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საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი 
(შემდგომში „GIAC“-ი) მოცემული ფასილიტაციის წესე-
ბის (შემდგომში „წესები“) თანახმად ადმინისტრირებას 
უწევს ადგილობრივი და საერთაშორისო მოლაპარაკე-
ბის პროცესის წარმართვას ფასილიტაციის მეშვეობით.

აღნიშნული წესები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მხა-
რეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკების წარმართვის 
მიზნით მიმართონ GIAC-ს.

მოცემულ წესებში შესაძლებელია ასევე შეტანილ იქნეს 
ცვლილება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძ-
ველზე. ფასილიტატორის დანიშვნის შემდეგ ნებისმიერი 
ცვლილება საჭიროებს მის თანხმობას.

GIAC-ის სამდივნო უფლებამოსილია უარი თქვას GIAC- 
ის ადმინისტრირებით მოლაპარაკების პროცესის წარ-
მართვაზე, იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა მიერ შეთან-
ხმებული ცვლილებები მოცემულ წესებში არსებითად 
ეწინააღდეგება GIAC-ის წესებით გამყარებულ პრინცი-
პებს, მიდგომებს ან ღირებულებებს.

1.1.

კომპეტენცია და გამოყენება

1.2.

1.3.

1.4.

1.
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ფასილიტაცია - პროცესი, რომლის ფარგლებშიც მე-
სამე ნეიტრაული პირი - ფასილიტატორი - ეხმარება 
მოლაპარაკების პროცესის ეფექტიანად წარმართვაში 
ორ ან მეტ მხარეს, რომელთაც არ აქვთ დავა და სურთ 
გარკვეულ საკითხებზე პროდუქტიული მოლაპარკება. 
ფასილიტატორი თავის საქმიანობაში არ მოქმედებს 
როგორც მედიატორი მედიაციის შესახებ საქართვე-
ლოს კანონის განმარტების თანახმად, და შესაბამისად, 
ფასილიტაციაზე არ ვრცელდება მედიაციის მარეგული-
რებელი კანონმდებლობა.

პროცესის მონაწილეები - ფასილიტატორი, მხარეები, 
მხარეთა წარმომადგენლები და მესამე პირები;

ფასილიტატორი - ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყო-
ფილებს GIAC-ის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს, აქვს 
მოლაპარაკების წარმართვის შესაბამისი კომპეტენცია, 
გამოცდილება და უნარ-ჩვევები და გამოთქვამს თანხ-
მობას, წარმართოს მოლაპარაკების პროცესი;

მხარე - ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან ორგანიზაცია, 
რომელიც არ არის იურიდიული პირი, რომელიც მოლა-
პარაკების წარმართვის მიზნით მონაწილეობს ფასი-
ლიტაციის პროცესში;

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

განმარტებები2.
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მესამე პირი - ნებისმიერი პირი, რომელიც არ არის 
მხარე და რომელიც მხარეთა შეთანხმებით მონაწილე-
ობს ფასილიტაციის პროცესში;

შეთანხმება - მოლაპარაკების შედეგად მიღწეული 
შეთანხმება, რომელიც შეიძლება შედგეს ნებისმიერი 
ფორმით.

ფასილიტაციის წესები - წინამდებარე ფასილიტაციის 
წესები;

GIAC-ის სამდივნო - GIAC-ის მთავარი ორგანო, რომე-
ლიც ადმინისტრირებას უწევს ფასილიტაციის პრო-
ცესს GIAC-ის წესდებისა და ფასილიტაციის წესების 
შესაბამისად;

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

წინამდებარე წესების თანახმად ფასილიტაციის პრო-
ცედურების წამოწყება ხდება მხარეთა ერთობლივი მოთ-
ხოვნის წარდგენის საფუძველზე. მოთხოვნა წარდგენილ 
უნდა იქნეს GIAC სამდივნოს წინაშე (ელექტრონული 
ფოსტით, რეგულარული ფოსტით ან GIAC-ის ვებგვერ-
დის შესაბამისი პლატფორმის მეშვეობით). 

3.1.

საწყისი პროცედურები3.
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მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს:

მხარეებმა შეიძლება ასევე მიუთითონ დამატებითი მოთ-
ხოვნები, როგორიცაა:

მხარეთა სახელს გვარს ან სახელწოდებას და საკონ-
ტაქტო ინფორმაციას მათ შორის ტელეფონი, ელ-ფოსტა, 
მისამართი და საკონტაქტო პირი ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში;

ფასილიტატორების რაოდენობა;

ფასილიტაციის წარმოების ენა;

სხვა დამატებითი საჭიროებები.

საკითხის არსის აღწერას, რის შესახებაც უნდა წარი-
მართოს მოლაპარაკება;

შერჩეული ფასილიტატორის შესახებ ინფორმაციას 
(სახელი გვარი), ან კრიტერიუმებს თუ მოთხოვნებს, 
რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს შერჩეული ფასი-
ლიტატორი.

3.2.

3.3.

3.2.1.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.2.2.

3.2.3.
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ფასილიტატორი მხარეებთან შეთანხმებით განსაზღვ-
რავს პროცესის ან სესიების ჩატარების ფორმატს, ინ-
ტენსივობას და ხანგრძლივობას. სესიები შესაძლებელია 
ჩატარდეს სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა ფორმა-
ტით, ყოველი საქმის ცალკეული გარემოებების გათვა-
ლისწინებით.

GIAC-ის სამდივნოში ფასილიტაციის მოთხოვნის წარ-
დგენისა და მხრეებთან კონსულტაციის შემდეგ სამ-
დივნო განსაზღვრავს პროცესის წარმართვის ენას. 
საჭიროების შემთხვევაში, შეთანხმება მოხდება ასევე 
თარჯიმნის ჩართვისა და შერჩევის თაობაზე. 

ონლაინ ფასილიტაციის პროცესის წარმართვა მოხდება 
შესაბამისი დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებებით, 
რომელთა შერჩევა მოხდება მხარეებთან შეთანხმებით. 
ონლაინ ფასილიტირებული მოლაპარაკების შემთხვე-
ვაში დამატებით იმოქმედებს „ონლაინ ფასილიტაციის 
პროტოკოლი.“

4.1.

4.2.

ადგილი და ფორმატი

ენა

4.

5.
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თუ მხარეებს შორის არ არსებობს შეთანხმება ფასილი-
ტატორის კანდიდატურასთან ან მისი შერჩევის წესთან 
დაკავშირებით, GIAC-ის სამდივნო მიმართავს მხარე-
ებს და განუსაზღვრავს 3 დღის ვადას ფასილიტატორის 
ვინაობის ერთობლივად დასახელების მიზნით. ფასილი-
ტატორი ინიშნება GIAC-ის ფასილიტატორთა სიიდან.

GIAC-ის სამდივნო ეხმარება მხარეებს ფასილიტატო-
რის შერჩევის პროცესში, კერძოდ, სთავაზობს ერთ ან 
რამოდენიმე კანდიდატს, რომელთაგანაც მხარეებმა 
შესაძლებელია შეარჩიონ მათთვის მისაღები და სა-
სურველი კანდიდატი. 

იმ შემთხვევაში თუ მხარეები 6.1 პუნქტით დადგენილ 
ვადაში ვერ შეთანხმდებიან ფასილიტატორზე, ფასი-
ლიტატორს დანიშნავს GIAC-ის სამდივნო ფასილიტა-
ტორის დანიშვნის მოთხოვნის შესახებ მხარეთა ერთობ-
ლივი მომართვის საფუძველზე. ფასილიტატორის შერ-
ჩევის პროცესში სამდივნო ითვალისწინებს მხარეთა 
ინტერესებს და საჭიროებებებს, განსახილველი საკით-
ხის არსს და სპეციფიკას, მხარეთა მოთხოვნებს ფასი-
ლიტატორის მახასიათებლებსა და გამოცდილებასთან 
დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

6.1.

6.2.

6.3.

ფასილიტატორის დანიშვნა6.
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ფასილიტატორი დანიშნულად ითვლება მხარეებისა 
და ფასილიტატორის საბოლოო თანხმობის წარდგენის 
საფუძველზე. 

პროცესის დაწყებამდე და მისი დაწყების შემდეგ ნე-
ბისმიერ ეტაპზე ფასილიტატორი ვალდებულია წერი-
ლობითი ფორმით გაამჟღავნოს ნებისმიერი გარემოება, 
რომელმაც შესაძლებელია გონივრული ეჭვი გააჩინოს 
მის მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობასთან და-
კავშირებით. აღნიშნული ვალდებულება მას ეკისრება 
სრული პროცესის მიმდინარეობისას. აღნიშნული წერი-
ლობითი განაცხადი ფასილიტატორმა GIAC-ის სამდივ-
ნოს და მხარეებს უნდა წარუდგინოს მათი ინფორმირე-
ბისა და მოსაზრებების დაფიქსირების მიზნით. ასეთი 
გარემოებების არსებობის მიუხედავად, პირი შეიძლება 
იყოს ფასილიტატორი, თუ მხარეები ამის შესახებ გა-
ნაცხადებენ წერილობით თანხმობას. პირს უფლება აქვს 
მხარეთა თანხმობის მიუხედავად, უარი თქვას მოლა-
პარაკების პროცესის წარმართვაზე.

დანიშვნამდე ფასილიტატორმა უნდა წარადგინოს წე-
რილობითი დასტური: 

6.6.

6.5.

6.4.

მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და ხელმისაწვ-
დომობის შესახებ;

შესაბამისი წესების გამოყენების შესახებ.

6.4.1.

6.4.2.
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GIAC-ის სამდივნო განსაზღვრავს ფასილიტაციის ხარ-
ჯებს, რომელიც მოიცავს ადმინისტრირების ხარჯს, ფა-
სილიტატორის ანაზღაურებასა და სხვა ხარჯებს (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში), ფასილიტაციის ტარიფების 
სქემის შესაბამისად (რომელიც დგინდება GIAC-ის 
სამდივნოს მიერ და ქვეყნდება მის ოფიციალურ ვებ 
გვერდზე). აღნიშნული თანხის გადახდა მხარეების მიერ 
უნდა განხორციელდეს ხარჯების განსზღვრის შესახებ 
დოკუმენტის მხარეთათვის შესაბამისი წესით ჩაბარე-
ბიდან 5 დღის ვადაში.

თუ მხარეებს შორის არ არსებობს წერილობით სხვა-
გვარი შეთანხმება, ხარჯები მხარეებს შორის თანაბრად 
ნაწილდება. იმ შეთხვევაში თუ ერთ-ერთი მხარე წინასწარ 
გადასახდელ თანახას არ დაფარავს ან მხოლოდ ნაწი-
ლობრივ დაფარავს, აღნიშნულის შესახებ ეცნობება 
მეორე მხარეს. მხარე უფლებამოსილია დაფაროს აღ-
ნიშნული გადასახადი თავად. გადაუხდელობის შემ-
თხვევაში მოხდება პროცედურის შეჩერება 10 დღის 
ვადით, ხოლო ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ 
წარმოება შეწყდება.

ფასილიტატორის საზღაური გამოთვლა მის მიერ ფაქ-
ტობრივად დახარჯული დროის მიხედვით წინასწარ 
დადგენილი ტარიფის შესაბამისად (იხ. ტარიფების 
სქემა GIAC-ის ვებგვერდზე). ტარიფის განსაზღვრა უნდა 
მოხდეს წინასწარ GIAC-ის სამდივნოს მიერ ფასილი-
ტატორთან და მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე. 

7.1.

7.2.

7.3.

ხარჯები7.
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წინასწარი ხარჯების სრულად გადახდის შემდეგ GIAC-ის 
სამდივნო საქმეს გადაცემს ფასილიტატორს. 

საქმის ფასილიტატორისათვის გადაცემის შემდგომ, 
უმოკლეს ვადაში, ის უკავშირდება მხარეებს და მხა-
რეებთან ერთად განიხილავს მოლაპარაკების პროცე-
სის წარმართვის წესსა და ფორმატს. 

საქმის ფასილიტატორისათვის გადაცემის შემდგომ ნე-
ბისმიერი პროცესის წარმართვასთან დაკავშირებული 
საკითხის შეთანხმება მოხდება ფასილიტატორსა და 
მხარეებს შორის. 

ფასილიტატორი უძღება მოლაპარაკების პროცესს. იგი 
ხელს უწყობს მხარეებს მოლაპარაკების ეფექტიანად 
წარმართვაში მხარეთა ინტერესებისა და საჭიროებების 
შესაბამისად. მოლაპარაკების პროცესი შეიძლება წარი-
მართოს ელექტრუნული კომუნიკაციის საშუალებებით.

პროცესში მხარეებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ კე-
თილსიდისიერად, სამართლიანად და გამოხატონ პა-
ტივისცემა პროცესის მიმართ.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

პროცესის ჩატარება8.



13

მოლაპარაკების წარმართვისას ფასილიტატორმა უნ-
და უზრუნველყოს პროცესში მონაწილეობის მხარეთა 
თანაბარი შესაძლებლობები.

თუ ფასილიტატორი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მხარე-
თა თანხმობის შემთხვევაში, იგი შესაძლებელია თითოე-
ულ მხარეს შეხვდეს ან გაესაუბროს ინდივიდუალურად, 
კერძო გასაუბრების ფორმატში. ინდივიდუალურ შეხვედ-
რაზე გამჟღავნებული ნებისმიერი ინფორმაცია კონფი-
დენციალურია და ფასილიტატორი არ გაუმჟღავნებს მას 
მეორე მხარეს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ინფორმაციის 
გამცემი პირი აშკარა თანხმობას და სურვილს გამოთ-
ქვამს, აღნიშნული გამჟღავნებულ იქნეს მეორე მხარისა-
თვის. 

ფასილიტატორის მიერ გამართული შეხვედრები/ონ-
ლაინ კომუნიკაცია დახურულია და კონფიდენციალური. 
შემდეგი პირები დაიშვებიან მოლაპარაკების პროცესზე:

8.6.

8.8.

8.7.

ფასილიტატორი;

მხარეები და მათი წარმომადგენლები;

მესამე პირები, რომელთა პროცესში ჩართვა ან პრო-
ცესზე დასწრება წინასწარ იყო გაცხადებული და შეთან-
ხმებულია ფასილიტატორთან და ორივე მხარესთან, და 
რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი კონფიდენციალობის 
შეთანხმებაზე.

8.7.1.

8.7.2.

8.7.3.
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მხარეთა შორის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში;

მოლაპარაკების პროცესის მხარეთა შორის შეთანხმე-
ბული ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამოიწურა 
და მხარემ/მხარეებმა უარი თქვეს ვადის გაგრძელებაზე;

მხარეებთან კონსულტაციის შემდეგ ფასილიტატორის 
წერილობითი განაცხადის საფუძველზე, რომ მოლაპა-
რაკების გაგრძელება აღარ არის გონივრული და გამარ-
თლებული;

თუ წინამდებარე წესებით განსაზღვრულ ვადაში მხა-
რეთა მიერ არ მოხდა სამდივნოს მიერ განსაზღვრული 
წინასწარი ხარჯების გადახდა;

ვერ მოხდა ფასილიტატორის დანიშვნა ამ წესების 6.1 
პუნქტში დადგენილ ვადაში და ამ ვადის გასვლიდან 3 
დღის ვადაში მხარეებმა ერთობლივად არ მიმართეს 
GIAC-ის სამდივნოს ფასილიტატორის დანიშვნის მოთ-
ხოვნით.

მხარეთა ან მხარის მიერ ფასილიტატორის ან სამდივ-
ნოს წინაშე წერილობითი განაცხადის წარდგენის სა-
ფუძველზე, რომ მათ ან მას არ სურთ/ს მოლაპარაკების 
პროცესის გაგრძელება;

9.1.1.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.2.

GIAC-ის სამდივნო შეწყვეტს მოლაპარაკების პროცესს 
შემდეგი გარემოებების არსებობისას:

9.1.

პროცესის შეწყვეტა9.
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ფასილიტატორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს 
GIAC-ის სამდივნოს მოლაპარაკების პროცესის შეწყ-
ვეტის საფუძვლის არსებობის თაობაზე.

შეტყობინება ან კომუნიკაცია ჩაითვლება იმ დღეს ჩა-
ბარებულად, როდესაც მხარემ ან მისმა წარმომადგე-
ნელმა მიიღო ის ან იმ დღეს, როდესაც უნდა მიეღო ის 
ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

9.2.

10.2.

წესების შესაბამისად განსაზღვრული ან წესებით დად-
გენილი ვადების ათვლა უნდა დაიწყოს იმ რიცხვის 
მომდევნო დღიდან, როდესაც შეტყობინება ან კომუნი-
კაცია ჩაითვალა ჩაბარებულად წესების ამ მუხლის მე-2 
პუნქტის შესაბამისად. როდესაც, ჩაბარების მომდევნო 
დღე არის ოფიციალური დასვენების დღე ან არასამუშაო 
დღე იმ ქვეყანაში, სადაც შეტყობინება ან კომუნიკაცია 
ჩაითვალა ჩაბარებულად, ვადის ათვლა უნდა დაიწყოს 
მომდევნო სამუშაო დღიდან. ვადის გამოთვლისას ჩა-
ითვლება ოფიციალური დასვენების დღეები და არა-
სამუშაო დღეები. თუ განსაზღვრული შესაბამისი ვადის 
ბოლო დღე არის ოფიციალური დასვენების დღე ან 
არასამუშაო დღე იმ ქვეყანაში, სადაც შეტყობინება ან 
კომუნიკაცია ჩაითვალა ჩაბარებულად, ვადა იწურება 
მომდევნო პირველი სამუშაო დღის დასრულებისას.

10.1.

ვადები10.
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ფასილიტირებული მოლაპარაკების პროცესი კონფიდენ-
ციალურია. კონფიდენციალურია ნებისმიერი ინფორმა-
ცია, რომელიც ცნობილი გახდა მოლაპარაკების პრო-
ცესში ან არსებითად გამომდინარეობს მოლაპარაკების 
პროცესიდან, თუ ინფორმაციის გამცემ პირსა და მხა-
რის ან მხარეთა შორის არსებული წერილობითი შეთან-
ხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ფასილიტატორები, GIAC-ი და მისი თანამშრომლები არ 
არიან პასუხისმგებელი მოლაპარაკების წარმართვასთან 
დაკავშირებით მოქმედების განხორციელებისთვის ან 
შეცდომის დაშვებისთვის და ამით გამოწვეული ზიანის-
თვის კანონით დაშვებულ ფარგლებში.

ფასილიტაციის თითოეული მონაწილე ვალდებულია არ 
გაამჟღავნოს მოლაპარაკების პროცესის მსვლელობისას 
მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ის ვერ 
მიიღებდა ეს პროცესი რომ არ შემდგარიყო.

11.1.

11.2.

კონფიდენციალობა, 
წარმომადგენლობა, 
მტკიცებულებები

პასუხისმგებლობის 
გამორიცხვა

11.

12.



17

GIAC-ს უფლება აქვს, მისი წესდებით დადგენილი წესით 
ნებისმიერ დროს შეიტანოს წესებში ცვლილებები და 
დამატებები. ამგვარი ცვლილებები და დამატებები არ 
გავრცელდება უკვე დაწყებულ ფასილიტაციის საქმის 
წარმართვაზე. ფასილიტაციის წესებში ცვლილებების 
შეტანის შემდეგ წამოწყებული მოლაპარაკება განიხი-
ლება წესების იმ რედაქციით, რომელიც ძალში იყო 
ფასილიტირებული მოლაპარაკების წამოწყების დღი-
სათვის, თუ მხარები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან. 

წესებში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანა

13.



„ონლაინ“
(დისტანციური)
მედიაციისა და
ფასილიტაციის
პროტოკოლი



„ონლაინ“
(დისტანციური)
მედიაციისა და
ფასილიტაციის
პროტოკოლი

„ონლაინ“ (დისტანციური) მედიაციისა 
და ფასილიტაციის პროტოკოლი
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წინამდებარე პროტოკოლი განსაზღვრავს GIAC-ის წე-
სებით მიმდინარე მედიაციისა და ფასილიტაციის პრო-
ცესში მოქმედ დამატებით წესებს და ამ პროცესების 
მონაწილეების მოვალეობებს, როდესაც მედიაცია ან 
ფასილიტაცია წარიმართება არა ფიზიკური დასწრების 
გზით არამედ დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებე-
ბით. ნებისმიერ შემთხვევაში მედიაციის ან ფასილი-
ტაციის პროცესი მიმდინარეობს GIAC-ის, ან მხარეთა 
მიერ შეთანხმებული მედიაციისა ან ფასილიტაციის 
წესების შესაბამისად. წინამდებარე პროტოკოლი ავსებს 
ამ წესებს და ხდება მათი ნაწილი GIAC-ის მედიაციის 
წესების 4.2 და ფასილიტაციის წესების 4.2 მუხლების 
თანახმად.

„ონლაინ“ (დისტანციური) მედიაციის ან ფასილიტაცი-
ის წარმართვა ხდება GIAC-ის მიერ უზრუნველყოფილი 
ონლაინ კომუნიკაციის ტექნოლოგიური პლატფორმის 
გამოყენებით. პლატფორმაზე ოფიციალურ წვდომას უზ-
რუნველყოფს GIAC-ი. 

GIAC-ის სამდივნო წინასწარ, სულ მცირე ერთი დღით 
ადრე ამცნობს პროცესში მონაწილე ყველა პირს პლატ-
ფორმაზე წვდომის დეტალებს და შესაბამის ინსტრუქცი-
ებს. მხარეებისთვის აღნიშნულის შეტყობინება მოხდე-
ბა იმ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, რომელიც 
მხარეებმა მიუთითეს განაცხადში, გარდა იმ შემთხვევი-
სა, როდესაც რომელიმე მხარე შემდგომ შეატყობინებს 
GIAC-ის სამდივნოს სხვა მისამართს.

1.

2.
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„ონლაინ“ (დისტანციური) მედიაციის ან ფასილიტაციის 
მონაწილე ყველა პირი, შეთანხმებული სესიების დროს, 
ვალდებულია უზრუნველყოს კარგი სისწრაფის ინტერ-
ნეტ კავშირის ქონა. ამასთან, პროცესის მონაწილეებმა 
უნდა უზრუნველყონ ისეთი ტექნოლოგიის გამოყენება 
(ტელეფონი, კომპიუტერი) რომელიც იძლევა ვიდეო გა-
მოსახულების ჩვენების საშუალებას.

ტექნიკური ხარვეზების აღმოფხვრის ან სხვა ტექნიკური 
საჭიროებების მოგვარების მიზნით, მედიაციის ან ფასი-
ლიტაციის პროცესში შეიძლება ჩაერთოს ტექნიკური 
ადმინისტრატორი. ტექნიკური ადმინისტრატორის ვინა-
ობა წინასწარ უნდა იყოს პროცესის ყველა მონაწილის-
თვის ცნობილი. ამასთან, ტექნიკური ადმინისტრატორი 
ვალდებულია წინასწარ გაეცნოს და დაეთანხმოს კონ-
ფიდენციალობის წესებს შესაბამისი კონფიდენციალო-
ბის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერით. 

მედიატორი ან ფასილიტატორი, პროცესის დასაწყისში 
ათანხმებს მხარეებთან ონლაინ (დისტანციური) მედია-
ციის თავისებურებიდან გამომდინარე საჭირო დამატე-
ბით წესებსა და ტექნიკურ დეტალებს, მათ შორის თუ 
როგორ მოხდება, საჭიროების შემთხვევაში, მხარეებთან 
კერძო შეხვედრის გამართვა, როგორ შეიძლება უზრუნ-
ველყოფილ იქნას პროცესის დაცულობა და კონფიდენ-
ციალობა, რა მოხდება კავშირის გაწყვეტის შემთხვევა-
ში, ა.შ.
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მედიაციაში ან ფასილიტაციაში მონაწილე მხარეები, მა-
თი წარმომადგენლები და ნებისმიერი მესამე პირი პა-
სუხისმგებელნი არიან სესიების მიმდინარეობისას ისეთ 
გარემოში იყვნენ, რომელიც უზრუნველყოფს მათ მიერ 
პროცესის კონფიდენციალურობის ვალდებულების დაც-
ვას და პროცესში შეუფერხებლად მონაწილეობას. 

დაუშვებელია მედიაციის ან ფასილიტაციის პროცესის 
რაიმე ფორმით (აუდიო ან ვიდეო თუ სხვა) ჩაწერის გან-
ხორციელება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი 
ჩაწერის განხორციელებაზე წინასწარ მოპოვებულია 
პროცესის ყველა მონაწილის წერილობითი ფორმით 
გამოხატული თანხმობა.

GIAC-ი, მედიატორები, ფასილიტატორები და ტექნიკური 
ადმინისტრატორი არ არიან პასუხისმგებელნი თავად 
ტექნოლოგიური პლატფორმის ფუნქციონირებასა და 
დაცულობაზე (ჰაკერული წვდომისა თუ სხვაგვარი გა-
ჟონვისგან) და პლატფორმის ფუნქციონირებიდან გა-
მოწვეულ ზიანზე. შესაბამის სესიაში მონაწილეობით 
მხარე ადასტურებს რომ თავად გაეცნო ტექნოლოგიური 
პლატფორმის შესახებ ინფორმაციას, ამ პლატფორმის 
მოქმედების წესებსა და პირობებს, თავისებურებებს და 
იღებს პასუხისმგებლობას და თანახმაა გამოიყენოს ეს 
პლატფორმა შესაბამისი რისკების გათვალისწინებით.
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