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ΤΙΤΛΟΣ

1. Είναι κοινός τόπος, ότι ο µέγας φόρ-

τος των ∆ικαστηρίων, τα αλλεπάλ-

ληλα ένδικα βοηθήµατα, οι αναβολές,

οι συχνά αµφίρρηστες δικαιοδοσίες και

επάλληλες αρµοδιότητές τους, σε συν-

δυασµό µε την τυπικότητα και πολλαπλότητα των διαδικασιών,

απονευρώνουν τη δραστική και αποτελεσµατική λειτουργία της

κρατικής δικαιοσύνης και αποτρέπουν τον πολίτη να καταφύγει

στους χώρους της, αφήνοντάς τον µε την αίσθηση της πικρίας, ότι

το «Κράτος ∆ικαίου» είναι µεν ποθητό, αλλ’ αναποτελεσµατικό και

στη χειρότερη περίπτωση, είναι µόνο για τους επιτήδειους. 

Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί, ότι ο συµβιβασµός µε εκείνον

που έχουν µια διαφορά αποτελεί τις περισσότερες φορές λύση

ικανοποιητικότερη από την ατέρµονα αναµονή µιας δικαστικής

απόφασης, που µπορεί να κρύβει δυσάρεστες εκπλήξεις και αποτέ-

λεσµα µακράν του αναµενοµένου.

Οι τελευταίες αυτές ρεαλιστικές διαπιστώσεις απασχόλησαν

πολλές επιχειρήσεις, αλλά και ειδικούς ερευνητές,  ενδιαφερόµε-

νους για την ταχεία και αποτελεσµατική επίλυση διενέξεων. Αυτοί

έχοντες συνείδηση του πόσο δυσχερές είναι δύο αντίµαχα µέρη

να έλθουν σε επαφή και να συζητήσουν µε νηφαλιότητα τη διαφο-

ρά τους, οδηγήθηκαν στο να δηµιουργήσουν  κατάλληλες πρακτι-

κές και διαδικασίες, εκτός δικαστηρίων, διευθετήσεως αντιθέτων

συµφερόντων προς επίτευξη οριστικού συµβιβασµού περιορίζο-

ντας έτσι την ζηµία των αντιδίκων σε χρόνο και χρήµα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες, οι σπουδαιότερες, από αυ-

τές τις διαδικασίες, κατωτέρω, και εκτίθενται τα σχετικά πλεονε-

κτήµατα και µειονεκτήµατα από την αντίστοιχη εφαρµογή τους,

αλλά και σε αντιπαραβολή µε τη δικαστική διαδικασία. 

2. Και κατά πρώτον η ∆ιαπραγµάτευση.

Η ∆ιαπραγµάτευση, είναι η πλέον ελαστι-

κή και άτυπος µέθοδος επιλύσεως µιας διαφοράς, όπου τα αντίµα-

χα µέρη προσπαθούν να φθάσουν σε µια συµφωνία χωρίς τη βοή-

θεια τρίτου προσώπου. Η µέθοδος αυτή εξοικονοµεί δαπάνες και

χρόνο σε σύγκριση µε τις λοιπές διαδικασίες επιλύσεως διαφο-

ρών. Αποτελεί µια ιδιωτική επιλογή επιλύσεως µιας διαφοράς, χω-

ρίς να θιγούν πρόσωπα και σχέσεις. 

Προϋποθέτει όµως αµοιβαία ειλικρινή προδιάθεση αποκατα-

στάσεως των φιλικών σχέσεων των µερών πέραν από συµφέροντα

χωρίς την ανάγκη επεµβάσεως κάποιου µεσολαβητή.

3. Μία πιο εκλεπτυσµένη και εξελιγµένη µέ-

θοδος είναι η ∆ιαµεσολάβηση. 

Η ∆ιαµεσολάβηση είναι η διαδικασία, κατά την οποία δύο ή πε-

ρισσότερα αντίµαχα µέρη µε τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου

προσώπου προσδιορίζουν τα θέµατα της διαφοράς τους, ερευνούν

τις εναλλακτικές λύσεις προς άρση της διαµάχης τους και επιχει-

ρούν να επιτύχουν ένα συµβιβασµό. Η προσφυγή στη

∆ιαµεσολάβηση ανήκει στην πρωτοβουλία των µερών και αποτελεί

ένα µη δεσµευτικό, καθαρά ιδιωτικό τρόπο επιλύσεως διαφορών. 

Τυπικώς, τα στάδια της διαδικασίας της ∆ιαµεσολάβησης εί-

ναι τα ακόλουθα:  α) επίτευξη συµφωνίας των αντίµαχων µερών

προς ∆ιαµεσολάβηση· β) επιλογή του ∆ιαµεσολαβητή· γ) επαφή

των µερών µε το ∆ιαµεσολαβητή προ της ∆ιαµεσολαβήσεως·

δ) προπαρασκευή της συνάντησης προς ∆ιαµεσολάβηση· ε) πρώτη

κοινή των µερών συνάντηση· στ) κατ’ ιδίαν συναντήσεις κάθε µέ-

ρους µε το ∆ιαµεσολαβητή· ζ) διακανονισµός ή η µαταίωση της

∆ιαµεσολάβησης.

4. Πολύ κοντά στη ∆ιαµεσολάβηση ευρί-

σκεται η διαδικασία της Συµφιλίωσης.

Ο  όρος ευρέως χρησιµοποιείται για να πε-

ριγράψει κυρίως µια διαδικασία, όπου τρίτος ανεξάρτητος προσπα-

θεί να φέρει σε συνδιαλλαγή αντίµαχα µέρη προτείνοντας διάφο-

ρους εναλλακτικούς τρόπους διακανονισµού της διαφοράς τους. 

Ο τρόπος αυτός επιλύσεως των διαφορών εφαρµόζεται συνή-

θως στις εργατικές διαφορές. Σε κάποια Ευρωπαϊκά Κράτη ο όρος

υποδηλοί και την προσπάθεια του δικαστή, την προβλεπόµενη από

την οικεία πολιτική δικονοµία να συµφιλιώσουν τους διαδίκους,

ώστε να λύσουν τη διαφορά τους συµβιβαστικά.

5. Για την επίλυση διαφορών µεταξύ επι-

χειρήσεων, συχνά, ιδίως στην αλλοδα-

πή, ακολουθείται η εξής διαδικασία :

Προ µιας τριµελούς επιτροπής εµφανίζο-
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Γενικά. Αίτια και αφορ-

µές για τη γένεση εναλ-

λακτικών τρόπων επιλύ-

σεως των διαφορών 

∆ιαπραγµάτευση

∆ιαµεσολάβηση

∆ιαµεσολάβηση -

Συµφιλίωση

Επιτροπή κρίσεως

εκ διευθυντικών στε-

λεχών επιχειρήσεων
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νται οι εκπρόσωποι των αντίµαχων επιχειρήσεων και εκθέτουν τις

απόψεις επί της διαφοράς. Η επιτροπή συγκροτείται από δύο ανώ-

τερα διευθυντικά στελέχη των αντίπαλων επιχειρήσεων, ένα από

κάθε πλευρά και από ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, το οποίο και

προεδρεύει της επιτροπής. Η επιτροπή µετά την ακρόαση των εκ-

προσώπων αποσύρεται και συζητεί τα επίµαχα θέµατα της διαφο-

ράς. Ο προεδρεύων ενεργεί επί διαφωνίας των διοικητικών στελε-

χών των εκατέρωθεν επιχειρήσεων ως διαµεσολαβητής, προσπα-

θώντας να συµβιβάσει τις διεστώτες απόψεις. 

6. Επί περιβαλλοντικών διαφορών ενίοτε 

ακολουθείται η εξής διαδικασία : Μία

σειρά συναντήσεων µεταξύ των οµάδων

ενδιαφέροντος λαµβάνει χώρα µε σκοπό τη λήψη αποφάσεων,

προς αποφυγή µελλοντικών διαφωνιών. Τούτο είναι χρήσιµο ως

εναλλακτική λύση σε σχέση µε γραφειοκρατικές µελλοντικές δια-

δικασίες, µε αµφίσηµες υπουργικές αποφάσεις, ή σκολιούς κανονι-

σµούς, που έγιναν στο παρελθόν ή θα γίνουν στο µέλλον.

7. Τα αντίµαχα µέρη, µεταξύ των οποί-

ων υφίσταται διαφορά, ζητούν από

ένα ανεξάρτητο τρίτο µια µη δεσµευτι-

κή γνωµάτευση για το πιθανό αποτέλεσµα σε περίπτωση που η δια-

φορά τους ήθελε αχθεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. 

Τα µέρη έχοντας υπόψη τους τη γνώµη αυτή, έχουν τη δυνατό-

τητα να διαπραγµατευθούν το πιθανό αποτέλεσµα µε ή χωρίς τη

βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου προσώπου. Άλλως, τα µέρη είναι ελεύ-

θερα να διακανονίσουν τη διαφορά τους βάσει της γνωµάτευσης.

8. Η ∆εσµευτική Απόφανση από εµπει-

ρογνώµονα είναι επίσης µία άτυπη

διαδικασία, η οποία όµως, όπως έχει

συµφωνηθεί µεταξύ των µερών, συνεπάγεται µια δεσµευτική για

αυτά κρίση. Ο εµπειρογνώµων ορίζεται από τα µέρη να αποφανθεί

επί ενός ζητήµατος, συνήθως τεχνικής φύσεως. Καθώς η απόφαν-

ση του εµπειρογνώµονος δεν είναι παρά µια εκτίµηση, η προσέγγι-

ση αυτή έχει διαφορετικά νοµικά χαρακτηριστικά από  τη διαιτησία.

Ο εµπειρογνώµων δεν λειτουργεί ως διαιτητής, ούτε η διαδικασία

αυτή υπόκειται στους κανόνες της διαιτησίας, αλλ’ η απόφανση

του εµπειρογνώµονος είναι συµβατικά δεσµευτική για τα µέρη

9. Κατά την έναρξη ενός τεχνικού έργου, 

δυνάµει όρου συµφωνίας, συγκροτεί-

ται µια επιτροπή συνήθως από τρία ανε-

ξάρτητα πρόσωπα. Η επιτροπή αυτή επισκέπτεται το έργο, συνή-

θως τρεις ή τέσσερις φορές το χρόνο, και επιλαµβάνεται των τυ-

χόν διαφορών των µερών, παρέχοντας µια προσωπική, πλην δε-

σµευτική απόφαση. 

Τα µέρη έχουν συνήθως το δικαίωµα να προσφύγουν κατά των

αποφάσεων αυτών της επιτροπής είτε ενώπιον διαιτητών, είτε

ενώπιον των δικαστηρίων. Παρά ταύτα η Επιτροπή Αντιµετωπί-

σεως ∆ιαφορών µπορεί να έχει προληπτικά αποτελέσµατα επί των

διενέξεων, που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

10. Η ∆ιαιτησία, ως είναι γνωστό, είναι µια ιδιω-

τική ακροαµατική διαδικασία µετά την οποία

ανεξάρτητος ∆ιαιτητής ή ∆ιαιτητές εκδίδει µια απόφαση, ενεργώ-

ντας κατά τρόπο δικαστικό, επιλύοντας την διαφορά. Η κρίση του

∆ιαιτητή είναι τελική και δεσµευτική για τα µέρη. Ο ∆ιαιτητής πε-

ριορίζεται να αποφανθεί σε ζητήµατα, πραγµατικά ή νοµικά, που

του προβάλλονται από τα µέρη. Η συµφωνία για ∆ιαιτησία είναι κα-

τά το σύνηθες  γραπτή, προβλεπόµενη ως όρος σε άλλη κύρια σύµ-

βαση. Η ακροαµατική διαδικασία επί ∆ιαιτησίας διεξάγεται κατ’

αντιµωλία και προσοµοιάζει µε εκείνην ενώπιον των ∆ικαστηρίων.

Ο ∆ιαιτητής δεν έχει, όπως συµβαίνει µε το ∆ιαµεσολαβητή στη

∆ιαµεσολάβηση, τη δυνατότητα να έλθει σε κατ’ ιδία συνάντηση µε

τα αντίµαχα µέρη. Τα καθιερωµένα συνήθως στάδια µιας

∆ιαιτησίας περιλαµβάνουν : συµφωνία για διαιτησία α συµφωνία

για το πρόσωπο του ∆ιαιτητήα προετοιµασία για την ακροαµατική

διαδικασία (τόπο, χρόνο, κ.λπ.)· παρουσίαση της υποθέσεως από

κάθε διάδικο µέροςα µια απόφαση και επί καταψηφιστικής, εκτέλε-

ση της αποφάσεως. 

Προσφυγή στο ∆ικαστήριο µε τις αυτές ιστορικές βάσεις και αι-

τήµατα δεν γίνεται δεκτή. Τα δικαστήρια συνήθως απέχουν της

ερεύνης, όταν το προ αυτών ένδικο ζήτηµα εκκρεµεί ή έχει λυθεί κα-

τά την µεταξύ των µερών συµφωνηθείσα και προηγηθείσα ∆ιαιτησία. 

11. Τα µέρη έχουν την ευχέρεια να συµφω-

νήσουν, ότι ο ∆ιαµεσολαβητής µπορεί

να αναλάβει και καθήκοντα ∆ιαιτητή, αν η

∆ιαµεσολάβηση αποτύχει εξ ολοκλήρου ή σε κάποιο συγκεκριµένο

ζήτηµα. Ως ∆ιαιτητής πλέον έχει το δικαίωµα να εκδώσει µια ορι-

στική και δεσµευτική απόφαση για τα µέρη επί των ζητηµάτων που

παρέµειναν κατά τη ∆ιαµεσολάβηση σε εκκρεµότητα. Ένα σηµα-

ντικό ζήτηµα που ανακύπτει σε µια τέτοια συµφωνία, όπου ο

∆ιαµεσολαβητής µεταβάλλεται στην εξέλιξη της διαδικασίας σε

∆ιαιτητή, είναι το ενδεχόµενο να εµποδίσει κατά τα στάδια της

∆ιαµεσολαβητικής διαδικασίας την ειλικρινή συµπεριφορά των µε-

ρών στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους µε το ∆ιαµεσολαβητή. 

Ένας τρόπος ν’ αντιµετωπισθεί το ζήτηµα αυτό είναι τα µέρη,

κατά το στάδιο που λαµβάνει χώρα η ∆ιαµεσολάβηση, να ξεχωρί-

σουν προκαταβολικά τα µείζονα θέµατα της διαφοράς τους και να

επιφυλαχθούν να τα θέσουν σε ∆ιαιτησία ή στην κρίση Ειδικού

Εµπειρογνώµονος ή σε άλλο εναλλακτικό τρόπο λύσεως της διε-

νέξεως, ενώπιον όµως κάποιου άλλου ανεξάρτητου τρίτου και όχι

του προσώπου του ίδιου του ∆ιαµεσολαβητή. 

Το πλεονέκτηµα της ∆ιαµεσολάβησης είναι ότι έχει τη δυνατό-

τητα να συνδυασθεί επιτυχώς και µε άλλο ή άλλους εναλλακτικούς

τρόπους επιλύσεως της διαφοράς.

12. Οι διαφορές µεταξύ της πολιτι-

κής δίκης και των λοιπών εναλλα-

κτικών τρόπων επιλύσεως των δια-

φορών, ιδίως της ∆ιαµεσολάβησης,

είναι πρόδηλες και πολλές. Πρόδηλο

λ.χ. είναι ότι η εµπιστευτικότητα και εχεµύθεια που εξασφαλίζεται

µε τους εναλλακτικούς τρόπους δεν υπάρχει στη δικαστική δίκη,

όπου κυριαρχεί η δηµοσιότητα και η διαφάνεια.

Ούτε βεβαίως στην πολιτική δίκη, η πρωτοβουλία της επιλο-

γής του τρίτου ανεξάρτητου προσώπου ανήκει στα διάδικα µέρη,

σε αντίθεση µε τους εναλλακτικούς τρόπους, όπου συνήθως συµ-

βαίνει το αντίθετο και όπου γενικότερα οι αντίδικοι έχουν πλήρη

επί της διαδικασίας ελευθερία πρωτοβουλιών. 

Ειδικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα :

Η ευελιξία και η ελαστικότητα της δηµοσίας δίκης είναι απολύ-

τως περιορισµένη, καθόσον όλα σ’ αυτήν, κατά το µάλλον, ρυθµί-

ζονται, από τους αυστηρούς κανόνες της οικείας πολιτικής δικονο-

µίας. Στους εναλλακτικούς όµως τρόπους υπάρχει υψηλή ελαστι-

κότητα ως προς τη ακολουθούµενη διαδικασία, η οποία παραµένει

ως προς τις επιλογές, στην πρωτοβουλία και την καλή πίστη των

διαδίκων. 

Η δηµοσιότητα και η διαφάνεια, ως προελέχθη, είναι βασικό

χαρακτηριστικό της δηµόσιας δίκης, διότι εξυπηρετεί την αντικει-

∆ιάλογος µεταξύ οµά-

δων ενδιαφέροντος

Προληπτική Γνωµάτευση

από Ανεξάρτητο Τρίτο

∆εσµευτική Απόφανση

από εµπειρογνώµονα

Επιτροπή Αντιµετω-

πίσεως ∆ιαφορών

∆ ι α ι τ η σ ί α

∆ιαµεσολάβηση /

∆ιαιτησία

∆ιαφορές µεταξύ Πολι-

τικής ∆ίκης και εναλλακτι-

κών τρόπων εξωδίκου επι-

λύσεως των διαφορών
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µενικότητα και την αµεροληψία του δικαστή. Στους εναλλακτικούς

τρόπους η δηµοσιότητα εξαρτάται από την έκταση που θα της

προσδώσουν κατόπιν συµφωνίας τους τα µέρη και τούτο, διότι βα-

σίζονται περισσότερο στην εµπιστευτικότητα και στην εχεµύθεια

ενδιαφερόµενοι πρωτίστως για την ταχεία και αποτελεσµατική

επίλυση της διαφοράς τους, και για τη διατήρηση των καλών σχέ-

σεων µεταξύ τους, καθώς και  για τη διαφύλαξη των συµφερόντων

τους.

Η διάρκεια µιας δηµόσιας δίκης είναι πάντοτε µακρά και επί-

πονη µε απρόσµενες αναβολές και καθυστερήσεις. Τέτοια προ-

βλήµατα και ζητήµατα είναι ανύπαρκτα στους εναλλακτικούς τρό-

πους, γιατί τα πάντα ρυθµίζονται µε πρωτοβουλία των µερών. 

Ο δ’ έλεγχος των διαδίκων µερών επί της πορείας της διαδικα-

σίας στη δηµόσια δίκη είναι µικρός· µηδαµινός, έως ανύπαρκτος

επί εφαρµογής του ανακριτικού συστήµατος, περιορισµένος σηµα-

ντικά κι όταν ακόµη εφαρµόζεται το συζητητικό σύστηµα διαδικα-

σίας,  εξαρτώµενος και τότε από πολλούς εξωτερικούς παράγο-

ντες, όπως από άλλες δίκες, από το φόρτο του δικαστή, κ.ο.κ. 

Αντιθέτως στους εναλλακτικούς τρόπους τα µέρη έχουν πλή-

ρη έλεγχο της όλης εξέλιξης της διαδικασίας του διακανονισµού. 

Η συµµετοχή των διαδίκων στη δίκη είναι κατά το µάλλον ή

ήττον παθητική, το ίδιο και στη ∆ιαιτησία ή επίσης και όταν το

ζήτηµα της διαφοράς των µερών έχει ανατεθεί προς λύση σε ειδι-

κούς ή εµπειρογνώµονες· είναι πολύ ενεργός όµως ο ρόλος τους,

όταν πρόκειται για ∆ιαµεσολάβηση. Τουτ’ αυτό συντρέχει και ως

προς την επιρροή των µερών επί του αποτελέσµατος (απόφαση)

της δίκης ή της διαιτητικής απόφασης ή επί του πορίσµατος των

εµπειρογνωµόνων, σε αντίθεση προς τη ∆ιαµεσολάβηση, όπου

τα µέρη έχουν κατ’ αποκλειστικότητα  αποφασιστικό ρόλο. 

Περαιτέρω τα ένδικα µέσα στις περιπτώσεις της δίκης ή της

διαιτητικής απόφασης ή του πορίσµατος των εµπειρογνωµόνων εί-

ναι περιορισµένα και καθορισµένα, προβλεπόµενα από το νόµο ή

τη συµφωνία των διαδίκων µερών, αντιστοίχως. 

Στην περίπτωση όµως της ∆ιαµεσολάβησης τα µέρη έχουν

την ευχέρεια ανάλογα µε τις επιθυµίες τους να καταφύγουν επι-

προσθέτως και σε άλλες κρίσεις. 

Βασικές αρχές της δικονοµίας διαφυλάσσονται κατ’ αρχήν

στη δηµόσια ∆ίκη και στη ∆ιαιτησία. Στη ∆ιαµεσολάβηση αντιθέ-

τως η όλη διαδικασία της κινείται στα πλαίσια της διακριτικής ευ-

χέρειας των µερών και καλύπτεται από την αρχή της εχεµύθειας. 

Η απόφαση περαιτέρω στην πολιτική δίκη είναι για τα µέρη

απολύτως δεσµευτική. Το ίδιο και στην ∆ιαιτησία. Στην περίπτωση

που η διαφορά αποστέλλεται σε εµπειρογνώµονες για να αποφαν-

θούν, τότε εξαρτάται από τη συµφωνία των µερών η δεσµευτικότη-

τα του πορίσµατός τους. 

Στη ∆ιαµεσολάβηση, όµως, δεν υπάρχει απόφαση του

∆ιαµεσολαβητή, αλλά συµφωνία των µερών ή µαταίωση της

∆ιαµεσολάβησης. 

Καθ’ όσον αφορά τώρα την εκτελεστότητα της απόφασης κά-

ποιου ∆ικαστηρίου, αυτή προβλέπεται από την οικεία ∆ικονοµία,

συνήθως, ότι είναι άµεση, υποκείµενη όµως σε ορισµένους κανό-

νες και ένδικα µέσα. Το ζήτηµα δ’ εκτελεστότητας της δικαστικής

απόφασης στην αλλοδαπή προβλέπεται από το δικονοµικό δίκαιο

της Lex Fori ή από διεθνή σύµβαση µεταξύ των Κρατών, που αφο-

ρούν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Τα ίδια συντρέ-

χουν και για την απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. 

Στις περιπτώσεις όµως ενός πορίσµατος εµπειρογνωµόνων, η

εκτελεστότητα αυτού πάντοτε και παντού εξαρτάται από τις περιε-

χόµενες στη συµφωνία των µερών ρήτρες και τις ιδιαιτερότητες

του δικαίου του τόπου εκτελέσεως. Στη ∆ιαµεσολάβηση η εκτελε-

στότητα εξαρτάται από τη συµφωνία των µερών και τη θέση της

ρήτρας εκτελεστότητας σε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή την επι-

κύρωση της συµφωνίας από το ∆ικαστήριο, αν έχει αχθεί η υπόθε-

ση παραλλήλως και ενώπιον των ∆ικαστηρίων. 

Ως προς τις δαπάνες των µερών, όταν η υπόθεση έλθει ενώ-

πιον των ∆ικαστηρίων, είναι κατά χρόνο συνεχείς και κατ’ αποτέ-

λεσµα βεβαρυµένες. Είναι µια οικονοµική αιµορραγία διαρκείας,

που αφορά την εξέλιξη της δίκης µέχρι την έκδοση αµετάκλητης

απόφασης, και την οριστική και αποτελεσµατική εκτέλεση αυτής.

Το συνολικό δε ύψος της πολύ δύσκολα µπορεί να υπολογισθεί,

δεδοµένου ότι εξαρτάται όχι µόνο από τα διαθέσιµα δικονοµικά µέ-

σα και ένδικα βοηθήµατα, σε συνδυασµό µε τις αµοιβές των συνη-

γόρων, αλλά και από το αβέβαιον της έκτασης της τελικής επιδίκα-

σης από το ∆ικαστήριο της δικαστικής δαπάνης. 

Στη ∆ιαιτησία, εφόσον η διαιτητική απόφαση δεν αχθεί αµφι-

σβητούµενη από κάποιο από τα µέρη ενώπιον των ∆ικαστηρίων εί-

ναι προσδιορίσιµη και µάλλον περιορισµένη, τις περισσότερες φο-

ρές εξαρτώµενη και από το ύψος της χρηµατικής αποτίµησης  του

αντικειµένου της διαφοράς. Στις δε περιπτώσεις του πορίσµατος

των εµπειρογνωµόνων και στη ∆ιαµεσολάβηση τα έξοδα µπορεί

εκ των προτέρων να καθορισθούν. Σε κάθε δε περίπτωση είναι ιδι-

αιτέρως χαµηλά σε σχέση µε τα δικαστικά έξοδα. 

Η ενώπιον των ∆ικαστηρίων διαδικασία, όπως προαναφέρθη-

κε, δεν είναι µόνο χρηµατοβόρος, είναι και χρονοβόρος. Η διάρ-

κεια των επί µέρους δικών που απαιτεί µια υπόθεση για να περαιω-

θεί, συνήθως µετρείται σε έτη. Η ∆ιαιτησία δεν είναι τόσο απαιτητι-

κή κατά χρόνο, εφ’ όσον βεβαίως δεν προσφύγει κάποιο από τα µέ-

ρη στα ∆ικαστήρια αµφισβητώντας το κύρος της διαιτητικής από-

φασης. Στη ∆ιαµεσολάβηση, εφ’ όσον αυτή αποφασισθεί και

δροµολογηθεί, ο συνήθως απαιτούµενος χρόνος µετριέται σε

ώρες ή το πολύ, σε δύσκολες περιπτώσεις, σε κάποιες ηµέρες. 

Ως προς τα ένδικα µέσα στη δηµόσια δίκη, είναι πολλά και

ποικίλα και συνεχίζονται και κατά την εκτέλεση. Στη ∆ιαιτησία εί-

ναι σχετικώς περιορισµένα. Στη ∆ιαµεσολάβηση δεν νοούνται έν-

δικα µέσα, δεδοµένου ότι η διαµεσολαβητική προσπάθεια ή κατα-

λήγει σε συµφιλιωτικό διακανονισµό ή µαταιούται. 

Όσον αφορά το πόρισµα των εµπειρογνωµόνων, τα µέρη το

εφαρµόζουν ή αντιδρούν κατά τα συµπεφωνηµένα. 

Ιδιαίτερη τέλος σηµασία οφείλει να αποδοθεί στη διαφύλαξη

της κοινωνικής ειρήνης κατά τη διευθέτηση της διαφοράς. 

Στην δηµόσια δίκη οι σχέσεις των διαδίκων σπάνια αποκαθί-

στανται στην προ της διαφοράς τους κατάσταση. Τις περισσότε-

ρες φορές είναι και τα δύο αντίδικα µέρη δυσαρεστηµένα µε την

έκβαση της δίκης, διότι σπάνια η απόφαση των ∆ικαστηρίων ικανο-

ποιεί τις επιδιώξεις τους. Τα ίδια λίγο ή πολύ συνεπάγεται και η δι-

αιτητική απόφαση. Το πόρισµα των εµπειρογνωµόνων µπορεί να

έχει καλλίτερη επίδραση στην αποκατάσταση των σχέσεων των

µερών, όχι όµως τόσο καλή όσο η ∆ιαµεσολάβηση, όπου το αποτέ-

λεσµα της διαµεσολαβητικής προσπάθειας είναι καθαρά αποτέλε-

σµα της σύµµετρης ικανοποίησης των κατ’ ιδία συµφερόντων των

µερών και της διάθεσης της συνέχισης της επιχειρηµατικής ή άλ-

λης συνεργασίας µεταξύ τους προς ωφέλεια των ιδίων, αλλά και

του επαγγελµατικού τους χώρου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΙΖΟΣ

Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ.

[ 43     ΟΙ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ] ∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.10.2007



Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

«Κυρίες και κύριοι. Τις µέρες αυτές η ∆ιοικητική Ολοµέλεια του Συµβουλίου της

Επικρατείας επεξεργάζεται ένα σχέδιο νόµου σχετικά µε την αναµόρφωση της διοικητι-

κής δικονοµίας. 

Κύριος σκοπός του είναι η µείωση του αριθµού των υποθέσεων που δικάζονται από

τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και το Συµβούλιο της Επικρατείας, ώστε να µειωθεί ο χρόνος

εκδόσεως των δικαστικών αποφάσεων. Με µία σειρά δικονοµικών µέτρων (αύξηση του

χρηµατικού ορίου για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, περιορισµό της δυνατότητας

ασκήσεως εφέσεως, αύξηση του κόστους της διοικητικής δίκης) σκοπείται η ανακούφιση

της διοικητικής δικαιοσύνης και η αποκατάσταση του κύρους της ως προς το επίκαιρο

της απονοµής της. Όπως όµως είναι εµφανές τα µέτρα αυτά έχουν κατασταλτικό χαρα-

κτήρα. 

Εντούτοις, όπως ακριβώς ισχύει και στην ιατρική επιστήµη, η πρόληψη είναι η καλύ-

τερη θεραπεία των προβληµάτων. ∆ιότι µε τα κατασταλτικά µέσα, επιλύεται µεν οριστικά

η διαφορά, οι διάδικοι όµως δεν έχουν αποφύγει την εµπλοκή τους σε ένα δικαστικό αγώ-

να µε απώλειες τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήµα, ενώ τα ∆ικαστήρια συνεχίζουν να αντι-

µετωπίζουν τεράστιους αριθµούς δικογραφιών. 

Μήπως όµως, το πρόβληµα του υπερβολικού φόρτου εργασίας των διοικητικών δικα-

στηρίων και, ιδίως, του Συµβουλίου της Επικρατείας και της καθυστερήσεως που αυτό συ-

νεπάγεται, θα µπορούσε να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικότερα εάν οι διοικητικές διαφο-

ρές επιλύονταν εν τη γενέσει τους, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια; 

2
Η οµιλία του Συµβούλου Επικρατείας και Γεν. ∆/ντή της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών
κ. ΤΑΚΗ ΟΘ.  ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΥ στην επιστηµονική εκδήλωση για την ∆ιαµεσολάβηση,
που πραγµατοποιήθηκε την 5.6.2007 µε πρωτοβουλία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Η ιδέα της εξωδικαστικής επίλυσης

των διαφορών υπάρχει διάσπαρτη σε πολ-

λούς θεσµούς του ελληνικού διοικητικού

δικαίου. 

Το κλασικότερο παράδειγµα ενός τέ-

τοιου θεσµού είναι οι διοικητικές προσφυ-

γές, οι οποίες επιτρέπουν στον πολίτη να

ζητήσει την επίλυση της διαφοράς, που

έχει µε κάποιο διοικητικό όργανο, από ένα

άλλο διοικητικό όργανο, συνήθως ανώτε-

ρό του. 

Σκοπός του κανόνα αυτού είναι να επι-

λύονται οι διαφορές εντός του χώρου στον

οποίο ανακύπτουν, από ανθρώπους οι

οποίοι είναι εξοικειωµένοι µε το ουσιαστι-

κό πρόβληµα και να µην επιβαρύνονται τα

δικαστήρια µε ζητήµατα τα οποία πολλές

φορές εκφεύγουν των γνώσεων και των

αρµοδιοτήτων τους. 

Η πραγµατικότητα δείχνει όµως, ότι

δεν υπάρχει εµπιστοσύνη των πολιτών ως

προς την λειτουργία της ∆ιοικήσεως. 

Πέρα από την άσκηση διοικητικής προ-

σφυγής ο διοικούµενος µπορεί εν όψει

µιας διαφοράς του µε την ∆ιοίκηση να ζη-

τήσει την συνδροµή άλλων διοικητικών ορ-

γάνων, τα οποία διαθέτουν µεγαλύτερο ή

µικρότερο βαθµό ανεξαρτησίας και επιλαµ-

βάνονται µετά από αναφορά ή καταγγελία

κάποιου διοικουµένου. 

Τέτοια όργανα είναι ο πολύ γνωστός

σε όλους µας Συνήγορος του Πολίτη, το

σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.ά. 

Εξάλλου, ο θεσµός τη ∆ιαιτησίας δεν

είναι άγνωστος στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο.

Πολλές αναπτυξιακές συµβάσεις, που υπο-

γράφονται ανάµεσα στο Κράτος και σε

ιδιώτες και οι οποίες κυρώνονται στη συνέ-

χεια µε νόµους, περιλαµβάνουν ρήτρες δι-

αιτητικής επιλύσεως των διαφορών που

ανακύπτουν. Όπως, δε, έχει γίνει δεκτό

(Σ.τ.Ε. 1199/2005, Α.Ε.∆. 24/1993), η υπα-

γωγή διοικητικών, και δη φορολογικών,

διαφορών στη ∆ιαιτησία δεν αντίκειται στο

Σύνταγµα. Το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο, πα-

ρόλο που δεν έχει την εξουσία να ακυρώ-

νει διοικητικές πράξεις, επιλύει µε τρόπο

δεσµευτικό για τα διοικητικά δικαστήρια

τις διαφορές, που έχουν υπαχθεί στην δι-

καιοδοσία του.

Τέλος, και εξ όσων είµαι σε θέση να

γνωρίζω, η εξωδικαστική επίλυση τόσο

των διοικητικών όσο και των ιδιωτικών δια-

φορών στην Ελλάδα είναι πολύ περιορι-

σµένη σε σχέση µε ότι συµβαίνει σε άλλες

χώρες τις Ευρώπης. 

Από µία πρόσφατη αναφορά δικαστι-

κού λειτουργού, ο οποίος παρακολούθησε

ως απεσταλµένος της Σχολής διεθνές

Συνέδριο που έγινε στην Τρίερ της

Γερµανίας και είχε ως αντικείµενο την δια-

µεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές,

που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, προ-

κύπτει ότι το 20% των υποθέσεων διαζυ-

γίων και των σχετικών εκκρεµοτήτων επι-

λύονται εξωδικαστικά στο Ηνωµένο

Βασίλειο. 

Στη Γαλλία, το κόστος της διαµελάβη-

σης είναι κατά 60% µικρότερο από αυτό

της κανονικής δίκης, ενώ στην Ισπανία το

50% των οικονοµικά ασθενέστερων διαδί-

κων προσφεύγει στην διαδικασία της δια-

µεσολάβησης προκειµένου να επιλύσει τις

διαφορές οικογενειακού δικαίου. 

Όλοι δε οι οµιλητές στο Συνέδριο αυτό

επεσήµαναν τις ευεργετικές επιπτώσεις

της µυστικής διαδικασίας διαµεσολάβησης

στον ψυχισµό των παιδιών, αλλά και στην

ψυχολογία και την κοινωνική εικόνα των

ενηλίκων.

Από τα παραπάνω νοµίζω, ότι προκύ-

πτει ξεκάθαρα η ανάγκη για την ενίσχυση

του θεσµού της διαµεσολάβησης και των

συναφών δυνατοτήτων εξωδικαστικής επί-

λυσης των διαφορών. 

Κάτι τέτοιο, όµως, δεν πρόκειται να

συµβεί εάν όλοι οι εµπλεκόµενοι στο χώ-

ρο της δικαιοσύνης (δικαστές, δικηγόροι,

καθηγητές) δεν συνειδητοποιήσουν την

ανάγκη αυτή, στηρίζοντας τους ήδη υπάρ-

χοντες θεσµούς και επιδιώκοντας την δη-

µιουργία νέων. Θεωρώ δε ότι θα πρέπει

εφεξής να γίνεται ενηµέρωση των σπου-

δαστών της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών για

το θεσµό της ∆ιαµεσολάβησης. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι, κατά την άποψή µου, η διαµεσολάβηση εί-

ναι θεσµός µε εντελώς αυτόνοµη λειτουργία και δεν πρέπει να τον αντιληφθούµε ως θε-

σµό που λειτουργεί επικουρικά, µε µόνο σκοπό την αποσυµφόρηση των δικαστηρίων

από τον φόρτο λειτουργίας τους. Εφόσον όµως ούτως έχουν τα πράγµατα, διερωτώµαι

εάν στην Ελλάδα είµεθα ώριµοι ως πολίτες να υπαχθούµε σε ένα τέτοιο θεσµό και να

επιλύουµε, µέσω αυτού, τις διαφορές µας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η σηµερινή ηµερίδα, που διοργανώνεται από το ∆ικηγορικό

Σύλλογο Πειραιώς, είναι µια πολύ σηµαντική προσπάθεια στην σωστή κατεύθυνση και εύ-

χοµαι ευόδωση των εργασιών της. Σας ευχαριστώ»

[ ΟΙ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    44  ]∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.10.2007


