
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Τροποποίηση των διατάξεων περί διαιτησίας του 

Κώδιχα Πολιτικής Δικονομίας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Ο θεσμός της διαιτησίας έχει διεθνώς μαχοά παράδοση που εχτεί- 
νεται τόσο στην περιοχή του εσωτεριχού διχαίου όσο χαι στην περιοχή 
του διεθνούς διχαίου. Αναφαίνεται το 12ο περίπου αιώνα, αλλα τις με
γάλες διαστάσεις τις προσλαμβάνει με την οιχσνομιχή, εμποριχή χαι 
βιομηχανική ανάπτυξη στα τέλη του 19ου αιώνα. Στο χώρο του διε
θνούς δικαίου η διαιτησία αποβαίνει ο κατ’ εξοχήν αποτελεσματικός δι- 
καιοδοτικός θεσμός και μια κοινά αποδεκτή λύση. Στις διαφορές που δεν 
έχουν στοιχείο αλλοδαπότητας δικαιολογία της διαιτητικής εκδίκασής 
τους είναι η επιθυμία των διαδικων στα πλαίσια της διαθετικής αρχής 
που ισχύει στην πολιτική δικονομία, να τελειώσει γρήγορα η δίκη, δί
χως τις χρονοβόρες και ευπαθείς σε ακυρότητες και τυπικότητες διαδι
κασίες της πολιτικής δικονομίας.

Έχει γίνει σήμερα γενικότερα αποδεκτό ότι ή διαιτητική επίλυση των 
διαφορών αποτελεί μια πάγια και επιτυχημένη πρακτική τόσο στη χώρα 
μας όσο και στις ξένες χώρες.

Εκείνο το οποίο έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς αλλά xat την 
πράξη είναι το εάν επιτρέπεται στους τακτικούς εν ενεργεία δικαστές να 
ορίζονται ως διαιτητές. Όλες σχεδόν οι χώρες (ενδεικτικές εξαιρέσεις η 
Βραζιλία και η Τυνησία) επιτρέπουν στους&ικάστές να ορίζονται ως 
διαιτητές. Έτσι η δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης δεν μπορεί να 
φθάνει στο σημείο απαγόρευσης του ορισμού των διχαστών ως διαιτη
τών, αλλά θα πρέπει να συντείνει στη βελτίοόση rW θεσμού και στην εξα
φάνιση ορισμένων αρνητικών φαινομένων.

Β. Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου αυτού είνου τα ακόλουθα:
α) Κανένας δικαστικός λειτουργός δεν παίρνει πάνω από μια διαιτη

σία κάθε δύο χρονιά, με εξαίρεση τη διεθνή διαιτησία, έστω και αν διεξά
γεται στην Ελλάδα.

β) Η αμοιβή των διαιτητών ορίζεται στο νόμο με τα ποσοστά που 
ισχύουν και για τις διαιτησίες δικηγόρων, ώστε να είναι στο διάςηκο εκ 
τω προτέρων γνωστή. Προκαταβάλλεται και σε εξαιρετικές περιστάσεις 
δύναται να μειωθεί.

γ) Για τις μη αποτιμητές σε χρήμα διάφορες ο καθορισμός της αμοι
βής των διαιτητών και των εξόδων της διαιτησίας γίνεται κατά την εύ
λογη κρίση του διαιτητικού δικαστηρίου.

δ) Η αμοιβή που αναλογεί στο δικαστικό λειτουργό για τη συμμετοχή 
του στη διαιτησία, κατά ένα μέρος περιέρχεται στον ίδιο, ενώ κατά το 
λοιπό περιέρχεται σε ειδικό λογαριασμό του ΤΑΧΔΙΚ. που αυνιστάται 
με το παρόν χαι διοιχείται με τη συμμετοχή και εκπροσώπων εκ των 
σωματείων δικαστών.

Τα συγκεντρούμενα ποσά στον άνω ειδικό λογαριασμό του ΤΑΧΔΙΚ 
θα διατίθενται για έκτακτη ενίσχυση των δικαστικών λειτουργών και 
των οικογενειών τους, ως xat για επιστημονικούς Χ.α σκοπούς.

Ειδικότερα:
1) Μ ι το άρθρο 1 προστίθεται διάταξη στο άρθρο 871 του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, με την οποία καθιερώνεται η δυνατότητα των δι
χαστικών λειτουργών να εχτελούν έργα διαιτητή ή επιδιαιτητή, αλλά 
μόνο μια φορά κάθε δύο χρόνια.

2) Με το άρθρο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 882 του Κώδικα Πολιτι
κής Δικονομίας και ορίζονται τα εξής:

α) Η ομιοιβή των διαιτητών προκαταβάλλεται, κάτι που ισχύει και 
στην πράξη. Τα ποσοστά αμοιβής ορίζονται τα αυτά όπως και στη μό
νιμη διαιτησία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας (άρθρο 13 του Ν.Δ. 
168/1983). Προκαταβάλλεται το ελάχιστο όριο της αμοιβής που μπο
ρεί να μειωθεί όμως σε εξαιρετικές περιπτώσεις ή για λόγους επιείκειας 
(οικονομική δυσχέρεια κλπ.) και να φθάσει μέχρι το ένα τρίτο του ελάχι- 

. στου ορίου. Για τις μη αποτιμητές σε χρήμα διαφορές η αμοιβή και τα 
έξοδα της διαιτησίας καθορίζονται καπά την εύλογη κρίση του διαιτητι
κού Δικαστηρίου.

β) Ορίζονται τα έξοδα της διαιτησίας, που είναι οι δαπάνες γτα τη διε
ξαγωγή της και η αμοιβή του γραμματέα.

γ) Ορίζονται κριτήρια με τα οποία καθορίζεται ειδικότερα η διαιτη
τική αμοιβή και γίνεται μια ανάλογη με την προκαταβολή ρύθμιση, έτσι 
ώστε σε πολύ απλές υποθέσεις ή και για λόγους επιείκειας να μπορούν οι 
διαιτητές να μειώσουν το ελάχιστο όριο της αμοιβής τους στο μισό. Πα
ράλληλα αντιμετωπίζονται το ζήτημα της κατανομής της αμοιβής με
ταξύ των μελών του διαιτητικού Δικαστηρίου, καθώς και ο τρόπος μα
ταίωσης της διαιτητικής δίκης.

δ) Παρέχεται δικαίωμα προσφυγής του ενδιαφερομένου κατά της

διάταξης της διαιτητικής απόσχισης που καθορίζει το ίχύος της αμοιβής 
των διαιτητών, μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεση της αποσκευής

ε) Ορίζεται ότι από την αναλογούσα στο διχαστή ομιοιβή για τη δρα
στηριότητα του ως διαιτητή ποσοστό μεν 50% περιέρχεται στον ίδιο, με 
εξαίρεση τις διεθνείς διαιτησίες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό της αμοιβής 
καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του ΤΑΧΔΙΚ, που συνισταται με 
αυτόν το νόμο.

3) Με το άρθρο 3 αντικαθίστανται τα άρθρα 898 και 901 παρ. 2 του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ορίζεται ως αρμόδιο για την εκδί
καση των αγωγών ακύρωσης και αναγνώρισης της ανυπαρξίας διαιτη
τικών αποφάσεων το Εφετείο. στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηχε η 
διαιτητική απόφαση. Η απόσχιση του Εφετείου υπόχειται σε αναίρεση, 
που ορίζεται να συζητηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίσπευση του 
προσδιορισμού. Σε περίπτωση ερηιεοδιχιας κάποιου διάδιχου εφάρμοζε- 
‘ται αναλόγως το άρθρο 279 του Κώδιχα Πολιτικής Δικονομίας.

4) Με το άρθρο 4 προβλέπεται η σύσταση ειδικού Λογαριασμού στο 
ΤΑΧΔΙΚ στον οποίο θα περιέρχονται τα καταβαλλόμενα σε αυτό ποσο
στά αμοιβής διαιτησίας. Ακόμη, ορίζεται ειδική επιτροπή που θα διαχει
ρίζεται τα ποσά που θα συγκεντρώνονται στο λογαριασμό αυτό, καθώς 
και οι σκοποί που θα εξυπηρετούνται με τη διάθεση αυτή.

5) Τέλος, στο άρθρο 5 ορίζεται ότι: α) το άρθρο 871 του Κώδιχα Πο
λιτικής Δικονομίας, όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του νομοσχε
δίου, εφαρμόζεται και στις συμφωνίες διαιτησίας, καθώς και στις διαι
τητικές ρήτρες που συνομολογήθηκαν έως την έναρξη ισχύος αυτού του 
νόμου, εκτός αν έχει αρχίσει η διαιτητική διαδικασία, β) οι διατάξεις του 
άρθρου 882 του Κώδοεα Πολιτικής Δικονομίας όπως αντιχαταστάθηκαν 
με το άρθρο 2 αυτού του νόμου, θα έχουν εφαρμογή και στις συμφωνίες 
διαιτησίες που συνομολογήθηκαν έως την έναρξη ισχύος αυτού του νό
μου, έστω και αν η διαιτητική διαδικασία έχει αρχίσει, εκτός αν η 
αιμοιβή έχει ήδη καταβληθεί, έστω εν μέρει και γ) οι διατάξεις των-άρ- 
θρων 898 και 901 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 3 αυτού 
του νόμου, εφαρμόζονται και στις αγωγές ακύρωσης ή αναγνώρισης 
της ανυπαρξίας διαιτητικών αποφάσεων που δεν έχουν συζητηθεί έως 
την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου.

Σ’ αυτά αποβλέπει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και παραχαλούμε 
την εθνική αντιπροσωπεία να το περιβάλει με την ψήφο της.

Αθήνα, 18 Μαΐου 1988 
0 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 

και Τπουργός Δικαιοσύνης
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΤΤΣΟΠΩΡΓΑΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

με το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση των διατάξεων περί διαιτησίας του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».

1) 'Αρθρο 882 Κ. Πολ. Δ.
Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής έχουν δικαίωμα να αμειφθούν και να 

πληρωθούν τα έξοδά τους. Η αμοιβή, αν δεν ορίστηκε διααχ>ρετικά με τη 
συμφωνία διαιτησίας, ορίζεται στη διαιτητική απόφαση. Με προσφυγή 
των ενδιαφερομένων καθορίζεται από το δικαστήριο κατά την κρίση του 
και κατά τη διαδικασία των αρ. 677 επ.

2) Άρθρο 898 Κ.Πολ. Δ.
Αρμόδιο να δικάσει την αγωγή ακύρωσης είναι το πολυμελές πρωτο

δικείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηχε η διαιτητική απόφαση.
Αθήνα. 21 Μαρτίου 1988 

(Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδιχα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαι
τησίας

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 871 του κώδικα πολιτικής δικονομίας προστίθενται οι 
ακόλουθες παράγραφοι:

«3. 0 ορισμός ως διαιτητή ή επιδιαιτητή διχαστικού λειτουργού ονο
μαστικούς, καθώς και η ανάθεση του ορισμού του σε τρίτον, είναι άκυ
ρος, εκτός αν πρόκειται για διεθνή διαιτησία. Η ακυρότητα αυτή δεν 
επιδρά στο κύρος της συμφωνίας. Δε θεωρείται ονομαστικός ο ορισμός 
διχαστικού λειτουργού που κατέχει μόνος αυτός συγκεκριμένη θέση ή 
βαθμό. Σε περίπτωση κωλύματος του ορίζεται από το συμβούλιο της 
επόμενης παραγράφου ο νόμιμος αναπληρωτής του.


