Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική
και ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου.
Κατά κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως
οι λοιπές διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου)
και σε εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την
Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη
εκπαίδευση στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου
του 1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την
εργασία αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της
Νομικής κατά τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο
χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του
οποίου οι πανεπιστημιακοί απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα
δικηγορικά γραφεία οι εργασίες αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από
εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν
στα πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε
αυτήν τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι
επιμέρους διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν
Ειδικευμένος / ειδικευμένη υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και
στην Ελλάδα περί επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού
γραφείου
ή
ειδικευμένου
υπαλλήλου
δικηγορικού
ή
συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου
και της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική,
αυστριακή και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των
διδακτικών ενοτήτων του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της
γερμανικής έννομης τάξης προς εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές
ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο
χώρες (Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία
Πρακτικής Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο
χώρες. Η εν προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το
εκπαιδευτικό κεφάλαιο.
Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην
Ελλάδα και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με
βασικές διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η
δομή και πορεία απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών
γνώσεων και δεξιοτήτων στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός
αυτού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους
τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
- του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
- του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο
υποθηκοφυλακείο ή στο κτηματολόγιο, δωρεές)
- των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση,
πιστοποιητικό κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
- του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
- του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).
Η προκείμενη διδακτική ενότητα ασχολείται με τη διευθέτηση διαφορών και
διαμεσολάβηση στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω
περιεχόμενα:
-

μια εισαγωγή στην διαδικασία συμφιλίωσης
πληροφόρηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας συμφιλίωσης
γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές διαδικασίες συμφιλίωσης
γνώσεις σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης ως δυνατότητας για
συμφιλίωση
πληροφορίες σχετικά με το θέμα: Η διαμεσολάβηση ως δικηγορική
αρμοδιότητα
πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή μιας διαμεσολάβησης
παράδειγμα ενός συμφώνου διαμεσολάβησης

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς
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οργανισμούς στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι
συνοδευτική και συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής
προγράμματος-πλαισίου

ενότητας

ως

μέρους

του

διδακτικού

Η διδακτική ενότητα σχετικά με την διαδικασία διευθέτησης διαφορών και
διαμεσολάβησης αποτελεί τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου /
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική
ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και
την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των
γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε
γερμανο-ελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική
ενότητα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από
τις ακόλουθες διδακτικές ενότητες:
1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
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διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία

Η διδακτική ενότητα “διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση” απευθύνεται σε
εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και
ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών
μαθημάτων, άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση
εκκίνησης είναι η γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο
B1 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού
προγράμματος διατίθεται τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την
ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί
να ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να
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συντμηθεί σε 45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις,
πολλαπλές δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής
ενότητας δύο φορές προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα περιλαμβάνει:
-

-

Εισαγωγή στο θέμα με περιεχόμενο την εξωδικαστική συμφωνία και την
έννοια της διαμεσολάβησης ως δυνατότητας επίλυσης των διαφορών και η
διεξαγωγή και τα χαρακτηριστικά της για εκπαιδευτές προκειμένου να
μεταδώσουν
τις
εξειδικευμένες
γνώσεις
περαιτέρω
στους
εκπαιδευόμενους
Ασκήσεις
Ενδεικτική βιβλιογραφία

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους
εκπαιδευόμενους πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται
επεξεργασία της διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα
με τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική
Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου
της εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέρα από τις πληροφορίες για την διευθέτηση διαφορών
και διαμεσολάβηση, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία ειδικού λεξιλογίου
για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου / δικηγορικού
γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο.
Αυτό το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και
των δύο γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό
υπόβαθρο στη Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού
ειδικού λεξιλογίου, ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να
διδαχθούν τη γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της
“Στοχοθετημένης Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό
περιβάλλον με βάση τη μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και
τις δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για
τους διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική
γλώσσα και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως
σε μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση
μίας γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
είναι η μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και
για τις περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα
και η έννοια αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα
ήταν αρχικά να γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη
γλώσσα-στόχο. Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη
προφορικά και ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
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Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια
διδάσκεται αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη
ΔΕΥΤΕΡΗ γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η
γλώσσα με την οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη
Γερμανία αυτή θα είναι κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η
ελληνική. Η επανάληψη ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά
επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού
λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως
γλώσσα διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται
στην ελληνική γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές
στην ελληνική γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα
ακόμα και σε περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις
πάντοτε στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία
περίοδο στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η
εμπειρία δείχνει ότι η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή
έχει τη μεγαλύτερη διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση
του ειδικού λεξιλογίου στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση
δυνατότητα σύγκρισης και των δύο γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον
είναι δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην
προφορική έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι
σημαντικό να εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην
επεξηγούνται ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης
γλώσσας. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία
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λάθη στην ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην
Ελλάδα λάθη στη γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών
ενοτήτων δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία
από τις δύο γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού
προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές
απαιτήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει
επίπεδο Β2 στη γλώσσα 1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να
μη γίνουν δίγλωσσα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να
φοιτήσουν σε κλασσικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν
επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.
Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού
του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Σε πολλές διαφορές στην Ελλάδα και στην Γερμανία αποδεικνύεται ο δρόμος για
το δικαστήριο αναπόφευκτος. Συχνά ξεκινούν έναν δικαστικό αγώνα, αλλά εν τω
μεταξύ οι σχέσεις των μισθωτών, γειτόνων και εταίρων χάνονται στην διαδικασία.
•
•

Τα μέτωπα γίνονται πιο σκληρά.
Οι συνομιλίες γίνονται μόνο μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Για να το αποφύγουμε αυτό, υπάρχει η λύση της εξωδικαστικής επίλυσης των
διαφορών ως εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών με το απόφθεγμα «Η
επίλυση των διαφορών είναι καλύτερη από την προσφυγή στο δικαστήριο». Η
διαδικασία μπορεί να διεξαχθεί φιλικά μέσω της διαδικασίας της διαιτησίας. Με
τον τρόπο αυτό στην Γερμανία εμποδίζονται ή ρυθμίζονται συλλογικές διαφορές
εργασίας ή συγκρούσεις μεταξύ των μερών μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Οι αποφάσεις επί της επίλυσης των διαφορών δεν υπάγονται ούτε στην Γερμανία
ούτε στην Ελλάδα στη νομολογία. Συχνά στην Γερμανία συμφωνείται εκ των
προτέρων σε μία συλλογική σύμβαση εργασίας. Μπορεί ακόμη να προβλέπεται
και από το νόμο. Αυτό σημαίνει ότι στην Γερμανία σύμφωνα με το άρθρο 15α
παρ. 1 του Εισαγωγικού νόμου ΚΠολΔ (EGZPO), μία αγωγή μπορεί να ασκηθεί,
αν γίνει προσπάθεια συμβιβασμού της αντιπαράθεσης με φιλικό τρόπο.
Αυτός ο περιορισμός στον δικαστικό αγώνα ισχύει στην Γερμανία και στην
Ελλάδα μόνο σε περίπτωση μικροδιαφορών (απαιτήσεις μέχρι 750 ευρώ), σε
διαφορές μεταξύ γειτόνων, όταν δεν πρόκειται να υπάρξει επίδραση σε μία
βιομηχανική επιχείρηση. Σε διαφορές που προκύπτουν εξαιτίας δυσφήμησης
ισχύει το ίδιο, εκτός και αν έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί στον τύπο ή στο
ραδιόφωνο.
Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει ο ενάγων να προσκομίσει με την αγωγή μία
βεβαίωση ενός συμβιβαστικού οργάνου στο οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα
αυτή από κάθε κρατίδιο, ότι δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για επίτευξη
συμφωνίας. Μετά από σχετική αίτηση μπορεί να εκδοθεί επίσης η βεβαίωση,
όταν μέσα σε τρεις μήνες από τότε που ζήτησε την διαδικασία για επίτευξη
συμφωνίας αυτή δεν πραγματοποιήθηκε. Σε διαφορές σχετικές με οικογενειακά
θέματα, σε ανακοπές επί επιβολής αναγκαστικών μέτρων, σε διαδικασίες
αναθεώρησης, σε αξιώσεις από αξιόγραφα και συναλλαγματικές και κατά τη
διεξαγωγή της αμφισβητούμενης διαδικασίας για απαιτήσεις, οι οποίες έγιναν
απαιτητές με τη σύνταξη διαμαρτυρικού, δεν είναι απαραίτητη, και συνεπώς είναι
περιττή, η προσκόμιση βεβαίωσης μη επιτυχούς προσπάθειας για επίτευξη
συμφωνίας. Στην Ελλάδα ο θεσμός της διαμεσολάβησης δεν χαίρει μεγάλης
αποδοχής πολιτισμικά. Στην Γερμανία, ωστόσο, η διαδικασία ακολουθείται
συχνότερα.
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Πλεονεκτήματα
Διευθέτηση)

της

διαδικασίας

επίλυσης

διαφορών

(εξωδικαστική

Η ανάπτυξη και πάνω απ’ όλα η ενδυνάμωση των εναλλακτικών τρόπων
επίλυσης διαφορών αποτελεί σημαντικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την
δικαιοσύνη, καθώς:
-

-

-

-

Η διαφορά επιλύεται πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με
τις μακροχρόνιες διαδικασίες ενώπιον των κρατικών δικαστηρίων.
Συχνά η δικαστική απόφαση δεν επιλύει τα ουσιαστικά προβλήματα της
διαφοράς. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να βρεθούν και να συμφωνηθούν
καλύτερες και μονιμότερες λύσεις.
Πολλά προβλήματα είναι από νομικής απόψεως αδιάφορα και δεν
λαμβάνονται υπόψη στο δικαστήριο. Αυτά, ωστόσο, μπορούν να ληφθούν
υπόψη κατά την διαδικασία επίλυσης της διαφοράς και να μπορούν να
εξευρεθούν ενδιάμεσες λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και των δύο
πλευρών.
Οι διάδικοι της σύγκρουσης θα πρέπει να ανεχθούν ο ένας τον άλλο, για
παράδειγμα όταν πρόκειται για ιδιωτικές (οικογένεια, γείτονες) ή εμπορικές
σχέσεις. Η πιθανότητα αυτές οι σχέσεις να εξελιχθούν θετικά μετά τη
διαφορά, παρέχεται με την διαδικασία επίλυσης της διαφοράς- φυσικά υπό
την προϋπόθεση της ενεργητικής συμμετοχής και των δύο πλευρών.
Συμβατικές από κοινού συμφωνίες τηρούνται, επειδή σε κάθε πλευρά
φαίνονται λογικές και με την συνεργασία και των δύο πλευρών μπορούν να
εξελιχθούν.

Στην Ελλάδα υπάρχει μία διαδικασία επίλυσης των διαφορών, η οποία
διεξάγεται από τις εκκλησιαστικές αρχές. Πνευματικοί, ορθόδοξοι ιερείς και
εθελοντές υπάλληλοι των δήμων μπορούν να «στρατευτούν» επίσης για την
επίλυση διαφορών. Η εκκλησιαστική διαδικασία επίλυσης των διαφορών δεν έχει
καμία νομική ισχύ, αλλά σύμφωνα με την εθιμική παράδοση αναγνωρίζονται με
αποτέλεσμα οι εκκλησιαστικές αποφάσεις επίλυσης των διαφορών να
θεωρούνται δεσμευτικές από τους διαδίκους. Στην Γερμανία πολύ σπάνια
μπορεί να υπάρξει κάποια εκκλησιαστική διαμεσολάβηση.

Διάφορες μορφές διαδικασίας επίλυσης διαφορών
1. Γνήσια επίλυση διαφορών
Η διαδικασία αυτή διεξάγεται συνήθως γραπτά. Οι ενδιαφερόμενοι ανταλλάσουν
μεταξύ τους επιστολές και διάφορα άλλα έγγραφα. Εν μέρει η γνήσια επίλυση
των διαφορών προβλέπεται και από το νόμο. Έτσι, τα εμπλεκόμενα μέρη
μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, μόνο αν αποδείξουν ότι δεν ήταν
δυνατή μία εξωδικαστική επίτευξη συμφωνίας. Πέρα απ’ αυτό, υπάρχει επίσης
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προαιρετική γνήσια επίλυση διαφορών, π.χ. ενώπιον βιοτεχνικών
επιμελητηρίων. Ο διαιτητής έχει την αρμοδιότητα να επεξεργαστεί μία πρόταση
για επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, δεν διαθέτει καμία εξουσία λήψης απόφασης
αναφορικά στην συγκεκριμένη διαφορά.
2. Απόφαση μέσω ενός ιδιωτικού διαιτητικού δικαστηρίου (στην Γερμανία)
Για την συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών υπάρχει στον γερμανικό
ΚΠολΔ (ZPO) καθορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και στις ρήτρες
διαιτησίας στα καταστατικά ορισμένων συλλόγων και σωματείων, οι οποίες
έχουν ισχύ. Οι λεπτομέρειες μπορούν να ρυθμιστούν στη συνέχεια. Σε αντίθεση
με τη γνήσια επίλυση διαφορών, η συγκεκριμένη διαδικασία διεξάγεται
προφορικά. Ο διαιτητής εδώ δεν έχει μόνο την αρμοδιότητα να παρέμβει και να
οδηγήσει σε μία συμφωνία, αλλά ακόμη περισσότερο έχει εξουσία λήψης
απόφασης και μπορεί να εκδώσει μία οριστική διαιτητική απόφαση. Αυτό
βασίζεται στο ότι με τα ιδιωτικά διαιτητικά δικαστήρια οι ενδιαφερόμενοι
επικύρωσαν ότι δεν επιθυμούν την εμπλοκή κρατικών δικαστηρίων. Σε
περιπτώσεις χωρισμών συζύγων ή υποθέσεων που αφορούν για παράδειγμα το
κύρος ενός συμφωνητικού μίσθωσης η ιδιωτική διαιτησία δεν επιτρέπεται να
παίξει ρόλο ως δυνατότητα εξωδικαστικής επίτευξης συμφωνίας. Μειονέκτημα
της δυνατότητας αυτής αποτελούν τα έξοδα, τα οποία ως επί το πλείστον
μπορούν να καλυφθούν μόνο εν μέρει από την ασφάλιση- αν προτιμήσει κανείς
το κρατικό δικαστήριο, έχει την δυνατότητα να ζητήσει ένα βοήθημα για τα έξοδα
της δίκης σε περίπτωση που βρίσκεται σε οικονομική στενότητα.
3. Εκκλησιαστική επίλυση διαφορών
Στην Ελλάδα είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ορθόδοξη εκκλησία η διεξαγωγή
μιας διαδικασίας επίλυσης διαφορών αντιστοίχως από τους διαδίκους. Η
εκκλησιαστική επίλυση διαφορών εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της χώρας
για οικογενειακές διαφορές, διαφορές μεταξύ γειτόνων και διαφορές από
συμβάσεις πώλησης.
Διαμεσολάβηση
Ορισμός: Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία προαιρετική διαδικασία με σκοπό την
αντιμετώπιση των συγκρούσεων και στην στάθμιση συγκρουόμενων
συμφερόντων, κατά την οποία τα συγκρουόμενα μέρη αναπτύσσουν μεταξύ τους
με την βοήθεια ενός ουδέτερου προσώπου (του διαμεσολαβητή) τις
προτεινόμενες λύσεις και αποφασίζουν επί τούτου δεσμευτικά. Εφαρμόζεται
μεταξύ άλλων στο ιδιωτικό και ποινικό δίκαιο, στον δημόσιο τομέα (π.χ. σε
σχολεία , συλλόγους) ή σε ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες (π.χ. στην ηθική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας). 1
1

http://lexikon.meyers.de/meyers/Mediation
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Επίσης η διαμεσολάβηση αποτελεί ένα μέσο παρέμβασης μεταξύ δύο
συγκρουόμενων πλευρών. Μία επίλυση έρχεται μετά με την διαμεσολάβηση,
εφόσον ο παρεμβαίνων είναι ουδέτερος, ανεξάρτητος και τρίτος ως προς τη
διαφορά και οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να βρουν λύση. Η λύση θα πρέπει
να εξευρεθεί μετά από διαπραγματεύσεις από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα
συγκρουόμενα μέρη. Συνεπώς υπόκεινται στις αρχές της ελεύθερης βουλήσεως,
της αληθείας, της αυτοδιάθεσης και της αλληλεγγύης. Η διαμεσολάβηση είναι μία
διαδικασία, κι όχι ένας θεσμός όπως το διαιτητικό δικαστήριο, όργανο
συμβιβασμού, συμφιλίωσης κ.ο.κ. Είναι λοιπόν δυνατό διάφορα όργανα να
χρησιμοποιούν την διαμεσολάβηση ως διαδικασία, εφόσον φυσικά υπάρχει η
σχετική συμφωνία. Προσοχή, οι δύο έννοιες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
από κοινού. Ακόμη και στην θεωρία περιστασιακά η διαμεσολάβηση και η
επίλυση διαφορών γίνονται αντιληπτές ως όμοιες. Το κοινό στοιχείο της
διαμεσολάβησης με την επίλυση διαφορών είναι ότι δεν πρόκειται για καμία
δεσμευτική απόφαση. Μέχρι το σημείο αυτό μπορεί να προσδιοριστεί ως
ιδιαίτερη διαδικασία επίλυσης διαφορών.
Σε αντίθεση με τον δικαστή, ο διαμεσολαβητής δεν έχει καμία αρμοδιότητα για
την λήψη απόφασης και επίσης σε αντίθεση με τον διαιτητή, δεν κάνει καμία
άμεση πρόταση εξεύρεσης λύσης. Ακόμη, δεν έχει καμία ευθύνη για το
αποτέλεσμα. Ο διαμεσολαβητής δεν λαμβάνει καμία απόφαση, δεν διατυπώνει
καμία σύσταση ούτε πρόταση για μία πιθανή ρύθμιση της σύγκρουσης. Ο
διαμεσολαβητής είναι βοηθός και παρεμβαίνων στην επικοινωνία και στην
διαδικασία επίτευξης συμφωνίας. Η διαμεσολάβηση μπορεί επίσης να διεξαχθεί
από περισσότερους διαμεσολαβητές. Έτσι π.χ. σε μία οικογενειακή διαφορά
μπορεί να διεξαχθεί από έναν άνδρα διαμεσολαβητή σε συνεργασία με μία
γυναίκα διαμεσολαβήτρια, από τους οποίους ο ένας να είναι ψυχολόγος και ο
άλλος νομικός. Σημαντική καθίσταται η εμπιστευτική και ανοιχτή επικοινωνία.
Πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης:
•
•
•
•
•
•
•

Οικονομικό δίκαιο
Δίκαιο των μισθώσεων (Σχέσεις μισθωτή- εκμισθωτή)
Εργατικό δίκαιο
Διοικητικό δίκαιο
Ποινικό δίκαιο
Κοινωνικό δίκαιο
Πτωχευτικό δίκαιο

Για παράδειγμα:
•
•
•
•

Συγκρούσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων,
Ανωτέρων και κατωτέρων υπαλλήλων,
Γενικής διεύθυνσης και συμβουλίου των εργαζομένων/ προσωπικού,
Μεταξύ συντρόφων/εταίρων/ιδιοκτητών, π.χ. ρύθμιση της συνέχισης της
επιχείρησης (ιδιαίτερα σε οικογενειακές επιχειρήσεις),
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•
•
•

•
•
•
•
•

Μεταξύ τμημάτων/μονάδων εργασίας,
Σε συγκρούσεις εντός του ομίλου εξαιτίας συγχωνεύσεων, εξαγορών και
αναδιαρθρώσεων,
μεταξύ εταίρων, σε διαφορές μεταξύ κατασκευαστών, βιοτεχνών,
εμπόρων, εργοληπτών από τη μια πλευρά και καταναλωτών και πελατών
από την άλλη πλευρά
μεταξύ συντρόφων (που χωρίζουν) όπως και σε άλλες οικογενειακές και
ενδογενεακές συγκρούσεις,
σε ατυχήματα με περιουσιακές και σωματικές βλάβες,
στις σχέσεις μεταξύ μισθωτή/ εκμισθωτή,
σε κληρονομικές διαφορές,
σε διαφορές μεταξύ γειτόνων ή μεταξύ θύματος και θύτη σε περίπτωση
ποινικού αδικήματος.

Παράδειγμα διαμεσολάβησης στο εργατικό δίκαιο «ηθική παρενόχληση»
Ο ανώτερος υπάλληλος Κώστας Λαζαρίδης είναι ακόμη αρκετά νέος, αλλά
εξελίσσεται με γρήγορο ρυθμό στην καριέρα του. Έτσι πολύ σύντομα του
ανατίθεται η θέση του Προϊσταμένου. Οι συνάδελφοί του δεν ενθουσιάζονται με
το γεγονός αυτό. Είναι όλοι μεγαλύτεροι σε ηλικία και εργάζονται αρκετό καιρό
στην εταιρεία. Πολύ ευχαρίστως θα δεχόταν σε αυτή την θέση τον κύριο Μάιερ,
επειδή είναι «ένας απ’ αυτούς». Αυτό το δείχνουν στον καινούριο Προϊστάμενό
τους, με τον οποίο συζητούν μόνο τα αναγκαία. Στον Κώστα Λαζαρίδη δεν αρέσει
το γεγονός αυτό και έχει την αίσθηση ότι δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Για το
λόγο αυτό λαμβάνει μέτρα για να δείξει ότι είναι ο αρχηγός. Οι εντολές αυτές δεν
εφαρμόζονται και οι εργαζόμενοι συνεχώς αρρωσταίνουν. Ο Προϊστάμενος
Λαζαρίδης βρίσκεται υπό πίεση. Απειλεί να απολύσει εργαζόμενους από την
ομάδα του.
Ως προς αυτό ένα απόσπασμα της λύσης: Γίνεται συζήτηση μαζί με τον
Προϊστάμενο και του συναδέλφους του για ποιό λόγο δεν αποδίδει η συνεργασία
τους και βάσει αυτού ερευνάται ο πραγματικός λόγος για το άσχημο κλίμα. Υπό
αυτές τις περιστάσεις, μπορεί ο διαμεσολαβητής να ξεκαθαρίσει στους
συναδέλφους του Κώστα Λαζαρίδη ότι ο τελευταίος δεν έχει αποκτήσει τη θέση
επειδή ξεχώρισε, αλλά επειδή ο ανώτερός του είχε την άποψη ότι ο κύριος Μάιερ
θα έπρεπε να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες. Θα ήταν επίσης καλό να παραστεί
στις συζητήσεις και ο ανώτερος τους, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Εν τέλει,
γίνεται σαφές ότι οι συγκρούσεις δεν αφορούν το πρόσωπο του Κώστα Λαζαρίδη
και λαμβάνεται μία θετική απόφαση. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή ξανά η
ύπαρξη ενός καλύτερου κλίματος στον εργασιακό χώρο και συνεπώς καλύτερη
απόδοση στην εργασία.
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Η διαμεσολάβηση ως αρμοδιότητα του δικηγόρου
Δεν είναι ρυθμισμένο νομοθετικά το επαγγελματικό προφίλ του διαμεσολαβητή.
Μια προσφορά κατάρτισης και μετεκπαίδευσης εξασφαλίζει την ποιότητα,
παρόλα αυτά υπάρχουν περιορισμοί στην εξάσκηση των αρμοδιοτήτων
διαμεσολάβησης, οι οποίοι ρυθμίζονται σε νόμους όπως το επαγγελματικό δίκαιο
ή ακόμη και ο νόμος σχετικά με την παροχή νομικών συμβουλών. Ακόμη νομικοί,
ιδιαίτερα συμβολαιογράφοι και δικηγόροι, μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές.
Στην Γερμανία επιτρέπεται να διοριστούν διαμεσολαβητές δικηγόροι σύμφωνα με
το άρθρο 7α του γερμανικού Κώδικα περί δικηγόρων (BORA) μόνο, αν μπορούν
να αποδείξουν ότι διαθέτουν την κατάλληλη κατάρτιση ως προς αυτό. Η
διαμεσολάβηση ως αρμοδιότητα των δικηγόρων δεν εξαρτάται από την ύπαρξη
κάποιου αναγνωρισμένου τίτλου σε κάποιο τομέα δικαίου. Η διαμεσολάβηση στο
δικηγορικό επάγγελμα αποκτά αυξανόμενη σημασία. Για το λόγο αυτό
προβλέπεται στο άρθρο 18 του επαγγελματικού κανονισμού για την ρύθμιση του
επαγγελματικού δικαίου. Σύμφωνα με αυτό γίνεται σαφές ότι ο δικηγόρος, ακόμη
και όταν ασκεί την αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή, υπόκειται στην υποχρέωση
τήρησης του απορρήτου. Είναι πιστοποιημένος να φέρει μυστικά βάσει του
καθορισμένου και χορηγούμενου δικαιώματος άρνησης μαρτυρίας σύμφωνα με
τα άρθρα 203, 53 I Nr.3 Κ.Ο.Κ. 383 I Nr. 6 ΚΠολΔ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης, αποκτά πάλι την δικηγορική
ικανότητα υπό το πρίσμα της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου και της
απαγόρευσης εξυπηρέτησης αντικρουόμενων συμφερόντων. Αν ο δικηγόρος
χειριζόταν την υπόθεση προς το κοινό συμφέρον, θα ήταν κι αυτό μια
πιθανότητα. Είναι δυσκολότερο να απαντήσουμε την ερώτηση αν ένας δικηγόρος
μπορεί να ασκήσει αρμοδιότητες μεσολαβητή, σε περίπτωση που είχε
εκπροσωπήσει προηγουμένως σε μία άλλη υπόθεση το ένα από τα εμπλεκόμενα
μέρη.
Παρόλο που δεν αποκλείεται το επαγγελματικό δικαίωμα σε σχέση με την
αντιπροσώπευση συγκρουόμενων συμφερόντων, η ουδετερότητα θα πρέπει να
αμφισβητηθεί στην περίπτωση αυτή. Η παραβίαση της υποχρέωσης για
ουδετερότητα του διαμεσολαβητή δεν επιφέρει ούτε στην Γερμανία ούτε στην
Ελλάδα καμία συνέπεια στα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά αποτελεί
προσωρινά μία συμβατική υποχρέωση της σύμβασης διαμεσολάβησης, για την
οποία μπορεί ο δικηγόρος να είναι κατά περίπτωση υπόχρεος για αποζημίωση.
Ο δικηγόρος μπορεί να παρακάμψει αυτή την υποχρέωση, αν ενημερώσει
σχετικά πριν από την σύναψη της σύμβασης διαμεσολάβησης.
Τα μέρη αποφασίζουν την επίλυση του προβλήματος, του οποίου η επίδραση
μπορεί να εμπέσει σε νομικό πεδίο εφαρμογής, μέσω της διαμεσολάβησης.
Πρόκειται αποκλειστικά για την εξεύρεση της αιτίας του νομικού προβλήματος με
την βοήθεια του διαμεσολαβητή και την επίλυση της διαφοράς ιδία ευθύνη.
Συνεπώς αποτελεί πλεονέκτημα όταν διαμεσολαβητής είναι ένας δικηγόρος,
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καθώς είναι σε θέση να ξεχωρίσει το νομικό από το πραγματικό προβληματισμό.
Ως προς αυτό μπορεί να ενημερώσει τα μέρη αν η προτεινόμενη λύση θα
μπορούσε να επιδιωχθεί και δικαστικά. Στην Ελλάδα μπορεί κανείς κάθε στιγμή
να ρωτήσει σχετικά έναν Ειρηνοδίκη σε τοπικό επίπεδο.
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Διεξαγωγή της διαδικασίας διαμεσολάβησης σε πέντε βήματα
Βήμα 1ο - Φάση προετοιμασίας:
Σ’ αυτό το τμήμα της διαμεσολάβησης ανακοινώνονται οι θεμελιώδεις ρυθμίσεις,
οι αρχές, η διεξαγωγή και τα έξοδα της διαδικασίας διαμεσολάβησης.
Διασαφηνίζεται ποιος είναι ο ρόλος του διαμεσολαβητή προκειμένου να
αποφευχθούν λαθεμένες εντυπώσεις. Τα μέρη περιγράφουν τη βάση της
περίπτωσης σύγκρουσής τους. Ο διαμεσολαβητής εξακριβώνει βάσει αυτής της
πρώτης περιγραφής την ύπαρξη συμφωνίας για την διαδικασία διαμεσολάβησης
ως προς την διαφορά. Τα μέρη και ο διαμεσολαβητής αποφασίζουν ότι
επιθυμούν την επίλυση της διαφοράς με την διαμεσολάβηση, και έτσι
συντάσσονται οι πρώτοι κανόνες της διαδικασίας από τους διαμεσολαβούμενους
με την καθοδήγηση του διαμεσολαβητή. Ο σκοπός και οι κανόνες της διαδικασίας
διατυπώνονται γραπτά στο κείμενο της συμφωνίας διαμεσολάβησης, το οποίο
υπογράφεται από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή.
Βήμα 2ο - Απογραφή:
Η φάση αυτή εξυπηρετεί την επεξεργασία των ερευνών που χρειάζονται ρύθμιση.
Αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνονται όλα τα ζητήματα και αξιολογούνται
προσωρινά. Στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των συμφωνιών και
των διαφωνιών και καθορίζεται η ακολουθία της εξέτασης των ζητημάτων.
Βήμα 3ο - Επίλυση της διαφοράς:
Κατά το βήμα αυτό εξετάζεται η διαφορά. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται η συγκέντρωση
όλων των ουσιωδών πληροφοριών για την εξέταση του προβλήματος. Για το
σκοπό αυτό κατατίθενται οι διαφορετικές απόψεις και γίνεται προσπάθεια να
γίνουν κατανοητές οι διαφορετικές θέσεις. Επιδιώκεται να βγουν στην επιφάνεια
τα συμφέροντα και οι ανάγκες που κρύβονται πίσω από τις σχετικές απόψεις.
Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να μην παραμείνουν τα μέρη προσκολλημένα
στις θέσεις τους, αλλά να γνωστοποιήσουν την ύπαρξη των αναγκών και των
συμφερόντων. Επίσης σημαντικό είναι να αναζητηθεί μία βάση για την λήψη της
απόφασης.
Βήμα 4ο - Συμφωνία:
Σ’ αυτή τη φάση, επιθυμητός στόχος είναι η επίλυση της σύγκρουσης. Για το
λόγο αυτό αναπτύσσονται εναλλακτικές για την επίλυση της διαφοράς, πράγμα
που σημαίνει εποικοδομητικές, εξατομικευμένες, βιώσιμες και με βάση την
συνεργασία λύσεις της σύγκρουσης. Με τον τρόπο αυτό συζητούνται και
εξετάζονται αυτές οι πιθανές ρυθμίσεις λαμβανομένων υπόψη των υπάρχουσων
δυνατοτήτων εφαρμογής βάσει ουδέτερων κριτηρίων. Σ’ αυτό υπάγεται εντέλει
και η δοκιμή προσωρινών μερικών λύσεων και ο σχεδιασμός μιας συλλογικής
συμφωνίας.
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Βήμα 5ο - Αποτέλεσμα:
Το τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την οριστική συμφωνία. Αυτό σημαίνει την
γραπτή διατύπωση της επίλυσης της διαφοράς σε μία σύμβαση και η
επαλήθευσή του. Ο στόχος έχει εκπληρωθεί, όταν υπάρχει μία δεσμευτική και
διαρκής σύναψη σύμβασης.
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Το σύμφωνο διαμεσολάβησης
Στην αρχή κάθε διαμεσολάβησης συνάπτεται ένα γραπτό σύμφωνο ανάμεσα
στον διαμεσολαβητή και στους ενδιαφερόμενους. Δεν υπάρχει καμία ενιαία
μορφή συμφώνου, αλλά θα πρέπει κάθε φορά να συνάπτεται σύμφωνα με την
κάθε περίπτωση. Παρόλα αυτά υπάρχουν τυπικές συμφωνίες διαμεσολάβησης,
οι οποίες θα πρέπει να περιέχουν τα εξής:
Κατάλογος των σημαντικότερων σημείων στο σύμφωνο:
1) Συμφωνία ότι κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν θα ακολουθηθεί
ούτε θα προωθηθεί καμία δικαστική διαδικασία σχετικά με το αντικείμενο
της διαμεσολάβησης.
2) Επιβολή υποχρέωσης παροχής και κοινοποίησης πληροφοριών.
3) Υποχρέωση διαχείρισης αυτών των πληροφοριών εμπιστευτικά και μη
χρήσης αυτών σε μεταγενέστερη δίκη ως αποδεικτικών μέσων.
4) Συμφωνία ότι ο διαμεσολαβητής δεν θα μπορεί να κληθεί ως μάρτυρας σε
μία μεταγενέστερη δίκη.
5) Συμφωνία για το ύψος της αμοιβής, καθώς και με ποιό χρονοδιάγραμμα
εξόδων θα καλυφθεί αυτή η αμοιβή.
6) Ρύθμιση του ποιος και σε ποιο ύψος θα πληρώσει την αμοιβή.
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Παράδειγμα ενός συμφώνου διαμεσολάβησης 1
Μεταξύ των
1. Όνομα και Διεύθυνση
- Μέρος και
2. Όνομα και Διεύθυνση
- Μέρος καθώς και
3. Όνομα και Διεύθυνση του διαμεσολαβητή
- Διαμεσολαβητής συνάφθηκε το ακόλουθο σύμφωνο διαμεσολάβησης για τις ανάγκες τις
διαμεσολάβησης:
Θέμα της διαμεσολάβησης: (....)
Σκοπός της διαμεσολάβησης: Οικειοθελής εξεύρεση λύσης σύμφωνα με τα
συμφέροντα και των δύο πλευρών: (....)
1. Οι συγκρουόμενες πλευρές είναι έτοιμες και υποχρεωμένες να
συμπράξουν εξωδικαστικά και με δική τους ευθύνη για την επίτευξη μιας
συμφωνίας που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών
προκειμένου να λυθεί η διαφορά τους. Κάθε συγκρουόμενη πλευρά
αντιπροσωπεύει τις δικές της θέσεις και δεσμεύεται να ακούσει και τις
θέσεις της άλλης πλευράς.
2. Γνωστοποιείται στις συγκρουόμενες πλευρές ότι ο διαμεσολαβητής δεν
έχει καμία εξουσία λήψης απόφασης. Ο ρόλος του συνίσταται μόνο στην
υποστήριξη των συμβαλλόμενων μερών στην διαδικασία για της λήψη
απόφασης. Είναι υπεύθυνος για την διαδικασία και την οργάνωση της
διαμεσολάβησης, αλλά όχι για το αποτέλεσμά της. Τα συγκρουόμενα μέρη
και οι αντιπρόσωποί τους είναι έτοιμοι και διαθέσιμοι για την συνεργασία
με τον διαμεσολαβητή.
3. Εφίσταται η προσοχή των μερών ότι κατά την διαδικασία της
διαμεσολάβησης δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη παροχή νομικών
1
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συμβουλών από τον διαμεσολαβητή, αλλά μπορούν κάθε στιγμή να
συμβουλεύονται έναν δικηγόρο της επιλογής τους σχετικά. Ο δικηγόρος
της κάθε πλευράς μπορεί να λάβει μέρος στην διαδικασία, με την
προϋπόθεση ότι η άλλη συμφωνεί ως προς αυτό. Προτού ληφθεί η
συμφωνία που θα φέρει σε πέρας την σύγκρουση, συνίσταται στα μέρη να
συζητήσουν σχετικά με αυτή με έναν νομικό σύμβουλο της επιλογής τους.
Κάθε πλευρά ευθύνεται κάθε μία χωριστά και αποκλειστικά για όλες τις
αμοιβές και τα ειδικότερα έξοδα, που γίνονται για τον διορισμό
αντιπροσώπων, επιπρόσθετων συμβούλων και πραγματογνωμόνων.
4. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να είναι ουδέτερος και
αμερόληπτος. Διαβεβαιώνει ότι ούτε είχε εκπροσωπήσει ούτε θα
εκπροσωπήσει μελλοντικά κανένα από τα συγκρουόμενα μέρη της
διαμάχης. Διαβεβαιώνει επίσης ότι ο ίδιος ούτε ήταν ούτε θα καταστεί
μελλοντικά όσον αφορά την παρούσα διαφορά στην διάθεση καμιάς από
τις δύο πλευρές ως νομικός σύμβουλος.
5. Και οι δύο συγκρουόμενες πλευρές είανι υποχρεωμένες να παρέχουν όλες
τις σχετικές με την διαμεσολάβηση πληροφορίες. Η διαμεσολάβηση είναι
εκούσια. Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή την
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η νομική οδός προς τα τακτικά
δικαστήρια δεν αποκλείεται.
6. Το περιεχόμενο των συζητήσεων της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικό.
Καθίσταται γνωστό στα μέρη ότι όλες οι πληροφορίες τις οποίες διαθέτει ο
διαμεσολαβητής, υπάγονται στην υποχρέωσή του για τήρηση του
απορρήτου. Τα μέρη είναι επίσης υποχρεωμένα να μην καλέσουν ως
μάρτυρα τον διαμεσολαβητή σε μία ενδεχόμενη διαδικασία στο δικαστήριο.
Ο διαμεσολαβητής είναι διαθέσιμος στην επίδικη υπόθεση ως (εθελοντής)
δικαστής είτε σε μία ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία εργατικών διαφορών
είτε σε μία ιδιάζουσα διαδικασία διαιτησίας (π.χ. ενώπιον του
βιομηχανικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου). Ο διαμεσολαβητής
συντάσσει για την δική του πληροφόρηση πρακτικά πριν από κάθε
συνεδρίαση της διαμεσολάβησης. Κανένα από τα μέρη ούτε και κανένας
τρίτος διαθέτει δικαίωμα ελέγχου. Προς τον σκοπό της τεκμηρίωσης ο
διαμεσολαβητής έχει την εξουσία να καταχωρήσει την επίδικη υπόθεση σε
φάκελο αφού αλλάξει όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία.
7. Ο διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να μην κοινοποιήσει καμία
πληροφορία που του γνωστοποίησε η μία πλευρά ή ο εκπρόσωπός της,
στην άλλη πλευρά ή στον εκπρόσωπό της, αν δεν ειδοποιηθεί ρητά γι’
αυτό. Τα μέρη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τον διαμεσολαβητή
σχετικά με το ποιες πληροφορίες πρέπει να διαχειριστούν εμπιστευτικά
αναφορικά στην άλλη πλευρά.
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8. Τα μέρη είναι υποχρεωμένα να ασκήσουν αγωγή μόνο αν τηρήσουν τους
όρους και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καθώς και ο διαμεσολαβητής θα πρέπει
να το γνωρίζουν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να μην πραγματοποιήσουν καμία νέα
δικαστική πράξη. Εξαίρεση αποτελεί η τήρηση μιας νομικής κατάστασης
(π.χ. τήρηση ενός όρου). Τα μέρη υποχρεούνται να ενημερώσουν το
δικαστήριο σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης ή την κρατική αρχή (π.χ. τον
κεντρικό οργανισμό κοινωνικής πρόνοιας) σχετικά με την διαδικασία
διαμεσολάβησης και να ζητήσουν τη διακοπή της επίσημης διαδικασίας
ως την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης. Δεν επιτρέπεται σε καμία
περίπτωση να διεξαχθεί μία διαδικασία απόδειξης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι
είναι υποχρεωμένοι να συμβάλλουν σ’ αυτό.
9. Ο διαμεσολαβητής δύναται να διακόψει την διαμεσολάβηση οποιαδήποτε
στιγμή, αν έχει σοβαρές υπόνοιες ότι το ένα μέρος δεν ενεργεί καλόπιστα
και π.χ. παρέχει ψευδείς ή ατελείς πληροφορίες ή όταν οδηγείται στο
συμπέρασμα ότι μία περαιτέρω συνεδρίαση της διαμεσολάβησης δεν είναι
αναγκαία για την διαδικασία εξέτασης της διαφοράς.
10. Οι συνεδριάσεις της διαμεσολάβησης λαμβάνουν χώρα μόνο παρουσία
όλων των μερών. Κάθε πλευρά εγγυάται ότι τουλάχιστον ένα πρόσωπο
που είναι παρόν (μέρος ή αντιπρόσωπος) εξουσιοδοτείται να έρθει σε μία
οριστική συμφωνία για το κλείσιμο της επίδικης υπόθεσης.
11. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης δεν είναι νομικά
δεσμευτικές μέχρι την σύναψη της οριστικής συμφωνίας.
12. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης θα πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να είναι συνεπείς
στις συναντήσεις για την διαμεσολάβηση βάζοντάς τες ως πρώτη
προτεραιότητα. Οι συναντήσεις συμφωνούνται από κοινού. Ο
διαμεσολαβητής προτείνει στους ενδιαφερόμενους πότε να συναντηθούν.
13. Μία ώρα διαμεσολάβησης διαρκεί 45 λεπτά και υπολογίζεται σε 220 € την
ώρα
συμπεριλαμβανομένου
του φόρου. Διακεκομμένες
ώρες
υπολογίζονται σε διαστήματα 15 λεπτών. Σε περίπτωση που μία
συνάντηση διαμεσολάβησης ακυρωθεί από έναν ενδιαφερόμενο λιγότερο
από 48 ώρες πριν από το προκαθορισμένο ραντεβού χωρίς να υπάρχει
σπουδαίος λόγος, αναλαμβάνει μόνο η πλευρά που την ακυρώνει τα
έξοδα για την συνεδρίαση αυτή. Για την γραπτή σύνταξη της συμφωνίας
μπορεί είτε ο διαμεσολαβητής να χρεώσει τις πλευρές την αμοιβή του
σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων σχετικά με τις αμοιβές είτε να
αναθέσουν οι ενδιαφερόμενοι σε έναν άλλο δικηγόρο την σύνταξή του.
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14. Τα μέρη υποχρεούνται να καταβάλουν εις ολόκληρον την αμοιβή του
διαμεσολαβητή, όπου σύμφωνα με τις εσωτερικές σχέσεις η αμοιβή
καταμερίζεται στο κάθε μέρος κατά 50%.
15. Ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τερματίσει την
διαδικασία διαμεσολάβησης μονομερώς χωρίς αιτιολογία. Για την
περίπτωση αυτή υποχρεούνται τα μέρη να χωρίσουν στο μισό τις
πραγματοποιηθείσες δαπάνες της διαμεσολάβησης.
16. Η συμφωνία είναι ισχυρή με την εμφάνιση των μερών στην πρώτη
συνάντηση.
Ιδιαίτερες μορφές διαμεσολάβησης στην Ελλάδα 1 :
Στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί γενικά η εναλλακτική επίλυση των διαφορών.
Αυτή η εξωδικαστική πρακτική είναι στην πράξη άγνωστη. Μόνο όταν τα άρθρα
208 ως 124 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (στο εξής ΚΠολΔ) προβλέπουν την
απόπειρα συμβιβασμού, ο οποίος προηγείται της άσκησης αγωγής, τότε μόνο
εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένο βαθμό ο θεσμός αυτός.
Απόπειρα συμβιβασμού
Όποιος αναλαμβάνει την άσκηση της αγωγής, μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση
του αρμόδιου για την απόφαση επί της αγωγής ειρηνοδίκη πριν από την
προσφυγή, ακόμη και όταν σ’ αυτή την υπόθεση δεν είναι αρμόδιος. Για το λόγο
αυτό είτε συντάσσεται ένα αίτημα που περιγράφει το αντικείμενο της διαφοράς
ενώπιον του Ειρηνοδίκη, είτε οι διάδικοι εμφανίζονται αυτοπροσώπως ενώπιών
του. Όταν διατυπώνεται ένα αίτημα για συμβιβασμό, καλεί ο Ειρηνοδίκης όλα τα
μέρη σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα στο γραφείο του. Στην κλήση του
Ειρηνοδίκη περιγράφεται με συντομία το αντικείμενο της διαφοράς. Αν
εμφανιστούν όλοι οι διάδικοι ενώπιον του Ειρηνοδίκη, μπορεί να προχωρήσει
στον συμβιβασμό.
Η παρέμβαση του Ειρηνοδίκη δεν είναι απαραίτητο να γίνει δημόσια, από τη
στιγμή που τηρούνται πρακτικά. Κατά την διάρκεια της απόπειρας συμβιβασμού
ή της παρέμβασης εξετάζει ο Ειρηνοδίκης σε συνεργασία με τους διαδίκους
συνολικά το αντικείμενο της διαφοράς, χωρίς να δεσμεύεται από το ισχύον
δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο. Αξιολογεί ελεύθερα τα πραγματικά περιστατικά
και προσπαθεί να πετύχει έναν συμβιβασμό. Ειδικότερα έχει δικαίωμα να διατάξει
μία αυτοψία, την προσκόμιση εγγράφων ή την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των
διαδίκων. Μπορεί επίσης να καλέσει μάρτυρες, ο ίδιος χωρίς νομική συνδρομή,
και γενικότερα μπορεί να εκτελέσει οποιοδήποτε χειρισμό για να διευκρινιστεί η
διαφορά. Ο συμβιβασμός μπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείμενο της δίκης ή
και μόνο ένα μέρος αυτού. Οι χειρισμοί του Ειρηνοδίκη για την επίτευξη
συμβιβασμού καταγράφονται σε πρακτικά. Όταν μία προσπάθεια συμβιβασμού ή
1

http://www.ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_gre_de.htm#top
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μία παρέμβαση αποτυχαίνει, ακολουθεί η αντίστοιχη σημείωση στα πρακτικά και
ο Ειρηνοδίκης τεκμηριώνει τον λόγο της αποτυχίας. Όταν ο συμβιβασμός είναι
επιτυχής, γίνεται λεπτομερής μνεία όλων των υποχρεώσεων στα πρακτικά.
Εξωδικαστική επίλυση διαφορών
Από το 1995 έγιναν προσπάθειες για την εξεύρεση άλλων διαδικασιών για
εναλλακτική επίλυση των διαφορών. Στο άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ, όπως μετά
από πολυάριθμες τροποποιήσεις από το 1999 ως τις 16.9.2000 τέθηκε σε ισχύ,
ορίζεται ότι «Αγωγές, που έχουν ως αντικείμενό τους διαφορές ιδιωτικού δικαίου,
οι οποίες υπάγονται στην καθύ ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου
κατά την τακτική διαδικασία, για τις οποίες επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο
να συνομολογηθεί συμβιβασμός, δεν μπορεί να συζητηθούν, αν δεν προηγηθεί
απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης». Κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης
της αγωγής και τον ορισμό δικασίμου ο γραμματέας θέτει στο πρωτότυπο και στα
αντίγραφα ευδιάκριτη σφραγίδα ότι συζήτηση δεν επιτρέπεται αν δεν προηγηθεί
απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Η πρόσκληση στη δικάσιμο συνδέεται με την πρόσκληση του εναγόμενου, με την
οποία καλείται να εμφανιστεί στη Γραμματεία του δικηγόρου του ενάγοντος ή στα
γραφεία των δικηγόρων των τελευταίων μια ορισμένη ημέρα και ώρα ώστε να
γίνει εξώδικος προσπάθεια επίλυσης της διαμάχης. Ο καλούμενος είναι
υποχρεωμένος να παρουσιαστεί με έναν δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από έναν
δικηγόρο με ειδική πληρεξουσιότητα . Οι δικηγόροι μπορούν να ορίσουν μια άλλη
ημερομηνία για τη συνεδρίαση από κοινού ή να την αναβάλλουν για μια άλλη
ημέρα και ώρα σε καθορισμένο τόπο. Οι συνεδριάσεις για την εξώδικη επίλυση
της διαμάχης πραγματοποιούνται μεταξύ της πέμπτης ημέρας από την κατάθεση
της αγωγής έως και την τριακοστή Πέμπτη ημέρα πριν τη δίκη. Σε αυτήν την
συνάντηση εξετάζουν τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς επίσης και οι δικηγόροι τους
ή εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους τους, που τους στηρίζουν, εκτός και
αν επιθυμούν, και ένα τρίτο μέρος, που το καθορίζουν μαζί, για το όλο φιλόδικο
θέμα και την ανταγωγή του εναγόμενου, χωρίς να δεσμεύεται από τους
κανονισμούς επί της ουσίας της υπόθεσης.
Χρησιμοποιούν όλα τα κατάλληλα μέσα, για να καθορίσουν τα κρίσιμα γεγονότα
και τα σημεία, στα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη δε συμφωνούν ή συμφωνούν
καθώς επίσης και τις συνέπειες, τις οποίες δέχονται ή αμφισβητούν, ώστε να
βρεθεί μια αποδεκτή λύση και για τις δυο μεριές της διαφωνίας είτε συνολικά είτε
εν μέρει.
Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη φθάνουν σε μια μερική ή συνολική επίλυση,
συντάσσονται τα πρακτικά δωρεάν, στα οποία σημειώνεται το περιεχόμενο της
συμφωνίας τους, και ειδικά το είδος της αναγνωρισμένης απαίτησης, το ύψος
της οφειλόμενης παροχής και πιθανοί όροι, βάσει των οποίων θα
πραγματοποιηθεί. Η συμφωνία περιορίζεται στα όρια της δικαστικής διαφοράς.
Επιπλέον καθορίζονται οι δαπάνες και επιβάλλονται σύμφωνα με τους
κανονισμούς των άρθρων 176ff. Τα πρακτικά χρονολογούνται και υπογράφονται
από τα συμβαλλόμενα μέρη ή τους δικηγόρους τους σε τόσα ακριβή αντίγραφα,
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όσα τα συμβαλλόμενα μέρη διαμάχης ή οι ομάδες συμβαλλόμενων μερών
διαμάχης υπάρχουν. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαμάχης μπορεί να επικυρώσει
αντίγραφο των πρακτικών από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ενώπιον του
οποίου η καταγγελία εκκρεμούσε.
Αφού καθορίσει ο πρόεδρος α) ότι αφορά μια εξώδικη διαφωνία που μπορεί να
λυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, β) ότι τα πρακτικά υπογράφηκαν νόμιμα
και γ) αυτό από αυτό το είδος της αναγνωρισμένης απαίτησης και το πιθανό
ποσό της οφειλόμενου παροχής προκύπτει σαφώς, επιβεβαιώνει τα πρακτικά.
Εάν η διαφωνία περιέχει μια άρνηση, ερμηνεύονται τα πρακτικά σε επιβεβαίωση
εκτελεστού τίτλου, και ο πρόεδρος δίνει συγχρόνως τον εκτελεστήριο τύπο. Εάν η
διαφωνία έχει έναν μόνο αναγνωρίσιμο χαρακτήρα, τα πρακτικά αποδεικνύουν
την απαίτηση. Σε κάθε περίπτωση με την επιβεβαίωση των πρακτικών οι νομικές
διαδικασίες σταματούν.
Εάν δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία, συντάσσονται πρακτικά για τα μη
ολοκληρωμένα μιας «εξώδικης διαμάχης», στο οποίο μπορούν επίσης να
αναφερθούν οι λόγοι. Εάν κανένα από τα κοινά πρακτικά δεν υπογραφεί, ο
δικηγόρος του ενάγοντος ή ενός άλλου επιμελούς διαδίκου μπορεί να διατυπώσει
μια εξήγηση, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τα μη ολοκληρωμένα. Ο
δικηγόρος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους μπορεί επίσης να διατυπώσει μια
τέτοια εξήγηση. Τα πρακτικά σχετικά με τα μη ολοκληρωμένα ή τις εξηγήσεις
υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της δικάσιμου μαζί με τα αιτήματα/τις προτάσεις.
Στην περίπτωση μιας μερικής συμφωνίας, κανένα ειδικό πρακτικό ούτε εξήγηση
δεν πρόκειται να διατυπωθεί για τη μη ολοκληρωμένα.
Δυστυχώς αυτή η μορφή της εναλλακτικής επίλυσης της διαμάχης δεν έχει
οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα και έχει λειτουργήσει μόνο ως
προϋπόθεση για τη διαδικασία της δικάσιμου της αγωγής ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου.
Η μόνη εναλλακτική διαδικασία για την επίλυση της διαμάχης, για την οποία
μπορεί κάποιος να πει ότι λειτουργεί στην Ελλάδα, είναι η διαιτησία.
Διαιτησία
Στο έβδομο κεφάλαιο του ΑΚ, που ασχολείται με τη διαιτησία, ορίζονται οι αρχές
αυτού του οργάνου (στα άρθρα 867 έως 903).
Εμπίπτουν σε μια διαιτησία όλες οι διαμάχες ιδιωτικού δικαίου, όταν εκείνες
συμφωνούν σε αυτό, την εξουσιοδότηση της ελεύθερης διάθεσης πάνω στο θέμα
της διαφωνίας, με την εξαίρεση των διαφωνιών σχετικά με τις παροχές
εξαρτώμενης εργασίας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν επίσης να ρυθμίσουν ότι οι μελλοντικές
διαμάχες θα λύνονται με τη διαιτησία. Εντούτοις σε αυτή την περίπτωση η
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συμφωνία πρέπει να γίνει εγγράφως και να αναφερθεί σε μια ορισμένη νομική
σχέση από την οποία προκύπτουν οι διαμάχες. Η σύμβαση διαιτησίας μπορεί να
καταφύγει επίσης ενώπιον ενός δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης. Ένας ή περισσότεροι διαιτητές καθώς επίσης και ολόκληρο το
δικαστήριο μπορούν να ορισθούν ως διαιτητές.
Εάν η σύμβαση διαιτησίας δεν καθορίζει κανένα διαιτητή ή τον τρόπο, όπως
αυτοί πρόκειται να επιλεγούν, καθορίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος έναν διαιτητή.
Εάν υπάρχουν περισσότεροι διαιτητές και η σύμβαση διαιτησίας δεν προβλέπει
διαφορετικά, οι διαιτητές πρέπει να ορίσουν έναν Συντονιστή. Ο διορισμός ενός
διαιτητή από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, ο διορισμός ενός συντονιστή από
τους διαιτητές ή ο διορισμός των διαιτητών ή του συντονιστή από ένα τρίτο άτομο
είναι αμετάκλητος.
Σε κάθε μονομελές πρωτοδικείο υπάρχει ένας κατάλογος με τους διαιτητές, τους
οποίους οργανώνει το πολυμελές πρωτοδικείο. Ο εντεταλμένος διαιτητής δεν
είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τον διορισμό του. Η πρόσκληση συμβαλλόμενων
μερών στη διαπραγμάτευση πρέπει να προπληρώσει τις μισές από την αμοιβή
διαιτητών ή τις αμοιβές διαιτητών και συντονιστή σύμφωνα με το άρθρο 882 του
ΑΚ. Με την διαιτητική απόφαση επίσης καθορίζεται, ποιες αμοιβές και δαπάνες
πρέπει να πληρώσει το συμβαλλόμενο μέρος.
Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται ενώπιον του συνόλου των ενεργούντων
διαιτητών και του συντονιστή. Αυτοί οι διαιτητές ορίζουν ελεύθερα τον τόπο και τη
χρονική στιγμή για την εφαρμογή της διαιτησίας και την ιδία τη διαιτησία, αν
προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση διαιτησίας . Κατά τη διάρκεια της
διαιτησίας τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Ισχύει η αρχή της ισότητας. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προσκληθούν στις
διαπραγματεύσεις, προκειμένου να εκθέσουν, σύμφωνα με το διαιτητή άποψης,
προφορικά ή γραπτά τα επιχειρήματα τους και να καταθέσουν τις αποδείξεις
τους. Ο Συντονιστής διευθύνει τη διαπραγμάτευση/συζήτηση. Η εμφάνιση με τον
δικηγόρο ή η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Οι
μάρτυρες και οι διαιτητές μπορούν να ρωτηθούν χωρίς να ορκιστούν – ή ένορκα.
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη σύμβαση διαιτησίας, οι διαιτητές
εφαρμόζουν τους κανονισμούς του βασικού Δικαίου. Η απόφαση/κρίση
διαιτησίας πρέπει να διατυπωθεί γραπτώς και να υπογραφεί προσωπικά από
τους διαιτητές καθώς επίσης και να περιλαμβάνει
a) Όνομα και επώνυμο του Συντονιστή και του Διαιτητή,
b) Ort und Datum der Ausstellung, Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης,
c) Τα ονόματα και τα επώνυμα των προσώπων που συμμετέχουν στη
διαιτησία,
d) Αιτιολόγηση και
e) διαιτητική απόφαση.
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Η διαιτητική απόφαση δεν είναι αμφισβητήσιμη με ένδικα μέσα. Η διαιτητική
απόφαση μπορεί μόνο αναιρεθεί ολοκληρωτικά ή εν μέρει μόνο με δικαστική
απόφαση, εάν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:
1) όταν η σύμβαση διαιτησίας είναι άκυρη
2) εάν αυτή έχει εκδοθεί μετά το τέλος εγκυρότητας της σύμβασης
διαιτησίας
3) όταν εκείνοι, που την εξέδωσαν, οριζόταν από την αθέτηση των
όρων σύμβαση διαιτησίας ή όταν μέρη έχουν ανακαλεστεί ή έχουν
λάβει θέση, μολονότι το αίτημα εξαίρεσής τους είχε γίνει αποδεκτό,
4) εάν οι εκθέτες ενεργούν υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές τους, που
τους δίδονται από τη σύμβαση διαιτησίας ή από το νόμο
5) όταν έχουν παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 886 παρ. 2 (Λήξη της
Συμφωνίας), 891 και 892 (Περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης),
6) όταν αυτό αντίκειται των διατάξεων της δημόσιας τάξης και των
χρηστών ηθών
7) εάν αυτό είναι ακατανόητο ή περιέχει τους αντιφατικούς
κανονισμούς,
8) όταν υπάρχει λόγος για αναθεώρηση της διαδικασίας σύμφωνα με
το άρθρο 544 του ΑΚ.
Στα άρθρα 902 του ΑΚ διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα στα Επιμελητήρια, τα
Χρηματιστήρια και στις εμπορικές συναλλαγές καθώς επίσης και στους
επαγγελματικές ενώσεις, που είναι νομικά πρόσωπα του δημόσιου δικαίου, με τις
προηγούμενες αξιολογήσεις των προεδρείων τους, οργανώθηκαν σταθερές
διαιτησίες βάσει των διατάξεων, που εκδόθηκαν μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης καθώς επίσης και του Υπουργείου, στο οποίο υπάγονται
το Επιμελητήριο, το Χρηματιστήριο ή και η Ένωση.
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Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας “διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση” είναι
η παροχή βασικών γνώσεων στο θέμα της εξώδικης συμφωνίας μέσω της
διαδικασία συμφιλίωσης από τις διαδικασίες συμβιβασμού με κεντρικό άξονα τη
μεσολάβηση στη Γερμανία και την Ελλάδα. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στη
γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Διδακτικοί στόχοι είναι:
Γνώση γύρω από τη δυνατότητα της εξώδικης συμφιλίωσης και τις
διαδικασίες συμβιβασμού τους
Γνώση γύρω από τον ορισμό της μεσολάβησης καθώς επίσης και των
περιοχών ισχύος τους
Γνώση γύρω από τις νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες
προκύπτουν, όταν ένας δικηγόρος ενεργεί ως μεσολαβητής
Γνώση γύρω από τα πλεονεκτήματα της διαιτησίας σε διαμάχη καθώς
επίσης και της μεσολάβησης
Γνώση γύρω από το περιεχόμενο της εκτέλεσης μιας μεσολάβησης
Πρακτικές ασκήσεις
Λεξιλόγιο Γέρμανο-Ελληνικό για τον τομέα θέματος της διαιτησίας των
διαφορών και της Μεσολάβησης
Κρίσιμο είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν μια κατανόηση για την
εναλλακτική εξώδικη συμφωνία. Η διαιτησία (και ως τμήμα εκείνης η
μεσολάβηση) είναι ένας τομέας, ο οποίος είναι όλο και περισσότερο σημαντικός.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους
του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τη διευθέτηση διαφορών και
διαμεσολάβηση. Νέο στοιχείο στην ενότητα αυτή είναι η συμπλήρωση σχετικά με
το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί ως προς το τμήμα των
ασκήσεων.
Διάρκεια σε
λεπτά
1-2

Περιεχόμενο διδασκαλίας

3-8

Εισαγωγή στο θέμα στη γερμανική
γλώσσα

9-13

Εισαγωγή στο θέμα στην ελληνική
γλώσσα

14-20

Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων στη
γερμανική γλώσσα
Διευκρίνιση των νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων στην
ελληνική γλώσσα
Ερωτήσεις και απαντήσεις, στη
γερμανική και την ελληνική γλώσσα
αντίστοιχα
Άσκηση

21-28
29-40
41- 75
76-80
81-90

Υλικό διδασκαλίας

Χαιρετισμός στη γερμανική και την
ελληνική γλώσσα.
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας

- Ομαδική Εργασία

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της
άσκησης σε ΜΙΑ γλώσσα (της
επιλογής των εκπαιδευτών)
Σύντομη καταληκτική συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα της επιλογής των
εκπαιδευτών)
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Ασκήσεις
Παιχνίδι ρόλων
«Η Μεσολάβηση στο χωρισμό και το διαζύγιο»
Στόχος αυτού του παιχνιδιού ρόλων είναι να έχουν μια σύντομη άποψη της
μεσολάβησης και την εμπειρία της συζήτησης σε μια συνεδρίαση
απολογισμού.
Οι μαθητευόμενοι πρέπει οι ίδιοι για αυτή την εργασία να βρίσκονται σε
τετραμερείς ομάδες. Τα παιχνίδια ρόλων μπορούν να λειτουργούν παράλληλα,
ωστόσο ο τελικός στοχασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί στην συνολική ομάδα.
Επίσης μπορούν να επιλεγούν τέσσερα άτομα, τα οποία θα παίξουν τις σκηνές
ενώπιον των άλλων μαθητευομένων. Ένα περιεκτικό μαθησιακό αποτέλεσμα
είναι προ πάντων υπαρκτό όταν συμμετέχουν όλοι. Τρία άτομα στις αντίστοιχες
ομάδες διαμορφώνουν τους παράγοντες, το τέταρτο πρόσωπο είναι ο
παρατηρητής της εξέλιξης. Θα παιχτούν δύο διαφορετικές σκηνές.
Αρχική κατάσταση:
Η Μία (47) και ο Αλέξανδρος Γαλάνης (49) τελικά χώρισαν. Από το γάμο τους
απέκτησαν ένα γιο τον Παύλο (20). Το έπιπλο, ένα όμορφο σεκρετέρ, αποτελεί
αντικείμενο διαμάχης. Αυτό το σεκρετέρ είναι ένα χειροποίητο δώρο των γονέων
της Μίας στο ζευγάρι πριν από 10 χρόνια. Η Μία το θέλει, επειδή ο πατέρας της
το έφτιαξε μόνος του και γιατί είναι δώρο των γονιών της και ο Αλέξανδρος το
θέλει, επειδή και ο ίδιος το χρησιμοποίησε και επειδή ήταν δώρο για το ζευγάρι.
Σκηνή 1: Η Μία και ο Αλέξανδρος Γαλάνης διαλέγουν την δικαστική οδό. Μέσα
σε 10 λεπτά θα πρέπει και οι δύο να εκθέσουν και να επιχειρηματολογήσουν
ενώπιον του δικαστηρίου τις θέσεις τους. Ο δικαστής πρέπει μετά να εκδώσει
μια δικαστική απόφαση. Ο παρατηρητής παρακολουθεί και προσέχει τα χρονικά
πλαίσια.
•

Δεν αφορά σε αυτήν την σκηνή τη ρεαλιστική απεικόνιση μιας
συνεδρίασης - είναι δυνατό να αντικατασταθούν η Μία και ο Αλέξανδρος
από δικηγόρους, ωστόσο είναι απλούστερο για τους μαθητευομένους να
εμφανιστούν ως πρόσωπα. Είναι σημαντικό ότι και οι δύο εκφράζουν τα
επιχειρήματά τους (και τα αναπτύσσουν εκ νέου), και ότι ο δικαστής
εκδίδει μια απόφαση, η οποία δεν συνοδεύεται απαραίτητα από
παραγράφους. Δεν υπάρχουν σύνορα στη φαντασία!

Σκηνή 2: Η Μία και ο Αλέξανδρος αναζητούν την οδό της μεσολάβησης. Αυτή τη
φορά δεν υπάρχει δικαστής, αλλά ένας μεσολαβητής. Αναζητάται ο συμβιβασμός
μέσα από μια κοινή συζήτηση. Δυνατότητα ομοφωνίας (μπορεί να υποβληθεί
επίσης στο μεσολαβητή):
Μεσολαβητής: «Καλή ημέρα! Είχαμε ήδη διάφορες συνεδριάσεις και πήγαν πολύ
καλά. Τώρα προγραμματίσαμε για αυτήν την συζήτηση το θέμα σεκρετέρ. «Το
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ζήτημα είναι, ποιος θα πρέπει να τον αποκτήσει. Στόχος της συνεδρίασής μας
είναι ο καθένας να μπορεί να τοποθετηθεί ανοιχτά και εμείς να προσπαθήσουμε
στην κοινή συζήτηση να βρούμε έναν συμβιβασμό».
•

Δεν είναι απαραίτητο μετά το δεδομένο χρόνο να υπάρχει απαραιτήτως
μια λύση. Το να μην υπάρχει λύση θα αποδείκνυε, πόσο περίπλοκη
μπορεί στην πραγματικότητα να είναι μια συμφωνία. Σημαντική είναι η
αναζήτηση. Ο παρατηρητής προσέχει τα χρονικά πλαίσια.

Βοήθεια για την επιχειρηματολογία:
Γενικά τα επιχειρήματα δεν πρέπει να καθοριστούν. Είναι καθήκον του
μαθητευομένου να τοποθετηθεί στη θέση των ενδιαφερομένων ατόμων και να
επιχειρηματολογήσει ανάλογα. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτός και
επομένως να υπάρχει χώρος για προσωπικές σκέψεις.
Παραδείγματα:
• Mία: Φρόντισε και διατήρησε το σεκρετέρ - χωρίς αυτήν θα βρισκόταν
τώρα σε διαφορετική κατάσταση! Ο πατέρας της το λάξευσε με πολλή
αγάπη και φυσικά δε θα ήθελε να το πάρει εκείνος κ.ο.κ.!
•

Αλέξανδρος: Το χρησιμοποίησε άριστα και γι’ αυτό το αγαπά πολύ αυτό το
έπιπλο. Επιπλέον ανέπτυξε ένα μοναδικό σύστημα, πως και που ποια
έγγραφα να ταξινομεί και αποθηκεύει. Εκτιμά πραγματικό, τι του
προσφέρει το σεκρετέρ κ.λπ.!

•

Lösungsmöglichkeiten: Sohn Paulos bekommt den Sekretär oder
Alexander/Mia bekommt den Sekretär, Mia/Alexander das Sofa
(Austausch).

•

Τρόποι επίλυσης: Ο γιος Παύλος παίρνει το σεκρετέρ ή ο Αλέξανδρος / Η
Mία παίρνει το σεκρετέρ, Η Mία / Ο Αλέξανδρος τον καναπέ (ανταλλαγή).

Στοχασμός:
1) Πώς αισθάνθηκαν οι ενδιαφερόμενοι στη σκηνή 1: «Νικητές», «Ηττημένοι»,
Ρόλος του δικαστή, Παρατηρητής;
2) Πώς αισθάνθηκαν οι ενδιαφερόμενοι στη σκηνή 2: Mia, Αλέξανδρος, Ρόλος
μεσολαβητή, Παρατηρητής;
Συνολικά: Ομοφωνία ή Αντίθεση;
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Αποτέλεσμα / Περίληψη
Tεστ / Αξιολόγηση
Αυτά τα έγγραφα μπορούν να δοθούν στους μαθητευομένους, προκειμένου να
εξετασθούν οι βάσεις της Διαιτησίας και της Μεσολάβησης.
1. Μπορεί μια Διαιτησία να οριστεί έννομα;
2. Περιγράψτε τουλάχιστον τρία πλεονεκτήματα της εναλλακτικής επίλυση
διαφορών!
3. Ελλάδα: Ονόμασε τουλάχιστον έξι λόγους ως προϋπόθεση για την
ακύρωση μιας απόφασης διαιτησίας από δικαστική απόφαση !
4. Γερμανία: Μπορεί ένας δικηγόρος σε μια διαμάχη να δράσει ως
μεσολαβητής, εάν έχει αντιπροσωπεύσει ένα από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη της μεσολάβησης, πριν σε άλλη υπόθεση ως δικηγόρος;
5. Κατά τη μεσολάβηση
οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται ανοιχτά και να τεκμηριώνονται
να μπορούν αυτές οι πληροφορίες και αργότερα σε μια δημόσια
συνεδρίαση να προσκομισθούν ως αποδεικτικά στοιχεία
ένας δικηγόρος δεν υποχρεούται στην τήρηση του απορρήτου όταν δρα
ως μεσολαβητή
δίδεται σημασία της προσωπική ευθύνη των συμβαλλόμενων μερών
σύγκρουσης, ωστόσο ο μεσολαβητής μπορεί να λάβει εν τέλει μια απόφαση

6. Σκιαγραφήστε τη λήξη μιας μεσολάβησης!
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Λύσεις:
1. Μπορεί να οριστεί έννομα. Αυτό σημαίνει ότι βάσει § 15a 1 ΝΕΚΠολΔ μια
αγωγή μπορεί να εγερθεί, μόνο εάν έχει επιχειρηθεί να διευθετηθεί η
διαμάχη αρμονικά από μια Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτός ο περιορισμός της
δικαστικής οδού ισχύει στις περιουσιακές διαφορές (Διεκδικήσεις μέχρι
750 ευρώ), στις γειτονικές διαφωνίες, εάν δεν αφορά τα δράσεις μιας
εμπορικής επιχείρησης. Στις διαμάχες λόγω δυσφήμησης ισχύει το ίδιο,
εκτός αν έχουν περάσει στον Τύπο ή το Ραδιόφωνο. Σε αυτή την
περίπτωση ο ενάγων πρέπει βάσει § 15a Ι 3 ΝΕΚΠολΔ να καταθέσει μια
βεβαίωση αναφορικά με την ανεπιτυχή προσπάθεια συμφωνίας μέσω μίας
Επιτροπής Διαιτησίας που έχει καταρτίσει ένα κρατίδιο.
2. Η διαμάχη ολοκληρώνεται συνήθως γρηγορότερα και οικονομικότερα απ'
ότι στις μακροχρόνιες διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
Συχνά η δικαστική απόφαση δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα της
διαμάχης. Εδώ μπορούν συχνά να συμφωνηθούν και να βρεθούν
καλλίτερες και μόνιμες λύσεις.
Πολλά προβλήματα είναι άσχετα από νομικής απόψεως και κατά συνέπεια
στο δικαστήριο δεν λαμβάνονται υπόψη. Αυτά μπορούν κατά τη διαιτησία
ληφθούν υπόψη και να αναπτύξουν λύσεις μεσολάβησης προς όφελος
αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών.
3.

Η διαιτητική απόφαση δεν είναι αμφισβητήσιμη με ένδικα μέσα. Η
διαιτητική απόφαση μπορεί μόνο αναιρεθεί ολοκληρωτικά ή εν μέρει μόνο
με δικαστική απόφαση, εάν συντρέχουν οι ακόλουθοι λόγοι:

•
•
•

όταν η σύμβαση διαιτησίας είναι άκυρη,
εάν αυτή έχει εκδοθεί μετά το τέλος εγκυρότητας της σύμβασης διαιτησίας,
όταν εκείνοι, που την εξέδωσαν, οριζόταν από την αθέτηση των όρων
σύμβαση διαιτησίας ή όταν μέρη έχουν ανακαλεστεί ή έχουν λάβει θέση,
μολονότι το αίτημα εξαίρεσής τους είχε γίνει αποδεκτό
εάν οι εκθέτες ενεργούν υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές τους, που τους
δίδονται από τη σύμβαση διαιτησίας ή από το νόμο
όταν έχουν παραβεί τις διατάξεις των άρθρων 886 παρ. 2 (Λήξη της
Συμφωνίας), 891 και 892 (Περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης),
όταν αυτό αντίκειται των διατάξεων της δημόσιας τάξης και των χρηστών
ηθών

•
•
•

4. Αυτό θα ήταν αθέτηση της υποχρέωσης ουδετερότητας ενός μεσολαβητή,
αλλά δεν επιφέρει συνέπειες επαγγελματικής διαγωγής, αλλά είναι μόνο
και μόνο η αθέτηση μιας συμβατικής υποχρέωσης της Συμφωνίας
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Μεσολάβησης, για την οποία ο δικηγόρος μπορεί να είναι εάν κριθεί
απαραίτητο υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση. Ο δικηγόρος όμως
μπορεί να παρακάμψει αυτή την αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων,
καθώς μπορεί να επιστήσει την προσοχή στην πρότερη δραστηριότητα
πριν το τέλος της Συμφωνίας Μεσολάβησης .
5. Μόνο το πρώτο μικρό τετραγωνάκι είναι σωστό!
6. Πέμπτο βήμα - Έντυπο υλικό εκπαίδευσης
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Εξώδικη συμφωνία/διευθέτηση/επίλυση διαφορών
Διαδικασία συμφιλίωσης
Διαιτητικό δικαστήριο
Διαμεσολάβηση
Υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου
Δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας
Συγκρουόμενα μέρη
Μεσολάβηση
Μεσολαβήτρια
Ρόλος
Παιχνίδι των ρόλων
Παρατηρητής
Συμφωνία Μεσολάβησης

Bila-Train in Practice - Ενότητα “Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση” - ειδικευμένοι υπάλληλοι
δικηγορικού γραφείου - DE-EL

Βιβλιογραφία και πηγές
Delerue/Reeckmann-Fiedler: Μεσολάβηση στο διαζύγιο και στην κληρονομιά.
Βερολίνο 2005
Breuckmann/Würth: Συμβουλευτικό έντυπο νομικών διαφορών.
Φρανκφούρτη/Βιέννη 2003
Παραπομπές στο Διαδίκτυο
•
•
•
•
•

www.bilk-keil.de/fueralle/mediationsvertrag.doc, 23.2.2008
http://www.mj.niedersachsen.de/master/C8107843_N7909687_L20_D0_I
693.html, 7.2. 2008
www. bmj.bund.de, 20.2.2008
http://lexikon.meyers.de/meyers/Mediation
http://www.ec.europa.eu/civiljustice

Bila-Train in Practice - Ενότητα “Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση” - ειδικευμένοι υπάλληλοι
δικηγορικού γραφείου - DE-EL

Παραρτήματα
Ευρωπαϊκή Ένωση.(EU):
Ελεύθερος ο δρόμος για τη μεσολάβηση στις διεθνικές διαφωνίες
Βερολίνο, 28. Φεβρουαρίου 2008
Η επίλυση διεθνικών διαφωνιών με τη μεσολάβηση γίνεται ελκυστικότερη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης αποφάσισε σήμερα στις
Βρυξέλλες την πρόταση για μια «Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου αναφορικά με ορισμένες πτυχές της Μεσολάβησης σε πολιτικά και
εμπορικά θέματα»( την αποκαλούμενη Οδηγία Μεσολάβησης). Η διευθέτηση των
διεθνικών διαφωνιών από τη μεσολάβηση γίνεται ελκυστικότερη με αυτόν τον
τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
«Κατ’ αυτό τον τρόπο ο δρόμος είναι ελεύθερος για μια επικείμενη έγκριση της
οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», αναφέρει η ομοσπονδιακή Υπουργός
Δικαιοσύνης Brigitte Zypries. «Κατά τη γερμανική προεδρία το προηγούμενο έτος
προωθήσαμε σημαντικά το έργο για την Οδηγία της Μεσολάβησης. Επομένως
είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η οδηγία μπορεί να τεθεί σύντομα σε ισχύ.»
Σε μια διαδικασία μεσολάβησης τα συμβαλλόμενα μέρη, αντί να προσφύγουν
αμέσως στα δικαστήρια, απευθύνονται σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο μεσολαβητή.
Αυτός υποστηρίζει τα συμβαλλόμενα μέρη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και
συμφωνίας. Δεν υποβάλλει προτάσεις για την επίλυση.
Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν τα ίδια να κατανοήσουν τα συμφέροντά
τους πολύ καλά και να αναπτύξουν λύσεις, προκειμένου να διευθετήσουν τη
διαμάχη τους αυτόνομα και προς το συμφέρον των συμβαλλόμενων μερών.
Οι πολίτες, που επιλέγουν τη μεσολάβηση ως εξώδικη διαδικασία για την
εξομάλυνση της διαμάχης, δεν πρέπει να υφίστανται καμία ζημία, η οποία θα
έφερνε τη διευθέτηση της διαμάχης τους ενώπιον του δικαστηρίου. Η
μεσολάβηση πρόκειται να αντιπροσωπεύσει μια ισοδύναμη εναλλακτική λύση
στις νομικές διαδικασίες. Επομένως και για τη μεσολάβηση πρέπει να
εξασφαλιστούν ορισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις και οι συμφωνίες που
προκύπτουν από μια μεσολάβηση πρέπει, εάν απαιτείται, να μπορούν να είναι
εκτελεστές. «Μέχρι τώρα ένα συμβαλλόμενο μέρος έπρεπε να σκεφθεί ακριβώς
εάν θα έπρεπε πραγματικά να τολμήσει μια προσπάθεια μεσολάβησης στις
διεθνικές διαφωνίες, διότι υπήρχε ο φόβος ότι λόγω των διαφορετικών
συστημάτων στα κράτη μέλη, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι προθεσμίες
παραγραφής θα μπορούσαν να λήξουν και κατά συνέπεια αργότερα να μην
μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια. Η σημερινή συναίνεση του
Συμβουλίου των Υπουργών εξαλείφει αυτά τα εμπόδια. Δίνει ένα σαφές κίνητρο
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για την αναζήτηση λύσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών με τη
μεσολάβηση αντί μέσω ακριβών και μακροχρόνιων διεθνικών νομικών
διαδικασιών. Κατά συνέπεια η οδηγία συνεισφέρει σημαντικά στη νομική ειρήνη
και συγχρόνως στην αποφόρτιση των δικαστηρίων», δήλωσε η Zypries.
Η οδηγία ισχύει μόνο στις διεθνικές διαφωνίες, κατά συνέπεια για τις
μεσολαβήσεις, κατά τις οποίες τα συγκρουόμενα μέρη διαμένουν συνήθως σε
διαφορετικά κράτη μέλη, ή εάν μετά από μια μεσολάβηση σε εθνικό επίπεδο
υπάρχει αργότερα προσφυγή σε δικαστήριο ενός άλλου κράτους μέλος.
«Η οδηγία για ορισμένες πτυχές της μεσολάβησης σε πολιτικά και εμπορικά
θέματα» δεν επιδιώκει, όπως το όνομά της ήδη αναγγέλλει, κάποιο περιεκτικό
κανονισμό της μεσολάβησης. Εκτός από έναν ορισμό του όρου της μεσολάβησης
και των μεσολαβητών και των γενικών δηλώσεων σχετικά με την Διασφάλιση
των Ποιοτικών Επιπέδων υπάρχει και μια οδηγία για την εκτελεστότητα των
συμφωνιών, για το απόρρητο της μεσολάβησης και για τη λήξη των προθεσμιών
παραγραφής κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης. Η οδηγία προωθεί τη
μεσολάβηση για την περίπτωση μιας επιτυχούς πορείας και αποτρέπει τα
μειονεκτήματα σε περίπτωση αποτυχίας.
Παράδειγμα 1:
Όταν ένας γερμανός και ένας γάλλος πολίτης λύνουν μέσω της
μεσολάβησης μια διαφορά και κλείνουν μια συμφωνία όσον αφορά την
πληρωμή 400 €, αυτή η συμφωνία, μπορεί μετά από αίτηση και με τη
συμφωνία αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών σε κάθε κράτος μέλλος
της ΗΕ (εξαιρουμένης της Δανίας) να κηρυχθεί εκτελεστός. Η συμφωνία
μπορεί να συγκριθεί με μια δικαστική απόφαση ενός άλλου κράτους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε μετά από μια διαδικασία αναγνώρισης να
μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή στη Γερμανία ή τη Γαλλία. Φυσικά το
περιεχόμενο της συμφωνίας πρέπει να είναι σύμφωνο με το Δίκαιο. Έτσι
είναι για παράδειγμα, επίσης στα πλαίσια μιας μεσολάβησης όχι μόνο για
την πραγματοποίηση μιας απλής συμφωνίας, η μεταβίβαση της επιμέλειας
από το ένα γονιό στον άλλο ή ακόμα και σε τρίτο άτομο, μιας και τέτοιοι
διακανονισμοί είναι δικαίωμα των κρατικών δικαστηρίων.
«Ήταν σημαντικό για εμάς η εκτελεστότητα να επιτυγχάνεται μόνο με τη
συμφωνία αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών, έτσι ώστε η αρχή της
μεσολάβησης να διαφυλαχθεί ως εκούσια διαδικασία», τόνισε η Zypries.
Παράδειγμα 2:
Εάν η μεσολάβηση αποτύχει, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να
προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο. Δεν διαδραματίζει κανέναν ρόλο
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εάν αφορά ένα γερμανικό, γαλλικό ή το δικαστήριο ενός άλλου κράτους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξίσου ελάχιστης σημασίας είναι το αν θα
εφαρμοστεί το γερμανικό, το γαλλικό ή κάποιο άλλο Δίκαιο. Πάντως
πρέπει σε όλα τα κράτη μέλη να ληφθούν νομικά προληπτικά μέτρα, ώστε
οι ισχύουσες προθεσμίες παραγραφής να μην μπορούν να λήξουν κατά τη
διάρκεια της μεσολάβησης.
Εξάλλου ο μεσολαβητής πρέπει να έχει ενώπιον του αρμόδιου
δικαστηρίου το δικαίωμα άρνησης μαρτυρίας αναφορικά με όλες τις
πληροφορίες, τις οποίες απέκτησε μέσα από τη μεσολάβηση. Μόνο εκεί,
όπου επιτακτικοί λόγοι δημόσιας τάξης επιβάλλουν μια αποκάλυψη (π.χ.
όταν κινδυνεύουν παιδιά), ή όταν η υπάρχει διαμάχη σχετικά με την
ερμηνεία μιας συμφωνίας μεσολάβησης, επιτρέπονται εξαιρέσεις.
Μετά από την αποκαλούμενη επίσημη Συναίνεση που αποφασίστηκε σήμερα στο
Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασχοληθεί με την οδηγία. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεσήμανε κιόλας ότι θα εγκρίνει την ενοποίηση του
Συμβουλίου. Θα πρέπει να υπολογιστεί μια εφαρμογή της οδηγίας έως τα μέσα
του 2008. Μετά την έναρξη της ισχύος, τα κράτη μέλη πρέπει μέσα σε τρία
χρόνια να το εγκρίνουν στο εκάστοτε εθνικό Δίκαιο. Αφήνεται στην κρίση των
κρατών μελών να εφαρμόσει τις διατάξεις επίσης βάσει διαδικασίας
μεσολάβησης σε εθνικό επίπεδο.
Πηγή: http://www.bmj.bund.de
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