ ί ου και
του Συµβουλί ου της 21ης Μαΐου 2008 και ειδικό τερα στο ά ρθρο 5
§ 2 και την αιτιολογικ ή σκ έ ψη 14 προβλέ πεται η εφαρµογ ή της
Οδηγ ί ας, που διέ πει αποκλειστικά την εκού σια διαµεσολά βηση,
υπό την επιφύλαξη εθνικ ή ς νοµοθεσί ας, που καθιστ ά τη

διαµεσολά βηση υποχρεωτική , εφόσον ό µως δεν εµποδί ζει την
πρόσβαση των µερών στο δικαστικό σύ στηµα. Στην αιτιολογικ ή
σκέ ψη 10 της Οδηγ ί ας αναφέ ρεται, εξάλλου, ότι θα πρέ πει να
εφαρµ όζεται σε αστικέ ς και εµπορικέ ς υποθέ σεις, αλλά όχι σε
«...δικαιώµατα και υποχρεώσεις ως προς τα οποία τα µέρη δεν
έχουν την ελευθερία να αποφασίζουν βάσει του οικείου
εφαρµοστέου δικαίου. Τέ τοια δικαιώµατα και υποχρεώσεις
αποτελούν ιδιαίτερα συχνό φαινόµενο στο οικογενειακ ό και το
εργατικό δίκαιο». Επί σης, στην Οδηγ ία 2013111/ΕΕ, που αφορά

~i
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διαµεσολάβηση σε καταναλωτικές διαφορές, ορίζεται στην
αιτιολογική σκέ ψη 41 ότι οι υπηρεσί ες διαµεσολάβησης (ΕΕ∆) Θα
πρέπει να προσφέρονται δωρεάν στον καταναλωτή , ενώ στο
άρθρο 9 § 2 περ. α ορίζεται ότι « τα µέρη µπορού ν να αποσυρθού ν
από τη διαδικασία σε οποιοδή ποτε στάδιο, εφόσον δεν εί ναι
ικανοποιηµέ να µε τη διεξαγωγή της διαδικασίας, ενηµερώνονται
σχετικά µε το δικαίωµα αυτό πριν την έ ναρξη της διαδικασίας, αν
οι εθνικοί κανό νες προβλέ πουν υποχρεωτική συµµετοχή του
εµπόρου σης διαδικασίες ΕΕ∆... ». Το ∆ΕΕ στην υπόθεση Rosalba
Alassini κ.λπ. κατά Telecom Italia όρΑ Θεώρησε κρί σιµα στοιχεί α
για να κριθεί εάν το υποχρεωτικό προστάδιο διαµεσολάβησης
Θί γει το δικαίωµα δικαστικ ή ς προστασί ας α) τη µη δεσµευτικ ότητα
του αποτελέσµατος της διαµεσολάβησης και την δυνατότητα
άσκησης ενδί κου βοηθή µατος, β) την ταχύ τητα του

έ νδικου

βοηθή µατος, ν) αναστολή της παραγραφή ς, δ) την πρόβλεψη

προσωρινή ς δικαστικής προστασίας κα ί ε) την επιβάρυνση µε
ανύ παρκτα ή ασή µαντα έξοδα. Εξ αντιδιαστολή ς, δέ χθηκε ό τι µια
υποχρεωτικ ή προδικασί α υποχρεωτική ς εξωδικαστικ ή ς επί λυσης
της διαφοράς εί ναι αντί θετη στα άρθρα 6 § 1 και 13 ΕΣ∆Α & 47
ΧΟ∆ΕΕ εφόσον: (α) καθιστά πρακτικ ώς αδύ νατη ή υπερβολικ ά
δυσχερή την άσκηση των δικαιωµάτων των διαδί κων, (β) το
αποτέλεσµα της εί ναι δεσµευτικό για τα µ έρη, (γ) δεν συνεπάγεται
την αναστολή της παραγραφή ς κατά τη διά ρκεια της διεξαγωγ ή ς
της απόπειρας εξωδικαστική ς επί λυσης της διαφοράς και (δ)
συνεπάγεται δυσανάλογη οικονοµική επιβάρυνση. Εν συνεχε ί α, το
∆ΕΕ στην απόφαση Menini (C - 75/16 της 14.6.2017) δέχθηκε ότι
η υποχρεωτικ ή προσφυγ ή στη διαµεσολάβηση προτού επιληφθεί
της διαφοράς δικαστικό όργανο δεν µπορεί να διακυβε ύ σει την
υλοποί ηση του σκοπού της Οδηγ ί ας 2013/11/ΕΕ, ο οποί ος κατά το
ά ρθρο 1 αυτής «...είναι να συµβάλει στην επίτευξη υψηλού
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, στην ορθή λειτουργ ία της
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εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας ό τι οι καταναλωτές µπορού ν
να υποβάλουν προαιρετικά καταγγελίες κατά εµπόρων σε φορείς
που παρέχουν ανεξάρτητες, αµερόληπτες, διαφανείς;
αποτελεσµατικές, ταχείες και δίκαιες διαδικασί ες εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών...». Περαιτέ ρω το ∆ικαστήριο έκρινε ότι «...ο
ορισµός µίας διαδικασίας διαµεσολάβησης ως προϋποθέσεως του
παραδεκτού έ νδικής προσφυγής δύ ναται να αποδειχθεί συµβατός
προς την αρχή της αποτελεσµατικής · ένδικης προστασίας αν η
διαδικασία αυτή δεν καταλή γει σε δεσµευτική για τα εµπλεκόµενα

µέρη από φαση, δεν καθυστερεί ουσιωδώς την άσκηση ενδίκου
βοηθήµατος, αναστέλλει την απόσβεση των οικείων δικαιωµάτων
και δεν προκαλεί έξοδα ή προκαλεί ελ άχιστα έξοδα... ». Στην
Αιτ.Εκθ. ν. 4512/2018 αναφέ ρεται

ό τι η υποχρεωτικ ή

διαµεσολά βηση δεν προκαλεί ή προκαλεί ελάχιστα έξοδα. Εί ναι
ό µως αυτό αληθές; Για. να διαπιστωθεί το πραγµατικό κόστος της
διαδικασί ας πρέπει να ληφθού ν υπ' ό ψιν .τα εξή ς: α) Ανεξά ρτητα
από την επιτυχί α της διαµεσολάβησης το κό στος της θα
επιβαρύ νει τα µ έρη κατ' ελάχιστον κατά 170 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,

ή τοι 210,80 που ε ί ναι η ελάχιστη χρέωση για εργασία δύ ο ωρών
του διαµεσολαβητή , σε υποθέσεις τακτικ ή ς διαδικασίας και στι ς

υποθέσεις διατροφής, β) Στις ειδικές διαδικασί ες και στις
µικροδιαφορές η ελάχιστη αµοιβή του διαµεσολαβητή ανέ ρχεται σε
50 , πλ

έον ΦΠΑ, ή τοι 62 . Σε

ό,τι αφορά ειδικώς την αµοιβή

του διαµεσολαβητή επισηµαί νονται δύ ο σηµαντικές νοµοθετικές
αστοχί ες, που επιτεί νουν τον δυσανάλογο και αντιφατικ ό
χαρακτή ρα των σχετικών ρυθµί σεων: Η ελάχιστη αµοιβή του
διαµεσολαβητή οφείλεται ακόµα στις περιπτώσεις αρχή θεν
άρνησης (από την πρώτη στιγµ ή) του ενός εκ των µερών να

ακολουθήσει η διαδικασί α της διαµεσολάβησης. Στις περιπτώσεις

αυτές οφείλεται αµοιβή για µη παρασχεθεί σα υπηρεσία , γεγονός
που επιτεί νει τον δυσανάλογο χαρακτή ρα της". Οι διαφορές από
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διατροφή υπά γονται µε ειδικ ή ρύ θµιση (ά ρθρο 194 παρ. 3 ν.

4512/2 018) στην ελ άχιστη αµοιβή των 170 , εν

ώ οι εν γ έ νει

υπαγ ό µενες στις ειδικ ές διαδικασί ες διαφορές (µεταξύ των οποί
ων
και οι διαφορές από συµµετοχή στα αποκτή µατα) σε ελ άχιστη

αµοιβή 50 . Η αντ

ί φαση εί ναι πρό δηλη καθ ώ ς οι µεν αξι ώσεις

συµµετοχή ς στα αποκτ ή µατα, Θα υπά γονται στην ελάχιστη αµοιβ

των 50 (ΚΠολ∆ 592

ή

§ 3 στ. δ'), παρά το γεγονός ότι το
οικονοµικ ό διακύ βευµα των υποθέσεων αυτών ε ί ναι κατ
ά κανόνα

πολύ υψηλ ότερο απ ό εκε ί νο των υποθέ σεων διατροφή ς, γ) Π
έ ραν
των δύ ο πρώτων ωρώ ν, ο διαµεσολαβητ ή ς δικαιού
ται αµοιβής

ανά λογης µε το χρ ό νο απασχό λησή ς του, µε ελ
άχιστη τιµ ή τα 100
ευρώ/ ώρα απασχό λησης πλ έον ΦΠΑ, ή τοι 124 /
ώρα χωρί ς να
ορί ζεται το µ έ γιστο ύ φος της αµοιβ ή ς, δ) Οι
ώρες απασχό λησης
µπορούν να ανέ λθουν συνολικ ά σε ε ί κοσι τέ σσερις .

ε) Στην διαδικασ ί α προβλ έ πεται υποχρεωτικ ή συµµετοχ
ή των
πληρεξουσ ί ων δικηγ όρων (µε εξα ί
ρεση τις καταναλωτικ ές
διαφορέ ς και τις µικροδιαφορές). Παρά την δ
έ σµευση του

Υπουργού ∆ικαιοσ ύ νης

ό τι Θα καθιερωθε ί ελά χιστη αµοιβ ή,
ανερχό µενη στα 2/3 του αντί στοιχου γραµµατ ί
ου, εντού τοις το ύ το

δεν

έχει εισ έ τι νοµοθετηθε ί . Εποµέ νως, σ ή µερα ισχ
ύ ει η
νοµοθετικ ά Θεσπισµ έ νη ελ άχιστη αµοιβ ή 80€/ώρα πλ έ
ον ΦΠΑ,
ή τοι 99.20 (Παρ ά ρτηµα Ι Κωδ∆ικ),. και συνολικ ώ
ς για τις 2

πρώτες ώρες 198,40 . ζ) Παρ ότι ο νοµοθ έ της προέ
βλεψε στον ν.
4512/2018, όπως - συµπληρώθηκε µε τον ν. 4531/2 018, την

δυνατότητα να γ ί νει γνωστοπο ί ηση µε συστηµ έ
νη επιστολή ή
ηλεκτρονικ ά , προσαπαιτε ί να αποδεικν ύεται το περιεχόµενο
της
και η ηµεροµηνία της καθώς και η βεβαι ό τητα παραλαβής,
Όµως,

το αποδεικτικ ό αποστολή ς και παραλαβ ή ς της συστηµ ένη.ς
επιστολή ς δεν αποδεικνύ ει το περιεχό µενο αυτή ς, καθώ ς αυτό
δεν
ελέ γχεται, ενώ η αποστολή ηλεκτρονικο ύ ταχυδροµεί
ου δεν

εξασφαλί ζει την βεβαι ό τητά της παραλαβή ς. Συνεπώς, ελλοχε
ύει ο
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κί νδυνος, η µ ό νη δυνατό τητα γνωστοποί ησης να εί ναι τελικ ώς η
επί δοση µε δικαστικ ό επιµελητ ή . στ) Στην περί πτωση µονοµερο ύ ς

δήλωσής αποχώρησης από την διαδικασί α διαµεσολ ά βησης
προβλέ πονται δύ ο (2) επιδό σεις, ή τοι ι) από το έ να µ έρος στο

ό
ά λλο και ιι) προς τον διαµεσολαβητή . ζ) Αν το πρακτικ
ύν
διαµεσολ ά βησης περιλαµβά νει και διατά ξεις που αφορο

δικαιοπραξί ες οι οποί ες υπό κεινται εκ του νό µου σε
να
οι διατά ξεις,,, αυτές πρέπει
συµβολαιογραφικ ό τύ πο,
νθετες
περιβληθο ύ ν το συµβολαιογραφικ ό τύ πο. η) Στις πιο σ ύ
ί ες
υποθέ σεις σε αποδεικτικ ό επί πεδο (π.χ. ιατρικ ή ς ευθύ νης, ζηµ
ί α στην
από αυτοκινητικά ατυχή µατα) µπορε ί να παρί σταται αναγκα
οι δικαιο ύ νται
πράξη η πρόσληψη τεχνικ ώ ν συµβού λων, οι οποί

ένο ότι
αµοιβή ς για την παροχή των υπηρεσι ών τους. Θ) Με δεδοµ
ύ διαδί κου
ο νό µος επιβά λλει την αυτοπρόσωπη παρά σταση το

σθετα
(« µετά » του πληρεξουσ ί ου δικηγ ό ρου) δηµιουργο ύ νται πρό

\.

ήτευση
έ ξοδα µετακ ί νησης των συµµετεχ ό ντων, ι) Η νοµ ότυπη κλ
και µη προσέλευση έχει ως συνέπεια ό τι το ∆ικαστ ή ριο, που θα
επιληφθε ί της διαφοράς στη συνέχεια, δ ύ ναται να επιβάλει στο

ί ας µ έ ρος που απουσί ασε χρηµατικ ή ποινή - λό γω της απουσ
έον
ύ φους 120 έ ως 300 ευρώ ακό µα κι αν έ χει νικ ή σει, και επιπλ

χρηµατική ποινή µέ χρι ποσοστο ύ 0,2% επί του αντικειµέ νου της
τα
διαφοράς ανάλογα µε την έκταση της ήττας αυτο ύ . Απ ό
παραπ άνω συνάγεται ό τι το κό στος της υποχρεωτικ ής

διαµεσολά βησης πόρρω απέχει από το να χαρακτηριστε ί µηδενικό
ή ελά χιστο, σύ µφωνα µε την παγ ί α νοµολογ ί α του ∆ΕΕ.
ν.∆ικαιοσυνκριτικ ά δεδοµέ να : Η κρινό µενη νοµοθετικ ή ρύ θµιση,
που καθιερώνει υποχρεωτική διαµεσολά βηση σε εκτεταµ ένο εύ ρος

υποθέ σεων εί ναι διεθνώς πρωτότυπη καθώς συνδυάζει τρί α
στοιχεί α που δεν απαντώνται, εν συνδυασµ ώ, σε άλλες έννοµες

τά ξεις: υποχρεωτικ ό τητα διαµεσολάβησης - ιδιαίτερα εκτεταµ έ νο
εύρος υπαγ όµενων ιδιωτικώ ν διαφορώ ν - υψηλό συγκριτικά
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κόστος. ∆ιεθνώς, η απολύ τως κρατούσα τάση εί ναι η διατήρηση
του ανεξαιρέτως εκούσιου χαρακτήρα της διαµεσολάβησης. Στις

εντελώς µεµονωµέ νες περιπτώσεις που ο Θεσµός εισάγεται
υποχρεωτικώς, περιορίζεται σε ένα προστάδιο ενηµέρωσης των
µερών, και

όχι πλ ή ρους διαµεσολάβησης, µε αντιστοί χως

µειωµένο κόστος, και τού το µόνον σε εντελώς περιορισµέ νο
αριθµό υποθέσεων. Σηµειώνεται ότι η αγγλική νοµολογ ί α έχει ή δη
από το 2004 ταχθεί υπέρ της Θέσης ότι η αναγκαστική προσφυγ ή
στη διαµεσολά βηση εί ναι ασύ µβατη προς το άρθρο 6 § 1 ΕΣ∆Α.
Σ ύ µφωνα µε την απόφαση ΗΑΙΞΕΥ
GENERAL

V

ΜΙΙΤΟΝ ΚΕΥΝΕΞ

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». Οµοί ως, το
Συνταγµατικ ό ∆ικαστήριο της Ρουµανί ας στην απόφασή του

266/2014

έκρινε

ότι η καθιέ ρωση υποχρεωτικού προσταδ ί ου

διαµεσολά βησης, ακόµη κι αν αυτό

έ χει ενηµερωτικό µ όνο

χαρακτή ρα, αντί κειται στο δικαί ωµα δικαστικής προστασί ας και
ελεύθερης πρό σβασης σε δικαστήριο. Επειδή οι παρό ντες
ισχυρισµοί µας εί ναι νοµικά βάσιµοι. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΟΑ: Οπως κριθεί ότι .η υποχρεωτική διαµεσολάβηση σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, όπως εισή χθη µε τις διατάξεις
των άρθρων 182,183 & 194 του νό µου 4512/2018, δεν εί ναι
σύ µφωνη µε το Σ ύ νταγµα και την Ενωσιακ ή Νοµοθεσί α». Στο
σηµεί ο αυτό τελεί ωσε την ανάπτυξη του υποµνή µατος ο Πρόεδρος
της Ολοµ έλειας των Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
και Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ∆ηµ ή τρης Κ.

Βερβεσός και αποχώρησε από την. αί θουσα της Ολοµέλειας.
Κατόπιν τούτων ο Αντεισαγγελέας του Αρεί ου Πάγου
Αθανάσιος Κατσιρώδης, εισηγ ή θηκε τα κατωτέ ρω:
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«Με το άρθρο 20 του Συντάγµατος έχει Θεσπιστεί το
δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστικό σύ στηµα της χώρας και της
αποτελεσµατικής δικαστική ς προστασίας. Το δικαί ωµα αυτό
παράλληλα αναφέρεται και ισχύει και µε τις υπερεθνικές διατάξεις
των ά ρθρων 6 και 13 της ΕΣ∆Α .
Ι. Με το άρθρο 182 του Ν. 4512/2018 θεσπί στηκε η

υποχρεωτική διαµεσολάβηση σε µεγ άλο αριθµ ό αστικών και
εµπορικών υποθέσεων (άρθρο 182) στα πλαί σια της Οδηγ ί ας
2008/52 ΕΚ. Κατ'

αρχάς εί µαι υπέρ του θεσµού της

διαµεσολάβησης και του αντί στοιχου της ποινική ς συνδιαλλαγ ής
(άρθρο 308 Β του ΚΠ∆) . Για την ρύθµιση αυτή καλεί ται να
γνωµοδοτή σει σή µερα η Ολοµέλειά Σας, σύ µφωνα µε το άρθρο 14
παρ. 2 και 4 του Ν. 1756/1988 (ΚΟ∆Κ∆Λ).
ΙΙ. Το κεφάλαιο αυτό της υποχρεωτική ς διαµεσολάβησης
από τον Εθνικό Νοµοθέ τη έχει απασχολή σει και τα διεθνή
δικαστή ριο . Συγκεκριµέ να το ∆ΕΕ 14/6/2017 075/16 έκρινε ότι
εί ναι δυνατή η υπαγωγ ή στην υποχρεωτική διαµεσολάβηση από
τον εθνικό νοµοθέ τη και

άλλων υποθέσεων πέραν ,_των

διασυνοριακών υποθέσεων που προβλέπει η Οδηγ ί α 2008Ι52/ΕΚ
(περί πτωση ανακοπή ς σε διαταγ ή πληρωµ ή ς ιδιώτη και τράπεζας
στην Ιταλί α στην οποία αναλυτικά αναφέρθηκε ο Κος Εισηγητής).
Αυτό, δέχεται το ∆ΕΕ, µπορεί να γ ί νει εφόσον δεν παραβιάζεται το
δικαί ωµα πρόσβασης στο δικαστικό σύ στηµα της χώρας. Τέλος το
ί διο δικαστήριο δέχθηκε ότι η υποχρεωτική παράσταση µε
δικηγ όρο και η µη δυνατότητα απόσυρσης από την
διαµεσολάβηση χωρί ς εύλογη αιτί α, που

όριζε η Ιταλική

Νοµοθεσί α, εί ναι αντί θετη µε το δικαίωµα πρόσβασης στο
δικαστικό σύστηµα της χώρας. Την ί δια κρί ση εξέ φερε παλαιότερα
το ∆ΕΕ ( C-317,318,319, 320 /2008 Απόφαση της 18-3-2008) σε
διαφορά καταναλωτών και εταιρεί ας κινητής τηλεφωνί ας στην
Ιταλί α, στην οποί α επί σης αναφέρθηκε ο Κος Εισηγητής. Βασικές
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αρχέ ς της υποχρεωτική ς διαµεσολάβησης εί ναι, σύ µφωνα µε το
∆ΕΕ : α) ισοδυναµί α της µε το δικαίωµα πρόσβασης στο δικαστικ ό
σύστηµα της χώρας, β) η µη δέσµευση της απόφασης
διαµεσολά βησης για τα εµπλεκόµενα µέρη, γ) η µη καθυστέρηση

της κρατική ς προστασί ας, δ) η αναστολή της παραγραφή ς και ε) η
µη πρό κληση σοβαρών εξόδων στους διαδί κους .
ΙΙΙ. Η Επιστηµονική · Επιτροπή της Βουλή ς , της οποί ας τις
από ψεις υιοθετ ώ , αναφερόµενη στην παραπάνω κρινό µενη
ρύθµιση, αφού ουσιαστικά αποδέχεται τις παραπάνω από ψεις του
∆ΕΕ για την ρύ θµιση της υποχρεωτικής διαµεσολά βησης,
επιπλέον αναφέ ρεται : α) στο Ε∆∆Α που έχει κρί νει δυνατό τον
περιορισµ ό του παραπάνω δικαιώµατος ( δικαί ωµα πρόσβασης
στο δικαστικό σύστηµα της χώρας και της αποτελεσµατικ ής
δικαστικ ή ς προστασί ας) µε βάση την αρχή της αναλογικ ό τητας ,
των µέ σων που χρησιµοποιού νται και του επιδιωκό µενου σκοπ ό

(σελ. 24 ) · και β) στην προαιρετική Θέσπιση της διαµεσολ άβησης
στην Ε.Ε. πλην Ιταλ ί ας που έχει θεσπί σει και την υποχρεωτικ ή
διαµεσολάβηση. Τέλος η

ί δια Επιτροπή καταλή γει

ότι εί ναι

προβληµατική η υποχρεωτικ ή διαµεσολάβηση επειδή : α) αφορά
πολ ύ µεγ άλο αριθµ ό υποθέσεων αστικών και εµπορικ ών, β)
θεσπί ζει την υποχρεωτικ ή παράστάση δικηγ όρου (έ ξοδα), γ)
Θεσπίζει ελάχιστη αµοιβή του διαµεσολαβητή αν αποτύχει η
διαµεσολά βηση (170 Ευρώ για δ ύ ο ώρες και 100 ευρώ για κ άθε
επιπλέον ώρα ) και δ) Θεσπίζει ποινές (120-300 ευρώ και 0,2%
επί της αξί ας του αντικειµένου της διαφοράς) για όσους δεν
προσή λθαν στην διαµεσολάβηση (άρθρο 182 του Ν όµου).Πρέ πει
να σηµειώσω εδώ ότι προβλεπό µενη διαµεσολάβηση του ΚΠολ∆
(214Α και επ.) δεν έχει αποδώσει τα αναµενόµενα παρά το ότι δεν
έχει τα µειονεκτή µατα της υποχρεωτικής διαµεσολάβησης που
Θεσπίζει ο Ν. 4512/2018 (άρθρα 178-206) ,

για την
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συνταγµατικ ό τητα και την συµβατ ότητα αυτού µε το Ενωσιακ ό
∆ί καιο καλεί σθε σή µερα να γνωµοδοτ ήσετε .
Ιν. Με βάση τα στοιχε ί α αυτά η κρινόµενη ρύ θµιση για την
υποχρεωτικ ή διαµεσολ ά βηση α) παραβι άζει σαφώς το δικα ί ωµα

πρό σβασης στο δικαστικ ό σύ στηµα της χώρας και της
αποτελεσµατικ ής δικαστικ ή ς προστασί ας, που ορί ζουν το α. 20
του Σ. και τα α. 6 και 13 της ΕΣ∆Α και β) τα κριτ ή ρια του ∆ΕΕ και

του Ε∆∆Α για µη υποχρεωτικ ή παρά σταση δικηγ ό ρου και της µη
πρό κλησης σοβαρών εξόδων, τουλ ά χιστον διπλασί ων σε σχέση µε
τον
.~~ όσα ί σχυαν πριν την ρ ύθµιση αυτ ή , όπως αναφ έρθηκαν απ ό
$
4$

Πρό εδρο του ∆ΣΑ .
.Κατά συνέπεια µετά από όσα παραπ άνω εί χα την τιµ ή να

Ο

Σας εκθέσω προτε ί νω η ρύ θµιση του Ν. 4512/2018 για την
υποχρεωτική διαµεσολά βηση σε µεγ άλο αριθµό αστικών και
εµπορικ ών υποθέ σεως (ά ρθρο 182 ) να κριθε ί από την Ολοµ έλειά
Σας, µε την µορφ ή της γνωµοδ ό τησης αντισυνταγµατικ ή και

αντί θετη µε την οδηγ ί α 2008/52/ΕΚ, δηλαδ ή το Ενωσιακό ∆ί καιο ».
το σηµε ί ο αυτό αποχώρησε από την α ί θουσα πριν την έ ναρξη
της ψηφοφορίας (ά ρθρο 14 παρ. 1 εδ. γ " του ν. 1756/1988, όπως
αντικ. µε το ά ρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3388/2005).
Ακολού θως το λό γο

έ λαβε ο Αρεοπαγ ί της Γεώργιος

Αποστολάκης, ο οποί ος ανέ πτυξε την ακ όλουθη άποψ ή σύ µφωνα
και µε το κατατεθέ ν υπόµνηµ ά του, ως κατωτέρω: «Ο έ λεγχος του
κατά πό σον η

έ κταση της υποχρεωτικ ή ς προσφυγ ή ς στη

∆ιαµεσολάβηση του ν. 4512/2018, οι ειδικ ότεροι όροι οι οποί οι
διέ πουν τη διεξαγωγ ή της, καθώς και το κό στος που αυτ ή

συνεπά γεται, θί γουν το δικα ί ωµα αποτελεσµατική ς δικαστικ ής

προστασίας, όπως αυτ ό κατοχυρώνεται στο Σύ νταγµα, στην ΕΣ∆Α
και στον Χά ρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµ άτων, συναρτά ται κατ '

ανά γκη µε δύ ο άξονες: 1.- Το άρθρο 20 του Συντάγµατος. 2.- Τα
ά ρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκ ής Σύ µβασης ∆ικαιωµ άτων του
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Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του Χάρτη

Θεµελιωδών ∆ικαιωµά των της Ε.Ε. που διακηρύ χθηκε στις 7
∆εκεµβρίου 2000 στη Ν ί καια .
1.- Σ ύ νταγµα. Σύ µφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 1 του
Συντάγµατος

« Καθένας έχει δικαί ωµα στην παροχή

έννοµης

προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σε αυτά
τις από ψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντά του, όπως νόµος
ορίζει». Από τα ανωτέρω προκύπτει πως η δικαστική προστασί α
κατοχυρώνεται απευθεί ας από το Σύ νταγµα. Η εφαρµογ ή της δεν
εξαρτάται από την έ κδοση νό µου. Η φράση «όπως νό µος ορίζει»
έχει το νόηµα ότι το δικα ίωµα δικαστικ ή ς προστασί ας ισχύει µ έσα
στα διαδικαστικά πλαί σια που χαράζουν οι εκάστοτε ισχύ οντες
δικονοµικοί νόµοι. Οι νόµοι αυτοί δεν µπορού ν να περιορί ζουν,
αλλά οφείλουν απλώς να προσδιορίζουν τον τρόπο άσκησης του
δικαιώµατος αυτού . Ενώ, δηλαδή, αρχικά εί χε υποστηριχθε ί , ότι
στο πλαί σιο αυτή ς της επιφύλαξης, ο νοµοθέτης διατηρε ί την

εξουσί α, να εξαιρέσει ορισµέ νες κατηγορί ες διαφορών και
υποθέσεων από τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων, νοµολογιακά
επικράτησε

ότι αφορά στον τρόπο που Θα ασκηθού ν τα

δικαιώµατα που παρέχονται µε το άρθρο 20 Συντ. και όχι στο αν
Θα ισχύσουν. Αυτή η διάκριση ανά µεσα στο πως και στο αν,
αποδίδει ήδη την απολύ τως κυριαρχού σα πλέον Θεωρητικ ή και
νοµολογιακ ή αντί ληψη,

έτσι

ώστε να αποκρού εται ως

αντισυνταγµατική κάθε νοµοθετική επέ µβαση που Θα έθιγε τον
πυρή να του δικαιώµατος για δικαστική προστασί α.
∆εν µπορεί λοιπόν να απαγορευθε ί σε κανέ ναν και για καµ ί α
υπόθεση η πρόσβαση στη ∆ικαιοσύ νη, µε εξαίρεση την εκού σια
και από κοινού ανάθεση της επίλυσης µ ί ας διαφοράς από τους
διαδί κους σε ιδιώτη (διαιτητή ή διαµεσολαβητή).
Γί νεται βέβαια δεκτό ότι επιτρέ πεται να καθιερώνονται
ειδικότερες προϋ ποθέσεις και περιορισµοί ως προς την άσκηση
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του δικαιώµατος δικαστικ ή ς προστασί ας. Σύ µφωνα µε τη
νοµολογ ί α του ΣτΕ, οι προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώµατος
δικαστικ ής προστασί ας πρέπει να συνά δουν µε την ανάγκη
αποτελεσµατική ς απονοµή ς δικαιοσύ νης, και, περαιτέ ρω, να µην
υπερβαί νουν τα όρια εκεί να, πέραν των οποίων συνεπάγονται την
ά µεση

ή

έµµεση κατά λυση του προστατευοµ ένου ατοµικού

δικαιώµατος παροχής έννοµης δικαστική ς προστασίας.
Αν και υποστηρίζεται ότι µόνη η υποχρεωτικό τητα πρόταξης
της ∆ιαµεσολάβησης ως αναγκαί ος

όρος προσφυγ ή ς σε

∆ικαστήριο εί ναι αντί θετη στο άρθρο 20 Συντ., ωστόσο, µε βάση
τις ανωτέρω παραδοχές, ορθότερο εί ναι να γ ί νει δεκτό, ότι από
µ όνη τη θεσµοθέτηση της υποχρεωτικό τητας της ∆ιαµεσολάβησης,

ως µί ας προδικασί ας η οποί α πρέπει να προτά σσεται
υποχρεωτικά της συζητή σεως της αγωγ ή ς ως προς την αντί στοιχη
ιδιωτικ ή διαφορά, δεν τί θεται ζή τηµα αντισυνταγµατικότητας,
καθώς δεν καταστρατηγεί ται 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 διασφαλί ζεται η δυνατότητα
επιστροφής των διαδί κων στο ∆ικαστή ριο, χωρί ς όµως συνέπειες,
προκειµένου να επιλυθεί η διαφορά τους.
Αν ό µως η ∆ιαµεσολάβηση - ακριβέστερα η υποχρεωτική
πρόταξη της διαδικασί ας ∆ιαµεσολάβησης - άµεσα ή έ µµεσα
οδηγεί ή καταλήγει σε µια υποχρεωτικ ή για τα µ έρη απόφαση λ.χ.
γιατί συνδέεται µε πρόσθετα σοβαρά έξοδα ή συνεπάγεται κάποια
ουσιαστική καθυστέρηση για την άσκηση της αγωγ ής, τότε η
υποχρεωτικότητα γ ί νεται συνταγµατικά προβληµατικ ή.
Πιο συγκριµένα: Αν η υποχρεωτική συµµετοχή στη
διαδικασί α της ∆ιαµεσολάβησης του ν. 4512/2018 συνεπάγεται για
το διάδικο δικονοµικές και οικονοµικές συνέπειες, που
υπερβαί νουν τα ό ρια εκεί να, πέραν των οποί ων προκαλεί ται

4
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άµεση

ή

έµµεση κατάλυση του προστατευοµ ένου ατοµικού

δικαιώµατος παροχή ς έννοµης δικαστικής προστασίας, τότε οι
σχετικές διατάξεις που τις προβλέ πουν θα πρέπει να κριθούν
αντισυνταγµατικές. Το αν συµβαί νει αυτό στην προκεί µενη
περί πτωση Θα αναλυθεί παρακάτω.
2.-

ΕΣ∆Α και Χά ρτης Θεµελιωδώ ν ∆ικαιωµάτων. Σ ύ µφωνα

µε τη νοµολογ ί α του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρί ου ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου (Ε∆∆Α), το «δικαίωµα σε δικαστήριο», του οποίου το
δικα ί ωµα πρόσβασης συνιστά µ ί α ιδιαί τερη πλευρά, δεν εί ναι
απόλυτο, δεδοµέ νου δε του περιθωρί ου εκτί µησης το οποί ο
διαθέτουν τα συµβαλλό µενα κράτη, το δικα ί ωµα αυτό δύναται να

υπό κειται σε περιορισµού ς, οι οπόί οι, εντού τοις, 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 τεί νουν προς έ ναν ορισµέ νο Θεµιτό σκοπό
και εάν υφί σταται ε ύλογη σχέση αναλο y ικ ότητας µεταξύ των

χρησιµοποιού µενων µ έσων και του επιδιωκό µενου σκοπού .
Παραλλήλως, το δικαίωµα σε αποτελεσµατική δικαστικ ή
προστασί α δεν Θα πρέπει να παραβιάζεται από υπέρµετρα
διαδικαστικά κ όστη µε τα οποί α επιβαρύ νεται ο πολί της.
Περαιτέρω, κατά τη νοµολογ ί α του ∆ικαστηρί ου Ευρωπαϊκ ή ς
"Ενωσης(∆ΕΕ), έχει κριθεί ότι η αρχή της αποτελεσµατικ ή ς ένδικης
προστασί ας αποτελεί γενικ ή αρχή του κοινοτικού δικα ί ου και
απορρέει από τις κοινές συνταγµατικ ές παραδόσεις των κρατών
µελών, πράγµα που έχει καθιερωθεί 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 ∆ικαστηρί ου, «τα
Θεµελιώδη δικαιώµατα, δεν αποτελού ν απόλυτα προνό µιά, αλλά
µπορού ν να περιέχουν περιορισµούς, υπό την προϋ πόθεση ότι οι
περιορισµοί αυτοί ανταποκρί νονται πράγµατι σε σκοπού ς γενικού
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συµφέ ροντος που επιδιώ κει το επί µαχο µέτρο και δεν αποτελού ν,
ενό ψει του επιδιωκοµ έ νου σκοπού , υπέρµετρη και επαχθή
επέ µβαση που Θα προσέβαλε την ί δια την ουσί α των ού τως
διασφαλιζοµένων δικαιωµάτων.
Πρέπει επί σης να επισηµανθεί ότι στο ενωσιακ ό δ ί καιο δεν
υπάρχει κάποια Οδηγ ί α

ή άλλο νοµοθετικό κεί µενο που να

επιβάλλει και να ρυθµ ίζει, γενικά και οριζό ντια, το θεσµό της
υποχρεωτικ ή ς ∆ιαµεσολάβησης επί όλων των αστικών και
εµπορικ ών διαφορών. Υπάρχουν

όµως δύ ο ειδικές, κάθετες,

ε. Οδηγ ί ες για πολύ συγκεκριµέ νες διαφορές:
~~~+~
`
αQ`οΛκ~ι
Οα

Μ ί α εί ναι η Οδηγ ί α 2008/52/ΕΚ που εφαρµόζεται στις
διασυνοριακέ ς διαφορές σε αστικές και εµπορικέ ς υποθέ σεις. Η
Οδηγ ί α αυτή προβλέπει ρυθµί σεις µί ας εκούσιας και
υποχρεωτικ ής διαδικασί ας ∆ιαµεσολάβησης, πλην

όχι

ό µως στο

άρθρο 5 παρ. 2 αυτή ς δηλώνει ότι δεν εί ναι κατ' αρχή ν αντ ί θετη
στο δί καιο της Ευρωπαϊκ ή ς "Ενωσης εθνική νοµοθεσί α, που
καθιστά υποχρεωτικ ή την προσφυγ ή στη ∆ιαµεσολάβηση ή τη
συνδέ ει µε κί νητρα ή κυρώσεις. Θέ τει όµως στη συνέχεια µ ία
σηµαντικ ή

επιφύλά ξη: Οτι η (εθνική ) νοµοθεσί α για την

Θεσµοθέ τηση υποχρεωτικ ής ∆ιαµεσολάβησης δέ ν Θα εµποδίζει
την εκ µ έ ρους των µερών άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης
στο δικαστικό σύ στηµα. Ουσιαστικά και εδώ, όπως στο Σ ύ νταγµα
και την ΕΣ∆Α, η επιφ ύλαξη γ ί νεται υπέρ της διαφ ύλαξης του
πυρή να του δικαιώ µατος για πρό σβαση στη ∆ικαιοσ ύ νη.
Να σηµειωθε ί ό τι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών
µελών της Ευρωπαϊκ ής 'Ενωσης η διαµεσολ ά βηση παραµέ νει
προαιρετικ ή .
Κρί σιµη εί ναι, ό µως, εν προκειµ έ νω, η από φαση του ∆ΕΕ
που εκδό θηκε µε αφορµ ή τις υποθέσεις 0-317 έως 320/2008 του
∆ΕΕ αναφορικά µε την Οδηγ ία 2002/22/ΕΚ. Κατά τις αποφάσεις
αυτές, το ά ρθρο 34 της Οδηγ ί ας 2002/22/ΕΚ (για την καθολική
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υπηρεσί α και τα δικαιώµατα των χρηστών όσον αφορά στα δί κτυα
και τις υπηρεσί ες ηλεκτρονικών επικοινωνιών), έχει την έννοια ότι
δεν απαγορεύει κανονιστικ ή ρύθµιση κράτους µ έλους, δυνάµει της
οποίας οι διαφορές στον τοµέα υπηρεσιών ηλεκτρονικ ή ς
επικοινωνίας µεταξύ τελικών χρηστών και παρόχων των εν λόγω
υπηρεσιών, οι οποί ες αφορού ν δικαιώµατα που απονέ µει η
Οδηγ ί α, πρέπει να αποτελού ν αντικεί µενο υποχρεωτική ς
απόπειρας εξώδικου συµβιβασµού , η οποί α λειτουργεί ως
προϋ πόθεση του παραδεκτού των ενδί κων βοηθηµάτων.
Επί σης, οι ί διες αποφάσεις δέχονται ότι οι αρχές της
ισοδυναµ ίας και της αποτελεσµατικ ότητας, καθώς και η αρχή της
αποτελεσµατική ς ένδικης προστασ ί ας δεν απαγορεύ ουν εθνικ ή
κανονιστική ρύθµιση, που επιβάλλει γι' αυτές τις διαφορές την
προηγού µενη εφαρµογ ή εξώδικης διαδικασί ας συµβιβασµού , υπό
την προϋ πόθεση όµως ότι η διαδικασί α αυτή δεν καταλή γει σε
δεσµευτική για τα εµπλεκό µενα µέ ρη απόφαση, δεν καθυστερεί
ουσιωδώς την άσκηση ενδί κου βοηθή µατος, αναστέλλει την
παραγραφή των οικεί ων δικαιωµάτων και δεν προκαλεί έξοδα, ή
προκαλεί ελάχιστα

έξοδα, στα ενδιαφερόµενα µέ ρη, εφόσον

πάντως η ηλεκτρονικ ή οδός δεν αποτελεί το µοναδικ ό µ έσο
προσβάσεως στην εν λόγω διαδικασί α συµβιβασµού και εί ναι
δυνατή η λή ψη προσωρινών µέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις
κατά τις οποί ες το επεί γον της καταστάσεως τα επιβάλλει.
Γί νεται εποµένως απολύ τως σαφές, κατά την ανωτέρω
νοµολογ ί α, ότι για να ε ί ναι ανεκτή και συµβατή µε το ενωσιακ ό
δί καιο µί α εθνική νοµοθεσί α, που επιβάλλει την υποχρεωτικ ή
∆ιαµεσολάβηση πριν από την προσφυγ ή στο ∆ικαστή ριο, πλην
άλλων προϋποθέσεων πρέπει να εί ναι κατ' ουσί αν ανέξοδη (να µη
προκαλεί έξοδα στο διάδικο ή να έστω να προκαλεί ελάχιστα
έ ξοδα). Εξ αντιθέτου, αν η διαδικασί α της υποχρεωτικ ή ς
∆ιαµεσολάβησης δεν εί ναι ανέξοδη αλλά προκαλεί έξοδα σε βάρος
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των µερών (εξαιρού νται τα ελάχιστα έ ξοδα), τότε δεν εί ναι ανεκτή
από το ενωσιακό δί καιο, γιατί µί α τέ τοια ∆ιαµεσολά βηση
προσβάλλει τις ανωτέρω αρχέ ς : (της ισοδυναµί ας και της
αποτελεσµατικότητας, καθώς της αποτελεσµατικής

ένδικης

προστασίας).
Περαιτέρω, υποχρεωτική ∆ιαµεσολάβηση προβλέ πει η
Οδηγ ί α 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του
Συµβουλί ου, της 21ης Μαίου 2013, για την εναλλακτικ ή επί λυση
καταναλωτικώ ν διαφορών. Εί ναι ειδικού περιεχοµένου και έχει
ενσωµατωθεί στο Ελληνικό δί καιο µε την ΚΥΑ 70330οικ./9.7.2015,
$` (ΦΕΚ Β' 1421/9.7.2015).

i

Ό

ι

Επ' αυτής, το.∆ΕΕ στην υπόθεση 0-75/16 επαναλαµβά νει
ότι κατ' αρχά ς δεν αντί κειται προς το δί καιο της Ευρωπαϊκής
Ενωσης η ρύ θµιση, σε επί πεδο εθνική ς νοµοθεσί ας,
υποχρεωτική ς προσφυγ ή ς σε ∆ιαµεσολάβηση. Ωστό σο, το
∆ικαστή ριο επισηµαί νει την αντί θεση της συγκεκριµένης Οδηγ ί ας
σε εθνική ρύθµιση η οποί α προβλέπει ότι οι καταναλωτέ ς θα
πρέ πει υποχρεωτικά να επικουροώ νται από δικηγ όρο και δεν
µπορού ν να αποσυρθού ν από τη διαδικασί α διαµεσολαβήσεως,
παρά µ ό νον εάν αποδεί ξουν την ύ παρξη εύλογης αιτίας για αυτή
τους την απόφαση.
Τα ί δια εττανέλαβε το ∆ΕΕ και πρό σφατα µε την απόφαση

του Α " Τµ ή µατος της 14ης Ιουνί ου Ζ017 επί προδικαστικού
ερωτή µατος Ιταλικού δικαστηρί ου. Συγκεκριµένα

έ κρινε τα

ακόλουθα: "Η οδηγ ί α 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου
και του Συµβουλί ου, της 21ης Mάiou 2013, για την εναλλακτικ ή
επί λυση καταναλωτικών διαφορώ ν και για την τροποποί ηση του
κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 και της οδηγ ί ας 2009/22/ΕΚ (οδηγ ί α
ΕΕΚ∆), έχει την έννοια ότι "δεν αντιτί θεται σε εθνική ρύθµιση,
όπως η επί µαχη στην υπόθεση της κύριας δί κης, η οποί α
προβλέπει την προσφυγ ή σε διαδικασί α διαµεσολαβήσεως στις

ι~/
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διαφορέ ς που αναφ έρονται στο άρθρο 2, παρά γραφος 1, της
οδηγ ίας αυτή ς, ως προϋπόθεση του παραδεκτο ύ της ένδικης

προσφυγ ή ς σχετικ ά µε τις εν λόγω διαφορέ ς, στον βαθµ ό που µια

τέτοια απα ί τηση δεν εµποδίζει τα εµπλεκό µενα µέ ρη να ασκήσουν
το δικαί ωµ ά τους προσβάσεως στο δικαστικ ό σύστηµα. Αντιθ έ τως,
η εν λό γω οδηγ ί α έχει την έ ννοια ότι αντιτί θεται σε εθνική

ρύθµιση, όπως η επί µαχη στην υπόθεση της κύ ριας δί κης, η
οποί α προβλέ πει ότι, στο πλαίσιο τέ τοιας διαµεσολαβ ή σεως, οι

καταναλωτέ ς πρέ πει να επικουρού νται από δικηγ όρο και δεν
µπορού ν να αποσυρθο ύ ν από διαδικασί α διαµεσολαβή σεως παρά

µ όνον εά ν αποδεί ξουν την ύπαρξη ε ύλογης αιτί ας για αυτή τους
την από φαση:"

Στο σκεπτικ ό δε αναφέρονται τα εξ ή ς: "64. ... ό σον αφορά
την υποχρέ ωση του καταναλωτή να ζητή σει την επικουρ ί α

δικηγ ό ρου για να κινήσει διαδικασί α διαµεσολαβή σεως, η
απά ντηση στο σχετικ ό ερώτηµα προκύ πτει από το γρά µµα του
άρθρου 8, στοιχε ί ο β ', της οδηγ ί ας 2013/11. Ειδικ ότερα, το εν
λόγω ά ρθρο, το οποίο αφορά την αποτελεσµατικ ότητα της

διαδικασί ας, επιβάλλει στα κράτη µ έλη να διασφαλί ζουν ό τι τα
µέρη έχουν πρό σβαση στις διαδικασ ί ες ΕΕ∆ χωρί ς να εί ναι

υποχρεωµ έ να να απευθυνθο ύ ν σε δικηγ όρο ή νοµικό σύ µβουλο.
Επιπροσθ έ τως, το άρθρο 9, παρά γραφος 1, στοιχε ί ο β της εν

λό γω οδηγ ί ας προβλ έ πει ότι κάθε εµπλεκ όµενο µέρος πρέ πει να
ενηµερώνεται ό τι δεν υποχρεού ται να απευθυνθεί σε δικηγ όρο ή

σε νοµικό σύ µβουλο. Κατά συνέπεια, εθνικ ή νοµοθεσί α δεν
δ ύ ναται να επιβά λει στον καταναλωτή ο οποί ος µετέ χει σε
διαδικασί α ΕΕ∆ την υποχρέωση να επικουρεί ται υποχρεωτικ ώς

από δικηγ όρο."

Αν και οι αποφάσεις αυτές αφορο ύ ν στην ειδικο ύ και στενού

περιεχοµέ νου Οδηγ ί α 2013/11/ΕΕ, εν τού τοις συνιστού ν σοβαρού ς
ενόεί κτες ότι το ∆ΕΕ δ ί νει µεγ άλη σηµασί α και θεωρεί ότι υπά ρχει
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ασυµβατ ό τητα προς το ενωσιακ ό δ ί καιο ό ταν η εθνικ
πιον του ∆ιαµεσολαβητ ή
υποχρε ώνει τα µ έ ρη να παρί στανται εν ώ
ύ µβατα δεν
µε πληρεξού σιους δικηγ ό ρους. Ε ί ναι ευνόητο ότι το ασ
ή (που σε κ άθε
οφεί λεται στην δικηγορικ ή υποστ ή ριξη καθεαυτ
ά στις δαπά νες
περί πτωση εί ναι ευεργετικ ή για το δι άδικο), αλλ
ί σηµαντικ ό
που συνεπά γεται τις οποί ες φα ί νεται ό τι το ∆ΕΕ Θεωρε
ωµα προσβάσεως
οικονοµικ ό κό στος, που πλ ή ττει ά µεσα το δικα ί
τι αν τα µ έ ρη δεν
σε ∆ικαστ ή ριο. Και πλ ή ττει το δικα ί ωµα αυτ ό διό
ί α υποχρεωτικ ής
προσφ ύ γουν πρώτα σε µ ί α τέ τοια διαδικασ
σταση δικηγ ό ρου (εκ
∆ιαµεσολ άβησης µε υποχρεωτικ ή την παρά
ς αυτού ), δεν θα
των πραγµ ά των συνεπαγ ό µενη δαπά νες αµοιβή
σεως, αφού Θα ε ί ναι
υπά ρχει δυνατό τητα δικαστικ ής κρί
θηµα που κατόπιν ο ενάγων
απαρά δεκτο το έ νδικο δικαστικ ό βοή
νει ανεκτ ή τη.ρύ θµιση για
θα ασκ ή σει. Με άλλα λό για, το ∆ΕΕ κρί
ά λλων και ότι
το απαρά δεκτο, αλλ ά υπό την προϋ πό θεση πλην
νος να παραστε ί στο
δεν θα εί ναι ο δι ά δικος υποχρεωµ έ
∆ιαµεσολαβητ ή µε δικηγ όρο.
µενων νοµολογιακ ών
Απ ό το συνδυασµ ό των προαναφερό
ή έννοµη τ άξη
πορισµ άτων εξά γεται το συµπέρασµα ό τι η ενωσιακ
σια ∆ιαµεσολάβηση
κατ' αρχή ν αποδ έ χεται ανεπιφ ύ λακτα την εκο ύ
ν κ.λπ. διαφορών. ∆εν
ως µορφή εναλλακτικ ής επίλυσης αστικ ώ
ί α που καθιερώνει την
εί ναι όµως αντί θετη, σε µ ί α εθνική νοµοθεσ
ρο του παραδεκτο ύ
υποχρεωτικ ή ∆ιαµεσολ άβηση, ακ ό µη και ως ό
την απαρά βατη
του οικε ί ου ενδί κου βοηθ ή µατος, υπ ό
πανη (µε ανοχ ή τα
προ ϋ πό θεση, πλην ά λλων, ότι α) ε ί ναι αδά
ή παράσταση
ελά χιστα έ ξοδα) και β) δεν επιβ ά λλει την υποχρεωτικ
των µερών µε δικηγ όρο.

έπει
Εί ναι δε κρί σιµες οι ως ά νω αποφ ά σεις του ∆ΕΕ και πρ
ό µενα στο ν.
να ληφθού ν σοβαρά υπό ψη δι ότι, κατ ά τα διαλαµβαν
πιον του
4512/2018, όχι µό νο η παρά σταση των µερών ενώ
ή , αλλ ά
∆ιαµεσολαβητ ή µε πληρεξο ύ σιο δικηγ όρο εί ναι υποχρεωτικ
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και η διαδικασ ία δεν εί ναι ανέ ξοδη αφού προβλέ πονται δαπ άνες
που δεν µπορο ύ ν να χαρακτηρισθο ύ ν ως ελά χιστες κατ ά την

ανωτέρω έ ννοια.

Υπό το φως εποµ ένως των ανωτέρω, πρέ πει να εξετασθε ί
κατά πό σο οι ρυθµ ί σεις των ά ρθρων 181, 182, 183 και 184 ν.
4512/2018, αναφορικ ά προς το θεσµ ό της υποχρεωτικ ής
∆ιαµεσολά βησης, που προβλέ πουν υποχρεωτικ ή παρά ταση

δικηγ ό ρου και δαπά νες, εί ναι σύ µφωνες µε το Σ ύ νταγµα, την
ΕΣ∆Α και την ενωσιακ ή έ ννοµη τά ξη ως µη προσβ άλλουσες την

αρχή της αποτελεσµατικ ής δικαστική ς προστασί ας.

Σε πρώτη φάση πρέ πει να λεχθε ί ότι ο επιδιωκό µενος από
το νό µο σκοπός, όπως αυτός περιγρά φεται στην αιτιολογικ
ή
έ κθεσή του, δηλαδ ή η ταχεί α και αποτελεσµατικ ή πρό σβαση στη

∆ικαιοσύ νη, φα ί νεται, κατ '

αρχάς, Θεµιτός. Ωστό σο, ζή τηµα

ανακ ύ πτει κατ ά πό σον υφί σταται εύ λογη σχέ ση αναλογικ ότητας

µεταξύ των µέ σων και του επιδιωκ όµενου σκοπο ύ , καθώς,
προκειµ έ νου να επιτευχθε ί ο σκοπός, πρώ τον, Θεσπ ίζεται η

υποχρεωτικό τητα προσφυγ ή ς στη διαµεσολ άβηση για έ ναν µεγ άλο
αριθµ ό αστικών και εµπορικ ών διαφορώ ν µε ποινή το απαρά δεκτο
του οικεί ου ενδί κου βοηθή µατος, δε ύ τερον, καθ ί σταται
υποχρεωτική , δυνά µει του ά ρθρου 183 παρ. 1, η παράσταση των

µερών µε πληρεξο ύ σιο δικηγ όρο και, τρί τον, ορί ζεται ελ άχιστη
ωρια ί α αµοιβή του διαµεσολαβητή σε περί πτωση που αυτ ή δεν

έ χει συµφωνηθε ί µε γραπτ ή συµφωνί α των µερών.

∆εν µπορού µε λοιπό ν να παραγνωρίσουµε ότι έ να σοβαρό

έ ξοδο δηµιουργε ί ται από µό νη την υποχρεωτικ ή παρά σταση στο
∆ιαµεσολαβητ ή µε πληρεξο ύσιο δικηγ ό ρο. Θα προηγηθού ν οι

δαπά νες κλητεύ σεως του

άλλου µ έ ρους που για λ όγους

αποδεικτικο ύ ς Θα προτιµηθεί να γ ί νονται µε δικαστικ ό επιµελητή .

Η αµοιβή του δικηγ ό ρου για το χρόνο απασχολή σεώς του στη
διαδικασί α της ∆ιαµεσολάβησης εί ναι 80 ευρώ (πλέ ον ΦΠΑ) για
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ό αυτό έξοδο
κάθε ώρα απασχολ ή σεως και συµβουλ ώ ν. Το σοβαρ
την αµοιβή.,
επαυξά νεται και µεγιστοποιε ί ται έτι περαιτέρω από
του ∆ιαµεσολαβητ ή , η οποί α ορί ζεται κατ' ελά χιστον όριο στο,',
ών),
ποσό των 170 ευρώ (ελά χιστη χρέ ωση για εργασί α δύ ο ωρ
όλησ ή ς του
ενώ το τελικ ό κόστος εξαρτ άται απ ό το χρό νο απασχ

ρθρο 194
µε ελά χιστη τιµ ή τα 100 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης (ά
ρθρου 194
παρ. 2 α " και β '), µε τις εξαιρέ σεις της παρ. 3 του ά
παρ. 3α και β (διατροφέ ς και µικροδιαφορές). Με βάση τα

4, δεδοµέ να αυτά , σε συνδυασµό µε την εκτ ί µηση
,Qλ/•

ότι µί α µ έσης

του
δυσκολ ί ας υπόθεση Θα απαιτ ήσει κατά µέ σο ότι απασχ όληση
∆ιαµεσολαβητ ή επί 10 ώρες (αρχικ ή µελέ τη της διαφοράς,
έ ρωθεν
ακρόαση διαδ ί κων και δικηγ όρων, νέα µελ έ τη των εκατ
ρους
ισχυρισµ ών, δεύ τερη συνά ντηση µε τα µ έ ρη και τους δικηγ ό

ξει ο
τους για την έ κθεση των προτάσεων-λύ σεων που θα υποδε ί
νολο
∆ιαµεσολαβητ ή ς, τελική συµφωνί α ή ασυµφωνί α). Έτσι το σ ύ

των εξόδων εκτιµά ται ότι κατ ά µέ σο ό τι για τουλάχιστον για τον
ά των
ενά γοντα Θα εγγ ί ζει τα 2.000 ευρώ. Η εκτ ί µηση των δαπανηµ
ρια,
αυτών δεν πρέπει να γ ί νει µε αβ έ βαια και συµπωµατικ ά κριτή
ή και
λ.χ. ό τι ενδεχοµ έ νως να συµφωνηθο ύ ν µε το ∆ιαµεσολαβητ
ί
τους δικηγ όρους αµοιβ ές κατ ώτερες των ελαχ ί στων ή ότι µπορε
να υπά ρχει επιµερισµ ός εξόδων µεταξύ περισσοτέ ρων οµ όδικων

όπιµη
κ.λπ. δι ότι µί α τέτοια εκτί µηση θα οδηγ ή σει σε σκ
υποτί µηση των κατ ά µ έσο όρο δαπανηµ ά των.
Οι δαπάνες αυτ έ ς στις οποί ες Θα υποβά λλεται ο διά δικος,

ν από
ενό ψει και των ειδικ ών δυσµενών συνθηκών που επικρατο ύ
ύ ν σε
ετώ ν στη χειµαζό µενη οικονοµ ί α της Ελλ ά δας, δεν µπορο

έ ες.
καµί α περί πτωση να χαρακτηριστο ύ ν ασή µαντες και αµελητ
ρµετρο
Ε ί ναι σηµαντικέ ς και αναµφισβή τητα συνιστο ύ ν ένα υπέ

για τον πολίτη κό στος ∆ιαµεσολ ά βησης, τη στιγµ ή µά λιστα που
νοµοθετικ ά καθορί ζονται, εν προκειµ ένω, µ όνο κατ ' ελά χιστον τα
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όρια αµοιβής των διαµεσολαβητών, όχι δε και τα µέ γιστα όρια
αυτών.
Αλλά η υποχρεωτικ ότητα της ∆ιαµεσολάβησης δεν

επιβάλλεται µ όνο µε την πρό βλεψη του απαραδ έκτου. Ενισχύεται
από το νόµο µε την απειλ ή και περαιτέ ρω ποινών και εξόδων. Η
µη προσέλευση του διαδ ί κου στη ∆ιαµεσολ άβηση, παρά την
κλή τευσή του,

έ χει ως συνέπεια ότι το ∆ικαστή ριο, . που στη

συνέχεια θα επιληφθε ί της διαφοράς, µπορε ί να του επιβά λει

(δηλαδή στον απόντα διά δικο) χρηµατικ ή ποινή - ακριβώς λόγω
τής απουσί ας - ύ ψους 120 έως 300 ευρώ , συνεκτιµωµέ νης της εν

γ έ νει συµπεριφορά ς του στην µη προσ έ λευση στη διαδικασί α της

διαµεσολά βησης και επιπλέ ον χρηµατικ ή ποινή ποσοστού έως
0,2°/ο επί του αντικειµ έ νου της διαφοράς σε περί πτωση ή ττας του
και ανάλογα µε την έ κτασή της (ά ρθρο 182 παρ. 2Β). ∆ηλαδ ή , η
πρώτη χρηµατική ποινή δύ ναται να επιβά λλεται ανεξά ρτητα από
την έ κβαση της δί κης, ακό µα δηλαδ ή και αν ο διά δικός τελικά

ολικά κερδί σει και εποµ έ νως δικαιωθεί η επιλογ ή του να µη θ έλει
να κλεί σει η υπό θεση εξωδικαστικ ά µε την παρέ µβαση
∆ιαµεσολαβητή . Οι παραπά νω χρηµατικ ές ποινές περιέ ρχονται
στο ΤΑΧ∆ΙΚ και συνιστο ύ ν δηµόσια έ σοδα (182 παρ. 2β εδ. τελ.)
Επί σης, κατά την κατά θεση του πρακτικού διαµεσολά βησης,
υποβάλλεται παράβολο ποσού 50 ευρώ (ά ρθρο 184 παρ. 2). Σε
όλα δε τα παραπά νω, πρέ πει φυσικά να συνυπολογιστε ί και το
σηµαντικό κόστος απ ό την υποχρεωτικ ή παράσταση των

δικηγ όρων των µερών στο ∆ικαστή ριο πλέον.
Εποµ ένως, από το συνδυασµό

όλων των ανωτ έ ρω,

καθί σταται φανερό ότι ουσιαστικά πρόκειται, όχι για αδά πανη
όπως θα έπρεπε, αλλά για µ ί α δαπανηρή υποχρεωτική διαδικασί α,

που έµµεσα οδηγεί (υποχρεώνει δηλαδή ) τον ασθενέ στερο διά δικο

προς την κατεύ θυνση να συγκατατεθε ί κά ι να αποδεχθε ί τη λύσηπρόταση του ∆ιαµεσολαβητ ή , παραιτού µενος από το δικα ί ωµα
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προσφυγ ή ς στο φυσικό δικαστή . Και τού το διό τι ο ασθενέστερο
οικονοµικά

διάδικος,

ιδί ως

στην

σηµερινή

ελληνικ'

πραγµατικό τητα των µικρών µισθών και της ανεργ ί ας,
αναλογιζόµενος τις δαπάνες στις οποίες αναγκάσθηκε να
υποβληθεί για την υποχρεωτική συµµετοχή του στη
∆ιαµεσολάβηση, αλλά και εκεί νες στις οποί ες Θα επανυποβληθεί
για την ενώπιον του ∆ικαστηρίόυ διαδικασί α, επί πλέον δε και τις
ενδεχόµενες ποινέ ς που Θα υποστεί από το ∆ικαστή ριο σε
περί πτωση ή ττας του, παύει πλέον να κινεί ται στα πλαί σια της
ελεύθερης βού λησης για την αποδοχή ή την απόρριψη της
απόφασης του ∆ιαµεσολαβητή, όπως το Σύ νταγµα και η ΕΣ∆Α
επιτάσσουν, αλλά έµµεσα υποχρεώνεται, ιδί ως εκεί νος που εκτιµ ά

ό τι δεν Θα .µπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα δαπανή µατα,

να παραµεί νει εκών-άκων στη πρόταση-λ ύ ση του ∆ιαµεσολαβητή .
Ετσι τα ενδεχόµενα: α) της αποτυχί ας της διαπραγµά τευσης και
β) της ά ρνησης συµµετοχή ς σε αυτή ν, κοστίζουν σηµαντικά στους
διαδί κους - που πρέ πει να υπολογ ί ζουν την επανάληψη άσκοπων
εξόδων και µελλοντικά -, Θέ τοντας ουσιώδη προσκόµµατα στην

πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη.
Να σηµειωθεί δε

ότι στην ενώπιον του ∆ικαστηρί ου

διαδικασί α δεν προβλ έπεται επιβολή χρηµατική ς ποινή ς στην
περί πτωση ερηµοδικ ί ας κάποιου διαδί κου. Προβλέπεται µό νο
παράβολο για την άσκηση της ανακοπή ς ερηµοδικί ας. Στα
παραπάνω να προστεθε ί ότι πρόσφατα ο νοµοθ έτης (κινού µενος
µε άλλη εντελώς λογική) κατάργησε την υποχρεωτικ ή καταβολ ή

δικαστικού ενσή µου στις ·αναγνωριστικές αγωγ ές, αναγνωρίζοντας
ουσιαστικά ότι η ταµειακή ωφέλεια του ∆ηµοσί ου δέν µπορεί να

λειτουργεί ως εµπόδιο στην πρό σβαση του πολί τη στη
∆ικαιοσύ νη.
Ένα

άλλο Θέ µα που δεν στερε ί ται συνταγµατικού

προβλή µατίά µού εί ναι η δυσλειτουργ ί α του Θεσµού , αφού οι

Q-
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διάδικοι Θα προσέ ρχονται µε τους πληρεξουσί ους δικηγ όρους
τους ενώπιον ∆ιαµεσολαβητή που µπορεί να µην είναι νοµικ ός. Η
επίλυση διαφορών που περιλαµβάνουν συνήθως σύνθετα νοµικά
ζητή µατα, δικαιώµατα και νοµικές διατάξεις αναγκαστικού δικα ί ου,
δεν εί ναι δυνατό να ανατί θεται σε µη νοµικούς. Ειδικότερα, στις
διατάξεις των άρθρων 188, 189 και 190 του νόµου ορίζονται τα
προσόντα των διαµεσολαβητών και διακηρύ σσεται ο
αµερόληπτος, ουδέτερος και ανεξά ρτητος τρόπος µε τον οποί ο θα
πρέπει να εκτελού ν τα καθή κοντά τους. ∆ιαµεσολαβητή ς µπορεί
να γ ί νεται κ άθε κάτοχος πτυχί ου τριτοβάθµιας εκπαί δευσης, που
Θα λάβει την σχετική διαπί στευση µ έσα από µία σεµιναριακή
εκπαί δευση, ανεξά ρτητα από επιστηµονικ ή ειδικότητα και χωρί ς
να προϋ ποτί θεται νοµική κατάρτιση. Στη συνέχεια ο νόµος,
υποκαθιστά τα εχέ γγυα ανεξαρτησ ί ας µε την απειλή µιας
πειθαρχικής διαδικασί ας, που καταστρώνεται στο άρθρο 193, υπό
την εποπτεί α της Κεντρικ ής Επιτροπή ς ∆ιαµεσολάβησης, για την
περί πτωση που κάποιος εκ των ∆ιαµεσολαβητών τελέσει
πειθαρχικό παράπτωµα και παραβεί την υποχρέωση αµεροληψ ί ας
και ουδετερότητα ή τελέσει έγκληµα κ.α. Μά λιστα στη διά ταξη του
άρθρου 193 παρ. ∆2, ορίζεται πως ακό µη και η επιβολ ή της
βαρύ τερης µορφής πειθαρχικής ποινή ς σε ∆ιαµεσολαβητή , για
παράπτωµα (κακού ργηµα, πληµµ έληµα εκ δόλου ή υποτροπή σε
προσωρινή πα ύση) που τέλεσε στα πλα ί σια της διαµεσολάβησης,
ή τοι αυτής της ανάκλησης της διαπί στευσής του, «δε Θί γει το
κ ύ ρος της επιτυχού ς έκβασης της διαµεσολάβησης καθώς και του
συµφωνητικού που καταρτί στηκε». Επί σης, µε το άρθρο 196 του
νόµου παρέχεται η δυνατότητα να συνιστώνται ενώσεις
προσώπων πιστοποιηµέ νων ∆ιαµεσολαβητών µε σκοπό την
παροχή υπηρεσιών ∆ιαµεσολάβησης. Οι διατάξεις αυτές εί ναι
προβληµατικές και δεν καλύ πτουν τις εγγυήσεις αµεροληψ ί ας,
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ουδετερ ότητας και ανεξαρτησ ί ας που πρέ πει να εξασφαλί ζει ένα,'
σύ στηµα υποχρεωτικής µά λιστα ∆ιαµεσολ άβησης.
Ετσι η απά ντηση στο ερώτηµα που τί θεται στο πεδί ο της :
ελληνικ ής έννοµης τάξης, αλλά και της ΕΣ∆Α, αν δηλαδ ή η
υποχρεωτικό τητα της ∆ιαµεσολαβ ήσεως, όπως αυτή Θεσπί ζεται µε
το Ν. 4512/2018, εί ναι συµβατή µε το ά ρθρο 20 Συντάγµατος και
τα ά ρθρα 6 και 13 της ΕΣ∆Α σε συνδυασµ ό µε το ά ρθρο 47 του
Χά ρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, δεν µπορεί παρά να εί ναι
αρνητικ ή, µε την έννοια ό τι από το σύ νολο των προαναφερό µενων
δικονοµικών και οικονοµικώ ν συνεπειών θί γεται ο πυρή νας και η
ουσί α του δικαιώµατος πρό σβασης στο ∆ικαστήριο, αφού όπως
εξηγ ή θηκε προκαλού νται σοβαρά επί πλέον δαπανή µατα και

έ µµεσα ο δι άδικος οδηγεί ται στην υποχρεωτική αποδοχή της
λύ σης του ∆ιαµεσολαβητή , ιδί ως δε ο οικονοµικά ασθενέ στερος,
µε αποτέλεσµα τελικά να στερηθεί χωρί ς τη θέλησή του το φυσικ ό
δικαστή που του εγγυά ται το Σύνταγµ ά και η ΕΣ∆Α. Στο επ ί πεδο
της τελευταί ας, οι ί διοι όροι διαµεσολάβησης αποτελού ν, ενό ψει
ου επιδιωκοµένου σκοπού , υπέ ρµετρη και επαχθή επέµβαση που
τελικ ά προσβάλλει την

ί δια την ουσί α του δικαιώµατος για

πρό σβαση στη ∆ικαιοσύ νη. Επί πλέον η µε τους όρους αυτού ς
διαµορφωµέ νη υποχρεωτικό τητα της ∆ιαµεσολαβήσεως ε ί ναι
αντί θετη και µε την εγγ ύ ηση της ελε ύθερης ανάπτυξης της

προσωπικ ότητας. Τέ λος, στο βαθµό που ο νό µος 4512!2018
επιβά λλει για τη συµµετοχή στην διαδικασί α της υποχρεωτική ς

∆ιαµεσολάβησή ς α) τα µέ ρη να επικουρού νται υποχρεωτικ ά µε

δικηγ όρο και β) υποβάλλονται σε δαπανή µατα αµοιβή ς του
∆ιαµεσολαβητή κ.λπ., τα οποί α σε καµί α περί πτωση δεν µπορο ύ ν
να χαρακτηρισθού ν στα πλα ί σια της ελληνική ς κοινωνικής και
οικονόµικής πραγµατικό τητας ως ασή µαντα και αµελητέα, οι
διατάξεις των ά ρθρων 181 παρ. 1 περ. δ, 182, 183 παρ. 1, 194
του νόµου αυτού εί ναι ασύ µβατες και µε την ενωσιακ ή έννοµη
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τάξη, στα πλαί σια της οποίας, για τη συµβατότητα εθνικ ής
νοµοθεσί ας για υποχρεωτική ∆ιαµεσολάβηση, όροι επ ρυα ποπ
εί ναι, πλην άλλων, ότι η διαδικασία α) εί ναι αδάπανη (µε ανοχή
τα ελάχιστα

έ ξοδα) και β) δεν επιβάλλεται υποχρεωτική

παράσταση των µερών µε δικηγ όρο».
Κατόπιν το λόγο

έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Χαράλαµπος

Μαχαί ρας ο οποί ος δήλωσε: Θα ήθελα να σηµειώσω ότι τα
χρή µατα που υπολογ ί στηκαν σε 2.000 ευρω, δεν οφεί λονται καν
στην υποχρεωτικ ή διαµεσολάβηση. Η διάταξη ξεκινά

ότι

καθορίζεται η αµοιβή ελεύ θερα από τα διάδικα µέρη. Αν δεν
καθοριστεί η αµοιβή του διαµεσολαβητή τότε πάµε στα κατώτατα
όρια αµοιβών. Ε ί ναι ελε ύ θερη η συµφωνί α µε το διαµεσολαβητή .
Ολοι οι διαµεσολαβητές στην Ευρώπη, την πρώτη συνεδρί α την
προσφέ ρουν δωρεάν. Τί ποτα δεν αποκλεί ει τη συµφωνί α των
µερών για κά τι ανάλογο µε τα κρατούντα στην Ευρώπη. Υπά ρχει
επιλογ ή ανάµεσα σε 1800 και πλέ ον διαπιστευµ έ νους

διαµεσολαβητές. Αυτό και µ όνο αποδοµεί το θέ µα των εξόδων.
Από το 1990 υπήρχε ο Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησί ας.
Κατόπιν η υποχρεωτικ ή προσφυγ ή των µερών στην

διαµεσολάβηση

δεν

έχει

κατακριθεί

ποτέ

για

αντισυνταγµατικότητα. Οσοι ζητού ν νοµικ ή βοή θεια εκ των
εισοδηµά των τους, εξαιρού νται από την υποχρεωτικ ή υπαγωγ ή
στη διαµεσολάβηση, µε το άρθρο 182 παρ. γ. Συµπληρώνω ό τι
στα αυτοκί νητα έχει δί κιο η αντίθετη γνώµη για τη διά ταξη. Στη
διαβούλευση και κατόπιν στην ψ ή φιση απορρί φθηκαν οι
σωµατικές βλάβες και ο Θάνατος. Οι υποθέσεις αυτές εί ναι ού τε το
3°/ο του συνόλου όλων των υποθέσεων. Στην ιατρική ευθύ νη
ελέ χθη γιατί δεν εξαιρέθηκε επίσης η σωµατική βλάβη και ο
Θάνατος, διότι αν δεν εί χαµε αυτά τα αποτελέ σµατα σε µια ιατρικ ή
πράξη, τότε για ποιο Θέ µα ιατρική ς αµέλειας Θα µιλού σαµε; 0
υπόχρεος στη διατροφή καταβάλλει τα έξοδα. Εί 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. Μ όνο ενώσεις προσώπων επιτρέπονται, κατά
την ψ ή φιση απεκλεί σθηκαν ακόµα και οι προσωπικές εταιρεί ες. Ο
διαµεσολαβητής δεν

έχει δικαί ωµα να προτεί νει λύ ση. Ο

διαµεσολαβητή ς βοηθάει στο να βρεθεί η λύση από τα ί δια τα
διάδικα µέρη και τους νοµικού ς τους συµπαραστάτες. Ο
δικαστικός χρόνος επίλυσης µιας διαφοράς στην Ιταλί α - όπου
εφαρµόζεται η υποχρεωτική διαµεσολάβηση - εί ναι 882 µέρες και
ο χρό νος επί λυσης µε τη διαµεσολάβηση εί ναι 115 ηµ έ ρες. Αν ο
διαµεσολαβητή ς διαπιστώσει ότι τα διάδικα µ έρη εί ναι σε ακραία
πόλωση, τότε µπορεί να σταµατήσει τη διαµεσολάβηση.
Υπαναχωρεί µε αιτιολογηµένη γνώµη που σηµειώνεται στα
πρακτικά.
Ο Αρεοπαγ ί της Χρή στος Βρυνιώτης ρώτησε ως εξής: Μπορεί
να υπαναχωρήσει ο διαµεσολαβητή ς χωρί ς να έχουµε συµφωνί α;
Ο Αρεοπαγ ί της Χαράλαµπος Μαχαί ρας απά ντησε, ό τι τά
διάδικα µέρη µπορού ν να καταφύ γουν στο ∆ικαστήριο ανά πάσα
στιγµ ή , εφόσον δεν υπάρξει συµφωνία.
Η Αρεοπαγ ί της Ειρήνη Καλού ρώτησε ως εξής : Εφόσον τα
µ έρη µπορού ν να αποχωρή σουν, ποιος εί ναι ο λόγος ώστε να
εί ναι υποχρεωτικ ή η διαµεσολάβηση;
Ο Λρεοπαγ ί της Χαράλαµπος Μαχαί ρας απά ντησε, ό τι η
έννοια της διαµεσολά βησης εί ναι να γ ί νει µια πρώτη προσπάθειά.
∆εν εί ναι να λυθεί η υπόθεση. " Αλλωστε έχει υιοθετηθεί από τα
εξής Ευρωπαϊκά κράτη σε διαφορετική έκταση σε κάθε κράτος,
όπως την Ιταλία, τη Μάλτα, την Γερµανί α, την Αυστρί α (στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες κλπ), στην Ελβετί α, Κροατί α κλπ.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Γεώργιος Χοϊµ ές, ο
οποί ος δήλωσε : Νοµί ζω ότι υπάρχει µια σύ γχυση. Αλλο εί ναι µια
προσπάθεια επί λυσης και άλλο η επί λυση της διαφοράς. Οι τυχόν
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ατέλειες νοµίζω, ό τι δεν καθιστούν αντισυνταγµατικό το νόµο.
Εδώ έχουµε 4 κριτήρια. Το σηµαντικότερο εί ναι τα έξοδα. Το
τελευταί ο µε την αµοιβή του δικηγ όρου, τίθεται σή µερα. Οι
∆ικηγορικοί Σύλλογοι δεν το έθεσαν, όταν έγινε ο νόµος.
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε η Αντιπρόεδρος του Αρεί ου
Πάγου Ειρή νη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη η οποί α δή λωσε:
Κατά τη γνώµη µου αντισυνταγµατική εί ναι η υποχρεωτικότητα για
την προσφυγ ή στη διαµεσολάβηση. Αυτό εί ναι το Θέ µα. Γιατί να
ε ί ναι υποχρεωτικό να πάει κάποιος στη διαµεσολάβηση; Με αυτό
τον τρόπο σε εµποδίζει να προσφύγεις στη ∆ικαιοσύ νη. Αν Θέ λω
να προσφύ γω στη διαµεσολάβηση, όχι υποχρεωτικά.
Η Αντιπρόεδρος του Αρεί ου Πάγου Μαρί α Λεοναρδοπού λου
- Γαλάνη δ ήλωσε, ότι εί ναι επί ποινή απαραδέ κτου υποχρεωτική η
διαµεσολάβηση, το λέει ο νόµος. Πως θα προσφύγει στη
∆ικαιοσύ νη χωρί ς αυτή ν;
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Αρεοπαγ ί της Θεόδωρος Τζανά κης,
ο οποί ος τοποθετήθηκε, σύ µφωνα µε το κατατεθέν υπόµνηµ ά του
ως εξής: «Το Θέ µα που δεν καλύφθηκε εί ναι ότι η εφαρµογ ή του
νόµου Θωρακίζεται από την Κεντρική Επιτροπή ∆ιαµεσολάβησης
στο άρθρο 186 του νόµου. Ο διαµεσολαβητή ς ού τε δικαστής, ού τε
δικηγ όρος εί ναι. Μα εί ναι προαιρετική διαδικασί α. Το απαράδεκτο
της συζήτησης εί ναι και σε άλλους νόµους και έ χόυν κριθεί ότι
ε ί ναι συνταγµατικοί . ∆εν εί ναι και υπέρµετρη η αµοιβή .
Βρισκόµαστε µέλος της Ευρώπης και έχουµε υποχρέωση να
εφαρµ όζουµε το Ευρωπαϊκό ∆ί καιο. Ο συγκεκριµένος νό µος έχει
ξεκινήσει από το 1989 όταν τέθηκε Θέ µα να βρεθούν εναλλακτικές
διαδικασί ες,

ώστε τα κράτη µέλη να ακολουθού ν πιο

συµβιβαστικές φιλικές διαδικασί ες γιατί υπήρξε µεγ άλος φόρτος
στα δικαστήρια. Το 2016 υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
µια µελέτη

ώστε να βρεθεί µια ισορροπί α µεταξύ της

διαµεσολάβησης και της δικαστικής προσφυγ ής. 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:
τονί στηκε η ανάγκη να ενισχυθεί το άρθρο 5 παρ. 2 του
Κανονισµού .
Το κοινοτικό δί καιο, υπερισχύει κάθε

άλλης αντί θετης

διά ταξης του εσωτερικού δικαί ου 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 Συνθή κης
* προσχωρή σεως της Ελλάδος στην Ε.Ο.Κ., που κυρώθηκε µε το ν.
c 945/1979 ( ΟλΑΠ. 23/1998 Ελ∆ 39, 793, Α.Π. 1330/2000 Ελ∆ 43,
αλ
1~
387), ακόµη και του Συντά γµατος κατά τα άρθρα 2, 10 (πρώην 5)
0

της Ενοποιηµ έ νης Απόδοσης της Συνθή κης περί Ιδρύ σεως της
Ευρωπαϊκ ή ς 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 δικαί ου
αφορά όλους τους κανό νες του ευρωπαϊκού δικαί ου, ανεξάρτητα
από το εά ν αυτοί απορρέουν από το πρωτογενές ή από το
παράγωγο δί καιο. Επιπλέον, η αρχή της υπεροχή ς εφαρµόζεται
έναντι κάθε εθνικού κανό να: νόµου, κανονισµού , διατάγµατος,
διά ταξης, εγκυκλί ου κ.λπ. ανεξάρτητα από το εά ν τα κε ί µενα αυτά
έχουν εκδοθεί από την εκτελεστικ ή ή νοµοθετικ ή εξουσί α του
κράτους µ έλους. Η δικαστική εξουσία υπόκειται επί σης στην αρχή
της υπεροχής και ως εκ τού του το δί καιο που παράγεται από τη
δικαστική εξουσί α, δηλαδή η νοµολογ ία πρέπει να εί ναι σύ µφωνο
προς το δί καιο της "Ενωσης. Το ∆ΕΚ ασκεί τον έλεγχο της ορθή ς
εφαρµογ ή ς της αρχής της υπεροχής του κοινοτικού δικαί ου,
επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη µέλη που δεν την τηρού ν; µ έσω
των αποφάσεων του που εκδί δονται Βάσει των διαφόρων
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προσφυγ ών που προβλέπονται από τη Συνθή κη ΕΚ, ιδί ως της
προσφυγ ή ς λόγω παραβάσεως. Η τήρηση της αρχή ς της

υπεροχή ς εναπό κειται επί σης στα εθνικά δικαστήρια ( βλ.
απόφαση 13.3.2007 ∆ΕΚ C- 432/2005 [452931), Ε∆ΚΑ 2008,45,
βλ επί σης αποφάσεις της Ι ό πε ∆εκεµβρί ου 1976, 33/76, Rewe,
Συλλογ ή τόµος 1976, σελ 747, σκέ ψη 5, και 45/76, Comet,
Συλλογ ή τόµος 1976, σελ 765, σκέ ψη 12- της 9ης Μαρτί ου 1978,
106/77, Simmenthal, Συλλογ ή τό µος 1978, σελ 239, σκέ ψεις 2122, της 19ης Ιουνί ου 1990, 0-213/1989, Factortame

κ.λπ.,

Συλλογ ή 1990, σελ 1-2433, σκέ ψη 19, καθώς και της 14ης
∆εκεµβρί ου 1995, 0-312/1993, Peter-broeck, Συλλογ ή 1995, σελ

1-4599, σκέ ψη 12). Περαιτέρω, η αρχή της πρόσβασης στη
δικαιοσ ύ νη εί ναι θεµελιώδης. Με στόχο τη διευκόλυνση καλύ τερης
πρόσβασης στη δικαιοσύ νη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Τάµπερε, της 15ης και 16ης Οκτωβρί ου 1999 κάλεσε τα κράτη
µ έλη να. δηµιουργ ή σουν εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασί ες.
Τον Μά ιο του 2000, το Συµβούλιο υιοθέ τησε συµπεράσµατα για
τους εναλλακτικού ς τρόπους επί λυσης των διαφορώ ν στο αστικό
και εµπορικό δί καιο και δ ήλωσε ότι ο καθορισµός βασικών αρχών
στον συγκεκριµέ νο τοµέα αποτελεί ουσιαστικό στάδιο για να
καταστεί δυνατή η δέ ουσα επεξεργασία και λειτουργ ί α
εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ώστε να απλουστευθεί και να
βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύ νη.

Η διαµεσολάβηση

αποτελεί εναλλακτικό τρόπο επίλυσης µί ας διαφοράς. Ως
« διαµεσολάβηση» νοεί ται διαρθρωµέ νη διαδικασί α ανεξαρτή τως
ονοµασί ας, στην οποία δύο ή περισσότερα µέρη µιας διαφοράς
επιχειρού ν εκουσί ως να καταλή ξουν σε συµφωνί α σχετικά µε την
επίλυση της διαφοράς τους, µε τη βοήθεια διαµεσολαβητή. Η
διαδικασί α αυτή µπορεί να κινηθε ί µε πρωτοβουλί α των µερών, να
προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το
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δ ί καιο κράτους µ έλους. (βλ. άρθρο 3 της Ο∆ΗΓΙΑΣ 2008/52/Έ Κ;
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ '`
ΤΗΣ 21 ης Μα ί ου 2008 ).
Η Ελλάδα εισή γαγε dπό το έτος 2010 στην έννοµη τάξη την
εναλλακτική διαδικασί α της διαµεσολάβησης, µε το νόµο
3898/2010, που ενσωµά τωσε στην ελληνική νοµοθεσί α τις
ευρωπαϊκές διατάξεις. Όµως µέχρι σή µερα δεν εί χε επιτευχθεί η
ανάπτυξη του φιλικού αυτού µέσου διακανονισµού , ο δε αριθµ ός

λ4- των µ έχρι σή µερα διαµεσολαβή σεων που έχουν γ ί νει εί ναι µικρός.
!
Όα1η~

Το 2016 υποβλ ή θηκε στη Ευρωπαϊκ ό Κοινοβούλιο µια αναλυτικ ή
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
ίαω και

and Practice, Mitchell Hamline School Μ

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

CEO, όπου ανέ πτυξαν τις απόψεις τους για την αναγκαιότητα της
διαµεσολάβησης και τους τρό πους της αποτελεσµατικ ή ς
λειτουργ ί ας της.
Για την βελτί ωση της λειτουργ ί ας της διαµεσολάβησης
τέθηκε σε εφαρµογ ή ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ τε ύ χος Α'
5/17.01.2018), αντικαθιστώντας τον προηγού µενο, τό σο στις
διασυνοριακές όσο και στις εγχώριες αντιδικί ες µε βάση τους εξής
άξονες:

Ι. Η διαµεσολάβηση δεν αποτελεί ιδιωτικ ή δικαιοσύ νη.Ο
διαµεσbλαβητή ς δεν ενεργεί ως δικαστή ς αλλά, ακολουθώντας
συγκεκριµέ νη διαδικασί α και ειδικές τεχνικές, διευκολ ύ νει τον
διάλογο µεταξύ των διαδί κων και βοηθά αυτούς να µετακινηθού ν
από τις αντί θετες σκληρές θέσεις τους στα κοινά τους
συµφέ ροντα, ώστε να καταλήξουν σε δική τους συµφωνί α. Ο
διαµεσολαβητή ς διεξάγει τη διαδικασί α εί τε σε κοινές συνεδρί ες
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ε ί τε σε ξεχωριστές συναντή σεις µε κάθε µέρος και παρουσί α των
δικηγ όρων (βλ. ά ρθρα 179 και 183 Ν. 4512/2018)
ΙΙ. Η διαµεσολ άβηση εί ναι εκού σια διαδικασί α επίλυσης µιας
διαφοράς. Στη διαδικασί α της διαµεσολάβησης, τα µ έρη
προσφεύ γουν εθελοντικά εί τε πριν είτε κατά τη διάρκεια της δί κης,
µπορού ν δε να την εγκαταλεί ψουν ανά πά σα στιγµ ή χωρί ς
αιτιολό γηση και να συνεχί σουν τη διέ νεξη στα δικαστή ρια. Ο
νό µος µεριµνά

ώστε να προστατεύ εται πάντα το δικα ί ωµα

προσφυγ ή ς στη δικαιοσύ νη, προβλέποντας αναστολ ή της

παραγραφή ς και των προθεσµιών για την άσκηση αυτού (βλ.
ά ρθρα 181 και 185 Ν. 4512/2018)
ΙΙΙ. Η διαµεσολ άβηση δεν εί ναι υποχρεωτικ ή.
Μεγ άλη συζή τηση έχει προκληθεί για τη διά ταξη του νέου νό µου

στο

άρθρο 182 υπό τον τί τλο

«Υποχρεωτικ ότητα »,

όπου

προβλέπεται η υπαγωγ ή συγκεκριµ έ νων ιδιωτικ ών διαφορών σε
προσπάθεια επί λυσής τους µε διαµεσολά βηση πριν τη διεξαγωγ ή

της δί κης. Στο ί διο άρθρο, επιβάλλεται στους δικηγ όρους, πριν
από κά θε προσφυγ ή στα αστικά δικαστήρια, να ενηµερώσουν τον
εντολέ α τους εγγρά φως για τη δυνατό τητα απόπειρας
διαµεσολαβητικ ή ς διευθέ τησης της διαφοράς τους. Η διάταξη αυτή
θα ισχύ σει σε 9 µή νες, δηλαδή από την 17/10/2018 (Βλ. ά ρθρο
206 Ν. 4512/2018). Σε περί πτωση µη τήρησης των δύο αυτών
προϋποθέ σεων, η συζή τηση της υπόθεσης που

άγεται στο

∆ικαστήριο Θα κηρύ σσεται απαράδεκτη.
Οι διαφορέ ς που υποχρεού νται να περάσουν από το αρχικ ό
αυτό στά διο αφορού ν τις κατηγορί ες των υποθέσεων που η
διεθνή ς εµπειρί α έχει αποδεί ξει ότι µπορού ν να επιλυθού ν φιλικ ά,
όπως αυτέ ς που αφορού ν την ακ ί νητη ιδιοκτησία, ζηµί ες από
αυτοκί νητο, αµοιβές ελεύ θερων επαγγελµατιών, τις περισσό τερες
οικογενειακέ ς διαφορές και αυτές για διατροφή ή αποζηµιώσεις
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ή .

από ιατρικά σφάλµατα. Επί σης, περιλαµβάνονται και σι διαφορές:'
απο εµπορικά σή µατα και ευρεσιτεχνί ες στις οποί ες εί νάι.
σηµαντικό να προστατευθού ν τα µυστικά των επιχειρήσεων από
την αναγκαστική δηµοσιότητα που Θα λ άβουν ενώπιον ενός
δικαστηρί ου.

'Οπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.

4512/2018 δεν επιβ άλλεται υποχρεωτικ ή επίλυση της διαφοράς
µε τη διαµεσολάβηση ού τε καταργεί ται η δυνατότητα προσφυγ ής
του πολί τη στα δικαστή ρια για την παροχή έννοµης προστασί ας.
Το ∆ικαστή ριο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, ακολουθώντας

έ

'' 4

παρό µοιο σκεπτικό µε εκεί νο των αποφάσεών του σχετικά µε τις
διαδικασί ες συµβιβασµού (απόφαση της 18ης Μαρτί ου 2010,
Alassini κ.λπ., 0-317/08 έως 0-320/08) έ κρινε ότι δεν αντί κειται
στο δί καιό της η υποχρέωση από τον νοµοθέτη να προηγεί ται η
προσπάθεια για διαµεσολάβηση της ένδικης προσφυγ ής (0-7516
/14 Ιουνί ου 2017, υπόθεση Menini

-

Rampanelli κατά Banco

Popolare της Ιταλί ας). Ειδικότερα το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε
µεταξύ των

άλλων

-

ότι

«ο ορισµό ς µιας διαδικασί ας

διαµεσολαβήσεως ως προϋποθέ σεως του παραδεκτού ένδικης
προσφυγ ή ς δύναται να άποδειχθεί συµβατός προς την αρχή της
αποτελεσµατικής

ένδικης προστασί ας υπό ορισµένες

προϋ ποθέσεις, τη συνδροµ ή των οποί ων καλεί ται να εξακριβώσει
ο εθνικός δικαστή ς. Τού το ισχύει εφό σον η διαδικασί α 1) δεν
καταλή γει σε δεσµευτική για τα εµπλεκ όµενα µέρη απόφαση 2)
δεν καθυστερεί ουσιωδώς την άσκηση ενδί κου βοηθή µατος 3)
αναστέλλει την απόσβεση των οικεί ων δικαιωµάτων και 4) δεν
προκαλεί σηµαντικά έ ξοδα, εφόσον 5) η ηλεκτρονική οδό ς δεν
αποτελεί το µοναδικό µέσο προσβάσεως στην εν λόγω διαδικασί α
συµβιβασµού και 6) εί ναι δυνατή η λή ψη προσωρινών µ έτρων σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Υπό τις συνθή κες αυτές, το ∆ικαστή ριο
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι νοµοθεσί α, η οποία όχι µόνο έχει
προβλέ ψει εξώδικη διαδικασί α διαµεσολαβή σεως αλλ ά,
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επιπροσθέτως, έ χει καταστή σει υποχρεωτικ ή την προσφυγ ή
σε
αυτή ν πριν την προσφυγ ή σε δικαστικό ό ργανο, δεν ε
ί ναι
ασύ µβατη προς την Οδηγ ί α.
Ιν. Η διαµεσολ ά βηση εί ναι ταχεί α. 0 νό µος προβλ έπει σύ ντοµες
προθεσµί ες για τη διεξαγωγ ή της. Η υποχρεωτικ ή πρώτη

από πειρα διαµεσολάβησης πρέπει να γ ί νει εντ ός 15 ηµερών,
µε
µ έ γιστη παρά ταση 30 ηµερών. Στις περισσ ότερες υποθ έσεις η

συµφωνί α κλεί νει σε µ ί α ηµ έρα (βλ.

ά ρθρο 182 παρ.4 Ν.

4512/2018).
Η διαµεσολ ά βηση έχει χαµηλ ό κό στος. ∆εν καταβά λλεται
δικαστικό έ νσηµο και η αµοιβή του διαµεσολαβητ ή συµφωνε ί ται
V.

ελε ύ θερα από τα µ έρη. Στις µικρές υποθέσεις, µ έ χρι πέ
ντε
χιλιάδες ευρώ , ο δικηγ όρος δεν ε ί ναι υποχρεωτικ ός, όπως
ά λλωστε και στις µικροδιαφορές ενώπιον των δικαστηρί ων.
Ο νέος νό µος προβλέ πει µειωµ ένες κατώ τερες αµοιβ έ ς για
τον διαµεσολαβητ ή , ξεκινώντας από 50 ευρώ για ορισµ ένες

υποθέ σεις που υπά γονται στην υποχρεωτικ ή απόπειρα
διαµεσολά βησης. Ε ά ν δε δεν επιτ ύ χει η διαµεσολ άβηση και

ακολουθή σει δί κη, το µ έ ρος που νί κησε δύ ναται ν' αναζητή σει τα
έ ξοδα της διαµεσολ ά βησης µε την αγωγ ή του.
Σε περί πτωση παραβί ασης της ανωτέ ρω υποχρέ ωσης απ ό
έ να διάδικο µ έ ρος, προβλέ πονται χαµηλ ές χρηµατικ ές ποινές µ ό νο

εφόσον το κρ ί νει ο δικαστή ς ανά περί πτωση. Επίσης, λαµβ άνεται

µ έ ριµνα για τις ευα ί σθητες οµά δες των πολιτώ ν και προβλ έπεται

η απαλλαγ ή τους από την « υποχρεωτικό τητα», λό γω οικονοµική ς
αδυναµίας (βλ. ά ρθρο 194 του Ν.4512/2018).

ΝΙ. Η διαµεσολάβηση εί ναι αποτελεσµατικ ή. Η συµφωνί α στην
οποί α καταλή γουν τα µ έρη µπορεί να κατατεθεί στο Πρωτοδικεί ο
και να αποτελ έσει τί τλο εκτελεστό όπως µ ί α δικαστική απόφαση
έ ναντι παραβ ό λου 50 ευρώ (βλ. ά ρθρο 184 Ν. 4512/2018).
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νΙΙ. Η διαµεσολάβηση χρησιµοποιε ί σύγχρονες µεθόδους. Ο νέός.
νό µος υιοθετεί τη σύ γχρονη τεχνολογ ί α προβλέποντας τη χρή ση ;_:..
του ηλεκτρονικού ταχυδροµεί ου, της τηλεδιάσκεψης, του φαξ ή της
συστηµένης επιστολής για τη γρή γορη και οικονοµική διεξαγωγ ή
της ( βλ. άρθρο 182 παρ.8 Ν. 4512/2018).
νΙΙ. Η διαµεσολάβηση διεξάγεται από επιστηµονικά
καταρτισµ ένους λειτουργούς. Ο νοµοθέ της διασφαλί ζει υψηλού
επιπέδου εκπαί δευση των διαµεσολαβητών, επιµηκύ νοντας την
υποχρεωτικ ή εκπαί δευσή τους, προβλ έποντας την ελε ύθερη
πρόσβαση σε αυτή όχι µό νο στους αποφοί τους της τριτοβ άθµιας
εκπαί δευσης αλλά και σε έγκριτους επιστή µονες, κατέ χοντες
µεταπτυχιακούς τί τλους σπουδών κ ύ ρους από την παγκόσµια
κοινό τητα. Επί σης, διασφαλί ζει την πιστοποί ησή τους από το
Υπουργεί ο ∆ικαιοσύ νης µε σύστηµα αξιοκρατικών και ουσιαστικώ ν
εξετάσεων.
ΙΧ. Η διαµεσολάβηση αναβαθµί ζει τον ρόλο των δικηγ όρων. Οι
δικηγ ό ροι, ως υποχρεωτικοί παραστάτες των µερών στη
διαδικασί α της διαµεσολάβησης, αναδεικνύ ονται απαραί τητοί για
τον νοµικό

έλεγχο αυτή ς και την κατάρτιση της τελικ ή ς

συµφωνί ας, επιτυγχά νουν ταχύ τερα αποτελέσµατα και ενισχύ ουν
τη σχέση εµπιστοσύνης µε τους πελάτες τους.
Χ. Η διαµεσολάβηση διαθέ τει σύστηµα ελέγχου ποιό τητας.

Θωρακίζεται η εφαρµογ ή της διαµεσολάβησης µε τη σύ σταση
ειδικού ανώτατου οργ ά νου ελ έγχου και επίλυσης των

αναφυοµένων ζητηµάτων καθώς και τήρησης του Κώδικα
∆εοντολογ ί ας, ο οποί ος ενδυναµώνεται και εξασφαλί ζει την
αµεροληψ ί α, την εχεµ ύ θεια και την ανεξαρτησί α του.

∆ιαµεσολαβητή . Συστή νεται Κεντρικ ή Επιτροπή ∆ιαµεσολάβησης,
στην οποί α συµµετέχουν ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί ,
εκπρόσωποι του υπουργεί ου ∆ικαιοσύ νης και έγκριτα µέλη της
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πανεπιστηµιακή ς και διαµεσολαβητικ ής κοινό τητας. Για πρώτη
φορά προβλέ πεται η υποχρεωτική συµµετοχή αντιπροσ ώπου των

επαγγελµατικ ών φορέων της χώρας (βλ. ά ρθρο 186 Ν.451212018).

Οι νέες ρυθµ ί σεις στην επί λυση των διαφορών µε
διαµεσολάβηση εί ναι σηµαντικέ ς για την ισόρροπη προώθηση

ενός δικαιϊ κού συστή µατος, που συντελε ί σε µ ί α ταχεί α,
αποτελεσµατική , πλέον οικονοµικ ή και πλέ ον σύ γχρονη

πρό σβαση στη δικαιοσύ νη, πλή ρως εναρµονισµ έ νη µε τις διεθνε
ίς
και ευρωπαϊ κές εξελίξεις. Οι όροι που δι έ πουν τη διεξαγωγ ή της

διαµεσολά βησης, καθώς και το κό στος που αυτή συνεπά γεται,
δεν Θί γουν το δικαί ωµα αποτελεσµατική ς δικαστικ ή ς προστασί ας,

όπως αυτ ό κατοχυρώνεται στο Σ ύ νταγµα (άρθρο 20), αλλά και στα
ά ρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκ ή ς Σύ µβασης ∆ικαιωµ άτων του

Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) και το άρθρο 47 του" Χά ρτη Θεµελιωδών
∆ικαιωµά των. Η παρά σταση µε πληρεξού σιο δικηγ ό ρο και η

αµοιβή διαµεσολαβητή δεν οδηγε ί σε υπέ ρµετρο για τον πολ ί τη
κό στος της διαµεσολάβησης, κατά τα οριζό µενα παραπ ά νω.

Σύ µφωνα µε τα παραπάνω δεδοµέ να, οι ρυθµ ί σεις των
ά ρθρων 178-206 του Ν.4512/2018 δεν προσκρούουν στο άρθρο

20 του Συντά γµατος, αλλ ά ούτε και στα άρθρα 6 και 13 της.
Ευρωπαϊκής Σύµβασης ∆ικαιωµά των του Ανθρώ που (ΕΣ∆Α) και το

άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδώ ν ∆ικαιωµά των. Εποµέ νως οι
διατάξεις αυτής εί ναι σύµφωνες µε το Ελληνικ ό Σύ νταγµα και µε
την Ενωσιακή Νοµοθεσία».

Κατό πιν το λό γο έ λαβε η Αντιπρόεδρος του Αρε ί ου Πά γου
Αγγελική Αλειφεροπούλου, η οποί α δήλωσε:
' Εχω τον
προβληµατισµ ό, κατά πόσο αυτή η υποχρεωτικ ό τητα εί ναι
συµβατή µε το ά ρθρο 20 του Συντάγµατος. Αυτ ή η

υποχρεωτικ ότητα της διαµεσολάβησης εί ναι ένα εµπ όδιο στην
ά µεση παροχή της δικαστικ ής προστασί ας. ∆εν εί µαι αντίθετη µε
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το θεσµ ό, αλλά όχι µε την υποχρεωτικ ότητα του Θεσµο ύ. Νά:,,
συνταχθού µε µε την προαιρετικό τητα του Θεσµού και όποιος Θέλει
να προτιµ ή σει αυτή τη διαδικασί α. Θεωρώ ότι δεν εί µαστε έτοιµοι
να µπού µε σε υποχρεωτικ ότητα του Θεσµού της διαµεσολά βησης.
Στο σηµεί ο αυτό η Αρεοπαγ ί της Ειρή νη Καλού επισή µανε ότι
ουδέ ποτε γεννήθηκε Θέ µα αντισυνταγµατικ ότητας της διά ταξης

που προβλ έπει το απαρά δεκτο της διεκδικητική ς αγωγ ής κατά του
, ∆ηµοσί ου, εά ν δεν προηγηθεί αί τηση προς το ∆ηµ όσιο και δεν
λςαλε παρέλθει άκαρπη η εξάµηνη προθεσµί α.
Η Αντιπρό εδρος του Αρεί ου Π άγου, Μαρί α Λεοναρδοπού λου
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- Γαλάνη δήλωσε: Τά σσοµαι µε τη γνώµη, ότι πρέπει να
προτά ξουµε το άρθρο 20 του Συντά γµατος και το άρθρο 6 της

ΕΣ∆Α. Υπάρχει ήδη ο Θεσµό ς της δικαστικ ή ς διαµεσολά βησης µε

πέρισσ ό τερα εχέγγυα; γιατί να µη λειτουργ ήσει αυτός; Η
υποχρεωτικ ότητα του Θεσµού προσκρού ει στο Σύνταγµα και στην
ΕΣ∆Α.
Αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγ ή από ψεων και η διαλογικ ή
συζήτηση µεταξύ των µελών της Ολοµέλειας ακολού θησε

ψηφοφορί α ως εξή ς: Εί κοσι ένα (21) µέλη και συγκεκριµ ένα οι
1)Ι ώά ννης Γιαννακόπουλος, 2) Ειρή νη Κιουρκτσό γλουΠετρουλά κη, 3) Χρυσούλα Παρασκευ ά,4) Μαρία Γαλά νη

-

Λεοναρδοπούλου, 5) Αγγελική Αλειφεροπού λου και 6) Γεώργιος
Λέ κκας, Αντιπρό εδροι του Αρεί ου Πάγου, 7) ∆ηµητρού λα Υφαντή ,
8)Ιωσή φ Τσαλαγαννί δης, 9) · Σοφί α Ντάντου, 10)∆ηµ ή τριος
Τζιού βας, 11) ∆ιονυσί α Μπιτζού νη, 12) Αβροκόµη Οού α, 13)
Ιωάννης Φιοράκης, 14) Γεώργιος Παπαηλιάδης, 15) Κωστο ύλα
Φλουρή

-

Χαλεβί δου,1ό) Ναυσικά Φράγκου,17) Μαρί α

Γκανιά τσου, 18) Μαρί α Τζανακάκη, 19) Γεώργιος Αποστολϋκης,
20) Αντιγ όνη Καρα'ί σκου -Παλόγου και 21) Γεώργιος ∆ηµά κης,
Αρεοπαγ ί τες, τάχθηκαν υπέ ρ της αντισυνταγµατικότητας του
Ν ό µου σύ µφωνα µε την εισή γηση-τοποθέτηση του Αρεοπαγ ί τη

ι

Απόφαση — Πρακτικ ά Ολοµ έ λειας 3412018 - σελ.101
Γεωργ ίου Αποστολάκη, όπως ανωτέ ρω αναφέρεται. ∆εκαεπτ ά
µέλη (17) µέ λη και συγκεκριµ έ να οι: 1) Βασί λειος Πέππας
Πρόεδρος του Αρεί ου Πά γου, 2) Ειρή νη Καλού, 3) Χαρά λαµπος
Μαχαί ρας, 4) Χρή στος Βρυνι ώτης, 5) ∆ηµ ή τριος Γεώργας, 6)
∆ή µητρα Κοκοτί νη, 7) Γε ώργιος Χοϊµ έ ς, 8) Παρασκευή Καλαϊτζή,
9) Μιλτιάδης Χατζηγεωργ ί ου, 10) Θεόδωρος Τζανάκης, 11)
Νικόλαος Πιπιλ ί γκας, 12) Ερωτόκριτος Ερωτοκρί του, 13) Κυριά κος
Οικονό µου, 14) Ευφροσύ νη Καλογερά του

—

Ευαγγ έλου, 15)

Αναστασία Περιστερά κη, 16) Σοφ ί α Τζουµερκιώ τη και 17) Λουκάς
Μό ρφης, Αρεοπαγ ί τες, τά χθηκαν υπ έ ρ της συνταγµατικό τητας του
Ν ό µου σύ µφωνα µε την εισή γηση του Αρεοπαγ ί τη — Εισηγητή
Νικολάου Πιπιλί γκα, όπως ανωτ έ ρω αναφέ ρεται.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ
Κατά πλειοψηφί α,

ότι η Θέσπιση των συγκεκριµ ένων

ρυθµ ί σεων που ο Ν όµος προβλέ πει και οι οποί ες διαλαµβά νονται

στο σκεπτικό της πλειοψηφί ας, στο πλαί σιο της διαδικασ ί ας
υποχρεωτικ ής διαµεσολά βησης του Ν. 4512/2018 για ορισµ ένες

κατηγορί ες αστικών και εµπορικ ών υποθέσεων, αντιβαί νει για
τους λό γους που εκεί αναφέ ρονται προς τις συνταγµατικέ ς και

υπερνοµοθετικ ή ς ισχύ ος διατά ξεις των ά ρθρων 20 παρ. 1 του
Συντάγµατος, 6 παρ. η,13της · ΕΣ∆Α και 47

του Χά ρτη των

Θεµελιωδών ∆ικαιωµά των της Ευρωπαϊκ ή ς 'Ενωσης

και της

ενωσιακής νοµοθεσί ας.
Κρί θηκε, αποφασί στηκε και εκδ όθηκε στην ΑΘή να, στις 28
Ιουνί ου 2018.
Ο ΠΡΌΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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