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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει τη σημασία εναλλακτικών 
μεθόδων επίλυσης διαφορών. Το 2000 το Συμβούλιο ενέκρινε εναλλακτικές μεθόδους για την 
επίλυση διαφορών στα πλαίσια του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Στο άρθρο III-269 
(2) εδάφιο ζ) του σχεδίου συνθήκης για Σύνταγμα της Ευρώπης η εναλλακτική επίλυση 
διαφορών συμπεριλαμβάνεται ρητώς στις αρμοδιότητες της Κοινότητας και η ανάπτυξη 
εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών αποτελεί τώρα έναν από τους στόχους της. 

Εφόσον η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών αποτελεί στόχο της 
Κοινότητας τότε είναι σκόπιμο να υπάρχει επιφυλακτικότητα με τη νομοθεσία. Η νέα 
νομοθεσία περιορίζει την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής μεθόδου επίλυσης διαφορών 
παράλληλα με την παραδοσιακή επίλυση μέσω της δικαιοδοτικής αρχής.

Άποψη του εισηγητή

Ο εισηγητής φρονεί ότι η επιχειρηματολογία της Επιτροπής είναι ανεπαρκής για να 
δικαιολογήσει την οδηγία σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Γι' αυτό το λόγο προτείνει η οδηγία 
να εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών. Με αυτό τον τρόπο 
αποφεύγεται η παρεμπόδιση της ανάπτυξης της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικής λύσης 
παράλληλα με την επίλυση διαφορών από τη δικαιοδοτική αρχή. Πειραματικές προσπάθειες 
με τη διαμεσολάβηση θα πρέπει, επομένως, να πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Η 
ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών περιλαμβάνεται στην Ατζέντα των 
υπουργείων εξωτερικών πολλών κρατών μελών και προσελκύει επίσης το ενδιαφέρον της 
Δικαιοσύνης.

Οι ορισμοί που επέλεξε η Επιτροπή στο άρθρο 2 είναι πολύ ευρείς και χρειάζεται να 
περιοριστούν ώστε να μην γίνεται κακή χρήση της διαμεσολάβησης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα 
με τις οδηγίες των διεθνών οργανώσεων μεσολαβητών, ο εισηγητής επέλεξε να καθορίζεται 
γραπτώς η συμφωνία για διαμεσολάβηση και της σχετικής διαδικασίας να ηγείται 
εμπειρογνώμονας της διαμεσολάβησης.

Παράλληλα με τον καθορισμό της ποιότητας της διαμεσολάβησης χρειάζεται να ληφθεί 
μέριμνα για μία ανεξάρτητη ρύθμιση σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και την 
πειθαρχική διαδικασία. Αν η διαμεσολάβηση αποτελεί πολύτιμη εναλλακτική λύση της 
επίλυσης διαφορών εκ μέρους των δικαιοδοτικών αρχών, τότε τέτοια μέσα αποτελούν 
προϋπόθεση.

Η διαμεσολάβηση χαρακτηρίζεται από την πτυχή της εμπιστευτικότητας. Στο άρθρο 6 οι 
απαιτήσεις περί εμπιστευτικότητας της διαμεσολάβησης συνδέονται με ένα ενδεχόμενο βήμα 
προς την πλευρά της δικαστικής αρχής. Κατά τη γνώμη του εισηγητή η εμπιστευτικότητα της 
διαμεσολάβησης πρέπει να αναφέρεται ρητώς και στον τίτλο. Παράλληλα με την 
εμπιστευτική μεταχείριση που απολαμβάνουν δηλώσεις και ομολογίες σε μία διαδικασία 
διαμεσολάβησης θα πρέπει και οι συμπεριφορές να θεωρούνται από τους εμπειρογνώμονες 
ως αποδεικτικό στοιχείο σε μία διαδικασία διαμεσολάβησης. Είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο να 
προστεθεί στην οδηγία.
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Η ανάπτυξη της διαμεσολάβησης δεν προβλέπεται επί του παρόντος από τη νομοθεσία των 
κρατών μελών. Η παρούσα οδηγία μπορεί, εφόσον αναπροσαρμοστεί, να συμβάλει στην 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση ως εναλλακτικής λύσης για την 
επίλυση διαφορών από τις δικαιοδοτικές αρχές σε περιπτώσεις διασυνοριακών διαφορών. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να
θεωρείται ως δευτερεύουσα λύση σε σχέση 
με τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι η 
εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού 
εξαρτάται από την καλή θέληση των μερών. 
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν διαδικασία με την οποία μια 
συμφωνία διακανονισμού μπορεί να 
επικυρωθεί με δικαστική ή άλλη απόφαση ή 
με έγκυρο έγγραφο δικαστηρίου ή δημόσιας 
αρχής.

(10) Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να 
θεωρείται ως δευτερεύουσα λύση σε σχέση 
με τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι η 
εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού 
εξαρτάται από την καλή θέληση των μερών. 
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν διαδικασία με την οποία μια 
συμφωνία διακανονισμού μπορεί να 
επικυρωθεί με δικαστική ή άλλη απόφαση ή 
με έγκυρο έγγραφο δικαστηρίου ή δημόσιας 
αρχής, σε περίπτωση που δεν το προβλέπει 
η νομοθεσία στον τομέα του αστικού ή του 
εμπορικού δικαίου,.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη μία συμφωνία που επιτυγχάνεται με διαμεσολάβηση έχει νομική ισχύ 
χωρίς απόφαση του δικαστηρίου ή άλλο έγγραφο. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι σκόπιμο η 
διαδικασία αυτή να επιβληθεί αναγκαστικά σε όλα τα κράτη μέλη.

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη 
διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ της 
διαμεσολάβησης και των δικαστικών 
διαδικασιών.

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών ενθαρρύνοντας την εκούσια
προσφυγή των μερών στη διαμεσολάβηση 
και φροντίζοντας για τη δημιουργία υγιούς 
σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των 
δικαστικών διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Ο ειδικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης βασίζεται στην εκούσια συμφωνία των δύο μερών 
και πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς.

Τροπολογία 3
Άρθρο 2, στοιχείο (α), εδάφιο 1

(α) α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται κάθε 
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς επικουρούνται από έναν τρίτο για 
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το 
αν αυτή η διαδικασία κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών, προτείνεται ή 
διατάσσεται από δικαστήριο ή προβλέπεται
από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους.

(α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς προσπαθούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την επίλυση της 
διαφοράς τους μέσω διαμεσολαβητή. Αυτή
η διαδικασία είναι δυνατόν να κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών, να προτείνεται ή 
να διατάσσεται από δικαστήριο με τη 
συμφωνία των μελών ή να κινείται δυνάμει 
υποχρέωσης προβλεπομένης από το εθνικό 
δίκαιο κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός προσδιορίζει ότι ο σκοπός της διαμεσολάβησης είναι να προσπαθήσει να 
επιτύχει συμφωνία μέσω διαμεσολαβητή ο οποίος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να επικουρεί τα 
μέρη. Προσδιορίζει επί πλέον ότι η διαδικασία της διαμεσολάβησης απαιτεί πάντοτε τη 
συμφωνία των μερών. Πρόκειται γι απολύτως ουσιαστική προϋπόθεση της επιτυχίας της.

Τροπολογία 4
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Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Ένα δικαστήριο επιλαμβανόμενο 
υπόθεσης μπορεί, ανάλογα με την 
περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα 
μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
για να επιλύσουν τη διαφορά. Το δικαστήριο 
μπορεί σε κάθε περίπτωση να καλέσει τα 
μέρη να συμμετέχουν σε ενημερωτική 
συνεδρίαση για τη χρήση της 
διαμεσολάβησης.

1. Ένα δικαστήριο επιλαμβανόμενο 
υπόθεσης μπορεί, ανάλογα με την 
περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα 
μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
για να επιλύσουν τη διαφορά. Το δικαστήριο 
μπορεί να ζητήσει από τα μέρη να 
συμμετέχουν σε ενημερωτική συνεδρίαση 
για τη χρήση της διαμεσολάβησης.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση στο αρχικό κείμενο προχωρεί περισσότερο από τον οριοθετικό χαρακτήρα της 
προτεινόμενης οδηγίας και θίγει την επικουρικότητα όσον αφορά τη δικαστική αρχή. Η 
διατύπωση της δυνατότητας για περαιτέρω παραπομπή δεν θίγεται από την τροπολογία.

Τροπολογία 5
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση διαμεσολαβητών προκειμένου να 
δίνεται η δυνατότητα στα μέρη της διαφοράς 
να επιλέγουν ένα διαμεσολαβητή ικανό να 
διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με την 
αναμενόμενη από τα μέρη
αποτελεσματικότητα.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση διαμεσολαβητών προκειμένου να 
δίνεται η δυνατότητα στα μέρη της διαφοράς 
να επιλέγουν ένα διαμεσολαβητή ικανό να 
διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με 
αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και 
σύμφωνα με τις δικαιολογημένες 
προσδοκίες των μερών.

Αιτιολόγηση

Σε μία διαδικασία διαμεσολάβησης είναι πιθανό τα μέρη να συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση με 
εντελώς αντίθετες προσδοκίες. Γι' αυτό το λόγο, το κείμενο χρειάζεται να προσαρμοστεί σε αυτό 
το κριτήριο.

Τροπολογία 6
Άρθρο 6, τίτλος

Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων 
κατά την αστική δικαστική διαδικασία

Εμπιστευτικότητα της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης
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Αιτιολόγηση

Σ' αυτό το άρθρο η έμφαση πρέπει να τεθεί στην εμπιστευτικότητα της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης. Τα στοιχεία επομένως που προκύπτουν από διαδικασία διαμεσολάβησης δεν 
μπορούν να προσκομισθούν στο δικαστήριο ως αποδείξεις, πράγμα το οποίο ισχύει επίσης για 
τις διοικητικές δικαστικές διαδικασίες και δεν περιορίζεται μόνο στις αστικές. Η τροπολογία 
στον τίτλο ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις.

Τροπολογία 7
Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) πρόσκληση ενός εκ των μερών να 
προσφύγει σε διαμεσολάβηση ή το γεγονός 
ότι ένα εκ των μερών ήταν διατεθειμένο να 
συμμετέχει σε διαμεσολάβηση·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόσκληση ή η προσφορά ενός εκ των μερών για την επίλυση μιας διαφοράς μέσω 
διαμεσολάβησης δεν πρέπει να καλύπτεται από τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας της 
διαμεσολάβησης.
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