
119#3,  December, 2015 LAW AND THE WORLD

www.lawandworld.ge

mediatorisadmi 

dadgenili moTxovnebi 

samoqalaqo-

samarTlebrivi davebis 

mediaciis procesSi

ana gurieli

niu viJen universitetis samarTlis fakultetis 

doqtoranti, advokati

Sesavali

საქართველოში მედიაციის ინსტიტუტი საკანონმდებლო 

ცვლილებების შედეგად დამკვიდრდა. საქართველოს სამო-

ქალაქო საპროცესო კოდექსი (შემდგომში-სსსკ) გან-

საზღვრავს სავალდებულო სასამართლო მედიაციის სა-

შუალებით განსახილველ დავებს, თუმცა შეთანხმების 

არსებობის შემთხვევაში, სასამართლო მედიაცია ნებისმიერ 

კერძოსამართლებრივ დავას განიხილავს.1

როდის აქვს მედიაციის პროცესს აზრი? მაშინ, როდესაც იგი 

არ წარმოადგენს ფინანსური და დროის რესურსის კლიენტის 

ინტერესთა საწინააღმდეგოდ ფლანგვას; მიიღწევა მედიაციის, 

როგორც ინსტიტუტის, მიზნები; დაცულია ფუძემდებლური 

პრინციპები.

1 აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სსსკ, 1873-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით შეზღუდულია 
სასამართლო მედიაციის კომპეტენცია და განსაზღვრულია, რომ სასამართლო 
მედიაციის ფარგლებში შესაძლებელია განიხილებოდეს საოჯახო სამართლიდან 
წარმოშობილი დავები, გარდა შვილად აყვანისა, შვილად აყვანის ბათილად ცნობისა, 
მშობლის უფლების შეზღუდვისა და მშობლის უფლების ჩამორთმევისა. სასამართლო 
მედიაცია უფლებამოსილია განიხილოს სამეზობლო და სამემკვიდრეო სამართლიდან 
წარმოშობილი დავა და მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დავა. 
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დიდია იმ პროცესთა რაოდენობა, 

რომლებიც წარუ მატებლად მთავრდება 

მხოლოდ იმიტომ, რომ პროცესზე არ არიან 

წარმოდგენილნი შესაბამისი მონაწილე 

პირები.2 ე.ი. შეთანხმების მიღწევა 

ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, 

იმყოფებიან თუ არა მოლაპარაკების 

ოთახში საჭირო ადამიანები.3 თავად 

ცნება „მონაწილე~ ზოგადია და 

მოიცავს მედიატორს, მხარეებს, ასევე, 

ნებისმიერ პირს, რომლის დასწრებაც 

არის აუცილებელი რჩევისათვის, რაიმე 

წვლილის ან თუნდაც ფსიქოლოგიური 

მხარდაჭერისათვის.4 ყველა მონაწილის 

როლი მნიშვნელოვანია, თუმცა ვინაიდან 

მედიატორის წამყვანი მნიშვნელობა 

აღიარებულია, პროცესის ზემოხსენებული 

მიზნების განხორციელება ბევრად არის 

დამოკიდებული სწორედ მის პროფესიულ 

უნარ ჩვევებზე, ქმედებასა თუ პიროვნულ 

მახასიათებლებზე.5 

ამის გათვალისწინებით, ნაშრომის 

მიზანია ქართულ სამართალში სამო-

ქალაქო-სამართლებრივი დავების მედი-

აციის პროცესში მედიატორთან დაკავ-

შირებული საკითხების კვლევა, მათ 

მიმართ ვალდებულებათა, მოთხოვნათა 

დადგენა. შემუშავდება კანონმდებლობის 

სრულყოფის რეკომენდაციები. 

 მიზანი მიიღწევა კვლევის ანალიტიკური, 

ისტორიული, შედარებითსამართლებრივი 

მეთოდების გამოყენებით. გაანალიზდება 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით 

მნიშვნელოვნად მიჩნეული რეგულაციები. 

2 Claiborne Z., 2013. Three Things to Know About Media  ng 
Licensing Disputes, p. 1.

3 Amend J., 2014. Implica  ons For Media  on of Patent 
Infringement Suits From Investors In Patentees Case, 
Published by law.com, p. 1.

4 Boulle L., Colatrella M., Picchioni A., 2008. Media  on 
Skills and Techniques, San Francisco, p. 27.

5 Carbone M., 2004. Media  on Strategies:A Lawyer’s 
Guide To Successful Nego  a  on, p. 1. 

I. mediatoris codna da 
kompetencia

რა ქმნის კარგ მედიატორს? ამ კითხვაზე 

შესაძლებელია იმდენი პასუხი არსებობდეს, 

რამდენიც მედიატორი.6 მედიატორისადმი 

წარდგენილი მოთხოვნები ძირითადად 

სუბიექტურია, ხოლო მათი შეფასება - 

რთული.7 და მაინც, არსებობს გარკვეული 

კრიტერიუმები. 

ძირითადად ერთსულოვად თანხ მდე-

ბიან იმაზე, რომ მხარემ უნდა მოიძიოს 

ინფორმაცია მედიატორის ცოდნისა და 

კვალიფიკაციის შესახებ. არის თუ არა 

იგი ექსპერტი განსახილველ საკითხთან 

მიმართებით.8 მედიატორს აუცილებლად 

უნდა გააჩნდეს ზოგადი ცოდნა და 

კომპეტენცია იმისათვის, რომ წარმართოს 

მედიაციის პროცესი; მედიაციის პროცე-

სისათვის დადებითი შედეგების 

მომტანია, თუ მედიატორი ერკვევა დავის 

„ბუნებაში“.9 ამასთან, საკმარისია არა 

მხოლოდ ზოგადი ცოდნის ფლობა, არამედ 

სასურველია კონკრეტული საკითხის, მისი 

სამართლებრივი გადაწყვეტის სპეციფიკის 

გააზრება. პროცესი უნდა წარიმართოს 

იმგვარად, რომ შეთანხმება, რომელიც 

მიიღწევა, შეესაბამებოდეს არსებულ 

კანონმდებლობას. მხოლოდ მხარეთა თან-

ხმობა არ უნდა მიიჩნეოდეს შეთანხმე-

ბის მიღწევისა და აღსრულებისათვის 

ერთადერთ პირობად.

6 Smith A., Smock D., 2008. Managing a Media  on 
Process,Printed in the United States of America, p. 22.

7 Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its 
poten  als and coping with its limita  ons; American 
Journal of Media  on, Vol. 2, p. 63.

8 Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute 
Resolu  on, Second edi  on, Printed in the United States 
of America, p. 313.

9 Boulle L., Colatrella M., Picchioni A.., 2008. Media  on 
Skills and Techniques, San Francisco, p. 27.
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II mediatoris 
pirovneuli unarebi

ზემოთ ნახსენებ კომპეტენციასთან 

თუ ცოდნასთან დაკავშირებული გა რე-

მო ებების დადგენა არ არის საკმარისი. 

გასათვალისწინებელია, რომ ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში თავ და-

პირველად უნდა გადაწყდეს, თუ როგორი 

სტილის მედიატორის არჩევა სურთ 

მხარეებს, „შეფასებითი~ თუ „ხელის 

შემწყობი~, ექნება მას მკაცრი თუ რბილი 

მიდგომა.10 მედიატორის შერჩევისას 

გასათვალისწინებელია, თუ რამდენად 

აქვს განვითარებული მას პიროვნეული 

უნარები, მაგალითად: სიტუაციებისა 

და ალტერნატივების ანალიზის უნარი; 

ადამიანების დარწმუნების უნარი, აქტიური 

მოსმენის უნარი; ღია შეკითხვების დასმის 

საფუძველზე ინფორმაციიის შეგროვების 

უნარი; ეფექტური მხარდაჭერის უნარი; 

უნარი იმისა, რომ შეეძლოს საკითხების 

წამოჭრა მედიდური ტონის გამოყენების 

გარეშე; შეეძლოს მორიგების სხვადასხვა 

სახის ვარიანტის განსაზღვრა; გააჩნდეს 

თანადროულად რამდენიმე სტრატეგიისა 

და ტაქტიკის შემუშავების უნარი.11 აქვე 

აღსანიშნავია, რომ ეფექტური კომუნიკაციის 

უნარი მედიატორის ფუნქციების წარმატებით 

განხორციელების საწინდარია. მისი გამო-

ყენებით მედიატორი შეძლებს ჩაწვდეს 

დავის არსს და იმავდროულად მხარეთა 

შორის ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას 

შეუწყოს ხელი.12 გამოცდილ მედიატორებს 

გავლილი აქვთ არაერთი მოსამზადებელი 

კურსი მოლაპარაკების სტრატეგიაში.13 

მედიატორი უნდა იყოს ერთგვარი 

მოდელი მხარეთათვის. იგი ადგენს საუ-

ბრის ტონს, თუ როგორ უნდა ისაუბრონ 

10 Silverman P., 2008. The Clients Guide to Media  on and 
Arbitra  on,The Strategy for Winning, ABA publishing, 
Chicago, Illinois, p. 44.

11 Beer J., Packard C., 2012. The Mediator’s Handbook, 
Forth edi  on, Printed in Canada, p. 35.

12 Cooley J., 2006. The Mediator’s Handbook: Advanced 
Prac  ce Guide for Civil Li  ga  on, Na  onal Ins  tute for 
Trial Advocacy (U.S.), p. 59 - 61.

13 Berman L., 2009. 12 Ways to Make Mediator Work Hard, 
Published in Advocate Magazine, p. 1. 

და როგორ მოუსმინონ ერთმანეთს.14 

ასევე უნდა გააჩნდეს უნარი, განასხვაოს 

მხარეთა პოზიციები და ინტერესები 

ერთმანეთისაგან.15 

გასათვალისწინებელია, რომ ზემოხსე-

ნებული ამ ტიპის ინფორმაციის მოძიება, 

რომელსაც მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს 

მედიატორის შერჩევისას, შესაძლებელია 

მედიატორისათვის პირდაპირი კითხვების 

დასმის გზით, ისევე როგორც იმ მხარეებისა 

და ადვოკატების გამოკითხვით, რომელთაც 

ადრე უსარგებლიათ ამ კონკრეტული მე-

დი ატორის მომსახურებით.16

III  mediatoris arCevis 
uflebas uTmoben 
oponent mxares

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

დღესდღეობით პოპულარულია მიდგომა, 

რომლის თანახმადაც, მედიატორის 

არჩევის უფლება ეძლევა ოპონენტ მხა-

რეს.17 გასათვალისწინებელია, რომ თუკი 

მედიატორის ვინაობას დაასახელებს 

ოპონენტი მხარე, კლიენტმა და ადვოკატმა 

სასურველია, მიიღონ ეს შეთავაზება იმ 

შემთხვევაში, თუკი სხვა ფაქტორების 

საფუძველზე არ არის აუცილებელი 

სხვაგვარი გადაწყვეტილების მიღება.18 ე.ი. 

თუკი ოპონენტის მიერ შემოთავაზებული 

კანდიდატი არ არის ცალსახად არა-

კომპეტენტური, არაკვალიფიციური და 

მიკერძოებული, მხარე უნდა დათანხმდეს 

ამ არჩევანს.19 მსგავსი ქმედება ხელს 

14 Domenici K., Li  lejohn S., 2001. Media  on Empowerment 
in Confl ict Management, Printed in the United States of 
America, Second edi  on, p. 36.

15 Smith A., Smock D., 2008. Managing a Media  on Process, 
Printed in the united states of America, p. 11.

16 Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute 
Resolu  on, Second edi  on, Printed in the united states 
of America, p. 313.

17 Berman L., 2003. Mediators’ Opening Statements 
Off er Insights For Successful Results, Published in the „ 
media  on strategies“ California’s legal newspaper, p. 1. 

18 Mosten F., Represen  ng Clients In Media  on Eff ec  vely 
Se   ng Up a Media  on, p. 3113.

19 Mosten F., Represen  ng Clients In Media  on Eff ec  vely 
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შეუწყობს მედიაციის მიზნების მიღწევას და 

იქნება პროცესის ძირითადი პრინციპების 

შესაბამისი;მხარე ამ გზით ადასტურებს 

საკუთარ მზაობას მორიგებისადმი.

IV mediatoris mier 
savaldebulod 
gansaxorcielebeli 
qmedebebi

აუცილებელია განისაზღვროს იმ ქმე-

დებათა ნუსხა, რომელთა განხო რციელებაც 

მედიაციის პროცესში მიიჩნევა მედიატორის 

ვალდებულებად: 

4.1. mediatoris mier 
procesis monawile pirTa 

wris gansazRvra

მედიატორს უნდა შეეძლოს, გან-

საზღვროს შემდეგი საკითხი: ვინ იქნება 

მედიაციის პროცესის მონაწილე, მხარეთა 

და მათი ადვოკატების გარდა? მედიატორმა 

უნდა იცოდეს, რომ ამ საკითხის 

გადაწყვეტისას განმსაზღვრელი ფაქტორი 

უნდა იყოს ის, თუ ვის შეუძლია წვლილი 

შეიტანოს კონფლიქტის გადაწყვეტაში. 

ეს არის სტრატეგიული და ამასთანავე 

პრაქტიკული საკითხი.20 შესაძლებელია, 

მხარე განიცდიდეს იმის საჭიროებას, რომ 

პროცესს დაესწრონ პირები, რომელთაც 

შეუძლიათ რჩევების მიცემა. ამ პირებს 

შეიძლება გააჩნდეთ რაიმე სახის 

ინფორმაცია, შეეძლოთ ფსიქოლოგიური 

მხარდაჭერის აღმოჩენა ან ფლობდნენ 

შეთანხმების მიღწევის რესურსს.21

Se   ng Up a Media  on, p. 3113.
20 Boulle L., Colatrella M.„ Picchioni A., 2008. Media  on 

Skills and Techniques, San Francisco, p. 27.
21 Abramson H., 2010. Media  on Representa  on 

Advoca  ng as a Problem-solver in any Country or Culture, 
Second edi  on, Printed in the United States of America, 
p. 241.

4.2. mxareTaTvis mediaciis 
arsisa da misi Tanmdevi 
dadebiTi Sedegebis 

ganmarteba

ერთ-ერთი ქმედება, რომელიც აგრეთვე 

უნდა განახორციელოს მედიატორმა, 

არის მხარეთათვის განმარტება, თუ რითი 

განსხვავდება მედიაცია ჩვეულებრივი 

მოლაპარაკებებისაგან.22 მხარეს უნდა 

ჰქო ნდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, 

რომ მედიაცია რეალურად არ არის ახა-

ლი ინსტიტუტი, ეს არის ფიქრის ახალი 

მიმართულება,23 მოლაპარაკების ერთგვარი 

გაგრძელება,24 გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი, როდესაც მხარეები მუშაობენ 

ერთობლივად იმისათვის, რათა მიიღონ 

ორივე მხარისათვის დამაკმაყოფილებელი 

გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ისინი უნდა 

იყვნენ მზად იმისთვის, რომ მოუსმინონ 

პროცესის სხვა მონაწილეთა აზრს.25 

მედიატორმა კლიენტი უნდა გააფრთხილოს 

იმის თაობაზე, რომ იგი არ უნდა 

შეეცადოს პროცესის „მოგებას „.26 მხარემ 

აგრეთვე უნდა იცოდეს, რომ ამ პროცესში 

არავინ არ აპირებს იმის ფაქტობრივ 

გამოკვლევას, თუ ვინ არის მართალი და 

ვინ – არა;27 როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

მედიაცია თავისი არსით არის პროცესი, 

რომელიც უზრუნველყოფს იმ საკითხებს, 

რომლებიც ადამიანებისათვის არის მნიშ-

ვნელოვანი: ესენია ურთიერთობები, სა-

მართლიანობის დამკვიდრება, ემო ციები, 

ურთიერთპატივისცემა, ჩართუ ლო ბა, 

22 Golann D., 2009. Media  ong Legal Disputes Eff ec  ve 
strategies for Neutrals and Advocates, Printed in the 
United States of America, p. 267.

23 Erickson S., Mcknight M., 2001. The Prac   oner’s Guide 
to Media  on A Client-Centered Approach, Printed in the 
united states of America, p. 3.

24 Abramson H., 2010. Media  on Representa  on 
Advoca  ng as a Problem-solver in any Country or Culture, 
Second edi  on, Printed in the United States of America, 
p. 309.

25 Kovach K., 2004. Media  on Principles and Prac  ce , Third 
edi  on, Printed in the United States of America, p. 154.

26 Folberg G., 2011. Media  on The Roles of Advocate and 
Neutral, Second edi  on, Printed in the United States of 
America, p. 262.

27 Kovach K., 2004. Media  on Principles and Prac  ce , Third 
edi  on, Printed in the United States of America, p. 152.
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პრობლემის გადაჭრა. ადამიანებს აქვთ 

საშუალება, გაუზიარონ ერთმანეთს გუ-

ლისტკივილი, გამოთქვან აზრი, ისაუბრონ 

საკუთარი საჭიროებების შესახებ. მათ 

აგრეთვე შეუძლიათ, შეეხონ მათთვის 

საინტერესო ნებისმიერ თემას. არ არიან 

შეზღუდულნი ამ თვალსაზრისით.28 

ამასთან, მედიატორმა მხარეებს 

უნდა განუმარტოს მედიაციის დადებითი 

შედეგები, რაც ძირითადად შემდეგში 

გამოიხატება: 1. მხარეთა კონტროლი 

პროცესის მიმდინარეობასა და მიღებულ 

გადაწყვეტილებაზე. 2. ურთიერთობების 

შენარჩუნების მეტი ალბათობა. 3. 

კრეატიული და ადაპტირებადი გა-

დაწყვეტილების მიღების მიღწევადობა. 

4. პრობლემის შედარებით სწრაფი 

გადაწყვეტა. 5. ნაკლები ხარჯები. 6. 

სასამართლოს რესურსის დაზოგვა.29 

6. დავის პროცესი შესაძლოა იყოს 

გამანადგურებელი, ხოლო შეთანხმება - 

სწრაფი და უმტკივნეულო.30 

4.3 mxareTaTvis mediaciis 
procesualuri sakiTxebis 

ganmarteba

მედიატორმა მხარეებს აგრეთვე 

უნდა აცნობოს მედიაციის პროცესის 

სტანდარტული მიმდინარეობის თაობაზე, 

კერძოდ, მხარემ უნდა იცოდეს, რომ: 1. 

პირველ რიგში, ადამიანები გამოხატავენ 

საკუთარ მოსაზრებებსა და ემოციებს, 

ხშირ შემთხვევებში ხმამაღლა. 2. ისინი 

ერთმანეთს უზიარებენ და ნათელყოფენ 

ინფორმაციას. 3. ემოციური დაძაბულობის 

მოხსნის შემთხვევაში გადასვლა ხდება 

პრობლემის გადაჭრის ეტაპზე. მხარეები 

საუბრობენ იმის შესახებ, თუ რისი 

შეცვლა სურთ, განიხილავენ მორიგების 

28 Beer J.., Packard C.., 2012. The Mediator’s Handbook, 
Forth edi  on, Printed in Canada, p. 5.

29 Boulle L., Colatrella M., Picchioni A., 2008. Media  on 
Skills and Yechniques, San Francisco, p. 3.

30 Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute 
Resolu  on, Second edi  on, Printed in the United States 
of America, p. 158.

შესაძლებლობებს, წყვეტენ საკითხებს. 4. 

საბოლოოდ, ისინი ხელს აწერენ მიღებულ 

შეთანხმებას. 31 

 ამასთან, მხარემ უნდა იცოდეს, თუ რა 

მოხდება მედიაციის პირველ შეხვედრაზე; 

განასხვავებდეს საერთო და დახურულ 

შეხვედრებს; იცოდეს მედიატორთა მიერ 

გამოყენებული ძირითადი ტექნიკა.

მხარეს უნდა განემარტოს, რომ პრო-

ცესის ნებისმიერ ეტაპზე აქტიური ჩარ-

თვისაგან თავშეკავების შედეგი შე-

საძლებელია აღმოჩნდეს დაკარგული 

შესა ძლებლობები; შესაძლებელია ამ 

ფაქტორმა ნეგატიური გავლენა მოახდინოს 

საქმის საბოლოო გადაწყვეტაზე.32

4.4. mxareTaTvis mediaciis 
procesis monawileTa rolis 
ganmarteba

მედიაციის პროცესის დასაწყისში 

მედიატორმა მხარეებს უნდა მიაწოდოს 

ინფორმაცია პროცესის მონაწილეთა 

როლის შესახებ; მათ შორის თავად 

მედიატორის როლი უნდა განემარტოთ 

შემდეგნაირად:

მედიატორი არის მომლაპარაკებელი. 

იგი არის პროცესის წამყვანი ფიგურა,რის 

გამოც ხშირად უწოდებენ „პროცესის 

მენეჯერებს~.33 მისი როლი შეიძლება 

განიმარტოს, როგორც მოდავე მხარეების 

დამხმარე.34 მედიატორი მხარეებს ეხმა-

რება დავის გადაჭრაში. იგი არ ად-

გენს წესებს, არ გასცემს სამართლებრივ 

კონსულტაციას.35

მედიატორს შეაქვს წვლილი იმის 

31 Beer J. , Packard C., 2012. The Mediator’s Handbook, 
Printed in Canada, Forth edi  on , p. 7.

32 Melnick J., 2013. Lost Opportuni  es in Media  on,Westlaw 
Journal Securi  es Li  ga  on and Regula  on, Vol. 13, Issue 
4, p. 1.

33 Domenici K., Li  lejohn S., 2001. Media  on Empowerment 
in Confl ict Management, Printed in the United States of 
America, Second edi  on, Illinois, p. 33.

34 Moffi    M., 2008. The Four Ways to Assure Mediator 
Quality, p. 17. 

35 Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules 
for Media  ng Disputes, Printed in the United States of 
America, p. 11.
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გადაწყვეტაში, თუ ვინ მიიღებს მონაწი-

ლეობას მედიაციაში, რა სახით ჩამო-

ყალიბდება პროცესის გეგმა.36 იგი არის 

მეთოდისტი, რომელიც უზრუნველყოფს 

მხარეთა ინფორმირებას და ხსნის პროცესს. 

აკეთებს ყველაფერს, რაც არის საჭირო 

იმისათვის, რათა მიაღწიონ შეთანხმებას.

კონტაქტს ამყარებს მხარეებთან, ნიშნავს 

შეხვედრებს, ამზადებს მედიაციის სხდო -

მებს. ის აგრეთვე განსაზღვრავს შეს-

ვენებების დროს.37 

მედიატორი აწვდის მონაწილეებს ინ-

ფორმაციას კონფიდენციალურობის წე-

სის დაცვის თაობაზე.38 იგი ხსნის პრო-

ცესს კლიენტისათვის დავის არსის 

გამოკითხვით, თუმცა ამ საკითხის 

ნათელყოფა შესაძლებელია დასრულდეს 

მედიაციის მოსამზადებელ ეტაპზე შეხ-

ვედრების დროსაც.39 იმისათვის, რათა 

შედგეს ეფექტური მოლაპარაკება, მედი-

ატორი წინასწარ შეისწავლის საქმის 

ისტორიასა და პრობლემის არსს.40

მედიატორს ევალება ვითარების შემ-

სუბუქება. მას არ შეუძლია მხარეთა 

იძულება ან პროცესზე უხეში ზეგავლენის 

მოხდენა. მედიატორმა, შესაძლებელია, 

იფიქროს, რომ მან იპოვა საკითხის 

შესაბამისი გადაწყვეტა, მაგრამ თუკი 

იგი ამ გადაწყვეტას მხარეებს თავს 

მოახვევს, ეს იქნება მედიატორისგან 

ეთიკის უხეში დარღვევა.41 მედიატორი 

ვერც იმ შემთხვევაში მოახდენს 

მხარის გადაწყვეტილებაზე გავლენას, 

36 Jernigan M., Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the 
Family Business, American Journal of media  on, Vol. 2, 
p. 55.

37 Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules 
for Media  ng Disputes, Printed in the United States of 
America, p. 3.

38 Rubin M., Spector B., 2008. “ Ethical Conundrums For the 
21st Century Lawyer/Mediator „Toto I’ve got a Feeling 
We’re Not in Kansas Any More“, Americam Journal of 
Media  on, Vol. 2, p. 82.

39 Jernigan M. , Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the 
Family Business, American Journal of media  on, Vol. 2, 
p. 55.

40 Smith A., Smock D., 2008. Managing a Media  on Process, 
Printed in the United States of America, p. 10.

41 Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules 
for Media  ng Disputes, Printed in the United States of 
America, p. 12.

თუკი მას სურს პროცესის შეწყვეტა.42 

მედიატორი ადგენს მხოლოდ იმას, თუ 

რომელი საკითხების ირგვლივ იქნება 

შესაძლებელი შეთანხმების მიღწევა, 

რომელი მათ განი მოგვარდება უფრო 

სწრაფად.43 მხარეებს სთავაზობს 

არგუმენტირებულ, კომპრომისული 

ხასიათის შეთანხმებებს.44

 საკითხის შეჯერებისას დგინდება, რომ 

მედიატორის როლის განმარტება მედიაციის 

პროცესში შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი სახით: 1. უზრუნველყოფს პრო-

ცესების მიმდინარეობას იმისათვის, 

რათა მოგვარდეს პრობლემა, შედგეს 

კომუნიკაცია მხარეთა შორის. 2. ხელს 

უწყობს მხარეთა ურთიერთგაგებას. 3. 

პროცესის მონაწილეებს აძლევს რჩევებს 

იმის თაობაზე, თუ როგორ გაზარდონ 

მოლაპარაკების ეფექტურობა. 4. იკვლევს 

მხარეთა მოსაზრებებისა და პოზიციების 

დასაბუთებულობას. 5. ეხმარება მხარეებს 

განსხვავებული ინტერესების აღქმაში, 

ცდილობს მტრობის, დაძაბულობის შემ-

ცირებას, ნდობის გაზრდას. 6. ეხმარება 

მხარეებს პრობლემის მოგვარების გეგმის 

მომზადებაში.45 

 ნათელია, რომ მედიატორის როლი არ 

შემოიფარგლება კონკრეტული უნარებისა 

და ხერხების ფლობით. მისი პიროვნება, 

ჰუმანურობა და ცხოვრებისეული გამო-

ცდილებაც მისი როლის ნაწილია.46

42 Greenwood M., 2008.How to Mediate Like a Pro 42 Rules 
for Media  ng Disputes, Printed in the United States of 
America p. 13.

43 Stepp J., 2003.“How does the media  on process work? p. 4.
44 Riskin L.., 1994. Alterna  ves to the High Cost of Li  ga  on, 

Center for Public Resources, Vol. 12, issue 9, p. 112.
45 Jernigan M. , Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the 

Family Business, American Journal of media  on, Vol. 2, 
p. 54.

46 Erickson S., Mcknight M., 2001.The Prac   oner’s Guide 
to Media  on A Client-Centered Approach, Printed in the 
United States of America, p. 60.
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V. sazogadoebriv 
wreebSi mediatoris 
imijis mniSvneloba

სასურველია, მედიატორი იყოს პატივ-

ცემული საკუთარი კოლეგების მხრიდან; 

ამასთან სასურველია, გააჩნდეს არა 

მხოლოდ მედიაციის სფეროში მუშაობის 

გამოცდილება, არამედ სხვა ტიპის 

პროცესებშიც.47 აღნიშნული პოზიცია გან-

მარტებას საჭიროებს: მის მიმართ კო-

ლეგებისა თუ გარეშე პირთა პატივისცემა 

მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც 

ეს გარემოება გაზრდის კლიენტთა მიერ 

მის ნდობას, რაც, შესაძლებელია, გახდეს 

პროცესის წარმატებით დასრულების, 

მართალია, არა ერთადერთი, მაგრამ ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა. ამასთან 

მისი სხვა პროცესებში მონაწილეობის 

გამოცდილება ხელს შეუწყობს მხარეთა 

ინფორმირებას იმის თაობაზე, თუ რა გზით 

განვითარდებოდა პროცესი იმ შემთხვევაში, 

თუ ალტერნატიულ ვარიანტზე შეაჩერებდნენ 

არჩევანს; ამავდროულად მხარეები იქნებიან 

დარწმუნებულნი, რომ პირს, რომელიც 

უძღვება პროცესს, გააჩნია მრავალმხრივი 

გამოცდილება, არასწორხაზოვანი აზროვნება 

და შეძლებს დავის სწორ შეფასებას.

VI. mediatorTa 
sertificireba 
da provaideri 
kompaniebis 
CarTuloba

ბოლო დროს სულ უფრო აქტუალური 

ხდება მედიატორთა სერტიფიცირების 

საკითხი. ACR (Association For Conflict 

Resolution) განსაზღვრავს მედიატორთა 

სერტიფიცირების რამდენიმე ძირითად 

47 Jernigan M., Lord R., 2008. The Mediators Role In The 
Family Business, American Journal of Media  on, Vol. 2, 
p. 54.

საფუძველს: ამ გზით გაკონტროლდება 

მედიატორთა ცოდნა; გაიზრდება კომ-

პეტენცია; გაიზრდება მათი პრო ფე სიო-

ნალიზმი; მეტ დადებით შედეგს მიიღებს 

კლიენტი; მათ დაიცავენ არა კომპეტენტური ან 

არაეთიკური მედიატორის ქმედებებისაგან; 

განიტვირთება სასა მართ ლოც; მედიატორთა 

სანდოობის გაზ რდის გზით განვითარდება 

მედიაციის ინსტიტუტი.48

 მედიაციის ინსტუტუტის განვითარება 

იმ დონემდე, რომ სავალდებულო გახდეს 

მედიატორთა სერტიფიცირება და მხოლოდ 

ასეთ შემთხვევაში მიეცეთ მათ საქმიანობის 

შესაძლებლობა, არ არის სპონტანური 

საკითხი; სერტიფიცირების დანერგვა 

რთული პროცესია, თუმცა კარგად 

განვითარებული პროგრამის შემუშავების 

შემთხვევაში დადებითი შედეგები 

გადაწონის სირთულეებს.49

 აქვე, მედიატორთა სერტიფიცირების 

საკითხთან დაკავშირებით აღსანიშნავია, 

რომ NMI–მა, Det Norske Veritas 

ინსტიტუტთან ერთად შეიმუშავა მედი-

ატორთა სერტიფიცირების სისტემა. 

განისაზღვრა სერტიფიცირების პირობები: 

შესაბამისი ტრენინგ-კურსის გავლა; ცოდნის 

შემოწმების მიზნით გამოცდის ჩაბარება; 

გამოცდაში სასურველი შეფასებების მიღება; 

ყოველწლიურად გარკვეული რაოდენობის 

მედიაციის პროცესების ჩატარება; უწყვეტი 

პროფესიული განათლების მიღება; 

თანატოლებთან განხილვაში აქტივობა.50

ბოლო დროს ასევე იკვეთება ტენდენცია, 

რომ მედიატორებს ირჩევენ პროვაიდერი 

კომპანიების საშუალებით. მაგალითად, 

სამხრეთ კალიფორნიაში ფუნქციონირებს 

ორი ძირითადი ნაციონალური პროვაიდერი. 

ესენია: AAA და JAMS, ასევე სამი კარგად 

ცნობილი რეგიონული პროვაიდერი: ADR 

Services, ARC და Judicate West.51

48 Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its 
poten  als and coping with its limita  ons; , American 
Journal of Media  on, Vol. 2, p. 52. 

49 Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its 
poten  als and coping with its limita  ons; , American 
Journal of Media  on, Vol. 2, p. 62.

50 Pel M., 2008. Referral to Media  on A Prac  cal Guide For 
An Eff ec  ve Media  on Proposal, The Hague, p. 133.

51 Berman L., 2012. Media  ons’s Evolu  on in Socal: Where 
It Has Been and Where It Is Going, Published in Advocate 
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VII. mediatorTa 
perioduli Sefaseba

არსებობს მოსაზრება, რომელის 

მიხედვითაც სასურველია მედიატორთა 

პერიოდული შეფასება. განსაზღვრულია 

შეფასების გარკვეული კრიტერიუმები, 

რომელთაგან აღსანიშნავია: მედიატორის 

სამუშაო და სწავლისათვის განსაზღვრული 

საათების კალკულაცია; მათთვის გარ-

კვეული ინტენსიობით გამოცდების 

ჩატარება; დაკვირვება საქმიანობის გან-

ხორციელებისას.52

 

daskvna:

 ▪ საქართველოში აუცილებელია მედია-

ტორის საქმიანობის საკანონმდებლო 

რეგულირება. საკანონმდებლო დონეზე 

უნდა განისაზღვროს მათ მიმართ 

წარდგენილი მოთხოვნები, სამოქმედო 

პრინციპები, განსახორციელებელი 

ქმედებები და ნორმების დარღვევის 

შემთხვევაში მათი პასუხისმგებლობის 

საკითხი.

 ▪ მედიატორის შერჩევისას გასათვალი-

სწინებელია მისი ცოდნა, სამარ თლებრივი 

კომპეტენცია. სამარ თლებრივი კომპე-

ტენციის არსებობის გარეშე მე დიატორმა 

არ უნდა აიღოს პროცესის წარმართვის 

პასუხისმგებლობა. ასე თი გადაწყვეტის 

მიზანია ის, რომ შეთანხმება, 

რომელიც მიიღწევა, სრულად 

უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ 

კანონმდებლობას.

 ▪ ცოდნაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია 

მედიატორის ეთიკა, უნარები თუ 

თვისებები. მედიაცია ეფუძნება ეთიკას, 

პროცესის ფუძემდებლური პრინციპების 

დაცვა არის თითოეული პროცესის 

წარმატების საფუძველი.

Magazine, p. 4.
52 Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its 

poten  als and coping with its limita  ons; , American 
Journal of Media  on, Vol. 2, p. 64-67.

 ▪ სასურველია, თითოეულმა მხარემ გააც-

ნობიეროს, რომ მეორე მხარისათვის 

მედიატორის არჩევის პრივილეგიის 

დათმობა არის მედიაციის მიზნების 

შესაბამისი ქმედება.

 ▪ მედიატორმა სწორად უნდა გან-

საზღვროს პროცესის მონაწილე პირთა 

ვინაობა.

 ▪ მედიატორმა მხარეებს უნდა გა-

ნუმარტოს, თუ რითი განსხვავდება 

მედიაცია ჩვეულებრივი მოლაპა-

რაკებებისაგან.

 ▪ მედიატორმა მხარეებს უნდა განუ-

მარტოს მედიაციის პროცესის დადებითი 

მხარეები.

 ▪ მედიატორმა მხარეს უნდა მიაწოდოს 

ინფორმაცია პროცესის თითოეული 

მონაწილის როლის თაობაზე.

 ▪ აუცილებელია მედიატორმა მხარეებს 

განუმარტოს მედიაციის პროცესუალური 

საკითხები.

 ▪ მედიაციის, როგორც ინსტიტუტის 

განვითარებასთან ერთად, აუცი-

ლებელია დღის წესრიგში დადგეს 

მედიატორთა სავალდებულო სერტი-

ფიცირების საკითხი.

 ▪ სერტიფიცირების შემდგომაც, სასურ-

ველია, შესაბამისმა კომპეტენტურმა 

ორგანოებმა შეაფასონ ისინი.
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Ana Gurieli
PhD Candidate of the New Vision University, 
Faculty of law, Lawyer

RESUME

 ▪ It is highly recommended, that the obliga  ons of the mediator 
should be regulated by the law. The legisla  on shall consider 
the demands towards the mediators, regulate the principles 
they have to follow and the results of viola  on of the rules, 
should also be considered.

 ▪ In the process of the choice of the mediator, his/her compe-
tence and legal knowledge must be considered. Otherwise, 
the mediator should avoid the responsibility. The agreement 
must meet the requirements s  pulated by the law.

 ▪ It is also important not to violate professional ethics, to have 
suitable abili  es and characteris  cs. Media  on is based on eth-
ics, following the principles of the process, it is a key to success.

 ▪ It is desirable for par  es, to be aware of the fact that, le   ng 
another party to choose the mediator, is an ac  on in line with 
the principles of media  on. 

 ▪ The mediator should be able to determine the par  cipants of 
the process.

 ▪ The mediator should inform par  es about the diff erence be-
tween the process of media  on and nego  oa  ons.
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 ▪ The mediator should inform par  es about the posi  ve results 
of choosing media  on.

 ▪ The mediator should inform par  es about the role of each par-
 cipant of the process.

 ▪ The mediator should inform par  es about the procedural is-
sues of the media  on.

 ▪ In order to develop media  on, as an ins  tu  on, mandatory 
cer  fi ca  on for mediators shall be implemented. 

 ▪  A  er the cer  fi ca  on, the proper, competent organiza  on 
should evaluate their work.

NOTES:

1. Claiborne Z., 2013. Three Things to Know About Media  ng Licensing 
Disputes, p. 1. (ENG)

2. Amend J., 2014. Implica  ons For Media  on of Patent Infringement Suits 
From Investors In Patentees Case, Published by law.com, p. 1. (ENG)

3. Boulle L., Colatrella M., Picchioni A., 2008. Media  on Skills and Techniques, 
San Francisco, p. 27. (ENG)

4. Carbone M., 2004. Media  on Strategies:A Lawyer’s Guide To Successful 
Nego  a  on, p. 1. (ENG)

5. Smith A., Smock D., 2008. Managing a Media  on Process,Printed in 
the United States of America, p. 22. (ENG)

6. Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its poten  als and coping 
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7. Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute Resolu  on, Second edi  on, 
Printed in the United States of America, p. 313. (ENG)

8. Boulle L., Colatrella M., Picchioni A.., 2008. Media  on Skills and Techniques, 
San Francisco, p. 27. (ENG)

9. Silverman P., 2008. The Clients Guide to Media  on and Arbitra  on,The 
Strategy for Winning, ABA publishing, Chicago, Illinois, p. 44. (ENG)

10. Beer J., Packard C., 2012. The Mediator’s Handbook, Forth edi  on, Printed 
in Canada, p. 35. (ENG)

11. Cooley J., 2006. The Mediator’s Handbook: Advanced Prac  ce Guide 
for Civil Li  ga  on, Na  onal Ins  tute for Trial Advocacy (U.S.), p. 59 - 
61. (ENG)

12. Berman L., 2009. 12 Ways to Make Mediator Work Hard, Published in 
Advocate Magazine, p. 1. (ENG)

13. Domenici K., Li  lejohn S., 2001. Media  on Empowerment in Confl ict 
Management, Printed in the United States of America, Second edi  on, p. 
36. (ENG)

14. Smith A., 2008. Smock D., Managing a Media  on Process, Printed in the 
united states of America, p. 11. (ENG)

a
n
a
 g

u
r

i
e
l

i



129#3,  December, 2015 LAW AND THE WORLD

www.lawandworld.ge

15. Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute Resolu  on, Second edi  on, 
Printed in the united states of America, p. 313. (ENG)

16. Berman L., 2003. Mediators’ Opening Statements Off er Insights For 
Successful Results, Published in the „media  on strategies“ California’s legal 
newspaper, p. 1. (ENG)

17. Mosten F., Represen  ng Clients In Media  on Eff ec  vely Se   ng Up a 
Media  on, p. 3113. (ENG)

18. Mosten F., Represen  ng Clients In Media  on Eff ec  vely Se   ng Up a 
Media  on, p. 3023. (ENG)

19. Boulle L., Colatrella M., Picchioni A., 2008. Media  on Skills and Techniques, 
San Francisco, p. 27. (ENG)

20. Abramson H., 2010. Media  on Representa  on Advoca  ng as a Problem-
solver in any Country or Culture, Second edi  on, Printed in the United States 
of America, p. 241. (ENG)

21. Golann D., 2009. Media  ong Legal Disputes Eff ec  ve strategies for Neutrals 
and Advocates, Printed in the United States of America, p. 267. (ENG)

22. Erickson S., Mcknight M., 2001. The Prac   oner’s Guide to Media  on A 
Client-Centered Approach, Printed in the united states of America, p. 3. 
(ENG)

23. Abramson H., 2010. Media  on Representa  on Advoca  ng as a Problem-
solver in any Country or Culture, Second edi  on, Printed in the United States 
of America, p. 309. (ENG)

24. Kovach K., 2004. Media  on Principles and Prac  ce , Third edi  on, Printed in 
the United States of America, p. 154. (ENG)

25. Folberg G., 2011. Media  on The Roles of Advocate and Neutral, Second 
edi  on, Printed in the United States of America, p. 262. (ENG)

26. Kovach K., 2004. Media  on Principles and Prac  ce , Third edi  on, Printed in 
the United States of America, p. 152. (ENG)

27. Beer J., Packard C., 2012. The Mediator’s Handbook, Forth edi  on, Printed 
in Canada, p. 5. (ENG)

28. Boulle L., Colatrella M., Picchioni A., 2008. Media  on Skills and Yechniques, 
San Francisco, p. 3. (ENG)

29. Ware S., 2003. Principles of Alterna  ve Dispute Resolu  on, Second edi  on, 
Printed in the United States of America, p. 158. (ENG)

30. Beer J., Packard C., 2012. The Mediator’s Handbook, Printed in Canada, 
Forth edi  on, p. 7. (ENG)

31.  Melnick J., 2013. Lost Opportuni  es in Media  on,Westlaw Journal Securi  es 
Li  ga  on and Regula  on, Vol. 13, Issue 4, p. 1. (ENG)

32.  Domenici K., Li  lejohn S., 2001. Media  on Empowerment in Confl ict 
Management, Printed in the United States of America, Second edi  on, 
Illinois, p. 33. (ENG)

33.  Moffi    M., 2008. The Four Ways to Assure Mediator Quality, p. 17. (ENG)

34. Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules for Media  ng 
Disputes, Printed in the United States of America, p. 11. (ENG)

35. Jernigan M., Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the Family Business, 
American Journal of media  on, Vol. 2, p. 55. (ENG)

a
n
a
 g

u
r

i
e
l

i



130 samarTali da msoflio #3,  დეკემბერი, 2015

www.lawandworld.ge

36. Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules for Media  ng Disputes, 
Printed in the United States of America, p. 3. (ENG)

37. Rubin M., Spector B., 2008. “Ethical Conundrums For the 21st Century Lawyer/
Mediator „Toto I’ve got a Feeling We’re Not in Kansas Any More“, Americam Journal 
of Media  on, Vol. 2, p. 82. (ENG)

38. Jernigan M., Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the Family Business, American 
Journal of media  on, Vol. 2, p. 55. (ENG)

39. Smith A., Smock D., 2008. Managing a Media  on Process, Printed in the United States 
of America, p. 10. (ENG)

40. Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules for Media  ng Disputes, 
Printed in the United States of America, p. 12. (ENG)

41. Greenwood M., 2008. How to Mediate Like a Pro 42 Rules for Media  ng Disputes, 
Printed in the United States of America, p. 13. (ENG)

42. Stepp J., 2003. „How does the media  on process work? p. 4. (ENG)

43. Riskin L., 1994. Alterna  ves to the High Cost of Li  ga  on, Center for Public Resources, 
Vol. 12, issue 9, p. 112. (ENG)

44. Jernigan M. , Lord R., 2008. The Mediator’s Role in the Family Business, American 
Journal of media  on, Vol. 2, p. 54. (ENG) 

45. Erickson S., Mcknight M., 2001. The Prac   oner’s Guide to Media  on A Client-
Centered Approach, Printed in the United States of America, p. 60. (ENG)

46. Jernigan M., Lord R., 2008. The Mediators Role In The Family Business, American 
Journal of Media  on, Vol. 2, 2008, p. 54. (ENG)

47. Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its poten  als and coping with its 
limita  ons; , American Journal of Media  on, Vol. 2, p. 52. (ENG)

48. Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its poten  als and coping with its 
limita  ons; , American Journal of Media  on, Vol. 2, p. 62. (ENG)

49. Pel M., 2008. Referral to Media  on A Prac  cal Guide For An Eff ec  ve Media  on 
Proposal, The Hague, p. 133. (ENG)

50. Berman L., 2012. Media  ons’s Evolu  on in Socal: Where It Has Been and Where It Is 
Going, Published in Advocate Magazine, p. 4. (ENG)

51. Robinzon M., 2007. Mediator cer  fi ca  on: realizing its poten  als and coping with its 
limita  ons; American Journal of Media  on, Vol. 2, p. 64-67. (ENG)

a
n
a
 g

u
r

i
e
l

i


