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      OO..dd..MM..            
              

RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  PPRROOCCEEDDUURREE  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  

GGEESSTTIITTEE  DDAALLLL’’OORRGGAANNIISSMMOO  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE    

DDEELLLL’’OORRDDIINNEE  DDEEGGLLII  AAVVVVOOCCAATTII  DDII  TTEERRAAMMOO  

  
****************************************************  

  
AArrtt..  11  --  AAMMBBIITTOO  DDII  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  

  
  11..  AAii  sseennssii  ddeeggllii  aarrtt..  22  ee  55  ddeell  DD..llggss..  nn..  2288//1100,,  iill  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  éé  aapppplliiccaabbiillee  aallllaa  mmeeddiiaazziioonnee  
ppeerr  llaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  ddii  ccoonnttrroovveerrssiiee  cciivviillii  ee  ccoommmmeerrcciiaallii,,  rreellaattiivvee  aa  ddiirriittttii  ddiissppoonniibbiillii,,  cchhee  llee  ppaarrttii  tteennttiinnoo  ddii  
rriissoollvveerree  iinn  mmaanniieerraa  ccoollllaabboorraattiivvaa,,  iinn  ffoorrzzaa  ddii  uunn  aaccccoorrddoo,,  ddii  uunnaa  ccllaauussoollaa  ccoonnttrraattttuuaallee  ee//oo  ssttaattuuttaarriiaa,,  ddii  uunn  
oobbbblliiggoo  ddii  lleeggggee,,  ssuu  iinnvviittoo  ddeell  ggiiuuddiiccee,,  ssuu  iinniizziiaattiivvaa  ddii  ttaalluunnaa  oo  ddii  ttuuttttee  llee  ppaarrttii..  
  22..  IIll  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ssii  aapppplliiccaa,,  iinn  qquuaannttoo  ccoommppaattiibbiillee,,  aaii  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ee  
ccoonncciilliiaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaattii  ddaa  lleeggggii  ssppeecciiaallii..  
  33..  NNeellll’’iippootteessii  iinn  ccuuii  èè  pprreessccrriittttaa  ll’’aassssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  iinn  sseeddee  ggiiuurriissddiizziioonnaallee,,  llee  ppaarrttii  nnoonn  ppoossssoonnoo  
pprroommuuoovveerree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ssee  nnoonn  ccoonn  iill  mmiinniisstteerroo  ddii  uunn  ddiiffeennssoorree  AAvvvvooccaattoo  oo  PPrraattiiccaannttee  AAbbiilliittaattoo,,  
qquueesstt’’uullttiimmoo  nneeii  lliimmiittii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee..  
  44..  LL’’aassssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ddii  uunn  AAvvvvooccaattoo  nneeii  pprroocceeddiimmeennttii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ddiisscciipplliinnaattii  ddaall  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  èè  oobbbblliiggaattoorriiaa,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  55,,  ccoommmmaa  11--bbiiss  ddeell  DD..  LLggss  2288//22001100..  
  
  
AArrtt..  22  --  DDOOMMAANNDDAA  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE    

  
  11..  LLaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ddeevvee  ccoonntteenneerree::    
  aa))  ii  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeellllee  ppaarrttii  iinn  mmooddoo  ddaa  ccoonnsseennttiirree  llee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  33  ccoommmmaa  44  ddeell  
pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo;;    
  bb))  ii  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddii   ccoolluuii  cchhee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  ppaarrtteecciippeerràà  ee  rraapppprreesseenntteerràà  llaa  ppaarrttee  nneell  
pprroocceeddiimmeennttoo,,  ccoonn  aatttteessttaazziioonnee  ssccrriittttaa  ddeell  rreellaattiivvoo  ppootteerree;;    
  cc))  ddeessccrriizziioonnee  ddeeii  ffaattttii  ee  ddeellllee  qquueessttiioonnii  ccoonnttrroovveerrssee  ee  ddeellll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa;;    
  dd))  iinnddiiccaazziioonnee  ddeell  vvaalloorree  ddeellllaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  ddeetteerrmmiinnaattoo  aa  nnoorrmmaa  ddeell  ccooddiiccee  ddii  pprroocceedduurraa  cciivviillee  eexx  
aarrtttt..  1100  ee  ssss..;;    
  ee))  ii  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeell  ddiiffeennssoorree  ddeellllaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAvvvvooccaattoo  ee  ddeellll’’eevveennttuuaallee  aauussiilliiaarriioo  ddeellllaa  ppaarrttee..  
  22..  AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  44,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  DD..llggss..  nn..  2288//1100,,  llaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  
ddeeppoossiittaattaa  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  MMeeddiiaazziioonnee  ((dd’’oorraa  iinn  ppooii  OO..dd..MM..))  ccoonn  qquuaalluunnqquuee  ssttrruummeennttoo  
iiddoonneeoo  aa  ccoommpprroovvaarree  ll’’aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee..  
  33..  LLaa  ddoommaannddaa  ppuuòò  eesssseerree  ccoommppiillaattaa  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmoodduulloo  pprreeddiissppoossttoo  ddaallll’’OO..dd..MM..  oo  iinn  ffoorrmmaa  lliibbeerraa..  
  44..  IIll  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  nnoonncchhéé  ll’’aaddeessiioonnee  ddeellllaa  ppaarrttee  iinnvviittaattaa  aall  pprroocceeddiimmeennttoo,,  
ccoossttiittuuiissccoonnoo  aacccceettttaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee  ddeellllee  iinnddeennnniittàà  ddii  ccuuii  aallllaa  ttaabbeellllaa  aalllleeggaattaa..  
  
  
AArrtt..  33  --  LLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  
  
  11..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellll’’OO..dd..MM..  aammmmiinniissttrraa  iill  sseerrvviizziioo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  22..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ttiieennee  uunn  rreeggiissttrroo,,  aanncchhee  iinnffoorrmmaattiiccoo,,  ppeerr  ooggnnii  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  ccoonn  llee  
aannnnoottaazziioonnii  rreellaattiivvee  aall  nnuummeerroo  dd’’oorrddiinnee  pprrooggrreessssiivvoo,,  aaii  ddaattii  iiddeennttiiffiiccaattiivvii  ddeellllee  ppaarrttii,,  aallll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  
ccoonnttrroovveerrssiiaa,,  aall  mmeeddiiaattoorree  ddeessiiggnnaattoo,,  aallllaa  dduurraattaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ee  aall  rreellaattiivvoo  eessiittoo..  
  33..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  vveerriiffiiccaa  aa))  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  aaii  rreeqquuiissiittii  ffoorrmmaallii  pprreevviissttii  
ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee  llaa  aannnnoottaa  nneellll’’aappppoossiittoo  rreeggiissttrroo;;  bb))  ll’’aavvvveennuuttaa  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeell  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  
ssppeessee  ddii  aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ee  ddeellllee  ssppeessee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  44..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa,,  iinnoollttrree,,  ccoommuunniiccaa  aallllaa  ppaarrttee  iissttaannttee,,  nneell  ppiiùù  bbrreevvee  tteemmppoo  ppoossssiibbiillee  ee  iinn  uunnaa  ffoorrmmaa  
ccoommpprroovvaannttee  ll’’aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee,,  iill  nnoommiinnaattiivvoo  ddeell  mmeeddiiaattoorree  ddeessiiggnnaattoo,,  llaa  ddaattaa  ee  iill  lluuooggoo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ddii  
mmeeddiiaazziioonnee..  LLaa  ppaarrttee  iissttaannttee  pprroovvvveeddee  aallllaa  nnoottiiffiiccaa  ee//oo  ccoommuunniiccaazziioonnee  aallllee  ppaarrttii  iinnvviittaattee  iinn  mmeeddiiaazziioonnee,,  ccoonn  



qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  iiddoonneeoo  aa  pprroovvaarrnnee  ll’’aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee,,  ddeellll’’iissttaannzzaa  ddii  aavvvviioo  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ee  ddeellllaa  nnoottaa  ddii  
ccoommppaarriizziioonnee,,  nnoommiinnaa  ddeell  MMeeddiiaattoorree  ee  ffiissssaazziioonnee  ddeell  pprriimmoo  iinnccoonnttrroo..  
  
  
AArrtt..  44  --  SSEEDDEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
  
  11..    IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ssii  ssvvoollggee  pprreessssoo  llee  aauullee  ddii  uuddiieennzzaa  ddeell  TTrriibbuunnaallee  ddii  TTeerraammoo  
aallll’’uuooppoo  ddeessttiinnaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeell  TTrriibbuunnaallee..    
  22..  LLaa  sseeddee  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  èè  ddeerrooggaabbiillee,,  ppeerr  ggrraavvii  ee  ccoommpprroovvaattii  mmoottiivvii,,  ccoonn  iill  ccoonnsseennssoo  ddii  ttuuttttee  llee  
ppaarrttii,,  ddeell  MMeeddiiaattoorree  ee  ddeellll’’OOrrggaanniissmmoo..  
  
  
AArrtt..  55  --  FFUUNNZZIIOONNII  EE  DDEESSIIGGNNAAZZIIOONNEE  DDEELL  MMEEDDIIAATTOORREE  
  
  11..  IIll  mmeeddiiaattoorree  aassssiissttee  llee  ppaarrttii  nneellllaa  rriicceerrccaa  ddii  uunn  aaccccoorrddoo  cchhee  eessssee  rreeppuuttiinnoo  ssooddddiissffaacceennttee  ppeerr  llaa  
ccoommppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa..  
  22..  IInn  nneessssuunn  ccaassoo  iill  MMeeddiiaattoorree  ssvvoollggee  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnssuulleennzzaa  ssuullll’’ooggggeettttoo  ddeellllaa  ccoonnttrroovveerrssiiaa  oo  ssuuii  
ccoonntteennuuttii  ddeellll’’eevveennttuuaallee  aaccccoorrddoo,,  ssaallvvoo  vveerriiffiiccaarree  llaa  ssuuaa  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  nnoorrmmee  iimmppeerraattiivvee  ee  aallll’’oorrddiinnee  
ppuubbbblliiccoo..  
  33..  LL’’OO..dd..MM..  ddeessiiggnnaa  iill  MMeeddiiaattoorree  iinnddiivviidduuaannddoolloo  ttrraa  ggllii  iissccrriittttii  nneellll’’EElleennccoo  ddeeii  MMeeddiiaattoorrii  oo  
eevveennttuuaallmmeennttee  iinn  aaddeessiioonnee  aallll’’iinnddiiccaazziioonnee  ccoonnggiiuunnttaa  ddeellllee  ppaarrttii  sseemmpprree  ttrraa  ii  nnoommiinnaattiivvii  iinnsseerriittii  nneeii  ssuuddddeettttii  
EElleenncchhii..  
  44..  AAll  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  ll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  nneellllaa  pprreessttaazziioonnee  ddeell  sseerrvviizziioo,,  ll’’OO..dd..MM..  pprroovvvveeddee  aallllaa  
ddeessiiggnnaazziioonnee  ddeell  mmeeddiiaattoorree  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  rroottaazziioonnee  cchhee  tteennggaannoo  ccoonnttoo  ddeellll’’ooggggeettttoo  ee  ddeell  vvaalloorree  ddeellllaa  
ccoonnttrroovveerrssiiaa..    
  55..      IIll  mmeeddiiaattoorree  ddeevvee  eesseegguuiirree  ppeerrssoonnaallmmeennttee  llaa  ssuuaa  pprreessttaazziioonnee..  
  66..  IIll  mmeeddiiaattoorree  ddeevvee  ccoommuunniiccaarree  aallllaa  SSeeggrreetteerriiaa,,  pprroonnttaammeennttee  ee  nnoonn  oollttrree  dduuee  ggiioorrnnii  ddaallllaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuaa  ddeessiiggnnaazziioonnee,,  ll’’aacccceettttaazziioonnee  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ccoonn  qquuaallssiiaassii  mmeezzzzoo  iiddoonneeoo  aa  pprroovvaarrnnee  
ll’’aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee..  
  77..  AAll  mmoommeennttoo  ddeellll’’aacccceettttaazziioonnee,,  iill  MMeeddiiaattoorree  ddeevvee  ssoottttoossccrriivveerree  uunn’’aappppoossiittaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  
iimmppaarrzziiaalliittàà  aatttteenneennddoossii  aa  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ddaallll’’aarrtt..  66  ddeell  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
  88..    LLee  ppaarrttii  ppoossssoonnoo  rriicchhiieeddeerree  aallll’’OO..dd..MM..,,  iinn  bbaassee  aa  ggiiuussttiiffiiccaattii  mmoottiivvii,,  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  mmeeddiiaattoorree..  
IInn  ccaassoo  ddii  aaccccoogglliimmeennttoo  ddeellll’’iissttaannzzaa  ll’’OO..dd..MM..  nnoommiinneerràà  uunn  aallttrroo  mmeeddiiaattoorree..  
  99..  LL’’OO..dd..MM..  pprroovvvveeddeerràà  ppaarriimmeennttii  aallllaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeell  mmeeddiiaattoorree,,  qquuaalloorraa  qquueessttii,,  nneell  ccoorrssoo  ddeell  
pprroocceeddiimmeennttoo,,  rriinnuunnccii  aallll’’iinnccaarriiccoo  pprreevviiaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssccrriittttaa  ee  iiddoonneeaammeennttee  mmoottiivvaattaa,,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  
aacccceettttaattaa  ddaallll’’OO..dd..MM..  mmeeddeessiimmoo..  
  1100..  SSoolloo  iinn  ccaassii  ppaarrttiiccoollaarrii  oovvvveerroo  oovvee  nnoonn  ssiiaa  ppoossssiibbiillee  nnoommiinnaarree  uunnoo  oo  ppiiùù  mmeeddiiaattoorrii  aauussiilliiaarrii  oo  llaa  
ccoonnttrroovveerrssiiaa  lloo  rreennddaa  aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarriioo,,  iill  mmeeddiiaattoorree  ppuuòò  pprroovvvveeddeerree  aallll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee,,  ppeerr  iill  ttrraammiittee  
ddeellllaa  SSeeggrreetteerriiaa,,  ddii  uunn  eessppeerrttoo  iissccrriittttoo  nneellll’’aallbboo  ddeeii  ccoonnssuulleennttii  ee  ddeeii  ppeerriittii  pprreessssoo  ii  TTrriibbuunnaallii..  LLaa  nnoommiinnaa  éé  
ssuubboorrddiinnaattaa  aallll’’iimmppeeggnnoo  ssoottttoossccrriittttoo  ddaa  aallmmeennoo  uunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  aa  ssoosstteenneerrnnee  ggllii  oonneerrii  sseeccoonnddoo  ii  ccoommppeennssii  
pprreevviissttii  ddaallllee  nnoorrmmee  ddii  lleeggggee  oo  ddaallllee  ttaarriiffffee  pprrooffeessssiioonnaallii..  AAllll’’eessppeerrttoo  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  
rreeggoollaammeennttoo  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  ii  ccaassii  ddii  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ee  ll’’iimmppaarrzziiaalliittàà  ddeell  MMeeddiiaattoorree,,  nnoonncchhéé  llee  rreeggoollee  ddii  
rriisseerrvvaatteezzzzaa..  
  
AArrtt..  55--bbiiss  ––  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELL  MMEEDDIIAATTOORREE  ––  TTIIRROOCCIINNIIOO  AASSSSIISSTTIITTOO  
  
  --  II  MMeeddiiaattoorrii  iissccrriittttii  ssoonnoo  tteennuuttii  aadd  uunnoo  ssppeecciiffiiccoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aallmmeennoo  bbiieennnnaallee  ddii  dduurraattaa  
ccoommpplleessssiivvaa  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  1188  oorree,,  pprreessssoo  ggllii  EEnnttii  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  CCaappoo  VV  ddeell  DD..MM..  GGiiuussttiizziiaa  nn..  
118800//22001100  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..  MM..  GGiiuussttiizziiaa  nn..  114455//22001111..  DDeebbbboonnoo  iinnoollttrree  ppaarrtteecciippaarree,,  nneell  bbiieennnniioo  ddii  
aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  iinn  ffoorrmmaa  ddii  ttiirroocciinniioo  aassssiissttiittoo,,  aadd  aallmmeennoo  2200  ccaassii  ddii  MMeeddiiaazziioonnee  ssvvoollttii  pprreessssoo  OOrrggaanniissmmii  
iissccrriittttii..  
  --  LL’’OO..dd..MM..  ccoonnsseennttee  aa  cciiaassccuunn  MMeeddiiaattoorree  iissccrriittttoo  nneeii  pprroopprrii  eelleenncchhii  ddii  ssvvoollggeerree  iill  ttiirroocciinniioo  aassssiissttiittoo  
pprreessccrriittttoo  ddaallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa,,  ggrraattuuiittaammeennttee  ee  ccoonnffoorrmmeemmeennttee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddii  ccuuii  aallll’’aalllleeggaattoo  
RReeggoollaammeennttoo..  
  --  II  MMeeddiiaattoorrii  ttiirroocciinnaannttii  aassssiissttoonnoo  aallllee  vvaarriiee  ffaassii  ddeellllaa  pprroocceedduurraa,,  nnoonn  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  aa  ccoommppeennssoo  
aallccuunnoo  ee  ddoovvrraannnnoo  aatttteenneerrssii  aallllee  nnoorrmmee  rreellaattiivvee  aallll’’iinnccoommppaattiibbiilliittàà  eedd  aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa,,  nnoonncchhéé  aa  qquueellllee  
rriigguuaarrddaannttii  llaa  iinnuuttiilliizzzzaabbiilliittàà  eedd  iill  sseeggrreettoo  pprrooffeessssiioonnaallee  aapppplliiccaabbiillii  aall  MMeeddiiaattoorree..  
  
  
AArrtt..  66  --  CCAAUUSSEE  DDII  IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTÀÀ  EE  GGAARRAANNZZIIEE  DDII  IIMMPPAARRZZIIAALLIITTÀÀ  DDEELL  MMEEDDIIAATTOORREE  



  
  11..  IIll  MMeeddiiaattoorree  nnoonn  ppuuòò  aacccceettttaarree  llaa  nnoommiinnaa  qquuaannddoo::    
  aa))  aabbbbiiaa  iinn  ccoorrssoo  rraappppoorrttii  oo  rreellaazziioonnii  ddii  ttiippoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ccoommmmeerrcciiaallee,,  eeccoonnoommiiccoo,,  ffaammiilliiaarree  oo  
ppeerrssoonnaallee  ccoonn  uunnaa  ddeellllee  ppaarrttii;;    
  bb))  uunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ssiiaa  aassssiissttiittaa  ddaa  pprrooffeessssiioonniissttaa  ddii  lluuii  ssoocciioo  oo  ccoonn  lluuii  aassssoocciiaattoo,,  
oovvvveerroo  cchhee  eesseerrcciittii  nneeggllii  sstteessssii  llooccaallii..  
  22..  IInn  ooggnnii  ccaassoo  iill  mmeeddiiaattoorree  ddeevvee  ccoommuunniiccaarree  aallllee  ppaarrttii  ooggnnii  cciirrccoossttaannzzaa  ddii  ffaattttoo  ee  ooggnnii  rraappppoorrttoo  ccoonn  ii  
ddiiffeennssoorrii  cchhee  ppoossssaannoo  iinncciiddeerree  ssuullllaa  ssuuaa  iinnddiippeennddeennzzaa  aanncchhee  aaii  ffiinnii  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  77,,  ccoommmmaa  77;;  
  33..  IIll  mmeeddiiaattoorree  èè  cchhiiaammaattoo  aa  ssvvoollggeerree  llaa  ssuuaa  ffuunnzziioonnee  iimmpprroonnttaannddoo  iill  pprroopprriioo  ccoommppoorrttaammeennttoo  aa  
pprroobbiittàà  ee  ccoorrrreetttteezzzzaa  aaffffiinncchhéé  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ssii  ssvvoollggaa  ccoonn  iimmppaarrzziiaalliittàà  ee  iinnddiippeennddeennzzaa;;  
  44..  IIll  mmeeddiiaattoorree  ddeevvee  ccoommppoorrttaarrssii  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  iinn  mmooddoo  ddaa  pprreesseerrvvaarree  llaa  ffiidduucciiaa  iinn  lluuii  
rriippoossttaa  ddaallllee  ppaarrttii  ee  ddeevvee  rriimmaanneerree  iimmmmuunnee  ddaa  iinnfflluueennzzee  ee  ccoonnddiizziioonnaammeennttii  eesstteerrnnii  ddii  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo..  
  
  
AArrtt..  77  --  RRIISSEERRVVAATTEEZZZZAA  
  
  11..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  éé  rriisseerrvvaattoo  ee  ttuuttttoo  qquuaannttoo  vviieennee  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  iinnccoonnttrrii  oo  
nneellllee  sseessssiioonnii  sseeppaarraattee  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  rreeggiissttrraattoo  oo  vveerrbbaalliizzzzaattoo..  AA  ttaall  ffiinnee  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  pprreesseennttii  aaggllii  iinnccoonnttrrii  
ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ddoovvrraannnnoo  ssoottttoossccrriivveerree  uunn’’aappppoossiittaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee..  
  22..  IIll  MMeeddiiaattoorree,,  llee  ppaarrttii,,  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ee  ttuuttttii  ccoolloorroo  cchhee  iinntteerrvveennggoonnoo  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  
ddiivvuullggaarree  aa  tteerrzzii  ii  ffaattttii  ee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aapppprreessee  iinn  rreellaazziioonnee  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  33..  RRiissppeettttoo  aallllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ee  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee  nneell  ccoorrssoo  ddeellllee  sseessssiioonnii  sseeppaarraattee  ee  
ssaallvvoo  ccoonnsseennssoo  ddeellllaa  ppaarrttee  ddiicchhiiaarraannttee  oo  ddaallllaa  qquuaallee  pprroovveennggoonnoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  iill  mmeeddiiaattoorree  èè  aallttrreessìì  tteennuuttoo  
aallllaa  rriisseerrvvaatteezzzzaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  aallttrree  ppaarrttii..  
  44..  LLee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  oo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  nnoonn  
ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattee  nneell  ggiiuuddiizziioo  cchhee  aabbbbiiaa,,  ttoottaallmmeennttee  oo  ppaarrzziiaallmmeennttee,,  iill  mmeeddeessiimmoo  ooggggeettttoo  ddeell  
pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  ssaallvvoo  ccoonnsseennssoo  ddeellllaa  ppaarrttee  ddiicchhiiaarraannttee  oo  ddaallllaa  qquuaallee  pprroovveennggoonnoo  llee  
iinnffoorrmmaazziioonnii..  
  55..  SSuull  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  sstteessssee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nnoonn  èè  aammmmeessssaa  pprroovvaa  tteessttiimmoonniiaallee  ee  nnoonn  
ppuuòò  eesssseerree  ddeeffeerriittoo  ggiiuurraammeennttoo  ddeecciissoorriioo..  
  66..  IIll  MMeeddiiaattoorree,,  ggllii  aaddddeettttii  ddeellll’’OO..dd..MM..,,  ii  ccoonnssuulleennttii  ee  cchhiiuunnqquuee  aallttrroo  aabbbbiiaa  pprreessoo  ppaarrttee  aall  
pprroocceeddiimmeennttoo  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  tteennuuttii  aa  ddeeppoorrrree  ssuull  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  ee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
aaccqquuiissiittee  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ddaavvaannttii  aallll’’aauuttoorriittàà  ggiiuuddiizziiaarriiaa  oo  aadd  aallttrraa  aauuttoorriittàà..  
  
  
AArrtt..  88  --  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE    

  
  11..  IIll  MMeeddiiaattoorree  ccoonndduuccee  ll’’iinnccoonnttrroo  sseennzzaa  ffoorrmmaalliittàà  ddii  pprroocceedduurraa,,  sseenntteennddoo  llee  ppaarrttii  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  oo  
sseeppaarraattaammeennttee..  
  22..    AAll  tteerrmmiinnee  ddii  cciiaassccuunn  iinnccoonnttrroo  iill  mmeeddiiaattoorree  ddàà  aattttoo  ppeerr  iissccrriittttoo  ddeeii  ssooggggeettttii  pprreesseennttii  aallll’’iinnccoonnttrroo  oo  
ddeellllaa  mmaannccaattaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee..  
  33..    IIll  MMeeddiiaattoorree,,  dd’’iinntteessaa  ccoonn  llee  ppaarrttii,,  ppuuòò  ffiissssaarree  eevveennttuuaallii  iinnccoonnttrrii  ssuucccceessssiivvii  aall  pprriimmoo..  
  44..  QQuuaannddoo  llee  ppaarrttii  nnoonn  rraaggggiiuunnggoonnoo  uunn  aaccccoorrddoo  ee  nnee  ffaacccciiaannoo  ccoonnccoorrddee  rriicchhiieessttaa,,  iill  MMeeddiiaattoorree  
ffoorrmmuullaa  uunnaa  pprrooppoossttaa  ddii  ccoonncciilliiaazziioonnee  qquuaalloorraa  ddiissppoonnggaa  ddeeggllii  eelleemmeennttii  nneecceessssaarrii..  
  55..  IInn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  aaddeessiioonnee  oo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  tteennttaattiivvoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  iill  MMeeddiiaattoorree  nnoonn  ppuuòò  
ffoorrmmuullaarree  llaa  pprrooppoossttaa,,  ssaallvvoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  aallll’’aarrtt..  99,,  ccoommmmaa  22..  
  66..  PPrriimmaa  ddii  ffoorrmmuullaarree  llaa  pprrooppoossttaa,,  iill  MMeeddiiaattoorree  iinnffoorrmmaa  llee  ppaarrttii  cchhee  ssee  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  cchhee  ddeeffiinniissccee  
iill  ggiiuuddiizziioo::    
  aa))  ccoorrrriissppoonnddee  iinntteerraammeennttee  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  pprrooppoossttaa,,  iill  ggiiuuddiiccee  eesscclluuddeerràà  llaa  rriippeettiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  
ssoosstteennuuttee  ddaallllaa  ppaarrttee  vviinncciittrriiccee  cchhee  hhaa  rriiffiiuuttaattoo  llaa  pprrooppoossttaa,,  rriiffeerriibbiillii  aall  ppeerriiooddoo  ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  
ddeellllaa  sstteessssaa,,  ee  llaa  ccoonnddaannnneerràà  aall  rriimmbboorrssoo  ddeellllee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ddaallllaa  ppaarrttee  ssooccccoommbbeennttee  rreellaattiivvee  aalllloo  sstteessssoo  
ppeerriiooddoo,,  iivvii  ccoommpprreessii  ii  ccoommppeennssii  ddoovvuuttii  aall  mmeeddiiaattoorree  ee  aallll’’eessppeerrttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  nnoommiinnaattoo,,  nnoonncchhéé  aall  
vveerrssaammeennttoo  aallll’’eennttrraattaa  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeelllloo  SSttaattoo  ddii  uunn’’uulltteerriioorree  ssoommmmaa  ddii  iimmppoorrttoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ccoonnttrriibbuuttoo  
uunniiffiiccaattoo  ddoovvuuttoo;;    
  bb))  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddee  iinntteerraammeennttee  aall  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  pprrooppoossttaa,,  iill  ggiiuuddiiccee,,  ssee  rriiccoorrrroonnoo  ggrraavvii  eedd  
eecccceezziioonnaallii  rraaggiioonnii,,  ppuuòò  nnoonnddiimmeennoo  eesscclluuddeerree  llaa  rriippeettiizziioonnee  ddeellllee  ssppeessee  ssoosstteennuuttee  ddaallllaa  ppaarrttee  vviinncciittrriiccee  ppeerr  
ll’’iinnddeennnniittàà’’  ccoorrrriissppoossttaa  aall  mmeeddiiaattoorree  ee  ppeerr  iill  ccoommppeennssoo  ddoovvuuttoo  aallll’’eessppeerrttoo  eevveennttuuaallmmeennttee  nnoommiinnaattoo..   
  66..  IIll  mmeeddiiaattoorree  nneellllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  éé  tteennuuttoo  aall  rriissppeettttoo  ddeellll’’oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo  ee  ddeellllee  
nnoorrmmee  iimmppeerraattiivvee..  SSaallvvoo  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  ddeellllee  ppaarrttii,,  iinn  nneessssuunn  ccaassoo  llaa  pprrooppoossttaa  ppuuòò  ccoonntteenneerree  rriiffeerriimmeennttii  aallllee  



ddiicchhiiaarraazziioonnii  rreessee  oo  aallllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  aaccqquuiissiittee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  aadd  eecccceezziioonnee  ddeeggllii  eelleemmeennttii  
rriissuullttaannttii  ddaaii  ddooccuummeennttii  ddeeppoossiittaattii  ee  nnoottii  aa  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  
  77..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ccoommuunniiccaa  aallllee  ppaarrttii  ppeerr  iissccrriittttoo  ee  iinn  uunnaa  ffoorrmmaa  ccoommpprroovvaannttee  ll’’aavvvveennuuttaa  rriicceezziioonnee,,  llaa  
pprrooppoossttaa  ffoorrmmuullaattaa  ddaall  mmeeddiiaattoorree..  
  88..  LLee  ppaarrttii  ffaannnnoo  ppeerrvveenniirree  aall  mmeeddiiaattoorree,,  ppeerr  iissccrriittttoo  eedd  eennttrroo  sseettttee  ggiioorrnnii,,  ll’’aacccceettttaazziioonnee  oo  iill  rriiffiiuuttoo  
ddeellllaa  pprrooppoossttaa..  IInn  mmaannccaannzzaa  ddii  rriissppoossttaa  nneell  tteerrmmiinnee,,  llaa  pprrooppoossttaa  ssii  hhaa  ppeerr  rriiffiiuuttaattaa..  
  
  
AArrtt..  99  --  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  IINN  MMAATTEERRIIAA  DDII  RR..CC..AA..  EE  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  MMEEDDIICCAA  --  SSAANNIITTAARRIIAA    

  
  11..  FFeerrmmoo  rreessttaannddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  aall  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  44,,  nneellllee  ccoonnttrroovveerrssiiee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddeerriivvaannttee  ddaallllaa  cciirrccoollaazziioonnee  ddii  vveeiiccoollii  ee  nnaattaannttii  ee  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  mmeeddiiccaa  iill  mmeeddiiaattoorree  ppuuòò  
ffoorrmmuullaarree  llaa  pprrooppoossttaa  aanncchhee  ssee  llaa  rriicchhiieessttaa  pprroovviieennee  ddaa  uunnaa  ssoollaa  ddeellllee  ppaarrttii,,  ppuurrcchhéé  llaa  sstteessssaa  ssiiaa  aavvaannzzaattaa  ccoonn  
llaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  oo  ccoonn  llaa  ssuucccceessssiivvaa  aacccceettttaazziioonnee,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinniizziioo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  22..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  iinnffoorrmmaa  ll’’aallttrraa  oo  llee  aallttrree  ppaarrttii  cchhee  ll’’iissttaannttee  hhaa  rriicchhiieessttoo  aall  mmeeddiiaattoorree  ddii  ffoorrmmuullaarree  llaa  
pprrooppoossttaa,,  ee  cchhee  ttaallee  pprrooppoossttaa  ssaarràà  ffoorrmmuullaattaa  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  lloorroo  mmaannccaattaa  aaddeessiioonnee..  
  33..  QQuuaalloorraa  ttaallee  rriicchhiieessttaa  ssiiaa  eeffffeettttuuaattaa,,  iill  mmeeddiiaattoorree  cchhee  aabbbbiiaa  eelleemmeennttii  ssuuffffiicciieennttii,,  ppuuòò  ffoorrmmuullaarree  llaa  
pprrooppoossttaa  aanncchhee  iinn  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  aaddeessiioonnee  oo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellll’’aallttrraa  ppaarrttee..    
  
AArrtt..  1100  --  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDII  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE    

  
  11..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  ssii  ccoonncclluuddee::    
  aa))  nneell  ccaassoo  ddii  mmaannccaattaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  uunnaa  oo  ppiiùù  ppaarrttii,,  ssaallvvoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..  99;;    
  bb))  qquuaannddoo  llee  ppaarrttii  rraaggggiiuunnggoonnoo  uunn  aaccccoorrddoo;;    
  cc))  qquuaannddoo  llee  ppaarrttii  nnoonn  aaddeerriissccoonnoo  aallllaa  pprrooppoossttaa  ffoorrmmuullaattaa  ddaall  mmeeddiiaattoorree;;    
  dd))  qquuaannddoo  iill  mmeeddiiaattoorree  nnoonn  rriittiieennee  uuttiillee  pprroosseegguuiirree  iill  pprroocceeddiimmeennttoo;;    
  ee))  ddeeccoorrssii  ttrree  mmeessii  ddaallllaa  pprrooppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  ssaallvvoo  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  ddeellllee  
ppaarrttii..  
  22..  LLaa  ssoossppeennssiioonnee  oo  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ddeellll’’OO..dd..MM..  ddaall  rreeggiissttrroo  nnoonn  hhaannnnoo  eeffffeettttoo  ssuull  pprroocceeddiimmeennttoo  iinn  
ccoorrssoo..  
  33..  SSee  èè  rraaggggiiuunnttoo  uunn  aaccccoorrddoo,,  iill  mmeeddiiaattoorree  ffoorrmmaa  pprroocceessssoo  vveerrbbaallee  aall  qquuaallee  èè  aalllleeggaattoo  iill  tteessttoo  
ddeellll’’aaccccoorrddoo  mmeeddeessiimmoo..  
  44..  SSee  llaa  ccoonncciilliiaazziioonnee  nnoonn  rriieessccee,,  iill  mmeeddiiaattoorree  ffoorrmmaa  pprroocceessssoo  vveerrbbaallee  ccoonn  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  
ddeellll’’eevveennttuuaallee  pprrooppoossttaa  ffoorrmmuullaattaa..  
  55..  IIll  vveerrbbaallee  èè  ssoottttoossccrriittttoo  ddaallllee  ppaarrttii  ee  ddaall  MMeeddiiaattoorree,,  iill  qquuaallee  cceerrttiiffiiccaa  ll’’aauuttooggrraaffiiaa  ddeellllaa  
ssoottttoossccrriizziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii  oo  llaa  lloorroo  iimmppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoottttoossccrriivveerree..  NNeelllloo  sstteessssoo  vveerrbbaallee,,  iill  mmeeddiiaattoorree  ddàà  aattttoo  
ddeellllaa  mmaannccaattaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  uunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  aall  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  66..    IIll  pprroocceessssoo  vveerrbbaallee  èè  ddeeppoossiittaattoo  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellll’’OO..dd..MM..  ee  ddii  eessssoo  èè  rriillaasscciiaattaa  ccooppiiaa  aallllee  
ppaarrttii  cchhee  lloo  rriicchhiieeddoonnoo..  
  77..    GGllii  oonneerrii  ffiissccaallii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’aaccccoorrddoo  rraaggggiiuunnttoo  ssoonnoo  aassssoollttii  ddaallllee  ppaarrttii..  
  88..  AAll  tteerrmmiinnee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  cciiaassccuunnaa  ppaarrttee  èè  tteennuuttaa  aa  ccoommppiillaarree  llaa  sscchheeddaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  
sseerrvviizziioo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  pprreeddiissppoossttaa  ddaallll’’OO..dd..MM....  
  
  
AArrtt..  1111  --  IINNDDEENNNNIITTÀÀ    

  
  11..  LL’’iinnddeennnniittàà  ccoommpprreennddee  llee  ssppeessee  ddii  aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ee  llee  ssppeessee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..   
  22..  ÈÈ  lliiqquuiiddaattoo  aa  ppaarrttee  iill  ccoommppeennssoo  ppeerr  ll’’eessppeerrttoo  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  55,,  ccoommmmaa  1100..  
  33..  PPeerr  llee  ssppeessee  ddii  aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo,,  aa  vvaalleerree  ssuullll’’iinnddeennnniittàà  ccoommpplleessssiivvaa,,  èè  ddoovvuuttoo  ddaa  cciiaassccuunnaa  
ppaarrttee  uunn  iimmppoorrttoo  ddii  EEuurroo  4400,,0000  ((++  IIVVAA)),,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  vveerrssaattoo,,  ddaallllaa  ppaarrttee  iissttaannttee,,  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ddeeppoossiittoo  
ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ee,,  ddaallllaa  ppaarrttee  aaddeerreennttee  aall  tteennttaattiivvoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’aaddeessiioonnee  ee,,  
ccoommuunnqquuee,,  pprriimmaa  ddeellll’’iinnccoonnttrroo..  
  44..  PPeerr  llee  ssppeessee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  èè  ddoovvuuttoo,,  ddaa  cciiaassccuunnaa  ppaarrttee,,  ll’’iimmppoorrttoo  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ttaabbeellllaa  aalllleeggaattaa  aall  
pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  
  55..  IIll  mmaannccaattoo  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ccoossttiittuuiissccee  ggiiuussttaa  ccaauussaa  ddii  rreecceessssoo  ppeerr  ll’’OO..dd..MM....  
  55--bbiiss..  LLee  iinnddeennnniittàà  ddeebbbboonnoo  eesssseerree  ccoorrrriissppoossttee  ppeerr  iinntteerroo  pprriimmaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  aaccccoorrddoo  ddii  
ccuuii  aallll’’aarrtt..  1111  ddeell  DD..  LLggss..  nn..  2288//22001100..  
  66..  IIll  vvaalloorree  ddeellllaa  lliittee  èè  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  aa  nnoorrmmaa  ddeell  ccooddiiccee  ddii  pprroocceedduurraa  cciivviillee..  
LLoo  sstteessssoo  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallll’’OO..dd..MM..  nneell  ccaassoo  rriissuullttii  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  iinnddeetteerrmmiinnaabbiillee  oo  vvii  ssiiaa  nnootteevvoollee  
ddiivveerrggeennzzaa  ttrraa  llee  ppaarrttii  ssuullllaa  ssttiimmaa..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  ssee  aallll’’eessiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  iill  vvaalloorree  rriissuullttaa  



ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  ddiicchhiiaarraattoo  ddaallllee  ppaarrttii,,  ll’’iimmppoorrttoo  ddeellll’’iinnddeennnniittàà  èè  ddoovvuuttoo  sseeccoonnddoo  iill  ccoorrrriissppoonnddeennttee  ssccaagglliioonnee  
ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  
  77..  QQuuaannddoo,,  aallll’’eessiittoo  ddeell  pprriimmoo  iinnccoonnttrroo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ccoonn  iill  MMeeddiiaattoorree,,  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ssii  
ccoonncclluuddee  ccoonn  uunn  mmaannccaattoo  aaccccoorrddoo,,  nneessssuunn  ccoommppeennssoo  èè  ddoovvuuttoo  ppeerr  ll’’OOrrggaanniissmmoo  ddii  MMeeddiiaazziioonnee,,  nnéé  ppeerr  iill  
MMeeddiiaattoorree..  
  88..  AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1166  ccoommmmaa  44  DD..MM..  118800//1100  llee  ssppeessee  ddii  MMeeddiiaazziioonnee  ssuubbiissccoonnoo  iinnccrreemmeennttii  oo  
ddiimmiinnuuzziioonnii  ccoommee  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattoo::  
““LL’’iimmppoorrttoo  ddeellllee  ssppeessee  ddii  MMeeddiiaazziioonnee  ((……))::  
  aa))  ppuuòò  eesssseerree  aauummeennttaattoo  iinn  mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aadd  uunn  qquuaarrttoo  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  ppaarrttiiccoollaarree  
iimmppoorrttaannzzaa,,  ccoommpplleessssiittàà  oo  ddiiffffiiccoollttàà  ddeellll’’aaffffaarree;;  
  bb))  ddeevvee  eesssseerree  aauummeennttaattoo  iinn  mmiissuurraa  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aadd  uunn  qquuaarrttoo  iinn  ccaassoo  ddii  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  MMeeddiiaazziioonnee;;  
  cc))  ddeevvee  eesssseerree  aauummeennttaattoo  ddii  uunn  qquuiinnttoo  nneell  ccaassoo  ddii  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1111  DD..  
LLggss..  2288//1100;;  
  dd))  ddeevvee  eesssseerree  rriiddoottttoo  ddii  uunn  tteerrzzoo  nneellllee  mmaatteerriiee  ddii  ccuuii  aallll’’aarrttiiccoolloo  55,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  
((ddiirriittttii  rreeaallii,,  ddiivviissiioonnee,,  ssuucccceessssiioonnii  eerreeddiittaarriiee,,  ppaattttii  ddii  ffaammiigglliiaa,,  llooccaazziioonnee,,  ccoommooddaattoo,,  aaffffiittttoo  ddii  aazziieennddee,,  ddaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  mmeeddiiccaa  ee  ddaa  ddiiffffaammaazziioonnee  ccoonn  iill  mmeezzzzoo  ddeellllaa  ssttaammppaa  oo  ccoonn  aallttrroo  mmeezzzzoo  ddii  ppuubbbblliicciittàà,,    ccoonnttrraattttii  
aassssiiccuurraattiivvii,,  bbaannccaarrii  ee  ffiinnaannzziiaarrii  nn..dd..rr..));;    
  99..  ÈÈ  ffaaccoollttàà  ddeellll’’OO..dd..MM..::    
  aa))  aauummeennttaarree  ffiinnoo  aadd  uunn  qquuiinnttoo  ll’’iinnddeennnniittàà  ddoovvuuttaa  iinn  ccaassoo  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  iimmppoorrttaannzzaa,,  ccoommpplleessssiittàà  oo  
ddiiffffiiccoollttàà  ddeellll’’aaffffaarree;;    
  bb))  rriiddeetteerrmmiinnaarree  ll’’iinnddeennnniittàà  qquuaalloorraa  aallll’’eessiittoo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ll’’aaccccoorrddoo  ssiiaa  rraaggggiiuunnttoo  ssuu  vvaalloorrii  
ssuuppeerriioorrii,,  rriissppeettttoo  aalllloo  ssccaagglliioonnee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllee  ppaarrttii..  
  1100..  LL’’OO..dd..MM..  rriiddeetteerrmmiinnaa  ooggnnii  ttrree  aannnnii  ll’’aammmmoonnttaarree  ddeellllee  iinnddeennnniittàà..  
  1111..  QQuuaannddoo  llaa  mmeeddiiaazziioonnee  ccoossttiittuuiissccee  ccoonnddiizziioonnee  ddii  pprroocceeddiibbiilliittàà  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ggiiuuddiizziiaallee,,  llaa  ppaarrttee  
cchhee  ssiiaa  iinn  ppoosssseessssoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ll’’aammmmiissssiioonnee  aall  ppaattrroocciinniioo  aa  ssppeessee  ddeelllloo  SSttaattoo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  7766  
((LL))  ddeell  dd..pp..rr..  3300  mmaaggggiioo  22000022,,  nn..  111155,,  èè  eessoonneerraattaa  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddeellllee  iinnddeennnniittàà..  AA  ttaall  ffiinnee  eessssaa  èè  tteennuuttaa  aa  
ddeeppoossiittaarree,,  pprreessssoo  ll’’OO..dd..MM..,,  aappppoossiittaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ssoossttiittuuttiivvaa  ddeellll’’aattttoo  ddii  nnoottoorriieettàà,,  llaa  ccuuii  ssoottttoossccrriizziioonnee  ppuuòò  
eesssseerree  aauutteennttiiccaattaa  ddaall  mmeeddeessiimmoo  mmeeddiiaattoorree  oo  ddaa  aallttrroo  ssooggggeettttoo  aa  cciiòò  aabbiilliittaattoo,,  nnoonncchhéé  aa  pprroodduurrrree,,  aa  ppeennaa  ddii  
iinnaammmmiissssiibbiilliittàà  ddeellll’’iissttaannzzaa,,  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ccoommpprroovvaannttee  llaa  vveerriiddiicciittàà  ddii  qquuaannttoo  ddiicchhiiaarraattoo..  
  1122..  IIll  mmeeddiiaattoorree  ddii  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  iinn  ccuuii  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  ssii  ttrroovviinnoo  nneell  ccaassoo  pprreevviissttoo  nneell  ccoommmmaa  
pprreecceeddeennttee  ddeevvee  ssvvoollggeerree  llaa  ssuuaa  pprreessttaazziioonnee  ggrraattuuiittaammeennttee..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llee  ccoonnddiizziioonnii  pprreeddeettttee  rriigguuaarrddiinnoo  
ssoolloo  ttaalluunnee  ddeellllee  ppaarrttii,,  iill  mmeeddiiaattoorree  rriicceevvee  uunn’’iinnddeennnniittàà  rriiddoottttaa,,  iinn  mmiissuurraa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  nnuummeerroo  ddeellllee  ppaarrttii  
cchhee  nnoonn  rriissuullttaannoo  aammmmeessssee  aall  ggrraattuuiittoo  ppaattrroocciinniioo..  
  1133..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  nnoonn  ppoottrràà  aavveerree  dduurraattaa  ssuuppeerriioorree  aa  ttrree  mmeessii  ddaall  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  
mmeeddiiaazziioonnee  oo  ddaallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  tteerrmmiinnee  ffiissssaattoo  ddaall  GGiiuuddiiccee  ppeerr  iill  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  sstteessssaa  ee  nnoonn  èè  ssooggggeettttoo  aa  
pprroorrooggaa..  
  1144..  LL''OO..dd..MM..  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  rriitteennuuttoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddii  eevveennttuuaallii  ddeeccaaddeennzzee  oo  pprreessccrriizziioonnii  ssiiaa  ppeerr  llaa  
mmaannccaattaa  oo  rriittaarrddaattaa  eeffffeettttuuaazziioonnee  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  ccuuii  aallll''aarrtt..  33  ddeell  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ee  aallll''aarrtt..  88,,  
ccoommmmaa  11,,  ddeell  DD..llggss..  nn..  2288//1100,,  ssiiaa  nneell  ccaassoo  ddii  iimmpprreecciissaa,,  iinneessaattttaa  oo  mmaannccaattaa  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellll''ooggggeettttoo  ddeellllaa  
ddoommaannddaa  ee  ddeell  ddiirriittttoo  ttuutteellaattoo  aadd  ooppeerraa  ddeellll''iissttaannttee..  
AAii  ffiinnii  iinntteerrrruuttttiivvii  ddeeii  tteerrmmiinnii  ddii  ddeeccaaddeennzzaa  oo  ddii  pprreessccrriizziioonnee,,  llaa  ppaarrttee  iissttaannttee  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  eeffffeettttuuaarree  llaa  
ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  ddeeppoossiittoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa  ddii  mmeeddiiaazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  88,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  DD..llggss..  nn..  2288//1100,,  
aanncchhee  sseennzzaa  ll'' iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddaattaa  ddeellll''iinnccoonnttrroo  ddii  mmeeddiiaazziioonnee..  
  --  GGllii  iimmppoorrttii  mmiinniimmii  ddeellllee  iinnddeennnniittàà  ppeerr  cciiaassccuunn  ssccaagglliioonnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ccoommee  ddeetteerrmmiinnaattii  aa  nnoorrmmaa  
ddeellllaa  ttaabbeellllaa  AA  aalllleeggaattaa  aall  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo,,  ssoonnoo  ddeerrooggaabbiillii..  
  
TTAABBEELLLLAA  AA  --  IINNDDEENNNNIITTÀÀ  PPEERR  LLAA  MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  

  
VVaalloorree  ddeellllaa  lliittee      ppeerr  cciiaassccuunnaa  ppaarrttee::  
FFiinnoo  aa  EEuurroo  11..000000      EEuurroo  6655  
DDaa  EEuurroo  11..000011  aa  EEuurroo  55..000000    EEuurroo  113300  
DDaa  EEuurroo  55..000011  aa  EEuurroo  1100..000000::    EEuurroo  224400  
DDaa  EEuurroo  1100..000011  aa  EEuurroo  2255..000000::    EEuurroo  336600  
DDaa  EEuurroo  2255..000011  aa  EEuurroo  5500..000000::    EEuurroo  660000  
DDaa  EEuurroo  5500..000011  aa  EEuurroo  225500..000000::    EEuurroo  11..000000  
DDaa  EEuurroo  225500..000011  aa  EEuurroo  550000..000000::    EEuurroo  22..000000  
DDaa  EEuurroo  550000..000011  aa  EEuurroo  22..550000..000000::  EEuurroo  33..880000  
DDaa  EEuurroo  22..550000..000011  aa  EEuurroo  55..000000..000000::  EEuurroo  55..220000  
OOllttrree  EEuurroo  55..000000..000000::      EEuurroo  99..220000  
OOllttrree  oonneerrii  ffiissccaallii..  
LLee  iinnddeennnniittàà  vvaannnnoo  ccoorrrriissppoossttee  ccoonn  aasssseeggnnoo  cciirrccoollaarree  iinntteessttaattoo  aallll’’OO..dd..MM..  ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeggllii  AAvvvvooccaattii  ddii  TTeerraammoo,,  
oovvvveerroo,,  oovvee  ccoonnsseennttiittoo,,  iinn  ccoonnttaannttii  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellll’’OO..dd..MM....  


