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საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებებს, თუნდაც პოზიტიურს, ყოველთვის 

თანახლავს კონფლიქტები, რომელთა სამართავადაც ახალ გარემოში ახალი 

მეთოდებია საჭირო, მნიშვნელოვანია,რომ ქართულ საზოგადოებაში,რომელიც 

ტრადიციულად ურთიერთობებზეა ორიენტირებული, ისეთი ახალი მეთოდები 

დაინერგოს, რომლებიც ამ კულტურულ თავისებურებას გაითვალისწინებს. 

მსოფლიო გამუდმებით ზრუნავს ახალი მექანიზმებით დავის მოგვარების წარმოებას. 

ერთ-ერთი ასეთი საერთაშორისო დონეზე გამოცდილი მექანიზმი არი 

მედიაცია,რომელსაც სამოქალაქო მართლმსაჯულებისათვის დახმარების გაწევა 

შეუძლია.ნაშრომში განხილულია სასამართლო მედიაცია როგორც დავის განხილვის 

ალტერნატიული საშუალება,გაანალიზებულია რატომ არის მნიშვნელოვანი,რა 

უპირატესობები გააჩნია დავის განხილვის ტრადიციულ მეთოდთან შედარებით და 

რა დადებითი მხარეები აქვს სასამართლო მედიაციის პროცესს,რომელიც მედიაციის 

პროცესში განსხვავებულ სტანდარტებს ამკვიდრებს.ნაშრომის მიზანია 

საქართველოში დავის გადაწყვეტის ერთ–ერთი ალტერნატიული საშუალების, 

კერძოდ კი სასამართლო მედიაციიც უპირატესობების გაცნობა მკითხველისათვის. 

ძირითადი საძიები სიტყვები:სასამართლო მედიაცია,დავის განხილვს 

ალტერნატიული საშუალებები,მხარეეთა შეთანხმება,კონფლიქტების 

მოგვარება,სამართლებრივი რეგულირება,მიუკერძოებლობა,კონფიდენციალურობა. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

All the changes in society (even if they are positive) causes conflicts.  Therefore it is 

important to search for new methods  to bring them under control in any new environment. 
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Traditionally,  relationship is essentially important for Georgian society, consequently new 

methods must be chosen according to its cultural background. People all over the world are 

constantly trying to resolve the arguments using a lot of different methods and mechanisms. 

One of the most well-known mechanism ( used internationally) is called mediation that is 

quite affective for Civil Justice as well. The research explores  the Court Mediation as the 

alternative way to resolve the argument. It is significantly important to analyze the 

importance and advantages of the Court Mediation that settles quite different standards 

during the mediation process in comparison with the traditional method. The basic aim of 

the research is to introduce the advantages of the Court Mediation to Georgian reader, that 

includes new alternatives about how to find better alternative ways to handle disagreement.  

 

key words: Court Mediation, alternative methods for resolving the arguments, litigant’s 

agreement, to arrange the conflicts, law regulations, impartiality, confidentiality, handle 

disagreement.  
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