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Πρώτιστος στόχος του μαθήματος για την Εναλλακτική Επίλυση
Διαφορών (Alternative Dispute Resolution) είναι η ουσιαστική
κατανόηση των εργαλείων που υφίστανται διεθνώς αλλά και στην
εσωτερική έννομη τάξη για την διευθέτηση των διαφορών, πέραν της
δικαστικής προσφυγής καθώς και η κατανόηση των διεθνών τάσεων
ως προς τον τομέα αυτό αλλά και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου
στην εθνική έννομη τάξη.
Στην πρώτη διάλεξη θα γίνει μια πρώτη εισαγωγή στα Μέσα
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως έχουν διαμορφωθεί διεθνώς
και θα επισημανθούν και αναλυθούν τα βασικά νομικά κείμενα, που τα
ρυθμίζουν. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν η ανάπτυξη και εξέλιξη του
διεθνούς δικαίου στον τομέα αυτό, οι διεθνείς εξελίξεις γύρω από την
εναλλακτική επίλυση διαφορών καθώς και τα διαθέσιμα εργαλεία
στην κυπριακή έννομη τάξη.
Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα θα αναλυθεί ενδελεχώς ο θεσμός της
Διαιτησίας, με μια επισκόπηση των διεθνών συμβάσεων, που την
έχουν οριοθετήσει. Περαιτέρω, θα τονιστεί η διάκριση μεταξύ της
εθνικής και διεθνούς διαιτησίας και τέλος θα μελετηθεί η εθνική
νομοθεσία πάνω στη Διαιτησία και θα μελετηθούν οι βασικές νομικές
της πτυχές.
Στις επόμενες δύο ενότητες θα γίνει εκτενής αναφορά πάνω στις
τεχνικές των διαπραγματεύσεων, και θα αναδειχθεί το γεγονός ότι
αποτελούν από τις βασικές δεξιότητες του σύγχρονου νομικού. Θα
προβληθούν τα βασικά διαπραγματευτικά μοντέλα και θα εντοπιστούν
τα κύρια σημεία, στα οποία πρέπει να εστιάσει ο νομικός παραστάτης,
προκειμένου να εξέλθει από μια διαπραγμάτευση με τα περισσότερα
δυνατά οφέλη για τον εντολέα του.
Στις ενότητες 6-8 θα εισέλθουμε στον κόσμο της διαμεσολάβησης, του
πλέον σύγχρονου μέσου εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Θα
εξεταστεί η Κοινοτική Οδηγία για τη διαμεσολάβηση και ο Ευρωπαϊκός
Κώδικας Δεοντολογίας καθώς και ο Κυπριακός εφαρμοστικός νόμος
σε σύγκριση με την Ελληνική Αντίστοιχη νομοθεσία. Θα αναλυθούν οι
βασικές παράμετροι της διαμεσολάβησης και οι νομικές τους

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

πτυχώσεις, όπως το απόρρητο της διαδικασίας και η εκτελεστότητα
της απόφασης.
Στις τελευταίες δύο ενότητες θα γίνει η παρουσίαση μιας
διαμεσολαβητικής διαδικασίας και θα δοθεί η ευκαιρία στους
σπουδαστές να συμμετάσχουν και αυτοί σε παρόμοια διαδικασία,
προκειμένου να εκπαιδευτούν βιωματικά.
Κατανόηση και αφομοίωση των κυριότερων Μέσων Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών, των βασικών τους διακρίσεων και του νομικού
πλαισίου που τα ρυθμίζει.
Εισαγωγή στη Διαιτησία, με πλήρη επισκόπηση του νομικού
πλαισίου, στην Κύπρο και Διεθνώς, ικανότητα διάκρισης μεταξύ
εθνικής και διεθνούς διαιτησίας, και εξοικείωση με τη διαδικασία και τα
οφέλη του επιτυχημένου αυτού θεσμού.
Γνωριμία με τα πλέον γνωστά διαπραγματευτικά μοντέλα και τις
βασικές δεξιότητες, που καθιστούν μια διαπραγμάτευση επιτυχή
καθώς και πρακτική εφαρμογή τους.
Μελέτη της διαμεσολάβησης ως ενός εκ των βασικότερων Μ.Ε.Ε.Δ.,
ανάλυση του νομικού πλαισίου και των επί μέρους στοιχείων του
θεσμού καθώς και πρακτική εφαρμογή της διαμεσολαβητικής
διαδικασίας.
Κανένα

Συναπαιτούμενα

Κανένα

1. Η γένεση των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών
(Alternative Dispute Resolution) )και τα βασικά εργαλεία, όπως
εφαρμόζονται σήμερα διεθνώς και στην εθνική έννομη τάξη.
2. Οι διεθνείς συμβάσεις, τα Κοινοτικά κείμενα σχετικά με την
Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών.
3. Η ηλεκτρονική/διαδικτυακή επίλυση διαφοράς (Online Dispute
Resolution-O.D.R.), ως σύγχρονη τάση καταναλωτικών
διαφορών με έμφαση σε αυτές, που ανακύπτουν από το
ηλεκτρονικό εμπόριο.
4. Η πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία η σχετική με το O.D.R..
5. Η εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών και εργατικών
διαφορών στην Κύπρο και την Ελλάδα.
6. Εισαγωγή στη διαιτησία: Οι διαφορές και τα κοινά στοιχεία της
διαιτησίας με τη δικαστική διαμάχη.
7. Διεθνείς και Κοινοτικές Συμβάσεις και το Ελληνικό και
Κυπριακό Δίκαιο που σχετίζονται με τη Διαιτησία.
8. Το συνυποσχετικό και η σημασία του.
9. Η ρήτρα διαιτησίας.
10. Τα στάδια της διαιτητικής διαδικασίας, η επιλογή του δικαίου,
του τόπου διεξαγωγής της διαιτησίας και του διαιτητή.
11. Η ισχύς της διαιτητικής απόφασης, η αναγνώρισή της και το
σχετικό διεθνές νομικό πλαίσιο.
12. Η διαιτησία στο I.C.C..
13. Η αναγνώριση των τεχνικών της διαπραγμάτευσης.
14. Η οριοθέτηση των περαιτέρω επιλογών έκαστης πλευράς σε
περίπτωση αποτυχίας της διαπραγμάτευσης (αρχή του
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B.A.T.N.A.-Best Alternative To a Negotiation Agreement).
15. Η σημασία της αναγνώρισης και κατάλληλης χρήσης της
γλώσσας του σώματος κατά τη διάρκεια απαιτητικών
συζητήσεων.
16. Πρακτική ανάλυση των διαπραγματευτικών εργαλείων μέσω
οπτικοακουστικών μέσων.
17. Η διαμεσολάβηση και τα πλεονεκτήματά της.
18. Τα οριζόμενα στην Κοινοτική Οδηγία για τη διαμεσολάβηση
καθώς και στο ελληνικό και κυπριακό σχετικό νόμο.
19. Η συμφωνία υπαγωγής σε διαμεσολάβηση και οι διαφορές της
από το συνυποσχετικό της διαιτησίας.
20. Η ρήτρα διαμεσολάβησης.
21. Τα στάδια της διαμεσολαβητικής διαδικασίας.
22. Το απόρρητο της διαμεσολάβησης και της τελικής συμφωνίας
των μερών, ως συγκριτικό πλεονέκτημα του θεσμού και ως
λόγος επιλογής του.
23. Προστασία των μερών κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης
και η αναστολή της παραγραφής των αξιώσεών τους.
24. Η ισχύς της διαμεσολαβητικής συμφωνίας και οι διαφορές της
από τη δικαστική και της διαιτητική απόφαση αλλά και τον
απλό συμβιβασμό.
25. Σημαντικές
υποθέσεις,
που
διευθετήθηκαν
με
τη
διαμεσολάβηση διεθνώς.
26. Διαμεσολάβηση συνδυασμένη με διαιτησία (ARB-MED).
Προσομοίωση της διαμεσολάβησης
Παράδοση: 20 ώρες
Συζήτηση: 12 ώρες
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