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Ι. ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η αλλαγή του κλίµατος και των επιπτώσεών της δεν γνωρίζουν από εθνικά σύνορα.

Τέτοιου είδους παρεµβολές µπορούν να περικλείουν ενδεχοµένως σοβαρούς κινδύνους

ασφαλείας για πολλές χώρες, καθώς ο ανταγωνισµός για τους λιγοστούς πόρους αυξά-

νεται και ο ρυθµός των αλλαγών ξεπερνά την ικανότητά µας να προσαρµοστούµε. Η µαζι-

κή µετανάστευση είναι µια τέτοια απειλή. Αυτό θα µπορούσε να επιφέρει επικίνδυνες συ-

γκρούσεις εντός και µεταξύ των κρατών. Θα πρέπει να βρούµε λοιπόν τρόπους να αντι-

µετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα. 

Πιο πιεστικά, πριν από την σύνοδο κο-

ρυφής στην Κοπεγχάγη, παρατηρούµε πως

οι θέσεις που σχηµατίζονταν, υποχωρούν

µπροστά στα υπερέχοντα οικονοµικά και

πολιτικά συµφέροντα, τη στιγµή που το

αδιέξοδο µεγαλώνει, αναφορικά µε τους

ρόλους των αναπτυγµένων και αναπτυσ-

σόµενων χωρών. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι

όσοι είναι επιφορτισµένοι µε τη λήψη απο-

φάσεων οδηγούνται µοιραία στο να υιοθε-

τήσουν θέσεις που µειώνουν αντί να αυξά-

νουν τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης.

Είναι δύσκολο να ενεργήσουν µονοµερώς

για να σπάσει το αδιέξοδο, εάν τόσο πολύ

φοβούνται τη συναίνεση, µε αποτέλεσµα

να τίθενται σε µειονεκτική θέση. 

Σε µια έκθεση του Συµβουλίου

Ασφαλείας τον Απρίλιο του τρέχοντος

έτους, ο Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ

προσδιόρισε τα πιθανά οφέλη, που

επιδέξια ένα αµερόληπτο τρίτο µέρος

σαν ∆ιαµεσολαβητή, θα µπορούσε να

επιφέρει στη ειρηνική επίλυση των

διαφορών. Η ∆ιαµεσολάβηση σε αντί-

θεση µε την ∆ιαιτησία δεν καταλήγει

σε απόφαση ή κρίση. Τα ίδια τα µέρη

έχουν τον έλεγχο του αποτελέσµατος. 

Αυτή η προσέγγιση ίσως είναι εξαιρετικής

σηµασίας για αυτό το είδος τω συγκρούσε-

ων, και είναι δυνατόν να επιφέρει µια πα-

γκόσµια κλιµατική αλλαγή. 

Μία τέτοια προσέγγιση απαιτεί ένα νέο

είδος ηγεσίας και δεξιοτήτων στην συλλο-

γική λήψη των αποφάσεων η οποία θα

υπερβαίνει τα εθνικά συµφέροντα, διαφο-

ρετικά πώς αλλιώς θα µπορέσουµε να αντι-

µετωπίσουµε τα επερχόµενα, χωρίς να

οδηγηθούµε σε αδιέξοδο και κατάρρευση?

Η έκθεση του ΟΗΕ κάλεσε να αυξηθεί

η χρήση της ∆ιαµεσολάβησης, για να ενι-

σχυθεί η ικανότητα της Κυβέρνησης αλλά

και της κοινωνίας των πολιτών, να επιτυγ-

χάνουν εποικοδοµητική επίλυση των δια-

φορών τους. Με αυτό το σκεπτικό ο

«Οργανισµός ∆ιαµεσολαβητές Χωρίς

Σύνορα» [Mediators Beyond Borders-MBB],

η µόνη µη κυβερνητική οργάνωση επίλυ-

σης των διαφορών, µε το δικαίωµα του πα-

ρατηρητή στην Κοπεγχάγη, ζητά την προ-

σθήκη της ∆ιαµεσολάβησης στα πρωτό-

κολλα της Κοπεγχάγης. Αυτή η κίνηση έχει

βρει υποστηρικτές τόσο σε επίπεδο ατό-

µων, όσο και σε επίπεδο οργανώσεων από

όλο τον κόσµο. 

Ο πρόεδρος του ΜΒΒ, ο κ. Kenneth

Cloke, ο οποίος ηγείτο της αντιπροσωπεί-

ας ΜΒΒ στην Κοπεγχάγη, βρέθηκε πρό-

σφατα στο Εδιµβούργο και απευθύνθηκε

σε µια συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της

Σκωτίας. Υπέδειξε την ευκαιρία της

Σκωτίας, να υποστηρίξει την πρωτοβουλία

αυτή και να διαδραµατίσει τον ρόλο ενός

τρίτου µέρους, σε έναν διαρκώς αυξανόµε-

νης πολυπλοκότητας περιβάλλον. 

Σε ένα πραγµατικά πολύ ενδιαφέρον

άρθρο, του περιοδικού «Εξωτερικές

Υποθέσεις», τεύχος Σεπτεµβρίου-

Οκτωβρίου, που φέρει τον τίτλο «Κοπεγ-

χάγη: µια άβολη αλήθεια» ο Michael Levi

τόνισε, πως «οι ρεαλιστικές προοπτικές
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Ι. ∆ιαµεσολάβηση και κλιµατική αλλαγή

ΙΙ. Οι ∆ιαµεσολαβητές ζητούν τη χρήση της

∆ιαµεσολάβησης για την αλλαγή του κλίµατος

I Ι Ι .  Επίλυση της διαφοράς :  

«∆ιάλεξε τη σωστή διαδικασία»

ΙV.  Είδη  ∆ιαµεσολάβησης

και η σωστή διαπραγµατευτική στρατηγική

είναι θεµελιώδεις». Με άλλα λόγια, είναι

πολύ σηµαντικό ότι ο τρόπος µε τον οποίο

διεξάγονται οι συζητήσεις σχετικά µε την

αλλαγή του κλίµατος, δηµιουργεί το κα-

τάλληλο πλαίσιο, για µια πραγµατικά πρω-

τοποριακή σκέψη και µια ανοιχτή συζήτη-

ση.  Τοπικιστικό πνεύµα ή µεροληπτική δια-

πραγµάτευση, δεν θα µας οδηγήσουν στο

επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Πρέπει να βρούµε τρόπους να δώσου-

µε αξία να προτεραιότητα στο κοινό έδα-

φος και στα αµοιβαία συµφέροντα. 

Εδώ είναι που η ∆ιαµεσολάβηση επεµ-

βαίνει, βοηθά όλα τα µέρη να νιώσουν την

αίσθηση της ενεργούς συµµετοχής, µε σε-

βασµό στις δεσµεύσεις τους και πραγµατι-

κή κατανόηση των ανησυχιών και των

προσδοκιών τους, των ελπίδων και των φό-

βων τους, των επιτευγµάτων και των πε-

ριορισµών τους. Αυτό µε την σειρά του

απαιτεί να εισχωρήσουµε κάτω από την

επιφάνεια, εξερευνώντας πραγµατικά, αυ-

τό που πρέπει να γίνει. 

Θα χρειαστεί θάρρος για να οδηγηθού-

µε σε αυτό το αποτέλεσµα, ενώ το σθένος

των πολιτικών ανδρών θα δοκιµαστεί. 

Υπάρχει µια παλιά λαϊκή ρήση που

αποτυπώνει µε πολύ όµορφο τρόπο το ρό-

λο του ∆ιαµεσολαβητή. Με το θάνατο του

πατέρα τους, τρία αδέρφια κληρονόµησαν

τις καµήλες του γέρου πατέρα τους, ο

οποίος τους τις είχε µοιράσει σε αναλο-

γίες του µισού, ένα τρίτο και ένα ένατο

αντίστοιχα. Ατυχώς υπήρχαν µόνο 17 κα-

µήλες. ∆ιαφωνούσαν για το τι πρέπει να

κάνουν, έως τη στιγµή, που ένας σοφός

γέρος από το χωριό πώλησε στα αδέρφια

τη δική του καµήλα, τα οποία είχαν τώρα

18 καµήλες συνολικά. Μοίρασαν λοιπόν τις

καµήλες αναλόγως, παίρνοντας 9, 6 και 2

αντίστοιχα, από τις 17 συνολικά καµήλες. 

Η Σκωτία θα µπορούσε να διαδραµατί-
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σει αυτό τον ρόλο της τρίτης πλευράς, βοη-

θώντας να βρεθεί η 18η καµήλα: µε το να

προσφέρει πραγµατική αξία, συνδράµο-

ντας άλλες χώρες να βρουν λύσεις, και στη

συνέχεια να προχωρήσουν. Χρειαζόµαστε

απεγνωσµένα τέτοιες συνεισφορές σήµε-

ρα. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος, µε το οποίο

αυτή η χώρα θα κάνει την διαφορά. 

Ι Ι .  Ο Ι  ∆ Ι Α Μ Ε Σ Ο Λ Α Β Η Τ Ε Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν  Τ Η  Χ Ρ Η Σ Η  

ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Ο «Οργανισµός ∆ιαµεσολαβητές Χωρίς Σύνορα», καλεί όλους τους αντιπροσώπους

να συµπεριλάβουν διάταξη που να προβλέπει την προσφυγή στη διαµεσολάβηση στη

Συνθήκη για την αλλαγή του κλίµατος. 

Πρόσφατα το Πρωτόκολλο του Κιότο συµπεριέλαβε το θεσµό των διαπραγµατεύσε-

ων, του συµβιβασµού, της διαιτησίας, όπως επίσης και επιλογές δικαστικής φύσεως, χω-

ρίς όµως να κάνει το ίδιο και µε την διαµεσολάβηση. 

Προς επίρρωση του σκοπού αυτού, ο

«Οργανισµός ∆ιαµεσολαβητές Χωρίς

Σύνορα» έχει συγκεντρώσει τις υπογρα-

φές πάνω από 35 διεθνώς αναγνωρισµέ-

νων οργανισµών διαµεσολάβησης και 200

επιφανών µελών, παγκοσµίως αναγνωρι-

σµένα για τις προσπάθειές τους στο τοµέα

της διαµεσολάβησης. 

Όλοι υποστηρίζουν την αποκατάσταση

της παραλείψεως της ∆ιαµεσολάβησης

από το άρθρο 14 του Πρωτοκόλλου του

Κιότο, που εγκρίθηκε το 1997 και το 2001

και το 2005 

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items

/2830.php

Η συζήτηση για την πρόληψη των συ-

γκρούσεων και των µηχανισµών επίλυσης

σίγουρα απουσιάζει από την COP 15 ηµε-

ρήσια διάταξη, αλλά και το εύρος και η

ισχύς της περιβαλλοντικής ∆ιαµεσολά-

βησης, και άλλων παρόµοιων τεχνικών δεν

είναι ευρέως γνωστά, ούτε κοινώς αποδε-

κτά από τα µέρη, που αναµένεται να υπο-

γράψουν τη συµφωνία που θα αντικατα-

στήσει τη συµφωνία, που εγκρίθηκε από το

Πρωτόκολλο του Κιότο.  

Το άρθρο 14 της Σύµβασης το OLAυ

1992 UNFCCC, οι διαπραγµατεύσεις του

οποίου έγιναν στη Νέα Υόρκη και τα Ρίο

ντε Τζανέιρο, και το οποίο συµπεριλήφθη-

κε στο άρθρο 19 του Πρωτοκόλλου του

Κιότο, προβλέπει τα εξής: «… σε περίπτω-

ση διαφοράς µεταξύ δύο ή περισσότερων

µερών, αναφορικά µε την ερµηνεία ή την

εφαρµογή της σύµβασης, τα ενδιαφερόµε-

να µέρη επιζητούν επίλυση της διαφοράς

µέσω διαπραγµατεύσεων ή άλλων ειρηνι-

κών µέσων της επιλογής τους.».

Ωστόσο το International Crisis Group,

ένας αχρωµάτιστος πολιτικά Οργανισµός

µε ρόλο συµβουλευτικό επί των αναλύσε-

ων των συγκρούσεων, τόνισε, ότι: «βασική

πρόκληση σήµερα είναι η κατανόηση της

σχέσης ανάµεσα στην κλιµατική αλλαγή,

την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και

των συγκρούσεων, καθώς επίσης και την

αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων

µέσω των κατάλληλων µηχανισµών πρόλη-

ψης και επίλυσης των συγκρούσεων. 

Αυτή είναι η πρόταση όχι µόνο των

∆ιαµεσολαβητών Χωρίς Σύνορα, αλλά και

άλλων Οργανισµών, που δραστηριοποιού-

νται στο χώρο επίλυσης των διαφορών: 

«Α) Επιβεβαιώνοντας τις αρχές, που 

περιέχονται στο κεφάλαιο IV, άρ-

θρα 33-38 του Χάρτη Των Ηνωµένων

Εθνών, σχετικά µε την ειρηνική επίλυση

των διαφορών, τα συµβαλλόµενα µέρη

συµφωνούν ότι τα κόµµατα σε οποιαδήπο-

τε διαφορά που θα προκύψει από την ερµη-

νεία ή την εφαρµογή της παρούσας συνθή-

κης, θα επιδιώξει πρώτα µια λύση µέσω

διαπραγµατεύσεων, έρευνας, διαµεσολά-

βησης, συνδιαλλαγής, διαιτησίας, δικαστι-

κής διευθέτησης, προσφυγής σε περιφε-

ρειακά όργανα ή ρυθµίσεις, ή τέλος άλλων

ειρηνικών µέσων της επιλογής τους».

Β) Στην περίπτωση που οι προσπάθειες 

για τη διαπραγµάτευση µιας λύσης

δεν είναι επιτυχείς, τα µέρη ενθαρρύνο-

νται να προσφύγουν στη διαµεσολάβηση

για την επίλυση των διαφορών τους σε όλα

τα στάδια, συµπεριλαµβάνοντας το χρόνο

πριν, µετά ή κατά τη διάρκεια της συνδιαλ-

λαγής, διαιτησίας ή προσφυγής ενώπιον

του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου. 

Γ) Η ∆ιαµεσολάβηση πρέπει να διεξά-

γεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες

που θα υιοθετηθούν από τη ∆ιάσκεψη των

Συµβαλλόµενων Μερών, το συντοµότερο

δυνατόν, σε ένα παράρτηµα σχετικό µε τη

διαµεσολάβηση.»

Η ∆ιαµεσολάβηση, σαν µέσο επίλυσης

των συγκρούσεων, έχει µακρά ιστορία σε

όλους τους πολιτισµούς του κόσµου. Έχει

αποδειχθεί ότι εξοικονοµεί ανθρώπινους,

οικονοµικούς και φυσικούς πόρους.

Ανοίγει µονοπάτια σε καινοτόµες λύσεις,

που φράζουν κάθε φορά που οι άνθρωποι

καταφεύγουν σε νοµικές µεθόδους, αγνο-

ώντας έτσι την ευκαιρία να εξερευνήσουν

διαφορετικές προοπτικές προόδου, οι

οποίες σέβονται τις ανησυχίες και τα συµ-

φέροντα όλων των µερών. Τη στιγµή που

τα συγκρουόµενα µέρη θα συµφωνήσουν

στη διαδικασία της διαµεσολάβησης, είναι

δυνατή η άρση των φραγµών και των εµπο-

δίων, που οδήγησαν τις συνοµιλίες και την

πρόοδο σε τέλµα. 

Για τους έµπειρους επαγγελµατίες της

επίλυσης των συγκρούσεων ανά τον κό-

σµο, είναι σαφές, ότι η πρόληψη και η επί-

λυση των διαφωνιών, πρέπει να αποτελέ-

σει τον πυρήνα για τις διαπραγµατεύσεις

για την αλλαγή του κλίµατος στην

Κοπεγχάγη, ενώ ταυτόχρονα να αναδει-

χθεί σε απαραίτητο στοιχείο στις διεθνείς

προσπάθειες για την εφαρµογή τους στη

συνέχεια. Χωρίς αυτούς τους µηχανι-

σµούς, οι λύσεις σε παγκόσµια επίπεδο, θα

είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν και

να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά, και ο

χρόνος, που έχουµε στη διάθεσή µας για

πραγµατικές και ουσιαστικές λύσεις, εξα-

ντλείται.

Μελέτες έχουν καταγράψει τα οφέλη

της ∆ιαµεσολάβησης σε ποσοτικό επίπε-

δο. Το ακόλουθο παράδειγµα ( διαθέσιµο

κατόπιν αιτήσεως), είναι εξαιρετικά παρα-

στατικό.

Σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων:

Η αξιολόγηση των διαφορών διαχείρι-

σης των αποβλήτων  από το Οντάριο και

Μασαχουσέτη, κατέληξε στην ακόλουθη

εκτίµηση: «Το µέγεθος της συνολικής εξοι-

κονόµησης κόστους από τη χρήση της δια-

µεσολάβησης, κυµάνθηκε από 100.000 δο-

λάρια, έως και 3,5 εκατοµµύρια δολάρια».

Οφέλη, µη αποτιµητά σε χρήµα:  

Μια µελέτη αναφορικά µε τη στάση

των δικηγόρων σε σχέση µε τη διαµεσολά-

βηση, ανέφερε, ότι όσοι συµµετείχαν στη

∆ιαµεσολάβηση, επέµεναν, ότι τα θετικά

της αποτελέσµατα δεν αφορούσαν µονά-

χα τις χρηµατικές πληρωµές. Άλλα πλεο-

νεκτήµατα από τη χρήση της διαµεσολάβη-

σης είναι: δικαιότερη θεώρηση της κατα-

νοµής του κόστους, ακριβοδίκαιη λύση,
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που επωφελεί όλα τα µέρη, συµφωνία σχε-

τικά µε τα διορθωτικά µέτρα, καλύτερη κα-

τανόηση των αντικρουόµενων συµφερό-

ντων των µερών, ψήφισµα σχετικά µε τα

σκληρά τεχνικά ζητήµατα, ψήφισµα µα-

κράς διαρκείας για θέµατα ευθύνης και

θετικές σχέσεις της εταιρικής διακυβέρνη-

σης

Ο «Οργανισµός ∆ιαµεσολαβητές

Χωρίς Σύνορα», επιδιώκει την ενεργή

συµµετοχή σε συζητήσεις µε αντιπροσώ-

πους, προκειµένου να γίνουν αντιληπτές

οι ανησυχίες τους σχετικά µε την έγκρι-

ση των προτάσεών τους, και την υιοθέτη-

ση ενός καινούργιου µοντέλου διαλό-

γου. 

IΙΙ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ: «∆ΙΑΛΕΞΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ»

Όταν αντιµετωπίζεις δυσκολίες στην επίλυση µιας διαµάχης, τρεις βασικές ερωτή-

σεις µπορούν να ξεκαθαρίσουν ποιο µονοπάτι πρέπει να ακολουθήσεις.

Όταν ένας διευθυντής κατηγορεί τον πρώην εργοδότη του ότι τον απέλυσε λόγω ηλι-

κίας (1) ή όταν µία εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών κατηγορεί άλλη εταιρεία για παραβίαση

ευρεσιτεχνίας (2) ποια είναι η καταλληλότερη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί;

Ας δούµε πρώτα λίγο συνοπτικά τις

τρεις δυνατότητες επίλυσης µιας διαφο-

ράς. 

Ο πιο διαδεδοµένος και οικείος τρόπος

επίλυσης µιας διαφοράς είναι αυτός της

δικαστικής οδού, όπου διαµορφώνεται το

δίπολο ενάγων-εναγόµενος, το οποίο τίθε-

ται ενώπιον των δικαστών. Οι δικαστές εί-

ναι υπεύθυνοι να «ζυγίσουν» τα αποδεικτι-

κά στοιχεία και να βγάλουν µία απόφαση η

οποία θα δηµιουργεί δεδικασµένο και θα

δεσµεύει τα µέρη. Πληροφορίες που ακού-

γονται κατά την ακροαµατική διαδικασία

συνήθως δηµοσιοποιούνται ενώ οι δικηγό-

ροι είναι εκείνοι που κυριαρχούν σε αυτή

τη δικαστική διαδικασία.  

Εκτός από την αναφερθείσα επιλογή,

τα µέρη µπορούν να προσφύγουν και στη

διαιτησία. Εν προκειµένω, ένα ουδέτερο

τρίτο πρόσωπο λειτουργεί ως δικαστής και

είναι υπεύθυνο για την επίλυση της διαµά-

χης. Ο διαιτητής ακούει τα επιχειρήµατα

κάθε πλευράς, γίνεται αποδέκτης των απο-

δεικτικών στοιχείων που του προσκοµί-

ζουν και καταλήγει σε µία νοµικά δεσµευ-

τική απόφαση. Οι αντίπαλες πλευρές µπο-

ρούν να καθορίσουν κάθε πτυχή της διαδι-

κασίας της διαιτησίας, ακόµα και για το εάν

οι δικηγόροι θα είναι παρόντες ή για το µε

ποιες εγγυήσεις θα λάβει χώρα η αποδει-

κτική διαδικασία. Οι διαιτητές καταλήγουν

σε αποφάσεις κατά των οποίων δεν µπορεί

να ασκηθεί έφεση και το περιεχόµενο των

οποίων είναι απόρρητο, δηλαδή δεν δηµο-

σιεύεται. 

Τέλος, σειρά έχει η γνωστή σε όλους

µας διαµεσολάβηση, στόχος της οποίας εί-

ναι ένα τρίτο και ουδέτερο πρόσωπο να

βοηθήσει τα αντιµαχόµενα µέρη να κατα-

λήξουν σε συµφωνία από µόνα τους. Ο δια-

µεσολαβητής, αντί να επιβάλει µία λύση,

συνεργάζεται µε τα µέρη για να ανακαλύ-

ψει τα συµφέροντα που κρύβονται κάτω

από τις θέσεις τους. Η διαµεσολάβηση

µπορεί να είναι αποτελεσµατική στο να εν-

θαρρύνει τα µέρη να εκφράσουν τα συναι-

σθήµατά τους και τελικά να καταλήξουν σε

µία λύση βιώσιµη, εθελοντική αλλά µη δε-

σµευτική. Όπως και η διαιτησία έτσι και η

διαµεσολάβηση, είναι πολύ πιο οικονοµική

από την δικαστική επίλυση της διαφοράς.

Η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς

είναι µία διαδικασία που αποτελείται από

πολλά βήµατα και µπορεί να αρχίσει µε

διαπραγµάτευση, µετά να προχωρήσει στη

διαµεσολάβηση και, αν είναι απαραίτητο,

να ολοκληρωθεί µε διαιτησία ή προσφυγή

στο δικαστήριο. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει

στα µέρη να ξεκινήσουν µε  διαδικασίες

που δεν εµπεριέχουν πολύ κόστος ή τυπι-

κότητες πριν ακόµα λάβουν χώρα πολύ µε-

γαλύτερες δεσµεύσεις χρόνου και χρήµα-

τος. 

Μπορεί κάποιος, λοιπόν, να διαλέξει

τη σωστή διαδικασία επίλυσης της διαφο-

ράς απαντώντας στις ακόλουθες τρεις

ερωτήσεις ανάλογα µε την υπόθεση που

αντιµετωπίζει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η: «Ποιοι είναι οι στόχοι µου;»

Γνωρίζοντας τι θέλεις να κερδίσεις, να

αποκοµίσεις από τη διαδικασία µπορεί να

σε βοηθήσει να αποφασίσεις το σηµείο εκ-

κίνησης. Σηµαντικό στοιχείο, εποµένως,

αποτελεί η θέση προτεραιοτήτων. Για πα-

ράδειγµα, η Carla θέλει να λύσει το θέµα

της επιµέλειας (των παιδιών της) µε τον

άντρα της µε τον πιο γρήγορο και περισσό-

τερο οικονοµικά συµφέροντα τρόπο.

Επιπλέον, επιδιώκει να καταλήξουν και οι

δύο σε µία τελική απόφαση καθώς επιθυµεί

τη δέσµευση των δυο τους από τη συµφω-

νία. 

Είναι προφανές ότι, δεδοµένων των

στόχων της Carla, η διαµεσολάβηση είναι η

καλύτερη επιλογή για να επιλύσουν τη δια-

φωνία. Η διαµεσολάβηση είναι τυπικά γρη-

γορότερη και φτηνότερη από την διαιτησία

ή την δικαστική επίλυση της διαφοράς, ενώ

επιτρέπει στα µέρη να διατηρήσουν το µε-

γαλύτερο ποσοστό ελέγχου επί του τελι-

κού αποτελέσµατος.

Αντίθετα, ο Jack, ο οποίος αισθάνεται

θύµα διακρίσεων σχετικά µε την ηλικία του

(παράδειγµα 1) από τον πρώην εργοδότη

του, έχει ως κύριο σκοπό να κερδίσει µεγά-

λο οικονοµικό όφελος από έναν συµβιβα-

σµό. Έτσι, για αυτόν, ίσως είναι σοφότερο

να προσφύγει απευθείας στη διαιτησία. 

Τι συµβαίνει όµως στην περίπτωση που

τα δύο µέρη δε συµφωνούν στους στόχους

τους; Τότε, είναι καλύτερο να ξεκινήσουν

µε τη ∆ιαµεσολάβηση καθώς είναι µία

ασφαλής, µη δεσµευτική διαδικασία και για

τις δύο πλευρές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η : «Ποια διαδικασία είναι

αυτή που θα µπορέσει να εκµεταλλευτεί

µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χαρα-

κτηριστικά της διαφοράς;»

Είναι κάποια χαρακτηριστικά σε κάθε

διαφορά, που από µόνα τους οδηγούν στη

∆ιαµεσολάβηση: όπως η καλή σχέση ανά-

µεσα στις δύο πλευρές και τους δικηγό-

ρους τους, η ύπαρξη δυνατοτήτων για δη-

µιουργική επίλυση της διαφοράς, η προθυ-

µία ενός ή και των δύο µερών να απολογη-

θούν για οποιαδήποτε λάθη ή παρατυπίες

και η επιθυµία τους να συµβιβαστούν γρή-

γορα. Αν η διαφορά σας έχει ένα από αυτά

τα χαρακτηριστικά, τότε η διαµεσολάβηση

µπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για

εσάς. 

Αντίθετα, αν προσδοκάτε επίσηµες,

δεσµευτικές αποφάσεις, τότε ή διαιτησία,

ή προσφυγή στη δικαστική οδό ταιριάζει

περισσότερο στην περίπτωση σας. Ας υπο-

θέσουµε, ότι η εταιρεία Α πιστεύει, ότι η

εταιρεία Β ευθύνεται για παραβίαση µιας

εκ των ευρεσιτεχνιών της (παράδειγµα 2).

Ακόµα και αν η ∆ιαµεσολάβηση είχε ως

αποτέλεσµα να συµφωνήσει η εταιρεία Β

στην διακοπή παρασκευής του εν λόγω

προϊόντος, η εταιρεία Α θα είχε κάθε λόγο

να µην είναι σίγουρη για το ότι η εταιρεία Β

θα µείνει πιστή στην απόφαση. Επιπλέον,

∆.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1.1.2010



[ ΟΙ  ΣΕΛΙ∆ΕΣ  ΤΗΣ  ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ  8  ]

επειδή η εταιρεία Α πιστεύει ότι έχει δυνα-

τά επιχειρήµατα, αποφασίζει να παραλεί-

ψει το στάδιο της διαµεσολάβησης και να

πάει κατευθείαν στη διαιτησία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η : «Ποια διαδικασία θα ξε-

περάσει µε τον καλύτερο τρόπο τα εµπό-

δια που δηµιουργούνται;»

Όταν τα µέρη έχουν πρόβληµα επικοι-

νωνίας και επιθυµούν να εκτονώσουν τα

συναισθήµατά τους, η διαµεσολάβηση εί-

ναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. 

Επίσης, όταν περισσότερα από δύο

άτοµα εµπλέκονται σε µία διαφορά, η

διαµεσολάβηση µπορεί να είναι η βέλτι-

στη επιλογή, καθώς επιτρέπει σε πολλά

άτοµα να εµπλακούν στην επίλυση της

διαφοράς. 

Εντούτοις, όταν τα µέρη έχουν διαφο-

ρετικές απόψεις σχετικά µε το πώς ο νό-

µος επηρεάζει την υπόθεσή τους, η εµπει-

ρία ενός δικαστή ή διαιτητή µπορεί να απο-

δειχθούν απαραίτητες.  

Εν αµφιβολία, επίλεξε ∆ιαµεσολάβηση

Συµπερασµατικά, το χαµηλό κόστος

και το χαµηλό ποσοστό ρίσκου της

∆ιαµεσολάβησης κάνει πολύ δηµοφιλή την

επιλογή της.

Στη ∆ιαµεσολάβηση, τα άτοµα, που

διαπραγµατεύονται επιλέγουν να συνερ-

γαστούν τα ίδια µεταξύ τους για τη µεγι-

στοποίηση του αποκοµιζόµενου οφέλους

υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση βέ-

βαια ενός ειδικού αντί να εναποθέσουν σε

κάποιον άλλο να επιλύσει το πρόβληµά

τους εκ µέρους τους. Η διαµεσολάβηση

µπορεί επίσης να είναι επωφελής και στην

περίπτωση, που τα εµπλεκόµενα µέρη θέ-

λουν να ξανασυνεργαστούν στο µέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

“Trying to resolve a dispute? Choose

the right process”, Volume 12·

Number 8, Negotiation Law Journal

August 2009, page 5-6, Harvard Law

School

ΙV.  ΕΙ∆Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Η ∆ιαµεσολάβηση είναι µία διαδικασία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίλυ-

ση µεγάλου αριθµού διαφορών. Η κάθε είδους διαφορά σχετίζεται µε συγκεκριµένα θέ-

µατα ή συµφέροντα, τα οποία απαιτούν διαφορετική προσέγγιση και χειρισµό, γι’ αυτό

και τα διαφιλονικούµενα µέρη µπορούν να διαλέξουν µεταξύ διαφορετικών ειδών διαµε-

σολάβησης για να βρουν τη λύση, που αρµόζει στην περίπτωσή τους. 

Τα διαφορετικά είδη διαµεσολάβησης

κατηγοριοποιούνται µε βάση το είδος της

σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στα µέρη,

όπως επίσης και µε βάση το ειδος της δια-

φοράς. Έτσι, για παράδειγµα, υπάρχει η

διαµεσολάβηση που λαµβάνει χώρα στο

σχολείο, στο χώρο εργασίας, στην οικογέ-

νεια και στις µη κυβερνητικές οργανώσεις.

Επιπλέον, ενεργοποιείται η διαδικασία της

διαµεσολάβησης στα θέµατα του περιβάλ-

λοντος, των δικαιωµάτων των καταναλω-

τών, των διακρίσεων, της φροντίδας των

ηλικιωµένων, των µισθωτικών διαφορών

καθώς επίσης και στις διαπροσωπικές δια-

φορές.

Τα πέντε στάδια της διαδικασίας 

της ∆ιαµεσολάβησης

Α) Ανταλλαγή απόψεων

Ανεξάρτητα από τον τύπο της

∆ιαµεσολάβησης, που κάποιος θα διαλέ-

ξει, η διαδικασία που ακολουθείται σχεδόν

πάντα είναι η ίδια. Έτσι, πρώτα, λαµβάνει

χώρα η ανταλλαγή στοιχείων και δηλώσε-

ων και από τις δύο πλευρές. Στη συνέχεια,

αφού γίνει η ταυτοποίηση των κυρίων θε-

µάτων, που θα συζητηθούν, τα µέρη ανταλ-

λάσσουν απόψεις για πιθανές λύσεις της

διαφοράς. Μετά θα παρθεί η απόφαση µε

την οποία θα επιλύεται η διαµάχη και η δια-

δικασία της διαµεσολάβησης θα τερµατι-

στεί µε την υπογραφή της συµφωνίας.

Β)  ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις

Οι ∆ιαµεσολαβητές µπορούν να προ-

σεγγίσουν κάθε διαφορά, ανάλογα µε τη

φύση της και τις ιδιαιτερότητές της, µε δια-

φορετικό τρόπο, ύφος, στυλ. Η βασικότερη

διαφορά ανάµεσα στα τρία στυλ προσέγγι-

σης της διαφοράς, τα οποία θα αναπτυ-

χθούν παρακάτω, έγκειται στο ποσοστό

ελέγχου της διαδικασίας που δίνεται στα

αντιµαχόµενα µέρη. Έτσι, έχουµε:

Γ)  Την αξιολογητική ∆ιαµεσολάβηση

Επικεντρώνεται στα νοµικά δικαιώµα-

τα των µερών περισσότερο παρά στα  συµ-

φέροντά τους. Ο ρόλος του διαµεσολαβη-

τή εδώ είναι να ακούσει τις διαφορετικές

απόψεις και να φανταστεί τι θα αποφάσι-

ζαν ο δικαστής και οι ένορκοι αν αυτή η

υπόθεση έφτανε στο δικαστήριο. Όσοι

χρησιµοποιούν αυτή την προσέγγιση αξιο-

λογούν την κατάσταση βάσει του τί είναι

δίκαιο και προσπαθούν να φτάσουν σε µία

εφικτή λύση που θα εµπεριέχει αυτή την

εγγύηση. 

Ουσιαστικά, ο ∆ιαµεσολαβητής ελέγ-

χει τη διαδικασία και προτείνει λύσεις για

την επίλυση της διαφοράς. Συναντήσεις

µεταξύ του ∆ιαµεσολαβητή και ενός µέ-

ρους τη φορά αποτελούν σηµαντικό συ-

στατικό στοιχείο της αξιολογητικής διαµε-

σολάβησης. Επιπλέον, οι διαµεσολαβητές

µπορούν να καθορίσουν αν θα ήταν πιο

αποτελεσµατικό τελικά η διαφορά να πάει

στα δικαστήρια. 

Αυτό  το  στυλ  ∆ιαµεσολάβησης  απαι-

τεί νοµικές γνώσεις, γι’ αυτό και οι

∆ιαµεσολαβητές, που προσφεύγουν σε

αυτό είναι συνήθως δικηγόροι. 

∆) Την διευκολυντική διαµεσολάβηση

Επιτρέπει στα αντιπαλευόµενα µέρη

να διατηρήσουν τον έλεγχο σχεδόν σε όλη

τη διαδικασία της διαµεσολάβησης. Αυτό

το στυλ διαµεσολάβησης βασίζεται στην

πεποίθηση ότι µε τη  βοήθεια ενός ουδέτε-

ρου τρίτου προσώπου, τα µέρη θα επιλύ-

σουν τις διαφορές τους. Ο διαµεσολαβη-

τής έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία κα-

θώς, παρότι δεν δίνει τη γνώµη του για το

αποτέλεσµα ούτε προτείνει λύσεις, υπο-

βάλλει ερωτήσεις στα µέρη για να αποκα-

λύψει τα υποκείµενα συµφέροντα των µε-

ρών και τα πραγµατικά θέµατα της διαφο-

ράς. Ο διαµεσολαβητής είναι αυτός που θα

θέσει κανόνες για το πώς θα επιλυθεί το

πρόβληµα. Αυτό που ενδιαφέρει πρωτί-

στως εδώ είναι να καταλήξουν τα µέρη σε

µια συµφωνία απο µόνα τους.

Ε) Την διαµορφωτική διαµεσολάβηση

Μοιάζει µε την προηγούµενη επειδή δι-

νει έµφαση στην ενδυνάµωση των αντιµα-

χόµενων πλευρών. Ωστόσο, εν προκειµέ-

νω, οι κανόνες της διαδικασίας τίθενται

από τα ίδια τα µέρη τα οποία είναι και αυτά

που θα καθορίσουν το αποτέλεσµα. Ο ρό-

λος του διαµεσολαβητή είναι να βοηθήσει

τα «αντίπαλα στρατόπεδα» να αναγνωρί-

σουν τις αξίες, τις απόψεις και τα συµφέ-

ροντα ο ένας του άλλου και όχι να τα κα-

τευθύνει σε συγκεκριµένα ζητήµατα ή να

προτείνει λύσεις Τα βοηθάει να µιλήσουν

για το τί θεωρούν σηµαντικό και αυτή η δια-

δικασία της κατανόησης και της επικοινω-

νίας αποσκοπεί στην επίλυση της διαφο-

ράς και στην αποκατάσταση των µεταξύ

τους σχέσεων. Κατά τούτο, η προσέγγιση

αυτή χρησιµοποιείται συχνά στις διαπρο-

σωπικές διαφορές. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

h t t p : / / w w w . a r b i t r a t i o n - a n d -

mediat ion .com/ar t ic les /def ine-

mediation/types-of-mediation.php ,

h t t p : / / w w w . p e o p l e s -

law.org/core/mediation/adr_directory/

mediation_approaches.htm
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