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Mediācija: šaurāka un plašāka izpratne
• Šaurākā: Mediācijas likuma 1. panta 1. punkta definīcijā noteiktais
brīvprātīgas sadarbības process civillietās un komerclietās, kurā puses cenšas
panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos ar mediatora starpniecību, kurš
nepieņem pusēm saistošu lēmumu, ievērojot konfidencialitātes un mediatora
neitralitātes un objektivitātes principu
• Plašākā: pārrunu process jebkurā tiesību jomā neitrālas un objektīvas trešās
personas klātbūtnē, kura nepieņem pusēm saistošu lēmumu, ievērojot
konfidencialitātes un mediatora neitralitātes un objektivitātes principu
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Mediācijas popularitāte Latvijā
 Civillietās – statistika no 2014.gada (populārākās – ģimenes lietas –
ap 300 – 400 gadā / 72 – 80%)
 Krimināllietās – statistika no brīža, kad Valsts probācijas dienests
īsteno izlīguma procedūru (ap 1090 – 1665 izlīguma procesu gadā)
 Autortiesību lietās - 0
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Konfidencialitāte mediācijā







Mediācijas īpašā priekšrocība – konfidencialitāte (tāpat kā šķīrējtiesā)
Uzticamies, ja esam drošībā
Konfidencialitātei vajag likumisku, nevis līgumisku aizsardzību
Deklarēta kā absolūta, tomēr praksē ar bīstamiem izņēmumiem
Atšķirīga katrā jomā – civillietās, krimināllietās, autortiesību lietās
Nozaru pārklāšanās gadījumā – neprognozējamas atšķirības
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Mediācijas jēdziena daudzējādība Latvijas
tiesību aktos
• Mediācijas likums: mediācija
• Kriminālprocesa likums: izlīguma process
• Autortiesību likums: vidutāja process
• Risks, ka mediatori un mediācijas procesa dalībnieki negūst to aizsardzību, tai
skaitā konfidencialitātes ziņā, kāda izriet no mediācijas būtības, un kas tiek
vājināta ar terminoloģiski nevienādiem normatīvajiem aktiem
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Mediācijas konfidencialitāte: būtība un mērķis
• Veiksmīgas mediācijas 2 priekšnoteikumi:
1. mediācijas dalībniekiem ir jāuzticas mediatoram
2. mediācijas procesa dalībniekiem ir jābūt pārliecinātiem par mediācijas
konfidencialitāti
• Konfidencialitāte veicina atklātumu, procesuālu godīgumu un mediatora
neitralitāti un objektivitāti
• Konfidencialitāte ‐ 1 no 5 mediācijas principiem līdzās brīvprātībai, pušu
vienlīdzībai, pušu sadarbībai, mediatora neitralitātei un objektivitātei
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Mediācijas konfidencialitātes kvalitātes
izmērīšanas iespējas
• Skaidrs un paredzams mediācijas konfidencialitātes tiesiskais regulējums ‐
viena no kvalitatīva mediācijas procesa pazīmēm
• Mediācijas konfidencialitātes vērtējums „iekšēji/ārējā” un „iekšēji/tiesas”
izpausmē:
1. vērtējot, vai mediācijas procesa dalībnieki (no mediācijas procesa
iekšpuses) drīkst izpaust ziņas personām, kas nepiedalījās mediācijā (uz
āru),
2. vērtējot, vai mediācijas procesa dalībnieki vai mediators (no mediācijas
procesa iekšpuses) var izpaust ziņas tiesai, piemēram, tiekot izsaukti un
nopratināti tiesas sēdē par mediācijā iegūto informāciju
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Mediācijas konfidencialitātes būtība
• Informatīvi aizsargāta mediācijas vide, kuras aizsardzība ir nodrošināta ar
tiesību aktiem
• Konfidencialitāti nevar efektīvi garantēt tikai ar civiltiesisku vienošanos starp
mediācijas dalībniekiem un mediatoru
• Nepieciešama normatīva aizsardzība, lai ne mediatoru, ne mediācijas procesa
dalībniekus nevarētu nopratināt tiesā vai kā citādi uzlikt viņiem par
pienākumu izpaust mediācijas procesā iegūto informāciju
• Mediācijas konfidencialitātes aizsardzības priekšnoteikums ‐ efektīva tiesību
normu esamība
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Mediācijas konfidencialitātes mērķis
• Drošas mediācijas vides radīšana mediatoram un mediācijas dalībniekiem, lai
tie mediācijas procesā varētu izpaust informāciju, netiekot pakļauti riskam, ka
jebkas no šī varētu nonākt citu personu rīcībā vai radīt negatīvas sekas
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Mediācijas konfidencialitātes duālā daba
• Konfidencialitāte rada gan tiesības, gan pienākumus
• Pienākums liek mediatoram un mediācijas procesa dalībniekiem turēt
slepenībā un neizpaust nekādu informāciju, kas iegūta mediācijas laikā, bet
pienākuma pārkāpuma gadījumā – atlīdzināt ar šo pārkāpumu nodarītos
zaudējumus un radīto kaitējumu
• Tiesības nozīmē tiesības prasīt, lai ikviena persona atturētos no mediācijā
iegūtās informācijas izpaušanas, tiesības netikt nopratinātam par mediācijā
iegūto informāciju un tiesības prasīt zaudējumu un kaitējuma atlīdzināšanu, ja
tāds nodarīts, izpaužot mediācijā iegūto informāciju
Piemērs no Latvijas sertificētu mediatoru prakses 2017. gada martā
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Konfidencialitātes jēdziens Latvijas
tiesību aktos
• Konfidencialitātes / aizliegums izpaust informāciju jēdziens – 156 likumos
• Psihologi, advokāti, šķīrējtiesas, valsts noslēpums, mediatori, vidutāja proces
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Mediācijas konfidencialitāte Direktīvā
2008/52/EK
• Izņēmumi no konfidencialitātes
• Mediācijas procesa konfidencialitāte neattiecas uz gadījumiem:
1. kad „tas ir vajadzīgs sevišķi svarīgu attiecīgas dalībvalsts sabiedriskās
kārtības apsvērumu dēļ, jo īpaši, ja ir jānodrošina bērnu interešu aizsardzība
vai jānovērš kaitējums kādas personas fiziskai vai psiholoģiskai integritātei”
vai
2. „ja mediācijā panākta izlīguma satura izpaušana ir vajadzīga, lai īstenotu vai
izpildītu konkrēto izlīgumu”
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Mediācijas konfidencialitāte Mediācijas
likumā
• Latvijā ir noteikti detalizētāki un, iespējams, plašāki konfidencialitātes
ierobežojumi, nekā tas expresis verbis izteikts Mediācijas direktīvā
• Papildus direktīvā minētajiem sabiedriskās kārtības, bērnu interešu
aizsardzības, personas fiziskās vai psiholoģiskās integritātes aizsardzībai
pievienota arī brīvības un dzimumneaizskaramības aizsardzība
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Mediācijas konfidencialitāte Civilprocesa
likumā
• Aizliegts izsaukt un nopratināt liecinieka statusā personas, kuras piedalījušās
mediācijā konkrētajā vai ar to saistītā lietā
• CPL nav expresis verbis aizliegts nopratināt liecinieka statusā personas, kuras
piedalījušās izlīguma procesā krimināllietā, vai personas, kuras piedalījušās
vidutāja procesā autortiesību strīdā Civilprocesa likuma 106. panta 5. punkts.
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Mediācijas konfidencialitāte
Kriminālprocesa likumā
• KPL ‐ normatīvais celmlauzis Latvijā mediācijas ziņā
• Konfidencialitāte garantēta tikai daļēji
• “Tiesības neliecināt par izlīguma procesu, kā arī par iesaistīto pušu un trešo personu
uzvedību izlīguma sēdes laikā” ir tikai un vienīgi VPD starpniekam, bet ne
mediācijas jeb izlīguma procesa dalībniekiem vai citai personai, kas vadījusi
izlīgumu krimināllietā
• KPL atšķirībā no CPL nav noteikts absolūts aizliegums nopratināt izlīguma
starpnieku, bet tikai paša izlīguma starpnieka tiesības neliecināt
• KP ir atļauts nopratināt ikvienu mediācijā iesaistīto personu, ja tā neatbilst KPL
121. panta VI daļas tvērumam, tai skaitā mediatoru un mediācijas dalībniekus no
civillietām vai administratīvā procesa
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Mediācijas konfidencialitāte Autortiesību
likumā
• Vidutāja process no Direktīvas 2014/26/ES
• Absolūts aizliegums nopratināt kā vidutāju, tā vidutāja procesa dalībniekus
• Autortiesību likumā noteiktais aizliegums nopratināt vidutāju un vidutāja
procesa dalībniekus attiecas uz visiem procesa veidiem, aptverot civilprocesu,
kriminālprocesu un administratīvo procesu
• Vidutāji un vidutāja procesa dalībnieki konfidencialitātes ziņā ir juridiski
aizsargātāki nekā izlīguma procesa dalībnieki krimināllietās un mediatori
civillietās, ja tie nopratināmi kriminālprocesā
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Mediācijas konfidencialitātes dimensijas
• Konfidencialitāte ir daudzdimensionāla:
1. Laikā – mediācijas sākums un beigas
2. Telpā – kādas valsts normatīvais regulējums
3. Attiecībā uz personu – kurai personai ir konfidencialitātes pienākums un
tiesības
• Konfidencialitātes līmeņi:
1. Vertikāla (mediators – puses)
2. Horizontāla (puses savstarpēji)
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Mediācijas konfidencialitātes subjekts
• Mediators
• Mediācijas puses
• Mediācijas procesa dalībnieki
• Mediācijas konfidencialitātes speciālais subjekts – mediators / izlīguma
vadītājs / vidutāja procesa dalībnieks
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Mediācijas konfidencialitātes objekts
• Mediācijas konfidencialitātes objekts ‐ informācija, kas iegūta mediācijas laikā
• Informācijas forma ‐ rakstiska, mutiska, tāda, kas pausta ar neverbālo
komunikāciju, piemēram, žestiem, mīmiku un citādu ķermeņa valodu vai
izpausmēm – nosarkšanu, raudāšanu
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Kopsavilkums
• Mediācijas konfidencialitāte nav absolūta
• To var ierobežot likumā noteiktajos gadījumos
• Katrā situācijā jānovērtē vajadzīgais līdzsvars starp konfidencialitātes
aizsardzības kā mediācijas būtības virsmērķi un nepieciešamību aizstāvēt
normatīvajos aktos prekluzīvi uzskaitītās sevišķi aizsargājamās vērtības
• Formāla atsaukšanās uz Mediācijas likuma 4. panta ceturtās daļas 1. punktā
minētajām vērtībām vēl nav pietiekams pamats, lai pārkāptu mediācijas
konfidencialitāti

20

Paldies par uzmanību!

PAŠNOTEIKŠANĀS
PRINCIPS MEDIĀCIJĀ
Ulla Zumente-Steele, MSW, B.Phil.
Biedrības “Mediācija un ADR” valdes locekle
Mediatore, vieslektore

Pašnoteikšanās
 Princips
 Vajadzība un interese
 Ētiski vadītas mediācijas mērķis (Fields & Crowe, 2015, Hedeen
2005, 2012)

 Krustpunkti ar citiem principiem
 Mediācijas stadijas
 Kas attiecināms uz mūsu mediācijas darbu?
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Pašnoteikšanās kā mediācijas centra ass
 Cilvēka cieņa, cieņas saglabāšana,
 Pušu tieša līdzdalība, aktīva komunikācija un iesaiste strīda
risināšanas sarunās

 Cilvēku izvēles iespējas un kontrole pār strīda saturu - risināmajiem
jautājumiem un lēmumu pieņemšanas gaitu, arī procesa norisi,

 Pušu iesaistīšanās risinājumu variantu ģenerēšanā, spēja paust savu
gribu un pašiem pieņemt lēmumus

(Welsh 2001, Field & Crowe 2015)
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Paļāvība uz procesu
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Mediators
Mediators drīzāk ir ... diriģents,
kurš vada komunikāciju,
pārrunas un mediācijas procesu
tādā veidā, kas, visticamāk,
novedīs pie problēmu
risinājuma... Mediators ir procesa
eksperts (Jernigan & Lord, 2008)
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Mediators
Mediācija būtībā ir mediatora
orķestrēts process... vadības
stūre ir mediatora rokās un
mediatoram ir lieli resursi
ietekmēt iznākumu (Bridge,
1997)

Foto: Aiva Zumente

6

Vai mediatori var būt neitrāli?
Būdami cilvēki ar vērtībām, mērķiem, piesaisti organizācijām, zināmu
ietekmes spēku un kaut nelielu uzticamības devu mediācijas dalībnieku acīs,
konflikta intervences veicēji vienmēr iespaido situācijas, kurās tie darbojas...
Mediators apzināti un sistemātiski iesaistās konfliktā ar mērķi ietekmēt tā gaitu
vai atrisinājumu virzienā, ko pats uzskata par vēlamu (Laue 1987).
Mediators ļoti vēlas, lai viņu uztvertu kā neitrālu... Izejas punkts ir
pašpārbaude (Laue 1987, Laue 2001).
Tikt skaidrībā par mērķiem
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Tiesas ieteiktā mediācija
«Visas mediācijas ir brīvprātīgas, bet dažas ir brīvprātīgākas par citām»
(Hedeen, 2005, pārfrāzējot Orvela teicienu no «Dzīvnieku fermas»)
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Tiesas ieteiktā mediācija
Spiediens pirms mediācijas un spiediens mediācijas gaitā (Hedeen
2005, Hedeen 2012).
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Mediators kā pašnoteikšanās uzraugs
Mediatori vada ar atbalstu no iekšienes vai no mugurpuses,
veicinot cilvēku spēju vadīt pašiem savu dzīvi, kļūt par savas dzīves
līderiem, lai atrastu jēgu tajā, kas viņiem patiesi rūp, kas viņiem ir
svarīgs, un pieņemt lēmumus, kam ir nozīme viņu dzīvē
Kenneth Cloke
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Nepieķeršanās iznākumam
Mediatora spēja (tolerance) izturēt neskaidrību, neviennozīmību.
Elastība, spēja atteikties no iesaistīšanās, ja mediācija turpina un pat eskalē
varas nelīdzsvaru. Spēja nogaidīt ar rezultātu. Darīt pusēm zināmu savu rīcību
un lēmumus.

Mediācijas sirds centrs ir pašnoteikšanās.
Ja mediācijas dalībnieki ir ieguvuši lielāku skaidrību par savu situāciju un
ko tie patiesi vēlas, tad mediatori ir veikuši lietderīgu darbu, pat ja pušu
veiktās izvēles dara jūs skumīgus vai nepietiekamus. (Beer & Packard
2012)
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Virtuālais mediācijas
kurss Tallinas Universitātē.
Arno Baltin
Tallinas Universitāte

Mediācijas kurss psiholoģijas maģistriem
3 ECTS
Piecas lekcijas/semināri
18 dalībnieku
1.
2.
3.
4.
5.

Teksti
Lekcijas
Simulācijas (lomu spēles)
Refleksijas
Zināšanu tests
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Mediācijas kurss virtuālā vidē
Diemžēl virtuālā vidē:
1. Zoom
1.

Tikšanās

2. Google saite un lapas
1.

Teksti, instrukcijas

3. Youtube
1.

Video

4. Moodle
1.

Teksti, testi
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Kursa saturs
1. Ievads
1.

Konflikts, konflikta risināšanas nevardarbīgās iespējas, mediācijas vieta citu iespēju vidu

2. Sarunu vešana
1.

Hārvarda sarunu modelis; izvēles: sadarbība un konkurence, komunikācijas kompetences

3. Darba vietas mediācija
1.

The Exchange modelis

4. Ģimenes mediācija
1.

Integrētas Mediācijas modelis

5. Citi mediācijas ... Veidi
1.

Sports, kopienas, daba, medicīna
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Viesi
1. Katras lekcijas sākumā / 30 - 40 minūtes
2. Pateicoties īpašajai situācijai un Zoom videi viesi varēja nākt no tālienes

1.

Lelde Kāpiņa (Latvija): «Mediācija Latvijā»

2. Tarvo Tendal
3.

Amin Talab (Austrija): „Sarunu vešanas principi»

4. Arthur Trossen
5.

(Igaunija): «Organisācijas mediācija»

(Vācija): «Online ģimenes mediācija»

Tõnu Lehtsaar (Igaunija): „Kaplāns un mediātors Tartu Universitātē“
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Online mediācija
COVID situācijas dēļ daudz uzmanības pievērsām online mediācijai. Šo uzmanību
pastiprināja arī kursa online formats.
Tanī laikā praktizējošie mediātori aktīvi apsprieda online mediācijas iespējas.

Tādēļ:

1. Arturs Trossens viesojoties ļoti koncentrēti šo tēmu izklāstīja.
1. Mums pievienojās vizuālā fasilitatore Siiri Taimla

2. Vēlāk studenti mazās grupās iepazinās ar speciālu literatūru un

uzrakstija 3 referātus par online mediāciju, kas tika publicēti online.
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Online ģimenes mediācija
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Online mediācija
Studenti mazās grupās
uzrakstija četrus referātus
par online mediāciju.
Raksti ir publiski piejami
mediācijai piešķirtā web
lappusē: Lepitamine
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Atpakaļsaite
1. Klāt bija organizāciju konsultante Kristi Liiva
1. kas uzņēmās supervīzores lomu un katru lekciju mēs nekavējoties visu apspriedām.

2. Studenti katras lekcijas beigās novērtēja to Socrative.com vidē
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Mediācijas elementu
integrēšana visa veida sarunās
un administratīvajā procesā
Baiba Strupiša
Mag.iur., darījumu sarunu juriste,
sertificēta mediatore, sertificēts koučs

Kāpēc šī tēma?
▪ 7 gadi ceļā uz mediācijas filozofiju katrā
solī
▪ 5 gadu pieredze Ārvalstu investoru
padomes dialogā ar valdību un valsts
iestādēm (NVO)
▪ Auditorijas pozitīvs pārsteigums par
mediācijas elementu spēku festivālos
Lampa, Digital Freedom, iNovuss un
VID darbinieku apmācībā
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Kāda ir mediācija?
▪ Ar šo un daudzām citām bildēm ir
pierādīts, ka kaķi ir šķidrums, kas
pieņem jebkura trauka formu. 😃
▪ Tāpat ir ar mediāciju – to var ieliet
jebkura procesa traukā un var
iepilināt kā garšvielu jebkurā zupā,
padarot to baudāmu.
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Dažas mediatora pakalpojumu idejas
uzņēmēju strīdos
▪ Iekšējie strīdi dalībnieku starpā un ar
darbiniekiem
▪ Ārējie strīdi ar sadarbības partneriem,
klientiem, NVO, iedzīvotāju kopienu
▪ Būvatļaujas publiskās apspriešanas
laikā – vadot tikšanās ar iedzīvotājiem,
vadot mediācijas
▪ Grūtības līguma izpildē
▪ Koplīguma noslēgšana ar arodbiedrību
▪ Apdrošināšanas gadījumi
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Kā vēl var izmantot mediatora prasmes
uzņēmējdarbībā?
▪ Līdera statusa nopelnīšanā
▪ Sapulču noturēšanā
▪ Jaunu pakalpojumu izstrādē
▪ Darba devēja un darbinieku dialoga izveidē
▪ Līgumu slēgšanā
▪ Uzņēmuma prioritāšu un vērtību noteikšanā
▪ Labas korporatīvās pārvaldības iedibināšanā
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Korporatīvās pārvaldības kodekss 2020
Korporatīvā pārvaldība – procesi,
kas veicina uzņēmuma darbības
efektivitāti un ilgtermiņa vērtības
pieaugumu.
Apstiprinājusi Tieslietu ministrijas
Korporatīvās
pārvaldības
konsultatīvā padome
Obligāts biržas un finanšu tirgus
uzņēmumiem. Ieteicams visiem, arī
valsts un pašvaldību uzņēmumiem

Princips #2
«Izstrādājot ētiskas uzvedības
kodeksu, svarīgi ir iesaistīt
visu līmeņu nodarbinātos,
noskaidrot un apspriest viņu
individuālās
vērtības
un
vajadzības.»
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Ko darīt tālāk?
▪ Piedāvājumi
individuāliem klientiem
▪ Publicitāte par
mediācijas
veiksmīgajiem
gadījumiem
uzņēmējdarbībā
▪ Sadarbība ar
✓
✓
✓
✓

Advokātiem
Arodbiedrībām
Nozaru asociācijām
Viedokļu līderiem
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Kā var izmantot mediatora prasmes
valsts pārvaldē?
▪ Sūdzību izskatīšanas procesā – par iestādes
rīcību un par iestādes uzraugāmo personu
rīcību
▪ Administratīva akta pieņemšanas gaitā (obligāta
satura administratīva akta gadījumā – tikai faktu
noskaidrošanas stadijā)
▪ Publisko iepirkumu rezultātu paziņošanā
zaudētājiem
▪ Pašvaldības dialogā ar iedzīvotājiem
▪ NVO un valsts pārvaldes dialoga veidošanā
▪ Lobēšanā
8

Vadlīnijas par «konsultē vispirms» principa
piemērošanu valsts iestāžu darbībā, 2017 EM
Valsts pārvaldes iekārtas likumā
ir noteikts, ka valsts pārvalde darbojas
sabiedrības interesēs (10.panta trešā
daļa), savā darbībā ievēro labas
pārvaldības principu (10.panta piektā
daļa)un pastāvīgi pārbauda un uzlabo
sabiedrībai sniegto pakalpojumu
kvalitāti (10.panta sestā daļa), kā arī
valsts pārvaldi organizē pēc iespējas
ērti un pieejami privātpersonai
(10.panta astotā daļa) un efektīvi
(10.panta desmitā daļa).
uz klientu orientēta valsts pārvalde
9

EM vadlīnijas par «konsultē vispirms» 2017
Trīs principi:
▪ Samērīgums
▪ Konsekvence
▪ Orientētība uz mērķi
Rīki:
▪ Dialogs ar nozari
▪ Iestāžu sadarbība
▪ Brīvprātīga pārkāpumu
novēršana
10

EM vadlīnijas par «konsultē vispirms» 2017
Trīs principi:
▪ Atklātība
▪ Pieejamība
▪ Skaidrība
Rīki:
▪ Iestādes pieejamība
▪ «Iecietības laiks»
▪ Kultūras maiņa iestādē
▪ Darbinieku apmācība
▪ Sūdzību analīze
▪ Info sniegšanas kanālu attīstība
11

EM vadlīnijas par «konsultē vispirms» 2017
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Kas kavē mediācijas iniciatīvu ieviešanu
valsts pārvaldē? Pamatoti?
▪ Bailes no atlaišanas un
personiskas mantiskas
atbildības
▪ Valsts Kontrole un valsti
attīstošā funkcija
(Satversmes komentāri;
K.Dišlers, 1925)
▪ Publiskas personas
finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas
novēršanas likums
13

Ko ar to darīt?
▪ Izskaidrošana valsts
iestādēm sadarbībā ar
to juridiskajiem
departamentiem
▪ Sadarbība ar Valsts
Kontroli – vienota
skatījuma izveidošana
▪ Sadarbība ar tiesām –
apkopojumi par
«izšķērdēšanas» likuma
piemērošanu
14
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Baiba Strupiša
+ 371 29489151
baiba@strupisa.lv

DZIMTES
LĪDZSVARS
MEDIĀCIJAS VIDĒ
Mg. iur., Mg.sc.soc. Sandra Zīle Gereiša
Latvijas Universitāte
MBA, sertificēta mediatore Anna Kalniņa
Latvijas Universitāte

Situācijas raksturojums Latvijā un dažās
Eiropas valstīs
Vīriešu un sieviešu mediatoru skaita proporcija %-tos apskatītajās valstīs.
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Autoru veidota diagramma no avotiem:
Estonian Association of Mediators; Commission fédérale de médiation; Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych; Polskie Centrum Mediacji; Centrum Mediacji
Partners Polska; Dolnośląski Ośrodek Mediacji; Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych; Централизиран електронен портал за
медиация; Bundesverband Mediation; BAFM – Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation; Nederlands Mediation Instituut; International ADR Register;
International Mediation Institute; Stichting Register Mediator; Raad voor Rechtsbijstand; Lista de Mediadores del SIMA
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Situācijas raksturojums
49 Sertificēti mediatori
• 46 sievietes
• 3 vīrieši
28 Mediācija & ADR
• 25 sievietes
• 3 vīrieši

3

Intervijās piedalījās:
 18 mediatori un sertificēti mediatori vīrieši
6 juristi
12 citu profesiju pārstāvji
 18 mediatores un sertificētas mediatores sievietes
15 juristes
3 citu profesiju pārstāves
4

Intervijā uzdotie jautājumi:
1. Kāpēc savulaik radās vēlme kļūt par mediatoru?
2. Kāds ir intervējamā pieņēmums kāpēc ir tik maz vīriešu mediatoru?
3. Ko vajadzētu darīt, lai situācija mainītos, ja šķiet, ka tai būtu jāmainās?

5

Biežākās atbildes uz 1. jautājumu:
SIEVIETES:

 Saistīts ar darbu
 Ticība ADR idejai
VĪRIEŠI:

 Ideja
 Sevis izzināšana
 Apstākļi
6

Biežākās atbildes uz 2. jautājumu:
SIEVIEŠU viedoklis par vīriešiem:









Pacietība
Jāprot just
Nav iespēju rīkoties
Emocijas
Nevar nopelnīt
Daudz runāšanas
Psiholoģija
7

Biežākās atbildes uz 2. jautājumu:
VĪRIEŠU viedoklis:








«Sieviešu lauciņš»
Jūtas atstumti
Nav iespēju nopelnīt
Nav varas un statusa
Ceļš līdz sertifikātam garš
Maz tiek pielietota biznesā
8

Biežākās atbildes uz 3. jautājumu:
SIEVIEŠU viedoklis:






Apmācības programmas, kas koncentrējas uz nozarēm
Lietišķās mediācijas līmenis
Jāiedrošina tos, kas interesējas
Jāvairo mediatora prestižu
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Biežākās atbildes uz 3. jautājumu:
VĪRIEŠU viedoklis :






Popularizēšana un prestižs
Iesaistīt vīriešus interesējošās jomas
Jāmaina priekšstats par profesiju – tai jābūt saistītai ar naudu un varu
Jābūt augsta līmeņa pakalpojuma imidžam

10

IETEIKUMI:






Uz vīriešiem vērsta reklāma
Komercstrīdu reklāma
Vairāk lietišķu prasmju mācībās
Mediāciju izspēles ar vīriešu dalību, ko var izmantot kā reklāmu
Valstiski svarīgu strīdu, kas atrisināti ar mediācijas palīdzību
popularizēšana, uzsverot mediācijas ieguldījumu

 Komediācija «vīrietis-sieviete» ģimenes lietās kā norma
11
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Divas “domāšanas cepures” –
jurists un mediators
Mg. iur. Baiba Grase
Zvērināta advokāte, sertificēta mediatore

Domāšana
Domāšana ir psihes process, kas ļauj izzināt īstenību un
sasaistīt visu iepriekš sajusto un apzināto.
Domāšanas sākumpunkts ir problēmsituācija, kas veidojas, kad
jāatrod paņēmieni mērķa sasniegšanai. Problēmsituācijā
domāšana noris vairākās fāzēs: problēmsituācijas apzināšana,
problēmas analīze un mērķu nospraušana, hipotēzes izvirzīšana:
kā sasniegt mērķi, hipotēzes pārbaude.
Domāšana noris pēc loģikas likumiem.
2

Domāšana
Kritiskā
Analītiskā
Radošā
Laterālā
Deduktīva
Fiksēta
Pozitīva
Abstraktā
Intuitīva
Vertikāla
Lineāra
Vērtējoša
Zinātniska
Stratēģiska
Dizaina
Integratīva

Loģiskā
Ārpus kastes
Izaugsmes
Uzskatāmi darbīgā
Racionāla
Problēmrisinoša
Sistēmiska
Operacionāla
3

Kritiskā domāšana
Argumentēta- apgalvojumiem ir jāsniedz pamatojums vai labs
iemesls to pieņemšanai
Izvērtējoša – apgalvojumus jāizvērtē, racionāli izsverot to
patiesumu
Patstāvīga – pašam saprast un rast pamatojumu apgalvojumiem
4

Analītiskā domāšana
Spēja analizēt cēloņus un sekas. Izdarīt atbilstošus secinājumus.
Izvēlēties prioritātes. Atslēgas vārdi: zināšanas, pieredze,
cēloņsakarību atpazīšana.
Jaunas informācijas meklēšana, tās izpēte un sistematizēšana.
Secinājumus, kas iegūti balstoties uz iegūtajiem datiem.
Šāds domāšanas veids prasa:
faktus, detalizētu izpēti, prasmi salīdzināt datus un spēju secināt.
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Jurists
Vienmēr sava klienta pusē
Kritiskā, analītiskā, loģiskā domāšana
Zināšanas
Padomdevējs, konsultants
Labs orators
Strukturēts
Cīņas gars
Pārliecināšanas spēja
Pārliecība par savu taisnību
Paredzēt, prognozēt, pasargāt, aizstāvēt
6

Mediators
Neitrāls
Mediācija - tas nav par darīšanu, bet par būšanu
Laterāla domāšana
Apzinātība un autentiskums
Nevērtēšana

Empātija
Optimisms
Klausīšanās

7

Laterālā domāšana
• Laterālā domāšana (lat. Lateralis– sānu, sānisks) tiek
attiecināta uz nestandarta un radošu domāšanu ar mērķi
atrisināt problēmu.
• Laterāla domāšana sākas ar iemesliem un faktoriem, kas
nav acīmredzami, nevis ar tradicionāliem loģiskiem
spriedumiem.
• Laterālā domāšanā tiek izjaukts loģiskās domāšanas
process, nonākot pie risinājuma no cita skatupunkta.
Laterālās domāšanas process liek smadzeņu darbības
pašorganizējošajai sistēmai mainīt tradicionālo domāšanas
secību.
8

Ne tikai domāšana
Ja klausāmies iejūtīgi, mainās mūsu uztvere. Mēs vairs
neesam fiksēti uz priekšmetu, skaitļu un faktu objektīvo
pasauli, bet gan ieraugām dzīvas būtnes, dzīvas sistēmas un
sevi. Lai to darītu, mums jāiedarbina un jāuzskaņo īpašs
instruments – atvērta sirds, proti, empātiska spēja izveidot
tiešu saikni ar citu cilvēku vai dzīvu sistēmu. Ja tā notiek,
mēs jūtam nozīmīgas izmaiņas; aizmirstam savu plānu un
sākam saredzēt pasauli kāda cita acīm.
(Klauss Otto Šarmers “U teorija. Vadība no topošās nākotnes” )
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Ne tikai domāšana
Pastāv divas iekšējās kustības, kas ved uz atklāsmi. Viena
tiecas uz āru, vēloties saprast un kontrolēt nezināmo. Tā ir
zinātniska pieeja… Otrā kustība notiek, kad mēs uz mirkli
apstājamies un pārtraucam mūsu centienus izprast nezināmo
un ļaujam mūsu uzmanībai plūst – nevis virzībā uz detaļām,
kuras mēs spējam definēt, bet gan uz kopumu.
(Berts Hellingers)
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Gan jurists, gan mediators
Elastīgs
Radošs
Jāmīl cilvēki
Prasme klausīties
Jāprot sarunāties, jāpārzina sarunu vadīšana
Uzticamība
Ētika
Konfidencialitāte
11

Ne tikai domāšana
Ja Tavā prātā ir skaidri secinājumi par visu, tad vari sevi uzskatīt
gandrīz par mirušu, tu nebūsi atbildošs. Intelekts ir tikai gudrības daļa.
Gudrība ir daudz plašāka parādība, tā satur daudz vairāk nekā
intelekts, jo dzīve nav tikai intelektuāla, tā ir arī intuitīva. Gudrība satur
intuīciju. Ļoti daudzus atklājumus ir veicinājis nevis intelekts, bet gan
intuīcija.
(OSHO . Intuīcija ārpus loģikas esošās zināšanas)
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Ne tikai domāšana
Domājošais prāts ir noderīgs un spēcīgs rīks, bet tas arī ļoti ierobežo,
ja pārņem tavu dzīvi pilnībā, ja tu neapjēdz, ka tas ir tikai mazs
gabaliņš no tās apziņas, kas tu esi.
(Ekharts Tolle " Klusums runā. Tagadnes čuksti“)
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Tā ir ne tikai lielāka par
visām parastajām rūķīšu
cepurēm, piedevām tā vēl ir
dubultcepure, ko Herbe
izgudrojis speciāli sev:
cepure sastāv no divām
cepurēm, kas mats matā
der
viena
otrā.
Virspārcepure guļ virsū
zemapakšcepurei kā kēksa
formiņa kēksam. Kas prot,
var bez grūtībām atdalīt
vienu no otras.
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Mediācijā panāktas
vienošanās izpilde
Inita Ilgaža

Šobrīd:
1. Labprātīga izpilde
2. Piespiedu izpilde:
1) ja tiesa apstiprinājusi izlīgumu (izlīgums prasības priekšmeta ietvarā!)
2) ja ir tiesas spriedums (atzīta prasība)
3) ja noslēgts notariāls akts ar izpildu spēku (noteikti līguma priekšmeti!)
3. Visos citos gadījumos (tajā skaitā administratīvā līguma gadījumā) ceļama
prasība tiesā un tai sekojoša sprieduma izpilde
4. Prasības un vienošanās, kas nav izpildāmas piespiedu kārtā
2

Eiropas Parlamenta rezolūcija
(2017. gada 12. septembris)

[..] neraugoties uz mediācijas brīvprātīgo raksturu,
jādara vairāk, lai nodrošinātu mediācijas ceļā
panāktu vienošanos ātru un izmaksu ziņā
pieņemamu
izpildāmību
pilnīgi
atbilstoši
pamattiesībām, kā arī Savienības un valstu tiesību
aktiem.

3

Kāpēc?
 Skaidrs un vienkāršs process
 Stiprināt mediāciju kā tiesvedībai un arbitrāžai
līdzvērtīgu strīdu risināšanas veidu
 Var samazināt interesi izmantot mediāciju nelabticīgi
 Var sniegt «iztērētā laika un naudas garantiju»
 Var sekmēt noteiktas sabiedrības daļas uzticēšanos mediācijai
 Var palielināt interesi par mediāciju komersantu vidū

4

Risinājumi ES
Vienkāršots tiesas process: Lietuva, Čehija, Grieķija,
Francija, Itālija, Polija
Gan vienkāršots tiesas process, gan notariālais
process: Igaunija, Horvātija, Serbija, Beļģija, Vācija,
Spānija, Ungārija
Atviegloti risinājumi:
Tiešā izpildāmība: Itālija (ja procesā piedalījušies pušu advokāti)
Vienkāršāks tiesas process: Igaunija (ja procesu vadījis advokāts vai notārs)
5

Eiropas Komisijas ziņojums

CEPEJ rokasgrāmata

«[..] paraugprakse varētu būt atļaut
vienai pusei lūgt izlīguma izpildi pat
tad, ja otra puse nav tam skaidri
piekritusi (izpildes nodrošināšana,
kam nav obligāti nepieciešama visu
izlīguma pušu piekrišana).»

«Izpildāma
dokumenta
spēks
iegūstams pēc visu pušu kopīga
pieprasījuma
vai
vienas
puses
pieprasījuma ar pārējo nepārprotamu
piekrišanu, (..) izņemot, ja tā ietverta
vienošanās dokumentā.»

Beļģijā, Čehijā, Itālijā un Ungārijā nav
nepieciešama skaidra visu strīda pušu
piekrišana, lai lūgtu mediācijā panākta
izlīguma izpildi. Grieķijā un Slovākijā
izpildi var lūgt viena no pusēm bez
skaidras pārējo pušu piekrišanas.

«Tieša izpildāmība ir pieļaujama tikai
tad, ja puses pārstāv advokāti.»

(2016.gada 26.augusts)

(2019.gada 13.-14.jūnijs)
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Iespējamie papildu risinājumi:
1. Vienkāršota tiesas procedūra izpildāmības
spēka
piešķiršanai
–
pēc
izlīguma
apstiprināšanas principiem (saturs, process,
iesniedzēji).
2. Vienkāršota tiesas procedūra publiska
dokumenta statusa (legalitātes) piešķiršanai
(?)
3. Notariālo aktu ar izpildu spēku gadījumu
paplašināšanas izvērtēšana (?)
4. Vienkāršota notariāta procedūra izpildāmības
spēka piešķiršanai (?)

7

Pārdomām:
 Pušu brīvība mediācijā un vienošanās satura
pakārtošana izpildu jautājumiem un juridiskās
palīdzības sniedzēju loma
 Vai sertificēta mediatora vadīta procesa
rezultātam paredzams atšķirīgs izpildāmības
process?
 Mediācijas procesa norises nozīme izpildāmības noteikšanā
 Tiesā apstiprināta izlīguma sekas (atkārtota mediācija, jauna prasība)
8
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Supervīzija - obligāta mediatoru
profesionālās darbības un
tālākizglītības sastāvdaļa
Lelde Kāpiņa, sertificēta mediatore, supervizore
Mg.paed., Mg.sc.soc., Mg.phil.

Supervīzija
Konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo
darbību
▪ Funkcijas:
✓ Emocionāls atbalsts
✓ Pieredzē balstīta izglītošanās un attīstība
✓ Kvalitātes vadība, ētisko jautājumu risināšana
Supervīzijas apmeklēšana ir brīvprātīga mediatora izvēle.

2

Mediatoru supervīzijas pieredzes aptauja
Pētījuma dalībnieki:
2019.g. sertificēti mediatori (n=16)
2021.g. mediatori (n=5) un sertificēti mediatori (n=14)

Mediatora darba pieredze
1

2019
2021

Mediatora darba slodze

2
6

0%

11-20 stundas nedēļā

2

13+ gadi

5
2

20%
10-12 gadi

40%
6-8 gadi

4

3

1

7
60%
3-5 gadi

1

80%
1-2 gadi

100%
< 1 gads

5-10 stundas nedēļā

1-4 stundas nedēļā

Metode, laiks:
Tiešsaistes aptauja

2-4 stundas mēnesī

Līdz 1 stundai mēnesī
Nepraktizē
0

1

2019

2

3

4

5

6

2019.gada marts
2021.gada februāris

2021

3

Kāpēc izmantot supervīziju?
Izrunāties, saņemt atbalstu un
padomu, atgūt mieru
Dalīties ar emocijām, kuras
uzkrājas mediācijas gaitā

Tā ir sava veida profesionālā
higiēna

Palīdz neizdegt

Atbalsts

Vadība

17

18

Iespējams ieraudzīt lietas no
cita skatu punkta

Sakārto domas, dod atbildes uz
jautājumiem, stiprina
pašapziņu, iedod atbalsta
Saņemt atbildes uz jautājumiem par
sajūtu, mazina trauksmi, rada
mediācijas vadīšanu
Izglītība
pieņemšanas sajūtu, dod
8
cerību uz iespējām labi
turpināt darbu
Saprast sarežģītās situācijas, saņemt
atbalstu, iegūt jaunas zināšanas par sevi
un situācijām
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Kāpēc vajadzīga supervīzija?
Cik Jums nozīmīgi ir šādi iemesli, lai apmeklētu supervīziju?

5

Kāpēc vajadzīga supervīzija?
Cik Jums nozīmīgi ir šādi iemesli, lai apmeklētu supervīziju?
2021
Iespēja pārrunāt savas grūtības un saņemt emocionālo…

16

Iespēja gūt jaunas zināšanas, izpratni, ieraudzīt citu…

2

14

Iespēja saņemt padomu un atrisināt kādu konkrētu…

5

12

Iespēja profesionālai izaugsmei

4

12

Savas refleksijas prasmes attīstīšana

7

6

Iespēja personiskai izaugsmei

5

5

Iespēja saņemt tālākizglītības apliecinājumu
0%

Ļoti svarīgi

20%

30%

1

7
40%

Drīzāk svarīgi

1

6

8
10%

1

8
4

2

3
6

10

Iespēja satikt kolēģus

1

50%

60%

70%

Ne pārāk svarīgi

2
80%

90%

100%

Pilnībā nesvarīgi
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Kam neieteiktu supervīziju?
▪
▪
▪
▪
▪

Personisko vai ģimenes attiecību problēmu risināšanai
Psihiskās veselības traucējumu gadījumos

Ja vēlies apmierināt savu ziņkāri, tenkot
Ja nevēlies atklāties un dalīties
Ja nav profesionālu jautājumu

7

Supervīzijas izmantošanas pieredze

8

Kas attur no supervīzijas?

9

Supervīzija – obligāta profesionālās
darbības sastāvdaļa
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Psihologi (psihologs-pārraugs)
Psihoterapeiti un psihoterapijas speciālisti

Mākslas terapeiti
Sociālā darba speciālisti
Supervizori
Jogas speciālisti

10

Kurš varētu supervizēt mediatorus?
▪ Vertikālā pieeja – pieredzējuša kolēģa pārraudzība pār
“mācekli”

▪ Horizontālā pieeja – neatkarīgs speciālists, līdzvērtīgas
attiecības

11

Ja supervīzija mediatoram būtu obligāta ...
▪ Finansu jautājums
▪ Supervizoru pieejamība
▪ Piespiešana vs brīvprātības princips

Mediatori ir pelnījuši supervīziju kā obligātu izglītības, tālākizglītības un profesionālās darbības
sastāvdaļu, lai katram praktizējošam mediatoram tiktu nodrošināts regulārs emocionālais
atbalsts, novērsta profesionālā izdegšana un kopumā tiktu veicināta kvalitatīva mediācijas
pakalpojuma attīstība.

12

Paldies par uzmanību!
Lelde Kāpiņa
www.leldekapina.lv

Tiesvedības un mediācijas procesu
mijiedarbība: mediantu un mediatoru
perspektīva
Dr.sc.soc. Evija Kļave
Baltic Institute of Social Sciences, BA «Turība»,
Latvijas Universitāte, Sertificētu mediatoru padome

Izpētes mērķis un dimensijas
Veikt divu strīdu risināšanas procesu – tiesvedības un mediācijas - paralēlas
īstenošanas (mijiedarbības) salīdzinošu analīzi, lai noskaidrotu to savstarpējo
ietekmi un to, kā šī mijiedarbība ietekmē strīda risināšanas procesa efektivitāti.
Normatīvi tiesiskā dimensija

Ētiskā dimensija

Instrumentālā dimensija

2

Pētnieciskie jautājumi
▪ Kādi faktori nosaka tiesāšanās un mediācijas
paralēlu izmantošanu?

▪ Kā tiesāšanās un mediācijas mijiedarbība ietekmē
strīda risināšanas gaitu un rezultātu?

▪ Vai mediācija pēc būtības ir iespējama un efektīva
kā paralēls process tiesvedībai?

▪ Kāda nozīme ir mediācijas kā alternatīvas

domstarpību risināšanas veida ieteikšanas brīdim?
3

▪ Dokumentu analīze

Metodoloģija

✓ Tiesiskais regulējums
✓ Teorētiskā literatūra

▪ Primārie dati
✓ Padziļinātās intervijas

✓ Līdzdalības novērojums

▪ Sekundārie dati
✓ SMP statistika
✓ Iepriekš veiktie pētījumi
4

Konflikta risināšanas metodes
Mērķis: VIENOŠANĀS
Sarunas
Vest sarunas

Mediācija
Būt par starpnieku

Mērķis: IZLEMŠANA
Šķīrējtiesa
Izšķirt strīdu

Tiesa
Spriest tiesu

Izlīgums
Būt par starpnieku

palielinās

Pilnīga kontrole,
pašatbildība
Pēc A.Leiendekers «Konfliktu vadība»

Kontrole pār procesu un
rezultātu

Komunikācijas
vadības
nodošana

Lēmuma
pieņemšanas
tiesību nodošana

samazinās

Līdzlemšanas
tiesību nodošana

Kā puses nonāk paralēlos procesos?
▪ Tiesas ieteikta mediācija
✓ Prasības pieteikums
✓ Sagatavošanās sēde
✓ Tiesvedības procesa gaitā

▪ Citu institūciju ieteikta mediācija
✓ Bāriņtiesas
✓ Sociālie dienesti

▪ Atbalsta personu ieteikta mediācija
6

Mediācijas ieteicēji: SMP statistika
Mediācijas ieteicēji

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.

Tiesa

157

208

442

266

112

136

Advokāts, jurists

40

81

127

177

81

69

Paši uzzināja
Draugu, paziņu, ģimenes
locekļu ieteikums
Bāriņtiesa
Sociālais darbinieks,
psihologs, konsultants
Masu mediji, internets

34

55

54

67

24

21

33

20

55

37

12

47

22

31

81

86

37

54

11

5

53

64

18

22

18

1

49

7

7

13

Notārs, citi
Mediatoru skaits, kuri
sniedza atbildes

1

5

4

4

3

16

34

38

46

44

44

44

Avots: Sertificētu mediatoru aptauja
Rezultātu apkopoja: Lelde Kāpiņa, sertificēta mediatore
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Problēmas būtība
▪ Tiesāšanās princips: sacīkstes princips, deleģēšanas stratēģija (CPL 10.p.).
Filosofija: Uzvari cīņā, kurā visi ieroči ir labi.
✓ Pozicionālais un ierakumu karš
✓ Attiecību izbeigšana (otras puses sakāve)

▪ Mediācijas principi: brīvprātība, sadarbība, pašnoteikšanās (ML 3., 5.p.).
Filosofija: Atrodi kopīgo atšķirīgajā un gūsti abpusēju uzvaru.
✓ Komunikācijas atjaunošana
✓ Attiecību saglabāšana vai/un transformācija
✓ Sadarbības veidošana
8

Kādi faktori nosaka tiesvedības un
mediācijas sadursmi?
Kompetence

Motīvi

Tiesiskais ietvars

9

Kādi ir mediantu motīvi?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Atrisināt strīdu [ar mazākiem resursiem]: laiks, nauda, psihoemocionālie resursi

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pozīcijas stiprināšana («pat mediācija nelīdz»)

Apzināts un informēts lēmums risināt strīdu cieņpilni, konstruktīvi
Vēlme saglabāt attiecības
Iespēja saņemt trešās personas atbalstu strīda risināšanā
Iegūt telpu un laiku savstarpējai komunikācijai, t.sk. konfliktējošai
Cerība uz «brīnumnūjiņu»

Novilcināt tiesvedības procesu (raksturīgāk atbildētājiem)
Atgūt 50% no valsts nodevas (prasītāja gadījumā)
Iegūt papildus «ieročus» cīņai
Demonstrēt «labo gribu»
Apzināta/ neapzināta manipulācija ar otru pusi
...

10

Kādi ir ieteicēju motīvi?
Pastāv atšķirības dažādu ieteicēju grupu motīvos!

▪ Mudināt puses atrisināt strīdu ar mazākiem resursiem: laiks, nauda,
psihoemocionālie resursi

▪ Atbalstīt puses strīda risināšanas procesā

▪ Dot iespēju pusēm pašām lemt par savu dzīvi
▪ Ievērot iesaistīto pušu (piemēram, bērnu) intereses
▪ Atvieglot, samazināt savu ikdienas darbu (mazināt slogu)
▪ Samazināt emocionāli grūtu lietu/ gadījumu risināšanu, deleģējot
▪ Institucionāli deleģēt strīda risināšanu (profesionālā koleģialitāte)

▪ Demonstrēt savu ietekmi
▪ Celt sava pakalpojuma vērtību
▪ Izmantot mediāciju kā instrumentu kopējā sacīkstes procesā

▪ ...
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Kādi ir mediatora izaicinājumi?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mediācijas principos un vērtības balstīta procesa vadība
Mediantu motīvu pieņemšana un izgaismošana

Darbs ar manipulācijām
Mediācijas rezultāta konceptuāla pārskatīšana
Metodiskie izaicinājumi
...
Supervīzijas lomas apzināšanās

12

Izpētes tālākie soļi
▪ Mediatoru prakses analīze
✓
✓
✓
✓
✓

Padziļinātās intervijas
Ētiskās dilemmas
Manipulāciju riski
Metodiskie paņēmieni
Risinājumu perspektīvas

Izpētes rezultāti
plānoti
2021. gada oktobrī

▪ Mediantu prakses sekundārā izpēte
✓ Mediatoru novērojumi un interpretācija
✓ Tiesnešu novērojumi un interpretācija
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Paldies par uzmanību!

Mediatora amata atlīdzība

Gatis Litvins

Hipotēze
Mediācijas izmaksu pamatnoteikumi ir nepietiekami skaidri, līdz ar to šis
apstāklis neiedrošina pieņemt lēmumu strīdu risināt mediācijas procesā.

2

Pieturu punkti
1.
2.
3.
4.
5.

Brīvprātīgs - maksas, bezmaksas un dotēts - pakalpojums
Latvijas tiesiskā regulējuma strupums
Mediācijas izmaksas komponentes
Mediācijas izmaksas - pamatots, bet samērīgs - šķērslis pieejamībai
Obligātā mediācija – obligāts tarifs

3

Paldies par uzmanību!

3/3/2021

Mediators kā tiesas
durvju sargs
Kristaps Mikoss, mg.iur., Latvijas Universitāte
sertificēts mediators, zvērināta advokāta palīgs

Pētniecības jautājumi
 Kādas

robežas

mediācijas

pusēm

nosprauž

esošais

civilprocesa

regulējums? Vai šie ierobežojumi ir pamatoti ar sabiedrisku nepieciešamību
(ir: leģitīmi, proporcionāli, nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā)?
 Vai Latvijas civilprocesa regulējums ir pietiekami atbalstošs, lai puses
izvēlētos mediāciju un sekmīgi risinātu savas domstarpības ar tās
palīdzību? Ja nē – kā to varētu uzlabot?

2
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Pētniecības metodes


Juridiski dogmatiskā metode



Interdisciplinārā metode



Salīdzinošo tiesību pētījums



«Lauka pētījumi»: statistikas datu analīze, pieredzes apkopojumi

3

Izejas punkts: Kad puses apsver mediāciju?


Liela daļa klientu vēl

pirms mediācijas kā savu domstarpību

risināšanas instrumenta apsvēršanas jau ir iesaistījušies tiesvedībā;
 Pēc sertificētu mediatoru statistikas, galvenais mediācijas ieteicējs vēl
aizvien ir tiesa (2015.-2020. gads: 51,2% -38,2%, ir pozitīva tendence
samazināties).

4
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Sertificētu mediatoru darbības statistika (2015.-2020.gads)
*

*Avots: Sertificētu mediatoru aptauja
Rezultātu apkopoja: Lelde Kāpiņa, sertificēta mediatore
5

1. Mediācija kā intervence pušu konfliktā
1Konflikta eskalācijas norise ( pēc Friedrich Glasl) *:
Nocietināšanās

Nepieciešama 3-ās, neitrālās puses (mediatora) intervence
Debates,
Polemika

No vārdiem uz
rīcību

1. līmenis: ‘win-win'

Tēli un
koalīcijas

Cieņas
zaudēšana

2. līmenis: ‘win-lose’

Draudu
stratēģijas

Cīņa
Totāls karš
Kopā bezdibenī

Vēršanās ar prasību tiesā

3. līmenis: ‘lose-lose’

*Glasl F. : Konfliktmanagement. Ein Handbuch für Führungkräfte, Beraterinnen und Berater 8.Aufl. S. 236–237 Fig.9.2.

6
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2. Regulējuma politikas un filozofiskie koncepti ( -ismi)
 Paternālisms – no latīņu «PATER»
( Platons, D.Hjūms, K.Markss, Dž. Dvorkins, u.c.)


Liberālisms – no latīņu «LIBERTAS»
( Dž. Loks, Dž.S.Mills, M.Tečere u.c. )



Liberālais paternālisms – abu iepriekšminēto «labāko
īpašību» apvienojums
( R. Tālers, C. Sanstīns u.c. )
7

2.1. Paternālisms

 «Ikviena izvēles brīvības ierobežošana ir attaisnojama, ja to pamato
vajadzība nodrošināt ierobežotās personas labklājību, laimi, vai citas
ierobežojamās personas intereses un vajadzības»*;
«Nanny-State»

Argumentācijas piemēri:
Pret Covid-19 jāvakcinējas ikvienam, jo citādi jūs varat saslimt; Ja nevakcinēsieties,
jums būs aizliegts ceļot ārpus valsts.
Mediācija pirms vēršanās tiesā ir jāizmēģina ikvienam, jo mediācijā domstarpības var
atrisināt daudz ātrāk un lētāk nekā tiesājoties. Ja nebūsiet vismaz bijis uz konsultāciju
pie sertificēta mediatora par mediācijas iespējām, tiesa jūsu prasību nepieņems.
*sk. Dworkin, G., 1972, “Paternalism,” The Monist, 56: 64-65.
8
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2.1. Paternālisms
 Regulējuma metodes:
Padarīt izvēli par neiespējamu;
 Aizliegt no vēlamās atšķirīgu rīcību, piedraudot ar sankcijām;
 Nozīmīgi apbalvot par vēlamo rīcību, lai alternatīvas kļūtu neizdevīgas;
 Priekšrocību piešķiršana mērķa grupām jeb pozitīvā diskriminācija.

9

2.2. Liberālisms


«Vienīgais iemesls, kādēļ sabiedrības locekļi individuāli vai kolektīvi

drīkst iejaukties jebkura indivīda brīvībās, ir pašaizsardzība. Tas ir
vienīgais mērķis, kura dēļ varu var pamatoti izmantot pret jebkuru
civilizētas kopienas locekli»*

Argumentācijas piemēri:
Pret Covid-19 jāvakcinējas ikvienam, jo, ja nevakcinēsies visi, pandēmija
turpināsies, daudz cilvēku slimos un nomirs;
Mediācijā pirms vēršanās tiesā var iesaistīties ikviens, ciktāl tas nenonāk
pretrunā ar Satversmē ikvienam garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu.

*sk. Mill, John Stuart. [1859] 1869. On Liberty (4th ed.). 21–22
10
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2.2. Liberālisms


Metodes:
 Visiem vienādi spēles noteikumi;
 Nepieļaut varas koncentrēšanos vienās rokās;
 Strikti definēt nevēlamo rīcību, par pārkāpumiem paredzot atbildību.

11

2.3. Liberālais paternālisms


«Cilvēkiem pietrūkst skaidru, stabilu un
labi pamatotu izvēļu iespēja. Tas, ko viņi
izvēlēsies ir stipri atkarīgs no apstākļiem,
kādos izvēle tiek veikta, piemēram, kāda
ir izvēle pēc noklusējuma, kadrējuma un
sākuma punkta»*

*sk. Cass R. Sunstein and Richard H. Thaler Libertarian
Paternalism Is Not an Oxymoron. The University of Chicago
Law Review , Autumn, 2003, Vol. 70, No. 4, 1161

12
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2.3. Liberālais paternālisms


Metodes:
 Respektē izvēles brīvību;
 Regulējums galvenokārt tiek attiecināts uz lietas vai procesa, kura gaitā cilvēks
pieņems lēmumus, dizainu. Sk piem. Vispārējās Datu regulas (ES) 2016/679
25. pantu: «Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma»;
 Rēķinās ar cilvēka psihes īpatnībām un lēmumu pieņēmēju iracionalitāti.



Problēma:
 Ētiskās robežas. Ja tās pārkāpj, iespējams manipulēt (excessive nudging).
Piemērs: «cookie fatique»

13

3. Mediācijas regulējums Latvijas civilprocesā (lex lata)
 Mediācijas ietekme uz pušu tiesībām un to izlietošanas termiņiem;
 Mediācija pirms prasības tiesvedības uzsākšanas;
 Mediācijas uzsākšana tiesvedības laikā;
 Advokāta pienākumi un atbildība vedot klienta lietu;
 Ar mediāciju saistītu pierādījumu (ne)pieļaujamība;
 Tiešās sankcijas un stimuli.
14
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3.1. Mediācijas ietekme uz pušu tiesībām un to
izlietošanas termiņiem
 Mērķis:
Mediācijas process nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt puses iespējas aizsargāt savas
tiesības un intereses tiesā, ja mediācija nav izdevusies. Noteikumiem par mediācijas
ietekmi uz termiņiem jāveicina mediācijas pieejamība, bet tai paša laikā jāizslēdz
iespēju izmantot mediāciju kā novilcināšanas taktiku (Eiropas Padome, 18.09.2002 Rec
2002(10) Par mediāciju civillietās, III pants ).
Prasība par obligātu mediācijas procedūru var būt saderīga… ja «netiek būtiski kavēta
prasības celšana tiesā, tiek apturēts attiecīgo tiesību noilgums ( that it suspends the
period for the time-barring of claims) un lietas dalībniekiem nerodas vai rodas nelielas
izmaksas ( ES Tiesa , C-75/16 Menini & Rampanelli v Banco Popolare §61 )

15

3.1. Mediācijas ietekme uz pušu tiesībām un to
izlietošanas termiņiem
 Formulējums tiesību aktos:
Mediācijas likuma 11 pants: no brīža kad izteikts mediācijas priekšlikums, līdz
brīdim, kad tas noraidīts vai mediācija izbeigta, tiek apturēts prasības celšanas
termiņa tecējums;
Sal. Mediācijas direktīvas (2008/52/EK) 16, 24 apsvērumus un 8.panta 1.daļu
: LV : … neliedz …pēc noilguma vai noilguma termiņu beigām, kas iestājušās
mediācijas procesa laikā. EN: Art 8(1) …by the expiry of limitation or
prescription periods during the mediation process. FR: Art 8(1) ..du fait de
l’expiration des délais de prescription pendant le processus de médiation.

16
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3.1. Mediācijas ietekme uz pušu tiesībām un to
izlietošanas termiņiem


Termini:



Noilgums:
termiņš tiesības izlietošanai, ceļot prasību tiesā vai šķīrējtiesā ( Civillikums, 1902 pants)

Limitation or prescription:
« the body of rules that prevent actions being raised after a lapse of time. It is a form of timebar.
Technically
they
are
different
from
prescription
rules.
Limitation
does
not extinguish the underlying right, whereas prescription does» s. Collins Dictionary of Law. S.v.
«limitation» *
«the process of acquiring rights, immunities or obligations as a result of the passage of time.» ibid. S.v.
«prescription» *


La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire
pendant un certain laps de temps (Code Civil, Art 2219 )**
*Retrieved March 1 2021 from https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/limitation
**https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006118187/#LEGISCTA000019017130
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3.1. Mediācijas ietekme uz pušu tiesībām un to
izlietošanas termiņiem
 Mediācijas likuma 11.pants nav piemērojams tiesībām, kuru esamību laikā

likumdevējs ir ierobežojis ar materiāli prekluzīvu ( šo tiesību izbeidzošu) termiņu.
Piemēram:
 tiesības iesniegt patenta reģistrācijas pieteikumu ( Patentu lik. 5 & 29 (1) ) ,
 sabiedrības prasību celšana (Komerclik., 172 (6))
 darbinieka prasījums aizsardzībai pret uzteikumu ( Darba lik. 122 ).
 u.c.

sk. Senāts, SKC-404/2018 [8] …reizē ar prekluzīvā termiņa izbeigšanos
zūd tiesības, kas no šā termiņa ir padarītas atkarīgas. Vienlaikus norādāms
uz prekluzīvā termiņa un noilguma atšķirīgo juridisko dabu.

18
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3.2. Mediācija pirms prasības tiesvedības uzsākšanas
 Iesniedzot prasību:
CPL neitrāli informē nākamos prasītājus par iespēju domstarpības risināt
mediācijā. sk. CPL 128(2)51 ‘ziņas par mediācijas izmantošanu…’
Ja vienošanās par mediācijas izmantošanu strīda risināšanai ir noslēgta,
jāiesniedz pierādījumi par mediācijas priekšlikuma noraidīšanu, līguma ar
mediatoru nenoslēgšanu vai mediācijas pabeigšanu bez vienošanās.
Sk. CPL 132(1)31 & 219(1) 6 pkt. Viens izņēmums: darbinieku prasījumi
individuālos darba strīdos.
Jautājums diskusijai: Gadījumā, ja mediācijas līgums nav noslēgts, vai iespējamā
prasītāja izteikts mediācijas priekšlikums ir šķērslis prasības iesniegšanai, pirms
notecējis Mediācijas likuma 9 (1) noteiktais 30 dienu termiņš?
19

3.2. Mediācija pirms prasības tiesvedības uzsākšanas
 Iesniedzot prasību:
 ievērot attiecīgo lietu kategorijai noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas
kārtību vai veikt likumā noteiktos pasākumus strīda noregulēšanai (sk. CPL 132 (1) 7
& 219(1)1 ) Puses pozīcijas /prasību pirmstiesas komunicēšana nākamajam
atbildētājam, kā priekšnoteikums prasības tiesvedības uzsākšanai. Prasības par:
Īrnieka izlikšanu (lik.«Par dzīvojamo telpu īri» 28.1-28.6, lik.pr. 2.l. Nr.144/Lp13, 28(1)),
Kolektīvie darba strīdi ( Darba strīdu lik. 11., 16.-19.),
Ir iezīmējusies tendence atstāt bez virzības un nepieņemt kopīpašuma izbeigšanas
prasības, ja pirms prasības iesniegšanas prasītājs nav atbildētājiem piedāvājis savu
risinājumu (sk.sal. Senāts SKC-259/2019 ,[7.2] Priekšnoteikums kopīpašuma dalīšanai … )

Vai tas ir/nav mediāciju netieši veicinošs regulējums?
20
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3.3. Mediācijas uzsākšana tiesvedības laikā
 Lietas sagatavošanas stadijā puses tiek aicinātas dot piekrišanu mediācijas
izmantošanai (CPL 148 (1.3 )) Atbildētāja piekrišanu norāda
paskaidrojumā ( sk. CPL 148(2) 6). Praksē piekrišanas termiņš prasītājam
parasti ir identisks ar atbildētājam noteikto (CPL 9 ) .
 Prasītāja un atbildētāja piekrišana, ja tāda tiek saņemta, veido mediācijas
līgumu ( sk. Mediācijas likums, 1, 6 & 8(1)).
 Tomēr mediāciju uzreiz uzsākt nav iespējams, jo vēl ir jānoslēdz līgums ar
mediatoru. Ja puses pašas nevar uzreiz vienoties par ( un ar) mediatoru,
tad ņemot vērā iespējamo SMP iesaisti mediatora izvēlē līguma
noslēgšanai var paiet vēl līdz 54 dienas (30+10+14), kā arī vēl 14 papildus
dienu termiņš ja līgumu ar mediatoru nevar noslēgt attaisnojošu iemeslu
dēļ ( piemēram, puses slimība) – sk. Mediācijas lik. 9 & 10.
21

3.3. Mediācijas uzsākšana tiesvedības laikā
 Ja puses ir tiesvedības laikā vienojušās par mediāciju, lietas izskatīšana tiek atlikta uz
laiku līdz 6 mēnešiem ( CPL 211(2.1)) . Tas nozīmē, ka sakarā ar pušu noslēgto
mediācijas līgumu, tiesa ieplānotajā datumā neskatīs lietu sēdē vai rakstiskā procesā bet
gan vienkārši nozīmēs citu, vēlāku lietas izskatīšanas datumu ( CPL 209, 8 & 211(4).
 Ja puses ar tiesai adresētām piekrišanām ir noslēgušas mediācijas līgumu, nekāds
lēmums par lietas atlikšanu netiks pieņemts, jo ņemot vērā tiesu noslodzi maz ticams, ka
lietas izskatīšanas datums tiks nozīmēts agrāk kā 6 mēneši pēc atbildētāja paskaidrojuma
saņemšanas. Līdz ar to, mediācijas līguma noslēgšana nekādas izmaiņas pušu
procesuālajā stāvoklī neizraisa.
 Atlikšanas gadījumā procesuālie termiņi apturēti netiek. Lietas sagatavošana iztiesāšanai
TURPINĀS - tiesai, piemēram jāizlemj pieteiktie lūgumi par trešo personu pieacināšanu,
pierādījumu iegūšanu (sk. CPL 149 (3) ) Tāpat, no pretējās puses iesniegtajiem
paskaidrojumiem un pierādījumiem var izrietēt nepieciešamība iegūt atsauksmi no
prasītāja (sk. CPL 148(4)) vai papildus paskaidrojumus no citiem lietas dalībniekiem, lai
precizētu lietas apstākļus un pierādījumus. (sk. CPL 149 (4))
22
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3.3. Mediācijas uzsākšana tiesvedības laikā
 Līdz ar to tāds civillietas dalībnieks, kurš devis piekrišanu mediācijai paralēli
darbojas divos principiāli atšķirīgos procesos – gatavojas mediācijai, kas ir uz
sadarbību vērsts process (sk. Mediācijas lik. 5.) un ir iesaistīts tiesvedībā, kas tiek
realizēta procesuālās sacīkstes formā (sk. CPL 10 ). Turklāt civilprocesuālos
pienākumus jāizpilda obligāti ( sk. CPL 74 (7) 3 ) , jo neizpilde var draudēt ar
sankcijām vai iegūto priekšrocību zaudēšanu.*
 Iespējamais risinājums – tiesvedības apturēšana uz mediācijas laiku. Apturot
tiesvedību tiek apturēti arī procesuālie termiņi** Iespējams, uz pušu kopīga lūguma
pamata ( CPL 215, 5) taču:
1) Tas ir fakultatīvs apturēšanas pamats ( tiesa var apturēt);
2) ja lietā ir ieaicināta trešā persona, tad ir nepieciešama šīs trešās personas piekrišana.
*sk. sal. K.Torgāna kometārs pie CPL 74 panta. Civilprocesa likuma komentāri, I daļa ( 1.-28.nodaļa) 2. izd. - Rīga:TNA , 2016, 276 lpp
** sk . M.Oša, J.Rozenberga un K.Torgāna komentāru pie CPL 214 panta. Turpat, 607 lpp

23

3.3.1. Mediācija tiesvedības laikā
 CPL 149 (2) 149.1(1) , 151(3) : Tiesneša vispārīgs pienākums veicināt pušu
samierināšanu, t.sk. piedāvājot mediāciju. Šis pienākums laikā ir limitēts līdz
brīdim, kad tiesa ir pabeigusi lietas izskatīšanu pēc būtības, sk. CPL 164(7) .
 Šī pienākuma neizpilde nav pastāvīgs pamats sprieduma atcelšanai, tomēr
Senāts lietā SKC-340/2016 [10] obiter dictum norāda : «normās noteiktie tiesas
pienākumi ir svarīgi, lai radītu apstākļus pušu strīda atrisināšanai pēc iespējas
miermīlīgā un pušu interesēm atbilstošā veidā, pēc iespējas ekonomējot pušu un
tiesas laiku un finanšu līdzekļus»

Diskusijai: Vai ir tiesai būtu īpaši jāveicina mediācijas izmantošana pēc
tam, kad uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības?

24
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3.4. Advokāta pienākumi un atbildība vedot klienta lietu


Advokātam «…jāizmanto visi likumā paredzētie līdzekļi un metodes, aizstāvot un pārstāvot
juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses» ( Advokatūras lik., 49)
kā arī «jācenšas panākt lietas atrisinājumu ārpustiesas kārtībā, pirms lietas iztiesāšanas
uzsākšanas. Advokāts nedrīkst izraisīt iztiesāšanu, lai gūtu no tās materiālu labumu» ( LZAK
Ētika kodekss 3.2.)



Senāts: «zvērināts advokāts kā pilnvarnieks nav atbrīvots no atbildības par padoma došanu,
kas nodarījis pilnvarotājam zaudējumus» ( SKC-316/2019 [7] ) un «…ja advokāts veicis
konkrētas darbības juridiskās palīdzības sniegšanas ietvarā, tad viņam šo darbību apjoms un
kvalitāte arī ir jāpierāda»( turpat, [10.2])



LZAK Disciplinārlietu kolēģijas kompetencē neietilpst vērtēt to vai advokāta izvēlētā taktika ir
pareiza (sk. lietā Nr. 3/2014, 11.2) Izņēmumi … būtu pieļaujami tikai tad, ja advokāta
norādītie argumenti vai izvēlētā taktika ir tik acīmredzami nepareiza, ka to ir iespējams
konstatēt pat bez tālākas iepazīšanās ar advokāta vestās lietas apstākļiem (sk. lietā Nr.
1/2015, 14.2 )
25

3.4. Advokāta pienākumi un atbildība vedot klienta lietu
 Zvērinātam advokātam, kura kvalifikācija un spēja sniegt juridisko palīdzību
ir prezumējama* , būtu jāspēj:





Atpazīt strīda, kurā iesaistīts klients, piemērotību mediācijai;




Sagatavot klientu, izskaidrojot mediācijas principus un kārtību;
Sniegt klientam juridisko palīdzību mediācijas procesa gaitā.

Advokāta loma: atbalsta persona, juridiskās palīdzības sniedzējs.
Problēma: nav apmācības, nav atbilstošas advokātu kvalifikācijas prasības
(sk. 2020.gada LZAK Programma eksāmenam uzņemšanai zvērinātu
advokātu skaitā, 7. sadaļa: Civilprocess)
* sk. Satversmes tiesa lietās Nr. 2003-04-01, secinājumu 4.1. un 4.2, Nr. 2003-10-01 secinājumu 6

26

13

3/3/2021

3.5. Ar mediāciju saistītu pierādījumu (ne)pieļaujamība
 Kā liecinieku nevar nopratināt personas, kuras piedalījušās mediācijā
šajā vai ar to saistītā citā lietā, sk. CPL 106, 5 Mediācijas lik. 4 (3)
Likuma definīcija iekļauj:
 Mediatoru;
 Puses;
 Visas personas, kurs piedalījās mediācijā ar pušu piekrišanu (sk. Mediācijas
lik. 1,3).

27

3.5. Ar mediāciju saistītu pierādījumu (ne)pieļaujamība
 Rakstveida pierādījumi:
CPL nav expressis verbis aizlieguma, jāpiemēro analoģija ar liecinieku
liecībām. Pamatojumu sk. Mediācijas lik. 4 (1) «Informācija, kas iegūta mediācijā»
& CPL 110 «Rakstveida pierādījumi ir ziņas par faktiem, kuriem ir nozīme lietā…» ,
Jautājums ir aktuāls tiesu praksē, jo puses mēģina izmantot slepus veiktus
ierakstus lai pierādītu, piemēram mobingu darba vietā, u.c. emocionālu
vardarbību. Slepeni veikti ieraksti principā ir atzīti par nepieļaujamiem jo aizskar
tiesības uz privātumu, taču Senāts kādā lietā ir atsaucies uz pušu aizsargāto
interešu svarīguma izvērtēšanas vajadzību, kurai interesei jādod priekšroka
|SKC-276/2020) Atgriežamies atpakaļ pie Mediācijas lik. 4(4)1.pkt: «lai nodrošinātu…

28
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3.6. Tiešās sankcijas un stimuli
 Prasības nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana, ja ir mediācijas
līgums un mediācijas process nav izbeigts ( sk. 19.slaidu)
 50% no samaksātās valsts nodevas atmaksa, ja izlīgums vai
attiekšanās no prasības kā mediācijas rezultāts ( CPL 37 (1) 5, 7 )
BET, ja mediācijas rezultātā atbildētājs atzīs prasību, tad, ja vien
puses nevienojās citādi, valsts nodevu un tiesas izdevumus pilnā
apmērā piedzīs no atbildētēja ( CPL 41(1) ) Vai vienlīdzīgi?

29

Vai esošais regulējums sasniedz deklarēto mērķi?
Ja nē, tad ko darīt?

30
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informēt &skaidrot, ieteikt
ieteikt, cienīt izvēles brīvību.

31

Starpsecinājumi un galvenie ieteikumi:
 Regulējumam primāri būtu jāveicina mediācijas izmantošanu pirms vēršanās tiesā, vai,
ja lieta tiesā ierosināta – pēc iespējas agrākā procesa stadijā. To varētu veicināt ar
noteikumiem pēc noklusējuma, no kuriem puse ar aktīvu rīcību, bez nelabvēlīgām
sekām varētu atteikties. Piemēram, noteiktu kategoriju lietās paredz mediatora
konsultāciju, no kuras puse var attiekties, iesniedzot rakstisku paziņojumu tiesai;
 Advokātu un advokātu palīgu apmācības par mediācijas procesu un advokāta lomu
tajā;
 Ja mediācija uzsākta tiesvedības laikā, vēlams uzreiz lūgt tiesvedības apturēšanu, jo
pretējā gadījumā tiesas procedūras turpinās, vienīgi tiesa neizskata lietu pēc būtības.
Ilgtermiņā – rosināt CPL grozījumus, kas paredz mediācijas līguma noslēgšanas
gadījumā tiesas pienākumu apturēt tiesvedību. Tiesvedību lietā atjauno pēc vienas
puses lūguma, pēc tam, kad saskaņā ar Mediācijas likuma 8 (2) pantu mediācija nav
notikusi vai ir izbeigta.
 Mediācijas procesā iegūtu rakstveida pierādījumu nepieļaujamības expressis verbis
definēšanu CPL.
32
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Paldies par uzmanību!
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Jautājumu ķēdes
mediācijas ieteikšanas
procesā
Dr. iur. Zane

Pētersone

Senāta Civillietu departamenta senatore

Mediācijas iespējamību ietekmējošie
faktori
 Pušu konflikta eskalācijas pakāpe
 Pušu konfliktu risināšanas stili / pieradums
 Pušu informētības līmenis
 Pušu procesuālās intereses
 Nepieciešamība meklēt citu (ātrāku, lētāku, elastīgāku utt.) izeju
 Mediācijas ieteicēja optimisms, prasmes un pacietība

2

Mediācijas ieteikšanas stili
 Pārliecināt vai iekārdināt?
 Runāt vai jautāt?
 Pārliecināšana: uzstāšana, padomu došana, autoritātes izmantošana
 Iekārdināšana (rekomendēšana): iespēju pārrunāšana, pārdomu
raisīšana, priekšlikumu izteikšana, atbalstīšana lēmuma pieņemšanā
 Optimisms / skepse
3

Mediācijas piemērotības identificēšanas
un ieteikšanas process
 Konflikta diagnoze (veids un eskalācijas pakāpe)
 Interešu noskaidrošana (ne tikai konfliktā, bet arī tā risināšanai)
 Piemērotākā strīda risināšanas veida noteikšana
 Piemērotākā strīda risināšanas veida izskaidrošana
 Pušu novirzīšana uz vēlamo risināšanas veidu

4

Interešu veidi par strīda risināšanu
 Ietaupīt naudu
 Ietaupīt laiku
 Ietaupīt enerģiju
 Izbeigt stresu
 Saglabāt/atjaunot labas/neitrālas attiecības
 Atjaunot sadarbību
 Ieviest skaidrību par nākotni
 Nodrošināt konfidencialitāti
 Kontrolēt notiekošo (procesu) un rezultātu
5

Iespējamo jautājumu piemēri
 Kas jums ir svarīgie elementi, lai izlemtu, kā šo konfliktu atrisināt?
 Vai jūs redzat sarunu iespēju?
 Vai jūs vēlētos meklēt iespējamos risinājumus kopā, ņemot vērā abu
pušu intereses?
 Kā jūs justos, ja strīds tiktu atrisināts šodien/nedēļas laikā/mēneša
laikā?
 Vai jūs gribētu kontrolēt lietas iznākumu?
 Vai spriedums jūsu konfliktu atrisinās?
 Cik daudz resursu (laika, naudas, enerģijas, nervu) turpmākais tiesas
process no jums prasīs?
 Vai jums ir nepieciešams sadarboties ar otru pusi nākotnē?
 Ko jūs darīsiet, ja jums neizdosies atrisināt šo konfliktu?
6

Virzība no pagātnes uz nākotni
 No pagātnes (kā tas notika, kā kurš uzvedās, kurš bija vainīgs utt.) uz
nākotni (kā puses var atrisināt šo problēmu, ko puse var piedāvāt
problēmas atrisināšanai)

 No pārmetumiem uz vajadzībām
 Ar pārformulēšanas metodi, izmantojot jautājumus, fokusējoties uz
nākotni vai identificējot kopīgās intereses

7

STĀSTĪJUMS

INTERESES

RISINĀJUMI

8

1.piemērs

MI (mediācijas ieteicējs): Kas pārtrauca Jūsu sadarbību?
P (puse): Viņa bezatbildīgā rīcība. Viņš darījumu neizpildīja termiņā.
No pārmetuma uz vajadzību:
MI: Vai jums ir svarīgi turpmāki darījumi ar otru pusi nākotnē?
Vai: MI: Vai jūs gribētu saglabāt labas darījuma attiecības ar otru pusi?
P: Jā. Tas būtu labi.
No vajadzības uz nākotnes risinājumu:
MI: Vai tas būs iespējams, ja spriedums būs Jūsu labā / otras puses
labā?
P: Domāju, ka ne.
MI: Mediācija ir domstarpību risināšanas metode, kurā tas varētu būt
iespējams. Vai Jūs ar to esat pazīstams / vai Jums ir zināms par
mediācijas iespējām / vai Jūs gribētu šādu iespēju izmantot?
9

2.piemērs
P: Ar viņu nav jēgas runāt.
No pārmetuma uz bažu atklāšanu:
MI: Vai jūs bažījaties par to, ka sarunās situāciju nevarēs atrisināt /
sarunas nekur nevedīs?
No bažu atklāšanas uz vajadzību:
MI: Vai jums ir svarīgi, lai jūs kopā varētu šo konfliktu atrisināt?
Vai: MI: Vai jūs gribētu šo situāciju atrisināt?
No vajadzības uz nākotnes nodomu:
MI: Ja viņš būtu ar mieru runāt, vai tad jūs piedalītos sarunā?
Vai: MI: Ja viņš gribētu šo situāciju atrisināt, vai tad jūs arī būtu gatavs
meklēt risinājumus kopā?
Vai: MI: Ja viņš gribētu iet uz mediāciju, vai tad jūs arī būtu gatavs
piedalīties mediācijā?

10

3.piemērs – metakomunikācija
 Metakomunikācijas 3 soļi:
1) jautāt apstiprinājumu, ka ir noticis pārrāvums komunikācijā;
2) noskaidrot komunikācijas pārrāvuma cēloni;
3) atjaunot komunikāciju.
 Piemērs:
MI: Es redzu, ka Jūs pētāt telefonu, un šaubos, vai jūs varat turpināt
manī klausīties.
P: Jā, es tikko atcerējos, ka aizmirsu atbildēt priekšniekam, vai būšu uz
sapulci pl. 15:00.
MI: Vai Jūs vēlētos atbildēt, pirms mēs turpinām?
11
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