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Ι. Το απόρρητο της διαµεσολάβησης αναθεωρείται για µία ακόµα φορά

Παρατίθεται απόφαση δικαστηρίου,

της Πολιτείας της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. 

Το θέµα είναι αρκετά ενδιαφέρον, πα-

ρότι λίγο ξένο για τα δικά µας δεδοµένα. 

Ας µην ξεχνάµε, όµως, ότι η Αµερική

είναι πρωτοπόρος σε ζητήµατα διαµεσο-

IV. Τι γίνεται όταν οι «δηµιουργι-
κές εναλλακτικές» οδηγούν σε
αδιέξοδο; . . .

V. Η ενδοδικαστική διαµεσολάβη-
ση στο µικροσκόπιο

λάβησης, οπότε είναι χρήσιµο να ρίξουµε

µια µατιά στην απόφαση, που δηµοσιεύτη-

κε την 12 Νοεµβρίου 2009, του Εφετείου

της Καλιφόρνια σχετικά µε έφεση, που

άσκησε ο Michael Cassel κατά του

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου του Λος Άντζελες.

Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από

την αρχή. Ο Michael Cassel άσκησε αγωγή

εναντίον των συνηγόρων του, κατηγορώ-

ντας τους, ότι η δικηγορική τους εταιρεία

τον ανάγκασε να υπογράψει ένα διακανο-

νισµό, ύψους 1,25 εκατοµµυρίων δολλα-

ρίων, ήτοι ένα ποσό πολύ µικρότερο από
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αυτό που ήταν πρόθυµος να δεχτεί.

Το κρίσιµο θέµα στην εν λόγω υπόθε-

ση είχε να κάνει µε τη δυνατότητα γνωστο-

ποίησης, από τον ενάγοντα στο δικαστή-

ριο, των συζητήσεων που έλαβαν χώρα µε-

ταξύ εκείνου και των δικηγόρων του, ή αν

αυτές καλύπτονταν από το λεγόµενο

«απόρρητο της διαµεσολάβησης». 

Σηµειωτέον ότι οι συζητήσεις έλαβαν

χώρα χωρίς την παρουσία του αντίπαλου

µέρους ή του διαµεσολαβητή ή τέλος χω-

ρίς να έχει ξεκινήσει η επίσηµη διαδικασία

της διαµεσολάβησης, δηλαδή αποκλειστι-

κά και µόνο µεταξύ του Michael Cassel και

των δικηγόρων του.

Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο απε-

φάνθη, ότι οι διαβουλεύσεις µεταξύ του

ενάγοντος και των δικηγόρων του ήταν

προστατευµένες από την εµπιστευτικότη-

τα της διαµεσολάβησης, σύµφωνα µε τον

Κώδικα Αποδείξεων της Καλιφόρνια παρ.

1115 και, κατά συνέπεια, ο Cassel δεν είχε

δικαίωµα να τις χρησιµοποιήσει στη δίκη

εναντίον τους. Ο Cassel άσκησε έφεση κα-

τά της αποφάσεως αυτής, ζητώντας να του

αναγνωριστεί το δικαίωµα γνωστοποίησης

του περιεχοµένου των συζητήσεων, µετα-

ξύ του ιδίου και των συνηγόρων του.

Το Εφετείο της Καλιφόρνια, έκρινε ότι

οι διαβουλεύσεις µεταξύ του εκκαλούντος

και των εφεσίβλητων δικηγόρων του δεν

καλύπτονται από το απόρρητο. Το

∆ικαστήριο στήριξε την κρίση του στην πα-

ράγραφο 1119 του Κώδικα Αποδείξεων

της Καλιφόρνια, σύµφωνα µε την οποία

απαγορεύεται η κοινοποίηση δηλώσεων,

που έγιναν «για τους σκοπούς [της διαµε-

σολάβησης] ή κατά τη διάρκειά της ή κατό-

πιν της διαδικασίας της διαµεσολάβησης»

όταν οι συζητήσεις αυτές λαµβάνουν χώρα

«από και µεταξύ των συµµετεχόντων στη

διαδικασία της διαµεσολάβησης». 

Στην περίπτωσή µας, οι συζητήσεις,

που οδήγησαν στο συµβιβασµό του Cassel,

ήταν αποκλειστικά µεταξύ του ιδίου και των

δικηγόρων του: ούτε το αντίπαλο µέρος,

ούτε ο συνήγορός του, ούτε ο διαµεσολα-

βητής ήταν παρόντες. Επιπλέον, οι συζητή-

σεις δεν έγιναν καν γνωστές στο διαµεσο-

λαβητή, ενώ κάποιες από αυτές έλαβαν χώ-

ρα µέχρι και δύο µέρες πριν από την πραγ-

µατική έναρξη της διαµεσολάβησης. 

Το Εφετείο της Καλιφόρνια έκρινε, ότι

οι συζητήσεις αυτές δεν συνέβησαν µέσα

στα πλαίσια της «διαµεσολάβησης», παρα-

θέτοντας τον ορισµό της διαµεσολάβησης

που, σύµφωνα µε την παράγραφο 1115 του

Κώδικα Αποδείξεων της Καλιφόρνια, αποτε-

λεί «µία διαδικασία κατά την οποία ένα ου-

δέτερο πρόσωπο ή πρόσωπα διευκολύνουν

την επικοινωνία µεταξύ των αντιµαχόµενων

µερών, βοηθώντας τα να καταλήξουν σε µία

κοινά αποδεκτή συµφωνία».

Έτσι, εφόσον οι συζητήσεις δεν είχαν

πραγµατικά καµία σχέση µε τη διαδικασία

της διαµεσολάβησης, η προστατευτική

οµπρέλα του «απορρήτου της διαµεσολάβη-

σης» δεν ήταν αρκετή για να απαγορεύσει

τη χρήση του περιεχοµένου τους στη δίκη. 

Σε αυτή την απόφαση υπήρξε και δια-

φωνία. Ένας ∆ικαστής µειοψήφησε, υπο-

στηρίζοντας ότι η πλειοψηφία ερµήνευσε

την προαναφερθείσα παράγραφο 1119 πο-

λύ κυριολεκτικά ή πολύ στενά. 

Συγκεκριµένα, υπογράµµισε, ότι το

απόρρητο της διαµεσολάβησης καλύπτει

και ισχυρισµούς που έγιναν «για τους σκο-

πούς» της διαµεσολάβησης και όχι µόνο

απλά «κατά τη διαδικασία» της διαµεσο-

λάβησης. Κατά τη γνώµη της µειοψηφίας,

«ιδιωτικές µονοµερείς δηλώσεις, που είναι

ουσιωδώς συνδεδεµένες µε τη διαµεσολά-

βηση» θα πρέπει να καλύπτονται από το

απόρρητο «ακόµα και αν δε λάβει γνώση

το άλλο µέρος ή ο διαµεσολαβητής».

Έτσι, για µια ακόµη φορά, ∆ικαστήριο

της Αµερικής κλήθηκε να αντιµετωπίσει το

ζήτηµα της γνωστοποίησης εναντίον του

απορρήτου των συζητήσεων, που σχετίζο-

νται µε τη διαδικασία της διαµεσολάβησης. 

Μόνο που αυτή τη φορά η ζυγαριά

έκλινε προς την γνωστοποίησή τους. 

Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Νοµικής

στο UCLA, Forrest S. Mosten, το σκορ τώ-

ρα είναι: Απόρρητο-7 Γνωστοποίηση-1.

Μην εκπλαγείτε αν αυτή η υπόθεση φτά-

σει  στο Ανώτατο ∆ικαστήριο της

Καλιφόρνια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.pgpmediation.com/2009/1

1/17/mediation-confidentiality-revisti

ted-onceagain/%&(%7B$%7 Beval
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Και για την πλήρη απόφαση: 

http://www.courtinfo.ca.gov/opinions/

documents/B215215.PDF

ΙΙ. Η ∆ιαµεσολάβηση στο χώρο εργασίας είναι η απάντηση 
στα προβλήµατα, που δηµιουργούνται ;
Καθώς η ∆ιαµεσολάβηση για την επίλυση εντάσεων, που δηµιουργούνται στο χώρο

εργασίας, γίνεται όλο και περισσότερο δηµοφιλής, η Νόρα Ντόχερτι, ∆ιευθύντρια

Εταιρείας, που παρέχει υπηρεσίες επαγγελµατικής ∆ιαµεσολάβησης (Director of

Professional Mediation Resolutions (PMR) Ltd), εξηγεί τι είναι η ∆ιαµεσολάβηση, πώς

µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο και τι είδους προσωπικό

χρειάζεται, ενώ παράλληλα παραθέτει δύο παραδείγµατα διαµεσολάβησης από την προ-

σωπική της εµπειρία.

Παράγοντες, όπως η θεαµατική αύξηση

στον αριθµό των καταγγελιών από εργαζο-

µένους, τα υψηλότερα επίπεδα αποζηµίω-

σης, η συνεχιζόµενη εισαγωγή νέας εργατι-

κής νοµοθεσίας και, για πολλούς, η συνει-

δητοποίηση, ότι οι συνήθεις νοµικές διαδι-

κασίες, µπορούν κάτω από συγκεκριµένες

συνθήκες, να αποδειχθούν ζηµιογόνες για

τα εµπλεκόµενα µέρη, έχουν καταστήσει

την προσφυγή στην διαµεσολάβηση ένα δη-

µοφιλή τρόπο επίλυσης των διαφορών, που

δηµιουργούνται στο χώρο εργασίας.

Η ∆ιαµεσολάβηση στο χώρο εργασίας

είναι µία δοµηµένη διαδικασία, κατά την

οποία ένα ουδέτερο πρόσωπο, ο διαµεσο-

λαβητής, διευκολύνει τη συνοµιλία µεταξύ

των αντιµαχόµενων µερών, ώστε να µπο-

ρέσουν να ξεκαθαρίσουν τα υποβόσκοντα

ζητήµατα και να καταλήξουν σε συµφω-

νίες σχετικά µε το πώς θα µπορέσουν να

βελτιώσουν την εργασιακή τους σχέση

στο µέλλον. Αρχές της αποτελούν η εν-

θάρρυνση της ανάπτυξης εποικοδοµητι-

κών συζητήσεων, σε ένα περιβάλλον

ασφάλειας και εµπιστευτικότητας, η κατά-

ληξη σε αµοιβαίες συµφωνίες και τέλος

η αποκατάσταση του σεβασµού στις επαγ-

γελµατικές σχέσεις.

Σε πολλές περιπτώσεις κακοµεταχείρι-

σης και διακρίσεων, τα εµπλεκόµενα µέρη

προσβλέπουν στην αλλαγή συγκεκριµένων

συµπεριφορών, σωµατικών ή λεκτικών, και

δεν επιδιώκουν να ακολουθήσουν τη δικα-

στική οδό, ιδίως αν επιθυµούν τη συνέχιση

της επαγγελµατικής τους σχέσης. Συχνά,

υπάρχουν θέµατα και στις δύο πλευρές, που

µπορούν να αντιµετωπιστούν µε καλύτερη

επικοινωνία και κατανόηση.

Αν η διαµεσολάβηση αποβεί άκαρπη,

τότε τα µέρη µπορούν σε κάθε περίπτωση

να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό.  

Είναι σαφές, πάντως, ότι η ύπαρξη

«εσωτερικής» διαµεσολάβησης και διαδι-

κασιών συµφιλίωσης έχει νόηµα όχι µόνο

για τις οργανώσεις, αλλά και για τους ίδι-

ους τους εργαζόµενους ατοµικά, εφόσον

µπορεί να τους υποστηρίξει στην αντιµε-

τώπιση των εργασιακών τους δυσκολιών.

Τα πλεονεκτήµατα, άλλωστε, της ∆ια-

µεσολάβησης στο χώρο εργασίας είναι:
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1. η ταχύτητα της διαδικασίας, 2. το

χαµηλό κόστος, 3. η αυξηµένη πιθανότητα

συµφωνίας των µερών και, τέλος, 4. η

εποικοδοµητική προσέγγιση, καθώς συµ-

βάλλει στην αποκατάσταση των εργασια-

κών σχέσεων και όχι στη διάλυσή τους.

Ακολουθούν δύο παραδείγµατα, κατά

τα οποία η διαµεσολάβηση έδρασε αποτε-

λεσµατικά και εποικοδοµητικά στην επί-

λυση των προβληµάτων που δηµιουργή-

θηκαν στην επαγγελµατική σχέση δύο

ατόµων, αλλά και µιας ολόκληρης οµάδας.

Σχέση ανάµεσα σε δύο άτοµα και πώς

η ∆ιαµεσολάβηση έδρασε θετικά:

Ο ∆ιευθυντής Προσωπικού µιας φιλαν-

θρωπικής οργάνωσης επικοινώνησε µε την

Νόρα Ντόχερτι, ζητώντας την παρέµβασή

της ως ∆ιαµεσολαβήτριας, καθώς µία ερ-

γαζοµένη στην οργάνωση κατήγγειλε, ότι

η διευθύντριά της ήταν απότοµη και επιθε-

τική στον τρόπο, που της µιλούσε, ύψωνε

τον τόνο της φωνής της, της ασκούσε κρι-

τική ενώπιον των συνεργατών της και γενι-

κά της συµπεριφερόταν µε τρόπο ανυπό-

φορο, µε αποτέλεσµα η εν λόγω εργαζό-

µενη να υποφέρει από άγχος, να µην µπο-

ρεί να κοιµηθεί τα βράδια και να εκφράζει

απροθυµία να πάει στη δουλειά. 

Ο  ∆ιευθυντής Προσωπικού επικοινώ-

νησε και µε τη διευθύντρια, η οποία υπο-

στήριξε ότι ένοιωθε, ότι οι κατευθύνσεις

της σχετικά µε τη δουλειά δεν γίνονταν

αποδεκτές από την εν λόγω εργαζόµενη,

ενώ, σύµφωνα µε την άποψή της, η καταγ-

γέλουσα υπέσκαπτε την εξουσία της ως δι-

ευθύντριας. 

Ο  ∆ιευθυντής Προσωπικού πρότεινε

τη διαδικασία της διαµεσολάβησης, καθώς

αποτελεί το πρώτο βήµα, που πρέπει να

ακολουθηθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, σύµ-

φωνα µε την πολιτική της οργάνωσης. 

Η ∆ιαµεσολαβήτρια, κανόνισε ιδιωτι-

κές συναντήσεις µε το κάθε άτοµο χωρι-

στά και στο τέλος µία κοινή συνάντηση,

ώστε να πει η µία στην άλλη αυτά που

πραγµατικά ήθελε. Αποτέλεσµα ήταν η κα-

τάληξη σε µία κοινά αποδεκτή λύση για τη

βελτίωση της συνεργασίας τους.

Σχέση ανάµεσα σε οµάδα και πώς

η διαµεσολάβηση έδρασε θετικά:

Στην προκειµένη περίπτωση, µέλος

οµάδας υπέβαλε ανώνυµη καταγγελία

εναντίων δύο διευθυντών του σε τµήµα µε-

γάλης ασφαλιστικής εταιρείας. Η καταγγε-

λία έφερε στο φως αρκετές περιοχές εντά-

σεων και διαφορών σε µία οµάδα δώδεκα

ατόµων. Ο ∆ιευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων

αποφάσισε να ξεκινήσει διαδικασία

∆ιαµεσολάβησης ανάµεσα στα δώδεκα

άτοµα που εµπλέκονταν, µια διαδικασία

που απαιτεί ακόµα περισσότερες ικανότη-

τες από ό,τι η διαµεσολάβηση ανάµεσα σε

δύο άτοµα και λόγω του µεγαλύτερου

αριθµού των εµπλεκοµένων, αλλά και λό-

γω των δυναµικών και των συναισθηµά-

των, που µπορεί να γεννηθούν. 

Η διαδικασία της ∆ιαµεσολάβησης

έκανε να ολοκληρωθεί τρεις µέρες και αυ-

τό γιατί πρώτα οργανώθηκαν ατοµικές συ-

ναντήσεις της διαµεσολαβήτριας µε κάθε

ένα µέλος της οµάδας, σε καθεστώς άκρας

εµπιστευτικότητας και στο τέλος διοργα-

νώθηκε συνάντηση όλης της οµάδας. Από

τη συνάντηση αυτή προέκυψαν οκτώ συµ-

φωνίες και στρατηγικές για να αντιµετωπι-

στεί κάθε ζήτηµα που είχε προκύψει. ∆ύο

µήνες αργότερα η ∆ιαµεσολαβήτρια είχε

συνάντηση µε όλη την οµάδα για να ελέγ-

ξει την πρόοδο, που είχε συντελεστεί. Και

όντως, διαπίστωσε, ότι οι επαγγελµατικές

σχέσεις των εµπλεκοµένων είχαν βελτιω-

θεί σηµαντικά.

Από  τα ανωτέρω παραδείγµατα συνά-

γεται, ότι τα πλεονεκτήµατα της διαµεσο-

λάβησης στο χώρο εργασίας είναι µεγάλα.

Για περισσότερες πληροφορίες : 

http://www.workplacemediation.co.uk

/workplace_mediation_articles

ΙΙΙ. Οι «Πιλοτικές ∆οκιµές» για τη ∆ικαστική ∆ιαµεσολάβηση 
είναι επιτυχείς

Πιλοτικές δοκιµές της δικαστικής διαµεσολάβησης – µια εναλλακτική λύση για την επί-

λυση των διαφορών απασχόλησης πριν από την δικαστηριακή προσέγγιση – έχει αναφερ-

θεί ως πολύ θετική στην ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας ∆ικαστηρίων και Λογαριασµών. 

Οι δοκιµές, που διεξήχθησαν σε µια πε-

ρίοδο 12 µηνών, κατέληξαν ώστε η δικα-

στική διαµεσολάβηση, εκπονήθηκε σε όλα

τα εργατικά περιφερειακά γραφεία στην

Αγγλία και στην Ουαλία, τον Ιανουάριο του

2009. Την εποχή αυτή γίνονται ενέργειες

για την ανάπτυξη ενός παρόµοιου καθε-

στώτος και στην Σκωτία. 

Ο αριθµός των δικαστηριακών εργατι-

κών διεκδικήσεων, που έχουν ληφθεί από

την Υπηρεσία ∆ικαστηρίων, κατά το τελευ-

ταίο τρίµηνο του 2008-09, αυξήθηκε κατά

28% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

Οι δικαστηριακές εργατικές απαιτή-

σεις, στο δεύτερο µισό του έτους, ήταν

επίσης αυξηµένeς κατά 15%, σε σύγκριση

µε το πρώτο εξάµηνο του έτους.

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία για τα

εργατικά δικαστήρια, θα δηµοσιευθούν αρ-

γότερα µέσα στο τρέχον έτος. 

Ωστόσο, από τα προσωρινά στατιστικά

στοιχεία της θυγατρικής οµάδας προσω-

πικού ΧpertHP, προκύπτει, ότι οι δικαστη-

ριακές διαφορές εργατικής φύσεως, που

αφορούν διεκδικήσεις κατά την περίοδο

του Απριλίου 2008 έως τον Φεβρουάριο

2009, αντανακλούν την αλλαγή στο οικο-

νοµικό κλίµα. 

Άδικες αξιώσεις απόλυσης, διεκδική-

σεις για αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυ-

σης και απαιτήσεις από την αποτυχία για

ενηµέρωση και συµβουλή για την απόλυ-

ση, συµπεριλαµβάνονται όλες στα αριθµη-

τικά στοιχεία για την περίοδο από τον

Απρίλιο του 2007 έως τα τέλη του Μαρτίου

του 2008. 

Η ετήσια έκθεση αναφέρεται, και στο

Caseflow, ένα ηλεκτρονικό σύστηµα δια-

χείρισης υποθέσεων, σχεδιασµένο για την

αποτελεσµατική επεξεργασία των απαιτή-

σεων και τη µεταφορά τους µεταξύ της

Υπηρεσίας των ∆ικαστηρίων και των τοπι-

κών γραφείων ACAS. 

Θα εφαρµοστεί τον επόµενο χρόνο και

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί από όλα τα

εργατικά δικαστήρια ως τα καλοκαίρι του

2010.

IV. Τι γίνεται όταν οι «δηµιουργι-
κές εναλλακτικές» οδηγούν
σε αδιέξοδο; . . .

«Ποτέ µην κόβεις ό,τι µπορεί να λυθεί».

Στο µπεστ-σέλερ βιβλίο τους, “Getting

to YES”, οι καθηγητές Fisher και Uri, δί-

νουν την ακόλουθη περιγραφική εικόνα:

δύο παιδιά να φιλονικούν για την κατοχή

ενός πορτοκαλιού, η µητέρα τους καλού-

µενη να πάρει µια γρήγορη απόφαση,  κό-

βει το πορτοκάλι στα δύο και το κατανέµει

ισοµερώς στα παιδιά. Τότε µόνο αντιλαµ-

βάνεται το άτοπο καθώς τα «συµφέροντα»

(interests) των παιδιών αποκλίνουν ουσιω-

δώς. Το ένα φέρεται να διεκδικεί το εσωτε-

ρικό του πορτοκαλιού για το χυµό του και

το άλλο το φλοιό του για µαγείρεµα. 

Το παράδειγµα καταδεικνύει πως η

ύπαρξη διαφορετικών εναλλακτικών βοη-

θά τους διαµεσολαβητές - διαπραγµατευ-

τές να διακριβώσουν τα συµφέροντα των

µερών και, συνεπώς, να καταλήξουν σε

πιθανή σχετική συµφωνία. 

Ακόµη κινείται στη βάση της λογικής,

ότι όλα τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν περιο-

ρίσει τις απαιτήσεις τους σε ένα και µόνο

προϊόν, όταν η συντριπτική πλειοψηφία

των διαφορών απαιτεί εις βάθος διεύρυν-

ση, απλά και µόνο για να αποµονωθεί και
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ταυτοποιηθεί το «πορτοκάλι», πόσο µάλ-

λον για να αναπτυχθεί µια αίσθηση της

αξίας του, ή του κόστους αντικατάστασής

του, πριν από τη διανοµή του. 

Η µάχη «επί του πορτοκαλιού» µπορεί

να συνιστά εφαλτήριο για ακόµη µεγαλύ-

τερη διαµάχη. 

Ή πάλι το ένα ή και τα δύο παιδιά µπο-

ρεί απλά να θέλουν να ακουστούν τα συσ-

σωρευµένα παράπονα του ενός έναντι του

άλλου όποτε και µόνη η καταφυγή σε ένα

τρίτο πρόσωπο, µε αφορµή το πορτοκάλι,

συνιστά µέρος της λύσης. 

Οι αναπάντητες ερωτήσεις είναι αυτές

που πλαισιώνουν τη διαφορά. Σε βάθος

ανάλυση των εναλλακτικών µπορεί πράγ-

µατι να µειώσει τις σχετικές επιλογές. 

Αν είναι όντως δηµιουργικός, ο δια-

πραγµατευτής µπορεί να βοηθήσει τα παι-

διά, να ικανοποιήσει  τα συµφέροντα του

καθενός µέσω µιας δίκαιης διαδικασίας.

Ει δυνατόν καταφύγετε σε εναλλακτι-

κές.

«Εν τω µέσω κάθε δυσκολίας περιµέ-

νει µια ευκαιρία.» Albert Einstein

Συχνά οι διαπραγµατεύσεις «δεσµεύο-

νται» από την τελευταία προσφορά, ενώ

συνήθως είναι ευκολότερο να διαλέξεις

µεταξύ πολλών εναλλακτικών από το να

δεχθείς ή να απορρίψεις µία και µόνη προ-

σφορά, όταν καµία άλλη δεν υπάρχει επί

τάπητος. 

Η παρουσία µιας δεύτερης πρότασης

πλαισιώνει και δένει ολόκληρη την διαδι-

κασία λήψης αποφάσεως κι ο καλούµενος

να αποφασίσει απλά θεσπίζει αυτή (τη

διαδικασία). 

Έρευνες παρουσιάζουν ουσιώδη από-

κλιση απαντήσεων στα δείγµατα των ερω-

τηθέντων, οφειλόµενη στο αν τους παρου-

σιάσθηκαν µία ή περισσότερες εναλλακτι-

κές. Για παράδειγµα, αξιολογώντας τις

προσφορές ξεχωριστά για µια διαφορά

χρήσης γης, οι περισσότεροι των ερωτηθέ-

ντων επέλεγαν τη «∆ίκαιη Λύση» (“Fair

Option”), που προέβλεπε ίσες παροχές για

κάθε γείτονα. Όταν, όµως, την αντιπαρέ-

βαλλαν µε την «Άδικη Λύση» (“Money

Option”) επέλεγαν αυτή την τελευταία, κα-

θώς τους πριµοδοτούσε µε το επιπλέον

ποσό των 100 δολλαρίων, ασχέτως αν επί-

σης πριµοδοτούντο και οι γείτονες κατά

300 δολλάρια. 

Η «∆ίκαιη Λύση» είχε πολύ διαφορετι-

κή όψη, συνεπώς κι αξιολόγηση, αντιπαρα-

βαλλόµενη προς την εναλλακτική, τής, κα-

τά τα λοιπά «άδικης», ώστε η εικόνα να

διαµορφώνεται ως εξής:

«∆ίκαιη Λύση»: 500$ για τον ερωτη-

θέντα και 500$ για κάθε γείτoνα

«Άδικη Λύση»: 600$ για τον ερωτηθέ-

ντα & 800$ για κάθε γείτoνα.

Προβληθεισών ταυτοχρόνως των δύο

εναλλακτικών, το 75% των ερωτηθέντων

επέλεξε την «Άδικη Λύση», ενώ, προβλη-

θεισών ξεχωριστά, το 71% την «∆ίκαιη

Λύση». 

Οι κανονιστικές θεωρίες υπαγορεύ-

ουν, ότι όταν τα άτοµα καλούνται να αξιο-

λογήσουν ένα και µόνο αντικείµενο, αγω-

νίζονται «να βγάλουν άκρη µε αυτό», ενώ

όταν τους παρέχονται περισσότερες εναλ-

λακτικές, τότε αυτές από µόνες τους θέ-

τουν το συγκριτικό πλαίσιο αξιολόγησης. 

Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, ό,τι γνωρί-

ζουµε από τις θεωρίες  συγκριτικής αξιολό-

γησης, είναι µάλλον εύλογο να προσφέ-

ρουµε δύο ή και, ει δυνατό, τρεις εναλλα-

κτικές, λαµβάνοντας, άλλωστε, υπόψη ότι

ο ανθρώπινος εγκέφαλος µπορεί να επε-

ξεργαστεί ευκολότερα διττώς διαφοροποι-

ούµενα προβλήµατα.

“Donald R. Philbin Jr, The One Minute

Manager Prepares for Mediation:

A Multidisciplinary Approach to

Negotiation Preparation, Harvard

Negotiation Law Review 2008

V. Η ενδοδικαστική διαµεσολάβηση στο µικροσκόπιο
1 ∆εκεµβρίου 2009 Της Lisa Witzler

Κανείς δεν θα προτιµούσε τα δικαστήρια. Όχι µόνο γιατί η διαδικασία κατά κανόνα

αποβαίνει δαπανηρή και χρονοβόρα, αλλά καθώς συχνά τα αποτελέσµατά της είναι εξορ-

γιστικά και η σχέση των διαδίκων - προϊούσης της διαδικασίας - επί τα χείρω µεταβαλλό-

µενη. Ώστε λοιπόν κανείς να αναρωτιέται: Είναι η ενδοδικαστική διαµεσολάβηση µια

προτιµοτέρα εναλλακτική;

Η «διάγνωση», σύµφωνα µε εµπερι-

στατωµένη έρευνα ενός κατά τα λοιπά φί-

λα διακείµενου στην ενδοδικαστική διαµε-

σολάβηση προγράµµατος της Νοµικής

Σχολής του Πανεπιστηµίου της Αριζόνα,

δεν είναι παρά: «ενίοτε». 

Τα ποσοστά διευθέτησης στο εν λόγω

πρόγραµµα απέκλιναν σηµαντικά, κυµαινό-

µενα µεταξύ 27% και 63% και, ενώ υπήρ-

ξαν περιστατικά όπου οι ενδοδικαστικώς

διαµεσολαβούµενες υποθέσεις είχαν µε-

γαλύτερα ποσοστά επιτυχούς διευθέτησης

από τις µη διαµεσολαβούµενες, συχνή

ήταν και η ανυπαρξία της οποιασδήποτε

διαφοροποιήσεώς τους.  Άλλες µελέτες,

εξ άλλου καταδεικνύουν την ύπαρξη υψη-

λοτέρων ποσοστών συµµόρφωσης µε τη

συµφωνία, κατόπιν διαµεσολαβήσεως, πα-

ρά µε δικαστικές διαταγές.

Παραδόξως, δεν παρατηρείται σηµα-

ντική διαφοροποίηση, από άποψη κόστους,

µεταξύ των υποθέσεων, που ακολουθούν

τη δικαστική οδό κι εκείνων που παίρνουν

το δρόµο της ενδοδικαστικής, αλλά πά-

ντως διαµεσολάβησης. Αυτό ίσως αντικα-

τοπτρίζει τη συχνότητα, µε την οποία διευ-

θετούνται οι υποθέσεις «στα σκσσαλιά του

δικαστηρίου», αφότου οι δικηγόροι έχουν

ήδη εµπλακεί σε δαπανηρές διαδικασίες

προετοιµασίας, έρευνας και ελιγµών. 

Ανεξαρτήτως, όµως, του κόστους, οι

µελέτες επίσης υποδηλώνουν ιδιαιτέρως

υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των εµπλε-

κοµένων µερών. 

Ανάλογα µε το πρόγραµµα, 5% µε 45%

των µερών επίσης δηλώνουν πως η ενδοδι-

καστική διαµεσολάβηση συνέβαλλε απο-

φασιστικά και τους βοήθησε να βελτιώ-

σουν τη σχέση τους µε το άλλο µέρος.

Ένα σηµαντικό µάθηµα για τους µάνα-

τζερς και τους δικηγόρους τους, είναι ότι

ακόµη και η ενδοδικαστική διαµεσολάβηση

δεν εγγυάται πάντοτε την επιτυχέστερη

διευθέτηση. Όταν τα σχετικά προγράµµα-

τα ενδοδικαστικής διαµεσολάβησης για

παράδειγµα, υστερούν σε χρηµατοδοτι-

κούς πόρους, τότε η ενδοδικαστική διαµε-

σολάβησης µπορεί κάλλιστα να µετατρα-

πεί σε ένα ακόµη γραφειοκρατικό προθά-

λαµο της δικαστικής επίλυσης. Σε άλλες δε

δικαιοδοσίες σηµαντικά κονδύλια δεσµεύ-

ονται υπέρ της διαµεσολαβήσεως, ενώ πα-

ράλληλα προβλέπεται η σε προγενέστερο

στάδιο της εξέλιξης της διαφοράς επέµβα-

ση προτού τα µέρη «αλληλοστριµωχθούν». 

Εν συντοµία δηλαδή, τα µεγαλύτερα

πλεονεκτήµατα της διαµεσολαβήσεως

επέρχονται νωρίς, όταν τα µέρη διαθέτουν

ακόµα το χρόνο και το χρήµα, που άλλως

πρόκειται να θυσιάσουν σε παρατεταµένες

δικαστικές διαµάχες.

Τα ποικίλα αποτελέσµατα των µελε-

τών επί της ενδοδικαστικής διαµεσολάβη-

σης σε κάθε περίπτωση δεν αποκαλύ-

πτουν παρά µόνο µια όψη του νοµίσµατος,

καθώς τα µέρη δύνανται εξίσου να ικανο-

ποιηθούν πλήρως, δια της δικής τους αυ-

τοτελούς δράσης και τη συµβολή ενός

ιδιώτη διαµεσολαβητή, πολύ πριν η όποια

σχετική αγωγή καν κατατεθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες : 

http://www.pon.harvard.edu/daily/me

dia t ion /a -c loser - look-a t -cour t -

sponsored-mediation/
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