Eπίλυση των Oικογενειακών
Διενέξεων
Tα Δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου
ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να
επιλύουν τις διενέξεις τους εκτός
δικαστηρίου. Αυτό είναι επειδή σας
γλιτώνει χρόνο και χρήματα αλλά και
επειδή οι παρατεταμένες διενέξεις
πιθανώς να έχουν άσχημη επίδραση στα
παιδιά και να προκαλέσουν ζημιά στις
σχέσεις τους με μέλη της οικογένειας.
Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις
που θα πρέπει να εξεταστούν πριν
ξεκινήσει η δικαστική αγωγή. Πρέπει
να σκεφτείτε ότι η συμβουλευτική,
διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση
πολλές φορές μπορεί να επιλύσουν
τη διένεξη σας αποφεύγοντας την
χειροτέρεψη μιας ήδη άσχημης
κατάστασης. Παρακάτω παρουσιάζονται
μερικές από τις υπηρεσίες που μπορείτε
να επιλέξετε. Μπορείτε να επιλέξετε
πολλαπλές προσεγγίσεις για την
επίλυση της διένεξής σας.

Διαπραγμάτευση
Αν δεν νιώθετε σίγουροι να διαπραγματευτείτε μόνοι σας, μπορείτε να
διαπραγματευτείτε μέσω δικηγόρου που
θα σας προτείνει λύσεις μέσω επιστολών
και τηλεφωνημάτων. Οι συνεδριάσεις
στρογγυλής τραπέζης περιλαμβάνουν
τους δικηγόρους και τους πελάτες τους
σε διαπραγματεύσεις προσωπικά με τον
άλλο δικηγόρο και τον πελάτη του.
H άσκηση της εξωδικαστικής επίλυσης
νομικής διαφοράς με συνεργασία
(collaborative law) μοιάζει με τη
συνεδρίαση στρογγυλής τραπέζης,
με τη διαφορά ότι συνήθως υπάρχει
μια σειρά συνεδριάσεων, και οι
συνεδριάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν
εμπειρογνώμονες όπως λογιστές ή
ψυχολόγους. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι
δικηγόροι ζητούν από τους πελάτες τους
να αφοσιωθούν σε διαπραγμάτευση και
να μην προβούν σε δικαστική αγωγή.

Διαμεσολάβηση
Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία
όπου ένα αμερόληπτο άτομο σας
βοηθάει να έρθετε σε συμφωνία.
Μερικές φορές ο διαμεσολαβητής
δίνει μια γνώμη όσον αφορά μια
κατάλληλη επίλυση και μερικές φορές
ο διαμεσολαβητής περιορίζεται στην
καθοδήγηση των συζητήσεων χωρίς να
φέρει γνώμη.

Συνεδρίαση Νομικής
Βοήθειας
Στη Βικτώρια, η υπηρεσία Νομικής
Βοήθειας (Victoria Legal Aid) προσφέρει
μια υπηρεσία που λέγεται διαχείριση
διενέξεων στρογγυλής τραπέζης
(roundtable dispute management),
που είναι μια μορφή διαμεσολάβησης
όπου δίνεται συμβουλή σχετικά με τις
επιλογές για την κατάλληλη επίλυση της
διένεξης. Μερικές φορές περιλαμβάνει
και μια εξέταση του δικαιώματος για
χρηματοδότηση για νομική βοήθεια
αν σε περίπτωση απορρίψατε μια
κατάλληλη προσφορά για την επίλυση
της διένεξης.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μορφή
διαμεσολάβησης χρειάζεται τουλάχιστον
ένας από τους διάδικους να υποβάλει
αίτηση για επιχορήγηση νομικής
βοήθειας από την υπηρεσία Νομικής
Βοήθειας Βικτώριας.

Κέντρα Οικογενειακών
Σχέσεων
Ο δικηγόρος οικογενειακού δικαίου
μπορεί να σας παραπέμψει σε
κέντρο οικογενειακών σχέσεων Family Relationship Centre, που παρέχει
διαμεσολάβηση που χρηματοδοτείται
από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα
(Attorney-General). Οι πρώτες δυο ώρες
παρέχονται χωρίς χρέωση.
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Οι διαμεσολαβητές λέγονται επαγγελματίες επιλυτές οικογενειακών
διενέξεων Family Dispute Resolution Practitioner και πρέπει να είναι
διαπιστευμένοι και εγεγγραμμένοι μέσω
της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης.
Ένα μέλος του προσωπικού θα
σας κάνει μερικές ερωτήσεις όταν
τηλεφωνήσετε, θα εξηγήσει τη
διαδικασία και θα ρωτήσει αν χρειάζεστε
διερμηνέα.
Εφόσον αποφασίσετε ότι είστε
ευχαριστημένοι με την εξυπηρέτηση που
παρέχεται, ο υπάλληλος θα σας κλείσει
ραντεβού για να έρθετε σε συνάντηση
ενημέρωσης. Η ενημέρωση παραδίδεται
συνήθως σε ομαδική συνάντηση όμως
είναι δυνατό να παραδοθεί και ιδιαιτέρως
αν χρειάζεστε διερμηνέα ή δεν νιώθετε
άνετα σε ομαδική συνάντηση.
Μετά από την ενημέρωση το κέντρο
θα σας κλείσει ένα ραντεβού για
ιδιαίτερη οικογενειακή αξιολόγηση και
θα ενημερώσει το μέλος της οικογένειάς
σας ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί
του μέσω της διαμεσολάβησης.
Η οικογενειακή αξιολόγηση θα σας
βοηθήσει να προετοιμαστείτε για
διαμεσολάβηση. Το προσωπικό θα
συνεργαστεί μαζί με εσάς και το
μέλος της οικογένειάς σας σε μια
προσπάθεια να επιλύσετε το ζήτημα
προτού προχωρήσετε στη διαδικασία
διαμεσολάβησης.
Μερικά κέντρα έχουν επίσης και
συμβούλους παιδιών που μπορούν να
μιλήσουν με τα εγγόνια σας, και έπειτα
να θέσουν στη διαμεσολάβηση τις
σκέψεις των παιδιών.
Είναι δυνατό να παρευρεθούν και
δικηγόροι στο κέντρο οικογενειακών
σχέσεων αν συμφωνούν και τα δύο
συμμετέχοντα πρόσωπα. Το προσωπικό
στο κέντρο μπορεί να σας δώσει
περισσότερες πληροφορίες.
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Moreland Community Legal Centre Inc. (MCLC)
Κοινωνικό Νομικό Κέντρο Moreland
17 Sydney Road, Coburg VIC Australia 3058
Τηλ: 03 9383 2588 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ)
www.morelandclc.org.au
Inc. Reg. No A00025760
Το νομικό κέντρο MCLC άνοιξε το 1981. Δεσμευόμαστε στην παροχή δωρεάν νομικής και
οικονομικής συμβουλευτικής, συμβουλής και βοήθεια σε άτομα που διαμένουν, εργάζονται ή
σπουδάζουν στο Δήμο του Moreland.

Η δημοσίευση αυτών των ενημερωτικών
φυλλαδίων στηρίζεται από το Βικτωριανό Νομικό
Ίδρυμα (Victorian Law Foundation- VLF).

Πολύτιμες ιδέες για τη
διαπραγμάτευση και
διαμεσολάβηση
1. Να γνωρίζετε τι θέλετε να επιτύχετε
με τη διαμεσολάβηση.
2. Κάνετε μια λίστα των θεμάτων κατά
σειρά προτεραιότητας αναλόγως της
σημασίας τους.
3. Συγκεντρωθείτε στο αποτέλεσμα που
θα εξυπηρετήσει καλύτερα το εγγόνι
σας.
4. Κάνετε μια ειλικρινή προσπάθεια
προς επίλυση της διένεξης για να μην
πάτε στο δικαστήριο.

Αν δεν πετύχει η
διαμεσολάβηση;
Τα κέντρα οικογενειακών σχέσεων
και οι συνεργαζόμενοι δικηγόροι
προσπαθούν να σας βοηθήσουν να
επιλύσετε τη διένεξη σας χωρίς να πάτε
στο δικαστήριο. Ωστόσο, υπάρχουν
στιγμές που δεν επιλύεται η διένεξη με
διαμεσολάβηση. Μερικές φορές όσο και
να προσπαθήσετε δεν είναι δυνατό να
συμφωνήσετε.
Σε υποθέσεις όπου έχει δοκιμαστεί η
διαμεσολάβηση και δεν έχει πετύχει, ο
επαγγελματίας επιλυτής της διένεξης
θα σας δώσει βεβαίωση ότι έχει γίνει
προσπάθεια επίλυσης οικογενειακών
διενέξεων Family Dispute Resolution.
Οι μόνοι που έχουν ειδικότητα να
μπορούν να εκδώσουν αυτές τις
βεβαιώσεις είναι οι επαγγελματίες
επιλυτές Dispute Resolution Practitioner.
Στις περισσότερες υποθέσεις,
υποχρεωτικό είναι να γίνει προσπάθεια
επίλυσης μέσω διαδικασίας της επίλυσης
οικογενειακών διενέξεων προτού να
σας επιτρέψουν να ξεκινήσετε δικαστική
αγωγή. Μπορείτε να αποδείξετε ότι
προσπαθήσατε να επιλύσετε τη διένεξη
δείχνοντας τη βεβαίωση.
Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις αυτής
της προϋπόθεσης να προσκομίσετε
αποδείξεις ότι έγινε προσπάθεια
επίλυσης. Ζητήσετε νομική συμβουλή αν
δεν είστε σίγουροι αν είστε υποχρεωμένοι
να κάνετε προσπάθεια προς επίλυση
πριν κάνετε δικαστική αγωγή.

Δικαστική Αγωγή

Οικογενειακοί Σύμβουλοι

Σε μερικές περιπτώσεις η
διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση
δεν καταφέρνουν να επιλύσουν μια
διένεξη. Μερικές φορές ο επαγγελματίας
επιλυτής οικογενειακών διενέξεων
αποφασίζει ότι η υπόθεση δεν είναι
κατάλληλη για διαμεσολάβηση. Μερικές
φορές η υπόθεση μπορεί να είναι
επείγουσα και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι
κατάλληλη για διαμεσολάβηση.

Όταν ξεκινήσετε τη δικαστική αγωγή
συνήθως θα παραπεμφθείτε σε
συνάντηση με οικογενειακό σύμβουλο
Family Consultant. Η συζήτηση με
οικογενειακό σύμβουλο δεν είναι όπως
η συζήτηση με το δικηγόρο σας επειδή
δεν είναι εμπιστευτική, λόγω του ότι ο
οικογενειακός σύμβουλος θα ετοιμάσει
αναφορά για το δικαστήριο. Έτσι ότι
πείτε στον οικογενειακό σύμβουλο
μπορεί να συμπεριληφθεί στην αναφορά
και να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο.

Μερικές φορές το άλλο άτομο αρνείται
να συμμετάσχει σε διαπραγμάτευση και
διαμεσολάβηση, ή απλώς δεν μπορεί
να συμμετάσχει επειδή βρίσκεται στο
εξωτερικό.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως να
χρειαστεί να ξεκινήσετε δικαστική
αγωγή. Η δικαστική αγωγή είναι ο πιο
δαπανηρός, χρονοβόρος, επίσημος και
ο πιο δύσκολος τρόπος να επιλύσετε
τη διένεξη στην οικογένεια. Πολλές
μαρτυρίες κατατίθενται σε έγγραφη
μορφή που λέγεται «Υπεύθυνη Δήλωση»
και η ετοιμασία τέτοιων καταθέσεων
απαιτεί προσεκτική σκέψη και κόπο.
Και να έχει ξεκινήσει μια αγωγή, τα
δικαστήρια Οικογενειακού Δικαίου πάλι
μπορούν να αναβάλουν την υπόθεση για
να σας παραπέμψουν σε συμβουλευτική
ή για να ερευνήσετε τις προοπτικές για
εξωδικαστική επίλυση. Το δικαστήριο
μπορεί να σας διατάξει να συμμετάσχετε
σε συμβουλευτική ή σε διαδικασία
του κέντρου επίλυσης οικογενειακών
διενέξεων ή σε μαθήματα, πρόγραμμα
ή υπηρεσία για να ζητήσετε βοήθεια για
οποιαδήποτε προβλήματα που ίσως να
σας είναι εμπόδιο και λόγω αυτών δεν
μπορείτε να επιλύσετε τη διένεξη. Το
δικαστήριο μπορεί να εκδώσει αυτές τις
εντολές πριν από την οριστική απόφαση,
ή σαν μέρος ενδιάμεσης (προσωρινής)
απόφασης.
Απαιτείται από τους δικηγόρους
του οικογενειακού δικαίου να
συμβουλεύουν τους ανθρώπους να
ζυγίζουν τις διαθέσιμες επιλογές για την
εξωδικαστική επίλυση των διενέξεων
τους πριν ξεκινήσουν αγωγή στο
Δικαστήριο Οικογενειακού Δικαίου μέχρι
και κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Australian Greek Welfare Society Inc.
Αυστραλο-Ελληνική Κοινωνική Πρόνοια
7 Union Street Brunswick, Vic. Australia 3056
Tηλ: (03) 9388 9998 (Ώρες λειτουργίας: 9πμ – 5μμ) www.agws.com.au
Η Αυστραλο-ελληνική Κοινωνική Πρόνοια (AGWS) εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της
Αυστραλο-ελληνικής παροικίας για τα τελευταία 40 χρόνια μέσω καινοτόμων προγραμμάτων και
υπηρεσιών. Έχει υποστηρίξει ισχυρά την κοινωνική δικαιοσύνη για τις παροικίες μεταναστών.

Πώς μπορεί να σας
βοηθήσει η συμβουλευτική;
Η συμβουλευτική βοηθάει τους
ανθρώπους με προβλήματα στη σχέση
τους για να μπορούν να διαχειριστούν
καλύτερα αυτά τα προβλήματα και τις
απογοητεύσεις. Η συμβουλευτική μπορεί
να απευθύνεται στον πόνο και στη
θλίψη που νιώθετε επειδή δεν βλέπετε
τα εγγόνια σας. Σας δίνει επίσης την
ευκαιρία να μιλήσετε με κάποιο άτομο
που είναι έξω από την οικογένεια και
να γνωρίζετε ότι όσα του πείτε θα είναι
εμπιστευτικά.
Το άλλο πρόσωπο ίσως να συμφωνήσει
να πάει μαζί σας για συμβουλευτική
και ο σύμβουλος μπορεί να μιλήσει και
με τους δυο σας σχετικά με το πώς
μπορείτε να βελτιώσετε τη σχέση σας.
Η συμβουλευτική μπορεί επίσης να
σας βοηθήσει για να καταλάβετε
και να παραδεχτείτε ότι η σχέση
σας έχει διαλύσει και μπορεί να σας
βοηθήσει ώστε να μπορέσετε να
πράξετε αποτελεσματικά προς τη λήψη
αποφάσεων και τη σύναψη συμφωνιών
σχετικά με τις διενέξεις όσον αφορά τη
μέριμνα και επιμέλεια των παιδιών και το
μοίρασμα περιουσιών.
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Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενημερωτικά φυλλάδια Παππούδες, Γιαγιάδες Εγγόνια και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι μόνο
για ενημέρωση και δεν πρέπει να θεωρηθούν νομική συμβουλή. Οι
χρήστες πρέπει να ζητήσουν ειδική νομική συμβουλή που σχετίζεται με
τη δική τους περίπτωση.
Ο συγγραφέας και οι εκδότες ρητά αποποιούνται κάθε ευθύνη
απέναντι σε οποιοδήποτε άτομο σχετικά με δράση που αναλαμβάνει
ή δεν αναλαμβάνει επειδή βασίστηκε στα περιεχόμενα αυτών των
ενημερωτικών φυλλαδίων.
Ο νόμος στα ενημερωτικά φυλλάδια - Παππούδες, Γιαγιάδες, Εγγόνια
και το Οικογενειακό Δίκαιο είναι σύγχρονoς κατά την 3η Οκτωβρίου 2011

