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Η διαµεσολάβηση είτε δικαστική, είτε εξωδικαστική αναπτύσσεται ταυτό-

χρονα σε όλα τα κράτη του κόσµου και ανταποκρίνεται σε µία ανάγκη ταχύτε-

ρης απονοµής της δικαιοσύνης, πιο ευέλικτης, πιο αποτελεσµατικής και πιό

σύγχρονης. 

Τα µέσα φιλικής επίλυσης των διαφορών αποτελούν νέα µορφή διαχείρι-

σης των συγκρούσεων η οποία συχνά είναι η µόνη κατάλληλη, κυρίως στις

διασυνοριακές διαφορές, τόσο τις οικογενειακές, όσο και τις εµπορικές ή ερ-

γατικές. 

Η «Ευρωπαϊκή Ένωση των

∆ικαστών για την ∆ιαµεσολάβηση»

[Groupement Européen des Magistrats

pour la Médiation (GEMME)] συνε-

στήθη στις 19 ∆εκεµβρίου 2003, στο

Γαλλικό Ακυρωτικό (Cour de

cassation)  υπό την προεδρία του κ.

Guy Canivet, πρώτου προέδρου της,

για την ανάπτυξη των µέσων φιλικής

επίλυσης των διαφορών. Ως µέλη πε-

ριλαµβάνει 350 δικαστές προερχόµε-

νους και από τα 20 κράτη µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με στόχο την ανταλλαγή εµπει-

ριών σε παγκόσµιο επίπεδο, το

GEMME µε τη πρωτοβουλία και υπό

τη διοίκηση των Béatrice Brenneur et

Louise Otis, δικαστών στη Γαλλία και

στον Καναδά αντίστοιχα, οργανώνει

στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2009, στο

Παλάτι του Λουξεµβούργου στο

Παρίσι, το πρώτο ∆ιεθνές Συνέδριο

για την ∆ικαστική ∆ιαµεσολάβηση µε

θέµα: «Η ∆ιαµεσολάβηση, διεθνής

γλώσσα επίλυσης των διαφορών».

Μετά την λήξη των εργασιών θα

1

συσταθεί µία διεθνής ένωση, η

«∆ιεθνής Ένωση της ∆ικαστικής

∆ιαµεσολάβησης» [Conférence

Internationale de Médiation

Judiciaire (CIMJ)].

Η Ένωση θα έχει ως στόχο κατά

πρώτο, να συνενώσει τους δικαστές,

δικηγόρους και διαµεσολαβητές όλου

του κόσµου µε σκοπό τη δηµιουργία

ενός δικτύου όλων των εµπλεκοµέ-

νων µε τη διαµεσολάβηση ώστε να κά-

θε ένας να κερδίζει από την εµπειρία

των άλλων καθώς και από τις συνήθει-

ες και την πρακτική στα διάφορα δι-

καιϊκά συστήµατα. 

Η ∆ιαµεσολάβηση θα επιτρέψει

στη ∆ικαιοσύνη να καταλήξει στην

Ειρήνη και να πραγµατώσει τη µετά-

βαση από ένα κόσµο αλληλοσυγκρου-

όµενης επικοινωνίας που βρίσκει το

απόγειό του στη δίκη σε ένα κόσµο

που θα κυριαρχείται από τον ειρηνο-

ποιό διάλογο και η CIMJ θα επικουρεί

τους ενδιαφερόµενους για την εγκα-

θίδρυση και την ανάπτυξη νέων συ-

στηµάτων δικαστικής διαµεσολάβη-

σης σε όλο τον κόσµο. 

Εν συνεχεία η CIMJ θα επικουρεί

στην επίλυση των διεθνών διενέξε-

ων. Βασιζόµενη στα θεµελιώδη δι-

καιώµατα και στην αξιοπρέπεια και

την αρχή του σεβασµού του άλλου, η

διαµεσολάβηση αποτελεί µία διεθνή

γλώσσα που επιτρέπει να συναντώ-

νται οι άνθρωποι σε ένα πνεύµα αλ-

ληλεγγύης, οποιαδήποτε και αν είναι

η πατρίδα τους, ο πολιτισµός τους

και το σύστηµα απονοµής της δικαιο-

σύνης τους.   

Στην ώρα της παγκοσµιοποίη-

σης, τα συστήµατα δικαίου συνα-

ντώνται, συγκρούονται και συχνά

αντιπαρατίθενται το ένα στο άλλο

σε σηµείο να δηµιουργούν διαφορές

και αποφάσεις συχνά αλληλοσυ-

γκρουόµενες και ανεφάρµοστες. 

Η ∆ιαµεσολάβηση καθίσταται τότε

το ουδέτερο έδαφος όπου οι παράγο-

ντες απονοµής της δικαιοσύνης αρχί-

ζουν εποικοδοµητικό διάλογο κατάλ-

ληλο για την ανεύρεση δικαίων και

αποτελεσµατικών λύσεων. 

Στο Συνέδριο του Παρισιού θα συµµετάσχουν, εκπροσωπούντες τη Χώρα

µας, η κα Αιµιλία Λίτινα, Αεροπαγίτης, ο κ. Ιωάννης  Χαµηλοθώρης, Πρόεδρος

Εφετών, και η κα Ιωάννα Αναστασοπούλου, ∆.Ν. ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.
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