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A)  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ι.  Η.Π.Α.: Η ∆ιαµεσολάβηση είναι µια από

τις πιο προσοδοφόρες επαγγελµατι-

κές επιλογές

Σύµφωνα µε το περιοδικό U.S News

and World Report (τεύχος ∆εκεµβρίου

2008), η διαµεσολάβηση θα είναι µια από

τις καλύτερες επαγγελµατικές επιλογές

για το 2009. 

Ακόµη, ως µέθοδος και πρακτική επί-

λυσης διαφορών είναι ένας κλάδος µε µε-

γάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ήδη πολλά

πανεπιστήµια προσφέρουν ειδίκευση

στον κλάδο αυτό. 

Η ανάπτυξη εκφράζεται, επίσης, µε

την ίδρυση κέντρων εναλλακτικής επίλυ-

σης διαφορών (στην Φλόριντα, από το

1975), την καθιέρωση της διαµεσολάβησης

που διατάσσεται πριν την δίκη, και την δια-

πίστευση ατόµων – όχι απαραίτητα δικηγό-

ρων – ως διαµεσολαβητών, εφόσον πλη-

ρούν ορισµένα κριτήρια. 

Στη Φλόριντα, σύµφωνα µε έκθεση του

2004, τα µέρη προτιµούν να επιλέγουν τα

ίδια διαµεσολαβητή, αντί να περιµένουν

τον διορισµό του από το δικαστήριο. Η δια-

µεσολάβηση, η οποία θεωρείται «το επόµε-

νο βήµα» της διαιτησίας, προτιµάται πλέον

σε πλήθος διαφορών (π.χ. εργατικών, οικο-

γενειακών, αποζηµίωσης για ζηµίες από

τυφώνες). 

Γενικά, τα αποτελέσµατα της διαµεσο-

λάβησης, ως µέσου επίλυσης των διαφο-

ρών, είναι περισσότερο ανεκτά, αλλά και

επιθυµητά από την κοινωνία, από τις συνέ-

πειες της δικαστικής επίλυσης  διαφορών.  

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://www2.tbo.com/content/2009/jan

/23/wp-mediat ion-here- to-stay-

process-helps-reduce-pre/

ΙΙ.  Η.Π.Α.: Έρευνα Πανεπιστηµίου της

Μινεσότα για την αµερικανική νοµο-

λογία σχετικά µε ∆ιαµεσολάβηση

Στο πλαίσιο της έρευνας, που οργανώ-

θηκε από την Νοµική Σχολή του

Πανεπιστηµίου του  Hamline στη

Μινεσότα, συγκεντρώθηκαν 1223 δικαστι-

κές υποθέσεις από τα έτη 1999 ως 2003, οι

οποίες αφορούν σε διαφορές, που προέκυ-
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ψαν από διαδικασίες διαµεσολάβησης. 

Κατά την διάρκεια των παραπάνω

ετών, παρατηρήθηκε αύξηση των υποθέσε-

ων αυτών σε ποσοστό 95%, ενώ ο όγκος

των υπόλοιπων αστικών υποθέσεων παρέ-

µενε σταθερός ή παρουσίαζε µείωση. 

Τα θέµατα που προκάλεσαν πολλές φο-

ρές διαµάχη αφορούν ιδίως στην τήρηση

της εχεµύθειας, την εκτέλεση της συµφω-

νίας και την αµοιβή του διαµεσολαβητή.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι τα δικα-

στήρια ζητούσαν πολύ συχνά την προσκόµι-

ση των στοιχείων που είχαν προκύψει από

τις διαδικασίες διαµεσολάβησης, χωρίς, µά-

λιστα, τα µέρη να προβάλουν το απόρρητο

των πληροφοριών αυτών. Ακόµη, πολύ λί-

γες υποθέσεις σχετίζονταν µε παραπτώµα-

τα του διαµεσολαβητή (π.χ. άσκηση πίεσης

στα µέρη, µεροληψία). Τέλος, παρατηρήθη-

κε ότι όταν τα µέρη κατέφευγαν στο δικα-

στήριο για να εφαρµόσουν την συµφωνία

της διαµεσολάβησης, η αντιδικία εστίαζε σε

ζητήµατα ελαττωµατικότητας ή ανώµαλης

εξέλιξης της σύµβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://law.hamline.edu/adr/mediation-

case-law-project.html

ΙΙΙ.  Αγγλία: Νέα έκθεση για 

την ∆ιαµεσολάβηση 

Ο εκδότης του The Mediator

Magazine, Matthew Rushton, σε συνεργα-

σία µε τον Charles Middleton-Smith,

έµπειρο δικηγόρο και διαµεσολαβητή στο

δικηγορικό γραφείο Hammonds του

Λονδίνου, δηµοσίευσαν έκθεση µε τίτλο

“Effective Mediation Advocacy”.

Στο πρώτο µέρος της έκθεσης αναλύε-

ται η κατάσταση στην αγορά της Μεγάλης

Βρετανίας, αλλά και η έννοια της διαµεσο-

λάβησης σε αντιδιαστολή µε την δικαστική

διαµάχη, και καταγράφονται οι απόψεις

έµπειρων διαµεσολαβητών για την σωστή

προετοιµασία και στάση του δικηγόρου κα-

τά την διαµεσολάβηση και για τις τεχνικές

διαπραγµάτευσης. 

Στο δεύτερο µέρος, ο Middleton-Smith

παρουσιάζει τις τεχνικές, που θα πρέπει να

χρησιµοποιήσει ο δικηγόρος για να επιτύ-

χει το καλύτερο για τα συµφέροντα του

πελάτη του, εκπροσωπώντας τον σε µια

διαµεσολάβηση.

Ολόκληρη η έκθεση:

www.themediatormagazine.co.uk/ima

ges/stories/file/med_advocacy.pdf

IV. Αγγλία: Έρευνα στην περιοχή

Cheshire καταδεικνύει την αποτελε-

σµατικότητα της αποκαταστατικής δι-

καιοσύνης

Σύµφωνα µε τις αστυνοµικές αρχές

του Cheshire, το πρόγραµµα αποκαταστα-

τικής δικαιοσύνης που εφαρµόζουν είναι

αποτελεσµατικό, παρόλο που αποτρέπει

την ποινική δίωξη των ατόµων που έχουν

τελέσει ήσσονος σηµασίας εγκλήµατα,

εφόσον τα άτοµα αυτά επιλέξουν να συνα-

ντήσουν το θύµα και να συµφωνήσουν µαζί

του κάποιον τρόπο αποκατάστασης της

προκληθείσης ζηµίας. Αλλά και πιλοτική

έρευνα στην περιοχή επιβεβαίωσε τον πα-

ραπάνω ισχυρισµό. Όταν οι παραβάτες έρ-

χονται αντιµέτωποι µε τις συνέπειες των

πράξεών τους, οι πιθανότητες να υποπέ-

σουν και στο µέλλον σε αδικήµατα µειώνο-

νται σε µεγάλο βαθµό. Και το θύµα, όµως,

ωφελείται από την άµεση επαφή µε τον

δράστη. Το 73% των θυµάτων που έχουν

µέχρι σήµερα επιλέξει την διαδικασία αυτή

δηλώνει ότι ξεπέρασε ευκολότερα το γε-

γονός και τα παρεπόµενα συναισθήµατα

φόβου και ανασφάλειας. Επίσης, η εφαρ-

µογή του προγράµµατος αποκαταστατικής

δικαιοσύνης εξασφαλίζει στην αστυνοµία

περισσότερο χρόνο για την πρόληψη αξιό-

ποινων συµπεριφορών και την διερεύνηση

σοβαρότερων εγκληµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.chesterchronicle.co.uk/ch

e s t e r - n e w s / l o c a l - c h e s t e r -

news/2009/01/21/cheshire-police-say-

restorative-justice-is-not-a-soft-

option-59067-22744076/

V. Μαρόκο: Παγκόσµιο Φόρουµ

Εναλλακτικής Επίλυσης ∆ιαφορών

Η International Finance Corporation

χρηµατοδότησε την διεξαγωγή του Global

Alternative Dispute Resolution Forum, στις

16 ∆εκεµβρίου 2008, στην πόλη Marrakesh

του Μαρόκο. Το θέµα του συνεδρίου ήταν:

«Εµπορική ∆ιαµεσολάβηση στις

Αναπτυσσόµενες Αγορές». 

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενηµέ-

ρωση των συµµετεχόντων για τις πρακτι-

κές διακανονισµού των διαφορών διεθνώς

και για τους τρόπους µε τους οποίους η

διαµεσολάβηση µπορεί να συµβάλει στην

επίλυση προβληµάτων του ιδιωτικού τοµέα

στις αναπτυσσόµενες αγορές. 

Στο Συνέδριο αυτό, η Gina Barbieri,

εκπρόσωπος της Αφρικανικής Πρωτοβου-

λίας για την ∆ιαµεσολάβηση, παρουσίασε

τις θέσεις της σχετικά µε την εισαγωγή

των εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης των

διαφορών στο νοµικό σύστηµα µιας χώρας

που θεωρεί ότι µια διαµάχη αντιµετωπίζε-

ται αποτελεσµατικά µόνο από τα δικαστή-

ρια. Κατά την Barbieri, απαραίτητος είναι ο

επαναπροσδιορισµός του ρόλου του δικη-

γόρου, ο οποίος δεν πρέπει να θεωρεί την

διαµεσολάβηση «απειλή» ή συµβιβασµό,

αλλά χρήσιµο εργαλείο για την πρόληψη

διαµαχών και την εξυπηρέτηση του συµφέ-

ροντος του πελάτη του. 

Σηµαντική είναι η οργάνωση προγραµ-

µάτων ενηµέρωσης του κοινού για τους

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των δια-

φορών και τα πλεονεκτήµατά τους. 

Αλλά και οι δικαστές οφείλουν να εν-

θαρρύνουν τους διαδίκους να προσφεύ-

γουν στην διαµεσολάβηση πριν την διεξα-

γωγή δίκης. Πάντως, η εισαγωγή των νέων

αυτών θεσµών, η οποία µπορεί να συνο-

δεύεται και από νοµοθετικές µεταρρυθµί-

σεις, πρέπει – για να επιφέρει τα επιθυµη-

τά αποτελέσµατα – να γίνεται µε σεβασµό

στις παραδόσεις και τα έθιµα της χώρας,

στις αξίες και ανάγκες του λαού της.

Όλες οι θέσεις της Barbieri:  

http://www.mediationworld.net/south-

africa/news/full/141.html

VI. Ινδία: Ίδρυση 3.000 νέων δικαστηρίων

Με την ίδρυση 3.000 νέων δικαστηρίων

σε όλη την Ινδία, µε τη µεταρρύθµιση του

Νόµου για την ∆ιαιτησία και την Συµφιλίω-

ση και µε τη δηµιουργία Κέντρου

∆ιαιτησίας στο Ανώτατο ∆ικαστήριο του

∆ελχί, όπου οι υπαγόµενες σε αυτό διαφο-

ρές θα πρέπει να επιλύονται µέσα σε διά-

στηµα 18 µηνών, το Υπουργείο

∆ικαιοσύνης της Ινδίας στοχεύει στην τα-

χύτερη απονοµή της δικαιοσύνης, αλλά και

στον συχνότερο διακανονισµό αστικών και

εµπορικών διαφορών µε εναλλακτικούς

τρόπους, όπως η ∆ιαµεσολάβηση. 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό ∆ικαιοσύ-

νης, πολλοί επιχειρηµατίες καθυστερούν

σκόπιµα τις διαδικασίες επίλυσης των δια-

φορών, επιδιώκοντας ευνοϊκώτερες απο-

φάσεις, πλήττοντας όµως, συγχρόνως, την

διεθνή εικόνα της χώρας, ειδικά όταν στην

διαµάχη εµπλέκονται – ως εναγόµενες –

και αλλοδαπές εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.hindu.com/2009/01/18/stories/20

09011855961000.htm

Β)  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΚΑΙ   ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Ι.  Η.Π.Α.: Συνέδρια του American Bar

Association

O Αµερικανικός ∆ικηγορικός Σύλλογος

διοργανώνει τα παρακάτω Συνέδρια:

1. Το 4ο Annual Arbitration Training

Institute, στις 18- 21 Φεβρουαρίου,

2009, στο Σαν Φρανσίσκο της

Καλιφόρνια, για την διαιτησία στις

εµπορικές διαφορές

2. Το 11ο Annual ABA Section of Dispute

Resolution, στις 15- 18 Απριλίου, 2009,

στην Νέα Υόρκη, µε θέµα: “ADR:

Building Bridges to a Better Society”

Περισσότερες πληροφορίες για τα Συνέ-

δρια, αναλυτικό πρόγραµµα και προϋποθέ-
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σεις εγγραφής θα βρείτε στην ιστοσελίδα:  

http://www.abanet.org/dispute 

ΙΙ. Η.Π.Α.: 9ο Ετήσιο Συνέδριο της ACR

Για τις 7- 10 Οκτωβρίου του 2009, η

Association for Conflict Resolution οργανώ-

νει το ετήσιo συνέδριο, στην περιοχή

Atlanta, Georgia, µε θέµα: Convening

"Whole of Community": Integrating

Approaches and Practices to Address

Conflicts in a Chaotic World.

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://acrnet.org/conferences/ac09/in

dexdraft.htm 

Γ )   Μ Ι Κ Ρ Α  Α Ρ Θ Ρ Α

Ι.    Τα χαρακτηριστικά του έµπειρου 

διαµεσολαβητή

Ο Sam Imperati, στο άρθρο του “Traits

of a 'Mediator'”, παρουσιάζει τη ∆ιαµεσολά-

βηση ως επιστήµη και τέχνη, η οποία απαι-

τεί εµπειρία στη διαπραγµάτευση και τη

συνδιαλλαγή, υπό όλες τις συνθήκες και

τις περιστάσεις. Κατά τον Imperati, χαρα-

κτηριστικά ενός «καλού» διαµεσολαβητή

είναι: η επαγρύπνηση µε την έννοια της

συγκέντρωσης στα λεγόµενα των µερών

και της ταυτόχρονης αξιολόγησης της γε-

νικότερης εικόνας τους, η υποµονή, η αξιο-

πιστία, η αµεροληψία, η προσαρµοστικότη-

τα, η επιµονή, η οργανωµένη και επαγγελ-

µατική εµφάνιση, και η πρωτοβουλία. 

Ο συγγραφέας, µάλιστα, παραδέχεται,

ότι έχει σχεδόν αντιγράψει τα παραπάνω

στοιχεία από ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο

µε οδηγίες για τα άτοµα που µετέχουν στις

επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών

(Ηuman Ιntelligence Collectors operations).

Ολόκληρο το άρθρο:

http://www.mediate.com/articles/impe

rati1.cfm#bio

ΙΙ.  Οι οικονοµικές δυσκολίες ωθούν τους

επιχειρηµατίες στην ∆ιαµεσολάβηση;

Στο άρθρο της “Βad economy, a boon

for pre-suit mediation?”, η Nora Tooher θέ-

τει το ερώτηµα αν, εξαιτίας της οικονοµι-

κής κρίσης, έχει αυξηθεί ο αριθµός των

διαµεσολαβήσεων πριν την δίκη. 

Η Tooher παραθέτει την εµπειρία του

Allen Smith, δικηγόρου στην πόλη Ντάλας

(Τέξας, Η.Π.Α.), για το συγκεκριµένο θέµα. 

Κατά τον Smith, οι επιχειρηµατίες και

οι εκπρόσωποι εταιρειών αναζητούν, πρω-

τίστως, ταχεία και αποτελεσµατική επίλυ-

ση των διαφορών και των προβληµάτων

τους. Τις περισσότερες φορές είναι διατε-

θειµένοι να συζητήσουν σοβαρά και να δια-

πραγµατευτούν µε το «αντίπαλο» µέρος,

πριν ακόµα ασκήσουν αγωγή. 

Εφόσον, µάλιστα, αποφευχθεί η δικα-

στική διαµάχη το οικονοµικό όφελος – λό-

γω της εξοικονόµησης των δικαστικών δα-

πανών – είναι τεράστιο. 

Σύµφωνα µε τον James Rosenstein,

διαµεσολαβητή στη Φιλαδέλφεια, είναι

ακόµη νωρίς για να εξαγάγουµε συµπερά-

σµατα σχετικά µε την αύξηση της ζήτησης

για διαµεσολάβηση. Ο ίδιος, πάντως, έχει

παρατηρήσει ότι αρκετές προγραµµατι-

σµένες διαδικασίες διαµεσολάβησης ακυ-

ρώνονται, επειδή τα µέρη βρίσκουν µόνα

τους λύση, µε απευθείας διαπραγµάτευση

και χωρίς την αρωγή τρίτου προσώπου. Εν

τούτοις, ο δικηγόρος και διαµεσολαβητής

στη Βοστόνη, Jeffrey Stern, ισχυρίζεται ότι

οι δικηγόροι – ιδιαίτερα οι νέοι – δε γνωρί-

ζουν τις ορθές τεχνικές ανεπίσηµης δια-

πραγµάτευσης.

Ολόκληρο το άρθρο: 

http://www.lawyersusaonline.com/ind

ex.cfm/archive/view/id/432553

ΙΙΙ.  Η δύναµη της απολογίας στην

∆ιαµεσολάβηση

Ο Carl D. Schneider, στο άρθρο του

“I 'm Sorry: The Power of Apology in

Mediation”, παρουσιάζει την άποψή του για

το πώς η απολογία µπορεί να συµβάλει

στην θετική έκβαση µιας διαµεσολάβησης,

ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την επίλυση

εργατικών ή οικογενειακών διαφορών. 

Η απολογία ενός εκ των µερών της

διαφοράς εµπεριέχει την αναγνώριση της

βλάβης του άλλου µέρους, την παραδοχή

της ευθύνης για την βλάβη αυτή, και την

λύπη, την πραγµατική µετάνοια. 

Η συγγνώµη ενός εκ των µερών δεν

πρόκειται ούτε να «διαγράψει» το παρελ-

θόν, ούτε να λύσει το πρόβληµα. 

Μπορεί, όµως, να συνδράµει στην απο-

κατάσταση της εµπιστοσύνης µεταξύ των

µερών, η οποία έχει πληγεί, και στην βελ-

τίωση των µελλοντικών τους σχέσεων. 

Κατά τον Schneider, το αµερικανικό

νοµικό σύστηµα αποδίδει έµφαση στην

άµυνα του καθενός υπέρ των ατοµικών του

δικαιωµάτων και παραγνωρίζει τον ρόλο

της απολογίας ως αποκαταστατικού κοινω-

νικού µηχανισµού. 

Ολόκληρο το άρθρο:  

http://www.mediate.com/articles/apol

ogy.cfm

IV. Μια διαφορετική άποψη: Η  έκφραση

συγγνώµης στην ∆ιαµεσολάβηση

Ο Jeff Kichaven, στο άρθρο του

“Apology in Mediation: Sorry To Say, It’s

Much Overrated”, ισχυρίζεται, ότι τα άτοµα

που συµµετέχουν σε µια διαµεσολάβηση

σπανίως ζητούν συγγνώµη, είτε γιατί σχε-

δόν ποτέ δεν αναγνωρίζουν τα λάθη και τις

παραλείψεις τους και πάντα δικαιολογούν

µε κάποιον τρόπο τις πράξεις τους, είτε

γιατί θεωρούν, ότι η συγγνώµη τους δεν

πρόκειται να γίνει πιστευτή. Αλλά ακόµη

και αν η συγγνώµη του ενός γίνει αποδε-

κτή, υπάρχει κίνδυνος, κατά τον Kichaven,

να αποτελέσει αντικείµενο εκµετάλλευσης

από το άλλο µέρος. Ο συγγραφέας υπο-

στηρίζει, ότι µόνο µια µη συµβατική έννοια

της απολογίας αποβαίνει – πρακτικώς

εφαρµοζόµενη – συχνά, αποτελεσµατική: 

Ο εναγόµενος µπορεί να εκφράσει την

ειλικρινή λύπη που νιώθει – ως άνθρωπος –

για την βλάβη που υπέστη ο ενάγων. ∆εν

χρειάζεται να παραδεχθεί ευθέως ότι η

βλάβη οφείλεται σε δικό του λάθος. 

Με αυτόν τον τρόπο, δείχνει αναγνώ-

ριση, σεβασµό και κατανόηση προς την κα-

τάσταση που αντιµετωπίζει το άλλο µέρος.

Το «κοινό έδαφος» µεταξύ τους και οι πι-

θανότητες πραγµατικού διακανονισµού

της διαµάχης αυξάνονται. 

Ολόκληρο το άρθρο:  

http://www.mediate.com/articles/kich

avenJ2.cfm

V. ∆ιαµεσολαβητής και ένστικτο

Ο Barry Goldman, στο άρθρο του

“Medicine and ADR”, συγκρίνοντας την

σύγχρονη ιατρική τεχνική µε την τέχνη της

διαµεσολάβησης, καταλήγει, ότι οι διαµε-

σολαβητές σήµερα λειτουργούν, όπως λει-

τουργούσαν οι ιατροί στον Μεσαίωνα: βα-

σιζόµενοι περισσότερο στο ένστικτο, παρά

σε επιστηµονικά δεδοµένα. 

Κατά τον Goldman, η επιστηµονική κα-

τανόηση της επίλυσης των διαφορών, πα-

ρόλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης

φύσης, είναι δυνατή, όπως και η εδραίωσή

της ως ανεξάρτητου τοµέα έρευνας και

γνώσης.

Ολόκληρο το άρθρο:  

http://www.mediate.com//articles/gol

dmanB4.cfm

VI.    Τα  πλεονεκτήµατα της 

∆ιαµεσολάβησης

Ο Stuart M. Israel, στο άρθρο του

“Counseling Clients to Consider

Compromise: The Benefits of Mediation”,

υποστηρίζει ότι η υπαγωγή µιας διαφοράς

σε διαµεσολάβηση συντελεί στην συγκε-

κριµενοποίηση του αντικειµένου της δια-

µάχης, την ανίχνευση και τον προσδιορι-

σµό των πραγµατικών συµφερόντων των

µερών, την τοποθέτηση των απόψεων και

των προσδοκιών τους σε ένα ρεαλιστικό-

τερο επίπεδο, την αποκλιµάκωση της έντα-

σης και τον έλεγχο της δυνατότητας επί-

τευξης µιας λογικής συµφωνίας, πριν τα

µέρη οδηγηθούν – δικαιολογηµένα και

αναπόφευκτα πλέον – σε έναν δύσκολο δι-

καστικό αγώνα. 

Τα µέρη έχουν πολλά να κερδίσουν,

ενώ δεν έχουν σχεδόν τίποτα να χάσουν,

συµµετέχοντας σε αυτήν την διαδικασία. 
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Η δικαστική οδός αποτελεί επιλογή κα-

λύτερη  από την αυτοδικία, αλλά ο εξωδι-

καστικός συµβιβασµός ικανοποιεί, συχνά,

πληρέστερα τα συµφέροντα των µερών. Οι

δικηγόροι οφείλουν να παρέχουν επαρκείς

πληροφορίες στους πελάτες τους για αυ-

τόν τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των

διαφορών και για τα πλεονεκτήµατά του. 

Η ∆ιαµεσολάβηση µπορεί να οδηγήσει

σε αµοιβαίως και πραγµατικά επικερδείς

λύσεις, οι οποίες διαµορφώνονται από

τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. 

Αντίθετα στην αντιδικία, ο τυπικός νι-

κητής είναι συγχρόνως και χαµένος, ιδίως

σε χρόνο και σε χρήµα.

Ολόκληρο το άρθρο: 

http://www.mediate.com//articles/isra

elS2.cfm

VII. Ισότητα και διαµεσολάβηση 

Η Phyllis Pollack,  στο άρθρο της

“Equality And Mediation”, υποστηρίζει, ότι

στην διαµεσολάβηση µπορεί να πραγµατω-

θεί αρχή της ισότητας µε την ευρεία της

έννοια: ισότητα ευκαιριών, αλλά και ως

προς το αποτέλεσµα. Τα µέρη έχουν ίσες

ευκαιρίες συµµετοχής στην διαδικασία και

προσδιορισµού των συνεπειών. 

Ακούγεται η άποψη και λαµβάνονται

υπ’ όψιν τα συµφέροντα, οι επιθυµίες και οι

ανάγκες καθενός εκ των µερών. 

Τέλος, και το περιεχόµενο και οι προϋ-

ποθέσεις εκτέλεσης της συµφωνίας δια-

πνέονται συνήθως από ισότητα, αφού δια-

µορφώνονται βάσει του ενστίκτου και του

αισθήµατος δικαίου των ίδιων των ενδια-

φερόµενων µερών. 

Αντίθετα, κατά την Pollack, η αρχή αυ-

τή δεν εκδηλώνεται σε τέτοιον βαθµό στις

δίκες, ούτε και σε άλλους τοµείς της καθη-

µερινής ζωής, όπου το δίκαιο που τους

ρυθµίζει συχνά ικανοποιεί συγκεκριµένα

πολιτικά συµφέροντα.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:

http://www.mediate.com/blogs 

VIII. Κανόνες διαπραγµάτευσης σε περιό-

δους κρίσης

Η Victoria Pynchon, στο άρθρο της

“Five Negotiation Rules to Beat the

Recession Blues”, παραθέτει πέντε βασι-

κούς κανόνες (πορίσµατα του Harvard

Negotiation Project) για την επίτευξη συµ-

φερουσών συµφωνιών, σε περιόδους οικο-

νοµικής δυσχέρειας: 

1. Επιδιώξατε στόχους και όχι συγκε-

κριµένες θέσεις. 2. Στοχεύσατε στο πρό-

βληµα και όχι στα πρόσωπα. 3. Εστιάστε

στα συµφέροντά σας. 4. Προτείνετε αµοι-

βαίως επικερδείς λύσεις. 5. Χρησιµοποιεί-

στε αντικειµενικά, αµοιβαίως αποδεκτά

κριτήρια, για να πετύχετε την συµφωνία.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο:  

http://www.mediate.com/blogs, 

αλλά και:

http://gigaom.com/2008/05/25/harvard

-negotiation-project-5-lasting-rules-

for-negotiating-anything 

IX. Η συνεργασία έναντι του ανταγωνι-

σµού στην διαπραγµάτευση

Η Jan Frankel Schau, στο άρθρο της

“The Clash of the Titans: Getting the Best

Results in Mediation when Cooperative

Negotiator meets Competitive One”, εξετά-

ζει, µέσω της παράθεσης συγκεκριµένων

περιπτώσεων, τον ρόλο του διαµεσολαβη-

τή, όταν καλείται να συνδράµει στον δια-

κανονισµό µιας διαφοράς και οι δικηγόροι

των µερών προσεγγίζουν την διαπραγµά-

τευση µε εκ διαµέτρου αντίθετες τεχνικές:

ο ένας προτάσσει την συνεργασία, επιθυ-

µεί την επίτευξη αµοιβαίως συµφέρουσας

συµφωνίας και αντιµετωπίζει µε διαλλακτι-

κότητα διάφορες εναλλακτικές λύσεις,

ενώ ο άλλος συµπεριφέρεται ανταγωνιστι-

κά, παραµένει άκαµπτος στις θέσεις του

και απορρίπτει τις προτάσεις και τα αιτήµα-

τα του αντιδίκου του. 

Ο διαµεσολαβητής πρέπει να αξιολο-

γεί την τεχνική, που ακολουθεί κάθε µέ-

ρος, και ανάλογα να προσαρµόζει την στά-

ση του, προσπαθώντας πάντα να διατηρεί

τις ισορροπίες και τις διόδους επικοινω-

νίας, ώστε να αποτραπεί το αδιέξοδο.

Για το πλήρες κείµενο του άρθρου:

http://www.mediate.com/articles/fran

kelschauJ6.cfm

∆)  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι.   Οδηγός διαπραγµάτευσης 

Ο Michael D. Watkins, στο βιβλίο του

“Shaping the Game: The New Leader's

Guide to Effective Negotiating”, παραθέτει

θεµελιώδεις στρατηγικές διαπραγµάτευ-

σης – απαραίτητα εργαλεία για όποιον θέ-

λει να πετύχει τους επαγγελµατικούς του

στόχους, να ανέβει ψηλά στην ιεραρχική

κλίµακα, να διατηρήσει την νέα του θέση

και να διαπρέψει στον ρόλο του. 

Μεταξύ άλλων, παρέχει συµβουλές

στον αναγνώστη για την επιλογή της κα-

τάλληλης διαπραγµατευτικής τεχνικής,

ανάλογα µε την περίσταση, για την επιρ-

ροή των αντιπάλων του και τη διαµόρφωση

του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης

προς όφελός του.

Περίληψη του βιβλίου:  

http://harvardbusinessonline.hbsp.ha

rvard.edu/b01/en/common/item_detai

l.jhtml;jsessionid=WU3RH2BUE4ZC4

AKRGWCB5VQBKE0YOISW?id=2521

Κριτική του βιβλίου:  

http://www.negotiatormagazine.com/

article334_1.html 

Για να ακούσετε συνέντευξη του Watkins για

το βιβλίο και τη διαπραγµάτευση ως απαραί-

τητο προσόν των σύγχρονων ηγετών:  

http://www.negotiationtip.com/?p=84

ΙΙ.  Ένα κλασικό εγχειρίδιο για τον 

∆ιαµεσολαβητή

Το βιβλίο των Jennifer E. Beer και

Eileen Stief, " The Mediator's Handbook”,

προτείνει ένα δοκιµασµένο στον χρόνο,

ευέλικτο, αποτελεσµατικό µοντέλο διαµε-

σολάβησης, υπό διάφορες συνθήκες και

περιστάσεις. 

Αναλύεται η έννοια της διαµάχης και

εκτίθενται οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις

τόσο της επαγγελµατικής, όσο και της

ανεπίσηµης διαµεσολάβησης. 

Το βιβλίο, το οποίο τυπώνεται από το

1982, µπορείτε νε το βρείτε στην τρίτη του

αναθεωρηµένη και επαυξηµένη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επι-

σκόπηση των περιεχοµένων του βιβλίου:

http://www.amazon.com/gp/reader/08

65713596/ref=sib_dp_pt#reader-link

Σύνοψη του περιεχοµένου του βιβλίου: 

http://search.barnesandnoble.com/M

ediators-Handbook/Jenni fer -E-

Beer/e/9780865713598 

Ε)   ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ι. Τα συχνότερα λάθη στη διαµεσολάβηση

Ο καθηγητής της Νοµικής Σχολής του

Πανεπιστηµίου Hamline, James Coben, σε

συνεργασία µε τον ∆ικηγορικό Σύλλογο

της Πολιτείας Μινεσότα των Η.Π.Α., δηµι-

ούργησε και ανάρτησε στο ∆ιαδίκτυο µια

σειρά από µικρής διάρκειας εκπαιδευτικά

βίντεο, βασισµένα σε υποθέσεις της νοµο-

λογίας. Σε αυτά προβάλλονται στιγµιότυ-

πα από διαδικασίες διαµεσολάβησης, οι

οποίες τελικά απέτυχαν, µε αποτέλεσµα οι

διαφορές να καταλήξουν στο δικαστήριο. 

Τα βίντεο εστιάζουν στο «τι πήγε

στραβά», χωρίζονται σε ενότητες ανάλο-

γα µε τον τοµέα που παρουσίασε πρόβλη-

µα (π.χ. «Εκτέλεση της συµφωνίας»,

«Εχεµύθεια», «∆εοντολογία»), και συνο-

δεύονται από σύντοµες περιλήψεις των

υποθέσεων.

Για να δείτε τα βίντεο:  

http://law.hamline.edu/adr/mediation-

case-law-videos.html

ΙΙ.   Επιρροή πολιτισµικών διαφορών 

στις διαπραγµατεύσεις

Στο podcast αυτό, ο Josh Weiss ανα-

λύει το πώς οι διαπολιτισµικές διαφορές

ως προς την αντίληψη του χρόνου και των

προθεσµιών µπορούν να επηρεάσουν µια

διαπραγµάτευση.

Για να το ακούσετε:  

http://www.negotiationtip.com 
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