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Βαςικι Επιςκόπθςθ του δικαίου και τθσ δεοντολογίασ διαμεςολάβθςθσ των ΘΠΑ
Θ διαμεςολάβθςθ είναι μια μορφι εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν που ζχει γίνει ολοζνα
και πιο δθμοφιλισ ςτο εςωτερικό των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Θ χριςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ
είναι μια παραδοςιακι μζκοδοσ επίλυςθσ των διαφορϊν, κατά τθν οποία οι άνκρωποι
προςπακοφν να επιλφςουν τισ διαφορζσ τουσ μεταξφ τουσ, αντί να βαςίηονται ςτο δικαςτικό
ςφςτθμα.
Πλοι είμαςτε εξοικειωμζνοι με τισ δικαςτικζσ διαμάχεσ και τισ ςυνζπειζσ τουσ. Μπορεί να
είναι ακριβζσ, χρονοβόρεσ και απρόβλεπτεσ. Ρολλοί από εμάσ είμαςτε επίςθσ εξοικειωμζνοι
με τθ διαιτθςία, θ οποία είναι παρόμοια με τθ διαμεςολάβθςθ. Διαιτθςία και
διαμεςολάβθςθ ζχουν γίνει δθμοφιλείσ ωσ οι μζκοδοι που ξεπερνοφν τα μειονεκτιματα τθσ
δικαςτικισ οδοφ. Στθν πραγματικότθτα, τα δικαςτιρια των Θνωμζνων Ρολιτειϊν ζχουν
αρχίςει ολοζνα και περιςςότερο να ενκαρρφνουν τθ χριςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και τθσ
διαιτθςίασ, ςε μια προςπάκεια να μειϊςουν τον όγκο των υποκζςεων που κα
καταλαμβάνουν ςε διαφορετικι περίπτωςθ τα πινάκια των δικαςτθρίων τθσ χϊρασ. Και ςτισ
δφο, διαιτθςία και διαμεςολάβθςθ, ζνα τρίτο μζροσ αμοιβαίασ αποδοχισ εμπλζκεται για τθν
επίλυςθ μιασ διαφοράσ, ενϊ και οι δφο διαδικαςίεσ ζχουν λιγότερο κόςτοσ από τθν
δικαςτικι οδό και επίςθσ και οι δφο μποροφν να περιλαμβάνουν δεςμευτικζσ διαδικαςίεσ.
Ωςτόςο, υπάρχουν οριςμζνεσ ςθμαντικζσ διαφορζσ. Διαμεςολάβθςθ κατά κανόνα
ςυνεπάγεται μια μθ δεςμευτικι διαδικαςία κατά τθν οποία τα μζρθ, όπωσ και ο
διαμεςολαβθτισ, ςυμμετζχουν άμεςα ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθ διαδικαςία. Θ
διαιτθςία, από τθν άλλθ πλευρά, εφαρμόηεται ςυνικωσ ωσ μια δεςμευτικι διαδικαςία. Στο
πλαίςιο του ομοςπονδιακοφ Νόμου περί Διαιτθςίασ, 9 U.S.C. § 1 επόμ., θ διαιτθςία είναι μια
είναι υποχρεωτικι και δεςμευτικι διαδικαςία θ οποία βαςίηεται ςε ςφμβαςθ, ςτθν οποία ο
διαιτθτισ, ο οποίοσ παρομοιάηει με ζναν δικαςτι, λαμβάνει αποφάςεισ ςχετικά με τα
αποδεικτικά ςτοιχεία και εκδίδει γραπτζσ γνωμοδοτιςεισ.
Οι διαιτθτικζσ αποφάςεισ είναι δεςμευτικζσ, ενϊ οι αποφάςεισ τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι μθ
δεςμευτικζσ κακϊσ το κάκε μζροσ μπορεί να δεχκεί ι να απορρίψει τθν λφςθ που επιλκε
μζςω τθσ διαμεςολάβθςθσ. Θ διαμεςολάβθςθ είναι λιγότερο φορμαλιςτικι και λιγότερο
δαπανθρι από τθ διαιτθςία. Επίςθσ, λόγω τθσ ςυνεργαςίασ που λαμβάνει χϊρα ςτθ
διαμεςολάβθςθ, τα μζρθ ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να διατθριςουν τθ ςχζςθ τουσ.
Επιπλζον, ςχεδόν όλεσ οι διαμεςολαβιςεισ πραγματοποιοφνται με ζναν διαμεςολαβθτι ο
οποίοσ δεν κρίνει τθν υπόκεςθ, αλλά διευκολφνει τθν επικοινωνία και τθν επίτευξθ
διακανονιςμοφ που είναι αποδεκτόσ για όλα τα μζρθ. Θ διαιτθςία, από τθν άλλθ πλευρά,
μπορεί να περιλαμβάνει ζνα, ι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τρεισ διαιτθτζσ, όπου θ
πλειοψθφία των διαιτθτϊν εκδίδει μια γραπτισ απόφαςθ και αποφαςίηει το φψοσ τθσ
επιδικαςκείςασ αποηθμίωςθσ.
Ππωσ γνωρίηετε, υπάρχουν δφο διαφορετικά δικαςτικά ςυςτιματα ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ
– ςε κρατικό και ςε ομοςπονδιακό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά το δικαςτικό ςφςτθμα ςε
πολιτειακό επίπεδο, κάκε μια από τισ πενιντα Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ζχει το δικό τθσ δικαςτικό
τθσ ςφςτθμα, ςυνικωσ απαρτιηόμενο από δικαςτιρια γενικισ δικαιοδοςίασ, ζνα
δευτεροβάκμιο δικαςτιριο και ζνα Ανϊτατο Ρολιτειακό Δικαςτιριο. Το ομοςπονδιακό
ςφςτθμα αποτελείται από ομοςπονδιακά περιφερειακά δικαςτιρια, ομοςπονδιακά εφετεία
και το Ανϊτατο Δικαςτιριο των ΘΡΑ. Τα δικαςτιρια αυτά ςυντάςςουν τουσ δικοφσ τουσ
κανόνεσ και, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, απαιτοφν τθ διαμεςολάβθςθ ωσ προςπάκεια για τθν
επίλυςθ τθσ διαφοράσ πριν από τθν δίκθ. Στθν πραγματικότθτα, όταν θ υπόκεςθ φτάςει ςτο
δευτεροβάκμιο επίπεδο, οριςμζνα δικαςτιρια απαιτοφν ι προτείνουν τθ διαμεςολάβθςθ ωσ

εναλλακτικι λφςθ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του ιδίου δικαςτιριο επί τθσ εφζςεωσ.
Ακόμθ, οριςμζνεσ πολιτείεσ ζχουν κεςπίςει νόμουσ που προβλζπουν πότε απαιτείται
διαμεςολάβθςθ. Ωςτόςο, παρά τουσ δικονομικοφσ κανόνεσ και τθ νομοκετικι κζςπιςθ, οι
περιςςότερεσ διαδικαςίεσ διαμεςολάβθςθσ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ λαμβάνουν χϊρα
επειδι τα μζρθ προςλαμβάνουν κάποιο τρίτο μζροσ, το οποίο προςπακεί να φζρει τον
ενάγοντα και τον εναγόμενο μαηί, ϊςτε όχι μόνο να επιλφςουν τισ μεταξφ τουσ εκκρεμείσ
διαφορζσ, αλλά και για να αποφευχκοφν οι κίνδυνοι , θ αβεβαιότθτα, κακϊσ και τα ζξοδα
μιασ δίκθσ.
Θ διαμεςολάβθςθ είναι πολφ αποτελεςματικι και ζχει γίνει πολφ δθμοφιλισ ςτο εςωτερικό
των Θ.Ρ.Α.. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία πολλϊν ομάδων διαμεςολάβθςθσ που
διαφθμίηονται και προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε δικθγόρουσ. Ραρά τθ ςφςταςθ των
ομάδων αυτϊν διαμεςολάβθςθσ, τα μζρθ τθσ διαφοράσ ζχουν ακόμθ τθ δυνατότθτα να
προςλάβουν μετά από αμοιβαία επιλογι οποιοδιποτε τρίτο μζροσ για να ενεργιςει ωσ
μεςολαβθτισ.
Το δίκαιο και θ δεοντολογία τθσ διαμεςολάβθςθσ εξελίςςονται επειδι θ διαμεςολάβθςθ
είναι μια νζα και ταχζωσ αναπτυςςόμενοσ κλάδοσ τθσ νομοκεςίασ ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ.
Ζνα από τα κφρια νομικά και δεοντολογικά ηθτιματα των μερϊν ςτθ διαδικαςία
διαμεςολάβθςθσ είναι θ εχεμφκεια. Θ διαφφλαξθ τθσ εχεμφκειασ είναι απολφτωσ
απαραίτθτθ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαμεςολάβθςθσ. Δίχωσ εχεμφκεια, τα μζρθ ςε
μια διαφορά απλά δεν κα αποκαλφψουν όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ ϊςτε να
λειτουργιςει θ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. Αντίκετα, τα μζρθ κα ανθςυχοφν για το ότι θ
διαδικαςία μεςολάβθςθσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί εναντίον τουσ, οδθγϊντασ τελικά
ςε μια δαπανθρι δίκθ.
Το γεγονόσ παραμζνει ότι απαιτείται περιςςότερθ προςταςία κατά τθ διαδικαςία
διαμεςολάβθςθσ. Ραρόλο που ζνασ δικθγόροσ που διεξαγάγει μια διαδικαςίασ
διαμεςολάβθςθσ δεςμεφεται από τισ υφιςταμζνεσ διατάξεισ του δικαίου τθσ επαγγελματικισ
δεοντολογίασ του, μεγαλφτερθ προςταςία απαιτείται ςτθν περίπτωςθ που κάποιο μζροσ που
ςυμμετείχε ςε ανεπιτυχείσ προςπάκειεσ διαμεςολάβθςθσ κλθτεφςει *ωσ μάρτυρα+ τον
διαμεςολαβθτι ςε μια δίκθ ςχετικά με το κζμα. Τόςο οι πολιτειακζσ όςο και οι
ομοςπονδιακζσ κανόνεσ των αποδεικτικϊν μζςων ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ απαγορεφουν
κανονικά τθν προςκομιδι αποδεικτικϊν ςτοιχείων που ςυνδζονται με δθλϊςεισ που ζγιναν
κατά τθν διενζργεια διαπραγματεφςεων ςυμβιβαςμοφ, ανεξάρτθτα από το αν αυτζσ ζγιναν
γνωςτζσ από κάποιον διάδικο ι οποιοδιποτε τρίτο μζροσ. Θ προςταςία που παρζχεται από
τουσ Ομοςπονδιακοφσ Κανόνεσ τθσ Απόδειξθσ, άρκρο 408, δεν εξαρτάται από τθν επιτυχία
τθσ διαμεςολάβθςθσ, κακϊσ ακόμα και αποτυχθμζνεσ ςυνεδρίεσ διαμεςολάβθςθσ
καλφπτονται. Αντίκετα τα μζρθ κα πρζπει να φυλάςςονται από τθν περίπτωςθ να
κεωροφνται οι αποτυχθμζνεσ ςυνεδρίεσ ωσ παραδεκτά αποδεικτικά μζςα, κακϊσ κάτι τζτοιο
κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αναποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Ραρά
τισ εν λόγω αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ, θ κάλυψθ που προςφζρεται από το άρκρο 408 των
Ομοςπονδιακϊν Κανόνων τθσ Απόδειξθσ απζχει πολφ από το να είναι απόλυτθ, κακϊσ δεν
επεκτείνεται ςε λιγότερο επίςθμεσ «οιονεί» δικαςτικζσ διαρρυκμίςεισ, όπωσ οι διοικθτικζσ ι
νομοκετικζσ ακροάςεισ.
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εχεμφκεια ςτθ διαμεςολάβθςθ, πολλζσ πολιτείεσ ζχουν
κεςπίςει τισ δικζσ τουσ νομοκεςίεσ, με τριάντα (30) πολιτείεσ να ζχουν κεςπίςει κατά το
παρόν διατάξεισ περί τθσ εχεμφκειασ. Στθν πραγματικότθτα, οριςμζνζσ πολιτείεσ ζχουν
ορίςει τθν διαμεςολάβθςθ ωσ επαγγελματικό απόρρθτο. Ωςτόςο, είκοςι (20) πολιτείεσ δεν

διακζτουν καμία τζτοια νομοκεςία ι επαγγελματικό απόρρθτο. Λόγω αυτισ τθσ ζλλειψθσ
προςταςίασ, είναι ςφνθκεσ φαινόμενο για το διαμεςολαβθτι να επιβάλλει ςτα μζρθ να
ςυνάψουν μια ςυμφωνία πριν από τθ διαμεςολάβθςθ με τθν οποία να ςυμφωνοφν ςτθν
πλιρθ εχεμφκεια όχι μόνο των δθλϊςεων, αλλά και όλων των αποδεικτικϊν ςτοιχείων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. Κα παρατθριςετε ότι θ διατφπωςθ
αυτι περιζχεται ςτο "Υπόδειγμα ςυμφωνίασ διαμεςολάβθςθσ" το οποίο κα ςυηθτθκεί μετά
από ςιμερα και το οποίο παρζχεται με το υλικό του ςεμιναρίου.
Επιπλζον, το 1994 ψθφίςτθκε, από τον Αμερικάνικο Δικθγορικό Σφλλόγο, τθν Αμερικανικι
Ζνωςθ Διαιτθςίασ και τον Σφνδεςμο τθσ Επίλυςθσ Διενζξεων το «Ρρότυπο Μοντζλο
Δεοντολογίασ για τουσ Διαμεςολαβθτζσ», το οποίο περιλαμβάνει τα κριτιρια για τθν
αμερολθψία του διαμεςολαβθτι, για τθν αποφυγι των ςυγκροφςεων ςυμφερόντων, κακϊσ
και για τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Αυτά τα «Ρρότυπα Μοντζλα» ζχουν
χρθςιμοποιθκεί από πολλζσ πολιτείεσ για τθν διάδοςθ των κανόνων τουσ που διζπουν τθ
ςυμπεριφορά των διαμεςολαβθτϊν. Δεδομζνου ότι οι περιςςότεροι διαμεςολαβθτζσ είναι
δικθγόροι *εξυπακοφεται ότι+ εξακολουκοφν να διζπονται από τον κϊδικα δεοντολογίασ
τουσ, ο οποίοσ διακζτει κυρωτικό μθχανιςμό για τθν παραβίαςθ των κανόνων του.
Θ ζννοια τθσ αμερολθψίασ του διαμεςολαβθτι είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ διαδικαςία τθσ
διαμεςολάβθςθσ κατά τθν οποία ζνασ διαμεςολαβθτισ πρζπει να γνωςτοποιιςει κάκε τυχόν
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι μια ςχζςθ που ζχει τθ
δυνατότθτα να δθμιουργιςει μια πικανι προκατάλθψθ. Θ ανάγκθ προςταςίασ από αυτζσ τισ
ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων κακορίηει τθ ςυμπεριφορά *του διαμεςολαβθτι+ τόςο κατά τθ
διάρκεια όςο και μετά *το πζρασ+ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Σε περίπτωςθ που ο διαμεςολαβθτισ
δεν είναι ςε κζςθ να διεξάγει τθν διαδικαςία με αμερόλθπτο τρόπο, είναι υποχρεωμζνοσ να
αποχωριςει. Αυτό διαςφαλίηει τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Επιπλζον, θ
ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ διαςφαλίηεται από τθ δζςμευςθ του
διαμεςολαβθτι ςτθν επιμζλεια, ςτο δίκαιο χαρακτιρα των διαδικαςιϊν και ςτθν
ενκάρρυνςθ του αμοιβαίου ςεβαςμοφ μεταξφ των μερϊν. Σε τελικι ανάλυςθ, θ επιτυχία τθσ
διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ εξαρτάται από τα μζρθ, διότι τα μζρθ ςυμμετζχουν ςτισ
ςυηθτιςεισ και αποφαςίηουν πότε και υπό ποιεσ προχποκζςεισ κα καταλιξουν ςε
ςυμφωνία, αν όντωσ τζτοιεσ υφίςτανται.
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Κακορίςτε τοποκεςία και το χρονοδιάγραμμα τθσ ςυνεδρίασ Διαμεςολάβθςθσ

Θ ςυνεδρία διαμεςολάβθςθσ
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Κοινι Συνεδρία – Διερεφνθςθ των Γεγονότων και Κακοριςμόσ των Ηθτθμάτων
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Ζπαινοσ των μερϊν για τθν επιλογι τθσ διαμεςολάβθςθσ
Εναρκτιριεσ Δθλϊςεισ των Μερϊν
Τα μζρθ εκδθλϊνουν τα ςυναιςκιματά τουσ
Τα μζρθ δθλϊνουν τθν ιςτορικι βάςθ τθσ διαφοράσ.
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Ζναρξθ
αναηιτθςθσ
επίλυςθσ
Εξετάςτε
τισ
αρχικζσ
προτάςεισ
διακανονιςμοφ
των
μερϊν
Τα
μζρθ
δεν
επιτρζπουν
τθ
διαβίβαςθ
τθσ
πρόταςθσ
διακανονιςμοφ
Κακορίςτε τισ διαφορζσ ςτο εφροσ των αρχικϊν προτάςεων διακανονιςμοφ.
•
Σρίτθ
Λδιωτικι
υνεδρία.
Ζναρξθ
Ηθτιςτε άδεια για να προβείτε ςε πρόταςθ διακανονιςμοφ.

των

διαπραγματεφςεων

Συηθτείςτε πικανζσ λφςεισ με τα μζρθ. Καταγράψτε πικανζσ λφςεισ. Ρροτείνετε πικανζσ
λφςεισ.
•

Σζταρτθ Λδιωτικι υνεδρία. Συνζχεια των διαπραγματεφςεων

Τα Μζρθ προβαίνουν ςε αντιπροτάςεισ και ςασ επιτρζπουν να διαβιβάςετε τθν πρόταςθ.
Διαβιβάςτε τισ προτάςεισ διακανονιςμοφ και επανεξετάςτε τθν αντίδραςθ των μερϊν ςτισ
προτάςεισ διακανονιςμοφ.
•

Αδιζξοδο ςτισ διαπραγματεφςεισ

Συςτιςτε ςτα μζρθ κάνουν ζνα διάλειμμα και να ςυνεχίςετε τθν επόμενθ μζρα, ι αν τα μζρθ
πιςτεφουν πωσ περαιτζρω διαμεςολάβθςθ δεν κα είναι καρποφόρα, απαιτιςτε να ςασ
ενθμερϊςουν μζςα ςε προκακοριςμζνθ προκεςμίασ για τθ διακοπι τθσ διαμεςολάβθςθσ.
Αφιςτε τθν πόρτα ανοιχτι για τθν επανάλθψθ τθσ διαμεςολάβθςθσ.
•

Xθ Λδιωτικι υνεδρία. Τελικι Ρροςφορά

Ηθτιςτε τισ τελικζσ προτάςεισ και ρωτιςτε τα μζρθ αν κα πρζπει να διαβιβάςετε τθν
πρόταςθ ι αν επικυμοφν μια κοινι ςυνεδρία
•

Κοινι υνεδρία- τελικόσ διακανονιςμόσ

Τα μζρθ ςυνζρχονται ςε κοινι ςυνεδρία και κάνουν τισ τελικζσ προτάςεισ.
ΕΠΛΣΕΤΞΘ ΤΜΦΩΝΛΑ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟΤ
•

Πζρασ [τθσ διαδικαςίασ]

Βάλτε τα μζρθ να απαρικμιςουν τα ςθμεία τθσ ςυμφωνίασ και να υπογράψουν τθ λίςτα.
Βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμι ηθτιματα.
Ευχαριςτιςτε και ςυγχαρείτε τουσ πάντεσ.
.
•

Επίςθμθ ςφνταξθ τθσ υμφωνίασ Διακανονιςμοφ

Θ ςυμφωνία διακανονιςμοφ ςυντάςςεται από τα μζρθ ι από τουσ δικθγόρουσ τουσ, όχι από
τον διαμεςολαβθτι.

ΤΜΦΩΝΘΣΛΚΟ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ

Συμφωνείται μεταξφ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. και ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(εφεξισ τα μζρθ) και τθσ CDR και Συνεργάτεσ που εκπροςωπείται από ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... και ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... Τα μζρθ ζχουν υπειςζλκει ςε
διαμεςολάβθςθ με τθν CDR και Συνεργάτεσ με ςκοπό τθν επίτευξθ ςυναινετικισ επίλυςθσ
ςτθν μεταξφ τουσ διαφορά που αφορά ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Οι όροι τθσ
παροφςασ ςυμφωνίασ είναι οι εξισ:
1. Οι διαμεςολαβθτζσ είναι ουδζτεροι διεκπεραιωτζσ, οι οποίοι κα βοθκιςουν τα μζρθ
να καταλιξουν ςτον δικό τουσ διακανονιςμό. Δεν κα πάρουν αποφάςεισ ςχετικά με
το «ορκό» ι το «ςφάλμα» οφτε κα επιβάλλουν ςτα μζρθ τι να πράξουν.
2. Οι διαμεςολαβθτζσ δεν παρζχουν νομικζσ ςυμβουλζσ οφτε νομικι εκπροςϊπθςθ.
Κάκε μζροσ ςυνιςτάται να διατθριςει το δικό του δικθγόρου, προκειμζνου να λάβει
ορκζσ νομικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με το ζννομο ςυμφζρον του, τα δικαιϊματα και τισ
υποχρεϊςεισ του *που πθγάηουν εκ του νόμου+.
3. Με το παρόν τα μζρθ δθλϊνουν πωσ κατανοοφν ότι θ ανοιχτι και ειλικρινισ
επικοινωνία είναι άκρωσ απαραίτθτθ για τθν επιτυχία τθσ διαμεςολάβθςθσ. Συνεπϊσ,
όλεσ οι γραπτζσ και προφορικζσ ανακοινϊςεισ, οι διαπραγματεφςεισ και δθλϊςεισ
που ζγιναν κατά τθ διάρκεια τθσ διαμεςολάβθςθσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ
εμπιςτευτικζσ ςυνομιλίεσ με ςτόχο τθ διευκζτθςθ *των ςχετικϊν ηθτθμάτων+ και
τελοφν υπό κακεςτϊσ πλιρουσ εχεμφκειασ. Ωσ εκ τοφτου:
a. Οι διαμεςολαβθτζσ δεν κα γνωςτοποιιςουν τα ονόματα των διαδίκων ι
οτιδιποτε ςυηθτθκεί κατά τθν διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ κι αν
κάτι τζτοιο ρθτά τουσ ηθτθκεί από όλα τα μζρθ. Εννοείται πωσ δεν
υποχρεοφνται να διατθριςουν εχεμφκεια εάν ζχουν κάποιο λόγο να
πιςτεφουν ότι κάποιο παιδί ζχει ανάγκθ προςταςίασ ι, εάν κάποιο από τα δφο
μζρθ βρίςκεται ςε κίνδυνο ςωματικισ βλάβθσ.
b. Τα μζρθ ρθτά ςυμφωνοφν πωσ δεν κλθτεφςουν, ανά πάςα ςτιγμι, πριν, κατά
ι μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ, τουσ διαμεςολαβθτζσ ι
οποιονδιποτε ςυνδζεται με τθν CDR και Συνεργάτεσ ωσ μάρτυρεσ ςε
οποιαδιποτε δικονομικι ι διοικθτικι διαδικαςία ςχετικά με τθν
ςυγκεκριμζνθ διαφορά τουσ. Στο βακμό που μπορεί να ζχουν δικαίωμα να
ηθτιςουν τθν κλιτευςθ των διαμεςολαβθτϊν ι οποιωνδιποτε ςυνδζονται με
τθν
CDR
και
Συνεργάτεσ
ωσ
μάρτυρεσ, παραιτοφνται από το δικαίωμά τουσ αυτό.
c. Τα μζρθ ςυμφωνοφν να μθν προςκομίςουν ι να ηθτιςουν τθν προςκομιδι
των οποιωνδιποτε αρχείων, ςθμειϊςεων, προϊόντων ι προϊόντοσ εργαςίασ
των διαμεςολαβθτϊν ςε οποιαδιποτε δικονομικι ι διοικθτικι διαδικαςία
ςχετικά με αυτι τθ διαφορά. Στο βακμό που μπορεί να ζχουν το δικαίωμα να
απαιτιςουν αυτά τα ζγγραφα, παραιτοφνται από το δικαίωμα τουσ αυτό.

d. Εάν, ςε μεταγενζςτερο χρόνο, κάποιο από τα μζρθ αποφαςίςει να κλθτεφςει
τουσ διαμεςολαβθτζσ, οι μεςολαβθτζσ κα δφνανται να προςφφγουν κατά τθσ
κλιτευςθσ. Το μζροσ αυτό ςυμφωνεί να αποηθμιϊςει τουσ διαμεςολαβθτζσ
για
οποιεςδιποτε δαπάνεσ προκφψουν από μια τζτοια ενζργεια
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαςτικϊν εξόδων) και επιπλζον του ποςοφ των
100 δολαρίων ανά ϊρα ανά διαμεςολαβθτι για όλθ τθν ϊρα που
επιλαμβάνεται από αυτό το κζμα.
e. Εξαίρεςθ των παραπάνω ςυνιςτά θ δυνατότθτα των μερϊν που ςυμμετείχαν
ςτθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ να χρθςιμοποιιςουν ενϊπιον
οποιωνδιποτε
ςχετικϊν
διαδικαςιϊν
τθν
παροφςα
ςυμφωνία
διαμεςολάβθςθσ όπωσ και κάκε άλλθ ςυμφωνία που καταρτίςτθκε και
υπογράφθκε από τα μζρθ ωσ προϊόν τθσ διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ κι αν τα μζρθ
εγγράφωσ ςυμφωνιςουν να μθν το πράξουν.
4. Εξυπακοφεται ότι θ πλιρθσ γνωςτοποίθςθ όλων των ςχετικϊν και χριςιμων
πλθροφοριϊν είναι απαραίτθτθ για τθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. Κατά ςυνζπεια,
κα υπάρξει μια πλιρθσ και ειλικρινισ γνωςτοποίθςθ από κάκε μζροσ προσ το άλλο
και προσ τουσ διαμεςολαβθτζσ όλων των ςχετικϊν πλθροφοριϊν και εγγράφων. Αυτό
περιλαμβάνει τθν παροχι εκατζρωκεν και προσ τουσ διαμεςολαβθτζσ με όλεσ τισ
πλθροφορίεσ και τα ζγγραφα που ςυνικωσ κα ιταν διακζςιμα ςτθν αποδεικτικι
διαδικαςία ςε μια δικονομικι διαδικαςία. Εάν κάποιο μζροσ παραλείψει να
πραγματοποιιςει τζτοια πλιρθ γνωςτοποίθςθ, τότε θ ςυμφωνία που επιτεφχκθκε
μζςω τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ μπορεί να ακυρωκεί.
5. Ραρόλο που τα δφο μζρθ ςκοπεφουν να ςυνεχίςουν τθ διαμεςολάβθςθ ζωσ ότου
επιτευχκεί μια *οριςτικι+ ςυμφωνία διακανονιςμοφ, ςυμφωνείτε ότι ζνα ι και τα δφο
μζρθ δφνανται να αποχωριςουν από τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ ανά πάςα
ςτιγμι. Συμφωνείτε ότι, αν ζνα ι και τα δφο μζρθ αποφαςίςουν να αποχωριςουν
από τθ διαμεςολάβθςθ, κα καταβλθκεί κάκε δυνατι προςπάκεια για να ςυηθτθκεί
αυτό θ απόφαςθ κατά τθν παρουςία και των δφο μερϊν και των διαμεςολαβθτϊν.
6. Εάν οι διαμεςολαβθτζσ αποφαςίςουν ότι δεν είναι δυνατόν να επιλυκοφν τα
ηθτιματα μζςω τθσ διαμεςολάβθςθσ, θ διαδικαςία μπορεί να περατωκεί μόλισ θ
απόφαςθ αυτι διαβιβαςτεί ςτα μζρθ και τοφτο επιβεβαιωκεί εγγράφωσ.
7. Πταν επιτευχκεί ςυμφωνία, οι διαμεςολαβθτζσ κα προετοιμάςουν ζνα Μνθμόνιο
Συμφωνίασ. Σε κάκε μζροσ προτείνεται, να επανεξετάςει τθν ςυμφωνία αυτι με δικό
του δικθγόρο, προτοφ θ ςυμφωνία αποτυπωκεί ςτθν τελικι τθσ μορφι και
υπογραφεί.
8. Τα μζρθ ςυμφωνοφν να φζρον από κοινοφ το κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ επιςυναπτόμενθσ ςυμφωνίασ επί τθσ αμοιβισ.

Ζχω
διαβάςει,
ςυμφωνιςει

κατανοιςει

και Ζχω
διαβάςει,
ςυμφωνιςει

κατανοιςει

και

με κάκε μία από τισ διατάξεισ του με κάκε μία από τισ διατάξεισ του
παρόντοσ
παρόντοσ
ςυμφωνθτικοφ
ςυμφωνθτικοφ

Υπογραφι

Θμερομθνία

Υπογραφι

Θμερομθνία

Θμερομθνία

Υπογραφι

Θμερομθνία

Για τθν CDR και Συνεργάτεσ

Υπογραφι

ΠΡΟΣΕΡΘΜΑΣΑ ΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ
Οι άνκρωποι που εμπλζκονται ςε διαφορζσ και ςκζφτονται να χρθςιμοποιιςουν τθ

διαμεςολάβθςθ ωσ τρόπο επίλυςθσ των διαφορϊν τουσ ςυχνά κζλουν να γνωρίηουν τι
μπορεί θ διαδικαςία να κάνει γι 'αυτοφσ. Ενϊ καμία διαδικαςία επίλυςθσ διαφορϊν δεν
μπορεί να εγγυθκεί ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα, υπάρχουν κάποιεσ τάςεισ που φαίνεται να
είναι χαρακτθριςτικζσ των διαφόρων μεκόδων. Ραρακάτω είναι μια λίςτα με μερικά από τα
οφζλθ που ςυχνά προκφπτουν από τθ χριςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αν και θ επίλυςθ
ςυγκεκριμζνων διαφορϊν δεν μπορεί να ενζχει κάκε ζνα από τα οφζλθ που απαρικμοφνται
παρακάτω, πολλά από αυτά προκφπτουν ςυνικωσ. Θ διαμεςολάβθςθ παράγει γενικά ι
προωκεί:
Οικονομικζσ Αποφάςεισ
Θ διαμεςολάβθςθ είναι γενικά λιγότερο δαπανθρι από άποψθ χρθμάτων ςε αντιδιαςτολι
με μια ατζρμονθ δικαςτικι διαμάχθ ι και με άλλεσ μορφζσ πάλθσ. (Pearson και Thoennes,
1984, Mclssac, 1981.)
Σαχεία Διευκζτθςθ
Σε μια εποχι όπου μπορεί να χρειαςτεί μζχρι και ζνασ χρόνοσ για τον οριςμό δικαςίμου και
πολλά επιπλζον χρόνια, αν θ υπόκεςθ βρεκεί ςτο εφετείο, θ εναλλακτικι λφςθ τθσ
διαμεςολάβθςθσ παρζχει ςυχνά ζναν πιο ζγκαιρο τρόπο επίλυςθσ των διαφορϊν. Πταν τα
μζρθ κζλουν να προχωριςουν με τισ επιχειριςεισ τουσ ι τθ ηωι τουσ, θ διαδικαςία τθσ
επίλυςθσ διαφοράσ που επιλζγουν πρζπει να παράγει άμεςα αποτελζςματα. (Cook, Rochl,
και Shepard, 1980)
Αμοιβαία ικανοποιθτικά αποτελζςματα
Τα μζρθ είναι γενικά πιο ικανοποιθμζνοι με λφςεισ που ζχουν ςυμφωνθκεί από κοινοφ από
ό, τι με εκείνεσ που επιβάλλονται από ζνα τρίτο μζροσ που εκδίδει τθν απόφαςθ (δικαςτισ,
διαιτθτισ, ι διοικθτικόσ υπάλλθλοσ). (Rochl και Cook, 1985, Pearson και Thoennes, 1985a, b,
Brett και Goldberg, 1984.)
Τψθλό ποςοςτό ςυμμόρφωςθσ
Τα μζρθ που ζχουν καταλιξει ςε δικι τουσ ςυμφωνία είναι γενικά πιο πικανό να τθν
ακολουκιςουν και να ςυμμορφωκοφν με τουσ όρουσ τθσ από ότι με εκείνουσ τουσ όρουσ
που περιζχονται ςε ςυμφωνία που ζχει επιβλθκεί από τρίτο μζροσ που είναι επιφορτιςμζνο
με τθν λιψθ αποφάςεων . (Rochl και Cook, 1985, Pearson και Thoennes, 1984a, McEwen και
Maiman, 1981, Bingham, 1986.) Αυτό φαίνεται να ιςχφει γενικά, πλθν των ποινικϊν
υποκζςεων (Davis, Tichane, και Grayson, 1980).
Περιεκτικζσ και «Προςαρμοςμζνεσ» υμφωνίεσ
Οι διακανονιςμοί που είναι προϊόντα διαμεςολάβθςθσ μποροφν να διευκετιςουν τόςο
νομικά όςο και μθ-νομικά ηθτιματα. Τζτοιεσ ςυμφωνίεσ ςυχνά καλφπτουν διαδικαςτικά και
ψυχολογικά ηθτιματα που δεν καλφπτονται από το νόμο. Τα μζρθ μποροφν να
προςαρμόςουν τον διακανονιςμό ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τουσ.
Πρακτικι και εκμάκθςθ των Δθμιουργικϊν Διαδικαςιϊν Επίλυςθσ Προβλθμάτων
Θ διαμεςολάβθςθ διδάςκει ςτουσ ανκρϊπουσ πρακτικζσ τεχνικζσ επίλυςθσ προβλθμάτων

που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επίλυςθ μελλοντικϊν διαφορϊν. Το εκπαιδευτικό
ςυςτατικό τθσ διαμεςολάβθςθσ ζρχεται ςε οξεία αντίκεςθ με τισ διαδικαςίεσ επίλυςθσ
διαφορϊν, οι οποίεσ είναι αποκλειςτικά προςανατολιςμζνεσ ςτο αποτζλεςμα, όπωσ θ
διαιτθςία ι δικαςτικι απόφαςθ.
Μεγαλφτεροσ Βακμόσ Ελζγχου και Προβλεψιμότθτασ τθσ Ζκβαςθσ
Τα μζρθ που διαπραγματεφονται το δικό τουσ διακανονιςμό ζχουν μεγαλφτερο ζλεγχο επί
τθσ ζκβαςθσ τθσ διαφοράσ τουσ. Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ είναι πιο προβλζψιμα ςε ζναν
διακανονιςμό που είναι το αποτζλεςμα διαπραγμάτευςθσ ι διαμεςολάβθςθσ από ό, τι κα
ιταν εάν μια υπόκεςθ κατζλθγε ςτθν διαιτθςία ι ενϊπιον του δικαςτθρίου.
Προςωπικι Ενδυνάμωςθ
Οι άνκρωποι που διαπραγματεφονται τον δικό τουσ διακανονιςμό ςυχνά αιςκάνονται πιο
ιςχυροί από εκείνουσ που χρθςιμοποιοφν άλλουσ, όπωσ οι δικθγόροι, για να τουσ
εκπροςωποφν. Θ διαπραγμάτευςθ κατά τθν διαμεςολάβθςθ μπορεί να προςφζρει ζνα
φόρουμ εκμάκθςθσ και άςκθςθσ προςωπικισ εξουςίασ ι επιρροισ (Cook, Rochl, και
Shepard, 1980).
Διατιρθςθ τθσ ςυνεχοφσ ςχζςθσ εργαςίασ ι λφςθ τθσ ςχζςθσ με ζναν πιο φιλικό τρόπο
Ρολλζσ διαφορζσ εμφανίηονται ςτο πλαίςιο ςχζςεων που κα ςυνεχιςτοφν και τα επόμενα
χρόνια. Ζνασ διακανονιςμόσ αποτζλεςμα τθσ διαμεςολάβθςθσ που διευκετεί τα ςυμφζροντα
όλων των μζρων, μπορεί ςυχνά να διατθριςει μια ςχζςθ ςυνεργαςίασ κατά τρόπο που δεν
κα ιταν δυνατόσ μζςω μιασ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων που οδθγεί ςτθν νίκθ ι ςτθν
ιττα. Θ διαμεςολάβθςθ μπορεί επίςθσ να επιφζρει τθ λφςθ μιασ ζννομθσ ςχζςθσ με ζναν πιο
φιλικό τρόπο. (Roehl και Cook, 1985)
Λειτουργικζσ και εφαρμόςιμεσ αποφάςεισ
Τα μζρθ που χρθςιμοποιοφν τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ για τισ διαφορζσ τουσ είναι ςε
κζςθ να λάβουν μζροσ μζχρι και ςτισ πιο μικρζσ λεπτομζρειεσ τθσ εφαρμογισ. Συμφωνίεσ
που είναι αποτζλεςμα διαπραγμάτευςθσ ι διαμεςολάβθςθσ μποροφν να περιλαμβάνουν
ειδικά προςαρμοςμζνεσ διαδικαςίεσ για το πϊσ κα εκπλθρωκοφν οι λθφκείςεσ αποφάςεισ.
Το γεγονόσ αυτό ενιςχφει ςυχνά τθν πικανότθτα ςυμμόρφωςθσ των μερϊν με τουσ όρουσ
του διακανονιςμοφ (Bingham, 1986.).
υμφωνίεσ που είναι καλφτερεσ από ζναν απλό υμβιβαςμό ι από ζνα αποτζλεςμα Νίκθσ
/Ιττασ
Οι διαπραγματεφςεισ που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ και
βαςίηονται ςτθν αμοιβαία ικανοποίθςθ των ςυμφερόντων των μερϊν μποροφν να
οδθγιςουν ςε διακανονιςμοφσ που είναι πιο ικανοποιθτικοί για όλα τα μζρθ από ότι μια
ςυμβιβαςτικι απόφαςθ με τθν οποία οι ςυμμετζχοντεσ μοιράηονται κζρδθ και ηθμίεσ. Θ
διαμεςολάβθςθ βάςει ςυμφερόντων επιτρζπει ςτα μζρθ να αναηθτιςουν τρόπουσ για να
επεκτείνουν τθν «πίτα», να αποκτιςουν εναλλακτικι ικανοποίθςθ, ι να αναηθτιςουν λφςεισ
με βακμό ικανοποίθςθσ 100% που δθμιουργοφν «κζρδθ για όλουσ και ηθμίεσ για κανζναν».
(Pearson και Thoennes, 1984a, McEwen και Maiman, 1981, Bingham, 1986.)

Αποφάςεισ που διατθροφνται κατά τθ πάροδο του χρόνου
Οι διακανονιςμοί που είναι το αποτζλεςμα διαμεςολάβθςθσ τείνουν να κρατοφν κατά τθν
πάροδο του χρόνου, και αν ςε μεταγενζςτερο χρόνο προκφψει κάποια *νζα+ διαφορά, τα
μζρθ είναι πιο πικανό να χρθςιμοποιιςουν κάποιο ςυμβιβαςτικό φόρουμ επίλυςθσ
προβλθμάτων για να επιλφςουν τισ διαφορζσ τουσ από το να επιδιϊξουν μια εχκρικι
προςζγγιςθ (Pearson και Thoennes, 1984a, Margolin, 1973, Bingham, 1986).

Θ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ: ΜΛΑ ΕΛΡΑ ΣΟΧΩΝ

• Να οικοδομιςετε ςχζςεισ, εμπιςτοςφνθ,

• Να οικοδομιςετε τθν αυτογνωςία των μερϊν και τθν αμοιβαία κατανόθςθ

• Να επικεντρωκείτε ςε ςυμφζροντα, ςε αυτό που πραγματικά ζχει ςθμαςία

• Να βοθκιςετε τουσ ανκρϊπουσ να είναι ο «καλφτεροσ» εαυτόσ τουσ – ςυνεπείσ, ςαφείσ,
δθμιουργικοί, με κατανόθςθ

• Να μετατοπίςετε το επίκεντρο από το παρελκόν με το μζλλον

• Να βοθκιςετε τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν τθ δουλειά τουσ, να βρουν απαντιςεισ, να
δθμιουργιςουν λφςεισ, να κάνουν τισ επιλογζσ τουσ

• Να βεβαιωκείτε ότι υπάρχει ςφμπτωςθ των βουλιςεων

• Να βοθκιςετε τα μζρθ να αφιςουν τθν διζνεξθ πίςω τουσ-είτε μζςω τθσ ςυμφιλίωςθσ είτε
μζςω των αποφάςεων ςχετικά με ζνα ηιτθμα

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΔΛΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ

ΣΤΘΝ

ΔΕΚΤΛΚΟΤΘΤΑ

ΜΛΑΣ

ΥΡΟΚΕΣΘΣ

ΣΤΘΝ

ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΔΛΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘ

ΥΡΟΣΤΘΛΗΟΥΝ

ΤΘΝ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ
ΔΛΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘ

ΕΜΡΟΔΛΗΟΥΝ

ΤΘΝ

Τα μζρθ είναι αλλθλοεξαρτϊμενα

Δεν κα υπάρξει διαρκισ ςχζςθ ι άλλθ επαφι
μεταξφ
των
διαδίκων

Κάκε πλευρά ζχει κάτι να δϊςει

Θ κατάςταςθ
μονόπλευρθ

είναι

ςτο

ςφνολό

τθσ

μζροσ
ζχει
ευκολότερθ,
Δεν υπάρχουν πιο εφκολοι ι αςφαλζςτεροι Κάποιο
αςφαλζςτερθ
οδό
για
να
ικανοποιιςει
τισ
τρόπουσ για τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν
ανάγκεσ
του
(καλι
Batna)
(αςκενζσ Batna)
Υφίςταται εφλογθ πίεςθ χρόνου

Δεν υπάρχει επείγουςα κατάςταςθ, ι
υπάρχει πολφ μεγάλθ πίεςθ χρόνου

Κάποιο μζροσ δεν είναι ςε κζςθ να εξετάςει
Τα μζρθ ζχουν δυνατι προςωπικότθτα και
το δικό του ςυμφζρον ι να αντιμετωπίςει
τθν ικανότθτα να διαπραγματεφονται για τον
τθν πραγματικότθτα (ςυναιςκιματα ι άλλα
εαυτό τουσ και είναι προςγειωμζνα ςτθν
εμπόδια
υπάρχουν)
πραγματικότθτα

Τα

ηθτιματα

είναι

εφκολα

εντοπίςιμα

Υπάρχουν πολλά ηθτιματα, που επιτρζπουν
τθν ςυναλλαγι και τουσ ςυμβιβαςμοφσ

Ρρόκειται
περί
απογοιτευςθσ»

ηθτιματοσ

«γενικισ

Υπάρχει ζνα κζμα μόνο

Τα
μζρθ
ενκαρρφνονται
για
τθ Τα μζρθ λαμβάνουν ζξωκεν πιζςεισ προσ τθν
διαμεςολάβθςθ και από εξωτερικοφσ αντιδικία
παράγοντεσ
Κάποιο μζροσ
Τα μζρθ ζχουν ζνα ςφςτθμα υποςτιριξθσ υποςτιριξθσ
(πθγι των πλθροφοριϊν, νομικι υποςτιριξθ)

δεν

διακζτει

ςφςτθμα

Θ ςυμμετοχι ςτθ διαμεςολάβθςθ είναι
Θ ςυμμετοχι ςε διαμεςολάβθςθ είναι
εκελοντικι
αναγκαςτικι ι γίνεται κατόπιν εντολισ
Τα μζρθ είναι πρόκυμα να κάνουν
Τα μζρθ χρθςιμοποιοφν τθ διαμεςολάβθςθ
ειλικρινείσ, καλι τθ πίςτει προςπάκειεσ
για να χειραγωγιςουν το άλλο μζροσ ι για
να καταςτρϊςουν τθν υπόκεςθ τουσ για το
δικαςτιριο

Οι ςωςτοί άνκρωποι είναι ςτο τραπζηι των Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ ι κάποιο
διαπραγματεφςεων,
πρόςωπο που μπορεί να προβεί ςε
δζςμευςθ απουςιάηει από το τραπζηι
Υπάρχει αρνθτικι οικειότθτα, ι τα μζρθ είναι
Τα μζρθ ζχουν βοφλθςθ διευκζτθςθσ *των «ςυγκρουςιομανείσ» (ι δικομανείσ)
διαφορϊν τουσ+

Πρακτικζσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ
Ειςαγωγή
Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, οι κανόνεσ και θ δικονομία κακορίηονται από τθ νομοκεςία και
τουσ κανονιςμοφσ κάκε πολιτείασ ι, ςτθν περίπτωςθ των δικαςτθρίων των Θνωμζνων
Ρολιτειϊν (πολιτειακϊν ι «ομοςπονδιακϊν» δικαςτθρίων), από τθν ομοςπονδιακι
δικονομία. Ωσ εκ τοφτου, οι κανόνεσ δικαίου τθσ κάκε πολιτείασ και θ δικονομία διαφζρουν
ςθμαντικά από πολιτεία ςε πολιτεία. Σε οριςμζνεσ πολιτείεσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν
δικονομία των ομοςπονδιακϊν δικαςτθρίων, θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ ρυκμίηεται
πιο αυςτθρά από το νόμο και ζχει κεςμοκετθκεί με τθν εξουςία και τουσ κανονιςμοφσ των
δικαςτθρίων. Για παράδειγμα, τα ομοςπονδιακά δικαςτιρια των Θ.Ρ.Α. μποροφν, και ςυχνά
κάνουν, διατάςςουν τα μζρθ να προβοφν ςε διαμεςολάβθςθ με ζναν ιδιϊτθ διαμεςολαβθτι,
ι εναλλακτικά, με ζναν «ειρθνοδίκθ», ο οποίοσ δεν προεδρεφει ςτθν υπόκεςθ.
Σε άλλεσ πολιτείεσ, όπωσ θ Λουϊηιάνα, θ διαμεςολάβθςθ είναι ςε μεγάλο βακμό εκελοντικι
διαδικαςία και κακοδθγείται από τισ ατομικζσ ανάγκεσ των πολιτϊν. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ,
ενϊ τα δικαςτιρια μποροφν να ενκαρρφνουν (ι ςφμφωνα με τθ διατφπωςθ τθσ οδθγίασ τθσ
ΕΕ, «να προςκαλζςουν»), τα μζρθ ςε διαμεςολάβθςθ, το δικαςτιριο δεν μπορεί να
απαιτιςει από τα μζρθ να προβοφν ςε διαμεςολάβθςθ. Ζτςι, ςε αυτζσ τισ πολιτείεσ, θ
ανάγκθ για διαμεςολάβθςθ, θ ςυμφωνία για διαμεςολάβθςθ, θ επιλογι του
διαμεςολαβθτι, θ επιλογι του χρόνου και τόπου για τθ διαμεςολάβθςθ, οι παράμετροι τθσ
διαμεςολάβθςθσ και άλλα ςυναφι κζματα ρυκμίηονται όλα από μια ςυμφωνία μεταξφ των
δφο ι περιςςοτζρων μερϊν *τθσ διαφοράσ+. Στο πλαίςιο αυτό, θ πρακτικι όςον αφορά τισ
διαμεςολαβιςεισ ςτθ Λουϊηιάνα είναι παρόμοια και αντίςτοιχθ με τισ διαδικαςίεσ που
ορίηονται ςτθν οδθγία τθσ ΕΕ ςχετικά με τουσ εναλλακτικοφσ τρόπουσ επίλυςθσ των
διαφορϊν.
Θ ακόλουκθ παρουςίαςθ αναλφει ςυνοπτικά τισ πρακτικζσ πτυχζσ τθσ διαδικαςίασ
διαμεςολάβθςθσ όπωσ αυτι υφίςταται ςε πολιτείεσ όπου θ διαδικαςία είναι προαιρετικι.

Η απόφαςη για διαμεςολάβηςη
Σε πολιτείεσ όπου δεν μπορεί να απαιτθκεί νόμιμα από τα μζρθ να ακολουκιςουν τθν
διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, θ ςυμφωνία διαμεςολάβθςθσ προχποκζτει αναγκαςτικά τθ

ςυγκατάκεςθ των εμπλεκομζνων ςτθ διαφορά. Θ δυναμικι τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
ςχετίηεται με πολλοφσ παράγοντεσ. Για παράδειγμα, αναγνωρίηει κάκε πλευρά ςτθ διαφορά
κάποιον κίνδυνο απϊλειασ και ωσ εκ τοφτου αιςκάνεται κάποια ανάγκθ να διευκετιςει τθν
υπόκεςθ από το να προςφφγει ςτο δικαςτιριο; Εάν μία πλευρά είναι πεπειςμζνθ ότι κα
κερδίςει, το κίνθτρο για να ακολουκιςει τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ είναι ελάχιςτθ.
Ζχει γίνει επαρκι ζρευνα ι επίςθμθ γνωςτοποίθςθ των αποδεικτικϊν μζςων κατά τθν
προδικαςτικι, προκειμζνου και οι δφο πλευρζσ να κατανοιςουν τα πλεονεκτιματα και τισ
αδυναμίεσ τθσ κζςθσ τουσ; Εάν όχι, τα μζρθ πολλζσ φορζσ νιϊκουν ότι θ προςφυγι ςτθν
διαμεςολάβθςθ είναι πρόωρθ.
Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν προϊκθςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι το κόςτοσ για
τθν ολοκλιρωςθ τθσ προδικαςτικισ γνωςτοποίθςθσ αποδεικτικϊν μζςων, τθν προετοιμαςία
για τθ δίκθ και τθν εκδίκαςι τθσ. Στισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, τα ζξοδα τθσ δίκθσ είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικά και, κατά τα τελευταία χρόνια, ζχουν εκτιναχκεί ςτα φψθ. Ειδικά ςε περίπλοκεσ
περιπτϊςεισ, όπωσ θ ευκφνθ λόγω ελαττωματικϊν προϊόντων και θ ιατρικι αμζλεια, οι
πραγματογνϊμονεσ είναι μια μεγάλθ δαπάνθ. Οι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τουσ
πραγματογνϊμονεσ ζχουν αυξθκεί ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ κυρίωσ μετά τθν απόφαςθ του
Ανϊτατου Δικαςτθρίου ςτθν Daubert κατά Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc US
509(1993).579 επ., με τθν οποία απονεμικθκε ςε κάκε δικαςτιριο θ ευκφνθ να ενεργεί ωσ
«φφλακασ» για να εξαςφαλίςει ότι θ πραγματογνωμοςφνθ ζχει επαρκι επιςτθμονικι
αξιοπιςτία ϊςτε να μπορζςει να παρουςιαςτεί ενϊπιον των ενόρκων.
Ζτςι, ενϊ τίποτα δεν εμποδίηει τα μζρθ να ςυμφωνιςουν ςτθν διαμεςολάβθςθ πριν από τθν
άςκθςθ τθσ αγωγισ και τθν ζναρξθ τθσ προδικαςτικισ, θ πιο κοινι πρακτικι για τα μζρθ
είναι να ςυμφωνιςουν ςτθ διαμεςολάβθςθ κατόπιν επαρκισ ζρευνασ και τθν διενζργεια τθσ
προδικαςτικισ ϊςτε να διακζτουν επαρκείσ πλθροφορίεσ για να αξιολογιςουν ςωςτά τθν
κζςθ τουσ ςτθν υπόκεςθ, αλλά από τθν άλλθ αρκετά πριν από τθν ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ
ζτςι ϊςτε με μια επιτυχθμζνθ διαμεςολάβθςθ να αποφευχκεί ςθμαντικό κόςτοσ και
κίνδυνοσ. Στθν πράξθ, εγϊ ςυχνά προτείνω ότι θ θμερομθνία για τθ διαμεςολάβθςθ και για
τον διαμεςολαβθτι, επιλζγεται προτοφ ολοκλθρωκεί θ προδικαςτικι. Αυτό επιτυγχάνει
πολλοφσ ςτόχουσ: πρϊτον, επειδι είναι ςυχνά δφςκολο να προγραμματίςετε μια
διαμεςολάβθςθ γριγορα λόγω των αντίςτοιχων χρονοδιαγραμμάτων των δικθγόρων και του
διαμεςολαβθτι, θ πρακτικι αυτι επιτρζπει τθ διαμεςολάβθςθ να λάβει χϊρα αμζςωσ μετά
ι ςχεδόν με τθν ολοκλιρωςθ τθσ προδικαςτικισ. Επειδι κατά τον προγραμματιςμό του
δικαςτθρίου ςυνικωσ απαιτείται να ολοκλθρωκεί θ προδικαςτικι κάποια ςθμαντικι χρονικι
περίοδο πριν από τθ ςυηιτθςθ, θ μζκοδοσ αυτι επιτρζπει τθ διαμεςολάβθςθ να κακοριςτεί
αρκετά πριν από τθν ςυηιτθςθ ζτςι ϊςτε τα μζρθ να εξοικονομιςουν ςθμαντικά δικαςτικά
ζξοδα και ζξοδα προετοιμαςίασ τθσ δίκθσ με το να διευκετοφν τθν υπόκεςθ μζςω τθσ
διαμεςολάβθςθσ.

Επιλογή του Διαμεςολαβητή και χρονοδιάγραμμα τησ διαμεςολάβηςησ
Επειδι θ διαδικαςία είναι προαιρετικι, τα μζρθ πρζπει να ςυμφωνιςουν κατ 'ανάγκθ ςτον
διαμεςολαβθτι. Είναι λοιπόν δεδομζνο ότι τα μζρθ κα επιλζξουν κάποιον που είναι γνωςτόσ

από τουσ διαδίκουσ για τθν ακεραιότθτά του, τθν αμερολθψία και τθν ικανότθτα του ωσ
διαμεςολαβθτισ.
Σε κράτθ όπωσ θ Λουϊηιάνα, δεν υπάρχει απαίτθςθ ειδικισ άδειασ για τουσ διαμεςολαβθτζσ.
Οποιοςδιποτε μπορεί να διαμεςολαβιςει. Ο διαμεςολαβθτισ δεν πρζπει αναγκαςτικά να
είναι δικθγόροσ ι, αν είναι δικθγόροσ, δεν πρζπει να εναςχολείται ςε τομζα του δικαίου που
αφορά θ υπόκεςθ. Ωςτόςο, για προφανείσ λόγουσ, τα μζρθ επιλζγουν ςυνικωσ κάποιον που
ζχει πείρα ωσ διαμεςολαβθτισ και γνϊςεισ πάνω ςτο είδοσ των ηθτθμάτων που εμπλζκονται
ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ που ακολουκιςει τθν διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ.
Στθ Λουϊηιάνα και ςτισ πολιτείεσ που θ διαμεςολάβθςθ είναι προαιρετικι, οι
διαμεςολαβθτζσ είναι δικθγόροι. Οριςμζνοι από αυτοφσ τουσ διαμεςολαβθτζσ
απαςχολοφνται πλιρωσ ι μερικά με το νομικό επάγγελμα και διενεργοφν διαμεςολαβιςεισ
ςτθ βάςθ μερικισ απαςχόλθςθσ. Ρολλοί επιτυχθμζνοι διαμεςολαβθτζσ, από τθν άλλθ
πλευρά, ζχουν εγκαταλείψει τθν δικθγορικι πρακτικι και αςκοφν τθ διαμεςολάβθςθ ωσ
πλιρθ επαγγελματικι απαςχόλθςθ, είτε ατομικά ι ωσ μζροσ μιασ εταιρικισ ομάδασ
διαμεςολάβθςθσ.
Η επιλογή του τόπου Διαμεςολάβηςησ
Επειδι θ διαμεςολάβθςθ είναι εκελοντικι, ο τόποσ τθσ διαμεςολάβθςθσ πρζπει να
ςυμφωνθκεί ανάμεςα ςτα δφο ι τα περιςςότερα μζρθ. Ωσ εκ τοφτου, ο τόποσ, όπωσ και
πολλζσ άλλεσ πτυχζσ τθσ δίκθσ, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ. Ο τόποσ τθσ
διαμεςολάβθςθσ είναι ςυχνά, από ζκιμο, είτε το γραφείο του ενάγοντοσ ι, αν ο εναγόμενοσ
επιμζνει ςε «ουδζτερθ τοποκεςία», ςτο γραφείο του διαμεςολαβθτι. Ο τόποσ τθσ
διαμεςολάβθςθσ πρζπει αναγκαςτικά να είναι επαρκοφσ μεγζκουσ για να φιλοξενιςει τουσ
διαδίκουσ και τουσ δικθγόρουσ μαηί με τα τυχόν άλλα άτομα που εμπλζκονται τθ διαδικαςία
(π.χ., ζνα επαγγελματία κατάρτιςθσ διευκετιςεων).
Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ διαμεςολάβθςθσ ζχουν ςυνικωσ πολλζσ αίκουςεσ ςυνεδριάςεων
διαφόρων μεγεκϊν για να φιλοξενιςουν τθν πρϊτθ κοινι ςυνεδρία, κακϊσ και δωμάτια
«ξεμπλοκαρίςματοσ» όπου οι επιμζρουσ πλευρζσ μποροφν να παραμείνουν μόνοι τουσ κατά
τθ διάρκεια τθσ διαμεςολάβθςθσ. Τα γραφεία αυτά ζχουν ςυνικωσ κουηίνεσ και κάποιο
μζροσ όπου το γεφμα και μικρότερα γεφματα μποροφν να ςερβιριςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ
θμζρασ.
Το κόςτοσ τησ διαμεςολάβηςησ
Και πάλι, το κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ - το ποίοσ κα πλθρϊςει τον διαμεςολαβθτισ- είναι
κζμα διαπραγμάτευςθσ. Ρολλάκισ τα μζρθ κα ςυμφωνιςουν αρχικά να μοιράηονται ιςότιμα
το κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ, αλλά, μετά το πζρασ τθσ διαμεςολάβθςθσ, ο ενάγων κα
απαιτιςει από τον εναγόμενο να καταβάλει το κόςτοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ ωσ μζροσ τθσ
ςυμφωνίασ του διακανονιςμοφ.
Οι χρεϊςεισ των διαμεςολαβθτϊν ποικίλλουν. Οριςμζνων οι χρεϊςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από
το χρόνο. Ρολλοί χρεϊνουν με τθν ϊρα. Αν θ διαμεςολάβθςθ πραγματοποιικθκε ςτο
γραφείο του διαμεςολαβθτι, ςυνικωσ δεν υπάρχει πρόςκετθ επιβάρυνςθ για το χϊρο που
χρθςιμοποιικθκε για τθν διαμεςολάβθςθ.

Ρφθμιςη τησ διαμεςολάβηςησ
Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ διαμεςολάβθςθσ ςυνικωσ αναλαμβάνουν το ζργο του
προγραμματιςμοφ του χρόνου και του τόπου τθσ διαμεςολάβθςθσ. Οι υπάλλθλοι τθσ
επιχείρθςθσ κα ςυντονίςουν τθν επιλογι τθσ θμερομθνίασ και του τόπου. Αυτι θ υπθρεςία
είναι ιδιαίτερα χριςιμθ για τθν δικθγόρουσ, όταν υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ
εμπλεκόμενα μζρθ, δικθγόροι και τοποκεςίεσ που εμπλζκονται.
Ζγγραφα Θζςησ πριν την διαμεςολάβηςη
Για να βοθκιςουν ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, οι διαμεςολαβθτζσ κα ηθτιςουν πολλζσ
φορζσ τα μζρθ να υποβάλουν εμπιςτευτικά ζγγραφα κζςεων ςτον διαμεςολαβθτι πριν από
τθν θμερομθνία τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αυτό δίνει ςτον διαμεςολαβθτι τθν ευκαιρία να μάκει
για τα βαςικά γεγονότα και τα ηθτιματα τθσ υπόκεςθσ και για τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ των
μερϊν. Ο ςκοπόσ τθσ διατιρθςθσ αυτϊν των εγγράφων κζςθσ εμπιςτευτικά είναι να
επιτρζψει ςτα μζρθ μεγαλφτερθ ελευκερία ςτθν προϊκθςθ των αδυναμιϊν και των δυνατϊν
ςθμείων των κζςεων τουσ και να παρουςιάςουν τθν πραγματικι τουσ κζςθ όςον αφορά τον
διακανονιςμό.
Η διαδικαςία διαμεςολάβηςησ
Οι διαμεςολαβιςεισ ςυνικωσ αρχίηουν με μια κοινι ςυνεδρία ςτθν οποία ο διαμεςολαβθτισ
ο ίδιοσ ειςάγει και περιγράφει ςυνοπτικά τθ διαδικαςία. Πλα τα μζρθ ςυςτινονται και κάκε
μζροσ ζχει τθ δυνατότθτα να απευκυνκεί ςτον αντίδικό του απευκείασ. Στθ ςυνζχεια τα
μζρθ χωρίηονται ςε πολλά ατομικά δωμάτια και ο διαμεςολαβθτισ διεξάγει ατομικζσ
ιδιωτικζσ ςυνεδρίεσ με τα μζρθ. Αν θ διαμεςολάβθςθ είναι επιτυχθμζνθ και επιτευχκεί
ςυμφωνία, μια γραπτι ςυμφωνία υπογράφετε από τα μζρθ, θ οποία υπόκειται ςε μια πιο
επίςθμθ ςυμφωνία διακανονιςμοφ που υπογράφεται κατά τθν καταβολι τθσ πλθρωμισ.
Συμπζραςμα
Σε πολιτείεσ όπου θ διαμεςολάβθςθ είναι εκελοντικι, κάκε πρακτικι πτυχι τθσ
διαμεςολάβθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων του χρόνου, του τόπου, του διαμεςολαβθτι και
των ςυναφϊν, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ. Ωςτόςο, με τθν πάροδο του χρόνου, οι
δυνάμεισ τθσ αγοράσ ζχουν δθμιουργιςει μια απλι και αποτελεςματικι μζκοδοσ για τθ
διαμεςολάβθςθ υποκζςεων. Επαγγελματίεσ διαμεςολαβθτζσ και επιχειριςεισ
διαμεςολάβθςθσ είναι διακζςιμεσ για να ικανοποιιςουν κάκε ανάγκθ των διαδίκων, από τον
προγραμματιςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ μζχρι τθν κατάλθξι τθσ.

υνκικεσ τθσ αποτελεςματικισ διαμεςολάβθςθσ

Υπάρχουν πολλζσ ςυνκικεσ, κάτω από τισ οποίεσ θ διαμεςολάβθςθ μπορεί να είναι πιο
αποτελεςματικι, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοψιςτοφν εν ςυντομία ωσ εξισ:
Σα μζρθ:
Είναι χριςιμο εάν τα μζρθ ζχουν τουλάχιςτον κάποιο ιςτορικό ςυνεργαςίασ ςε οριςμζνα
από τα ηθτιματα και όχι μια μακρά ιςτορία των πικρϊν διαφορϊν. Με αυτό εννοείται πωσ,
δεν είναι μόνο ςθμαντικό θ πραγματικι ζχκρα ι ο κυμόσ των μερϊν μεταξφ τουσ να είναι
μόνο μζτρια ι χαμθλά και να μθν είναι ςε ακραίο επίπεδο, αλλά επίςθσ ότι τα μζρθ δεν
επθρεάηονται από εξωτερικζσ ομάδεσ ι άτομα τα οποία κακιςτοφν τθν επίλυςθ πιο δφςκολθ.
Θ διαμεςολάβθςθ κα είναι πιο αποτελεςματικι εάν τα μζρθ ζχουν μεγάλθ επικυμία για μια
διευκζτθςθ που κα επιτευχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ. Αυτό
ςυνεπάγεται κατά πρϊτον τθν αποδοχι των μερϊν τθσ παρζμβαςθσ και βοικειασ από
τρίτουσ. Αυτι θ επικυμία είναι επίςθσ εμφανισ από τθν ικανότθτα των μερϊν να
ςυμφωνιςουν ςε οριςμζνα κζματα, κακϊσ και από το να απζχουν από το αρνθτικό κλίμα
μεταξφ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Τζλοσ, αυτι θ επικυμία γίνεται εμφανισ όταν
οι ίδιοι οι πελάτεσ πράγματι ςυμμετείχαν ςτθν ςυνεδρίαςθ διαμεςολάβθςθσ μαηί με τουσ
δικθγόρουσ τουσ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ διαμεςολάβθςθ λειτουργεί καλφτερα
όταν τα πρόςωπα που τελικά πρζπει να «ηιςουν με τθ λφςθ» διαδραματίηουν ενεργό,
ιδιοτελι ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ. Φυςικά, για να είναι μια διαμεςολάβθςθ επιτυχισ, κάκε
μζροσ πρζπει να διακζτει τουσ πόρουσ για να ςυμμετάςχει ενεργά ςτθ προςπάκεια
διαμεςολάβθςθσ διότι οι περιοριςμζνοι πόροι τείνουν να οδθγοφν ςε μια πιο ανταγωνιςτικι
ςχζςθ κατά τθν οποία τα μζρθ προςπακοφν να επιτφχουν αποτζλεςμα νίκθσ / ιττασ.
Μπορεί να είναι εξαιρετικά χριςιμο να υπάρχει εξωτερικι πίεςθ επί των μερϊν να
διευκετιςουν *τισ διαφορζσ τουσ*. Ραραδείγματα τζτοιων εξωτερικϊν πιζςεων
ςυμπεριλάβουν τον κίνδυνο των δυςμενϊν εκβάςεων τθσ δίκθσ, τα ςυνεχιηόμενα δικαςτικά
και δικθγορικά ζξοδα και άλλα ςυναφι ζξοδα μιασ δίκθσ, το χρόνο που χρειάηεται θ ζκδοςθ
μιασ απόφαςθσ, είτε ο χρόνοσ που χρειάηεται για να πλθρωκεί ο ενάγοντασ ι θ απαίτθςθ
από τον εναγόμενο να ςυνεχίηει να πλθρϊνει δικθγόρο του , οι μειωμζνεσ ωφζλειεσ, κακϊσ
και ζνα απρόβλεπτο αποτζλεςμα.
Εξάλλου, ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, οριςμζνεσ νομικζσ φίρμεσ ζχουν τθ φιμθ του να
επικυμοφν τθν όςο το δυνατόν περιςςότερο κακυςτζρθςθ τθσ υπόκεςθ. Αυτό γίνεται απλά
επειδι οι φίρμεσ αυτζσ πλθρϊνονται με τθν ϊρα. Ωσ εκ τοφτου, όςο περιςςότερο χρόνο
ζχουν αςχολθκεί με τθν περίπτωςθ, τόςα περιςςότερα χριματα κα κερδίςουν. Αυτό,
βζβαια, είναι μια άποψθ που ζχουν οι φίρμεσ των εναγόντων και τθν οποία αρνοφνται οι
φίρμεσ που αςχολοφνται με τθν υπεράςπιςθ. Από τθν άλλθ πλευρά, ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ
οι δικθγόροι των εναγόντων δουλεφουν με ενδεχόμενεσ προμικειεσ, όπου ςε μια τυπικι
αγωγι αδικοπραξίασ, λαμβάνουν ζνα ποςοςτό τθσ τελικισ αποηθμίωςθσ. Κατά ςυνζπεια, οι
δικθγόροι των εναγόντων επικυμοφν μια γριγορθ επίλυςθ ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, επειδι
όςο περιςςότερο χρόνο επενδφςουν ςε μια υπόκεςθ, τόςο λιγότερα χριματα κερδίηει ο
δικθγόροσ του ενάγοντοσ. Ωσ εκ τοφτου, ενϊ ο δικθγόροσ του ενάγοντοσ επικυμεί τθν
επίλυςθ μιασ υπόκεςθσ αποτελεςματικά μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, είναι προσ το
ςυμφζρον του δικθγόρου υπεράςπιςθσ να δαπανιςει όςο το δυνατόν περιςςότερο χρόνο
για τθν επίλυςθ τθσ υπόκεςθσ. Ανεξάρτθτα από τισ αντιλιψεισ που ζχουν τα μζρθ, θ
διαμεςολάβθςθ προςφζρει ςτουσ δικθγόρουσ των εναγόντων και των εναγομζνων τθν
ευκαιρία να διευκετιςουν μια υπόκεςθ μζςα ςε μια ελεγχόμενθ κατάςταςθ με ελάχιςτο
κίνδυνο. Ακόμθ και αν αποτφχει, θ διαμεςολάβθςθ προςφζρει ςτο άλλο μζροσ τθ
δυνατότθτα να κατανοιςει τθ κζςθ του αντιπάλου.

Εγκαταςτάςεισ:
Θ διαμεςολάβθςθ πρζπει να γίνει ςε μία ουδζτερθ περιοχι - θ οποία δεν μπορεί να είναι
οφτε το γραφείο του δικθγόρου του εναγομζνου οφτε του ενάγοντα. Συχνά, το γραφείο ι οι
εγκαταςτάςεισ του διαμεςολαβθτι χρθςιμοποιοφνται ωσ ουδζτεροι χϊροι. Ραρόλο που
μπορεί να είναι πιο βολικό για τουσ δικθγόρουσ ςε μια διαμεςολάβθςθ να χρθςιμοποιιςουν
τα δικθγορικά τουσ γραφεία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, οι δικθγόροι οι ίδιοι κεωροφν μια
ςυνάντθςθ ςε ζνα ουδζτερο χϊρο πιο ςυμφζρουςα. Μια ουδζτερθ τοποκεςία ειςάγει μια
νζα δυναμικι ςτθ διαδικαςία, ιδίωσ όταν ο πελάτθσ διακζτει ζνα επίπεδο άνεςθσ ςτο
γραφείο του δικθγόρου του. Θ διαμεςολάβθςθ χρθςιμοποιείται από τουσ δικθγόρουσ ϊςτε
να ζχουν ζνα αμερόλθπτο τρίτοσ μζροσ να λζει ρθτά ςτον πελάτθ τουσ τι πρζπει να περιμζνει
και μια ουδζτερθ τοποκεςία μπορεί να είναι ςθμαντικι ςε αυτι τθ διαδικαςία ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ.
Ο Διαμεςολαβθτισ:
Ππωσ κα ςυηθτθκεί αργότερα, το βαςικό ςτοιχείο τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι ο ίδιοσ ο
μεςολαβθτισ. Στθν ουςία, ο επιτυχισ διαμεςολαβθτισ είναι ςε κζςθ να παρακινιςει τα μζρθ
από μια ανταγωνιςτικι διαπραγμάτευςθ ςε επίλυςθ προβλθμάτων βάςει ςυνεργαςίασ, ενϊ
ενκαρρφνει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ. Στθν περιοχι ςτθν οποία αςκϊ το επάγγελμά
μου, οι αποτελεςματικοί διαμεςολαβθτζσ είναι γνωςτοί και βρίςκονται ςε ςυνεχι ηιτθςθ.

Θ ΔΤΝΑΜΛΚΘ ΣΘ ΔΛΕΝΕΞΘ
ΜΛΑ ΕΠΛΚΟΠΘΘ ΣΘ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΔΛΕΝΕΞΕΩΝ ΚΑΛ ΣΛ ΠΡΟΕΓΓΛΕΛ ΣΘΝ ΕΠΛΛΤΘ.

Βλζπε Διάγραμμα 1.1
Λδιωτικι λιψθ Αποφάςεων από τα μζρθ:
Αποφυγι διενζξεων
Ανεπίςθμθ ςυηιτθςθ και επίλυςθ προβλθμάτων
Διαπραγμάτευςθ
Διαμεςολάβθςθ
Λιψθ Αποφάςεων από Λδιϊτεσ Τρία Μζρθ:
Διοικθτικι απόφαςθ
Διαιτθςία
Νομικι (Δθμόςια) Λιψθ Αποφάςεων από Τρίτα Μζρθ με Εξουςία:
Δικαςτικι απόφαςθ
Νομοκετικι απόφαςθ
Εξωδικαςτικι Καταναγκαςτικι Λιψθ Αποφάςεων:
Αυτοδικία δίχωσ βία
Βία
Αιτίεσ των Διενζξεων ι των Διαφορϊν:
Ρροβλιματα με τισ Σχζςεισ Ανκρϊπων
Ρροβλιματα με τα δεδομζνα
Εικονικό ι πραγματικό Αςυμβίβαςτο Συμφζρον
Διαρκρωτικζσ Δυνάμεισ
Διαφορζσ Αξιϊν
Συγκροφςεισ που είναι ϊριμεσ για τθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων
Αλλθλοεξαρτϊμενεσ και πρζπει να βαςίηονται ςτθ ςυνεργαςία *των μερϊν+ μεταξφ
τουσ προκειμζνου να εκπλθρωκοφν οι ςτόχοι τουσ ι να ικανοποιιςουν το
ενδιαφζρον τουσ.
Σε κζςθ να επθρεάςουν ο ζνασ τον άλλον και να αναλάβουν ι να εμποδίςουν πράξεισ
που μποροφν είτε να βλάψουν ι να ανταμείψουν.
Ριζηονται από τισ προκεςμίεσ και τουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ και μοιράηονται ζνα
κίνθτρο για τθν ζγκαιρθ διευκζτθςθ.
Επίγνωςθ των εναλλακτικϊν λφςεων για μια διευκζτθςθ μζςω διαπραγματεφςεων
που δεν εμφανίηονται ωσ βιϊςιμεσ ι επικυμθτζσ ωσ μια ευκαιρία ςυμφωνίασ ςτθν
οποία καταλιγουν από μόνεσ του.
Λκανότθτα να εντοπίηουν τα ςθμαντικά κφρια μζρθ και να προκαλοφν τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθ διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων.

Σε κζςθ να εντοπίηουν και να ςυμφωνιςουν για τα ηθτιματα τθσ διαφοράσ.
Σε μια κατάςταςθ ςτθν οποία τα ςυμφζροντά τουσ δεν είναι εντελϊσ αςυμβίβαςτα.
Επθρεάηονται από εξωτερικοφσ παράγοντεσ, όπωσ είναι το απρόβλεπτο τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ.
Ρότε θ διαμεςολάβθςθ ενόσ τρίτου μζρουσ είναι κατάλλθλθ για τθν επίλυςθ μιασ διζνεξθσ:
Τα ςυναιςκιματα των μερϊν είναι ζντονα και εμποδίηουν μια διευκζτθςθ.
Θ επικοινωνία μεταξφ των μερϊν είναι φτωχι είτε ςτθν ποςότθτα ι τθν ποιότθτα και
δεν μποροφν να αλλάξει τθν κατάςταςθ από μόνοι τουσ.
Λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ και ςτερεότυπα εμποδίηουν παραγωγικζσ ανταλλαγζσ.
Επαναλαμβανόμενεσ αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ που δθμιουργοφν εμπόδια.
Υπάρχουν ςοβαρζσ διαφωνίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία - ποιεσ πλθροφορίεσ είναι
ςθμαντικζσ, πϊσ είναι να ςυλλζγονται, και πϊσ κα αξιολογθκοφν.
Υπάρχουν πολλά ηθτιματα ςτθν διαφορά και τα μζρθ διαφωνοφν ςχετικά με τθ ςειρά
και ο ςυνδυαςμό με τον οποίο κα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν.
Υπάρχουν εικονικά ι πραγματικά αςυμβίβαςτα ςυμφζροντα ςτα οποία τα μζρθ
ζχουν
δυςκολία
ςυμβιβαςμοφ.
Ρλαςματικζσ

ι

πραγματικζσ

διαφορζσ

αξιϊν

χωρίηουν

τα

μζρθ.

Τα μζρθ δεν διακζτουν διαπραγματευτικι διαδικαςία, χρθςιμοποιοφν τθ λάκοσ
διαδικαςία, ι δεν χρθςιμοποιοφν μια διαδικαςία με τον καλφτερο πλεονζκτθμά τθσ.
Δεν υπάρχει οφτε κοινά αποδεκτι δομι ι φόρουμ για τθν πραγματοποίθςθ
διαπραγματεφςεισ.
Τα μζρθ ζχουν δυςκολίεσ ςτθν ζναρξθ διαπραγματεφςεων ι ζχουν φτάςει ςε
αδιζξοδο ςτισ διαπραγματεφςεισ τουσ.

ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ
Οριςμόσ: Θ παρζμβαςθ ςε μια διαπραγμάτευςθ ι ςε μια διζνεξθ ενόσ αποδεκτοφ τρίτου
μζρουσ το οποίο ζχει περιοριςμζνθ ι κακόλου κεςμοκετθμζνθ εξουςία λιψθσ αποφάςεων,
αλλά το οποίο βοθκά τα μζρθ που ςυμμετζχουν εκελοντικά ςτο να καταλιξουν ςε μια

αμοιβαία

αποδεκτι

διευκζτθςθ

των

επίμαχων

ηθτθμάτων.

Θ διαμεςολάβθςθ είναι ζνασ κατ ' ουςία διάλογοσ ι διαπραγμάτευςθ με τθ ςυμμετοχι ενόσ
τρίτου.
Θ διαμεςολάβθςθ μπορεί επίςθσ να κακιερϊςει ι να ενιςχφςει τισ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και
ςεβαςμοφ μεταξφ των μερϊν ι να τερματίςει τισ ςχζςεισ τουσ με τρόπο που να
ελαχιςτοποιεί
το
κόςτοσ
και
ψυχολογικζσ
βλάβεσ.
Ο διαμεςολαβθτισ είναι ζνασ τρίτοσ, ζνα πρόςωπο που δεν εμπλζκεται άμεςα ςτθ διαφορά.
Ο δια μεςολαβθτισ πρζπει να ζχει ΑΡΟΔΟΧΘ: Τον ςεβαςμό, τθν εμπειρία και τθν
εμπιςτοςφνθ για τθν ςυμμετοχι ςε μια διαφορά, ϊςτε να τουσ βοθκιςει να καταλιξουν ςε
μια λφςθ. Τα μζρθ πρζπει να είναι πρόκυμα να ακοφςουν και να εξετάςουν ςοβαρά τισ
προτάςεισ του.

Figure 1.1. υνζχεια τθσ Διαχείριςθσ Διενζξεων και τθσ Επίλυςθσ τθσ Διαφοράσ.
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Αυξημζνοσ βαθμόσ καταναγκαςμοφ και πιθανότητα αποτελζςματοσ νίκησ / ήττασ
Οι αρχζσ και θ τζχνθ τθσ διαπραγμάτευςθσ
Λ. Οριςμόσ τθσ Διαπραγμάτευςθσ
II. Ρροχπόκεςθ για διαπραγματεφςεισ
Α. Τα μζρθ επικυμοφν τθν διαμεςολάβθςθ
Β. Θ αλλθλεξάρτθςθ (Αμοιβαίεσ Ανάγκεσ)
Γ. Θ επικυμία για τθ διαπραγμάτευςθ / διευκζτθςθ
Δ. Μζςα επιρροισ ι μόχλευςθσ
Ε. Απρόβλεπτο τθσ Ζκβαςθσ
ΣΤ. Αίςκθςθ του κατεπείγοντοσ / Ρροκεςμία
Γ. Δεν υπάρχουν ςθμαντικά ψυχολογικά εμπόδια ςτθ επίτευξθ διακανονιςμοφ
Θ. Τα ηθτιματα αυτά πρζπει να είναι υπό διαπραγματεφςιμθ
Λ. Οι άνκρωποι πρζπει να ζχουν εξουςία για τθν διευκζτθςθ
J. Θ ςυμφωνία πρζπει να είναι εφλογθ και εφαρμόςιμθ
Κ. Εξωτερικοί Ραράγοντεσ ευνοϊκοί για κατοικία
Λ. Εξωτερικοί Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθν Διαπραγμάτευςθ και τθν Διευκζτθςθ
Μ. Ρόροι για τθ διαπραγμάτευςθ
III. Γιατί τα μζρθ επζλεξαν τθ διαπραγμάτευςθ
IV. Γιατί τα μζρθ αρνοφνται να διαπραγματευκοφν
V. Θ επιλογι μιασ γενικισ προςζγγιςθσ ςτθν διαπραγμάτευςθ.
VI. Διαπραγμάτευςθ κζςθσ

βία

Α. Οριςμόσ
Β. Ρότε χρθςιμοποιείται;
Γ. Συμπεριφορζσ των διαπραγματευτϊν επί των κζςεων
Δ. Ρϊσ να διενεργιςει διαπραγμάτευςθ επί των κζςεων
Ε. Τυπικι ςυμπεριφορά των διαπραγματευτϊν επί των κζςεων
VII.. Κόςτοσ και οφζλθ τθσ διαπραγμάτευςθσ
Α. Οριςμόσ
Β. Ρότε χρθςιμοποιείται;
Γ. Συμπεριφορζσ διαπραγματευτϊν βάςει ςυμφζροντοσ
Δ. Ρϊσ να διεξάγεισ διαπραγμάτευςθ επί τθν βάςθ ςυμφερόντων
VIII. Μια ολοκλθρωμζνθ Ρροςζγγιςθ
IX. Ρρογραμματιςμόσ των διαπραγματεφςεων
Α. Σκοπόσ
Β. Ραράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ
Γ. Φόρουμ
Δ. Διαδικαςίεσ
X. Ρροετοιμαςία για διαπραγμάτευςθ - από τθν άποψθ ενόσ μζρουσ
Α. Ρροςδιοριςμόσ των αναγκϊν και των ςυμφερόντων ςασ
Β. Ρροςδιοριςμόσ των αναγκαίων για τα μζρθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν και των
ςυμφερόντων
Γ. Ρροςδιοριςμόσ των ουςιαςτικϊν, διαδικαςτικϊν και Ψυχολογικϊν ςυμφερόντων
των άλλων μερϊν
Δ. Κακοριςμόσ του κατά πόςον τα προβλιματα είναι διαπραγματεφςιμα
Ε. Ρροςδιοριςμόσ μζςων και μεκόδων που κα επθρεάςουν για τθν Ζκβαςθ
ΣΤ. Ρροςδιοριςμόσ των ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ
Γ. Διαςφάλιςθ ότι τα μζρθ είναι αρμόδια για τθ διαπραγμάτευςθ και τθν διευκζτθςθ
Θ. Ρροςδιοριςμόσ των επιπζδων τθσ ςθμαςία του κάκε ηθτιματοσ για τα
αντιμαχόμενα μζρθ
Λ. προςδιοριςμόσ των παραγόντων που κα καταςτιςουν τθν επιτυχι διαπραγμάτευςθ
ευκολότερθ ι δυςκολότερθ
Κ. Ρροςδιοριςμόσ των επιλογϊν με ςκοπό τθν επιτυχία ςε κάκε ηιτθμα
Λ. Ρροςδιοριςμόσ του ιδανικοφ χρόνου για τθν διαπραγμάτευςθ
Μ. Ρροςδιοριςμόσ τθσ ιδανικισ τοποκεςίασ και του ιδανικοφ τρόπου για τθ
διαπραγμάτευςθ
Ν. Οργάνωςθ τθσ Ομάδασ ςασ
Ο. Επιλογι τθσ γενικισ προςζγγιςθσ και του τόνου τθσ παρουςίαςθσ
Ρ. Ρροετοιμαςία τθσ Ζναρξθσ
. προςδιοριςμόσ των εξωτερικϊν παραγόντων που μπορεί να διαδραματίςουν
κάποιον ρόλο και ςχεδιαςμόσ αντιμετϊπιςισ τουσ

XI. Δυναμικι τθσ Διαπραγμάτευςθσ
Α. Ζναρξθ τθσ ςυνεδρίασ
Σκοπόσ
Ηθτιματα
Φόρουμ
Τφποσ/Διαδικαςία
Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Συμπεριφορά
Β. Εναρκτιριεσ Δθλϊςεισ των μερϊν
Ζμφαςθ ςτθν Ουςία
Λςτορικι βάςθ, Ανάγκεσ, κζςθ
Επικεντρωκείτε ςτα ηθτιματα
Επικεντρωκείτε ςτισ κζςεισ
Εναλλακτικά: Δϊςτε Ζμφαςθ ςτθν Διαδικαςία
Εναλλακτικά: Δϊςτε Ζμφαςθ ςτα Ρρόςωπα
Γ. Ανάπτυξθ τθσ Ατηζντασ
Σκοπόσ
Ηθτιματα
Φόρουμ
Διαδικαςίεσ
Δ. Επίλυςθ προβλθμάτων πάνω ςτα ηθτιματα
Σκοπόσ
Φόρουμ
Διαδικαςίεσ
Ε.
Οι
αιτίεσ
τθσ
Αντίςταςθσ
ΣΤ.
Ελάττωςθ
τθσ
Γ. Αξιολόγθςθ των Επιλογϊν

ςε
προτάςεισ
για
αντίςταςθσ
ςτθ

διακανονιςμό
ςυμφωνία

Ουςιαςτικά Συμφζροντα
Διαδικαςτικά Συμφζροντα
Ψυχολογικι Συμφζροντα
Εξιςορρόπθςθ
Ε. Τελικζσ διαπραγμάτευςθ

και

ςυναλλαγι

των

ςυμφερόντων

Σκοπόσ
Ηθτιματα Φόρουμ
Διαδικαςίεσ
Ρϊσ κα φτάςετε ςτο πζρασ
ΣΤ. Επιςκόπθςθ των ςυμφωνιϊν
Σαφινεια
Συμμόρφωςθ
και
Ρροςδιοριςμόσ και Αντιμετϊπιςθ Ρροβλθματικϊν Σθμείων

Εκτελεςτότθτα

Γ. Τελικι Συμφωνία
Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι
Τα προςόντα ενόσ καλοφ διαμεςολαβθτι είναι πολλά, και είναι αυτονόθτο ότι το πιο βαςικό
προςόν ενόσ αποτελεςματικοφ διαμεςολαβθτι είναι θ δυνατότθτα να παραμείνει
ουδζτεροσ. Ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςφζρει αντικειμενικζσ
ςυμβουλζσ, και πάνω απ 'όλα, κα πρζπει να μθν ενδιαφζρεται κακόλου για το αποτζλεςμα
τθσ διαμεςολάβθςθσ.
Είναι ςθμαντικό για το διαμεςολαβθτι για να κυμάται ότι δεν ζχει τθν εξουςία να
αποφαςίςει ποιο μζροσ κα επικρατιςει. Αντίκετα, είναι τα μζρθ τα οποία ζχουν κίνθτρο το
ζνα για το άλλο, ςτθν αποηθμίωςθ και ςτθν ηθμία. Με απλά λόγια, θ διαμεςολάβθςθ
βαςίηεται ςτθν αρχι τθσ αυτοδιάκεςθσ των μερϊν. Ωσ αναγνϊριςθ αυτισ τθσ αρχισ, ζνασ
διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να επιδιϊξει τθν δθμιουργικι επίλυςθ προβλθμάτων, ϊςτε να
μπορζςουν τα μζρθ να καταλιξουν ςτθ δικι τουσ ςυμφωνία το.
Ο αποτελεςματικόσ διαμεςολαβθτισ είναι ςε κζςθ να εντοπίςει τισ πολλζσ διαςυνδζςεισ
μεταξφ των μερϊν. Ο διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ ανάγκεσ όλων των
μερϊν, και να ζχει ωσ μοναδικό ςτόχο του να βοθκιςει τα μζρθ για τθν επίτευξθ μιασ
εκελοντικισ επίλυςθσ, θ οποία κα ικανοποιεί τισ αντίςτοιχεσ ανάγκεσ τουσ. Ο ςτόχοσ αυτόσ
μπορεί να επιτευχκεί μόνο μζςω τθσ ακρόαςθσ, κακϊσ θ ακρόαςθ είναι το πιο
αποτελεςματικι εργαλείο του διαμεςολαβθτι ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων. Μζςω τθσ
ακρόαςθσ, ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να αποκτιςει μια ςαφι εικόνα των αναγκϊν και των
αντιλιψεων των μερϊν, να μεταδϊςει τθν εικόνα αυτι εκ νζου ςτα μζρθ και ζτςι να
κερδίςει το ςεβαςμό και τθν εμπιςτοςφνθ των μερϊν.
Ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να διευκολφνει τθν αποτελεςματικι επικοινωνία μεταξφ των
μερϊν, ζτςι ϊςτε κάκε μζροσ να γνωρίηει ςχετικά τισ ανθςυχίεσ του άλλου. Ωςτόςο, μερικζσ
φορζσ, θ επικοινωνία μπορεί να αποτφχει επειδι κάποιο μζροσ απλά δεν μπορεί να
διατυπϊςει τθ κζςθ του. Πταν ςυμβεί αυτό, ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να διαςφαλίςει ότι
όλεσ οι απόψεισ κα τεκοφν ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων με τθν ίδια ςαφινεια.
Κάνοντασ διερευνθτικζσ μθ-απειλθτικζσ ερωτιςεισ, ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να φωτίςει
τθν μία πλευρά ωσ προσ τισ ανθςυχίεσ τθσ άλλθσ πλευράσ και με τον τρόπο αυτό να
παρακινιςει α μζρθ να επανεξετάςουν και να διατυπϊςουν τισ απόψεισ τουσ. Επίςθσ,
μερικζσ φορζσ, ζνα μζροσ μπορεί να ςυμπεριφερκεί ζξαλλα όταν προςπακεί να εξθγιςει τισ
ανθςυχίεσ του. Ζνασ καλόσ διαμεςολαβθτισ, ωςτόςο, κα πρζπει να αμβλφνει αυτι τθν
κατάςταςθ και να διατυπϊςει τισ ανθςυχίεσ αυτζσ κατά τρόπο που να αναγκάηει ςχεδόν το
άλλο μζροσ να αντιδράςει με εποικοδομθτικό τρόπο ςε αυτζσ.
Είναι τα μζρθ που παρζχουν τθν εξουςία ςτον διαμεςολαβθτι για τθ διεξαγωγι τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ, είναι ςθμαντικό για τον
διαμεςολαβθτι να κερδίςει τθν εμπιςτοςφνθ των μερϊν, προκειμζνου να καταλιξουν ςε μια
λφςθ ςτο τζλοσ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αυτό είναι απαραίτθτο επειδι θ ποιότθτα τθσ
διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ είναι αυξθμζνθ μόνο όταν τα μζρθ ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτθν
αμερολθψία του διαμεςολαβθτι. Ωσ εκ τοφτου, πριν από τθν αποδοχι του ρόλου του
διαμεςολαβθτι, είναι ςθμαντικό αυτό το πρόςωπο να προςδιορίςει τα μζρθ τθσ διαφοράσ,
το κζμα, οποιαδιποτε ςχετιηόμενα πρόςωπα, τουσ δικθγόρουσ, τουσ μάρτυρεσ, τουσ
αςφαλιςτζσ, προκειμζνου να βεβαιωκεί ότι δεν υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.
Δεδομζνου ότι δεν είναι αςυνικιςτο για ζναν διαμεςολαβθτι να ζχει επαφζσ με πολλά

άτομα ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ κοινότθτασ, ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να γνωςτοποιιςει
εγγράφωσ οποιαδιποτε πικανι ςφγκρουςθ ςυμφερόντων που κα μποροφςε εφλογα να
κεωρθκεί ότι κζτει ηιτθμα αμερολθψίασ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ο διαμεςολαβθτισ κα
πρζπει να εξαιρεκεί. Ο διαμεςολαβθτισ κα εξαιρεκεί μόνον εάν ζνα από τα μζρθ κεωροφν
ότι θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων του διαμεςολαβθτι κα είχε πραγματικζσ επιπτϊςεισ τθν
αμερολθψία του.
Ο διαμεςολαβθτισ δεν είναι απαραίτθτο να είναι δικθγόροσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ,
ζνασ διαμεςολαβθτισ είναι ζνασ ςυνταξιοφχοσ δικαςτισ ι δικθγόροσ με ειδίκευςθ ςτον
τομζα τθσ διαμεςολάβθςθσ. Μερικζσ φορζσ τα μζρθ ηθτοφν ο διαμεςολαβθτισ απλά να είναι
γνϊςτθσ του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ. Ωςτόςο, μερικζσ φορζσ, δεν είναι καν απαραίτθτο
για ζναν διαμεςολαβθτι να είναι ειδικόσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα. Σε αυτό που
καταλιγουν όλα είναι ότι όςο οι πλευρζσ είναι ικανοποιθμζνεσ με τα προςόντα του
διαμεςολαβθτι, τότε κάκε πρόςωπο μπορεί να είναι ζνασ διαμεςολαβθτισ. Ωςτόςο, θ
κατάρτιςθ και εμπειρία ςτον τομζα τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι ςυχνά αναγκαία για μια
αποτελεςματικι διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. Στθν πραγματικότθτα, ςτθν διαμεςολάβθςθ
που ςχετίηεται ι διατάςςεται από το δικαςτιριο, είναι ςθμαντικό οι διαμεςολαβθτζσ να
ζχουν τθν απαιτοφμενθ κατάρτιςθ και εμπειρία.
Ανεξάρτθτα από το ποιοσ ζχει επιλεγεί ωσ διαμεςολαβθτισ, αυτό που είναι ςθμαντικό είναι
ο διαμεςολαβθτισ να κατανοεί τα νομικά ηθτιματα τθσ υπόκεςθσ. Εάν υπάρχει ζνα νομικό
ηιτθμα που τα μζρθ πιςτεφουν ότι είναι κρίςιμο για τθν υπόκεςθ, ο διαμεςολαβθτισ κα
πρζπει να ηθτιςει από τα μζρθ να εξθγιςουν το νομικό ηιτθμα και κα πρζπει να ηθτιςει
αντίγραφα των δικαςτικϊν αποφάςεων που τα μζρθ πιςτεφουν ότι είναι ςυναφείσ. Ρριν από
τθν διαμεςολάβθςθ, ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να εξετάςει διεξοδικά τα ζγγραφα κζςθσ του
κάκε μζρουσ. Εάν χρειαςτεί, ο διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να επανεξετάςει τα υπομνιματα
και τα βαςικά αποδεικτικά ςτοιχεία και να είναι πλιρωσ προετοιμαςμζνοσ για τθ
διαμεςολάβθςθ.
Φυςικά, ο διαμεςολαβθτισ κα πρζπει να βάλει τα μζρθ να υπογράψουν ζγγραφθ ςυμφωνία,
τόςο μεταξφ τουσ όςο και μεταξφ και των αντίςτοιχων δικθγόρων τουσ. Αυτι θ γραπτι
ςυμφωνία πρζπει να διευκρινίηει τθν αποηθμίωςθ του διαμεςολαβθτι και το πϊσ αυτι κα
καταβλθκεί. Επίςθσ αυτι γραπτι ςυμφωνία πρζπει να διευκρινίηει τθν εχεμφκεια τθσ
διαδικαςίασ και ότι τα μζρθ δεν κα κλθτεφςουν τον διαμεςολαβθτι ωσ μάρτυρα ςε
οποιαδιποτε δίκθ ι διαιτθςία, αν θ διαμεςολάβθςθ δεν είναι επιτυχισ. Θ ίδια αυτι
ςυμφωνία πρζπει να διευκρινίηει πωσ ο διαμεςολαβθτισ δεν κα ευκφνεται για τυχόν πράξεισ
ι παραλείψεισ ςε ςχζςθ με τθ διαμεςολάβθςθ και κα περιλαμβάνει τθ ςυνικθ διατφπωςθ
για απαλλαγι του διαμεςολαβθτι από κάκε ευκφνθ.
Ωσ τελικό ηιτθμα, κα πρζπει να τονιςτεί ότι ζνασ μεςολαβθτισ δεν μπορεί να ενδϊςει ςτθν
τάςθ να διαδραματίςει το ρόλο του δικθγόρου. Ο Κϊδικασ Επαγγελματικισ Δεοντολογίασ για
τουσ Διαμεςολαβθτζσ, που αναπτφχκθκε από το Κζντρο Επίλυςθσ Διαφορϊν, αναφζρει, «Σε
καμία περίπτωςη δεν θα προςφζρει ο διαμεςολαβητήσ την παροχή νομικών ςυμβουλών ςτα
μζρη τησ διαφοράσ. Οι διαμεςολαβητζσ θα παραπζμπουν τα μζρη ςτουσ κατάλληλουσ
δικηγόρουσ για νομικζσ ςυμβουλζσ.» Ανά πάςα ςτιγμι, ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι, είναι
αυτόσ ενόσ ουδζτερου τρίτου μζροσ που προςπακεί να επιλφςει τθν διαφορά. Ο ρόλο του
διαμεςολαβθτι, δεν είναι αυτόσ τθσ υπεράςπιςθσ.
Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να δεχκεί μια υπόκεςθ μόνο εάν μπορεί να δεςμευτεί να
καταβάλει τθν απαραίτθτθ προςοχι προσ μια αποτελεςματικι διαμεςολάβθςθ. Στθν ουςία,
ο επιτυχθμζνοσ διαμεςολαβθτισ ζχει τθ δυνατότθτα να παρακινεί τα μζρθ από τθν

διαπραγμάτευςθ ςε ανταγωνιςτικι βάςθ ςε λφςεισ που προκφπτουν μζςω τθσ ςυνεργαςίασ
ενκαρρφνοντασ παράλλθλα τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ.
ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΣΘ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ
ΧΩΡΟ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ
1. Ρου πρζπει να διεξαχκεί θ διαμεςολάβθςθ;
2. Τι εγκαταςτάςεισ χρειάηομαι για να διεξάγω τθν διαμεςολάβθςθ;
3. Τι ρφκμιςθ απαιτείται για τθ τοποκζτθςθ των κακιςμάτων για τθ διαμεςολάβθςθ;
4. Ρωσ κα πρζπει να είναι ςυμπεριφορά του διαμεςολαβθτι;
5. Ροια είναι θ γενικι διαδικαςία που χρθςιμοποιείται ςτθ διαμεςολάβθςθ;
6. Ροιοσ επιτρζπεται να παραςτεί ςτθν ςυνεδρία διαμεςολάβθςθσ;
7. Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να αποκλείςει τουσ διαδίκουσ από τθν αίκουςα;
8. Τι πρζπει να κάνει ο διαμεςολαβθτισ, αν για πρϊτθ φορά κατά τθ διαμεςολάβθςθ
αναγνωρίηεται κάποιοσ ςυμμετζχοντασ;
9. Ρϊσ ο διαμεςολαβθτισ αποφεφγει τθν μθ πρζπουςα επαφι με τα μζρθ κατά τθ
διάρκεια τθσ διαμεςολάβθςθσ;
10. Τι κα ςυμβεί αν ζνασ διάδικοσ εκπροςωπείται από ζναν δικθγόρο και ο άλλοσ όχι;
11. Μιπωσ θ διαμεςολάβθςθ απαιτεί ζναν γραμματζα και *καταγραφι+ των πρακτικϊν
τθσ διαμεςολάβθςθσ;
12. Οφείλει ο διαμεςολαβθτισ να κρατάει ςθμειϊςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ
διαμεςολάβθςθσ;
13. Οφείλει ο διαμεςολαβθτισ να ηθτιςει άδεια για να κρατιςει ςθμειϊςεισ;
14. Ρρζπει ο διαμεςολαβθτισ να πλθροφορεί τα μζρθ ότι κα καταςτρζψει τισ
ςθμειϊςεισ;
15. Τι δεν πρζπει να κάνει ο διαμεςολαβθτισ κατά τθ διάρκεια μιασ διαμεςολάβθςθσ;
ΕΝΑΡΚΣΘΡΛΑ ΔΘΛΩΘ ΣΟΤ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΣΘ
1. Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ εναρκτιριασ διλωςθσ του διαμεςολαβθτι;
α. Να διαπιςτωκεί θ αξιοπιςτία, θ διαφάνεια και ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ.
β. Να εξθγιςει πωσ είναι θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ και τι κα ηθτθκεί από το
μζρθ ςτισ ερχόμενεσ ςυνεδρίεσ
γ. Να αποςαφθνιςτεί
διαμεςολάβθςθσ.

ο ρόλοσ

του διαμεςολαβθτι, και

οι

διαδικαςίεσ

δ. Να εκπαιδεφςει τα μζρθ ςχετικά με τθ διαπραγμάτευςθ / διαδικαςία
διαμεςολάβθςθσ
ε. Να καταλιξουν ςε ςυμφωνία ςχετικά με τθν αποδεκτι ςυμπεριφορά
ςτ. Να αποκτιςετε δζςμευςθ για να ξεκινιςει θ διαδικαςία

2. Συςτθκείτε.
α. Υποδεχκείτε τα μζρθ και επιβεβαιϊςτε τθν προκυμία τουσ να ςυηθτιςουν τα
ηθτιματα ι
τθν διαπραγμάτευςθ του διακανονιςμοφ.
β. Ρροςόντα, τεχνογνωςία, εμπειρία και κατάρτιςθ.
γ. Διοριςμοί κατόπιν πρόταςθσ από πρακτορείο ι από τθν υποβολι ςυμφωνίασ των
ςυμμετεχόντων.
3. Αποποιθκείτε οποιαδιποτε προκατάλθψθ ι μερολθψία
α. Καμία προθγοφμενθ γνωριμία ι ςχζςθ.
β. Γνωςτοποίθςθ, εάν υπάρχουν κάποιεσ περιπτϊςεισ που ενδζχεται να
δθμιουργιςουν
ζνα
τεκμιριο
μερολθψίασ.
γ. Καμία γνϊςθ τθσ διαφοράσ, εκτόσ από το παραπεμπτικό ςθμείωμα και τα
εμπιςτευτικά
ζγγραφα
κζςεων.
δ. Πτι ο διαμεςολαβθτισ είναι αμερόλθπτοσ και ουδζτεροσ κατά τθ διαδικαςία.
4. Ηθτιςτε ονόματα, διευκφνςεισ, και προςδιορίςτε ρόλουσ (ενάγων, εναγόμενοσ, δικθγόροσ,
μάρτυρεσ, κλπ.) όλων των ατόμων ςτθν αίκουςα.
5. Εξθγιςτε τθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ και τθν αρμοδιότθτά ςασ.
α. Βοθκϊντασ τα μζρθ να καταλιξουν ςε αποδεκτι ςυμφωνία.
β. Θ επίτευξθ ενόσ μόνιμου διακανονιςμοφ
γ. Καμία αρμοδιότθτα να υπαγορεφςετε τουσ όρουσ του διακανονιςμοφ
δ. Καμία αρμοδιότθτα να επιβάλετε απόφαςθ
ε. Καμία αρμοδιότθτα να ςτείλετε κάποιον ςτθ φυλακι, να επιβάλετε πρόςτιμα, κλπ.
6. Ρεριγράψτε τισ Διαδικαςίεσ
α. Ανεπίςθμεσ ςυηθτιςεισ
β. Σειρά παρουςίαςθσ (δθλαδι, ο ενάγων πρϊτοσ), δθλϊςεισ χωρίσ διακοπι, μετά
ερωτιςεισ, ακολουκεί ο εναγόμενοσ, ςτθ ςυνζχεια ερωτιςεισ από διαμεςολαβθτι.
γ. Ππωσ φαίνεται ςκόπιμο ο διαμεςολαβθτισ κα ςυγκαλεί κοινζσ ςυνεδρίεσ ι
επικουρικζσ και κα ςυγκαλεί ι κα αναβάλει τισ ςυνεδριάςεισ.
δ. Χωριςμόσ των μερϊν ςε ιδιωτικι ςυνεδρία ϊςτε να μιλιςετε ιδιωτικά με κάκε
μζροσ
για
να
διευκρινίςετε
ςθμεία
ι
ηθτιματα
ε. Επικουρικζσ ςυνεδρίεσ- ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να κζλει να ςυναντθκεί με τουσ
εκπροςϊπουσ
μόνο
των
μερϊν.
ςτ. Εχεμφκεια-δθλϊςεισ ι κζςεισ που ζγιναν γνωςτζσ ςτισ ιδιωτικζσ ςυνεδρίεσ δεν κα
γνωςτοποιοφνται
ςτθν
άλλθ
πλευρά
χωρίσ
ςυγκατάκεςθ.

η. Εξωτερικοί παρατθρθτζσ ι μάρτυρεσ περιμζνουν ζξω από τθν αίκουςα μζχρι να
καλοφνται.
θ. Ανιςομερισ χρόνοσ κα δαπανθκεί ςτισ κφριεσ ι ςτισ επικουρικζσ ςυνεδρίεσ, ο
χρόνοσ δεν είναι ςθμαντικόσ αυτό που ζχει νόθμα είναι θ πρόοδοσ ςτισ ςυνομιλίεσ
και τθν εμπιςτοςφνθ των μερϊν ςτθν απόφαςθ του διαμεςολαβθτι να προτρζξει ςε
ςθμεία όπου οι
ςυνομιλίεσ
μπορεί
να είναι
πιο παραγωγικζσ.
κ. ωτιςτε αν υπάρχουν ερωτιςεισ από κανζναν.
7. Εξθγιςτε ότι αν επιτευχκεί διακανονιςμόσ κα ςυνταχκεί ζνα τυπικό ςυμφωνθτικό που όλα
τα μζρθ κα πρζπει να υπογράψουν.

Θ ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ ΞΕΚΛΝΑΕΛ
ΠΑΡΑΔΕΛΓΜΑ ΜΛΑ ΤΝΣΟΜΘ ΕΝΑΡΚΣΘΡΛΑ ΔΘΛΩΘ

ΑΡΧΕ ΚΑΛ ΣΕΧΝΛΚΕ ΣΘ ΠΡΩΣΘ ΤΝΕΔΡΛΑ
1. Λόγοι για μια ιδιωτικι Συνεδρία
α.
Επιτρζπει ςτουσ δικθγόρουσ να ελζγχουν τθ ροι των πλθροφοριϊν και ωσ εκ
τοφτου
να
διαχειρίηονται
τουσ
«κινδφνουσ»
τθσ
διαμεςολάβθςθσ.
β.
Επιτρζπει τθν εποικοδομθτικι εκδιλωςθ κζςεων χωρίσ να αποξενϊνει τθν
άλλθ
πλευρά.
γ.
Επιτρζπει τθν ςε βάκοσ ανάλυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάλυςθσ τθσ
ιδιοκτθςίασ, χωρίσ φόβο ότι οι πλθροφορίεσ κα καταςτοφν όπλο.
δ.
Μειϊνει το επίπεδο άγχουσ τθσ διαμεςολάβθςθσ
2. Ρρωταρχικοί ςτόχοι τθσ πρϊτθσ Συνεδρίασ
α.
β.
ςαφζςτερα.

Θ οικοδόμθςθ εμπιςτοςφνθσ.
Κατανόθςθ των κζςεων των μερϊν και των ςυμφερόντων όςο το δυνατόν

γ.

Επιτρζπει ςτουσ πελάτεσ να απελευκερϊςουν ςυναιςκιματα.

δ.

Ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ανάλυςθσ κινδφνου.

ε.

Διαμόρφωςθ

3. Ρϊσ να διεξάγετε τθν πρϊτθ Συνεδρία.

μιασ

πρόταςθσ.

α.

Εξθγιςτε ςτο άλλο μζροσ ότι μπορεί να λείψετε για μία ϊρα ι περιςςότερο,
και βεβαιωκείτε ότι είναι άνετα, και ζχουν πρόςβαςθ ςε τθλζφωνα, φαξ και
φωτοτυπικά.

β.

Ρθγαίνετε ςτο δωμάτιο τθσ ςυνεδρίασ, κλείςτε τθν πόρτα και υπενκυμίςτε
ςτα μζρθ ότι αυτι είναι πρϊτθ ςυνεδρία, και όλα όςα λζνε κα παραμείνουν
εμπιςτευτικά.

γ.

Απευκυνκείτε προσ τον πελάτθ και ηθτιςτε του να ςασ πει για αυτι τθν
υπόκεςθ, πϊσ τον επθρζαςε τουσ, πϊσ αιςκάνεται για τθν αγωγι του, ι κάντε
οποιαδιποτε άλλθ ερϊτθςθ ι ςειρά ερωτθμάτων που κα ενκαρρφνει τθν
εκδιλωςθ του και κα επιτρζψει τθν ελεφκερθ ροι πλθροφοριϊν. Κάντε
ερωτιςεισ με ανοιχτό περιεχόμενο.

δ.

Ακοφςτε ενεργά τι λζγεται και κατανοιςτε τι λζγεται χωρίσ να κρίνεται.

ε.

Επιδιϊξτε να κακορίςετε ποιεσ είναι το υποβόςκον ςυμφζρον του πελάτθ.

ςτ.

Αντιςτακείτε ςτον πειραςμό να ειςάγετε κινδφνουσ ςτο ςθμείο αυτό,
ανταποκρικείτε ςε εςφαλμζνουσ ιςχυριςμοφσ, υποςτθρίξτε, ι αμφιςβθτιςτε
ότι ειπϊκθκε. Ράρτε ςθμειϊςεισ και ενκαρρφνεται τθν ζκφραςθσ των
ςυναιςκθμάτων.

η.

Αφότου ο πελάτθσ ζχει εκφράςει τισ απόψεισ του, απευκυνκείτε ςτον
δικθγόρο και ξεκινιςτε τθν ίδια διαδικαςία εκδιλωςθσ. Οι δικθγόροι ςυχνά
ζχουν αποκτιςει μια εχκρότθτα που πρζπει να αντιμετωπιςκεί πριν
οποιαδιποτε ουςιαςτικι εξζλιξθ ςυμβεί.

θ.

Αφοφ ζχετε ακοφςει τθν ελεφκερθ ςυηιτθςθ του πελάτθ, προχωριςτε ςε μια
ςειρά ερωτθμάτων που κα βοθκιςει ςτθν ανάλυςθ τθσ υπόκεςθσ και κα
βοθκιςει το μζροσ ςτθν κατανόθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθν
εκδίκαςθ τθσ αγωγισ. Αυτζσ οι ερωτιςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί για να βοθκιςουν
τα μζρθ να εκτιμιςουν το κόςτοσ τθσ υπόκεςισ τουσ, και να κάνουν μια
πρόταςθ με βάςθ το κόςτοσ. Θ τεχνικι των πζντε ερωτιςεων είναι ςτθν
πραγματικότθτα μια εξζταςθ των πζντε διαφορετικϊν ηθτθμάτων, και μπορεί
να περιλαμβάνει περιςςότερεσ από πζντε ερωτιςεισ.

1.

Ροια είναι τα δυνατά ςθμεία τθσ κζςθσ ςασ ςτθν υπόκεςθ; (Γράψτε τα ςτισ
ςθμειϊςεισ ςασ.)

2.

Ροια είναι τα αδφνατα ςθμεία τθσ κζςθσ ςασ ςτθν υπόκεςθ; Υπογραμμίςτε
πωσ θ ανάλυςθ αυτι είναι αποκλειςτικά για όφελοσ του μζρουσ και πωσ
τίποτα από αυτά που είπε δεν κα βγει από τα όρια του δωματίου. (Μπορεί να
μθν κζλετε να κρατιςετε ςθμειϊςεισ εδϊ.) Μθν επιτίκεςτε, ςε αυτό το
ςθμείο, ςτα αδφνατα ςθμεία τθσ κζςθσ τουσ ςτθν υπόκεςι.)

3.

Αν ο διάδικοσ αρνείται να αναγνωρίςει αδυναμία, τα ακόλουκα μποροφν να
ερωτθκοφν.
α.

Γιατί δεν ζχει κάνει θ άλλθ πλευρά μια μεγαλφτερθ πρόταςθ
ςυμβιβαςμοφ ςε αυτι τθν περίπτωςθ;

β.

Ροιο είναι το κόςτοσ τθσ δίκθσ;

γ.

Ρεριλαμβάνει αυτό και τα ζξοδα του πραγματογνϊμονα;

δ.

Ρόςο καιρό κα πάρει για να εκδικαςτεί αυτι θ υπόκεςθ;

ε.

Άκουςα τον αντίδικο να κάνει ζναν ιςχυριςμό ότι....................... Τι
πιςτεφετε γι 'αυτό;

ςτ.

Αν μποροφςατε να αλλάξετε κάτι ςχετικά με τθν υπόκεςθ, τι κα
αλλάηατε;

η.

Τι ζχουν επιδικάςει τα δικαςτιρια και τα εφετεία τθσ περιοχισ ςασ ςε
αυτό το είδοσ τθσ υπόκεςθσ;

Μθν επιχειριςετε να ειςάγετε κίνδυνο εκφράηοντασ γνϊμθ. Να ςυμφωνιςτε να
επιχειρθματολογιςετε υπζρ τθσ κζςθσ ενόσ μζρουσ, ϊςτε να εφθςυχάςετε τθν αντίλθψι
τουσ για τθν φπαρξθ κινδφνου. Ο διαμεςολαβθτισ επικυμεί να αυξιςει τον κίνδυνο, όχι να
τον μειϊςει. Θ διαφωνία με κάποιο μζροσ καταςτρζφει τθν ουδετερότθτα, και κεωρείται
γενικά ωσ μια επικετικι ενζργεια, που βλάπτει ακόμθ περιςςότερο τθν επικοινωνία.
Θ ανάλυςθ των αδυναμιϊν είναι ςχεδιαςμζνθ να οδθγιςει ςε μια ειλικρινι εκτίμθςθ από τα
μζρθ τθσ κζςθσ τουσ, και να φυτζψει ςπόρουσ τθσ αβεβαιότθτασ που κα οδθγιςει προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ επίλυςθσ.

4.

Ροια είναι θ πικανότθτα του ενάγοντοσ να νικιςει όςο αφορά τθν αςτικι
ευκφνθ;
Αυτι θ ερϊτθςθ ζχει ωσ ςκοπό να κακορίςει το πόςο μεγάλεσ είναι οι
πικανότθτεσ νίκθσ ςτθν δίκθ. Είναι ιδιαίτερα χριςιμθ διότι τείνει να αποδείξει
ότι ακόμθ και μια καλι υπόκεςθ ζχει οριςμζνεσ πικανότθτεσ να μθν
κερδιςκεί.

5.

Ροιο είναι το μεγαλφτερο, μικρότερο, και το πικανότερο φψοσ αποηθμίωςθσ
που κα επιδικαςκεί ςτουσ ενάγοντεσ;

Σε ςυνδυαςμό με τα άλλα ηθτιματα, αυτι θ ςειρά των ερωτιςεων ζχει ςχεδιαςτεί
για να ξεκινιςει θ διαδικαςία ποςοτικοφ προςδιοριςμοφ μιασ απαίτθςθσ. Επιτρζπει
ςτον διαμεςολαβθτι να προβεί ςε ανάλυςθ των κινδφνων και να κακορίςει το πικανό
εφροσ του διακανονιςμοφ. Θ τεχνικι αυτι επιτρζπει επίςθσ ςτον πελάτθ να ακοφςει
από τον δικθγόρο του ότι υπάρχει ζνα ευρφ φάςμα πικανοτιτων του φψουσ τθσ
αποηθμίωςθσ, και ότι θ αποκατάςταςθ δεν είναι εγγυθμζνθ.
6.

Τι

νομίηετε

ότι

θ

άλλθ

πλευρά

κα

προτείνει

για

τον

διακανονιςμό;

Το ηιτθμα αυτό ζχει ςχεδιαςτεί για να κακορίςει περαιτζρω ζνα ρεαλιςτικό
διακανονιςμό. Σχεδόν ςε κάκε περίπτωςθ, θ απάντθςθ κα αποκαλφψει ότι ο
αντίδικοσ ζχει διαφορετικι αξιολόγθςθ τθσ υπόκεςθσ. Αυτό κζτει ζνα ερϊτθμα: γιατί
είναι αρικμοί του αντιδίκου διαφορετικοί; Γιατί βλζπουν τθν υπόκεςθ διαφορετικά
από εςάσ; Θ ερϊτθςθ ζχει επίςθσ ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία αμφιβολιϊν ςτισ
προςδοκίεσ οριςμζνων πελατϊν ςχετικά με τισ διαπραγματεφςεισ.
7.

Θ διαδικαςία τθσ αναλφςεωσ ςυμπλθρϊνεται ηθτϊντασ από τα μζρθ τθν αρχικι
πρόταςι τουσ. Κάνοντασ το ερϊτθμα αυτό, βεβαιωκείτε ότι ζχετε ηθτιςει τθν αρχικι
πρόταςθ. Μθν επικεντρωκοφν ςτο κατϊτατο επίπεδο ςε αυτό το ςθμείο.

8.

Μόλισ ζχετε μια αρχικι πρόταςθ, κα μεταβιβάςετε τθν πρόταςθ αυτι προσ το άλλο
δωμάτιο δίχωσ ερϊτθςθ. Θ μόνθ περίπτωςθ που αυτό δεν κα ςυμβεί είναι όταν
νομίηετε ότι θ προςφορά είναι «πολφ χαμθλι», τόςο που κα απαγορεφει περαιτζρω
διαπραγματεφςεισ. Δεν απαιτείται να μεταβιβάςετε μια πρόταςθ που αιςκάνεςτε ότι
κα είναι καταςτροφικι για τθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ. Πταν μια τζτοια πρόταςθ
ζχει
γίνει,
να
ρωτιςετε
τα
μζρθ,
α.

Τι επίδραςθ αιςκάνεςαι ότι αυτι θ πρόταςθ κα ζχει ςτο άλλο δωμάτιο;

β.

Κζλετε το άλλο μζροσ να ςθκωκεί και να φφγει;

9.

Κλείςτε τθν πρϊτθ ςυνεδρία με τθν επανεξζταςθ των ςθμείων που κα κζλατε να
καλφψετε ςτο άλλο δωμάτιο. Ηθτιςτε τθν άδεια να γνωςτοποιιςετε τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ. Εξθγιςτε γιατί κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, αλλά μθν
διαφωνιςετε εάν το αίτθμά ςασ απορριφκεί.

10.

Ειδικζσ

προειδοποιιςεισ

για

τθν

δεφτερθ

«πρϊτθ

ςυνεδρία»

Πταν πθγαίνετε ςτθν πρϊτθ ςυνεδρία με τα άλλα μζρθ που περίμεναν για μία ϊρα ι
περιςςότερο, κα πρζπει να κζλετε να επαναλάβετε τθν ίδια ακριβϊσ διαδικαςία που
κα ζχει ολοκλθρωκεί ςτο πρϊτο δωμάτιο. Αντιςτακείτε ςτον πειραςμό να κάνετε το
άλμα και να ειςάγετε κινδφνουσ ι να διαφωνιςετε με τα μζρθ. Επιτρζψτε τουσ να
ζχουν το όφελοσ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ που ζχετε δϊςει ςτο πρϊτο μζροσ.
11.

Διάφορα ερωτιματα που μπορεί να προκφψουν κατά τθ διαμεςολάβθςθ
α.
Ρρζπει να βάλω τα μζρθ να κατατάξουν τα ηθτιματα κατά ςειρά
ςπουδαιότθτασ;
β.

Τι επιπτϊςεισ κα ζχει θ γνωςτοποίθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφορίεσ ςτα μζρθ;

γ.

Σε τι βάκοσ ερωτιςεων πρζπει να φτάςει ο διαμεςολαβθτισ κατά τθν πρϊτθ
ςυνεδρία;

δ.

Σε τι βακμό πρζπει ο διαμεςολαβθτισ να ενθμερϊνει ζνα μζροσ για μια
αδυναμία του ςτθν υπόκεςθ;

ε.

Τι γίνεται αν τα μζρθ είναι παραγνωρίηουν ζνα ςθμαντικό ηιτθμα, πραγματικό
ι νομικό ι ζχουν μια εςφαλμζνθ αντίλθψθ για το νόμο, κατά τθ διάρκεια τθσ
πρϊτθσ ςυνεδρίασ;

ςτ.

Τι κα ςυμβεί αν ζνασ διάδικοσ αδυνατεί να απαντιςει ςτισ ερωτιςεισ του
διαμεςολαβθτι, κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ;

η.

Ρϊσ ζνασ διαμεςολαβθτισ ξεπερνάει τθν βεβαιότθτα ενόσ μζρουσ;

θ.

Ροια είναι τα κρυμμζνα ηθτιματα τθσ θμεριςιασ ςυηιτθςθσ και γιατί είναι
ςθμαντικά;

κ.

Ροια είναι τα επιμζρουσ κζματα και γιατί είναι ςθμαντικά;

ι.

Τι κα ςυμβεί αν ζνασ διάδικοσ ηθτιςει νομικζσ ςυμβουλζσ από τον
διαμεςολαβθτι κατά τθ διάρκεια τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίασ;

ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ - ΕΠΛΣΕΤΞΘ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟΤ
ΚΛΝΘΣΛΚΟΣΘΣΑ-ΕΠΛΛΟΓΕ-ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟ
Λ.

ΡΑΟΤΥΝΣΘ
Α.

ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ

ΡΟΣ

ΤΘΝ

ΕΡΛΤΕΥΞΘ

ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΣΜΟΥ

Θ πρόκλθςθ κινθτικότθτασ κα είναι ζνα φυςικό αποτζλεςμα τθσ ειςαγωγισ
κινδφνων και τθσ μετατόπιςθσ των προοπτικϊν πάνω ςτθν ανάλυςθ του
κινδφνου
τθσ
υπόκεςθσ.
Εγγενείσ
κίνδυνοι
είναι:
1. Θ ιςτορία και θ ςτάςθ του δικαςτι. Θ ικανότθτα του δικαςτι.
2. Ο χρόνοσ και τα ζξοδα τθσ εκδίκαςθσ διαφορϊν / μθ ανακτιςιμα ζξοδα.
3. Δυνατότθτα ζφεςθσ: Επίδραςθ ςτο κόςτοσ και ςτο χρόνο.
4. Αποτελεςματικότθτα του αντίδικου δικθγόρου.
5. Αδυναμία πρόβλεψθσ του τελικοφ αποτελζςματοσ.
6. Τα αποτελζςματα ςε παρόμοιεσ υποκζςεισ ςτθν ίδια περιφζρεια.
7. Αδυναμία εξαςφάλιςθσ τθσ εμφάνιςθσ των βαςικϊν μαρτφρων / κόςτοσ τθσ
εξαςφάλιςθσ όλων των κατακζςεων.
8. Διαφοροποίθςθ του αποτελζςματοσ ςτο δικαςτιριο ςε αντίκεςθ με τθν
τρζχουςα πρόταςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παράγοντεσ τουσ κόςτουσ και
του χρόνου.
9. Επίδραςθ ενόσ κακοφ αποτελζςματοσ ςτο δικαςτιριο.
10. Μθ δικαςτικά ζξοδα τθσ ςυμμετοχισ διάφορων ςυμμετεχόντων ςτθν
υπόκεςθ
11. Συνζπειεσ ςτθ ςυνζχιςθ των ςχζςεων με τον αντίδικο.

Β.

Ρρόκλθςθ τθσ κινθτικότθτασ
1. Εξερευνιςτε εναλλακτικζσ και αναηθτιςτε ςυμβιβαςμοφσ.
2. Να επανεκτιμθκοφν οι ανάγκεσ και οι υψθλζσ/ χαμθλζσ προτεραιότθτεσ των
μερϊν.
3. Γνωςτοποιιςτε τισ δυνατότθτεσ τθσ κινθτικότθτασ ςτα μζρθ.
4. Επιλεκτικι χριςθ πλθροφοριϊν που αντλικθκαν από τθν ςυνεδρίεσ.
5. Δθμιουργιςτε αμφιβολίεσ ςτο μυαλό των μερϊν ότι υπάρχουν
εναλλακτικζσ λφςεισ που μποροφν να αναηθτιςουν.
6. Διατυπϊςτε προτάςεισ με τθ μορφι των υποκετικϊν ερωτθμάτων, και ζτςι
δεν κα προκφψει κάποια βλάβθ με τθν απόρριψι τουσ.
7. Να ελεγχκεί θ εγκυρότθτα τθσ κζςθ και των απόψεων των μερϊν: Ζχει
αναλογιςτεί κάκε μζροσ διεξοδικά τισ απαιτιςεισ του, τισ προτεραιότθτεσ και
τον ςυλλογιςμό του; Ζχει κάκε μζροσ εξετάςει και αντιμετωπίςει τα
επιχειριματα του άλλου μζρουσ; Ρρζπει κάκε πλευρά να καταλάβει τι
ιςχυρίηεται θ άλλθ.
8. Αποςυμφορείςτε και εκκζςτε τισ εξωπραγματικζσ ι ακραίεσ απαιτιςεισ ι

κζςεισ.
9. Αμβλφνετε τισ διαφορζσ μεταξφ των μερϊν πάνω ςτα ηθτιματα.
II.

ΡΩΣ ΝΑ ΔΘΜΛΟΥΓΘΣΕΤΕ ΕΡΛΛΟΓΕΣ
Α.

Γενικζσ παρατθριςεισ
1. Γεννιςτε τθν ςυνείδθςθ τθσ ανάγκθσ για τθν εξζταςθ πολλαπλϊν λφςεων.
2. Διαχωρίςτε τθν παραγωγι από τθν αξιολόγθςθ.
3.

Δϊςτε

ζμφαςθ

ςτθν

παραγωγι

λφςεων

με

κοινό

ςυμφζρον.

4. Αναηθτιςτε για αμοιβαία αποδεκτά και δίκαια κριτιρια για τθν πλαιςίωςθ
τθσ ςυμφωνίασ.
Β.

Ειδικζσ προςεγγίςεισ
1. Συηιτθςθ
2. Brainstorming («καταιγιςτικι πρόταςθ ιδεϊν»)
3. Κεωρθτικι αναγωγι
4. Δοκιμι
5. Οραματιςμόσ
6. Ρρότυπα ςυμφωνιϊν
7. Ρρόταςθ / αντιπρόταςθ (τθσ πρόταςθσ)
8. Ρακζτα (προτάςεισ δυνάμενεσ υλοποίθςθσ)
9. Συμβουλζσ πραγματογνωμόνων.

III.

ΕΛΔΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ
Α.

Αςφαλείσ: Ρροςφορζσ που κανείσ δεν περιμζνει να γίνει δεκτι (και ςυνικωσ
κα αντιμετωπίηονται ωσ προςβολζσ ι παραλογιςμοί)

Β.

Λειτουργικζσ: Ρροςφορζσ που φανερϊνουν τθν κινθτικότθτα και τθν πρόοδο,
αλλά δεν αναμζνονται να γίνουν αποδεκτζσ, αλλά δθμιουργοφν αιςκιματα
«προκυμίασ ςυναλλαγισ»

Γ.

Σοβαρζσ: Ρροςφορζσ που το μζροσ που τισ κάνει πιςτεφει ότι ζχουν μια
πραγματικι πικανότθτα να γίνουν δεκτζσ

Δ.

IV.

Κατάλθξθσ: Ρροςφορζσ με τισ οποίεσ μπορεί να διευκετθκεί θ υπόκεςθ, ι
φζρνουν τθ διευκζτθςθ αρκετά κοντά που απλϊσ παραμζνει να
οριςτικοποιθκεί

ΕΚΤΛΜΘΣΘ ΕΡΛΛΟΓΩΝ ΚΑΛ ΡΟΣΕΓΓΛΣΘ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΣΜΟΥ
Α.

Πλα τα μζρθ πρζπει να ζχουν κάποια ικανοποίθςθ ϊςτε μια διζνεξθ να ζρκει
ςε πζρασ και να καταλιξει ςε μια ςυμφωνία που κα κρατιςει.

Β.

Ουςιαςτικά ςυμφζροντα: Τα μζρθ αναλφουνε με ποιο τρόπο τα ουςιαςτικά
τουσ ςυμφζροντα ζχουν ικανοποιθκεί από τισ προςφορζσ των άλλων μερϊν,
εξετάηουν
δε,
τα
εξισ:
1. ΧΘΜΑΤΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
α.

Ρόςο δαπανθρι κα είναι θ δίκθ ι άλλα μζςα επίλυςθσ εάν κα
αποτφχουν οι ουςιαςτικζσ διαπραγματεφςεισ;

β.

Ρόςο πολφ κοςτίηουν οι ίδιεσ διαπραγματεφςεισ ςε μιςκοφσ και ςε
χρόνο για να διατυπωκοφν προτάςεισ ι όςον αφορά τισ δικθγορικζσ
υπθρεςίεσ;

γ.

Ροια κα ιταν θ πικανι επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ εάν θ υπόκεςθ
πιγαινε ςτο δικαςτιριο;

2. ΜΘ ΧΘΜΑΤΛΚΟΛ, ΟΥΣΛΑΣΤΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
α.

Ρόςο κοντά ζχει ζρκει θ πρόταςθ ςτθν ικανοποίθςθ του ςυμφζροντόσ
ςτθν γθ ι ςτθν χριςθ των πόρων;

β.

Ρόςο κοντά είναι θ πρόταςθ ςε αυτά τα επίπεδα που πιςτεφεται ότι
είναι αποδεκτά;

γ.

Μποροφν είναι καλφτερεσ αποφάςεισ να λθφκοφν από άλλα μζςα;

3. ΧΟΝΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ
α.

Ρόςο καιρόσ κα χρειαςτεί για τθν διευκζτθςθ τθσ υπόκεςθσ, εάν
αποτφχουν οι διαπραγματεφςεισ και πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν άλλα
μζςα;

β.

Θ κακυςτζρθςθ είναι πλεονζκτθμα ι μειονζκτθμα;

γ.

Υπάρχουν κρίςιμεσ προκεςμίεσ ι χρονικοί περιοριςμοί για τα μζρθ;

δ.

Είναι το πλζον ςυμφζρον χρονικό ςθμείο για τθ διευκζτθςθ;

4. ΚΑΝΟΝΛΣΤΛΚΟΛ ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ

Γ.

α.

Θ ςυμφωνία ανταποκρίνεται με τουσ αποδεκτοφσ κανόνεσ, ι τουσ
κανονιςμοφσ του οργανιςμοφ, ι τθσ κοινότθτασ όπου κα εφαρμοςτεί;

β.

Τα κιγόμενα μζρθ κεωροφν τθ ςυμφωνία ωσ δίκαιθ;

ΨΥΧΟΛΟΓΛΚΘ ΣΥΜΦΕΟΝ. Συχνά οι ψυχολογικοί παράγοντεσ ι τα
ςυμφζροντα
εμποδίηουν
τθν
επίτευξθ
ςυμφωνίασ.
1. Τα μζρθ είναι ζτοιμα να εγκαταλείψουν ιςχυρά ςυναιςκιματα τα οποία
είχαν
ωσ
κινθτιρια
δφναμθ
ςτισ
διαπραγματεφςεισ;
2. Ουςιαςτικά οφζλθ ι απολογίεσ αμβλφνανε τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ
λεκτικισ
επικοινωνίασ;
3.
Τα
μζρθ
ζχουν
αναπτφξει
λίγο
ςεβαςμό
εκατζρωκεν;
4. Κεωροφν τα μζρθ ότι θ διευκζτθςθ δεν κα οδθγιςει ςτθν προςωπικό ι
επαγγελματικό τουσ μαραςμό, λόγω των απαράδεκτων ουςιαςτικό
περιεχόμενο;
5. Ραρζχει ο διακανονιςμόσ τθν αίςκθςθ τθσ προβλεψιμότθτασ;

V. ΡΛΘΣΛΑΗΟΝΤΑΣ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΣΜΟΥ Θ ΤΟ ΡΕΑΣ
Α.

Αναπτφξτε ςυνικειεσ ι ςυμφωνίεσ όπου δεν υπάρχει καμία διαφορά.

Β.

Δϊςτε ζμφαςθ ςτθν πρόοδο, ςτα διευκετθμζνα ηθτιματα και ςτο ρυκμό τθσ
κινθτικότθτασ

Γ.

Τονίςτε τισ ςυνζπειεσ τθσ αςυμφωνίασ μεταξφ των μερϊν.

Δ.

Άςκθςθ πιζςεων, λογικισ και θ επιρροισ ςτα μζρθ

.
Ε.

Ρροςφζρεται ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ.

Η.

Επιδιϊξτε τθν αλλθλοεπικάλυψθ ςε κζςεισ

Θ.

Κρατιςτε τισ ςυηθτιςεισ επικεντρωμζνεσ ςτθν εγγφτθτα τθσ λφςθσ και
αποφφγετε νζα κροφςματα εχκρότθτασ ι υπαναχωριςεισ.

Κ.

Διαπραγματευτείτε με τα μζρθ το κλείςιμο τθσ υπόκεςθσ ι τον διακανονιςμό
ςε κοινζσ ςυνεδρίεσ.

Λ.

Εάν είναι απαραίτθτο, προβείτε ςε τελικζσ προτάςεισ ι ςυςτάςεισ.

Κ.

Κάντε χριςθ μόχλευςθσ.

Λ.

Αν επιτευχκεί λφςθ, κλείςτε τθ ςυηιτθςθ και κάποια κετικά ςχόλια.

ΔΛΑΜΕΟΛΑΒΘΘ-ΣΕΛΛΚΕ ΔΛΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΛ ΚΑΛ Θ ΤΜΦΩΝΛΑ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΜΟΤ
Λ.

ΤΕΛΛΚΕΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΛΣ
Α.

Σκοπόσ - Κανόνασ: Κανείσ δεν κα προβεί ςε τελικι απόφαςθ, εάν υπάρχει
τρόποσ να αποφευχκεί.
1.

Ο διαμεςολαβθτισ κάνει τισ τελικζσ τροποποιιςεισ των επιλογϊν και
τουσ ςυμβιβαςμοφσ. Επανεξετάηει τισ πλθροφορίεσ και το ενδιαφζρον
των μερϊν ςε ςυνάρτθςθ με τισ δυνατότθτεσ. Οι προτιμιςεισ του
διαμεςολαβθτι δεν διαδραματίηουν κανζνα ρόλο ςτθ ςυμφωνία, ο
διαμεςολαβθτισ εξετάηει μόνο όποιουσ όρουσ με τουσ οποίοσ τα μζρθ
μποροφν να ηιςουν ςτο μζλλον.

2.

Ο διαμεςολαβθτισ ενκαρρφνει τα μζρθ να λάβουν το φαινομενικά
επιςφαλζσ βιμα τθσ λιψθσ απόφαςθσ για τθ διευκζτθςθ. Μερικζσ
προτάςεισ
είναι
α. Θ «μερικι» προςζγγιςθ: Τα μζρθ ςυμφωνοφν να ςυμβιβαςτοφν,
διότι «πζντε ςτο χζρι» είναι καλφτερα από το τίποτα.
β. «Θ επζκταςθ τθσ μερίδασ»: Τα μζρθ αναηθτοφν νζουσ ι άγνωςτουσ
πόρουσ ϊςτε να ανακαλφψουν μια ςυμφζρουςα λφςθ, ι
γ. «Ανταλλαγι»: Τα μζρθ ανταλλάςςουν ι εξαρτοφν επιλογζσ ωσ
αναγκαίο ςτοιχείο για τθ δθμιουργία ενόσ λειτουργικοφ πακζτου.

Β.

3.

Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να δθμιουργιςει άλλεσ επιλογζσ για τα
μζρθ, αλλά πρζπει να διατθριςει τθν εικόνα τθσ αμερολθψίασ και
πρζπει να διαςκεδάςει οποιαδιποτε υπόνοια περί μερολθψίασ.

4.

Ο διαμεςολαβθτισ αναπτφςςει ζνα ςχζδιο εφαρμογισ με τα μζρθ
μζςω τθσ επαναδιατφπωςθσ και επαλικευςθσ των ιδιαιτεροτιτων τθσ
ςυμφωνίασ.

5.

Ο διαμεςολαβθτισ, εφόςον είναι αναγκαίο, αναπτφςςει ζνα ςχζδιο
επίβλεψθσ.

Ραρατθριςεισ
1.

Ο διακανονιςμόσ πρζπει να είναι εφαρμόςιμοσ και αποδεκτόσ από τα

μζρθ.
2.
Το ςχζδιο διακανονιςμοφ πρζπει να είναι διαρκζσ, περιεκτικά και
κατανοθτό.
3.
Πλα τα μζρθ πρζπει να δεςμευτοφν ςτθν υλοποίθςθ του
διακανονιςμοφ.
Γ.

Δ.

Φόρουμ
1.

Οι τελικζσ διαπραγματεφςεισ μποροφν να διεξάγονται ςε ιδιωτικζσ
ςυνεδρίεσ ι ςε κοινζσ ςυνεδρίεσ.

2.

Διακριτικι διπλωματία μπορεί να εξακολουκιςει να απαιτείται για να
ολοκλθρωκεί θ τελικι ςυμφωνία.

3.

Το χρονοδιάγραμμα των τελικϊν διαπραγματεφςεων είναι κρίςιμο. Θ
ςταδιακι διαδικαςία εξάλειψθσ ι θ ςφντομθ διαδικαςία «άλματοσ»
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για το πζρασ.

Διαδικαςίεσ
1.

Τροποποιιςτε τισ επιλογζσ, προχωριςτε ςε τελικζσ ςυναλλαγζσ, και
επιτφχετε μια τελικι ςυμφωνία. Ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να

επικυρϊςει τουσ όρουσ του διακανονιςμοφ ϊςτε να διαςφαλίςει ότι
κανζνα μζροσ δεν ζχει ςυμφωνιςει ςε κάτι που δεν μπορεί ι δεν
πρόκειται να ακολουκιςει.
2.

Συμφωνιςτε ςχετικά με τουσ όρουσ και τα ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ
ςυμφωνίασ, βεβαιωκείτε ότι οι όροι είναι πλιρεισ (να καλφπτονται όλα
τα ηθτιματα), ςυγκεκριμζνοι και ςαφείσ.

3.

Εάν είναι απαραίτθτο, αναπτφξτε ζνα ςχζδιο εφαρμογισ βιμα προσ
βιμα.

4.

Εάν είναι απαραίτθτο, αναπτφξτε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχζδιο επίβλεψθσ
(ποιοσ, τι, πότε, ποφ και πϊσ).

5.

Πλεσ οι ςυγκεκριμζνεσ διαφορζσ πρζπει να λιξουν κάποια ςτιγμι,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ουςιαςτικϊν διαφορϊν.

6.

Τα μζρθ πρζπει να πιςτεφουν ότι θ ςυμφωνία διακανονιςμοφ είναι
ιςορροπθμζνθ, δίκαιθ και δεςμευτικι.

7.

Ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να εξετάςει αν υπάρχουν άλλα ηθτιματα
που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν.

II. ΕΡΛΣΘΜΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΟΩΝ ΤΟΥ ΔΛΑΚΑΝΟΝΛΣΜΟΥ
A.

Αρχζσ του ζγγραφου ςυμφωνθτικοφ.
1. Σαφινεια
α. χωρίσ αμφιςθμία
β. ολογράφωσ με απλι γλϊςςα
2.

Συμμόρφωςθ και Εκτελεςτότθτα
α. Θ ςυμφωνία πρζπει να ζχει επαρκείσ λεπτομζρειεσ.

β. Τα οφζλθ που ανταλλάςςονται διατυπϊνονται με ςαφινεια.
γ. Ρρζπει να υπάρξει μια ςφμπτωςθ των βουλιςεων για όλα τα
κζματα.
δ. Το ζγγραφο κα πρζπει να περιλαμβάνει μθχανιςμοφσ ι
διαδικαςίεσ που παροτρφνουν τθ ςυμμόρφωςθ.
ε. Θ ςυμφωνία κα πρζπει να διακζτει νομικι δυνατότθτα
αναγκαςτικι εκτζλεςθσ.
Β.

Στοιχεία των γραπτϊν ςυμφωνιϊν
1.

Θ ςυμφωνία κα πρζπει να περιλαμβάνει μόνο εκείνα τα μζρθ
που είναι απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ των όρων τθσ
ςυμφωνίασ.

2.

Ρροςδιορίςτε τα πρόςωπα με τθν πλιρθ ονομαςία τουσ.

3.

Κακορίςτε τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ τθσ εκπλιρωςθσ.

4.

Απαρικμιςτε κάκε διάταξθ χωριςτά και με λογικι ακολουκία.

5.

Κακορίςτε το ποςό και τον τρόποσ καταβολισ, εφόςον
υπάρχουν, από το ζνα μζροσ ςτο άλλο.

6.

Τθν θμερομθνία που πλθρωμι κα γίνει.

7.

Το ποςό των τόκων που κα προκφψουν εάν δεν καταβλθκεί θ
πλθρωμι μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία.

8.

Τθν επιςτροφι των αγακϊν και τθν απόδοςθ των κεφαλαίων.

9.

Υπόςχεςθ αποφυγισ οριςμζνων ςυμπεριφορϊν.

10.

Υπόςχεςθ εκπλιρωςθσ οριςμζνων ςυμπεριφορζσ.

11.

Ραραλείψτε οποιαδιποτε αναφορά ςε κατθγορϊ, υπαιτιότθτα
ι ενοχι. Το αντίκετο διατθρεί το κυμό και τθν κακι κζλθςθ.

Γ.

Δ.

Ροιοσ ςυντάςςει τον διακανονιςμό
1.

Ο διαμεςολαβθτισ γενικά, δεν ςυντάςςει το τελικό
ςυμφωνθτικό του διακανονιςμοφ, εκτόσ από οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ τα ηθτιματα, τα ποςά και τα μζρθ
ςυμφωνοφν ςε όλουσ τουσ όρουσ κατά τθν τελικι
διαμεςολάβθςθ. Συνικωσ ο διαμεςολαβθτισ ςυντάςςει το
τελικό ςυμφωνθτικό ςτισ περιπτϊςεισ ςωματικισ βλάβθσ
προςϊπων

2.

Συνικωσ ζνα από τα μζρθ, ςε κοινι ςυνεδρία ςυντάςςει το
ςυμφωνθτικό.

3.

Μια υποεπιτροπι που απαρτίηεται από εκπροςϊπουσ των
μερϊν μπορεί να ςυντάξει το ςυμφωνθτικό.

4.

Οι δικθγόροι
ςυμφωνθτικό.

5.

Ο διαμεςολαβθτισ εξετάηει και εγκρίνει το ςχζδιο και διευκετεί
τισ τυχόν διαφορζσ που μπορεί να προκφψουν.

των

μερϊν

ςυνικωσ

ςυντάςςουν

το

Επιςκόπθςθ τθσ ςυμφωνίασ
1. Ο διαμεςολαβθτισ, τα μζρθ και οι ςυνιγοροι επικεωροφν τθν
ςυμφωνία.
2. Ο διαμεςολαβθτισ, τα μζρθ και οι ςυνιγοροι υπογράφουν τθ
ςυμφωνία.
3. Ο διαμεςολαβθτισ εξθγεί τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ εκπλιρωςθσ και
εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ ςε όλουσ.

ΤΠΟΚΕΣΛΚΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ #1
ΤΠΟΚΕΘ ΩΜΑΣΛΚΘ ΒΛΑΒΘ
Στισ 10 Απριλίου του 1991, ο ενάγων ταξίδευε προσ δυςμάσ για να εργαςτεί ςε ζναν
ςθματοδότθ κυκλοφορίασ ςε μια ςθμαντικι εκνικι οδό που βρίςκεται ςε μια μεγάλθ
μθτροπολιτικι περιοχι. Ζνα αυτοκίνθτο άλλαξε λωρίδεσ και ειςιλκε ςτθ λωρίδα του και
αμζςωσ φρζναρε λόγω τθσ κυκλοφορίασ. Σταμάτθςε γριγορα, αλλά δεν φρζναρε με τρόπο
ϊςτε να αποφφγει το αυτοκίνθτο που άλλαξε λωρίδεσ. Αφότου ο ενάγων ακινθτοποιικθκε
πλιρωσ, άκουςε φρζνα να «τςιρίηουν» πίςω του, και το αυτοκίνθτό του χτυπικθκε βίαια
από πίςω από τον εναγόμενο, ο οποίοσ είναι αςφαλιςμζνοσ ςτθν Always Reliable Insurance
Company.
Μετά τθν ανταλλαγι ονομάτων, διευκφνςεων κ.λπ., ο ενάγων πιγε ςτθ δουλειά. Ρριν από το
μεςθμζρι, ο ενάγων αιςκάνκθκε ςοβαροφσ πόνουσ ςτο αυχζνα και ςτθν πλάτθ. Το βράδυ, ο
ενάγων ιταν ςχεδόν ανιμποροσ να περπατιςει και αιςκανόταν ζντονουσ πόνουσ. Λόγω των
επαγγελματικϊν του δεςμεφςεων, δεν ιταν ςε κζςθ να επιςκεφκεί κάποιο γιατρό τθν θμζρα
του ατυχιματοσ, αλλά είχε προμθκευτεί μερικά μυοχαλαρωτικά και αναλγθτικά από το
γιατρό.
Το αυτοκίνθτο του ενάγοντοσ, μια Mercedes 500 SEL του 1985, υπζςτθ ηθμία άνω των $
8,000.00. Οι μθχανικοί που επιςκεφαςαν το αυτοκίνθτο εκτίμθςαν ότι κατά τθ ςτιγμι τθσ
πρόςκρουςθσ, ο εναγόμενοσ ταξίδευε περίπου 35 ζωσ 40 mph. Του είχαν πει δε, ότι πικανϊσ
κα είχε τραυματιςτεί πολφ ςοβαρά, ι ίςωσ ακόμα κα είχε ςκοτωκεί, αν δεν οδθγοφςε ζνα
τόςο βαρφ αυτοκίνθτο. Το αυτοκίνθτο χρειάςτθκε πλζον των ζξι εβδομάδων για να
επιςκευαςτεί. Ακόμθ και μετά τισ επιςκευζσ, του είπαν ότι θ αξία τθσ αγοράσ του
αυτοκινιτου είχε μειωκεί ςθμαντικά λόγω του γεγονότοσ ότι ςυμμετείχε ςε ζνα τζτοιο τόςο
ατφχθμα με τζτοιεσ εκτεταμζνεσ επιςκευζσ.
Ο εναγόμενοσ είναι 29 χρονϊν υπάλλθλοσ γραφείου και τα ειςοδιματά του είναι λιγότερα
από $ 30,000.00 το χρόνο. Θ αςφάλιςι του καλφπτει $ 100,000.00 ωσ προσ τθν κάλυψθ
αςτικισ ευκφνθσ για ςωματικζσ βλάβεσ και $ 15,000.00 για τθν κάλυψθ ηθμιϊν. Το
αυτοκίνθτό του, ζνα GTO Mustang του 1980, καταςτράφθκε ολοςχερϊσ ωσ αποτζλεςμα του
ατυχιματοσ. Στθ διλωςι του ςτον μεταφορζα του, ζχει δθλϊςει ότι απλά δεν είχε δει τον
ενάγοντα μζχρι ωςότου εκείνοσ είχε ςταματιςει και δεν είχε τον χρόνο να ςταματιςει πριν
από τθν πρόςκρουςθ. Δεν κυμάται πόςο γριγορα πιγαινε πριν από τθν ςτιγμι που
προςπάκθςε να φρενάρει. Δεν ζκανε καμία αναφορά για το αυτοκίνθτο που άλλαξε λωρίδεσ.
Ο ενάγων ξόδεψε περίπου $ 8,000.00 ςε ιατροφσ, $ 5,000.00 ςε MRIs και φυςιοκεραπεία
υπό τθ κακοδιγθςθ ενόσ ορκοπεδικοφ χειρουργοφ και $ 3,000.00 ςε χειροπρακτικι
φροντίδα. Του είπαν ότι ζχει δφο εξογκωμζνουσ δίςκουσ ςτο λαιμό του και πικανι
πρόςκρουςθ νεφρων. Ενϊ εξακολουκεί να πάςχει από ζντονο περιοδικό πόνο, τισ
περιςςότερεσ θμζρεσ, οι τραυματιςμοί δεν προκαλοφν παρά μόνο κάποιο ανεπαίςκθτο, ι
και κακόλου, πόνο. Του είπαν να αποφεφγει μόνιμα να ςθκϊνει βάρθ και να αποφεφγει
επίςθσ δραςτθριότθτεσ που προκαλοφν πίεςθ ςτον αυχζνα.
Ο ενάγων είναι 45 ετϊν άγαμοσ άνδρασ. Είναι αυτοαπαςχολοφμενοσ ωσ λογιςτισ με
ειςόδθμα που ανζρχεται ςε εξαψιφιο αρικμό. Μπορεί να αποδείξει ότι παρακολοφκθςε
φυςιοκεραπεία για περίπου 25 ςυνεδρίεσ ςε διάςτθμα αρκετϊν μθνϊν μετά το ατφχθμα,
αλλά λόγω τθσ φφςθσ του επαγγζλματόσ του, δεν μπορεί να καταδείξει κάποια μείωςθ ςτο
ειςόδθμά του. Στθν πραγματικότθτα, το ετιςιο ειςόδθμά του αυξάνεται κάκε χρόνο.

Λςχυρίηεται ότι για τουσ πρϊτουσ μινεσ μετά το ατφχθμα ιταν ανίκανοσ να εργαςτεί
κανονικά για 60 ϊρεσ τθν εβδομάδα χωρίσ κάποιο ςθμαντικό πόνο.
Θ υπόκεςθ τζκθκε ςτο αρχείο αφότου ο ενάγων απζτυχε να διαπραγματευκεί μια λφςθ του
κζματοσ πριν τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ. Απαίτθςε αποηθμίωςθ $ 100,000.00 για τισ ςωματικζσ
βλάβεσ, κακϊσ και $ 8,000.00 για τισ επιςκευζσ του αυτοκινιτου, $ 1,500.00 για τθν
ενοικίαςθ ενόσ αυτοκινιτου, και $ 5,000.00 για τθ μείωςθ τθσ αξίασ του αυτοκινιτου του.
Ζχει καταλιξει ςε διακανονιςμό με τθν αςφαλιςτικι εταιρεία για τισ επιςκευζσ και τα ζξοδα
ενοικίαςθσ αυτοκινιτου, αλλά οι ςωματικζσ βλάβεσ και θ απαίτθςθ για τθν μειωμζνθ αξία
του αυτοκινιτου του παραμζνουν ανεπίλυτεσ. Ράντα αξιόπιςτεσ προςφζρεται να επιςτρζψει
ενάγοντα για όλεσ τισ ιατρικζσ λογαριαςμοφσ ςε οριςτικι διευκζτθςθ του όλεσ τισ αιτιςεισ
που απομζνουν, οι οποίεσ Ενάγων αρνικθκε.
Θ διαμεςολάβθςθ ςυμφωνικθκε να ξεκινιςει αμζςωσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ αντίκρουςθσ
του εναγομζνου ςτθν αγωγι. Θ επίςθμθ προδικαςτικι δεν ζχει λάβει χϊρα, αν και ο ενάγων
ζχει εκουςίωσ κατακζςει μια διλωςθ του ςυμβάντοσ ςτθν Always Reliable Insurance
Company και τουσ ζχει προμθκεφςει τον ιατρικό του φάκελο και τουσ λογαριαςμοφσ του.
Εμπιςτευτικό Ζγγραφο Κζςθσ εκ μζρουσ του Ενάγοντοσ
deGravelles, Palmintier, Holthaus&Fruge L.L.P.
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Απαντ. Ενάγων κατά Εναγομζνου
Αγαπθτζ κ. Plotkin
Εν αναμονι τθσ επικείμενθσ διαμεςολάβθςθσ, προτάςςουμε τα παρακάτω που ςυνοψίηουν
τθ κζςθ μασ ςχετικά με τθν ευκφνθ, τισ ηθμίεσ και, τελικά, τον διακανονιςμό.
Πλαίςιο
Ο ενάγων είναι 45 χρονϊν κάτοικοσ τθσ Baton Rouge, Louisiana. Αποφοίτθςε από το LSU το
1985 και, μετά από τθν εργαςία του ςε μια λογιςτικι εταιρεία για περίπου 10 χρόνια,
ξεκίνθςε τθν δικι του επιχείρθςθ λογιςτικισ, θ οποία ιταν πολφ επιτυχισ. Ο ενάγων είναι
παντρεμζνοσ με δφο ζφθβεσ κόρεσ. Είναι ζνα πολφ ςεβαςτό μζλοσ τθσ κοινότθτασ.
Γεγονότα
Στισ 10 Απριλίου 2001, ςτισ 7.30 π.μ., ο ενάγων οδθγοφςε προσ δυςμάσ ςτθν Interstate
Highway I-10. Ιταν κακ 'οδόν προσ τθν εργαςία. Ταξίδευε ςτο εξωτερικό (δεξιά) λωρίδα
κυκλοφορίασ, όταν ζνα άλλο όχθμα κινικθκε ςτθν λωρίδα του μπροςτά του και ςτθ
ςυνζχεια, φρζναρε απότομα λόγω τθσ κυκλοφορίασ. Επειδι ο ενάγων ταξίδευε με μια λογικι
ταχφτθτα και διατθροφςε μια καλι απόςταςθ αςφαλείασ, μποροφςε να ςταματιςει το
αυτοκίνθτό του χωρίσ να ςυγκρουςτεί με το προπορευόμενο όχθμα.
Δυςτυχϊσ, ο εναγόμενοσ, ο οποίοσ ιταν πίςω από τον ενάγοντα όταν ςταμάτθςε, οδθγοφςε
με υπερβολικι για τισ περιςτάςεισ ταχφτθτα και δίχωσ τθν δζουςα προςοχι. Ζτςι, ο
εναγόμενοσ δεν μπόρεςε να ςταματιςει το όχθμά του και ςυγκροφςτθκε βίαια με το πίςω
μζροσ
του
οχιματοσ
του
ενάγοντοσ.
Θ ςφγκρουςθ ιταν ςθμαντικι. Ο ενάγων οδθγοφςε το αυτοκίνθτό του τθν Mercedes 500 SEL
του 1995, το οποίο, όπωσ γνωρίηετε, είναι ζνα πολφ βαρφ αυτοκίνθτο. Το όχθμα του
εναγομζνου (α GTO 1990) ςυγκροφςτθκε με τζτοια δφναμθ που θ Mercedes εκτινάχκθκε και
υπζςτθ ςθμαντικζσ ηθμιζσ από τθ ςφγκρουςθ. Ρράγματι, ο ενάγων μπορεί να
χρθςιμοποιιςει τθ μαρτυρία των μθχανικϊν που επιςκεφαςαν τθν Mercedes, οι οποίοι
εκτιμοφν ότι ο εναγόμενοσ πρζπει να πιγαινε με ταχφτθτα μεταξφ των 35 και 40 mph για να
προκαλζςει
αυτοφ
του
είδουσ
τισ
ηθμιζσ.
Ευκφνθ
Θ ευκφνθ είναι ςαφισ. Βάςει τθσ νομοκεςίασ τθσ Λουϊηιάνα, ο οδθγόσ του οχιματοσ που
προςκροφει ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ που προθγείται τεκμαίρεται ότι είναι υπαίτιοσ. Ο
οδθγόσ υποχρεοφται να τθρεί αρκετι απόςταςθ μεταξφ του οχιματοσ του και του

προπορευόμενου οχιματοσ κατά τρόπον ϊςτε να μπορεί να ςταματιςει ςτθν περίπτωςθ
που το προπορευόμενο όχθμα επιβραδφνει ι ςταματά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, δεν
υπάρχουν ελαφρυντικζσ περιςτάςεισ που κα δικαιολογοφςαν τθ ςυμπεριφορά του
εναγομζνου. Ρράγματι, ο εναγόμενοσ είπε ςτον αςτυνομικό τθσ τροχαίασ που επιλιφκθκε
του ςυμβάντοσ πωσ δεν κυμάται πόςο γριγορα οδθγοφςε πριν το ατφχθμα και ότι απλά δεν
είχε χρόνο να ςταματιςει πριν από τθν ςφγκρουςθ. Θ ευκφνθ δεν είναι ζνα ηιτθμα που
μπορεί
να
αμφιςβθτθκεί
ςτθν
προκειμζνθ
περίπτωςθ.
Τραυματιςμοί
Μετά τθν επιςτροφι ςτθν δουλειά του, ο ενάγων άρχιςε να αντιμετωπίηει ςοβαροφσ πόνουσ
ςτον αυχζνα και ςτθν πλάτθ. Ωςτόςο, λόγω των επαγγελματικϊν υποχρεϊςεων του, δεν
ιταν ςε κζςθ να αναηθτιςει ιατρικι φροντίδα κατά τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ. Εκείνο
το βράδυ, ιταν ςχεδόν ανιμποροσ να περπατιςει και βριςκόταν ςε ςθμαντικό πόνο. Μίλθςε
με τον ιατρό του από το τθλζφωνο και μπόρεςε να πάρει μια ιατρικι ςυνταγι για χοριγθςθ
αναλγθτικϊν και χαλαρωτικϊν των μυϊν.
Ηθτικθκε ακτινογραφία, θ οποία αποκάλυψε εξόγκωμα ςτο δίςκο με πικανι πρόςκρουςθ
νεφρων. Επιςκζπτεται δε, χειροπρακτικό ςε τακτικι βάςθ, από τθν μζρα του ατυχιματοσ,
αλλά, παρά τθν αγωγι αυτι, ςυνεχίηει να υφίςταται περιοδικά ςοβαρό πόνο. Και ο ιατρόσ
του και ο χειροπρακτικόσ του του ςυνζςτθςαν να αποφεφγει να ςθκϊνει βάρθ όπωσ και
άλλεσ τυχόν δραςτθριότθτεσ που αςκοφν επιπρόςκετθ πίεςθ ςτο λαιμό του.
Αποηθμίωςθ
Υλικζσ ηθμίεσ
Θ αςφαλιςτικι εταιρία του εναγομζνου (πάντα αξιόπιςτεσ Αςφαλίςεων ΣΛΑ), κατζλθξε ςε
διακανονιςμό όςο αφορά τισ υλικζσ ηθμίεσ, πλθρϊνοντασ 8.000 δολάρια για τθν επιςκευι
τθσ Mercedes και $ 1500 για τα ζξοδα ενοικίαςθσ αυτοκινιτου. Ωςτόςο, θ αςφαλιςτικι
εταιρεία αρνικθκε να πλθρϊςει τον ενάγοντα για τθ μείωςθ τθσ αξίασ του αυτοκινιτου του.
Ο ενάγων είναι διατεκειμζνοσ να κατακζςει πραγματογνωμοςφνθ, εάν καταςτεί αναγκαίο,
για να αποδειχκεί θ μείωςθ τθσ αξίασ του ποςοφ των 5.000 δολαρίων τθσ Mercedes, ωσ
αποτζλεςμα
τθσ
ςφγκρουςθσ.
Λατρικζσ δαπάνεσ
Ο ενάγων δαπάνθςε 8.000 δολάρια ςε ιατρικά ζξοδα για τον ορκοπεδικό χειροφργο του, τον
φυςιοκεραπευτι, τον ακτινολόγο (για τθν MRIs) και για τον χειροπράκτικο. Αντίγραφα των
εν λόγω λογαριαςμϊν επιςυνάπτονται μαηί με μια περίλθψθ και υπολογιςμό του ποςοφ.
Μελλοντικζσ ιατρικζσ δαπάνεσ
Ο ενάγων εξακολουκεί να λαμβάνει φροντίδα από τον χειροπρακτικό του. Του είπαν πωσ
απαιτείται να υποβάλλεται ςε αυτιν τθν αγωγι ζπ’ αόριςτον εκτόσ κι αν επιδεινωκεί θ
κατάςταςι του και χρειαςτεί χειρουργικι επζμβαςθ. Ραρότι ο ενάγων δεν ζχει, για τουσ
ςκοποφσ αυτισ τθσ διαμεςολάβθςθσ, ζνα πρόγραμμα φροντίδασ ηωισ από το οποίο να
προκφπτει το ποςό που απαιτείται για τισ μελλοντικζσ του ιατρικζσ δαπάνεσ, είναι ςαφζσ ότι
τζτοιεσ βλάβεσ κα επζλκουν. Εάν θ υπόκεςθ δεν μπορεί να διευκετθκεί, κάποιοσ αρμόδιοσ
για το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ φροντίδασ ηωισ κα προςλθφκεί. Γι 'αυτό κεωροφμε

πωσ είναι ςωςτό να λθφκοφν υπόψθ οι μελλοντικζσ ιατρικζσ δαπάνεσ για τουσ ςκοποφσ τθσ
διαπραγμάτευςθσ
επί
του
διακανονιςμοφ.
Διαφυγόντα κζρδθ και βλάβθ τθσ ικανότθτασ βιοποριςμοφ
Ο ενάγων ζχει τθ δικι του επιχείρθςθ. Ραρά το γεγονόσ ότι ο ενάγων δεν ιταν ςε κζςθ να
δουλεφει με τον ίδιο αρικμό ωρϊν από τθ ςτιγμι του ατυχιματοσ, είχε ωςτόςο τθν
δυνατότθτα να ηθτιςει από τουσ άλλουσ να αναλάβουν τισ εργαςίεσ ϊςτε να ξεκουραςτεί
και, ωσ εκ τοφτου, δεν μπορεί να αποδείξει οποιαδιποτε άμεςθ απϊλεια ειςοδιματοσ.
Ωςτόςο, είναι θ κζςθ του ενάγοντοσ ότι, αν δεν είχε για το ατφχθμα, το ειςόδθμά του κα είχε
αυξθκεί και, επιπλζον, ωσ αποτζλεςμα του ατυχιματοσ, ζχει χάςει επιχειρθματικζσ
ευκαιρίεσ.
Και πάλι, ενϊ δεν είμαςτε ςε κζςθ να αποδείξουμε με κάποιον οικονομολόγο το ςθμείο
αυτό, ςκοπεφουμε να προςλάβουν ζναν οικονομολόγο για τουσ ςκοποφσ τθσ δίκθσ εάν θ
υπόκεςθ δεν καταλιξει ςε ςυμβιβαςμό. Ριςτεφουμε ότι θ παραπάνω ηθμία κα πρζπει να
λθφκεί υπόψθ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαπραγμάτευςθσ επί του διακανονιςμοφ.
Γενικι Αποηθμίωςθ
Ο ενάγων ζχει υποςτεί ςωματικό πόνο και θκικι βλάβθ από τθ ςτιγμι του ατυχιματοσ και
ζπειτα. Θ ςωματικι του βλάβθ δεν ζχει επουλωκεί και ςυνεχίηει να τον ταλαιπωρεί ςε
περιοδικι βάςθ. Ζχει ενθμερωκεί από το γιατρό του και τον χειροπράκτικό του ότι θ
κατάςταςι του δεν κα βελτιωκεί και, εάν επιδεινωκεί, θ χειρουργικι επζμβαςθ μπορεί να
είναι απαραίτθτθ. Κατά τθν νομολογία τθσ Louisiana ζνα ποςό τθσ τάξεωσ των 100.000
δολαρίων
επιδικάηεται
για
αυτό
το
είδοσ
των
βλαβϊν
και
μόνον.
Περίλθψθ και ςυμπζραςμα
Ο ενάγων προτείνει να ςυμβιβαςτεί με τον εναγόμενο και τθν αςφαλιςτικι εταιρεία του για
100.000 δολάρια, το ποςό τθσ αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ τθσ
Always Reliable Insurance Company . Ο εναγόμενοσ και θ αςφαλιςτικι του εταιρεία ζχουν
προςφζρει ςτον ενάγοντα το ποςό των 8.000 δολάρια για ιατρικά ζξοδα. Λόγω τθσ
ςοβαρότθτασ τθσ ηθμίασ και λόγω τθσ αναμφίβολθσ ευκφνθσ, πιςτεφουμε ότι θ Always
Reliable Insurance Company ενεργεί με κακι πίςτθ ςε αυτζσ τισ διαπραγματεφςεισ μζχρι
αυτιν τθ ςτιγμι. Ριςτεφουμε ότι θ αςφαλιςτικι εταιρεία του εναγομζνου ζχει αφιςει τον
αςφαλιςμζνο τθσ εκτεκειμζνο ςε μια πικανι δικαςτικι απόφαςθ. Θ κατάςταςθ αυτι κα
πρζπει να παρακινιςει τον εναγόμενο και τθν Always Reliable Insurance Company να
καταβάλει το πλιρεσ ποςό τθσ ακολουκοφμενθσ πολιτικισ τουσ.
Ανυπομονοφμε να προςπακιςουμε να επιλφςουμε το ηιτθμα αυτό. Σασ ευχαριςτϊ για τθ
βοικεια και τθ ςυνεργαςία ςασ ςτο κζμα αυτό. Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ,
W. deGravelles

Εμπιςτευτικό Ζγγραφο Κζςθσ εκ μζρουσ του Εναγομζνου
Steven R. Plotkin 232
Lake Marina Drive New
Orleans, LA 70124 Ph:
504-282-7777
Απαντ Ενάγων κατά Εναγομζνου

Αγαπθτζ κ. Plotkin:
Εκ μζρουσ του εναγομζνου, προτάςςω τθν ακόλουκθ κζςθ ςχετικά με τθν ευκφνθ,
αποηθμίωςθ, κακϊσ και τθν δυνατότθτα διακανονιςμοφ. Εκπροςωπϊ τον εναγόμενο και τθν
αςφαλιςτικι του εταιρία, θ οποία ςφμφωνα με τθν πολιτικι διακζτει 100.000 δολάρια για
τθν κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ.
Ιςτορικι βάςθ
Ο εναγόμενοσ είναι 29 ετϊν υπάλλθλοσ γραφείου που ποτζ δεν ζχει διαπράξει οποιαδιποτε
παράβαςθ του ΚΟΚ ι των ορίων ταχφτθτασ. Στθν πραγματικότθτα, ο εναγόμενοσ δεν ζχει
ποτζ εμπλακεί ςε κανζνα αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα.
Ο ενάγων, θλικίασ 45 ετϊν, κάτοικοσ τθσ Baton Rouge, Louisiana διακζτει ζνα εκτεταμζνο
ιςτορικό κακισ οδιγθςθσ. Δεν ζχει μόνο λάβει τρεισ (3) κλιςεισ για υπερβολικι ταχφτθτα τα
τελευταία δζκα (10 χρόνια+, αλλά και του ζχει αφαιρεκεί και ζνασ πόντοσ οδιγθςθσ
(οδιγθςθ υπό τθν επιρεια). Επιπλζον, δφο (2) χρόνια πριν, ενϊ απαςχολοφταν ωσ μιςκωτόσ,
μια φίλθ μίασ εκ των δφο ζφθβων κορϊν του υπζβαλε ποινικι καταγγελία εναντίον του
ιςχυριηόμενοσ ςεξουαλικι παρενόχλθςθ. Θ φίλθ τθσ κόρθσ του είχε πάει για ζνα «πυτηάμαπάρτι», και ζκτοτε, λαμβάνει ψυχολογικι υποςτιριξθ ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάρμοςτθσ
ςεξουαλικισ επαφισ και παρενόχλθςθσ του ενάγοντοσ. Στθ ςυνζχεια, υπεβλικθ μινυςθ και
επί του παρόντοσ εκκρεμεί θ ποινικι δίωξθ εναντίον του.
Γεγονότα
Ο εναγόμενοσ ςυμφωνεί ωσ προσ το χρόνο και τον τόπο του ατυχιματοσ. Ωςτόςο, ο
εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι τα αποδεικτικά ςτοιχεία κα αποδείξουν ότι ο ενάγων ξαφνικά
και χωρίσ προειδοποίθςθ φρζναρε, ςταματϊντασ το όχθμά του απροςδόκθτα. Ρεραιτζρω, τα
αποδεικτικά ςτοιχεία κα αποδείξουν πωσ, παρόλο που ο εναγόμενοσ οδθγοφςε με λογικι
ταχφτθτα, δεν ιταν ςε κζςθ να ςταματιςει το δικό του όχθμα λόγω του απροςδόκθτου και
απρόβλεπτου φρεναρίςματοσ από τον ενάγοντα. Ο εναγόμενοσ παραδζχκθκε ότι δεν ιταν
ςε κζςθ να ςταματιςει το όχθμά του εγκαίρωσ γιατί δεν είδε τον ενάγοντα παρά μόνο όταν
εκείνοσ ςταμάτθςε. Ο εναγόμενοσ οδθγεί κανονικά μζςα ςτο όριο ταχφτθτασ, ωςτόςο, δεν
είναι βζβαιοσ για τθν ακριβι ταχφτθτα με τθν οποία οδθγοφςε τθ ςτιγμι που προςπάκθςε

να ςταματιςει το όχθμά του. Ο εναγόμενοσ αναφζρει ότι ζδωςε μια γραπτι διλωςθ για το
ςκοπό αυτό.
Ευκφνθ
Ο εναγόμενοσ αναγνωρίηει ότι τεκμαίρεται θ υπαιτιότθτά του κακϊσ ιταν από πίςω.
Ωςτόςο, εφαρμόηοντασ το Δόγμα τθσ Αιφνίδιασ Κατάςταςθσ Ανάγκθσ, ο ενάγων δεν
κεωρείται ανυπαίτιοσ. Θ ςυνυπαιτιότθτα του ενάγοντοσ ςε αυτό το ατφχθμα είναι
τουλάχιςτον τθσ τάξεωσ του πενιντα (50%). Ραρά το γεγονόσ ότι ο εναγόμενοσ είναι εν μζρει
ςυνυπαίτιοσ, το δίκαιο τθσ Συγκριτικισ Αμζλειασ υποδθλϊνει ότι ο ενάγων μπορεί να
ανακτιςει μόνο το ποςοςτό τθσ ςυνυπαιτιότθτασ του εναγομζνου. Ωσ εκ τοφτου, ο
εναγόμενοσ μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ μόνο για οριςμζνεσ από τισ ηθμιζσ, αλλά όχι για
όλεσ.
Τραυματιςμοί
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί ότι ο ενάγων υπζςτθ ςθμαντικοφσ τραυματιςμοφσ. Στθν καλφτερθ
περίπτωςθ, ο ενάγων είχε μια κάκωςθ μαλακϊν ιςτϊν γνωςτό ωσ whiplash ι «τράβθγμα του
λαιμοφ».
Ραρά τισ καταγγελίεσ του ενάγοντοσ, δεν υπάρχει καμία απολφτωσ ορκοπεδικι βλάβθ. Στθν
πραγματικότθτα, θ υποτικζμενθ «εξόγκωςθ» του δίςκου ιταν απλϊσ μια προχπάρχουςα
κατάςταςθ. Επίςθσ, θ ιατρικι φροντίδα που λαμβάνει ο ενάγων είναι αμφιςβθτιςιμθ, κακϊσ
αποτελείται κυρίωσ από τισ υπθρεςίασ του Δρ. Quack, ενόσ χειροπρακτικοφ, ο οποίοσ
ειδικεφεται ςτθν αντιμετϊπιςθ των ατόμων που εμπλζκονται ςε τροχαία ατυχιματα. Ο Δρ
Quack είναι γνωςτόσ από το γεγονόσ ότι διαφθμίηετε ευρζωσ τόςο ςε διαφθμιςτικζσ
πινακίδεσ όςο και ςτθν τθλεόραςθ για τθν αντιμετϊπιςθ των τραυματιϊν από τροχαία
ατυχιματα.
Αποηθμίωςθ
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί ότι υπιρξε κάποια μείωςθ τθσ αξίασ του οχιματοσ του ενάγοντοσ.
Ο εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι ο ενάγων ζχει ιδθ απολαφςει τθν εφλογθ αγοραία αξία για το
όχθμα και ζχει, ωσ εκ τοφτου, αποηθμιωκεί ςτο ακζραιο.
Προθγοφμενεσ ιατρικζσ δαπάνεσ
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί τθν εικαηόμενθ δαπάνθ των 3.000 δολάρια ςε ιατρικά ζξοδα. Ο
εναγόμενοσ ιςχυρίηεται ότι θ πλειοψθφία αυτϊν των ιατρικϊν εξόδων ζχουν δαπανθκεί ςτον
Quack Δρ, ζνα χειροπρακτικό, θ αγωγι του οποίο είναι αμφίβολθ, ςτθν καλφτερθ
περίπτωςθ.
Μελλοντικζσ ιατρικζσ δαπάνεσ
Ο εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι ο ενάγων κα ζχει λίγεσ, αν υπάρχουν, μελλοντικζσ ιατρικζσ
δαπάνεσ.

Διαφυγόντα κζρδθ και βλάβθ τθσ ικανότθτασ βιοποριςμοφ
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί ότι ο ενάγων είχε κάποια απϊλεια τθσ ικανότθτοσ βιοποριςμοφ. Ο
ενάγων είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ λογιςτισ με εξαψιφιο ειςόδθμα. Ο ενάγων δεν
υφίςταται πόνουσ τισ περιςςότερεσ θμζρεσ. Ωςτόςο, ο ενάγων υποςτθρίηει ότι ο ίδιοσ δεν
είναι ςε κζςθ να εργαςτεί κανονικά για 60 ϊρεσ τθν εβδομάδα εξαιτίασ του ςθμαντικοφ
πόνου. Είναι αξιοςθμείωτο, πωσ ο ενάγων δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπιρξε κάποια
ελάττωςθ του ειςοδιματόσ του.
Γενικζσ Αποηθμιϊςεισ
Μια αποηθμίωςθ τθσ τάξεωσ των 5.000,00 με 15.000,00 δολαρίων για τουσ τραυματιςμοφσ
των μαλακϊν ιςτϊν που υπζςτθ ο ενάγων κα ιταν γενναιόδωρθ ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ.
Περίλθψθ και ςυμπζραςμα
Αυτι είναι μια υπόκεςθ ςτθν οποία ο ενάγων, ο οποίοσ δεν τραυματίςτθκε ςοβαρά, ζχει
τουλάχιςτον πενιντα (50%) τοισ εκατό ςυνυπαιτιότθτα. Ρρϊτον, ο ενάγων ζχει ιδθ λάβει τθν
εφλογθ αγοραία αξία για το όχθμα και ζχει, ωσ εκ τοφτου, αποηθμιωκεί ςτο ακζραιο.
Δεφτερον, ο ενάγων προςπάκθςε να προςδϊςει μζγεκοσ ςτουσ τραυματιςμοφσ του.
Ωςτόςο, πιςτεφουμε ότι οφτε δικαςτισ οφτε οι ζνορκοι κα κεωριςουν τον ενάγοντα και τουσ
τραυματιςμοφσ του αξιόπιςτουσ και υπολογίςιμουσ. Ριςτεφουμε πωσ οι ζνορκοι κα
αμφιςβθτιςουν ςοβαρά τθν αξιοπιςτία του εν λόγω ατόμου, υπό το φωσ μάλιςτα τθσ
εκκρεμοφςασ ποινικισ δίωξισ του για ςεξουαλικι παρενόχλθςθ ανιλικθσ. Ο εναγόμενοσ
κατανοεί πωσ θ εκκρεμοφςα ποινικι δίωξθ δεν είναι κατά κανόνα παραδεκτι ωσ αποδεικτικό
ςτοιχείο, πλθν όμωσ ο εναγόμενοσ ιςχυρίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι παραδεκτι για
τθν εκτίμθςθ τθσ αξιοπιςτίασ του ενάγοντοσ. Τελικά, ο διακανονιςμόσ των 15.000 δολαρίων
κα ιταν γενναιόδωροσ.
Με εκτίμθςθ
Richard J. Dodson

ΤΠΟΚΕΣΛΚΟ ΠΡΟΒΛΘΜΑ #2
ΤΠΟΚΕΘ ΘΚΛΚΘ ΒΛΑΒΘ
Ο Robert άςκθςε αγωγι κατά του γείτονά του τθσ διπλανισ πόρτασ για $ 17,100.00. Θ αγωγι
αυτι προζρχεται από ζνα περιςτατικό κατά το οποίο ο γείτονασ τθσ διπλανισ του πόρτασ, ο
Carl, ζριξε μια πζτρα και τον χτφπθςε ςτο πρόςωπο, ακριβϊσ πάνω από το μάτι του. Ο
Robert ζπρεπε να πάει ςτο κζντρο ζκτακτθσ ανάγκθσ και να του κάνουν 12 ράμματα. Ζχαςε
ρεςιτάλ πιάνου τθσ κόρθσ του ςιμερα το απόγευμα (Σάββατο) και θ κόρθ του, άρχιςε να
κλαίει κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, επειδι δεν ιταν εκεί. Είχε ζνα πρθςμζνο μαφρο
μάτι για μια εβδομάδα, κατά τθν οποία θ τοπικι εφθμερίδα ζγραψε ζνα άρκρο για τθν
επιχείρθςι του επιςκευισ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων. Δεν μποροφςαν να του πάρουν
φωτογραφία για το άρκρο λόγω τθσ εμφάνιςισ του. Δεν ιταν ςε κζςθ να εργαςτεί τθ
Δευτζρα, επειδι είχε ζνα τρομερό πονοκζφαλο.
Στθν αγωγι του, ο Robert διεκδικεί:
• $ 800 (για το πραγματικό κόςτοσ τθσ κεραπείασ ςτο κζντρο ζκτακτθσ ανάγκθσ, για τα
ράμματα κακϊσ και για τα αναλγθτικά. Ζχει τισ αποδείξεισ για να το αποδείξει)
• $ 700 (το κόςτοσ των μακθμάτων πιάνου τθσ κόρθσ του για ζνα ζτοσ, τα οποία
κορυφϊκθκαν με το ρεςιτάλ πιάνου που ζχαςε)
• $ 600 (για απϊλεια του ειςοδιματοσ τθ Δευτζρα, λόγω ακφρωςθσ των εργαςιϊν μιασ
ολόκλθρθσ θμζρασ λόγω του πονοκεφάλου του. Χρεϊνει τουσ πελάτεσ $ 75 τθν ϊρα για τισ
υδραυλικζσ
εργαςίεσ)
• 5.000 δολάρια (για τθν πικανά διαφυγόντα κζρδθ, επειδι θ εικόνα του δεν
ςυμπεριλιφκθκε ςτο άρκρο τθσ εφθμερίδασ για τθν επιχείρθςι του επιςκευισ υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων. Γνωρίηει ότι πολλά περιςςότερα άτομα κα διάβαηαν ζνα άρκρο αν
ςυνοδευόταν από μια εικόνα)
• $ 10.000 (για επιδείνωςθ και δυςφορία)
Ο Robert δεν υπζβαλε μινυςθ επειδι δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο Carl τον χτφπθςε
επίτθδεσ. Ο Carl ζριχνε τισ πζτρεσ για να κακαρίςει ζνα νζο χϊρο ςτον κιπο του, και μια από
αυτζσ τον χτφπθςε όπωσ πζραςε κοντά από τθν ιδιοκτθςία του. Ο Robert είχε καλζςει Cτον
arl και άφθςε ζνα μινυμα ςτο τθλεφωνθτι του, ότι κζλει 800 δολάρια για τα ιατρικά ζξοδα
του, $ 600 για τθν απϊλεια τθσ εργαςίασ μιασ θμζρασ, και $ 700 για μακιματα πιάνου τθσ
κόρθσ του, αλλά ο Carl δεν απάντθςε ποτζ ςτθν τθλεφωνικι κλιςθ του. Ο Robert άςκθςε ςτθ
ςυνζχεια μια αγωγι, επιδιϊκοντασ τα $ 10.000 για τθν επιδείνωςθ και τθν ταλαιπωρία
επειδι κζλει να βεβαιωκεί ότι κα λάβει κάτι από αυτι τθν υπόκεςθ. Το περιςτατικό τον
διατάραξε
πραγματικά.
Robert και Carl ιταν φιλιςυχοι γείτονεσ, αλλά πριν από δφο χρόνια, ο Carl άρχιςε να
διαμαρτφρεται για διάφορα πράγματα. Δεν του αρζςει το γεγονόσ ότι το δζντρο του Robert
του εμποδίηει τθν κζα ςτουσ λόφουσ και ρίχνει φφλλα ςτθν αυλι του. Ζχει απείλθςε να τθν
κόψει. Δεν του αρζςει το γεγονόσ ότι το ςκυλί του Robert γαβγίηει. Ο Robert κρατά το ςκυλί
δεμζνο ςτθν αυλι αρκετό χρόνο γιατί το ςκυλί αυτό δεν μπόρεςε ποτζ να είναι αξιόπιςτο
κατοικίδιο. Το ςκυλί γαβγίηει ςε ςκίουρουσ και περαςτικά αυτοκίνθτα. Ο Robert ςκζφτθκε να
μετακινιςει το ςκυλί ςτθν άλλθ πλευρά του ςπιτιοφ, αλλά τότε ο ςκφλοσ δεν κα μποροφςε

να βρίςκεται εκεί όπου παίηουν τα παιδιά του. Ο Robert και Carl μοιράηονται ζνα δρόμο
μεταξφ των ςπιτιϊν τουσ. Το αυτοκίνθτο του Carl, τα ποδιλατα των παιδιϊν του, ι μθχανι
του γκαηόν του, βρίςκονται πάντα ςτο δρόμο. Πταν ο Robert τον καλεί ηθτϊντασ του να
αφαίρεςε οποιοδιποτε από αυτά τα εμπόδια, ο Carl είναι οξφκυμοσ και ςυχνά αγενισ. Ο
Robert ζχει αγανακτιςει με τον Carl. Ο βράχοσ ιταν θ τελευταία ςταγόνα.
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Απαντ. Smith vs. Jones
Αγαπθτζ κ. Plotkin
Εκπροςωπϊ ο Robert Smith, ο οποίοσ ζχει ενάγει τον Carl Jones, για βλάβεσ που υπζςτθςαν
από τον κ. Smith ωσ αποτζλεςμα τθσ ρίψθσ ενόσ λίκου από τον κ. Jones. Εν αναμονι τθσ
επικείμενθσ διαμεςολάβθςθσ, ςασ ενθμερϊνω ςχετικά με τθ κζςθ του κ. Smith όςον αφορά
τθν ευκφνθ, τθν αποηθμίωςθ και τον διακανονιςμό.
Ιςτορικι βάςθ
Ο πελάτθσ μου, ο Robert Smith, είναι ζνασ 27-χρονοσ άνδρασ ο οποίοσ ηει ςτο δάςοσ του
Σζργουντ υποπεριφζρεια τθσ Baton Rouge, Louisiana τα τελευταία 5 χρόνια. Ο κ. Smith είναι

ζνασ υδραυλικόσ ο οποίοσ ζχει τθ δικι του επιχείρθςθ επιςκευισ υδραυλικϊν
εγκαταςτάςεων. Είναι παντρεμζνοσ με τρία ανιλικα παιδιά.
Ο εναγόμενοσ, Carl Jones, είναι γείτονασ του κ. Smith. Δυςτυχϊσ, υπάρχουν αρκετά ηθτιματα
που ζχουν ανακφψει μεταξφ των δφο γειτόνων από τότε που ο κ. Jones αγόραςε το ςπίτι
δίπλα ςτον κ. Smith περίπου πριν από τρία χρόνια. Αν και δεν πιςτεφουμε ότι τα ηθτιματα
αυτά ςυνδζονται άμεςα με το ςυμβάν που οδιγθςε ςτθν παροφςα αγωγι, θ ιςτορία δίνει
κάποιο νόθμα για τα ςκλθρά ςυναιςκιματα που υπάρχουν μεταξφ των δφο γειτόνων.
Ρριν από δφο χρόνια, ο κ. Jones άρχιςε να καλεί τον κ. Smith και να διαμαρτφρεται για το
γεγονόσ ότι το δζντρο ςτθν αυλι του κ. Smith ςτάηει ςταγόνεσ ςτθν αυλι του κ. Jones. Ο κ.
Jones απείλθςε να κόψει το δζντρο. Επιπλζον, ο κ. Jones εξακολουκεί να παραπονείται για
το γάβγιςμα του ςκφλου του κ. Σμικ.
Ο κ. Smith και ο κ. Jones μοιράηονται ζναν δρόμο που βρίςκεται μεταξφ των δφο ςπιτιϊν. Ο
κ. Jones ςυνεχίηει να επιτρζπει ςτα παιδιά του να αφινουν τα παιχνίδια τουσ ςτο δρόμο.
Επιπλζον, ο κ. Jones αφινει τθ μθχανι του γκαηόν του ςτο δρόμο, γεγονόσ που κακιςτά τθν
χριςθ του δρόμο από κ. Σμικ ςχεδόν αδφνατθ. Πταν ο κ. Smith επιχείρθςε να μιλιςει με τον
κ. Jones γι 'αυτό, ο Jones ιταν οξφκυμοσ και αγενισ. Ζχει αρνθκεί να αντιμετωπίςει τα
παραπάνω ηθτιματα.
Με αυτό το ιςτορικό ζλαβε χϊρα το περιςτατικό που προκάλεςε τθν ςοβαρι βλάβθ που
υπζςτθ ο κ. Smith.
Γεγονότα
Στισ 3 Φεβρουαρίου του 2008, ο κ. Smith περπατοφςε ςτον κοινό δρόμο μεταξφ των δφο
ςπιτιϊν. Ταυτόχρονα, ο κ. Jones προφανϊσ κακάριηε τισ πζτρεσ από ζνα μζροσ τθσ αυλισ
του, το οποίο επρόκειτο να μετατρζψει ςε κιπο. Αυτι είναι, όπωσ τθν αντιλαμβανόμαςτε, θ
κζςθ του κ. Jones. Εν πάςθ περιπτϊςει, όπωσ ο κ. Smith πιγαινε προσ το αυτοκίνθτό του,
χτυπικθκε από ζναν λίκο που ζριξε ο κ. Jones. Είναι βζβαιο ότι ο κ. Jones ζριξε τον βράχο ο
οποίοσ χτφπθςε και τραυμάτιςε τον κ. Smith. Είναι αςαφζσ το κατά πόςο ο κ. Jones το ζκανε
εςκεμμζνα ι από ατφχθμα.
Ευκφνθ
Ο κ. Jones είναι υπεφκυνοσ για τισ βλάβεσ που υπζςτθ από τον κ. Smith, ανεξάρτθτα από το
αν ο κ. Jones ζριξε τον βράχο από πρόκεςθ ι από ατφχθμα. Εάν αυτι θ ενζργεια από τον κ.
Jones δεν ιταν εςκεμμζνθ, τότε προφανϊσ ο κ. Jones από αμζλεια παρζλειψε να
διαςφαλίςει ότι ζριχνε τισ πζτρεσ ςε μια περιοχι όπου δεν υπιρχε κάποιο πρόςωπο. Και ςτισ
δφο περιπτϊςεισ, θ ευκφνθ είναι ξεκάκαρθ.
Τραυματιςμοί και Αποηθμιϊςεισ
Ο Carl Smith αμζςωσ πιγε ςτο κζντρο ζκτακτθσ ανάγκθσ του Νοςοκομείου τθσ Ραναγίασ τθσ
λίμνθσ όπου εξετάςτθκε από γιατρό των εξωτερικϊν ιατρείων. Μόλισ θ πλθγι φανερϊκθκε,
ο ιατρόσ ζραψε τθν πλθγι με 12 ράμματα. Θ ουλι και οίδθμα από το τραφμα του
προκάλεςαν μεγάλο ςωματικό πόνο, θκικι βλάβθ και ανθςυχία και, επιπλζον, τον ανάγκαςε
να ζχει ζνα μαυριςμζνο μάτι για μια εβδομάδα.

Κατά τθ ςτιγμι του ατυχιματοσ, ο Carl ιταν κακ’ οδόν ςε ζνα ρεςιτάλ πιάνου μίασ από τισ
κόρεσ του. Ωσ αποτζλεςμα του ατυχιματοσ, ο κ. Smith ζχαςε το ρεςιτάλ τθσ κόρθσ του και,
επειδι ο πατζρασ τθσ δεν ιταν εκεί και ανθςυχοφςε για τθν κατάςταςι του, θ κόρθ του,
άρχιςε να κλαίει κατά τθν εκτζλεςθ και αυτι δεν ιταν ςε κζςθ να ολοκλθρϊςει το ρεςιτάλ.
Επιπλζον, θ τοπικι εφθμερίδα ζγραφε ζνα άρκρο ςχετικά με τθν επιχείρθςθ επιςκευισ
υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων του κ. Smith. Ωσ αποτζλεςμα του ατυχιματοσ και
τραυματιςμοφ, δεν κατζςτθ δυνατό να πάρουν φωτογραφία του κ. Smith για το άρκρο λόγω
τθσ εμφάνιςισ του.
Εξαιτίασ του ατυχιματοσ, ο κ. Smith δεν ιταν ςε κζςθ να προςζλκει ςτθν δουλειά του για
μία θμζρα με αποτζλεςμα να χάςει ειςοδιματα.
Θ αποηθμίωςθ για τον κ. Σμικ μπορεί να ςυνοψιςτεί ωσ εξισ:
Λατρικζσ και ςυναφείσ δαπάνεσ: 800 δολάρια
Κόςτοσ των μακιματα πιάνου για ζνα χρόνο: 700 δολάρια
Απϊλεια ειςοδιματοσ: 600 δολάρια
Απϊλεια μελλοντικϊν εςόδων από τθν απϊλεια τθσ δθμοςιότθτασ: 5.000 δολάρια

Θκικι βλάβθ (ςωματικόσ πόνοσ / θκικι βλάβθ) $ 10.000
Σφνολο: 17.100 δολάρια
Περίλθψθ και ςυμπζραςμα
Αυτό το ατυχζσ ςυμβάν προκλικθκε χωρίσ κανζνα ςφάλμα του πελάτθ μου κ. Smith. Είτε ο κ.
Jones ςκόπευε να τραυματίςει τον κ. Smith είτε απλά το ζπραξε από αμζλεια, ο κ. Jones είναι
υπαίτιοσ. Κα κζλαμε να αποφευχκεί θ προςφυγι ςτθ δικαιοςφνθ για το κζμα αυτό, αλλά
είμαςτε διατεκειμζνοι να το πράξουμε αν ζνασ λογικόσ διακανονιςμόσ δεν μπορζςει να
επιτευχκεί. Ανυπομονοφμε να προςπακιςουμε να καταλιξουμε ςε φιλικό διακανονιςμό τθσ
υπόκεςθσ αυτισ.
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ, είμαι ειλικρινά δικόσ ςασ

John W. deGravelles

Εμπιςτευτικό Ζγγραφο Κζςθσ εκ μζρουσ του Εναγομζνου

Steven R. Plotkin 232
Lake Marina Drive New
Orleans, LA 70124 Ph:
504-282-7777
Απαντ Smith v. Jones

Αγαπθτζ κ. Plotkin:
Σασ ενθμερϊνουμε ότι θ εν λόγω εταιρεία αντιπροςωπεφει τον Carl Jones, ο οποίοσ
κατονομάηεται ωσ εναγόμενοσ ςτθν ςχετικι αγωγι. Εκτιμϊ τθν ςυμφωνία ςασ να ενεργιςετε
ωσ διαμεςολαβθτισ ςε αυτι τθν υπόκεςθ, και κζλω να ςασ ενθμερϊςω για τθν αλικεια των
γεγονότων ςε αυτό το δυςτυχζσ περιςτατικό, όπωσ και για τθν κζςθ τθσ εν λόγω εταιρείασ
αναφορικά με τθν αποηθμίωςθ και τον διακανονιςμοφ.
Πραγματικά περιςτατικά και Ιςτορικό
Ο πελάτθσ μου, ο εναγόμενοσ, και ο ενάγων είναι γείτονεσ διπλανισ πόρτασ για αρκετά
χρόνια. Ενϊ αρχικά οι δφο γείτονεσ τα πιγαιναν καλά, θ ςχζςθ τουσ ζχει επιδεινωκεί κατά τα
τελευταία δφο (2) χρόνια. Θ εξιγθςθ: άρχιςε με τρία άκρα ενόσ δζντρου του ενάγοντοσ που
κρζμονται πάνω από το όριο τθσ ιδιοκτθςίασ και παρεμποδίηουν τθ κζα του πελάτθ μου
ςτουσ λόφουσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο εναγόμενοσ ηιτθςε προφορικά από τον ενάγοντα να
διορκϊςει το πρόβλθμα με τα άκρα του δζντρου. Μετά από πολλζσ αποτυχθμζνεσ
παρεκκλίςεισ, ο εναγόμενοσ απείλθςε να κόψε ο ίδιοσ τα άκρα του δζντρου προτοφ αυτά
αφαιρεκοφν οριςτικά από τον Smith. Επιπλζον, το ςκυλί του ενάγοντα είναι μια πραγματικι
ενόχλθςθ για τθ γειτονιά. Σε δφο ξεχωριςτζσ περιπτϊςεισ, ο εναγόμενοσ ζχει αναγκαςτεί να
καλζςει τισ αρμόδιεσ αρχζσ για να παραπονεκεί για το ςκυλί που ο ενάγων κρατά δεμζνο
ςτθν αυλι. Το ςκυλί γαβγίηει ακατάπαυςτα, κάτι που είναι μια ςθμαντικι όχλθςθ. Ραρά τισ
παρεκκλίςεισ του εναγομζνου, ο ενάγων αρνείται ςυνεχϊσ να φζρει το ςκυλί του μζςα ςτο
ςπίτι του ι ακόμθ και να το τοποκετιςει ςτθν άλλθ πλευρά του ςπιτιοφ. Ωσ επιδείνωςθ των
προβλθμάτων αυτϊν, ο ενάγων και ο εναγόμενοσ πρζπει να μοιράηονται ζνα δρόμο μεταξφ
των ςπιτιϊν τουσ. Ο ενάγων διαμαρτφρεται ςυνεχϊσ ότι ο εναγόμενοσ και τα παιδιά του
αφινουν αντικείμενα ςτο δρόμο. Ωςτόςο, ο εναγόμενοσ ιςχυρίηεται πϊσ κάκε φορά που
κάτι ζχει απομείνει ςτο δρόμο, απομακρφνεται αμζςωσ. Ο πελάτθσ μου πιςτεφει ότι ο
ενάγων διζρχεται μια κρίςθ μζςθσ θλικίασ και, δυςτυχϊσ, διοχετεφει τθ ςφγχυςι του ςτουσ
γείτονζσ του, οι οποίοι είναι πολφ πιο φιλικοί και αρεςτοί ςτθν γειτονιά.
Στισ 3 Φεβρουαρίου του 2008, ο εναγόμενοσ, ςτθν πραγματικότθτα, εργάηονταν ςτθν αυλι
του. Ο εναγόμενοσ απομάκρυνε πζτρεσ από μια περιοχι τθσ αυλισ του που κα μετζτρεπε ςε
κιπο. Ο εναγόμενοσ ζριχνε τουσ λίκουσ πάνω ςε ζνα ςωρό από λίκουσ που βρίςκονται ςτθν

δικι του ιδιοκτθςία. Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί το χτφπθμα του ενάγοντοσ με τθν πζτρα. Ο
εναγόμενοσ όντωσ παρατιρθςε τον ενάγοντα που βριςκόταν ςτο δρόμο να αιμορραγεί ,
τουλάχιςτον δζκα (10) πόδια από το ςωρό των λίκων. Ο πελάτθσ μου είναι υπό τθν
πεποίκθςθ ότι ο ενάγων απλϊσ γλίςτρθςε ςτο δρόμο, και τϊρα προςπακεί να επιρρίψει το
ςφνολο περιςτατικό ςε αυτόν λόγω τθσ προςωπικι αντιπάκειασ του ενάγοντοσ με τον
πελάτθ μου.
Ευκφνθ
Αν ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι πειςτοφν από τον ενάγοντα, αναγνωρίηω πωσ ο πελάτθσ μου, ο
εναγόμενοσ, κα ευκφνεται εξ αμελείασ λόγω τθσ παράλειψθσ να εξαςφαλίςει ότι ζριχνε τουσ
λίκουσ ςε μια περιοχι όπου δεν υπιρχε κάποιο πρόςωπο.
Τραυματιςμοί
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί ότι ενάγων υπζςτθ ςθμαντικοφσ τραυματιςμοφσ. Το πολφ πολφ, ο
ενάγων να είχε ζναν πονοκζφαλο για μια θμζρα, 12 ράμματα, κακϊσ και ζνα μαφρο μάτι για
μια εβδομάδα. Σε καμία περίπτωςθ τζτοια ιςςονοσ ςθμαςίασ και παροδικοφ χαρακτιρα
τραυματιςμοί δεν δικαιολογοφν το ποςό των 10.000,00 δολαρίων για τθν επιδείνωςθ και τθν
ταλαιπωρία.
Προθγοφμενεσ ιατρικζσ δαπάνεσ
Αν ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι πειςτοφν από τον ενάγοντα, ο εναγόμενοσ αναγνωρίηει ότι αυτόσ
κα ευκφνεται για 800 δολάρια για τα ιατρικά και ςυναφι ζξοδα. Ο εναγόμενοσ αναγνωρίηει
ότι αυτό είναι λογικό, δεδομζνου ότι ιταν το πραγματικό κόςτοσ τθσ αγωγισ ςτα εξωτερικά
ιατρεία για τα ράμματα και για τθν φαρμακευτικι αγωγι.
Μελλοντικζσ ιατρικζσ δαπάνεσ
Ο εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι ο ενάγων δεν κα ζχει μελλοντικζσ ιατρικζσ δαπάνεσ απολφτωσ.
Κόςτοσ των μακιματα πιάνου για ζνα ζτοσ
Ο εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι θ αδυναμία του ενάγοντοσ να παρακολουκιςει ζνα ρεςιτάλ
πιάνου δεν δικαιολογεί τθν ευκφνθ εκ μζρουσ του εναγομζνου για τθν αξία ενόσ ολόκλθρου
ζτουσ μακθμάτων πιάνου.
Απϊλεια ειςοδιματοσ
Αν ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι πειςτοφν από τον ενάγοντα, ο εναγόμενοσ αναγνωρίηει ότι αυτόσ
κα ευκφνεται για 600 δολάρια για τθν απϊλεια ειςοδιματοσ κατά τθν θμζρα τθσ ςωματικισ
βλάβθσ. Αν και ο εναγόμενοσ υποςτθρίηει ότι οι τραυματιςμοί του ενάγοντοσ δεν είναι κατά
κανζνα τρόπο ςοβαροί, ο εναγόμενοσ αναγνωρίηει ότι θ βλάβθ του ενάγοντα ενείχε

επίςκεψθ ςτο νοςοκομείο και προςωρινό πόνο που τον εμπόδιςε να εργαςτεί τθν πρϊτθ
θμζρα μετά το ςυμβάν.
Απϊλεια μελλοντικϊν εςόδων από Απϊλεια τθσ δθμοςιότθτασ
Ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί ότι θ αδυναμία να πάρουν φωτογραφία του ενάγοντοσ για το
άρκρο τθσ εφθμερίδασ προκαλεί τθν απϊλεια μελλοντικϊν εςόδων τθσ τάξεωσ των 5.000
δολαρίων . Ο ενάγων κα μποροφςε να προςφζρει απλϊσ ςτθν εφθμερίδα μια παλιά
φωτογραφία του εαυτοφ του. Ρεραιτζρω, ο ενάγων είχε πονοκζφαλο για μία θμζρα και ζνα
μαυριςμζνο μάτι για μία μόνο εβδομάδα. Ο ενάγων κα μποροφςε εφκολα να
επαναπρογραμματιςει τθν λιψθ τθσ φωτογραφίασ του για μια άλλθ θμζρα.
Περίλθψθ και ςυμπζραςμα
Στθν παροφςα υπόκεςθ, ο εναγόμενοσ αμφιςβθτεί το χτφπθμα ςτον ενάγοντα με πζτρα. Σε
περίπτωςθ που ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι που επιλεγοφν πειςτοφν από τον ενάγοντα, ο ενάγων
κα είχε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για τα ιατρικά ζξοδα και για τθν απϊλεια ειςοδιματοσ.
Ωςτόςο, ο ενάγων ζχει υπερβάλει όςον αφορά τουσ τραυματιςμοφσ του, και δεν κεωροφμε
ότι ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι κα επιδικάςουν το κόςτοσ των μακθμάτων πιάνου ι αποηθμίωςθ
για απϊλεια μελλοντικϊν εςόδων. Επίςθσ, κεωροφμε ότι ο δικαςτισ ι οι ζνορκοι δεν κα
κεωριςουν τον τραυματιςμό του ενάγοντοσ τόςο ςοβαρό ϊςτε να του επιδικάςουν το ποςό
των 10.000 δολαρίων για θκικι βλάβθ. Συνολικά, το ποςό των 1.500 δολαρίων ωσ
διακανονιςμόσ είναι γενναιόδωρο.
Ειλικρινά δικόσ ςασ
Richard J. Dodson

Τπόδειγμα Ζκκεςθσ διαμεςολάβθςθσ και Ζντυπο υμφωνθτικοφ

Ενάγων/ Εναγόμενοσ

Δικθγόροσ
Διαμεςολαβθτισ

Θμερομθνία Διαμεςολάβθςθσ: ___
Σοποκεςία Διαμεςολάβθςθσ: ______
Ηθτιματα που παρουςιάςτθκαν ςτον διαμεςολαβθτι:

Αποτελζςματα τθσ διαμεςολάβθςθσ:
Αναγνωρίηοντασ ότι ο ςκοπόσ τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι να επιτρζψει ςτα μζρθ να
επιλφςουν τισ διαφορζσ τουσ ςε ζναν φιλικό περιβάλλον με τθ βοικεια ενόσ
αμερόλθπτου και ανεξάρτθτου διαμεςολαβθτι, αυτι θ ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν ζχει
ςτόχο να περιορίςει τθν ανάγκθ για περαιτζρω εξωτερικι παρζμβαςθ. Μετά το πζρασ τθσ
διαδικαςίασ αυτισ:
_ Σα μζρθ ζχουν καταλιξει ςε ςυμφωνία, οι όροι τθσ οποίασ κακορίηονται παρακάτω.
__ Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ αδυνατοφν να καταλιξουν ςε ςυμφωνία. Απαρικμοφνται τα
κζματα για περαιτζρω ακρόαςθ ι που αφοροφν τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ.
_ Σα μζρθ ςυμφωνοφν να τθροφν τουσ όρουσ αυτισ τθσ διαμεςολάβθςθσ και / ι τθσ
ςυμφωνίασ εμπιςτευτικοφσ.
υμφωνία Διαμεςολάβθςθσ
Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ κατζλθξαν ςε ςυγκεκριμζνθ ςυμφωνία. Οι ακόλουκοι όροι
προορίηονται για τθν επίλυςθ των υφιςτάμενων διαφορϊν μεταξφ των μερϊν. Οι όροι τθσ
παροφςασ αποςκοποφν ςτθν πρόβλεψθ του τι μπορεί να ςυμβεί προβλζπουν τι γίνεται ςε
περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και προςτατεφουν τα μζρθ με μια απόφαςθ.
Οι ειδικοί όροι αυτισ τθσ ςυμφωνίασ είναι οι εξισ:
Ο ενάγων και ο εναγόμενοσ ςυμφωνοφν ςτα εξισ:

Form 11-1

Επιπλζον, όλα τα μζρθ ςυμφϊνθςαν από κοινοφ ωσ εξισ:

Με τθν υπογραφι τουσ, τα μζρθ αναγνωρίηουν ότι ζχουν διαβάςει και κατανοιςει κάκε
ζνα από τουσ ανωτζρω όρουσ. Αναγνωρίηουν επίςθσ ότι ειςζρχονται ςε αυτι τθ ςυμφωνία
ελεφκερα και επιβεβαιϊνουν ότι οι όροι τθσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο ςφνολό τουσ. ε
περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ διζνεξθσ, τα μζρθ ςυμφωνοφν να υποβάλουν το κζμα ςε
διαμεςολάβθςθ, πριν από τθ άςκθςθ οποιαςδιποτε δικονομικισ ενζργειασ ςφμφωνα με
τουσ όρουσ του παρόντοσ.

Θμερομθνία

Θμερομθνία

Ενάγων

Εναγόμενοσ

Θμερομθνία

Θμερομθνία

υνιγοροσ Ενάγοντοσ /

υνιγοροσ Εναγομζνου

