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Πεξίιεςε 

 

Η Γηακεζνιάβεζε, ζεσξείηαη ζήκεξα σο ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο, ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ δχν κεξψλ. Έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

ην 2010 θη έθηνηε θαίλεηαη φηη απαζρνιεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ.  

 

θνπφο ηεο είλαη φρη κφλν ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν αληηζπκβαιιφκελσλ 

πιεπξψλ, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ε ηθαλνπνίεζε ζε ςπρνινγηθφ θαη εζηθφ επίπεδν. ην ζεκείν απηφ 

θαίλεηαη φηη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θιαζηθή απνλνκή δηθαηνζχλεο θαζψο νη ζηφρνη ηεο είλαη 

πεξηζζφηεξνη. ηελ Διιάδα, σο κέζνδνο, δπζηπρψο δελ έρεη βξεη ηε ζέζε πνπ ηεο αξκφδεη ζηελ 

απνλνκή δηθαηνζχλεο παξά ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ θαίλεηαη λα ηελ επλννχλ.  

 

Ο δηθαζηηθφο θφζκνο, εκθαλίδεηαη κνηξαζκέλνο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ζεζκνχ ζηελ ειιεληθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ελψ ππνζηεξίδεηαη φηη ζχληνκα ζα αηνλήζεη. 

Παξάιιεια, πνιινί είλαη απηνί πνπ εθθξάδνπλ ηελ άπνςε φηη ζα πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο ηππηθήο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο πξνζθπγήο ζηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο, ελψ νη δηακεζνιαβεηέο, ζχκθσλα 

πάληνηε κε ηελ άπνςε ησλ δηθαζηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζα πξέπεη λα έρνπλ θξηηηθή 

ζθέςε, πεηζψ, ελζπλαίζζεζε, γλψζεηο αιιά θαη ερεκχζεηα.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηακεζνιάβεζε, Γηθαζηέο, Δλαιιαθηηθνί Σξφπνη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, Γηθαηνζχλε  
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Abstract 

 

Mediation is now regarded as the most widespread method of alternative dispute resolution between 

two parties. It has emerged in the Greek legal class in 2010, and has since become more and more 

anxious for professionals in the field. Its purpose is not only to settle the differences between the 

two sides, but also to satisfy psychologically and morally.  

 

At this point, it seems to be moving away from the classical judiciary as its objectives are more. 

Unfortunately, in Greece, as a method, it has not found its place in the administration of justice, 

despite the legislative provisions that seem to favor it. The judiciary appears divided on the 

necessity and usefulness of the institution in the Greek administration of justice, and they claim that 

it will soon be weakened. At the same time, many are of the opinion that they should take 

precedence over formal justice and recourse to court rooms, while professionals in the field, 

according to the opinion of the judges who participated in the investigation, should have critical 

thinking, persuasion, empathy, knowledge and confidentiality. 

 

Keywords: Mediation, Judges, Alternative Dispute Resolution (ADR), Justice 
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Δηζαγσγή 

 

Η πξψηε εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο πάλσ ζηε Γε, πξηλ απφ εθαηνκκχξηα ρξφληα, θαη ε 

αλάγθε νξγάλσζήο ηνπ ζε νκάδεο, έθεξε θαη ηηο πξψηεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε απηψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ήηαλ αλαγθαία ε εχξεζε ηξφπσλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, πνπ πνιχ ζπρλά 

πξφεθππηαλ. Κάπσο έηζη, δεκηνπξγήζεθε θαη ε αλάγθε απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο απφ κία χςηζηε 

θαηεπζπληήξηα αξρή, πνπ ζπλήζσο ηαπηηδφηαλ κε ηελ εμνπζία ηνπ εθάζηνηε κνλάξρε. Αλακθίβνια, 

ε Γηθαηνζχλε απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ππιψλα ηεο δεκνθξαηίαο θάζε ρψξαο, πνπ 

αιιεινζπκπιεξψλεηαη θαη αιιειεπηδξά κε ηηο ππφινηπεο δχν, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε λνκνζεηηθή 

εμνπζία.  

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηε καθξά πνξεία ηεο 

ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο αλά ηνπο αηψλεο, σο θχξηα πεγή απνλνκήο δηθαηνζχλεο, θαη ηελ εκθάληζε  

θαη ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε λέσλ κνξθψλ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο. Η εμάπισζε ηνπ ζεζκνχ απηνχ ζηε ρψξα καο, πνπ θαηά άιινπο εηδηθνχο είλαη 

άθξσο αλαγθαία, αθνχ ζα απνζπκθνξήζεη ηα ήδε ππεξθνξησκέλα πηλάθηα ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ζα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ θφξην ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, εμνηθνλνκψληαο ηαπηφρξνλα θφζηνο θαη 

ρξφλν θαη ζηα εκπιεθφκελα κέξε καθξαίσλσλ δηθαζηηθψλ αγψλσλ, θαίλεηαη λα είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε θαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ.  

 

Η Γηακεζνιάβεζε απνηειεί έλαλ θαηλνθαλή ζεζκφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, θαη σο γλσζηφ, θάζε 

ηη λέν είλαη δπλαηφ λα επηζχξεη θάπνην θφβν θαη επηθπιαθηηθφηεηα, πνπ αίξνληαη φηαλ απηφ 

θαηαζηεί ζηελ πνξεία γλσζηφ θαη νηθείν.  

 

Πνηα είλαη ινηπφλ ζήκεξα ε ζηάζε ησλ Διιήλσλ δηθαζηηθψλ (θαη δε ησλ Δηξελνδηθψλ ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, νη νπνίνη είλαη αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηαο ηεο ζπγγξαθέσο, σο ππαιιήινπ ηνπ παξαπάλσ δηθαζηηθνχ θαηαζηήκαηνο) απέλαληη 

ζηε Γηακεζνιάβεζε; Πνην πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα; ε πνην 

βαζκφ ζα σθειεζεί ε ηαθηηθή δηθαηνζχλε απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο Γηακεζνιάβεζεο αιιά θαη πνηα 

είλαη ηα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλαο Γηακεζνιαβεηήο; Δίλαη κεξηθά απφ ηα εξσηήκαηα 

πνπ απαληά ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εηδίθεπζεο, ε νπνία είλαη δηαξζξσκέλε ζε επηά 

θεθάιαηα.  
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ηα πξψηα ηξία θεθάιαηα, επηρεηξείηαη επηγξακκαηηθή αλαζθφπεζε ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο απφ ηελ αξραηφηεηα σο θαη ην Βπδάληην, γηαηί ζε απηά εξείδεηαη ην 

ζεκεξηλφ δηθαητθφ καο ζχζηεκα. ην ηέηαξην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο 

απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, αλαπφζπαζην θνκκάηη ζην πάδι ηνπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζην 

πέκπην αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο ν ζεζκφο ηεο Γηακεζνιάβεζεο. ην έθην θεθάιαην γίλεηαη κλεία 

ζηε Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ελψ ζην έβδνκν θαη φγδνν 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηα επξήκαηα θαη ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο. 
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Κεθάιαην 1 «Απνλνκή Γηθαηνζύλεο ζηελ αξραηόηεηα» 

 

1.1 Σν Αζελατθό ζύζηεκα απνλνκήο Γηθαηνζύλεο  

 

ην πάλζεν ησλ πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αμηψλ ε Γηθαηνζχλε 

δηαρξνληθά θαηαιακβάλεη κία μερσξηζηή ζέζε. Γελ είλαη ηπραίν φηη αθφκε θαη ζηελ ειιεληθή  

κπζνινγία ε Γηθαηνζχλε πξνζσπνπνηείηαη θαη παίξλεη ηε κνξθή ζενηήησλ φπσο απηέο ηεο Θέκηδνο 

θαη ηεο Γίθεο. 

 

Αλαηξέρνληαο ζηελ ηζηνξία ηεο, μερσξίδνπκε ην Αζελατθφ ζχζηεκα απνλνκήο Γηθαηνζχλεο, κε 

ραξαθηεξηζηηθά  πνπ ην δηαθνξνπνηνχζαλ απφ εθείλα ησλ άιισλ πφιεσλ – θξαηψλ  ηεο επνρήο, ηα 

νπνία ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: α. Σν Αζελατθφ ζχζηεκα ήηαλ «αλνηθηφ», δειαδή έπαηξλαλ 

κέξνο νη δηάδηθνη αιιά θαη δεκφζηα φξγαλα, είηε κνλνπξφζσπα είηε ζπιινγηθά, πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ ηελ θνηλφηεηα ησλ πνιηηψλ.  β. Ήηαλ «Γεκνθξαηηθφ», δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο άληξεο άλσ ησλ 30 εηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη δελ είραλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά 

ηνπο δηθαηψκαηα. γ. Δπηπιένλ, είρε ραξαθηήξα «αγσληζηηθφ», δειαδή νη ίδηνη νη δηάδηθνη είραλ ηελ 

ππνρξέσζε  λα πξνεηνηκαζηνχλ, λα παξνπζηάζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο αιιά θαη λα 

εθηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε δηθαζηηθή απφθαζε.  δ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη  επαλδξψλνληαλ απφ 

«εξαζηηέρλεο» θαη φρη απφ επαγγεικαηίεο λνκηθνχο θαη δηθαζηέο. ε. Σέινο, νη πξνζθπγέο 

δηαθξίλνληαλ ζε θαηαγγειίεο γηα πξνζβνιή θάπνηνπ έλλνκνπ αγαζνχ κε δεκφζην ελδηαθέξνλ 

(γξαθή) θαη ζε θαηαγγειίεο γηα πξνζβνιή θάπνηνπ ηδησηηθνχ αγαζνχ (δίθε) ελψ νη απνθάζεηο ήηαλ 

«ηειεζίδηθεο», ρσξίο ηε δπλαηφηεηα έθεζεο, αθνχ ηα ιατθά δηθαζηήξηα ζεσξνχληαλ θαη ήηαλ ηα 

αλψηαηα δηθαζηήξηα. 

 

ηελ Αζήλα, ηξία ήηαλ ηα δηθαζηήξηα, ν Άξεηνο Πάγνο, ε Ηιηαία θαη ηα ιεγφκελα «θνληθά» 

δηθαζηήξηα.  

 

Ο Άξεηνο Πάγνο, απνηεινχζε ην αξραηφηεξν θαη ην πην αμηνζέβαζην δηθαζηήξην ηεο Αζήλαο, πνπ 

ζπλεδξίαδε ζε αλνηθηφ πάληα ρψξν (ιφγσ ηεο πξνθαηάιεςεο ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην «κηαξφ» 

δνινθφλν), ζηνλ νκψλπκν ιφθν απέλαληη απφ ηελ Αθξφπνιε. Ο ραξαθηήξαο ηεο εμνπζίαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ ακθηζβεηήζεθε ζπρλά, γηαηί εμειηζζφηαλ ζε θάζε επνρή αλάινγα κε ηελ εμέιημε 

ηνπ πνιηηεχκαηνο. Ήδε απφ ηα ρξφληα ηνπ φισλα, είρε ζπγθεληξψζεη κεγάιε δχλακε (Σδα - 

Γηνλθ, 1991). ηα αξρατθά ρξφληα, είρε απεξηφξηζηεο αξκνδηφηεηεο θαζψο εθδίθαδε πνιιέο θαη 
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δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο. Απφ ην 462/1π.Υ σζηφζν, πεξηνξίζηεθε ζηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ 

αλζξσπνθηνλίαο κε πξφζεζε, ζσκαηηθήο βιάβεο, δειεηεξίαζεο, εκπξεζκνχ θαη θαηαζηξνθήο 

ηεξψλ ειαηφδεληξσλ.  

 

Η Ηιηαία, απνηεινχζε ην θαηεμνρήλ «δηθαζηήξην» ηεο Κιαζηθήο Αζήλαο. Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ 

δηαηππσζεί γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ηιηαίαο. Γηα πνιινχο κειεηεηέο, απηή πξνυπήξρε 

ηνπ φισλα θαη ν ηειεπηαίνο πξνέβε ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ. Γηα άιινπο, ν ζεζκφο 

ηαπηίδεηαη κε ηε λέα Βνπιή ησλ Σεηξαθνζίσλ πνπ ίδξπζε ν φισλαο (Καξακπάηζνπ, 2018). Σελ 

Κιαζηθή επνρή, σο φξνο  ε Ηιηαία ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα δειψζεη ην ιατθφ δηθαζηήξην, κέξνο 

ηνπ ζεζκνχ απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ην νπνίν δίθαδε είηε ζε νινκέιεηα είηε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. 

Οη ππνζέζεηο ηεο είραλ είηε δεκφζην είηε ηδησηηθφ ραξαθηήξα θαη γηα απηέο δελ είρε πξνβιεθζεί 

θάπνην άιιν δηθαζηήξην. Οη Αζελαίνη πνιίηεο ήηαλ νη ίδηνη ηνπο ππεχζπλνη γηα ηελ απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο, θιεξψλνληαλ σο δηθαζηέο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη εθδίθαδαλ ππνζέζεηο δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο θχζεο. Σν ζψκα ησλ δηθαζηψλ απνηεινχληαλ απφ 6.000 δηθαζηέο. Κάζε κέξα 

εθδηθάδνληαλ ππνζέζεηο θαη νη δηθαζηέο επηιέγνληαλ κε θιήξσζε ηελ ίδηα εθείλε εκέξα, κε ζηφρν 

λα δηαζθαιηζηεί ε ακεξνιεςία ηνπο, ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη λα απνηξαπνχλ 

ή λα πεξηνξηζηνχλ θαηλφκελα ρξεκαηηζκνχ θαη δσξνδνθίαο.  

 

Μηα ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο, ήηαλ ε χπαξμε ηεζζάξσλ 

δηαθνξεηηθψλ δηθαζηεξίσλ γηα ηελ εθδίθαζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ αλζξσπνθηνλίαο. Έηζη, ν 

«Άξεηνο Πάγνο» εθδίθαδε ππνζέζεηο αλζξσπνθηνλίαο Αζελαίνπ πνιίηε απφ πξφζεζε, ζσκαηηθή 

βιάβε κε ζαλαηεθφξν πξφζεζε, δειεηεξίαζε θαη εκπξεζκφ, ην «Παιιάδηνλ» αλζξσπνθηνλία 

Αζελαίνπ πνιίηε απφ ακέιεηα, αλζξσπνθηνλία Μεηνίθνπ, δνχινπ ή μέλνπ, εζηθή απηνπξγία θαη 

αθνχζηα αλζξσπνθηνλία (ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε). Αθνινχζσο, ην «Γειθίληνλ» εθδίθαδε 

«ζπγγλσζηή» αλζξσπνθηνλία, δει. ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξνμέλεζε κελ ην ζάλαην, ν δξάζηεο 

σζηφζν ππνζηήξηδε φηη έδξαζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, φπσο ι.ρ ζαλάησζε κνηρνχ ή θιέθηε 

ζπιιεθζέληνο επ’ απηνθψξσ, αλζξσπνθηνλία θαηά ηε δηάξθεηα πνιεκηθήο ζχξξαμεο (απφ θίιηα 

ππξά), θαηά ηελ δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ (ππγκαρία, πάιε θ.ιπ.), πεξηπηψζεηο απηνάκπλαο θη 

αλζξσπνθηνλία εμφξηζηνπ γηα θφλν. Σν «Δλ Φξεαηηνί», ζηε ζπλέρεηα, αζρνινχληαλ κε θαηεγνξίεο 

γηα εθνχζηα αλζξσπνθηνλία ελαληίνλ αηφκνπ ήδε θαηαδηθαζζέληνο θαη εμνξηζζέληνο γηα αθνχζηα 

αλζξσπνθηνλία. Σέινο ην «Πξπηαλείνλ», εθδίθαδε ππνζέζεηο αλζξσπνθηνλίαο απφ άγλσζην 

δξάζηε, δψν, ή αληηθείκελν (Παπαγηάλλε, θαη ζπλ., 2015).  
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Δθηφο απφ ηνλ Άξεην Πάγν, ηελ Ηιηαία θαη ηα θνληθά δηθαζηήξηα, νη Αζελαίνη αμησκαηνχρνη 

(δειαδή νη ελλέα άξρνληεο, νη ζηξαηεγνί, νη έλδεθα, νη αγνξαλφκνη, νη αζηπλφκνη θ.α) αζθνχζαλ 

δηθαηνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ γεληθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. ε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, φπνπ απεηινχληαλ ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ε Βνπιή ησλ Πεληαθνζίσλ θαη ε 

Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ δχλαλην λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο δηθαζηήξηα.  

 

Ο θάζε πνιίηεο πνπ ππέβαιε κηα θαηαγγειία, έπξεπε λα εληνπίζεη θαη πνηα ήηαλ ε θαηάιιειε 

δηαδηθαζία γηα ηελ αμίσζή ηνπ ψζηε λα ππνβάιιεη ηελ αλάινγε έγγξαθε θαηαγγειία. Όηαλ ε 

αμίσζε μεπεξλνχζε ηηο δέθα δξαρκέο, ε ππφζεζε παξαπεκπφηαλ ζηνπο «δεκφζηνπο δηαηηεηέο», 

ζεζκφο, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε ην 399 π.Υ., κε ζηφρν ηελ απνζπκθφξεζε ηεο Ηιηαίαο. Χο δεκφζηνη 

δηαηηεηέο, ππεξεηνχζαλ φινη νη Αζελαίνη πνιίηεο άλσ ησλ 60 εηψλ θαη ε ζεηεία ηνπο ήηαλ εηήζηα. 

Σν ζχλνιν ησλ δηαηηεηψλ θάζε έηνπο δηαηξνχληαλ ζε δέθα ηκήκαηα θαη θάζε έλα εθδίθαδε ηηο 

ππνζέζεηο κηαο θπιήο. Ο νξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ δηαηηεηή γηλφηαλ κε θιήξσζε αλάκεζα ζηνπο 

δηαηηεηέο ηεο θπιήο ηνπ ελαγφκελνπ θαη ν ξφινο ηνπ ήηαλ λα ζπκθηιηψζεη ή λα ζπκβηβάζεη ηνπο 

δηαδίθνπο. Δθφζνλ απνηχραηλε, πξνρσξνχζε ζηελ εθδίθαζε, αθνχγνληαο ηνπο εθαηέξσζελ 

ηζρπξηζκνχο θαη εθηηκψληαο ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ πξνζθφκηδαλ νη δηάδηθνη. Η απφθαζε ηνπ 

δεκφζηνπ δηαηηεηή κπνξνχζε λα πξνζβιεζεί ζηελ Ηιηαία, ε νπνία εθδίθαδε ηελ ππφζεζε κε βάζε, 

φκσο, ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ είραλ πξνζθνκηζηεί ελψπηνλ ηνπ δηαηηεηή.  

 

1.2 Ζ απνλνκή δηθαηνζύλεο ζηε πάξηε 

 

ηελ αξραία πάξηε, ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ εμνπζίαο, φπσο νη Βαζηιείο, ε Γεξνπζία, 

νη Έθνξνη θαη ε πλέιεπζε ησλ Πνιηηψλ ε «Απέιια» έθαλε ην πνιίηεπκά ηεο πνιχπινθν θαη 

ηδηφκνξθν (Μπηξγάιηαο, 2008). Σν θαζεζηψο απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο κεηθηφ, αθνχ 

ζπλέλσλε ζηνηρεία ηφζν απφ ην Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα φζν θη απφ νιηγαξρηθά – κνλαξρηθά. 

 

Γηα ην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο  - θξάηε, εθηφο ησλ Αζελψλ, 

ειάρηζηα πξάγκαηα γλσξίδνπκε. Δμαίξεζε απνηειεί ε πάξηε.  

 

Σα φξγαλα πνπ ήηαλ αξκφδηα γηα ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηε πάξηε, ήηαλ νη δχν Βαζηιείο, 

ε Γεξνπζία θαη νη Πέληε Έθνξνη, εηδηθά απφ ηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 αηψλα π.Υ..  
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Οη Βαζηιείο, εγνχληαλ, αθελφο, ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο θαη ε εμνπζία ηνπο ήηαλ θιεξνλνκηθή. 

Δπξφθεηην δειαδή πεξηζζφηεξν γηα δηαξρία  παξά κνλαξρία. Αθεηέξνπ,  ζηα θιαζηθά ρξφληα, 

εθδίθαδαλ θαη απνθαίλνληαλ γηα ππνζέζεηο νξηζκέλεο ζεκαηνινγίαο (Μπηξγάιηαο, 2008) φπσο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο γπλαίθεο, κνλαδηθέο θιεξνλφκνπο πεξηνπζηψλ, πηνζεζίεο, δεκφζηνπο 

δξφκνπο θαη ζξεζθεπηηθά αδηθήκαηα. Η θχξηα δηθαζηηθή ηνπο αξκνδηφηεηα φκσο αζθνχληαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ερζξνπξαμηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε εμνπζία πνπ αζθνχζαλ εθεί ήηαλ 

απεξηφξηζηε, θαζψο ν Βαζηιεχο, κπνξνχζε λα θαηαδηθάζεη νπνηνλδήπνηε ζηξαηηψηε γηα δεηιία ή 

γηα θάπνην άιιν ζηξαηησηηθφ αδίθεκα. Χζηφζν θαη νη ίδηνη νη Βαζηιείο, κπνξνχζαλ λα δηθαζηνχλ. 

Η δίθε ηνπο δηεμαγφηαλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Δθφξσλ, απφ ηε Γεξνπζία.  

 

Η Γεξνπζία ζπληζηνχζε ην αλψηεξν δηθαζηηθφ φξγαλν ζηελ αξραία πάξηε. Απνηεινχληαλ απφ 

πνιίηεο, άλσ ησλ 60 εηψλ, κε ηζφβηα ζεηεία. ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ήηαλ ε εθδίθαζε ππνζέζεσλ 

(Μπηξγάιηαο, 2008) κεηαμχ παξηηαηψλ πνιηηψλ θαη θπξίσο αλζξσπνθηνλίεο αιιά θαη άιιεο 

ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο επηβαιιφηαλ ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ, ηεο εμνξίαο, ηεο ζηέξεζεο πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ πξνζηίκνπ. Οη θαηεγνξνχκελνη απνινγνχληαλ ελψπηνλ ηεο Γεξνπζίαο, ε 

νπνία ήηαλ γλσζηή γηα ηελ θαζπζηέξεζή ηεο φζνλ αθνξνχζε ζηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ.  

 

Οη Έθνξνη, ήηαλ έλα ζπιινγηθφ ζψκα κε κεγάιε επηξξνή θαη απνηεινχληαλ απφ πέληε άξρνληεο. 

Γε μέξνπκε πνιιά γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ ζεζκνχ, σζηφζν απφ ηνλ 5
ν
 αη, θαίλεηαη φηη απνθηά 

επηξξνή θαη απνηειεί ζεκαληηθφ ζεζκφ ηνπ παξηηαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζψκαηνο, εθθξαδφηαλ ν Γεκνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο πάξηεο (Μήιηνο, 2008).  

 

Οη Πέληε Έθνξνη, εθιέγνληαλ γηα έλα έηνο, κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο ελψ ήηαλ 

αξκφδηνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο. ηηο επηπξφζζεηεο αξκνδηφηεηέο ηνπο ήηαλ λα ηηκσξνχλ ηνπο 

ελ ελεξγεία αμησκαηνχρνπο, λα ηνπο θαζαηξνχλ θαη λα ηνπο νδεγνχλ ζε δίθε κε πνηλή ην ζάλαην, 

ελψ ηέινο επέβαιιαλ ηε ζαλαηηθή πνηλή ζε «πεξηνίθνπο»
1
 θαη μέλνπο. ε ππνζέζεηο δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο, νη Έθνξνη ελεξγνχζαλ απφ θνηλνχ θαη απνθάζηδαλ κε απιή πιεηνλνςεθία,  ελψ ζε 

ηδησηηθέο ππνζέζεηο κπνξνχζαλ λα δηθάδνπλ αηνκηθά. Οη Έθνξνη εθδίθαδαλ ηηο ηδησηηθέο δηαθνξέο 

θάζε κέξα, επνκέλσο θάζε θαηαγγέιισλ ζα κπνξνχζε λα ππνβάιιεη ηελ θαηαγγειία ηνπ 

θαζεκεξηλά ζε έλαλ Έθνξν (Μήιηνο, 2008). Ιδησηηθή δηαηηεζία, φπσο επίζεο απφπεηξεο 

ζπκβηβαζκνχ ζα πξέπεη λα γίλνληαλ, αιιά δελ ήηαλ ζεζκνζεηεκέλεο, φπσο ζηελ Αζήλα. ε 

ππνζέζεηο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, νη Έθνξνη δέρνληαλ ηηο θαηαγγειίεο, αζθνχζαλ αλαθξηηηθά 

                                                           
1
 «Περίοικοι» ιταν οι ελεφκεροι κάτοικοι των ορεινϊν και παραλιακϊν περιοχϊν που δεν κεωροφνταν πολίτεσ τθσ 

Σπάρτθσ.   
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θαζήθνληα θαη, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, εθδίθαδαλ νη ίδηνη ηηο ππνζέζεηο, αθνχ ν θαηεγνξνχκελνο 

απνινγνχληαλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε χπαξμε ησλ ειιαλνδηθώλ, πνπ ήηαλ αμησκαηνχρνη πνπ 

δίθαδαλ ππνζέζεηο κεηαμχ Λαθεδαηκνλίσλ θαη μέλσλ, ζηε πάξηε  αιιά θαη ππνζέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθζηξαηείαο. Αληίζεηα κε φηη ζπλέβαηλε ζηελ Αζήλα, κία ππφζεζε κπνξνχζε λα επαλέιζεη 

γηα θξίζε, ελψ είρε ήδε θξηζεί κία θνξά. Η δε ζαλαηηθή πνηλή αθνξνχζε είηε ξίςε απφ ηνλ Καηάδα 

είηε απαγρνληζκφ. 
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Κεθάιαην 2 « Απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο ζηηο ειιελόθσλεο επαξρίεο ηεο 

ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο» 

 

Μεηά ηε λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ ην 31 π.Υ., o Οθηαβηαλφο θαηέθηεζε θαη ην ηειεπηαίν αλεμάξηεην 

βαζίιεην ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, ην βαζίιεην ησλ Πηνιεκαίσλ.  πλέπεηα ηνπ παξαπάλσ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία  δχν δηαθνξεηηθψλ θαζεζηψησλ: αθελφο πφιεηο  πνπ ήηαλ θαηαθηεκέλεο θαη ππνηειείο 

ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Ρσκαίνπ δηνηθεηή θαη αθεηέξνπ πφιεηο πνπ ζπκκάρεζαλ θαη δηαηήξεζαλ ηελ 

δηθαητθή ηνπο απηνλνκία.  

 

Ο Ρσκαίνο δηνηθεηήο, κία θνξά ην ρξφλν, πεξηφδεπε ζε ζεκαληηθέο πφιεηο ηεο επαξρίαο ηνπ, πνπ 

ήηαλ δηαηξεκέλε ζε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο (conventus),  πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζε 

δηθαζηηθέο ζπλεδξίεο, κε ηε ζπλδξνκή ζπλεξγαηψλ θαη εθπξνζψπσλ ηεο εθεί ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(consilium). Μπνξνχζε λα θξίλεη ν ίδηνο, λα δηνξίδεη ηξίηνπο σο δηθαζηέο (μελνθξίηαη) γηα 

ππνζέζεηο  κεηαμχ Ρσκαίσλ θαη μέλσλ, ελψ ππήξρε θαη ε δπλαηφηεηα ζε ζψκαηα δηθαζηψλ, νη 

νπνίνη επηιέγνληαλ απφ θαηαιφγνπο πνιηηψλ ηεο θάζε πφιεο, λα εθδηθάδνπλ ηηο ππνζέζεηο. ηε  

δηθαηνδνζία ηνπ Ρσκαίνπ δηνηθεηή ελέπηπηαλ θαη’ αξρήλ φιεο νη δηαθνξέο κεηαμχ Ρσκαίσλ 

πνιηηψλ. Μπνξνχζε, επίζεο, λα επηβάιιεη πνηλέο, θαη ηδηαίηεξα ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ. Η απνλνκή 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Ρσκαίνπ πνιίηε ζε κε Ρσκαίνπο επέθεξε ηε ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπ Ρσκατθνχ Γηθαίνπ. Μεηά ην 212 κ.Υ. θαη ηελ απφδνζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

ζην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ θαηνίθσλ ηεο απηνθξαηνξίαο, ν Ρσκαίνο δηνηθεηήο είρε ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ην ζχλνιν ησλ ειεχζεξσλ θαηνίθσλ. Όπσο ήηαλ θπζηθφ, εθαξκφδνληαλ παληνχ ην 

Ρσκατθφ Γίθαην. Γηα ηελ εθδίθαζε κίαο ππφζεζεο έπξεπε θάπνηνο λα θαηαζέζεη πξψηα αίηεζε ζε 

θάπνηνλ Ρσκαίν αμησκαηνχρν. Αλ απηή γηλφηαλ απνδεθηή, ηφηε θαινχληαλ ν ελαγφκελνο θαη ε 

ππφζεζε ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ θαηάινγν ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα έθξηλε ν Ρσκαίνο δηνηθεηήο ή 

ν ηειεπηαίνο ζα ηελ παξέπεκπε γηα εθδίθαζε ζε άιιν φξγαλν. Ο ελαγφκελνο φθεηιε λα παξίζηαηαη 

ζηελ πφιε, φπνπ βξηζθφηαλ ε έδξα ηνπ δηθαζηεξίνπ, αλ θαη δελ έιεηπαλ νη αλαβνιέο εθδίθαζεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο απφ ην Ρσκαίν δηνηθεηή, ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαδίθνπο λα 

κηζζψζνπλ ηηο ππεξεζίεο θάπνηνπ ηξίηνπ εηδηθεπκέλνπ αηφκνπ. Αλ δελ ππήξρε ζπλήγνξνο,  

νξηδφηαλ θάπνηνο απφ ην Ρσκαίν δηνηθεηή, εθφζνλ ηνπ ην δεηνχζαλ θαη απηφ ζπλέβαηλε θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο ππεξάζπηζεο γπλαηθψλ θαη αλήιηθσλ παηδηψλ. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηή ή ηνπ 

νξγάλνπ, ζην νπνίν είρε παξαπεκθζεί ε ππφζεζε, θαηαρσξηδφηαλ ζηα δεκφζηα αξρεία ηεο πφιεο.  
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Κεθάιαην 3 «Απνλνκή Γηθαηνζύλεο ζην Βπδάληην» 

 

ην Βπδάληην, πεγή φισλ ησλ εμνπζηψλ ήηαλ ν Απηνθξάηνξαο, ν νπνίνο θπβεξλά ζηα βήκαηα ηνπ 

ξσκατθνχ πξνηχπνπ κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηψξα δηαθαίλεηαη σο εθπξφζσπνο ηνπ Θενχ επί ηεο 

γεο, είλαη βαζηιεχο «ειέσ Θενχ». Απφ απηφλ πεγάδεη θάζε κνξθή εμνπζίαο, πνιηηηθήο, 

ζηξαηησηηθήο, εθθιεζηαζηηθήο αιιά θαη δηθαζηηθήο. Ο ίδηνο είλαη ν θχξηνο ηνπ Γηθαίνπ θαη ν 

αλψηαηνο δηθαζηήο. Δίλαη ν απεζηαικέλνο ηνπ Θενχ, πνπ θπβεξλά ηελ απηνθξαηνξία σο «έκςπρνο 

λφκνο». Έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαξγεί ή λα εθδίδεη λένπο λφκνπο κέζα ζην πλεχκα επηείθεηαο θαη 

θηιαλζξσπίαο. Ο ίδηνο σζηφζν εμαηξείηαη ησλ λφκσλ, παξφιν πνπ ππνηάζζεηαη θαη ζπκκνξθψλεηαη 

κε απηνχο, φρη γηαηί εμαλαγθάδεηαη, αιιά επεηδή  έρεη κνλαδηθφ ηνπ ζηφρν λα απνηειέζεη πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο θαη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ.  Καηά ζπλέπεηα, ν 

απηνθξάηνξαο θξνληίδεη γηα ηελ παγίσζε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο 

επλνκίαο.  Δπηρεηξεί λα ξπζκίζεη ηηο ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην θξάηνο 

θαηαξηίδνληαο λνκνζεηηθνχο θψδηθεο θαη εθδίδνληαο δηαηάμεηο. Δθηφο φκσο απφ ηνλ Απηνθξάηνξα 

ε δηθαηνζχλε απνλεκφηαλ θαη απφ θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο. ην απηνθξαηνξηθφ ζπκβνχιην, 

ζπκκεηείραλ θξαηηθνί αμησκαηνχρνη θαη ζπγθιεηηθνί ελψ νη απνθάζεηο ηνπ απηνθξάηνξα ήηαλ 

αλέθθιεηεο (Γθνπηδηνπθψζηαο, 2004). Ο απηνθξάηνξαο δερφηαλ ηηο αηηήζεηο ησλ ππεθφσλ ηνπ ελψ 

έθξηλε ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ην πλεχκα θηιαλζξσπίαο (Καξαγηαλλφπνπινο, 1992).  

 

Δηδηθφηεξα νη επαξρηαθνί άξρνληεο έθξηλαλ ζε πξψην βαζκφ ηηο ππνζέζεηο ζηηο επαξρίεο.  Τπήξρε 

θαη ε δπλαηφηεηα έθεζεο. Όπνηνο φκσο επηζπκνχζε λα εθεζηβάιεη κία απφθαζε απεπζπλφηαλ ζηα 

δηθαζηήξηα ηεο πξσηεχνπζαο. Καηά ηελ  πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν ν «Έπαξρνο πξαηησξίσλ 

Αλαηνιήο», ν επηθεθαιήο δειαδή ηεο κεγαιχηεξεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ θξάηνπο, πνπ 

πεξηειάκβαλε επαξρίεο φπσο απηέο ηεο Θξάθεο, ηεο Μ. Αζίαο, ηεο πξίαο, ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο 

Αηγχπηνπ, κε έδξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο πην πςειφβαζκνπο 

δηθαζηέο ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία, ν νπνίνο καδί κε  ηνλ «θνηαίζησξα ηνπ ηεξνχ παιαηίνπ», 

πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ππαγφξεπζε ησλ λφκσλ (leges dictandae), εμέηαδαλ πιεζψξα εθέζεσλ, 

πξνεξρφκελεο απφ ηα επαξρηαθά δηθαζηήξηα. εκαληηθνί αμησκαηνχρνη, επηθεθαιήο κεγάισλ 

ππεξεζηψλ, είραλ κεηαμχ άιισλ θαη δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο αμησκαηνχρνπο ζηελ πξσηεχνπζα ήηαλ ν δηνηθεηήο ηεο, ν «έπαξρνο ηεο 

πφιεσο», ν νπνίνο εθδίθαδε θάζε αδίθεκα αζηηθνχ ή πνηληθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχζε φκσο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δπηπξφζζεηα, ν «κάγηζηξνο ησλ νθθηθίσλ» θαη νη δχν 
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επηθεθαιήο ησλ θεληξηθψλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο («ν θφκεο ησλ ζείσλ ζεζαπξψλ» 

θαη ν «θφκεο ησλ ηδηθψλ θηήζεσλ»), εμέηαδαλ ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ πθηζηακέλνπο ηνπο. Δπί 

Ινπζηηληαλνχ ζεζκνζεηήζεθαλ δχν αθφκε αμησκαηνχρνη, ν «πξαίησξ ηνπ δήκνπ», γηα λα 

αλαθνπθίζεη ηνλ «έπαξρν ηεο πφιεσο» απφ ην θφξην εξγαζηψλ ηνπ, εθηειψληαο αζηπλνκηθά αιιά 

θαη δηθαζηηθά θαζήθνληα θαη ν «θνηαηζίησξ», ππεχζπλνο γηα ηελ ηαρεία δηεθπεξαίσζε ησλ 

ππνζέζεσλ ησλ επαξρησηψλ πνπ θαηέθζαλαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν νπνίνο είηε ζπληφληδε ηα 

αξκφδηα φξγαλα πνπ ζα ηηο εθδίθαδαλ, είηε εθδίθαδε ν ίδηνο ηηο ππνζέζεηο, φηαλ ππήξρε 

θαζπζηέξεζε ή νιηγσξία απφ ηα ηειεπηαία.   

 

Ακηγψο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί δελ πθίζηαλην κέρξη ηνλ 6
ν
 αηψλα. Η ηνκή ζην δηθαητθφ ζχζηεκα 

έγηλε απφ ηνλ Ινπζηηληαλφ, αθνχ ζεζκνζέηεζε γηα πξψηε θνξά ηνπο δψδεθα «επαγγεικαηίεο» 

δηθαζηέο, κε κφλε ηνπο αξκνδηφηεηα ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ, πνπ ηνπο παξέπεκπαλ ν 

Απηνθξάηνξαο θαη νη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί. Με άιια ιφγηα νη πνιίηεο αδπλαηνχζαλ λα πξνζθχγνπλ 

ζε απηνχο. πλεδξίαδαλ ζε νηθίζθνπο ηεο Βαζηιείνπ ηνάο, απφ ηελ αλαηνιή κέρξη θαη ηε δχζε ηνπ 

Ηιίνπ, ζε κία πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ην ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο πεξηζζφηεξν επέιηθην. 

εκαληηθφ είλαη δε, φηη νη «δψδεθα δηθαζηέο» ήηαλ γλψζηεο ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο κέρξη ηνλ 6
ν
 

αηψλα κ.Υ, δηαπηζηψλνπκε φηη ιεηηνπξγνχζε έλα νινθιεξσκέλν λνκηθφ ζχζηεκα κε πνιπάξηζκεο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.  

 

Καηά ηε κέζε βπδαληηλή πεξίνδν, νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη θεληξηθή 

δηνίθεζε ηεο απηνθξαηνξίαο επεξέαζαλ θαη ηε δηθαηνζχλε, κε απνηέιεζκα α) ηελ παξακνλή 

θάπνησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

«θνηαίζησξ ηνπ ηεξνχ παιαηίνπ» θαη ν «έπαξρνο ηεο πφιεσο», νη νπνίνη εμαθνινπζνχζαλ θαη 

παξέκελαλ νη πην πςειφβαζκνη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί κε έδξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαη β) ηελ 

αλάδεημε λέσλ αμησκαηνχρσλ πνπ επσκίδνληαλ ηηο δηθαζηηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο ν «επί ησλ 

θξίζεσλ», ν «δξνπγγάξηνο ηεο βίγιεο» πνπ ηέζεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 11
νπ

αηψλα ζηελ θνξπθή 

ηεο δηθαζηηθήο ηεξαξρίαο, ν «δηθαηνδόηεο», ν «πξσηναζεθξῆηηο», πνπ ήηαλ ην ζπνπδαηφηεξν κέινο 

ηεο απηνθξαηνξηθήο γξακκαηείαο, θαη ν «πξνθαζήκελνο ησλ δεκνζηαθώλ δηθαζηεξίσλ», πνπ 

εμέηαδε ππνζέζεηο δεκνζηνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ.  Φπζηθά ην αλψηαην δηθαζηήξην εμαθνινπζνχζε 

λα παξακέλεη ην απηνθξαηνξηθφ δηθαζηήξην, ην νπνίν ήηαλ ηαπηηζκέλν πάληνηε κε ηνλ 

απηνθξάηνξα. Λεηηνπξγνχζε σο κνλνκειέο, φηαλ ν απηνθξάηνξαο εθδίθαδε κφλνο ηνπ ηηο 

ππνζέζεηο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο γηλφηαλ θαη πνιπκειέο κε ηε ζπκκεηνρή αλψηαησλ 
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αμησκαηνχρσλ. Η ζχγθιεηνο, εμαθνινπζνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζπγγελψλ 

ηνπ απηνθξάηνξα, αλψηαησλ αμησκαηνχρσλ θαη θιεξηθψλ αιιά θαη φζσλ είραλ δηαπξάμεη θάπνην 

ζνβαξφ αδίθεκα (Υξηζηνθηινπνχινπ, 1986). ε πεξηπηψζεηο απνπζίαο ηνπ απηνθξάηνξα απφ ηελ 

πξσηεχνπζα, ζην απηνθξαηνξηθφλ πξνέδξεπε ν έπαξρνο ηεο πφιεσο. Παξάιιεια ν απηνθξάηνξαο, 

κπνξνχζε λα παξαπέκςεη κηα ππφζεζε ζε δηθαζηέο θαη αμησκαηνχρνπο. Η ζχλζεζε ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ, πεξηειάκβαλε κέιε ηεο ζπγθιήηνπ θαη άιινπο αλψηεξνπο αμησκαηνχρνπο 

(Γθνπηδηνπθψζηαο, 2004). Οη δηθαζηέο ηελ πεξίνδν απηή πιεξψλνληαλ απφ ην δεκφζην ηακείν. 

Παξφια απηά θαίλεηαη φηη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ 6
νπ

 αηψλα, ηνλ 7
ν
, ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη 

γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ. Καηά ηε κέζε πεξίνδν, ε 

εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ «Θεκάησλ» ζηε δηνίθεζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Απηνθξαηνξίαο, εηζήγαγε 

λέα ζπζηήκαηα απνλνκήο δηθαηνζχλεο (Ισαλλίδνπ - Γξεγνξίνπ, 1995). Σα ζέκαηα απνηεινχζαλ 

κεγάιεο ζηξαηηθνδηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο κε επηθεθαιήο έλαλ ζηξαηεγφ θαη έλα ζθέινο πνιηηηθήο 

δηνίθεζεο, ζην νπνίν άλεθε ν «θξηηήο», δειαδή ν δηθαζηήο, ηνπ ζέκαηνο, ν νπνίνο απφ ην 

10
ν
 αηψλα αλαδεηθλχεηαη ζε πξαγκαηηθφ δηνηθεηή ηνπ ζέκαηνο απνθηψληαο θαη νηθνλνκηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Απηφο ήηαλ ν θαη’ εμνρήλ αξκφδηνο γηα ηε δηθαζηηθή δηεπζέηεζε ησλ ππνζέζεσλ 

εληφο ηνπ ζέκαηόο ηνπ. Οη απνθάζεηο ηνπ εθεζηβάιινληαλ ζηα θεληξηθά δηθαζηήξηα ηεο 

πξσηεχνπζαο. Δθεί είραλ ηελ έδξα ηνπο δχν νκάδεο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, νη  θξηηέο επί ηνπ 

ηππνδξόκνπ θαη νη θξηηέο ηνπ βήινπ, κε κφλε ηνπο αξκνδηφηεηα ηελ εθδίθαζε ππνζέζεσλ ζην κηθξφ 

ζθεπαζηφ ηππφδξνκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έλα θηήξην πνπ βξηζθφηαλ εληφο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ηεξνχ παιαηίνπ θαη γεηηλίαδε κε ηνλ κεγάιν αλνηθηφ ηππφδξνκν, φπνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα νη αξκαηνδξνκίεο. ε απηνχο, θαηά ην πξφηππν ηεο πξψηκεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ 

ησλ δψδεθα δηθαζηψλ ηνπ Ινπζηηληαλνχ, παξαπέκπνληαλ ππνζέζεηο απφ ηνπο αλψηεξνπο 

θξαηηθνχο-δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ή ηνλ απηνθξάηνξα θαη ελ ζπλερεία νη απνθάζεηο ηνπο 

εθεζηβάιινληαλ είηε ελψπηνλ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ δηθαζηεξίνπ είηε ελψπηνλ απηνχ πνπ παξέπεκςε 

ηελ ππφζεζε ζε απηνχο. Όιν απηφ ην ζχζηεκα ίζρπζε  σο ην 1204. (Υξηζηνθηινπνχινπ, 1986). 

 

Μεηά ην 1204, ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηα θέληξα 

εμνπζίαο κεηαθέξζεθαλ ζηε Νίθαηα  θαη ηελ Ήπεηξν. Σν 1261 ε Πφιε αλαθηήζεθε απφ ηελ 

απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο θαη ζπγθξνηήζεθε έλα θεληξηθφ δηθαζηήξην ζηελ πξσηεχνπζα απφ ηνλ 

πξψην εθπξφζσπν ηεο δπλαζηείαο ησλ Παιαηνιφγσλ, ηνλ Μηραήι Η΄.  Σελ επνρή απηή 

αλαζπζηάζεθε ην «ζβεζζέλ», φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο, «ζέθξεηνλ», έλα αλψηαην θαη κφληκν 

δηθαζηήξην ζηελ πξσηεχνπζα. Έρεη δηαζσζεί δε κηα εληππσζηαθή ζθξαγίδα, πνπ ζηελ εκπξφζζηα 

πιεπξά ηεο απεηθνλίδεη ηνλ απηνθξάηνξα λα θξαηά πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ κία θπθιηθή εηθφλα ηεο 

Παλαγίαο δενκέλεο, κε ην κηθξφ Υξηζηφ ζην ζηήζνο ηεο, ελψ ζηελ νπίζζηα πιεπξά ηεο ζθξαγίδαο 
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γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ίδξπζε απηνχ ηνπ «ζεθξέηνπ», ηνπ δηθαζηεξίνπ. Αθνινχζσο, ζεκεηψζεθαλ 

δχν ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δηθαηνζχλεο, ε πξψηε απφ ηνλ Αλδξφληθν 

Β΄ Παιαηνιφγν, φηαλ ην 1296 ζέζπηζε έλα δσδεθακειέο ζψκα δηθαζηψλ, ην νπνίν θαίλεηαη φηη δελ 

καθξνεκέξεπζε θαη ε δεχηεξε απφ ηνλ Αλδξφληθν Γ΄ Παιαηνιφγν, ηνλ εγγνλφ ηνπ Αλδξφληθνπ Β΄, 

ν νπνίνο ζέζπηζε ηνπο ηέζζεξεηο « θαζνιηθνύο θξηηέο ησλ Ρσκαίσλ», έλα ακηγψο δηθαζηηθφ ζψκα. 

Οη ηειεπηαίνη εθδίθαδαλ ππνζέζεηο ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία, είηε σο πνιπκειέο είηε σο κνλνκειέο 

φξγαλν. Αλ θαη θάπνηα απφ ηα κέιε ηνπ παξαπάλσ νξγάλνπ,  αθνχ θαηεγνξήζεθαλ γηα δσξνδνθία 

(1337), αληηθαηαζηάζεθαλ, θαίλεηαη σζηφζν φηη ν ζεζκφο ησλ «θαζνιηθψλ θξηηψλ ησλ Ρσκαίσλ» 

δηαηεξήζεθε κέρξη ηελ Άισζε θαη κάιηζηα εθηφο απφ ηελ πξσηεχνπζα, ηνπο ζπλαληάκε θαη ζηηο 

επαξρίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Λήκλν, ηε Θεζζαινλίθε θαη ην Μνξηά, ελψ ν ζεζκφο πέξαζε 

θαη ζην κεζαησληθφ ζεξβηθφ θξάηνο. (Υξηζηνθηινπνχινπ, 1986) 
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Κεθάιαην 4 «Δλαιιαθηηθέο κνξθέο επίιπζεο δηαθνξώλ» 

 

4.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 

Οη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, «γελλήζεθαλ» απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εκθάληζεο ηνπ 

είδνπο πάλσ ζηε γε. Σαπηφρξνλα αλαπηχρζεθαλ θαη δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ απηψλ (Παπατσάλλνπ, 2005). Έλαο ζπρλφο ηξφπνο επίιπζεο ήηαλ ε αληηδηθία θαη ε 

εθδίθεζε, ελψ πνιιέο θνξέο ηδηψηεο αλαιάκβαλαλ λα επηιχζνπλ κφλνη ηηο δηαθνξέο ηνπο 

(Brenneur, 2011). Σελ ηεξάζηηα κνξθσηηθή αμία ηνπ δηαιφγνπ, σζηφζν, θαηαλφεζε πξψηνο ν 

σθξάηεο, ζηεξίδνληαο ηε θηινζνθηθή ηνπ κέζνδν ζην «ξσηάλ θαη απνθξίλεζζαη», δειαδή ζε κία 

πξνζπάζεηα εθκαίεπζεο θαη αλεχξεζεο ηεο αιήζεηαο, κέζσ εξσηαπνθξίζεσλ. Ο δηάινγνο είλαη 

απηφο πνπ δηαπιάζεη ηα θνηλσληθά ήζε κε ην λα δεκηνπξγεί πλεχκα αιιεινθαηαλφεζεο θαη 

αιιεινζεβαζκνχ. Καηαπνιεκά ηε κεξνιεςία θαη ηε κνλνκέξεηα θαη δηεπξχλεη ηνπο πλεπκαηηθνχο 

νξίδνληεο κίαο ζπδήηεζεο (Σζανχζε, 2013) 

 

Σελ αξρατθή πεξίνδν, νη άλζξσπνη θαηέθεπγαλ ηφζν ζηηο θξίζεηο ησλ βαζηιέσλ φζν θαη ζε 

ζπκβηβαζηέο θαη δηαηηεηέο γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Γηαπηζηψλνπκε επνκέλσο, φηη ήδε 

απφ ηελ πεξίνδν απηή αλαδεηθλχνληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Οη 

ζπκβηβαζηέο πξφηεηλαλ ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο ζηα εκπιεθφκελα κέξε, ελψ αληίζεηα ν «δηαηηεηήο» 

εμέδηδε ν ίδηνο απνθάζεηο (Αλησλέινο & Πιέζζα, 2014).   

 

Καηά ηελ θιαζηθή επνρή, ζηελ Αζήλα, πνιινί επέιεγαλ ηνπο «ζεξάπνληεο» γηα ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ ηνπο, έλαληη ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο ηεο δηθαζηηθήο επίιπζεο. Οη «ζεξάπνληεο» 

πξνζέθεξαλ πνιιέο θνξέο ηαρχηεξε θαη αζθαιέζηεξε ιχζε. Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη 

εμσδηθαζηηθέο κνξθέο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, πθίζηαλην ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαζψο δξνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην θξαηηθφ ζχζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο.  

 

Ο ζεζκφο ηνπ «δηαηηεηή» ζε αληίζεζε κε ηνπ δηθαζηή, είλαη έλα πξφζσπν πνπ πξνζπαζεί λα βξεη 

κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Γελ είλαη επνκέλσο έλα ηξίην πξφζσπν 

ην νπνίν ζα θιεζεί λα εθδψζεη κηα ηειεζίδηθε απφθαζε επί κηαο δηαθνξάο. Παξάιιεια, σο ζεζκφο, 

ν δηαηηεηήο, ζχκθσλα θαη κε πνιινχο εξεπλεηέο πξνυπήξρε (Οξθαλίδεο, 1986). Σν 700 π.Υ. ε 

δηαηηεζία θαζηεξψλεηαη σο ππνρξεσηηθή θαη ηε δηαρείξηζή ηεο ηελ αλαιακβάλεη ε αξηζηνθξαηία. 

Σελ πεξίνδν απηή ν ζεζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιιά θαηλφκελα δηαθζνξάο γεγνλφο πνπ 
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απνηέιεζε ην γελεζηνπξγφ ιφγν γηα ηελ ίδξπζε ελφο λνκνζεηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ (Θενράξεο, 2015). Η δηαηηεζία σο ζεζκφο, θαζηεξψζεθε ην 399 π.Υ. Ο 

δηαηηεηήο άθνπγε ηα επηρεηξήκαηα θαη ησλ δχν πιεπξψλ, ελψ νη ζπλαληήζεηο δηαξθνχζαλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ κία εκέξα. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβηβαζκφο ήηαλ αδχλαηνο, ν δηαηηεηήο ήηαλ 

απηφο πνπ ζα εμέδηδε ηελ ηειηθή απφθαζε (Θενράξεο, 2015).  

 

Μέζα ζηνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ θαη δηαηξέρνληαο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, βιέπνπκε φηη ε 

εμσδηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ είλαη δηαξθψο παξνχζα ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

θξαηηθή θαη δηθαζηηθή επίιπζε.  

 

4.2 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ – ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε 

 

Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ κέζα ζηνπο αηψλεο, θαίλεηαη φηη σο πξαθηηθή, εληνπίδνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα. Πξνηνχ 

σζηφζν αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκεξηλέο ελαιιαθηηθέο κνξθέο επίιπζεο δηαθνξψλ, είλαη ζθφπηκν λα 

απνζαθελίζνπκε ηνλ φξν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο.    

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο είλαη «Alternative 

Dispute Resolution». Με ηνλ φξν «ελαιιαθηηθέο» λννχληαη νη ελαιιαθηηθέο, σο πξνο ηελ επίζεκε 

δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, κέζνδνη. Χο κέζνδνο δελ είλαη ππνβαζκηζκέλε, αληηζέησο 

ζπκπιεξψλεη ηε δηθαζηηθή επίιπζε θαη ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα ηελ αληηθαηαζηήζεη 

(Brown & Marriott, 2011).  

 

χκθσλα κε ηνλ Ισάλλε Υακεινζψξε (Υακεινζσξεο, 2011), «έξρνληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ην 

ζεζκνζεηεκέλν ζύζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο θαη λα δώζνπλ θαιύπηνληαο ηα αδύλαηα ζεκεία 

ηνπ, κηα ελαιιαθηηθή κνξθή, κηα ελαιιαθηηθή δπλαηόηεηα ζηνλ πνιίηε γηα λα παξέκβεη, λα επηιέμεη, 

αλ ζέιεη, λα επηιύζεη ηε δηαθνξά ηνπ κε ηνλ ηξόπν απηό».  

 

Δλ θαηαθιείδη, ζην ζρέδην Νφκνπ 3898/2010 «Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο», αλαθέξεηαη φηη «Μηα ζύγρξνλε έλλνκε ηάμε νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο 

πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ηξόπνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ ηνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Έηζη δηεπθνιύλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο εθείλεο αθξηβώο ηεο 

ιύζεο πνπ πξνζήθεη ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε».  
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4.3 Οη Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη επίιπζεο δηαθνξώλ ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία  

 

Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε δηαηηεζία, είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ. ηα πξψηα πληάγκαηα πνπ ςεθίζηεθαλ ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζε εμσδηθαζηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ (Θενράξεο, 2015).  

 

Οη απαξρέο σζηφζν βξίζθνληαη ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ηηο ΗΠΑ, 

ιφγσ ηεο κεησκέλεο πξφζβαζεο ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε, ζεκεηψζεθε έλα κεγάιν ξεχκα πξνο ηηο 

ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο απνλνκήο δηθαηνζχλεο (Theocharis, 2015). Οη πξψηεο ππνζέζεηο, ζηηο 

νπνίεο εθαξκφζηεθαλ νη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη, ήηαλ νη νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο. Έθηνηε 

επεθηάζεθε ην κέηξν θαη ζε άιιεο ππνζέζεηο θπξίσο αζηηθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Η κεγάιε 

άλζεζε σζηφζν ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ επίιπζεο δηαθνξψλ, έγηλε ην 1970 ιφγσ ηεο 

ζπκθφξεζεο ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ κεγάισλ ρξφλσλ αλακνλήο. «Χαξαθηεξηζηηθό ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο ΗΠΑ ήηαλ ε ελζνπζηώδεο ζπκκεηνρή ησλ δηθαζηώλ θαη κάιηζηα νη 

πξσηνβνπιίεο ηνπο γηα ηελ εμάπισζή ηνπο ζην λνκηθό θόζκν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηηο ΗΠΑ, ην 

ζύλνιν ζρεδόλ ησλ αζηηθώλ δηαθνξώλ επηιύεηαη πιένλ εμσδηθαζηηθά» (Σζανύζε, 2013). Καηά ηνλ 

ίδην ηξφπν, θαη ζηε Βξεηαλία, νη πξψηεο ππνζέζεηο πνπ επηιχζεθαλ κε εμσδηθαζηηθέο ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο ήηαλ νηθνγελεηαθέο, ελψ αξγφηεξα επεθηάζεθαλ θαη ζε εκπνξηθέο θαη ζε αζηηθέο 

(Ligthman, 2011). Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή δηθαζηηθψλ εηζεγήζεσλ, ν Βξεηαληθφο Κψδηθαο 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ελαιιαθηηθή επίιπζε δηαθνξψλ.  

 

ε δηεζλέο επίπεδν, ην 1980 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα ελαιιαθηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ απφ ηνλ ΟΗΔ, ελψ ζηελ Δπξψπε θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία, ιακβάλνπλ ρψξα 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο. Η Δπξσπατθή χκβαζε «γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ», πξνβιέπεη ηελ επίιπζε ππνζέζεσλ κε «θηιηθό 

δηαθαλνληζκό». Σέινο ην 2002, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θνηλνπνηήζεθε ε «Πξάζηλε Βίβινο» 

κε ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ.  
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4.4  Οη ζεκαληηθόηεξεο κέζνδνη ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξώλ  

 

Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ζε πνιιέο ππνζέζεηο, θαη ηδίσο φηαλ εκπιέθνληαη πνιιά πξφζσπα θαη 

παξάκεηξνη, ε πξνζθπγή ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε, ίζσο λα κελ απνηειεί θαη ηελ πιένλ 

ελδεδεηγκέλε ιχζε.  

 

Πνιιέο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, σζηφζν ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο πνηθίιεη αλάινγα θαη κε ηε ζρνιή «ζθέςεο». ην παξφλ θεθάιαην ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα, ρσξίο λα γίλεη αλαθνξά ζηε 

κέζνδν ηεο Γηακεζνιάβεζεο θαζψο ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζε επφκελν θεθάιαην.  

 

Γηαηηεζία (arbitration) 

 

Η Γηαηηεζία, ζχκθσλα κε ηνπο Brown & Marriot, νξίδεηαη σο «κηα ηδησηηθή θαη άηππε δηαδηθαζία 

επίιπζεο δηαθνξάο, θαηά ηελ νπνία ηα επίδηθα ζέκαηα δηθάδνληαη από έλα ηξίην κέξνο, πνπ έρεη 

επηιερζεί από ηα κέξε θαη ην νπνίν δξα κε θαλόλεο δηαηηεζίαο, πνπ είηε έρνπλ νξηζηεί κε 

πξνγελέζηεξε ζπκθσλία ησλ κεξώλ είηε εθ ηνπ λόκνπ θαη ηνπ νπνίνπ ε απόθαζε είλαη δεζκεπηηθή γηα 

ηα κέξε» (Brown & Marriot, 1999).  

 

Χο δηαδηθαζία, δηέπεηαη απφ δηθνλνκηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ (Οηθνλνκφπνπινο, 

1999) ελψ ν δηαηηεηήο ιεηηνπξγεί σο «ηδησηηθφο ππνθαηαζηάηεο ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηψλ θαη ηνπ 

δηθαηνδνηηθνχ ηνπο έξγνπ», κε άιια  ιφγηα, φπσο ν δηθαζηήο, εθδίδεη απφθαζε γηα ηελ επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο.  

 

Οη δηαηηεηέο είλαη πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί είηε απφ ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε είηε απφ ην 

δηθαζηήξην (Κνπζνχιεο, 2004). Με ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, εθδίδεηαη απφθαζε ε νπνία είλαη 

δεζκεπηηθή θαη έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά, κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

δηαηηεηηθήο απφθαζεο, δε κπνξεί πιένλ λα ππνβιεζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ (Σζανχζε, 2013). Σα 

εκπιεθφκελα κέξε πξνζθεχγνπλ ζηε Γηαηηεζία ιφγσ ηεο γξήγνξεο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, ελψ 

είλαη αλακθίβνια θαη πην νηθνλνκηθή. Παξάιιεια ιφγσ ηεο δηαθξηηηθφηεηαο πνπ ηε δηέπεη, 

επηιέγεηαη απφ εηαηξείεο αιιά θαη γηα ππνζέζεηο εκπνξηθέο, νηθνγελεηαθέο  πνπ δελ επηζπκνχλ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε λα ππάξμεη δεκνζηφηεηα (Theocharis, 2015).  
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Χο κέζνδνο, δελ κπνξεί λα έρεη κφλν πιενλεθηήκαηα. εκαληηθά είλαη θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε κεησκέλε εγγχεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο νπδεηεξφηεηαο 

ησλ Γηαηηεηψλ, ελψ πιένλ ζε πνιιέο ρψξεο νη δηαηηεηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζχλζεηεο θαη έρνπλ 

κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο (Ligthman, 2011).  

 

ηελ Διιάδα, ε δηαηηεζία πεξηιακβάλεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 867 – 903 θαη ζην Νφκν 2735/1999. Η Γηαηηεηηθή πξάμε είλαη 

εμνκνησκέλε κε ηε δηθαζηηθή απφθαζε ζηελ Διιάδα ελψ ππάξρεη θαη ν ζεζκφο ηεο κφληκεο 

Γηαηηεζίαο. Ννκηθά πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

γηα ηελ επίιπζε ππνζέζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη.   

 

Γηαπξαγκαηεύζεηο (negotiations) 

 

Οη Γηαπξαγκαηεχζεηο είλαη γηα πνιινχο εξεπλεηέο ίζσο ε αξραηφηεξε κέζνδνο – πξαθηηθή 

δηεπζέηεζεο δηαθνξψλ. Παξάιιεια εθαξκφδεηαη ηφζν ζε αλαπηπγκέλεο φζν θαη ζε πξσηφγνλεο 

θνηλσλίεο  (Gulliver, 1979).  

 

Απνηειεί ην πξψην κέζν πνπ επηιέγνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε ψζηε λα δηεπζεηεζεί ε δηαθνξά ηνπο, 

ελψ αξρηθά δε ζπκκεηέρεη θάπνην ηξίην πξφζσπν. Γίλεηαη δειαδή πξνζπάζεηα ψζηε λα βξεζεί κηα 

θνηλά απνδεθηή ιχζε θαη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (Theocharis, 2015). Βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ηα κέξε λα ιεηηνπξγνχλ ζηα πιαίζηα ηεο θαιήο πίζηεο, λα παξέρνπλ αιεζείο 

πιεξνθνξίεο ψζηε λα κελ εμαπαηνχλ ην έλα ην άιιν (Παπαδεκεηξίνπ, 1992).  

 

Σα δχν κέξε ζα πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλα γηα ηηο δηαζέζηκεο θαη ζπλερψο εμειηζζφκελεο 

πξαθηηθέο δηαπξαγκάηεπζεο, ελψ αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ην θάζε 

κέξνο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε αληαγσληζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο.  

 

Η ζπκθσλία ζηελ νπνία ζα θαηαιήμνπλ ηα δχν κέξε, κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή κηαο 

«αλακνξθσκέλεο ζεηηθήο έλλνκεο ζρέζεο ή αθφκα θαη ελφο θηιηθνχ ρσξηζκνχ». Η ίδηα ε θνηλσλία 

δε, δχλαηαη λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ε ζπκθσλία 

αληαλαθιά ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Σέινο, νη Γηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη έλα ζηάδην πξηλ 

ηε Γίθε (Theocharis, 2015).  
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πκθηιίσζε (Conciliation) 

 

Η πξψηε αλαθνξά ζηνλ φξν «ζπκθηιίσζε», σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επίιπζεο δηαθνξψλ, γίλεηαη 

ην 1925 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε χκβαζε ηνπ Λνθάξλν. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πκθηιίσζεο, ηα 

εκπιεθφκελα κέξε πξνζθεχγνπλ ζε έλα ηξίην πξφζσπν ψζηε λα επηιπζεί ε δηαθνξά πνπ έρεη 

πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο.   

 

Σν «ηξίην» πξφζσπν, δελ κπνξεί λα επηβάιιεη νπνηαδήπνηε ιχζε ζηα εκπιεθφκελα κέξε, παξά 

κφλν λα πξνηείλεη κηα ιχζε ε νπνία δε δεζκεχεηαη λνκηθά (Cot, 1972). ε πεξίπησζε πνπ ηα 

εκπιεθφκελα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα ζπκθσλία, ηφηε κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηα 

ηαθηηθά δηθαζηήξηα.  

 

O «πκθηιησηήο», είλαη ν ίδηνο ππεχζπλνο γηα ηε δηαδηθαζία ελψ δελ αθνινπζεί θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηνπ είλαη παξεκβαηηθφο, κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ, ππνβάιεη πξνηάζεηο αιιά νη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Παξάιιεια, ν «πκθηιησηήο» παξέρεη ζπκβνπιέο, ππνβάιιεη γλσκνδνηήζεηο θαη πξνηάζεηο, δε 

ζπλαληά ηελ θάζε πιεπξά ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ, ελψ δε ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Σέινο, πξνζνρή δίλεηαη θαη ζηε δηεπζέηεζε λνκηθψλ δεηεκάησλ (Theocharis, 

2015).    

 

Δλ θαηαθιείδη, ε πκθηιίσζε ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο ηφζν ζηελ επίιπζε εκπνξηθψλ δηαθνξψλ 

φζν θαη ζηελ θαηάξηηζε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.  

 

Γηεπθόιπλζε (Facilitation) 

 

Η δηαδηθαζία ηεο Γηεπθφιπλζεο, είλαη κηα πξαθηηθή φπνπ κέιε κηαο νκάδαο επηιέγνπλ έλα ηξίην 

πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ κέζα απφ ηε βνήζεηα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζα εληνπίδνπλ θαη ζα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή, ζθνπφο είλαη ε νκάδα λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθή (Schwartz, 1994).  

 

ηε Γηεπθφιπλζε ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε «ειεχζεξε βνχιεζε» ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Έηζη, 

εληζρχεηαη ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ελψ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ε απνδνηηθφηεηα ηεο νκάδαο (Ress, 

1998).  
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πλήγνξνο (Ombudsman) 

 

Ο ζεζκφο ηνπ «πλεγφξνπ», γελλήζεθε ζηε θαλδηλαβία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε νπεδία ην 1809. 

Η ιέμε δε, «Ombudsman», είλαη νπεδηθήο πξνέιεπζεο θαη ζεκαίλεη «εθπξνζψπεζε – 

αληηπξνζψπεπζε». Απφ ην 1960, πνιιέο ρψξεο πηνζέηεζαλ ην ζεζκφ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

πνιίηεο, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζίγνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε.  

 

Ο πλήγνξνο, δε κπνξεί λα κπνξεί λα εθδψζεη απφθαζε, παξά κφλν, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο 

απφςεηο ησλ κεξψλ, λα εθδψζεη κηα αηηηνινγεκέλε γλψκε. Παξάιιεια πξνηείλεη άξζε ησλ 

απζαηξεζηψλ θαη ζπκκνξθψλεη φζνπο παξαλνκνχλ (Coulson, 1996).     

 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηηο 9 Μαξηίνπ 1994, δεκηνπξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ Δπξσπαίνπ 

πλεγφξνπ, ελψ σο ζεζκφο ζπλαληάηαη θαη ζε εζληθέο λνκνζεζίεο. θνπφο είλαη λα πξνζηαηεπηνχλ 

νη θαηαλαισηέο – πνιίηεο.  

 

ηελ Διιάδα, ν ζεζκφο ηνπ πλεγφξνπ, ιεηηνπξγεί απφ ην 1997 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Νφκν 

2477/1997. Ο Νφκνο ηξνπνπνηήζεθε ην 2003 θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Νφκν 3094/2003. χκθσλα 

κε ην Νφκν, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, είλαη αλεμάξηεηε αξρή θαη έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ ηε 

δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Ν.Π.Ι.Γ.. ηφρνο δε, είλαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πνιίηε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο αιιά θαη ε ίζε 

κεηαρείξηζε αληξψλ θαη γπλαηθψλ.  

 

Σα πνξίζκαηα πνπ εθδίδεη δελ είλαη δεζκεπηηθά αιιά γλσκνδνηηθά. Χο ζεζκφο έρεη ζπλερψο θαη 

κεγαιχηεξε απήρεζε θαζψο βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απζαηξεζία ηνπ Γεκνζίνπ (Θενράξεο, 2015).   

 

4.5 Δλαιιαθηηθέο Μέζνδνη Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ζηελ Διιάδα πξηλ ηε ςήθηζε 

ηνπ Ν. 3898/2010 

 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ππάξρνπλ πνιιέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ελαιιαθηηθνχο 

ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ (Οξθαλίδεο, 2001). Χζηφζν, παξά ηηο πνιιέο δηαηάμεηο, ζηελ πξάμε ην 
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ειιεληθφ θξάηνο, δελ ελζάξξπλε ηνπο πνιίηεο λα επηιέγνπλ ηηο εμσδηθαζηηθέο – ελαιιαθηηθέο 

κεζφδνπο. Αλαιπηηθά νη κέζνδνη είλαη:  

 

4.6 Γηαηηεζία (Άξζξα 867-903 ΚΠνιΓ) 

 

Ο ζεζκφο ηεο Γηαηηεζίαο, ζην ειιεληθφ δίθαην, πεξηιακβάλεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην ηνπ Κψδηθα 

Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (ΚΠνιΓ). Χο πξνο ηε θχζε ηεο, επηθξαηεί ε ζεσξία πνπ αληηκεησπίδεη ηε 

Γηαηηεζία σο «ζεζκφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ έλλνηα φηη ε δηαηηεηηθή απφθαζε, κε ηελ έθδνζή 

ηεο, ζπληζηά πεξίπησζε ζχκβαζεο εμψδηθνπ ζπκβηβαζκνχ» φπσο αλαθέξεη ν Γ. Οηθνλνκφπνπινο 

(Οηθνλνκφπνπινο, 1937). Πνιιέο θαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο ζεσξίεο δηαηππψζεθαλ απφ 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο θαη αθαδεκατθνχο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο Γηαηηεζίαο σζηφζν ζήκεξα 

είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη απνηειεί ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  

 

ηελ Διιάδα, πξνβιέπεηαη ν ζεζκφο ηεο κφληκεο Γηαηηεζίαο, φπνπ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ Γηαηηεηηθά Γηθαζηήξηα ψζηε λα επηιχνπλ ππνζέζεηο πνπ άπηνληαη 

ζην πεδίν ελδηαθέξνληνο ηνπ εθάζηνηε θνξέα.  

 

4.7 πκβηβαζκόο  

 

ηελ Διιάδα, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθνχ ζπκβηβαζκνχ πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209 ηνπ ΚΠνιΓ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη δχν πιεπξέο ππνβάιινπλ 

αίηεκα ζην Δηξελνδηθείν γηα ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο (Νίθαο, 1984).  

 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αγσγήο, ν δηθαζηήο θαιεί ηηο δχν πιεπξέο ζε ζπκβηβαζκφ, ελψ 

ζπκβηβαζκφο κπνξεί λα επηηεπρζεί αθφκε θαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δίθεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

208 ηνπ ΚΠνιΓ. Σν είδνο απηφ ηνπ πκβηβαζκνχ, νλνκάδεηαη «Γηθαζηηθφο». Δθηφο ηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβηβαζκνχ ππάξρεη θαη ν «Δμψδηθνο» πκβηβαζκφο. ηνλ Δμψδηθν πκβηβαζκφ ε 

ζπκθσλία θαηαξηίδεηαη άηππα ελψ ν ραξαθηήξαο ηνπ είλαη αλαγλσξηζηηθφο. χκθσλα κε ην άξζξν 

214
Α
 ηνπ ΚΠνιΓ, νη δηθεγφξνη αιιά θαη ηα δχν κέξε, ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο δηαθσλίαο θαη λα επηηχρνπλ κηα θνηλά 

απνδεθηή ιχζε. Αλ επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηφηε ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ ην 

νπνίν θαηαηίζεηαη γηα επηθχξσζε ζην δηθαζηήξην. 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ αλαθνξά καο ζηηο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο απνλνκήο δηθαηνζχλεο ζηελ 

Διιάδα, είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε θαη ζε επηκέξνπο αιιά εμίζνπ ζεκαληηθέο κεζφδνπο θαη 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε. Σέηνηεο είλαη νη Δπηηξνπέο Φηιηθνχ 

Γηαθαλνληζκνχ, ε Πνηληθή Γηακεζνιάβεζε θαη ε Πνηληθή πλδηαιιαγή. ην θεθάιαην απηφ, δελ 

αλαθεξζήθακε θαζφινπ ζην ζεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο θαζψο ζα αλαθεξζνχκε εθηελψο ζην 

επφκελν θεθάιαην.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Κεθάιαην 5
  

«Ζ Γηακεζνιάβεζε» 

 

5.1 Γεληθή Πεξηγξαθή  

 

Η Γηακεζνιάβεζε, σο ζεζκφο, είλαη ηφζν παιαηά φζν θαη νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο. Δίλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηλσληψλ. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν θαη ζχλζεην, λα απνζαθεληζηεί ε αθξηβή ηεο πξνέιεπζε. Παξάιιεια 

είλαη δχζθνια λα ππάξμεη θαη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο.  

 

Γηέπεηαη φκσο, απφ κηα ειιεληθφηεηα σο ζεζκφο θαζψο εθαξκφδεηαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εδψ θαη 

πνιινχο αηψλεο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε δηακεζνιάβεζε θαη 

ε δηαηηεζία πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα εδψ θαη αηψλεο
2
. 

 

 Γηακεζνιάβεζε ζήκεξα, λνείηαη κηα δηαδηθαζία επέιηθηε πνπ ζηφρν έρεη λα δηεπζεηήζεη δηαθνξέο 

κεηαμχ δχν πιεπξψλ. Παξάιιεια δηεμάγεηαη κέζα ζε πιαίζηα εκπηζηεπηηθφηεηαο απφ ηνλ 

Γηακεζνιαβεηή, ν νπνίνο είλαη έλα πξφζσπν «νπδέηεξν», πνπ ζθνπφο ηνπ είλαη λα θέξεη ζε 

ζπκθσλία ηηο δχν πιεπξέο. Χζηφζν, νη δχν πιεπξέο θέξνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ή κε ηεο 

ζπκθσλίαο αιιά θαη ησλ φξσλ πνπ ζα ηζρχζνπλ (Rogers & Ewen, 1994).  

 

Σφζν ε Κνηλνηηθή Οδεγία (άξζξν 3
α
 Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ), θαη΄ελαξκφληζε ηεο νπνίαο εηζήρζε ε 

δηακεζνιάβεζε ζηελ Διιάδα, φζν θαη ν Ν. 3898/2010 (ΦΔΚ Α΄211/16.12.2010), ζπγθιίλνπλ ζην 

φηη « Χο δηακεζνιάβεζε λνείηαη δηαξζξσκέλε Γηαδηθαζία αλεμαξηήησο νλνκαζίαο, ζηελ νπνία δύν ή 

πεξηζζόηεξα κέξε κηαο δηαθνξάο επηρεηξνύλ εθνπζίσο λα επηιύζνπλ κε ζπκθσλία  ηε δηαθνξά απηή 

κε ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή» (άξζξν 4β, εδ 1, Ν.3898/2010).    

 

ε αληίζεζε κε ηε Γηθαηνζχλε ζηε ζπκβαηηθή ηεο κνξθή, ε Γηακεζνιάβεζε, έρεη δηαθνξεηηθφ 

ζθνπφ, κεζνδνινγία αιιά θαη πξνζέγγηζε. Η λνκηκφηεηά ηεο δελ πεγάδεη απφ θάπνηα δεκφζηα 

εμνπζία, αληηζέησο βαζίδεηαη ζηελ αηνκηθή ζπλαίλεζε ησλ δχν πιεπξψλ (Cohen, 2009). θνπφο 

ηεο δε, είλαη λα εληνπίζεη ηα ζπκθέξνληα αιιά θαη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ.  

                                                           
2
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ιςτορικι διαδρομι τθσ Διαμεςολάβθςθσ ςτο ελλθνικό χϊρο, ςτον 

επίςθμο ιςτότοπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/oi-istorikes-rizes-tis-diamesolavisis-stin-ellada (τελευταία επίςκεψθ 
8/1/2019) 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/oi-istorikes-rizes-tis-diamesolavisis-stin-ellada
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ηε Γηακεζνιάβεζε, ηα εκπιεθφκελα κέξε ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. Χζηφζν δε γίλεηαη ηήξεζε πξαθηηθψλ θαη νχηε εμεηάδνληαη κάξηπξεο. Χο δηαδηθαζία, ε 

δηακεζνιάβεζε, επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζην κέιινλ θαη φρη ζην παξειζφλ κε ζηφρν ηελ εχξεζε ηεο 

θαιχηεξεο ιχζεο θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο (Bannink, 2007).  

 

Χο ζεζκφο, δηαθέξεη απφ ηε δηαηηεζία, θαζψο ν δηακεζνιαβεηήο ηνπνζεηείηαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 

κε ζθνπφ λα δηεπζεηεζεί ε δηαθνξά ηνπο αιιά ε απφθαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή. Ο ξφινο ηνπ 

Γηακεζνιαβεηή, αλαθέξεηαη ζην Ν. 3898/2010, σο «(…) κε ηε βνήζεηα ελόο αλεμάξηεηνπ ηξίηνπ 

πξνζώπνπ, ηνπ Γηακεζνιαβεηή, πξνζδηνξίδνπλ ηηο επηκέξνπο πηπρέο ηεο δηαθνξάο ηνπο, εξεπλνύλ ηηο 

ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπο θαη επηρεηξνύλ λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία πνπ ζα 

ηθαλνπνηεί ηα αιεζηλά ζπκθέξνληά ηνπο».  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε Γηακεζνιάβεζε ζεσξείηαη σο ε επηθξαηέζηεξε κέζνδνο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξψλ (Theocharis, 2015) πνπ δελ ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη νχηε λα ηαπηίδεηαη κε δηθαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ή άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ (Υξηζηνδνχινπ, 2010).  

 

5.2 Ζ εμέιημε ηεο Γηακεζνιάβεζεο – ζύληνκε αλαθνξά 

 

Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα εθαξκνγή ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ, ππάξρνπλ ήδε 

απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα ζηηο ΗΠΑ θαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. ηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο, ε 

Γηακεζνιάβεζε αλαπηχρζεθε θαη εδξαηψζεθε πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηηο ρψξεο ηεο Ηπεηξσηηθήο 

Δπξψπεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ δηθαίνπ πνπ εθαξκφδεηαη (Mcllwrath et al., 2005) (Δλψ ε θξίζε ηνπ 

δηθαζηή ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο βαζίδεηαη ζηνλ λφκν, ν δηθαζηήο ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

θνηλνδηθαίνπ (common law) θαιείηαη λα ηε βαζίζεη ζε πξνεγνχκελεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Η σο 

άλσ δηαθνξά ζπλεπάγεηαη θαη κία δηαθνξά ζηνλ ηξφπν απνλνκήο δηθαηνζχλεο).  

 

ηηο ΗΠΑ, απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε Γηακεζνιάβεζε ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα 

επηιχζεη ζπγθξνχζεηο πνπ ελέθππηαλ εληφο θνηλνηήησλ. πζηάζεθαλ θαηά ηφπνπο θέληξα κε ζθνπφ 

λα παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο ζηνπο πνιίηεο. Παξάιιεια ηα Πξσηνδηθεία ζηηο ΗΠΑ 

εθάξκνδαλ ηε Γηακεζνιάβεζε ζε ππνζέζεηο πνπ είραλ κεγαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο. Με ηα 

ρξφληα, ε Γηακεζνιάβεζε πξνηηκήζεθε έλαληη ηεο Γηαηηεζίαο (Stepanovich, 1998). ήκεξα, ζηηο  
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ΗΠΑ ε Γηακεζνιάβεζε απνηειεί ηελ επηθξαηέζηεξε κέζνδν επίιπζεο δηαθνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, 

έρεη παξαηεξεζεί δξαζηηθή κείσζε ζηηο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο.  

 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Γηακεζνιάβεζε εκθαλίζηεθε ην 1990 κεηά απφ πξσηνβνπιία δηθαζηψλ, 

δηθεγφξσλ θαη αθαδεκατθψλ (Mistelis, 2006). Οη θαλφλεο δηθαίνπ ελζαξξχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα 

επηιέγνπλ ηε Γηακεζνιάβεζε σο κέζν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο.  

 

Η εκθάληζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ Δπξψπε, νδήγεζε ζε κηα ζεηξά απφ ξπζκίζεηο ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξρεη έλα εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην. Σν πξψην βήκα έγηλε ην 2001 κε ηε χζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο 4
εο

 Απξηιίνπ 2001. Σν 2002 νη Τπνπξγνί ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, εμέδσζαλ 

ζχζηαζε πξνο φια ηα θξάηε – κέιε, κε ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο. Παξάιιεια, έγηλε ζχζηαζε ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ρξήζε ηεο κέζα απφ ηε ζέζπηζε λέσλ δηαηάμεσλ (Theocharis, 2015).  

 

Σν 2008 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην, εμέδσζαλ ηελ νδεγία 2008/52/ΔΚ κε ηίηιν 

«γηα νξηζκέλα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο». θνπφο ηνπο ήηαλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζε έλα ζχζηεκα απνλνκήο δηθαηνζχλεο ην 

νπνίν πξνζδνθά λα είλαη φρη κφλν ηαρχηεξν αιιά θαη απνδνηηθφηεξν. Βαζηθέο αξρέο ηεο Οδεγίαο 

ήηαλ ε «επηθνπξηθφηεηα» θαη ε «αλαινγηθφηεηα». Η αξρή ηεο «αλαινγηθφηεηαο» δίλεη ην δηθαίσκα 

ζηελ αξκφδηα αξρή λα δξάζεη κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί ν ζηφρνο ελψ ε «επηθνπξηθφηεηα» εκπνδίδεη 

ηελ αξκφδηα αξρή λα παξεκβαίλεη «όηαλ θάπνην απνηέιεζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί από ρακειόηεξε 

ηεξαξρηθά βαζκίδα» (Theocharis, 2015). Γηα λα κπνξέζεη κία ππφζεζε λα ππαρζεί ζηελ Οδεγία, ζα 

πξέπεη ηα κέξε λα «έρνπλ ειεπζεξία λα απνθαζίδνπλ βάζεη ηνπ νηθείνπ εθαξκνζηένπ δηθαίνπ».  

 

Δλ θαηαθιείδη, ε Οδεγία παξέρεη έλα εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε Γηακεζνιάβεζε θαη 

επηπιένλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμή ηεο (Howell-Richardson, 2008).  

 

5.3 Βαζηθέο αξρέο ηεο Γηακεζνιάβεζεο  

 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθεξζήθακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηξία είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηακεζνιάβεζεο. Η Δκπηζηεπηηθφηεηα, ε Ιδησηηθή Απηνλνκία θαη ε 

Ακεξνιεςία / Οπδεηεξφηεηα ηνπ Γηακεζνιαβεηή.  
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Η Δκπηζηεπηηθφηεηα, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηακεζνιάβεζεο. Σν 

γεγνλφο απηφ, δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο δηαδίθνπο λα κηιήζνπλ ειεχζεξα θαη λα απνθαιχςνπλ 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα. Δπηπξφζζεηα, ζηα πιαίζηα απηά, ν 

Γηακεζνιαβεηήο δελ κπνξεί λα θαηαζέζεη ν ίδηνο σο κάξηπξαο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο πιεπξάο. 

Παξάιιεια, ηα έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο, δελ 

γίλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο είδνπο ελαιιαθηηθή ή δηθαζηηθή πξάμε / δηαδηθαζία 

(Θενράξεο, 2015). Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηελ ερεκχζεηα ησλ 

Γηακεζνιαβεηψλ, εληνπίδνληαη επηπιένλ θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα Γενληνινγίαο ησλ 

Γηακεζνιαβεηψλ.  

 

Σν δεχηεξν απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηακεζνιάβεζεο, είλαη ε Ιδησηηθή Απηνλνκία θαη ν 

εζεινληηθφο ηεο ραξαθηήξαο. Οη δηάδηθνη, απνιακβάλνπλ πιήξε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία, ελψ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεπζεηήζνπλ ηε δηαθνξά κφλνη ηνπο δηακνξθψλνληαο 

ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίαο.  

 

Χο δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη θαη «εζεινληηθή». Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ηα κέξε κπνξνχλ λα 

πξνζέιζνπλ κε ηε ζέιεζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία αιιά θαη λα απνρσξήζνπλ απφ απηήλ φπνηε θαη γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν ην επηζπκνχλ. ηελ Οδεγία, φπσο αλαπηχρζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηνλ εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο Γηακεζνιάβεζεο. Χζηφζν, νξίδεηαη μεθάζαξα 

φηη ε πξνζθπγή δχν κεξψλ ζηε Γηακεζνιάβεζε κπνξεί λα γίλεη ππνρξεσηηθά βάζε ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ή λα ηελ επηβάιιεη ε δηθαζηηθή αξρή (Theocharis, 2015).  

 

Σξίην θαη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο, είλαη ε Ακεξνιεςία θαη ε Οπδεηεξφηεηα 

ησλ Γηακεζνιαβεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία. Αλ θαη δελ ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα 

ηελ Οπδεηεξφηεηα, ζχκθσλα κε ην Λεμηθφ πξφθεηηαη γηα «ηελ απνρή από θάζε κνξθήο αλάκημεο 

κεηαμύ αληηκαρόκελσλ»
3
.  

 

Ο «νπδέηεξνο» Γηακεζνιαβεηήο, είλαη απηφο πνπ δελ έρεη ζπλάςεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε κε ηε κία 

ή ηελ άιιε πιεπξά πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια δελ ζα πξέπεη λα επεξεαζηεί απφ 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαδίθσλ, φπσο ην θχιν ή ε θαηαγσγή ηνπο ελψ ζα πξέπεη λα 

                                                           
3
 Όπωσ ορίηεται ςτθ Wikipedia ςτο λιμμα «Ουδετερότθτα» ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%C
F%84%CE%B1 (τελευταία επίςκεψθ 11/1/2019) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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δηαηεξεί ίζεο απνζηάζεηο κε ζθνπφ λα ηνπο δψζεη ηελ απαξαίηεηε ειεπζεξία ψζηε λα εθθξαζηνχλ. 

(Benjamin, 1998).  

Ακεξνιεςία δε, λνείηαη «σο ε ίζε απόζηαζε έλαληη  ησλ κεξώλ». Ο Γηακεζνιαβεηήο σζηφζν 

«δνθηκάδεηαη» σο πξνο ηελ ακεξνιεςία ηνπ φηαλ, θαηά ηελ νινθιήξσζε κηαο δηαδηθαζίαο, ε 

απφθαζε πνπ ηείλεη λα εθαξκνζηεί δε ζπκπίπηεη κε ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο.  

 

5.4 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Γηακεζνιάβεζεο 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηακεζνιάβεζεο, αληινχληαη απφ ηελ εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ 

νξηζκνχ ηεο Γηακεζνιάβεζεο, φπσο απηή δίδεηαη ζην άξζξν 4 παξ. β ηνπ Ν. 3898/2010. Έηζη βάζε 

ηνπ νξηζκνχ πξνθχπηεη φηη είλαη:  

 

Γηαξζξσκέλε Γηαδηθαζία 

 

ηελ Διιάδα, ε Γηακεζνιάβεζε δηέπεηαη απφ θαλφλεο ελψ εληάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. Ο Έιιελαο Ννκνζέηεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα φκσο ζην Γηακεζνιαβεηή, λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (Υξηζηνδνχινπ, 2010). ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ν 

Γηακεζνιαβεηήο πξνηείλεη ηε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη ζηηο δχν πιεπξέο είηε ζηελ αξρή είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα.  Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ην Ν.3898/2010 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 2, 

νξίδνληαη νη ππνζέζεηο πνπ κπνξνχλ ππαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο. ηα άξζξν 8 

θαη 9 νξίδνληαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη ε εθιεθηηθφηεηα ησλ απνθάζεσλ, 

αληίζηνηρα.  

 

Σα κέξε επηρεηξνύλ 

 

Ο Ν. 3898/2010, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαζψο απηά είλαη πνπ 

πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία. Η επηηπρία ή ε απνηπρία ηεο 

δηαδηθαζίαο, είλαη ζηα «ρέξηα» ησλ δχν εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Ο Γηακεζνιαβεηήο είλαη 

πεξηζζφηεξν «βνεζφο» ησλ δχν πιεπξψλ φπσο νξίδεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν γ’ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

ίδηνπ Νφκνπ. Γξα πεξηζζφηεξν «ππνζηεξηθηηθά».  
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Δθνπζίσο 

 

Η Γηακεζνιάβεζε σο δηαδηθαζία, ραξαθηεξίδεηαη «εθνχζηα», θαζψο ηα δχν εκπιεθφκελα κέξε 

πξνζθεχγνπλ νηθεηνζειψο ζε απηή. Η πξνζθπγή ζηε Γηακεζνιάβεζε είλαη «πξντφλ γλψζεο» αιιά 

θαη «ελζπλείδεζεο». Χζηφζν, ζχκθσλα θαη κε ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην Ν.4335/2015, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο δηαδίθνπο λα 

εληαρζνχλ ζηε δηαδηθαζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο. 

 

Δπίιπζε ηεο δηαθνξάο κε ζπκθσλία 

 

Γηα λα είλαη σο δηαδηθαζία πεηπρεκέλε, ζα πξέπεη νη δχν πιεπξέο λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. Με 

ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί «πξαθηηθφ δηακεζνιάβεζεο». Σν 

πξαθηηθφ πεξηιακβάλεη θάπνηα ζηνηρεία ηππηθά ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ Ν. 

3898/2010. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία κπνξεί λα κε ζηεθηεί κε επηηπρία. Αθφκα θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί πξαθηηθφ «απνηπρίαο» φπσο νξίδεη ην άξζξν 9 παξ. 2 εδάθην δ 

ηνπ Ν. 3898/2010.  

 

Με ηε βνήζεηα δηακεζνιαβεηή 

 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν.3898/2010, ν «δηακεζνιαβεηήο δηεπθνιχλεη ηα κέξε λα 

επηιχζνπλ ηα ίδηα ηε δηαθνξά ηνπο». Ο ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζηε βνήζεηα πξνο ηα κέξε αιιά θαη 

ζηε δηεπθφιπλζε. Γηεζλψο ππάξρνπλ πνιιά κνληέια πνπ εθαξκφδεηαη ε Γηακεζνιάβεζε, ε 

Γηεπθνιπληηθή, ε Αμηνινγηθή αιιά θαη ε Γηακνξθσηηθή (Αλησλέινο & Πιέζζα, 2014). ηελ 

Διιάδα, έρεη πηνζεηεζεί ην κνληέιν ηεο Γηεπθνιπληηθήο Γηακεζνιάβεζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν. 3898/2010, ν Γηακεζνιαβεηήο αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ θαη 

αδηάβιεην.  

 

5.4.1 Γηαθνξέο Γηακεζνιάβεζεο κε άιιεο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο 

δηαθνξώλ  

 

Αλαθεξζήθακε εθηελψο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, γηα ηηο άιιεο δηαδηθαζίεο εμσδηθαζηηθήο 

επίιπζεο δηαθνξψλ. Αλ θαη πνιιέο θνξέο, είλαη δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ ηα φξηα κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πξαθηηθψλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο.  
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Η βαζηθή δηαθνξά, κεηαμχ άιισλ, αλάκεζα ζηε Γηακεζνιάβεζε θαη ηε Γηαηηεζία, είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν επεκβαίλεη ν Γηακεζνιαβεηήο.  Δλψ ζηε Γηαηηεζία ν «Γηαηηεηήο», έρνληαο ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα ζηνηρεία, έρεη δηθαίσκα λα εθδψζεη κηα δεζκεπηηθή γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε 

απφθαζε, λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο αθφκε θαη πνηλέο, ν Γηακεζνιαβεηήο ζα ππνβνεζήζεη ηα 

κέξε θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλά απνδεθηή ιχζε, πνπ φκσο 

δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα εθείλα. Άιιε δηαθνξά είλαη, φηη ελψ ε Γηακεζνιάβεζε είλαη ζπλαηλεηηθή, 

πξνυπνζέηνληαο ηελ απφ θνηλνχ πξνζθπγή θαη ησλ δχν αληηθξνπφκελσλ κεξψλ ζε έλαλ νπδέηεξν 

ηξίην ψζηε λα επηιπζεί ε δηαθνξά ηνπο, ε Γηαηηεζία δελ είλαη (ζπλαηλεηηθή) θαη αλ θάπνηνο απφ 

ηνπο εκπιεθφκελνπο πηζηεχεη φηη δελ ππάξρεη άιιν κέζν, έρνληαο εμαληιήζεη θάζε δηαζέζηκν, έρεη 

ην δηθαίσκα λα ζηξαθεί ζηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο.  (Σξηαληάξε, 2018) 

 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα πβξίδην 

κεηαμχ ηεο Γηακεζνιάβεζεο θαη ηεο Γηαηηεζίαο, ε ιεγφκελε «πβξηδηθή δηαηηεζία» (Βνιηψηεο 

2011). Δηδηθφηεξα ηα κέξε, ελψ πξνζθεχγνπλ ζηε Γηακεζνιάβεζε, έρνπλ πξναπνθαζίζεη φηη ζε 

πεξίπησζε κε ιχζεο, ζα εθδνζεί δηαηηεηηθή απφθαζε. Καηά ηελ «πβξηδηθή δηαηηεζία», ν νπδέηεξνο 

ηξίηνο, είλαη ηαπηφρξνλα Γηακεζνιαβεηήο θαη Γηαηηεηήο. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο, ην ίδην πξφζσπν ζα εθδψζεη θαη ηε δηαηηεηηθή απφθαζε.  

 

Χο δηαδηθαζία έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο επειημία θαη ειεπζεξία. Χζηφζν, ζηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζπγθαηαιέγνληαη ν θίλδπλνο επεξεαζκνχ ηνπ «νπδέηεξνπ 

ηξίηνπ» θαη ν θίλδπλνο ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ην απφξξεην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Γηακεζνιάβεζεο αλ 

θαη εθφζνλ δελ επηιπζεί ε δηαθνξά θαη ρξεηαζηεί λα εθδνζεί δηαηηεηηθή απφθαζε (Θενράξεο, 

2015). Δπηπξφζζεηα, ε έλαξμε ηεο δηακεζνιάβεζεο, αθελφο δε ζηακαηά ηελ παξαγξαθή θάπνηνπ 

αδηθήκαηνο, αθεηέξνπ, κία ηέηνηα ελέξγεηα δε ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ησλ δηθαζηηθψλ ελεξγεηψλ. 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο δηακεζνιάβεζεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αδπλακία έθδνζεο απφθαζεο, νχηε 

θαλ ζε κνξθή πξνζσξηλήο δηαηαγήο, εληάικαηνο έξεπλαο ή θαη ζχιιεςεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζε πνηληθέο ππνζέζεηο. (Σξηαληάξε, 2018)  

Η βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε Γηακεζνιάβεζε θαη ηε πκθηιίσζε, είλαη ν ξφινο ηνπ νπδέηεξνπ 

ηξίηνπ. ηε πκθηιίσζε, ν νπδέηεξνο ηξίηνο, επεκβαίλεη νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία, ηε δηεπζχλεη, 

αιιά ρσξίο λα αθνινπζεί θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνκή. Ο ξφινο ηνπ επνκέλσο, είλαη επεκβαηηθφο 

(Υακεινζσξεο, 2011). Παξάιιεια, δελ πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηα δχν κέξε μερσξηζηά, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή.  
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5.5 Ζ Γηακεζνιάβεζε σο δηαδηθαζία  

 

ηε Γηακεζνιάβεζε απνπζηάδεη ε επηζεκφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ. Σν γεγνλφο απηφ σζηφζν δελ ηελ εκπνδίδεη λα έρεη δηθνχο ηεο θαλφλεο, ζπγθεθξηκέλε 

δνκή θαη δηάξζξσζε.  

 

Ο Γηακεζνιαβεηήο ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαδηθαζία ελψ ηα δχν κέξε επζχλνληαη 

γηα ην πεξηερφκελν αιιά θαη ην απνηέιεζκά ηεο (Σδηλνπνχινπ, 2007). ηελ νπζία ηα ηειεπηαία 

επηιχνπλ ηε ζχγθξνπζε, ελψ ν Γηακεζνιαβεηήο παίδεη βνεζεηηθφ ξφιν θαη επζχλεηαη γηα ηελ 

ηήξεζε βαζηθψλ θαλφλσλ (Σξηαληάξε, 2018).  Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε ζπλάληεζε ησλ δχν 

πιεπξψλ κε ην Γηακεζνιαβεηή. Ο Γηακεζνιαβεηήο, παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία ζηα δχν 

κέξε θαη ελ ζπλερεία ν θάζε έλαο παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε δηαθνξά πνπ έρεη πξνθχςεη 

κεηαμχ ηνπο. Δλ ζπλερεία ν Γηακεζνιαβεηήο ζπλαληά ηελ θάζε πιεπξά μερσξηζηά ψζηε λα 

δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ε ππφζεζε. Ο Γηακεζνιαβεηήο δελ θξίλεη, δελ πξνηείλεη, δελ δηαηππψλεη 

ζέζεηο θαη απφςεηο πξνζσπηθέο, δελ αμηνινγεί νχηε ηίζεηαη κε ην κέξνο θάπνηνπ (Σξηαληάξε, 2018). 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν Γηακεζνιαβεηήο ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηνπ Ν. 3898/2010. ην πξαθηηθφ αλαθέξεηαη ξεηά ε ζπκθσλία επίιπζεο, ελψ ππνγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν αλ θάπνην 

απφ ηα δχν κέξε ην δεηήζεη
4
.   

 

Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο, εθηεινχληαη εθνχζηα. Χζηφζν, γηα 

λα κε ραζεί ην θχξνο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ζεζκνχ, ην πεξηερφκελν ηνπ πξαθηηθνχ θεξχζζεηαη 

«εθηειεζηφ», πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ή επίδνζή ηνπ κπνξεί λα πξνζβιεζεί 

κφλν κε έλδηθν κέζν.  

 

Γηα λα μεθηλήζεη φκσο κηα δηαδηθαζία Γηακεζνιάβεζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ ή λα δψζεη εληνιή ην δηθαζηήξην. Παξάιιεια, φηαλ ην πξνβιέπεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία, ε 

Γηακεζνιάβεζε θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή.   

 

                                                           
4
 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία τθσ Διαμεςολάβθςθσ ςτον επίςθμο ιςτότοπο του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/pos-ginetai-i-
diamesolavisi (τελευταία επίςκεψθ 11/1/2019) 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/pos-ginetai-i-diamesolavisi
http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/pos-ginetai-i-diamesolavisi
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5.6 Σξόπνη ππαγσγήο ζηε Γηακεζνιάβεζε  

 

Γχν είλαη νη ηξφπνη, φπνπ κηα δηαθσλία κεηαμχ δχν πιεπξψλ κπνξεί λα ιπζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο Γηακεζνιάβεζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε πξσηνβνπιία αλήθεη ζηα δχν κέξε ελψ ζηε 

δεχηεξε, ε δηθαηνζχλε επεκβαίλεη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ.  

 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα κέξε πξνζθεχγνπλ απφ κφλα ηνπο ζηε δηαδηθαζία, νξίδνπλ απφ κφλα ηνπο 

έλαλ δηακεζνιαβεηή. Παξά ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο, 

δελ απνθιείεηαη ζε πεξίπησζε κε ιχζεο, λα πξνζθχγνπλ ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε (Clarke, 2008).  

 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, είλαη ε ππαγσγή ζηε δηακεζνιάβεζε 

κεηά απφ ζχζηαζε ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο. Ο ιφγνο πνπ νη δηθαζηηθνί θαη νη δηθεγφξνη 

πξνηξέπνπλ ηα εκπιεθφκελα κέξε λα εθαξκφζνπλ ηε δηακεζνιάβεζε, είλαη γηαηί γξήγνξα 

αληηιήθζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζεζκνχ γηα ηα νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζε επφκελν θεθάιαην. Με 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ε ηαθηηθή δηθαηνζχλε, ζπληζηά ζηα εκπιεθφκελα κέξε λα απνηαζνχλ ζηε 

δηακεζνιάβεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε ηειεπηαία γίλεηαη ηκήκα ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο θάζε θξάηνπο (Theocharis, 2015). Η «δηθαζηηθή 

δηακεζνιάβεζε», νδήγεζε ζηελ άξζε ησλ ζηεξενηχπσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην 

ζεζκφ, ελψ  παξάιιεια εμαζθάιηζε ην φηη ν δηακεζνιαβεηήο, ζα είλαη έλα άηνκν νπδέηεξν θαη 

ακεξφιεπην.  

 

Σέινο, ζε πνιιέο ρψξεο φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ ΗΠΑ, ε δηακεζνιάβεζε είλαη ππνρξεσηηθή απφ 

ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

 

5.7 Κώδηθαο Γενληνινγίαο ησλ Γηακεζνιαβεηώλ  

 

ε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ηε δηακεζνιάβεζε, ιεηηνπξγνχλ εζηθνί θαλφλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο. 

  

Φνξείο πνπ εθπνλνχλ θψδηθεο δενληνινγίαο, είλαη θαηά θχξην ιφγν θπβεξλεηηθά ππεξεζληθά 

φξγαλα. Η Δπξσπατθή Έλσζε, εθπφλεζε ηνλ «Κψδηθα Γενληνινγίαο Γηακεζνιαβεηψλ»
5
, ζηνλ 

                                                           
5
 Αναλυτικά ςτον επίςθμο ιςτότοπο, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_el.pdf (τελευταία επίςκεψθ 20/1/2019) 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_el.pdf
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νπνίν θαζνξίδνληαη νη αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο Γηακεζνιαβεηέο. Οη θνξείο πνπ 

εθαξκφδνπλ ηε Γηακεζνιάβεζε, πξέπεη λα ηεξνχλ ηνλ θψδηθα θαζψο δε ζίγεη ηελ εθάζηνηε εζληθή 

λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο. Χζηφζν, νη πξναλαθεξζέληεο θνξείο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθαξκφδνπλ δηθνχο ηνπο θψδηθεο, εηδηθά δηακνξθσκέλνπο γηα ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη, ζηνλ 

Δπξσπατθφ Κψδηθα, νξίδνληαη ηα πξνζφληα ησλ Γηακεζνιαβεηψλ, ν ηξφπνο δηνξηζκνχ ηνπο θαη ν 

κηζζφο ηνπο, ε ακεξνιεςία θαη ε αλεμαξηεζία πνπ πξέπεη λα ηνπο δηέπεη αιιά θαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ. Γελ απνηειεί ηέινο, έγγξαθν δεζκεπηηθφ.  

 

5.8 Πιενλεθηήκαηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο  

   

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε ηεο πξνζθπγήο ζηε κέζνδν ηεο Γηακεζνιάβεζεο έρνπλ 

θαηαθαλεί, ζπδεηεζεί θαη θαηαγξαθεί εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία. ε κία πξνζπάζεηα ζπλνςηζκνχ 

ηνπο ζα ιέγακε φηη είλαη ηα εμήο: 

 

 Μεηψλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ, αθνχ κεηψλεηαη ν φγθνο ηνπο. 

Σα ήδε ππεξθνξησκέλα πηλάθηα ησλ δηθαζηεξίσλ απνζπκθνξνχληαη, κε απνηέιεζκα ε δηθαηνζχλε 

λα απνλέκεηαη πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ εθδίθαζε.  

  Σα εκπιεθφκελα κέξε εμνηθνλνκνχλ θφζηνο, ζε δηθαζηηθά έμνδα απφ ακνηβέο δηθεγφξσλ 

θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ.  

 Αμηνκλεκφλεπηε είλαη ε επίδξαζε ζην ςπρηθφ ή ζπλαηζζεκαηηθφ θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη 

κία δίθε, θαζψο νη δηαθσλνχληεο φρη κφλν απνθεχγνπλ ηελ επίπνλε ςπρνινγηθά δηθαζηηθή νδφ, 

αιιά θαηνξζψλνπλ θαη κεηψλνπλ ην αίζζεκα ηεο αβεβαηφηεηαο ή θαη ηεο πηθξίαο απφ ηελ έθβαζε 

ησλ ππνζέζεσλ ζην παξειζφλ (πνιινί δηάδηθνη πεξηκέλνπλ ρξφληα γηα ηε ζπδήηεζε  ή θαη ηελ 

έθδνζε κίαο δηθαζηηθήο απφθαζεο, πνπ ζπρλά κπνξεί λα είλαη άδηθε ή λα κελ θαιχπηεη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο).  

 Σα κέξε δε δεζκεχνληαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο δηθνλνκίαο, ελψ είλαη ζε ζέζε λα 

εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο πάλσ ζην ζέκα επθνιφηεξα ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ (Αλησλέινο & Πιέζζα, 2014).  

 Οη πνιίηεο εκπιέθνληαη άκεζα ζηε δηαδηθαζία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηε Γηακεζνιάβεζε, 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή θαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνπο ίδηνπο,  αθνχ ηνπο επηηξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ, 

λα παξεκβαίλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο.   
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 Με ηε Γηακεζνιάβεζε πξνζηαηεχεηαη ε ηδησηηθφηεηα ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, αθνχ 

πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη «θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ» θαη φρη ελψπηνλ ελφο 

αλνηθηνχ θαη «δεκφζηνπ» αθξναηεξίνπ. 

 Η Γηακεζνιάβεζε δχλαηαη θάπνηεο θνξέο λα πεξηζψζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα κέξε θαη λα ηνπο δψζεη ηελ πξννπηηθή αθφκε θαη κηαο πηζαλήο κειινληηθήο 

ζπλεξγαζίαο  (φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξηπηψζεηο εκπνξηθψλ δηαθνξψλ ή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

ζπδχγσλ, γεηηφλσλ θ.α).  

 

Χζηφζν, ε Γηακεζνιάβεζε δελ ελδείθλπηαη γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο, ελψ δελ απνζθνπεί ζην λα 

αληηθαηαζηήζεη ή θαη λα ππνθαηαζηήζεη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα (Αλησλέινο & Πιέζζα, 2014).  

 

5.9  Οθέιε ηεο θνηλσλίαο από ηε Γηακεζνιάβεζε – Κνηλσληθή Γηακεζνιάβεζε 

  

Σα νθέιε κηαο θνηλσλίαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Γηακεζνιάβεζεο, είλαη πνιιαπιά. Αθελφο 

αλαβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη αθεηέξνπ δηαηεξείηαη ε ζπλνρή ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ.  

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απνηειεί ε επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο  πνπ νδεγεί 

ρσξίο ακθηβνιία ζε έλα αίζζεκα αζθάιεηαο. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ ληψζεη ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. ήκεξα, πνπ ε ειιεληθή 

θνηλσλία δνθηκάδεηαη ηφζν απφ ηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ φζν θαη απφ ην 

κεγάιν κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ε Γηακεζνιάβεζε κπνξεί λα δψζεη ιχζε 

ζε πνιιά απφ ηα αλνηρηά απηά κέησπα. Όπσο ηνλίδνπλ νη Αλησλέινο θαη Πιέζζαο (Αλησλέινο & 

Πιέζζαο, 2014, ζ. 72) νη αξρέο ηεο κπνξνχλ «λα επηθέξνπλ ηελ πνιππόζεηε αξκνλία θαη εηξήλε θαη 

ζε άιινπο ηνκείο ηεο θνλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο.».  

Η θαζπζηέξεζε ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ ζήκεξα είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, είλαη έλαο απφ 

ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαζπζηέξεζεο ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Παξάιιεια, ην θχξνο ηεο ρψξαο πιήηηεηαη ζεκαληηθά (Μαζνπξάθεο θαη άιινη, 2017).  

Δλαιιαθηηθνί ηξφπνη επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, φπσο απηφο ηεο Γηακεζνιάβεζεο, κπνξνχλ λα 

δψζνπλ ιχζε ζην κεγάιν απηφ πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο θαη φρη κφλν δηθαηνζχλεο. ην 

ζπκπέξαζκαηα απηφ θαηαιήγνπλ ηφζν εξεπλεηέο φζν θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ φπσο 

δηθεγφξνη θαη δηθαζηηθνί.  
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Δηδηθφηεξα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεη θαη ε Μειέηε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα «ε δηακεζνιάβεζε ζα νδεγήζεη ζε αηζζεηά ηαρύηεξε επίιπζε ησλ 

δηαθνξώλ. ήκεξα , ε εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ζε δεύηεξν βαζκό κπνξεί λα ιάβεη 10 κε 15 ρξόληα. 

Γηα παξάδεηγκα, αγσγέο θαηαηεζεηκέλεο ζήκεξα ζε θάπνηεο πεξηνρέο ζα κπνξεί λα εθδηθαζηνύλ ζε 

πξώην βαζκό ην 2018. Γηαθνξέο πνπ ππάγνληαη ζε δηακεζνιάβεζε / δηθαζηηθή κεζνιάβεζε 

αλακέλεηαη λα επηιπζνύλ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο κόλν κε κία ζπλεδξία κε ην δηακεζνιαβεηή». 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2008).  

ήκεξα, ζηφρνο ηεο Γηακεζνιάβεζεο είλαη λα επεθηαζεί θαη ζε ππνζέζεηο δηνηθεηηθέο αιιά θαη ζε 

άιιεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έλαο πνιχ 

κεγάινο φγθνο ππνζέζεσλ πνπ γηα ρξφληα απαζρνινχλ ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε ζα επηιπζνχλ κε 

απνηέιεζκα λα απνζπκθνξεζεί ην ειιεληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα.  

Πσο φκσο κπνξεί ε Γηακεζνιάβεζε λα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε; χκθσλα κε ηνλ Paul 

Ricoeur, «απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηθαζηηθήο θξίζεο πξέπεη λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο 

εηξήλεο» (Blohorn - Brenneur, 2016). Ο ζηφρνο απηφο φκσο, δχζθνια επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

δηθαζηηθήο νδνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα δηθαζηήξηα δελ έρνπλ ηε δηάζεζε απηή ζε αληίζεζε κε ηε 

Γηακεζνιάβεζε. Έηζη, ε ηειεπηαία αδηθείηαη φηαλ απιά αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ σο ιχζε γηα ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη παξαγθσλίδνπκε ην ξφιν ηεο ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη ηεο θνηλσληθήο εηξήλεο.  

Με ηε Γηακεζνιάβεζε, ρηίδνληαη «γέθπξεο» κεηαμχ ησλ δχν αληίζεησλ πιεπξψλ θαη κε ηε βνήζεηά 

ηεο κπνξεί λα επέιζεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπο.  Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνζπαζεί λα απνθιηκαθψζεη 

ηελ έληαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη επηδηψμεηο 

(Fisher & Ury, 2012). Αθφκε, απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε κειινληηθψλ ζρέζεσλ.  

Γηα λα κπνξέζνπλ ηα παξαπάλσ λα επηηεπρζνχλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ζε έλα θιίκα εξεκίαο, 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ. Έηζη, ε Γηακεζνιάβεζε κπνξεί λα βξεη ζέζε αλάκεζα ζε πνιιέο 

ππνζέζεηο φπσο ζηηο νηθνγελεηαθέο, ηηο εξγαζηαθέο, ζε ειαθξά πνηληθά αδηθήκαηα, ζε ππνζέζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο γεηηνλίεο θαη ηηο θνηλφηεηεο (Bresemer, 2014).  

ηελ Διιάδα, ην ξφιν ηνπ Γηακεζνιαβεηή, έρνπλ αλαιάβεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δηάθνξεο Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.),  ελψ θάπνηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) 

ζπλεξγάδνληαη ήδε κε θνξείο Γηακεζνιάβεζεο ζε κία πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ ππνζέζεσλ 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Παξάιιεια, ζέζε έρεη βξεη ε Γηακεζνιάβεζε θαη ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα 
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(Αξηηλνπνχινπ, 2010). Οινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζρνιεία, εθαξκφδνπλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ζηφρνο ηεο Γηακεζνιάβεζεο είλαη  « λα νξηνζεηήζεη θαη 

λα επηιύζεη ηε ζύγθξνπζε» αιιά θαη λα «δξάζεη πξνιεπηηθά, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εθδήισζε 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλόηεηαο θαη ηειηθά ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο». 

(Αλησλέινο & Πιέζζα, 2014).  

Η «θνηλσληθή Γηακεζνιάβεζε», community mediation, φπσο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

θαη αξζξνγξαθία, επηθεληξψλεηαη ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζα 

δηαηεξεζνχλ ζην κειινλ. Μέζα απφ ηελ θνηλσηθή Γηακεζνιάβεζε, πξνιακβάλνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο αιιά θαη ηα θαηλφκελα βίαο. Παξάιιεια, νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη δηαθνξέο 

επηιχνληαη κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ην δηάινγν.  

Δλψ ε θνηλσληθή Γηακεζνιάβεζε, δελ αθνξά ππνζέζεηο αζηηθέο ή εκπνξηθέο, ηζρχνπλ νη ίδηεο 

αξρέο θαη αμίεο ηεο Γηακεζνιαβεηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο ε ακεξνιεςία, ε νπδεηεξφηεηα, ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα θαη  ε ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, δηαπηζηψλνπκε φηη κέζα απφ ηε Γηακενζνιάβεζε, ε έλλνηα ηεο ζχγθξνπζεο 

απνθηά κηα άιιε νπηηθή. Αλ ηε ζχγθξνπζε ηε δηαρεηξηζηνχκε κε ινγηθή ηφηε απηή δχλαηαη λα γίλεη 

δεκηνπξγηθή θαη λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηελ θνηλσλία γηα κηα εηξεληθή ζπλχπαξμε. ηελ Διιάδα 

πνπ έρεη γίλεη ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ, ε δηαπνιηηηζκηθή Γηακεζνιάβεζε 

κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο ιχζεηο αιιά θαη κηα άιιε πξννπηηθή (Υαιαλνχιε, 2017). Σέινο, 

αθφκα θαη αλ δελ ζηεθζεί κε επηηπρία σο δηαδηθαζία, κπνξεί λα έρεη πξνζθέξεη έλαλ ελαιιαθηηθφ 

ηξφπν επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κέζα απφ ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζέζεο ησλ 

«άιισλ».  

 

5.10 Σν λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ ζεζκνύ ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζηελ Διιάδα 

 

5.10.1  Ο Ν. 3898/2010 «Γηακεζνιάβεζε ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο»  

 

Ο Ν. 3898/2010 ςεθίζηεθε ζηηο 16/12/2010 κε ζθνπφ λα πξνζαξκνζηεί ε Οδεγία 2008/52/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ππ’ 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ 109088 νηθ./ 12.12.2011 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο 
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θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ζεζπίζηεθε θαη ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο Γηαπηζηεπκέλσλ 

Γηακεζνιαβεηψλ πνπ έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. 

  

χκθσλα κε ην Άξζξν 2, ππαγφκελεο δηαθνξέο είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ζην ηδησηηθφ δίθαην. Ο 

λνκνζέηεο νξηνζεηεί επνκέλσο, κε ην άξζξν απηφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ. Παξάιιεια 

θάλεη ιφγν γηα «δηαθνξέο» θαη φρη γηα «ππνζέζεηο» φπσο ε Οδεγία. Χο «δηαθνξά», λνείηαη ε «από 

ηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ θαηάζηαζε πξνζώπνπ ή θαη από άιιν ιόγν πξνθύπηνπζα δηαηάξαμε θάπνηαο 

έλλνκεο ζρέζεο, ε νπνία είλαη θαηά ην δίθαην πξόζθνξε γηα ηελ άξζε ηεο δηαηάξαμεο».  

 

χκθσλα κε ην Άξζξν 3, πεξί ηεο «Πξνζθπγήο ζηε Γηακεζνιάβεζε», ε Γηακεζνιάβεζε είλαη 

δπλαηή αλ ηα κέξε:  

 

 πκθσλνχλ λα πξνζθχγνπλ ζε δηαδηθαζία Γηακεζνιάβεζεο πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθξεκνδηθίαο. 

  Κιεζνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηε Γηακεζνιάβεζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο 

Άξζξνπ. 

 Αλ δηαηαρζεί Γηακεζνιάβεζε απφ δηθαζηήξην άιινπ θξάηνπο – κέινπο . 

 Αλ επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ε Γηακεζνιάβεζε απφ ην Νφκν. 

 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 4, νξηνζεηνχληαη έλλνηεο φπσο  «δηαζπλνξηαθή δηαθνξά», 

«δηακεζνιάβεζε» θαη «δηακεζνιαβεηήο» ελψ κε ην Άξζξν 5, αλαιχνληαη νη θνξείο θαηάξηηζεο 

ησλ Γηακεζνιαβεηψλ. Σν Άξζξν 8, νξίδεη ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί, ελψ κε ην Άξζξν 9 ηελ Δθηειεζηφηεηα ησλ ζπκθσληψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

απφ ηε Γηακεζνιάβεζε. ηα επφκελα άξζξα νξίδνληαη νη ακνηβέο ησλ Γηακεζνιαβεηψλ αιιά θαη ν 

ηξφπνο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ
6
. 

 

                                                           
6
 Αναλυτικά οι διατάξεισ του Ν. 3898/2010 ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Διαμεςολάβθςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/n-3898-2010-diamesolavisi-se-astikes-kai-
emporikes-ypotheseis (τελευταία επίςκεψθ 20/1/2019) 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/n-3898-2010-diamesolavisi-se-astikes-kai-emporikes-ypotheseis
http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/n-3898-2010-diamesolavisi-se-astikes-kai-emporikes-ypotheseis


36 
 

5.10.2  Ο Ν. 4512/2018 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γηαξζξσηηθώλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»  

 

Ο Νφκνο 4512/2018, αλ θαη δελ αθνξά εμ νινθιήξνπ ην ζεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο, πεξηιακβάλεη 

δηαηάμεηο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ζε αζηηθέο θη εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ελαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/52/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21
εο

 Μαΐνπ 2008, γηα ζέκαηα δηακεζνιάβεζεο 

ζηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο ππνζέζεηο αιιά θαη ζε ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ.   

 

πγθεθξηκέλα αλαθνξά ζηε Γηακεζνιάβεζε γίλεηαη ζηα Άξζξα 178 -206, Τπνθεθάιαηα Α’, Β’ θαη 

Γ’, ηνπ Β΄ Κεθαιαίνπ, ηνπ Γ’ Σκήκαηνο. Ο Νφκνο νξηνζεηεί ηελ «ηδησηηθή δηαθνξά» σο «ε 

ακθηζβήηεζε γηα ηελ ύπαξμε, ηελ έθηαζε, ην πεξηερόκελν ή ηα ππνθείκελα ηδησηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη 

σο ηδησηηθά δηθαηώκαηα ζεσξνύληαη όζα αλαγλσξίδνληαη από ην ηδησηηθό δίθαην». Παξάιιεια, σο 

Γηακεζνιάβεζε λνείηαη «κηα δηαξζξσκέλε δηαδηθαζία αλεμαξηήησο νλνκαζίαο θαη κε βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα, ηελ ηδησηηθή απηνλνκία, ηελ νπδεηεξόηεηα θαη ακεξνιεςία ηνπ 

δηακεζνιαβεηή, ζηελ νπνία δύν ή πεξηζζόηεξα κέξε επηρεηξνύλ εθνπζίσο κε θαιόπηζηε ζπκπεξηθνξά 

θαη ζπλαιιαθηηθή επζύηεηα λα επηιύζνπλ κε ζπκθσλία κηα δηαθνξά ηνπο κε ηε βνήζεηα 

δηακεζνιαβεηή».  

 

Δθηφο ηεο ελλνηνινγηθήο νξηνζέηεζεο ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε Γηακεζνιάβεζε, ν Νφκνο 

θαζνξίδεη ηηο ππαγφκελεο δηαθνξέο, ηε δηαδηθαζία πξνζθπγήο ζηε  Γηακεζνιάβεζε, ηελ 

εθηειεζηφηεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο αιιά θαη ηελ παξαγξαθή. Σέινο 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Γηακεζνιάβεζεο
7
.  

 

Ο Νφκνο 4512/2018, ςεθίζηεθε επί ζεηείαο ηνπ θνπ ηαχξνπ Κνληνλή ζηελ εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ν νπνίνο κάιηζηα ηνλ είρε ραξαθηεξίζεη σο «εκβιεκαηηθφ λνκνζέηεκα», 

ηζρπξηδφκελνο, φηη ν «ζηόρνο ηνπ ήηαλ δηηηόο: αθελόο ε απνθόξηηζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη αθεηέξνπ ε 

εκπέδσζε ηεο δπλαηόηεηαο ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ πνιηηώλ πνπ έρνπλ κία ηδησηηθή δηαθνξά»
8
. 

Γεκνζηεχηεθε ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2018, (ΦΔΚ 5/17-01-2018 ηεχρνο Α΄) θαη ηέζεθε ζε άκεζε 

                                                           
7
 Αναλυτικά οι διατάξεισ του Ν.4512/2018 ςτον επίςθμο ιςτότοπο τθσ Διαμεςολάβθςθσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-v-toy-n-451218 (τελευταία επίςκεψθ 
20/1/2019) 
8
 https://www.lawspot.gr/nomika-nea/st-kontonis-emvlimatiko-nomoshedio-gia-ti-diamesolavisi-stis-12-ianoyarioy-i-

psifisi-toy (τελευταία επίςκεψθ 29/1/2019) 

http://www.diamesolavisi.gov.gr/selida/kefalaio-v-toy-n-451218
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/st-kontonis-emvlimatiko-nomoshedio-gia-ti-diamesolavisi-stis-12-ianoyarioy-i-psifisi-toy
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/st-kontonis-emvlimatiko-nomoshedio-gia-ti-diamesolavisi-stis-12-ianoyarioy-i-psifisi-toy
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εθαξκνγή ήδε απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ. Χζηφζν, έλα απφ ηα άξζξα ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 182, Τπνθεθάιαην Α΄, Κεθάιαην Β΄, Σκήκα Γ’, φξηδε ηελ « ππνρξεσηηθή 

ππαγσγή» ζπγθεθξηκέλσλ ηδησηηθψλ δηαθνξψλ ζην ζεζκφ ηεο δηακεζνιάβεζεο  θαη κάιηζηα «επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο», φπεξ ζήκαηλε φηη ην θάζε είδνπο 

έλδηθν βνήζεκα (αγσγή ή αίηεζε) ζα απνξξίπηεηαη απφ ην Γηθαζηήξην, σο αφξηζην θαη απαξάδεθην 

δηθαζηηθήο εθηηκήζεσο, φηαλ πξνθχπηεη φηη νη δηάδηθνη, δελ πξνζέθπγαλ πξηλ απφ ηελ θαηάζεζή 

ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακεζνιάβεζεο, ζηηο δηαθνξέο πνπ απηή νξίδεηαη σο ππνρξεσηηθή.  Σν 

παξαπάλσ άξζξν δελ ηέζεθε άκεζα ζε ηζρχ, αληηζέησο δφζεθε έλα πεξηζψξην ελλέα κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ, έσο ην επηέκβξην ηνπ 2018, ψζηε λα αξρίζεη λα ηζρχεη. Τπνζέζεηο πνπ ζχκθσλα 

κε ην Νφκν ζα ηίζεληαη ππνρξεσηηθά ζε Γηακεζνιάβεζε ήηαλ κεηαμχ άιισλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε 

ηδηνθηήηεο δηακεξηζκάησλ, γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ακνηβέο, γηα νηθνγελεηαθέο δηαθνξέο αιιά 

θαη αηνκηθέο εξγαηηθέο ππνζέζεηο.   

 

Παξά ηηο αξρηθέο δειψζεηο, ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, πήξε αλαζηνιή κέρξη θαη ηηο 16 επηεκβξίνπ 

2019 κεηά απφ ζρεηηθή ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηνλ λέν πιένλ Τπνπξγφ 

Γηθαηνζχλεο θ. Μηράιε Καινγήξνπ
9
. χκθσλα κε ηνλ Τπνπξγφ, ν ιφγνο πνπ ηέζεθε ζε αλαζηνιή 

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, ήηαλ αθελφο ιφγσ ηεο απφθαζεο 34/2018 ηεο Γηνηθεηηθήο Οινκέιεηαο ηνπ 

Αξείνπ Πάγνπ πνπ έθξηλε ην ζρεηηθφ άξζξν αληηζπληαγκαηηθφ θαη αθεηέξνπ «πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ»
10

. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε 

ζην ζεκείν απηφ φηη ε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηε Γηακεζνιάβεζε, είρε πξνθαιέζεη έληνλεο 

αληηδξάζεηο απφ ηε κεξηά ησλ δηθαζηηθψλ θαη ησλ δηθεγφξσλ.  

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-

diamesolavhsh (τελευταία επίςκεψθ 29/1/2019) 
10

 http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-
diamesolavhsh (29/1/2019) 

http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-diamesolavhsh
http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-diamesolavhsh
http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-diamesolavhsh
http://www.kathimerini.gr/986806/article/epikairothta/ellada/pagwnei-gia-ena-xrono-h-ypoxrewtikh-diamesolavhsh
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Κεθάιαην 6 «Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο» 

 

6.1 θνπόο θαη ηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Η Γηακεζνιάβεζε, σο δηαδηθαζία θαη πξαθηηθή, έρεη εηζρσξήζεη βαζηά ζηελ ειιεληθή απνλνκή 

δηθαηνζχλεο. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία αιιά θαη ην πιήζνο 

ησλ πνιηηψλ πνπ ηελ επηιέγνπλ κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο.  

 

Η εηζρψξεζε ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηε ρψξα αιιά θαη ε έιιεηςε 

κηαο έξεπλαο πνπ ζα δηεξεπλά ηνλ ηξφπν πνπ νη Γηθαζηηθνί Λεηηνπξγνί αληηιακβάλνληαη ην ζεζκφ, 

ζήκεξα, νδήγεζε ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

θνπφο ηεο έξεπλαο, είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ελ ελεξγεία Δηξελνδηθψλ 

ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο γξάθνπζαο, σο ππαιιήινπ ηνπ 

παξαπάλσ θαηαζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο πην εχθνιεο πξφζβαζήο ηεο ζην ρψξν, ζρεηηθά κε 

ηε Γηακεζνιάβεζε. πγθεθξηκέλα, ζηφρνο είλαη λα αθνπγθξαζηεί ηηο απφςεηο ηνπο  πάλσ ζην 

ζεζκφ, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα σθειεζεί ε ηαθηηθή δηθαηνζχλε, ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ελ ιφγσ ελαιιαθηηθήο κνξθήο επίιπζεο δηαθνξψλ έλαληη ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο θαη γεληθφηεξα  

ζην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ζηε ρψξα καο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε δηθαζηηθή εμνπζία.  

 

6.2 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηεξίρηεθε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαη 

απαληψληαη κέζα απφ ηηο δνζείζεο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηθαζηηθψλ:  

 

 Γηα πνην ιφγν επηιέγνπλ νη πνιίηεο ην ζεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

Δηξελνδίθεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο;  

 Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ; 

 Πνην ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα;  
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6.3 Μεζνδνινγία  

 

Η παξνχζα εξγαζία εηδίθεπζεο, έρεη σο βαζηθφ ζθνπφ λα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηηο απφςεηο ησλ 

δηθαζηηθψλ, θαη δε ησλ Δηξελνδηθψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ζρεηηθά κε ηε 

Γηακεζνιάβεζε. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, ζρεδηάζηεθε έλα εξσηεκαηνιφγην 

πνζνηηθήο έξεπλαο κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην, απεπζχλζεθε ζην ζχλνιν 

(70) ησλ Δηξελνδηθψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, ελψ κε ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, 

απάληεζαλ ζπλνιηθά 28 δηθαζηηθνί, άληξεο θαη γπλαίθεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα δε, κνηξάζηεθαλ 

εγγξάθσο ζηηο ζπξίδεο φισλ ησλ δηθαζηψλ, θαηά ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2018, 

ψζηε λα ζπιιερζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα δείγκαηα.  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη δνκεζεί ζε ηξία δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο κέξε, φπνπ ζην πξψην νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε πξνζσπηθέο εξσηήζεηο, ζην δεχηεξν ζε εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ νπζία ηεο Γηακεζνιάβεζεο ,ελψ ζην ηξίην θαινχληαη λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ζεζκφ.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο κε ηε κνξθή 

δηαγξακκάησλ.  
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Κεθάιαην 7 «Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο» 

 

7.1 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ  

 

Μέξνο Α’  

 

Δπώηηζη 1. Φύλο  

 

Άνδρεσ  
29% 

Γυναίκεσ 
71% 

 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ πξψηνπ κέξνπο, νη Δηξελνδίθεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ην θχιν ηνπο. Απφ ηνπο ζπλνιηθά 28 ζπκκεηέρνληεο, νη 20 ήηαλ γπλαίθεο, ελψ νη 8 

άλδξεο δηθαζηηθνί. Σν 71% δειαδή ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο έλαληη 29% πνπ ήηαλ νη 

άλδξεο.  
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Δπώηηζη 2. Ηλικία  

 

30-45 ετϊν 
50% 

45 και άνω 
50% 

 

 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα Δηξελνδίθεο, νη κηζνί (14) αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 30-45 εηψλ θαη νη ππφινηπνη κηζνί (14) εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλήθνπλ ζηελ ειηαθή νκάδα 

ησλ 45 θαη άλσ. Χζηφζν, ζα πεξίκελε θαλείο λα είλαη πεξηζζφηεξν αζξφα ε πξνζέιεπζε ησλ 

λεαξφηεξσλ ζε ειηθία Δηξελνδηθψλ ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Δπώηηζη 3. Βαθμόρ / Ιδιόηηηα  

 

Βακμόσ Α 
50% 

Βακμόσ Γ 
50% 

 
0% 

 

 

Απφ ηνπο 28 ζπκκεηέρνληεο δηθαζηηθνχο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ην 50% εμ’ 

απηψλ (14) είλαη θάηνρνη Α’ Βαζκνχ θαη ην ππφινηπν 50% (14) Γ’ Βαζκνχ. πγθεθξηκέλα νη 

Δηξελνδίθεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-45 εηψλ είλαη θάηνρνη ηνπ Γ’ Βαζκνχ. 

Αληίζεηα νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία δηθαζηηθνί είλαη θάηνρνη Α’ Βαζκνχ.  
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Δπώηηζη 4. Χπόνορ Δμπειπίαρ 

 

6-10 ζτθ 
50% 

11-20 ζτθ 
7% 

21 και πάνω 
43% 

 
0% 

 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηθαζηηθψλ, ην 50% (14) δήισζε φηη έρεη απφ 6 – 10 έηε εκπεηξίαο 

ζην δηθαζηηθφ θιάδν. Παξάιιεια ην 43% (12) έρεη απφ 21 έηε θαη πάλσ, ελψ κφιηο ην 7% (2) απφ 

11 – 20 έηε. Φαίλεηαη επνκέλσο φηη νη δηθαζηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ αξθεηά 

ρξφληα εκπεηξίαο. 
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Μέξνο Β’  

 

Δπώηηζη 1. Σε ποιερ ςποθέζειρ, καηά ηη γνώμη ζαρ, μποπεί να σπηζιμοποιηθεί αποηελεζμαηικά 

η Γιαμεζολάβηζη; 

 

Αςτικζσ 
23% 

Εμπορικζσ 
24% 

Οικογενειακζσ 
23% 

Σχολικζσ 
7% 

Εργατικζσ 
17% 

Ιατρικζσ 
5% 

Άλλο 
1% 

 

 

χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ δηθαζηηθψλ, ε Γηακεζνιάβεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ζε ππνζέζεηο Δκπνξηθέο (22), Οηθνγελεηαθέο (21) θαη Αζηηθέο (21). Ληγφηεξνη 

απάληεζαλ φηη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ ζε ππνζέζεηο φπσο είλαη νη 

ζρνιηθέο (7) θαη νη εξγαηηθέο (16). Μφιηο ην 5%, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 5 δηθαζηηθνχο 

απνδέρεηαη ηε ρξήζε ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζε ππνζέζεηο ηαηξηθέο. Σέινο κφιηο έλαο δηθαζηηθφο 

απάληεζε φηη ε Γηακεζνιάβεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηνθηλεηηζηηθά δπζηπρήκαηα.  
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Δπώηηζη 2. Για  ποιο λόγο, καηά ηη γνώμη ζαρ, κάποιορ επιλέγει ηη Γιαμεζολάβηζη; 

 

Ταχφτθτα 
επίλυςθσ 

61% 

Εκοφςια 
υπαγωγι 

12% 

Αμερολθψία 
0% 

Εμπιςτευτικότθτα 
12% 

Επιρροι από 
ξζνεσ χϊρεσ 

12% 

Ζλξθ για το νζο 
και το άγνωςτο 

0% 
Άλλο 
3% 

 
0% 

 

 

ηε δεχηεξε εξψηεζε ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη δηθαζηηθνί θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηνπο πνιίηεο λα επηιέμνπλ ηε 

Γηακεζνιάβεζε. Σν 61% (25) απάληεζε φηη ν βαζηθφο ιφγνο είλαη ε ηαρχηεηα επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ ηνπο ελψ ην 12% (5) ιφγσ ηεο εθνχζηαο ππαγσγήο ελψ αθφκα έλα 12% (5) ιφγσ ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο πνπ δηαπλέεη ην ζεζκφ. Η επηξξνή απφ μέλεο ρψξεο, θαηαιακβάλεη αθφκα έλα 

12% (5) ησλ απαληήζεσλ, ελψ κφιηο έλαο Γηθαζηηθφο πηζηεχεη φηη νη αληίδηθνη επηιέγνπλ ηε 

Γηακεζνιάβεζε ιφγσ «επειημίαο ηεο ιχζεο». Σέινο, θαλέλαο δελ ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε φηη 

επηιέγνπλ ηε Γηακεζνιάβεζε ιφγσ Ακεξνιεςίαο  θαζψο θαη ηεο έιμεο πνπ αζθεί ην λενπαγέο θαη 

ην άγλσζην.  
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Δπώηηζη 3. Ποια πποζόνηα, καηά ηη γνώμη ζαρ, ππέπει να έσει έναρ Γιαμεζολαβηηήρ; 

 

 

 

 

ρεηηθά κε ηα πξνζφληα ησλ Γηακεζνιαβεηψλ, ην 30% (15) απάληεζε φηη έλαο Γηακεζνιαβεηήο 

πξέπεη λα έρεη ηαπηφρξνλα Δλζπλαίζζεζε, Δρεκχζεηα, Κξηηηθή ζθέςε θαη Πεηζψ (Όια ηα 

παξαπάλσ). 

Παξάιιεια, ην 20% (10) απάληεζε φηη πξέπεη λα δηαζέηεη θξηηηθή ζθέςε, ην 14% (7) Δρεκχζεηα, 

14% (7) Πεηζψ θαη ην 14% (7) Δλζπλαίζζεζε.  

Αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επέιεμαλ κφλν έλα απφ ηα δνζέληα ραξαθηεξηζηηθά ελψ ηέζζεξηο 

(8%) απάληεζαλ φηη, εθηφο ησλ άιισλ, νη Γηακεζνιαβεηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία, 

ακεξνιεςία, επξεκαηηθφηεηα αιιά θαη γλψζεηο.  
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Δπώηηζη 4. Ποια είναι, καηά ηη γνώμη ζαρ, ηα πλεονεκηήμαηα ηηρ Γιαμεζολάβηζηρ ζε 

ζύγκπιζη με ηη δικαζηική επίλςζη ηων διαθοπών;  

 

 

Εφκολθ 
πρόςβαςθ 

20% 

Εμπιςτευτικι 
διαδικαςία 

8% 

Εχεμφκεια 
8% 

Εξοικονόμθςθ 
χρόνου και 
χρθμάτων 

56% 

Άλλο  
8% 

 

 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε, νη δηθαζηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο. Η πιεηνςεθία ησλ δηθαζηψλ (56% = 22) ππνζηεξίδεη φηη ν 

ιφγνο πνπ νη πνιίηεο ηελ πξνηηκνχλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ ζε αληίζεζε κε ηε 

δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Σν 20% (8) ππνζηεξίδεη φηη ε εχθνιε πξφζβαζε σζεί ηνπο 

πνιίηεο ζηε Γηακεζνιάβεζε. Σν 8% (3) επέιεμε ηελ εκπηζηεπηηθή δηαδηθαζία ελψ αθφκα έλα 8% 

(3) ηελ ερεκχζεηα. Γχν δηθαζηηθνί δήισζαλ φηη εθηφο ησλ άιισλ, πιενλεθηήκαηα ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο απνηεινχλ αθελφο ην εχξνο ησλ επηινγψλ ζηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη 

αθεηέξνπ φηη πξνζθέξεη ιχζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην σζηφζν ηαηξηάδνπλ ζηα κέξε. 

Σέινο, κία γπλαίθα δηθαζηηθφο, βαζκνχ Γ΄, κε έμη έηε πξνυπεξεζίαο, απάληεζε φηη δελ ππάξρνπλ 

πιενλεθηήκαηα ζηε Γηακεζνιάβεζε ζε ζρέζε κε ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ.  
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Μέξνο Γ΄ 

 

Δπώηηζη 1. Δίζηε ςπέπ ή καηά ηηρ Γιαμεζολάβηζηρ; 

 

Όχι  
0% 

Μάλλον Όχι 
7% 

Οφτε Όχι / Οφτε 
Ναι 
36% 

Μάλλον Ναι  
32% 

Ναι 
25% 

 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο, πνπ ε γξάθνπζα ζεσξεί απφ ηηο θξηζηκφηεξεο, νη 

δηθαζηηθνί θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ππέξ ή θαηά ηεο Γηακεζνιάβεζεο σο 

δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, πξνθχπηεη φηη ζην ζχλνιφ ηνπο 

εκθαλίδνληαη ζεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζην ζεζκφ, θαζψο ην 25% (7) απάληεζε Ναη θαη ην 32% 

(9) Μάιινλ Ναη. Έλα 36% (10) θαίλεηαη λα παίξλεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφλν ην 7% (2) απάληεζε 

Μάιινλ Όρη. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  δελ είλαη μεθάζαξα αξλεηηθφο απέλαληη ζην ζεζκφ. 

Χζηφζν, αμίδεη λα ηνληζηεί εδψ φηη ζα πεξίκελε θαλείο νη πην λένη ζε ειηθία Δηξελνδίθεο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ην ζεζκφ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πιεξνθφξεζήο ηνπο γηα ηηο 

λέεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο. Παξφια απηά, 

κφλν 4 απφ ηνπο 9 πνπ απάληεζαλ Μάιινλ Ναη θαη κφλν 2 απφ ηνπο 7 πνπ απάληεζαλ Ναη, ήηαλ 

ειηθίαο 30-45 εηψλ, ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία Δηξελνδίθεο θαίλεηαη λα έρνπλ κία πην ζεηηθή 

πξνζέγγηζε ζην ζεζκφ. Σέινο 8 ζηνπο 10 δηθαζηηθνχο πνπ ηήξεζαλ κία πην νπδέηεξε ζηάζε, 

απαληψληαο Οχηε Όρη/Οχηε Ναη ήηαλ πάιη ειηθίαο 30-45 εηψλ, ελψ νη δχν πνπ απάληεζαλ Μάιινλ 

Όρη ήηαλ ειηθίαο άλσ ησλ 45  εηψλ. πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη νη πην λένη ζε ειηθία Δηξελνδίθεο 

θξαηνχλ κία επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζεζκφ.  
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Δπώηηζη 2. Πιζηεύεηε όηι η Γιαμεζολάβηζη ωρ θεζμόρ θα λειηοςπγήζει ζςμπληπωμαηικά με ηη 

δικαζηική λειηοςπγία;  

 

Όχι 
0% 

Μάλλον Όχι 
18% 

Οφτε Όχι / Οφτε 
Ναι 
14% 

Μάλλον Ναι 
39% 

Ναι  
29% 

 

 

Χο ζεζκφο ε Γηακεζνιάβεζε, δελ ππνθαζηζηά ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε αληηζέησο έξρεηαη λα δξάζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά. ρεηηθά κε απηή ηε ζεσξία, νη δηθαζηηθνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαζψο ην 29% 

(8) απάληεζε Ναη, ελψ ην 39% (11) Μάιινλ Ναη. Φαίλεηαη σζηφζν φηη δε ζπκκεξίδνληαη φινη νη 

δηθαζηηθνί ηελ άπνςε απηή θαζψο ην 18% (5)  απάληεζε φηη κάιινλ δελ ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ. Σέινο έλα 14% (4), εκθαλίδεηαη αλαπνθάζηζην ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο ζεζκφο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  
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Δπώηηζη 3. Ποιο καηά ηη γνώμη ζαρ, θα είναι ηο μέλλον ηος θεζμού ζηην Δλλάδα;  

 

Θα εδραιωκεί 
11% 

Θα δρα 
παράλλθλα 

48% 

Θα ατονιςει 
41% 

Άλλο 
0% 

 

ρεηηθά κε ην πψο βιέπνπλ ην κέιινλ ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα νη δηθαζηηθνί, ζε έλα πνζνζηφ 48% 

(13), ζεσξνχλ φηη ζα ζπλερίζεη λα δξα παξάιιεια κε ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε. Χζηφζν 11 εμ’ 

απηψλ (41%) πηζηεχνπλ φηη ν ζεζκφο ζα αηνλήζεη ζηαδηαθά. Σέινο έλα κφλν 11% (4) ζεσξεί φηη 

πεξλψληαο ηα ρξφληα ζα εδξαησζεί ε Γηακεζνιάβεζε, ηφζν αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο φζν θαη 

αλάκεζα ζηνπο δηθαζηηθνχο. Πάιη ν λεαξφο πιεζπζκφο ησλ Δηξελνδηθψλ (8/11) πηζηεχεη φηη ν 

ζεζκφο ζα αηνλήζεη κέρξη λα εθιείςεη, 5/13 φηη ζα δξα παξάιιεια θαη κφλνο έλαο λεαξφο ζε ειηθία 

Δηξελνδίθεο πηζηεχεη φηη ζα εδξαησζεί κέζα ζην δηθαητθφ ζχζηεκα. Αλ δνχκε ηηο απαληήζεηο ππφ 

ην πξίζκα ηνπ θχινπ δηαπηζηψλνπκε φηη νη γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (10/11 απαληήζεηο), κε 

κία δφζε πεζηκηζκνχ ίζσο, πηζηεχνπλ φηη ν ζεζκφο ζα αηνλήζεη κέρξη λα εθιείςεη. Πεξίπνπ ίδην 

είλαη ην πνζνζηφ (7 γπλαίθεο ζε ζχλνιν 13 απαληήζεσλ) πνπ πηζηεχεη φηη ζα δξα παξάιιεια κε ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηέινο 3 γπλαίθεο επί ζπλφινπ 4 απαληήζεσλ πηζηεχνπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο κέζα ζην δηθαητθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απφ ην ζχλνιν ησλ νθηψ 

ζπλνιηθά αλδξψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, έλαο άλδξαο απάληεζε φηη ν ζεζκφο ζα αηνλήζεη, 

έλαο φηη ζα εδξαησζεί κέζα ζην ζχζηεκα θαη έμη πηζηεχνπλ φηη ζα ιεηηνπξγεί παξάιιεια.  
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Δπώηηζη 4. Θα πποηιμούζαηε ππιν από ηη δικαζηική οδό να έσει πποηγηθεί η Γιαμεζολάβηζη; 

 

Όχι  
0% 

Μάλλον Όχι  
14% 

Οφτε 
Όχι/Οφτε Ναι 

18% 

Μάλλον Ναι 
43% 

Ναι  
25% 

 

 

ηελ ηέηαξηε εξψηεζε θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ζα πξνηηκνχζαλ λα έρεη 

πξνεγεζεί ε Γηακεζνιάβεζε πξηλ ηε δηθαζηηθή νδφ ζε κηα ππφζεζε. Απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο 

πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ζα ήηαλ θαιχηεξν λα έρεη πξνεγεζεί Γηακεζνιάβεζε 

θαζψο ην 25%  (7) απάληεζε Ναη ζηελ εξψηεζε θαη ην 43% (12) Μάιινλ Ναη. Σν 18% (5) αθφκε, 

εκθαλίδεηαη νπδέηεξν ελψ κφιηο ην 14% (4) εκθαλίδεηαη κάιινλ αξλεηηθφ ζην ελδερφκελν απηφ.   
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Δπώηηζη 5. Σε ποια ζημεία. Καηά ηη γνώμη ζαρ, θα ππέπει να διοπθωθεί η δικαζηική επίλςζη 

ηων διαθοπών ώζηε να ηην επιλέγοςν οι πολίηερ ένανηι ηηρ Γιαμεζολάβηζηρ;  

 

Ταχφτθτα 
προςδιοριςμοφ 

41% 

Ταχφτερθ ζκδοςθ 
αποφάςεων 

3% 

Κόςτοσ 
19% 

Όλα τα παραπάνω 
34% 

Άλλο  
3% 

 

 

Οη δηθαζηηθνί θαίλεηαη φηη αλαγλσξίδνπλ αζηνρίεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε 5, θαζψο ην 34% 

(11) εμ’ απηψλ απάληεζαλ φηη ε δηθαζηηθή νδφο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πξέπεη λα δηνξζσζεί ζηνλ 

ηαρχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ αγσγψλ θαη έθδνζε ησλ απνθάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ζην θφζηνο. Σν 

41% (13) ζεσξεί φηη ε ηαθηηθή δηθαηνζχλε ζα πξέπεη λα δξα ηαρχηεξα θαη λα επηιχεη ηηο δηαθνξέο 

γξεγνξφηεξα ψζηε νη πνιίηεο λα ηελ επηιέγνπλ έλαληη ηεο Γηακεζνιάβεζεο. Σν 19% (6) δε, ζεσξεί 

φηη ην θφζηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, επνκέλσο ζα πξέπεη λα κεησζεί ζεκαληηθά ελψ ην 3% (1) 

πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηαρχηεξα ε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ. Σέινο έλαο δηθαζηηθφο 

εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη δε δξα «αληαγσληζηηθά κε ηε δηθαζηηθή επίιπζε αιιά αθνξά κέξε πνπ 

δχλαληαη λα ζπκβηβαζηνχλ».  
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Δπώηηζη 6. Το νέο πλαίζιο για ηη Γιαμεζολάβηζη (Ν. 4512/2018) - Ωθεί ηοςρ πολίηερ ζηην 

επιλογή ηηρ Γιαμεζολάβηζηρ ένανηι ηηρ δικαζηικήρ οδού 

 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

0% 

Διαφωνϊ  
36% 

Οφτε Διαφωνϊ / 
Οφτε Συμφωνϊ 

39% 

Συμφωνϊ 
18% 

Συμφωνϊ 
απόλυτα  

7% 

 

 

Γηα ηνπο δηθαζηηθνχο, ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ Γηακεζνιάβεζε πνπ αλαιχζεθε 

ιεπηνκεξψο θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ σζεί ηνπο πνιίηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

θαζψο ην 36% (10) εμ’ απηψλ απάληεζε φηη δηαθσλεί. Σν 39% (11) δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε 

δηαθσλεί φηη ην λέν πιαίζην σζεί ηνπο πνιίηεο πξνο ηε Γηακεζνιάβεζε. Σέινο κφλν ην 18% (5)  

ζεσξεί φηη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην σζεί ηνπο πνιίηεο ζην λα επηιέμνπλ ηε Γηακεζνιάβεζε 

έλαληη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ, ελψ κφλν δχν άηνκα θαίλεηαη λα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηελ 

εξψηεζε. Βιέπνπκε επνκέλσο φηη ν δηθαζηηθφο θφζκνο εκθαλίδεηαη κνηξαζκέλνο αλάκεζα ζηηο δχν 

πιεπξέο.  
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Δπώηηζη 6. Το νέο πλαίζιο για ηη Γιαμεζολάβηζη (Ν. 4512/2018) - Θέηει ζηο πεπιθώπιο ηοςρ 

Γικηγόποςρ και ηο Γικαζηικό Σώμα 

 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

4% 

Διαφωνϊ 
39% 

Οφτε Διαφωνϊ / 
Οφτε Συμφωνϊ 

32% 

Συμφωνϊ 
απόλυτα 

14% 

Συμφωνϊ  
11% 

 

 

Όζνλ αθνξά ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ αληηκεησπίδεη ηνπο 

δηθεγφξνπο θαη ην δηθαζηηθφ ζψκα, νη δηθαζηηθνί δε ζεσξνχλ φηη ηίζεληαη ζην πεξηζψξην θαζψο ην 

39% (11) απάληεζε αξλεηηθά ζηελ εξψηεζε. Σν 32% (9) σζηφζν, εκθαλίδεηαη νπδέηεξν θαζψο 

νχηε δηαθψλεζε αιιά θαη ζπκθψλεζε. Σέινο, ην 25% (7) απηψλ ππνζηεξίδεη φηη ηίζεληαη ζην 

πεξηζψξην κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην.  
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Δπώηηζη 6. Το νέο πλαίζιο για ηη Γιαμεζολάβηζη (Ν. 4512/2018) - Απαξιώνει ηιρ Νομικέρ 

Σποςδέρ  

 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

4% 

Διαφωνϊ 
39% 

Οφτε Διαφωνϊ / 
Ουτζ Συμφωνϊ 

7% 

Συμφωνϊ 
43% 

Συμφωνϊ 
απόλυτα  

7% 

 

 

Οη δηθαζηηθνί ζχκθσλα θαη κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηε ζρεηηθά εξψηεζε, θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ 

ζην φηη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε Γηακεζνιάβεζε, απαμηψλεη ηηο λνκηθέο ζπνπδέο. Σν 43% 

(12) απάληεζε φηη απιά ζπκθσλεί, ελψ ην 7% (2) φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Χζηφζν έλα αξθεηά 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 39% (11) δήισζε φηη δηαθσλεί. Σέινο δχν Γηθαζηηθνί δήισζαλ φηη 

Οχηε δηαθσλνχλ/ Οχηε ζπκθσλνχλ κε ηελ εξψηεζε, θαη έλαο φηη δηαθσλεί θάζεηα . Ο δηθαζηηθφο 

θφζκνο επνκέλσο θαίλεηαη φηη είλαη κνηξαζκέλνο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ ην λέν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην πξνζεγγίδεη ηηο λνκηθέο ζπνπδέο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Δπώηηζη 6. Το νέο πλαίζιο για ηη Γιαμεζολάβηζη (Ν. 4512/2018) - Θα ξεκαθαπίζει ηα 

βαπςθοπηωμένα πινάκια ηων Γικαζηηπίων  

 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

11% 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

25% 

Οφτε 
Διαφωνϊ / 

Οφτε 
Συμφωνϊ 

21% 

Συμφωνϊ 
36% 

Συμφωνϊ 
απόλυτα 

7% 

 

 

Η πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί φηη κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηα πηλάθηα ησλ 

δηθαζηεξίσλ ζα απνζπκθνξεζνχλ θαζψο νη πνιίηεο ζα επηιέγνπλ λα έρνπλ ελαιιαθηηθή ιχζε.  Σν 

36% (10)  δήισζε φηη ζπκθσλεί, ελψ ην 7% (2) φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Χζηφζν, αξθεηνί δήισζαλ 

φηη δηαθσλνχλ απφιπηα σο πξνο ην μεθαζάξηζκα ησλ πηλαθίσλ θαζψο ην 25% (3) δήισζε φηη 

δηαθσλεί απφιπηα θαη ην 11% (7) φηη απιά δηαθσλεί. Σέινο, ην 21% (6) εκθαλίδεηαη νπδέηεξν 

απαληψληαο φηη νχηε δηαθσλεί αιιά νχηε θαη ζπκθσλεί.  
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Δπώηηζη 6. Το νέο πλαίζιο για ηη Γιαμεζολάβηζη (Ν. 4512/2018) - Θα αναβαθμίζει ηο Θεζμό 

ηηρ Γικαζηικήρ επίλςζηρ ηων διαθοπών 

 

Διαφωνϊ 
απόλυτα 

14% 

Διαφωνϊ 11% 

Οφτε Διαφωνϊ / 
Οφτε Συμφωνϊ 

39% 

Συμφωνϊ 32% 

Συμφωνϊ 
απόλυτα 

4% 

 

 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο, θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ 

πηζηεχνπλ φηη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζα αλαβαζκίζεη ην ζεζκφ ηεο ηαθηηθήο δηθαηνζχλεο ζηελ 

Διιάδα. Η πιεηνςεθία παξέκεηλε νπδέηεξε θαζψο ην 39% (11) απάληεζε φηη νχηε δηαθσλεί αιιά 

νχηε θαη ζπκθσλεί ζε απηφ. Χζηφζν θαίλεηαη φηη είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη, θαζψο ην 32%  (9) 

απάληεζε φηη ζπκθσλεί  θαη ην 4% (1) φηη ζπκθσλεί απφιπηα. Δλψ ην 11% (3) κφιηο απάληεζε φηη 

δηαθσλεί θαη ην 14% (4) φηη δηαθσλεί απφιπηα.  
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Κεθάιαην 8 «πκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο» 

 

Η Γηακεζνιάβεζε είλαη κηα απφ ηηο πνιιέο ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο ησλ 

δηαθνξψλ. Χο «ελαιιαθηηθφο» λνείηαη ν ηξφπνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ καθξηά απφ ηηο δηθαζηηθέο 

αίζνπζεο. Δίλαη δειαδή κηα δηαδηθαζία – κέζνδνο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα εκπιεθφκελα κέξε 

λα επηιχζνπλ ηα ίδηα ηε δηαθνξά πνπ έρεη πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, φπσο θαη νη άιιεο 

κνξθέο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε, δελ απνζθνπνχλ 

ζην λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε. Αληηζέησο ζθνπφο ηεο είλαη λα δξάζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά αιιά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε θαη πνηνηηθφηεξε απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο.  

 

Χο κέζνδνο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ, ε Γηακεζνιάβεζε, δελ είλαη έλαο λένο ζεζκφο ζηελ απνλνκή 

δηθαηνζχλεο. Σξφπνη ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ, εκθαλίζηεθαλ ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο 

πξψηεο εκθάληζεο ηνπ αλζξψπνπ πάλσ ζηε γε. ηελ Διιάδα, ε πξψηε πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο 

κεζφδνπ, έγηλε κε ην Νφκν 3898/2010 πνπ ελζσκάησζε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2008/52/ΔΚ, ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε.  

 

Χο δηαδηθαζία είλαη επέιηθηε, δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο θαη δνκή ελψ νη Γηακεζνιαβεηέο 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο. Παξάιιεια είλαη κηα δηαδηθαζία ερέκπζε πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεξψλ γηα επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Η δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξψο ζην αληίζηνηρν θεθάιαην, νδεγεί ζηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ φπνπ αλαιχνληαη ηα φζα 

έγηλαλ απνδεθηά απφ ηηο δχν πιεπξέο ελψ θαηαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ζην αξκφδην πξσηνδηθείν.  

 

Σν βαζηθφ εξψηεκα θαη ζηφρνο ηεο έξεπλάο καο, είλαη ε δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ απφςεσλ ησλ 

ίδησλ ησλ δηθαζηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο Γηακεζνιάβεζεο αιιά θαη ην κέιινλ απηνχ. Ο 

ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα, είλαη ε έιιεηςε κηαο αληίζηνηρεο σο ηψξα έξεπλαο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

 

Αλαιχνληαο ηα ζπιιερζέληα ζηνηρεία, πξνέθπςαλ ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα θαη ηελ έξεπλα 

πνξίζκαηα.  

 

Οη αζηηθέο, εκπνξηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη εξγαηηθέο ππνζέζεηο θαη αληηδηθίεο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

δηθαζηηθνχο νη ηνκείο πνπ κπνξεί λα εηζρσξήζεη απνηειεζκαηηθά ε Γηακεζνιάβεζε, γεγνλφο πνπ 
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επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε. Παξάιιεια ε ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία κπνξεί κηα ππφζεζε – αληηδηθία, λα επηιπζεί απνηειεί θαη ην βαζηθφ ιφγν πνπ νη 

πνιίηεο επηιέγνπλ ηε Γηακεζνιάβεζε έλαληη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. χκθσλα πάληα κε ηνπο ίδηνπο 

ηνπο δηθαζηηθνχο, ην βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο Γηακεζνιάβεζεο, είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

ρξήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ησλ αληηδίθσλ.  

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη έλαο 

Γηακεζνιαβεηήο γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο ζα πξέπεη λα έρεη κηα ζεηξά απφ πξνζφληα φπσο είλαη ε 

πεηζψ, ε ερεκχζεηα, ε ελζπλαίζζεζε θαη ε θξηηηθή ζθέςε. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά καδί, 

πξέπεη λα ηα δηαζέηεη έλαο Γηακεζνιαβεηήο γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο.  

 

Δλ ζπλερεία θαη απαληψληαο ζε έλα απφ ηα θχξηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλάο καο, ζρεηηθά κε ην αλ νη 

δηθαζηηθνί είλαη ππέξ ή θαηά ηνπ ζεζκνχ, πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη λεφηεξνη ειηθηαθά 

δηθαζηηθνί, θαηέρνληεο ηνλ Γ΄ Βαζκφ, είλαη ιηγφηεξν ζεηηθνί απέλαληη ζην ζεζκφ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία Δηξελνδίθεο πνπ θαίλνληαη πην αηζηφδνμνη γηα ηελ πνξεία ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηε ρψξα καο.  

 

Αθφκε έλα βαζηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε, απνηειεί ε άπνςε ησλ δηθαζηψλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ 

ηνπ ζεζκνχ ζηελ Διιάδα. Η πιεηνςεθία ησλ λεφηεξσλ ειηθηαθά δηθαζηηθψλ πηζηεχεη φηη σο 

ζεζκφο ζηαδηαθά ζα εθιείςεη θαη ζα αηνλήζεη ζηε ρψξα καο, ελψ αληηζέησο έθπιεμε πξνθαιεί ην 

γεγνλφο φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο δηθαζηηθνί εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη γηα ην κέιινλ 

ηεο Γηακεζνιάβεζεο, είηε κε ηελ εδξαίσζή ηεο είηε κε ηελ παξάιιειε ζπλχπαξμή ηεο κε ην 

ππάξρνλ δηθαητθφ ζχζηεκα. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δηαπίζησζε φηη νη άλδξεο Δηξελνδίθεο πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθά δηαθείκελνη φζνλ αθνξά ζην κέιινλ ηνπ 

ζεζκνχ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ( έλαο κφλν επί ζπλφινπ νθηψ αλδξψλ 

είπε φηη ζα αηνλήζεη ν ζεζκφο) ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ νη γλψκεο θαίλνληαη λα 

δηίζηαληαη ζηε κέζε (δέθα επί ζπλφινπ 20 γπλαηθψλ απάληεζαλ φηη ε δηακεζνιάβεζε ζα 

αηνλήζεη). Αθνινχζσο, νη δηθαζηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, πηζηεχνπλ φηη ε Γηακεζνιάβεζε ζα 

πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ.  

 

Σν δεχηεξν βαζηθφ εξψηεκα ηεο έξεπλάο καο, αθνξά ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε 

Γηακεζνιάβεζε ην Ν. 4512/2018. Οη δηθαζηέο πηζηεχνπλ φηη νη δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, δελ 

πξνσζνχλ αιιά νχηε θαη σζνχλ ηνπο πνιίηεο πξνο ηε Γηακεζνιάβεζε έλαληη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ. 
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Παξάιιεια δε ζεσξνχλ φηη ηίζεληαη ζην πεξηζψξην αιιά σζηφζν πηζηεχνπλ φηη κέζα απφ ην λέν 

λφκν απαμηψλνληαη νη λνκηθέο ζπνπδέο.  

 

Δλ θαηαθιείδη, νη δηθαζηέο πηζηεχνπλ φηη ε Γηακεζνιάβεζε ζα βνεζήζεη ψζηε λα μεθαζαξίζεη ην 

θνξησκέλν πηλάθην ησλ δηθαζηεξίσλ αθελφο θαη αθεηέξνπ φηη ζα αλαβαζκηζηεί ε δηθαζηηθή 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ.  

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ ελδειερή θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ Δηξελνδηθψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Θεζζαινλίθεο ζρεηηθά κε ηε Γηακεζνιάβεζε αιιά θαη ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζπκπεξαίλνπκε 

φηη εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθνί ζηελ πιεηνςεθία απέλαληη ζην ζεζκφ. Χζηφζν αλαγλσξίδνπλ φηη 

απνηειεί επθαηξία ηφζν γηα ηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε φζν θαη γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο ελ γέλεη 

ε πηνζέηεζε θαη ε θαζηέξσζή ηεο ζηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ.  
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Παξάξηεκα 

 

 

πκκεηνρή ζε έξεπλα 

Φφξκα πλαίλεζεο 

 

Ολνκάδνκαη ……… θαη είκαη κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην πξφγξακκα ………. 

 

αο θαιψ λα ιάβεηε κέξνο ζε κία έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηψ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. θνπφο κνπ είλαη λα δηεξεπλήζσ ηελ άπνςε ησλ δηθαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ζεζκό ηεο 

Γηακεζνιάβεζεο. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απεπζχλεηαη ζε άληξεο θαη γπλαίθεο δηθαζηηθνχο, είλαη πξνζσπηθφ γηα ηνλ 

θαζέλα θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπιεξσζεί αηνκηθά. Οξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο αθνξνχλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη έρεηε ην δηθαίσκα λα 

αξλεζείηε λα ζπκκεηάζρεηε. Δπηπιένλ, δηαηεξείηε ην δηθαίσκα λα απνζπξζείηε απφ ηελ έξεπλα 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζειήζεηε. Παξφια απηά, ζα ζαο παξαθαινχζα λα κελ ην θάλεηε, αλ δελ 

ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά γηα εκέλα. 

 

Σα δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ζαο είλαη απζηεξά πξνζσπηθά. Σα εξσηεκαηνιφγηα είλαη αλψλπκα 

θαη νη απαληήζεηο ζα αλαιπζνχλ ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη φρη μερσξηζηά γηα 

θάζε κεκνλσκέλν άηνκν. Γε ζα ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο λα θαηαιάβεη θάπνηνο πνηεο είλαη νη δηθέο 

ζαο απαληήζεηο. 

 

αο παξαθαιψ λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ κε εηιηθξίλεηα. Βεβαησζείηε φηη 

έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο απαληήζεηο, αιιά κφλν 

απαληήζεηο πνπ εζείο ληψζεηε φηη ζαο αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν. Ο ρξόλνο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίδεηαη ζηα 10’. 

 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη πνιχηηκε γηα κέλα. αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηνλ θφπν θαη ην 

ρξφλν πνπ ζα αθηεξψζεηε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
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Δάλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

……… 

 

πκθσλείηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ έξεπλα; * 

πκθσλψ   

* Απαηηείηαη 

 

ΜΔΡΟ Α’  

 

1. Φύιν 

Άληξαο  

Γπλαίθα  

 

2. Ζιηθία  

……………………….. 

 

3. Ηδηόηεηα / Βαζκόο  

………………………………… 

 

4. Υξόλνο εκπεηξίαο  

……………………………… 

 

ΜΔΡΟ Β’  

 

1. ε πνηεο ππνζέζεηο, θαηά ηε γλώκε ζαο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά ε 

Γηακεζνιάβεζε; (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

Αζηηθέο  

Δκπνξηθέο  

Οηθνγελεηαθέο  

ρνιηθέο  

Δξγαηηθέο  

Ιαηξηθέο 

Άιιν …………….. 
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2. Γηα  πνην ιόγν, θαηά ηε γλώκε ζαο, θάπνηνο επηιέγεη ηε Γηακεζνιάβεζε; (κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

Σαρχηεηα επίιπζεο ηεο δηαθνξάο  

Δθνχζηα ππαγσγή  

Ακεξνιεςία 

Δκπηζηεπηηθφηεηα  

Δπηξξνή απφ μέλεο ρψξεο φπνπ ε δηακεζνιάβεζε έρεη εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηνπο 

Η έιμε πνπ αζθεί ην λέν θαη ην άγλσζην 

Άιιν …………………………… 

 

3. Πνηα πξνζόληα, θαηά ηε γλώκε ζαο, πξέπεη λα έρεη έλαο Γηακεζνιαβεηήο; (κπνξείηε λα 

επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία απαληήζεηο) 

 

Δλζπλαίζζεζε  

Δρεκχζεηα 

Κξηηηθή ζθέςε 

Πεηζψ 

Όια ηα παξαπάλσ 

‘Άιιν ………………………… 

 

4. Πνηα είλαη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο Γηακεζνιάβεζεο ζε ζύγθξηζε 

κε ηε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξώλ; (κπνξείηε λα επηιέμεηε πεξηζζόηεξεο από κία 

απαληήζεηο) 

 

Δχθνιε πξφζβαζε  

Δκπηζηεπηηθή δηαδηθαζία 

Δρεκχζεηα 

Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ  

Άιιν …………………….. 
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ΜΔΡΟ Γ’  

 

1. Δίζηε ππέξ ή θαηά ηεο Γηακεζνιάβεζεο;  

 

Όρη              Μάιινλ Όρη              Οχηε Όρη / Οχηε Ναη                Μάιινλ Ναη            Ναη  

 

2. Πηζηεύεηε όηη ε Γηακεζνιάβεζε σε ζεζκόο ζα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε 

δηθαζηηθή ιεηηνπξγία;  

 

Όρη              Μάιινλ Όρη              Οχηε Όρη / Οχηε Ναη                Μάιινλ Ναη              Ναη  

 

3. Πνην θαηά ηε γλώκε ζαο, ζα είλαη ην κέιινλ ηνπ ζεζκνύ ζηελ Διιάδα;  

 

Θα εδξαησζεί θαη κέζα ζηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε  

Θα δξα παξάιιεια κε ηελ ειιεληθή δηθαηνζχλε 

Θα αηνλήζεη κέρξη λα εθιείςεη  

Άιιν ……………………………… 

 

4. Θα πξνηηκνύζαηε πξηλ από ηε δηθαζηηθή νδό λα έρεη πξνεγεζεί ε Γηακεζνιάβεζε;  

 

Όρη              Μάιινλ Όρη              Οχηε Όρη / Οχηε Ναη                Μάιινλ Ναη              Ναη  

 

5. ε πνηα ζεκεία. Καηά ηε γλώκε ζαο, ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί ε δηθαζηηθή επίιπζε ησλ 

δηαθνξώλ ώζηε λα ηελ επηιέγνπλ νη πνιίηεο έλαληη ηεο Γηακεζνιάβεζεο;  

 

ηελ ηαρχηεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη επίιπζεο ησλ ππνζέζεσλ  

ηελ ηαρχηεξε έθδνζε ησλ απνθάζεσλ  

ην θφζηνο (δηθαζηηθά έλζεκα, δηθαζηηθά έμνδα θ.α.) 

ε φια ηα παξαπάλσ 

Άιιν …………………….. 

 

6. Σν λέν πιαίζην γηα ηε Γηακεζνιάβεζε (Ν. 4512/2018):  
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Χζεί ηνπο πνιίηεο ζηελ επηινγή ηεο Γηακεζνιάβεζεο έλαληη ηεο δηθαζηηθήο νδνχ 

Γηαθσλψ απφιπηα             Γηαθσλψ               Οχηε Γηαθσλψ / Οχηε πκθσλψ            

πκθσλψ              πκθσλψ απφιπηα  

 

Θέηεη ζην πεξηζψξην ηνπο Γηθεγφξνπο θαη ην Γηθαζηηθφ ψκα 

Γηαθσλψ απφιπηα             Γηαθσλψ               Οχηε Γηαθσλψ / Οχηε πκθσλψ            

πκθσλψ              πκθσλψ απφιπηα  

 

Απαμηψλεη ηηο Ννκηθέο πνπδέο  

Γηαθσλψ απφιπηα             Γηαθσλψ               Οχηε Γηαθσλψ / Οχηε πκθσλψ            

πκθσλψ              πκθσλψ απφιπηα  

 

Θα μεθαζαξίζεη ηα βαξπθνξησκέλα πηλάθηα ησλ Γηθαζηεξίσλ  

Γηαθσλψ απφιπηα             Γηαθσλψ               Οχηε Γηαθσλψ / Οχηε πκθσλψ            

πκθσλψ              πκθσλψ απφιπηα  

 

Θα αλαβαζκίζεη ην Θεζκφ ηεο Γηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ  

Γηαθσλψ απφιπηα             Γηαθσλψ               Οχηε Γηαθσλψ / Οχηε πκθσλψ            

πκθσλψ              πκθσλψ απφιπηα  

 

Άιιν ……………………………………………………. 

 

 

   

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  


