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ელ. ფოსტა ტელეფონი

წარმომადგენელი/იურისტი/ადვოკატი

მხარეების ერთობლივი 
მედიაციის განაცხადი
[ივსება, როდესაც ორივე მხარეს სურს მედიაციის წამოწყება]

პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი*

უფლებამოსილი პირი*

ელ. ფოსტა* ტელეფონი*

განმცხადებელი N1

ელ. ფოსტა ტელეფონი

თარიღი:*

საკონტაქტო პირი (თუ განსხვავდება უფლებამოსილი პირისგან)

წარმომადგენლობის უფლებამოსილება
(უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი მინდობილობით/რწმუნებულებით)

სრული (მორიგების უფლებამოსილებით)

შეზღუდული (მიუთითეთ უფლებამოსილების ფარგლები)

მხარეების ერთობლივი 
მედიაციის განაცხადი

სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადი განმცხადებლ(ებ)მა 
უნდა გამოაგზვნოს GIAC-ის სამდივნოში ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ 
მისამართზე: mediation@giac.ge

mailto:mediation%40giac.ge?subject=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%20%28%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%29


ელ. ფოსტა ტელეფონი

წარმომადგენელი/იურისტი/ადვოკატი

პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი*

უფლებამოსილი პირი*

ელ. ფოსტა* ტელეფონი*

განმცხადებელი N2

ელ. ფოსტა ტელეფონი

საკონტაქტო პირი (თუ განსხვავდება უფლებამოსილი პირისგან)

წარმომადგენლობის უფლებამოსილება
(უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი მინდობილობით/რწმუნებულებით)

სრული (მორიგების უფლებამოსილებით)

შეზღუდული (მიუთითეთ უფლებამოსილების ფარგლები)

განმცხადებელი N1 არის*

საქართველოში რეგისტრირებული მიკრო ბიზნესი / ინდივიდუალური მეწარმე

ფიზიკური პირი

საქართველოში რეგისტრირებული საწარმო

ადმინისტრაციული ორგანო

საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდ. პირი, რომელსაც აქვს ურთიერთობა 
საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოსთან



ვეთანხმებით დოკუმენტაციის მიღებასა და გაგზავნას ამ განცხადებაში მითითებულ ელ. ფოსტაზე.

ვეთანხმებით მედიაციის სესიების დისტანციური (online) საშუალებებით ჩატარებას.

განმცხადებელი N2 არის*

საქართველოში რეგისტრირებული მიკრო ბიზნესი / ინდივიდუალური მეწარმე

ფიზიკური პირი

საქართველოში რეგისტრირებული საწარმო

ადმინისტრაციული ორგანო

საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდ. პირი, რომელსაც აქვს ურთიერთობა 
საქართველოში რეგისტრირებულ საწარმოსთან

მედიატორი
მედიატორი უნდა იყოს არჩეული GIAC-ის მედიატორთა სიიდან
(სია ხელმისაწვდომია www.giac.ge-ზე)

მედიატორი

მედიატორის დანიშვნა*

მედიატორთა რაოდენობა*

მედიატორს მხარეები ერთობლივად დანიშნავენ 

მედიატორი დაინიშნოს GIAC-ის მიერ

1 2 სხვა:

დაასახელეთ მედიატორის კანდიდატურა (სახელი და გვარი): 

დამატებითი საჭიროებები ან გასათვალისწინებელი გარემოებები:

რა ენაზეა მიზანშეწონილი მედიაციის წარმართვა?

ქართული სხვა:

http://www.giac.ge


რას ელით ამ პროცესისგან?

ამ საკითხებზე დეტალურად საუბრის შესაძლებლობა გექნებათ მედიაციის განმავლობაში.

დავის საგნის ღირებულება (ლარში)

(იმ შემთხვევაში თუ მისი განსაზღვრა შესაძლებელია)

შეგიძლიათ მიუთითოთ მედიატორობის ალტერნატიული კანდიდატი (სახელი და გვარი): 

თუ მედიატორს ნიშნავს GIAC-ი, მიუთითეთ გარემოებები ან ფაქტორები, რომელიც გსურთ, 
რომ GIAC-მა გაითვალისწინოს მედიატორის დანიშვნისას

დავის არსი
თითოეული მხარე ამ განაცხადს თან დაურთავენ თითოეული 
მხარის მიერ ფაქტებისა და დავის მოკლე აღწერას

დავის არსი

იქონია თუ არა აღნიშნულ დავაზე (მხარეთა ურთიერთობაზე) ზეგავლენა COVID19-მა?*

კი არა



გთხოვთ, მიუთითოთ იმ პირ(ებ)ის სია და მათი საკონტაქტო მონაცემები, ვისი პროცესში ჩართვაც, 
ფიქრობთ, რომ იქნება საჭირო ან ღირებული?

დანართები*

განმცხადებელი N1-ის წარმომადგენლის მინდობილობა ან რწმუნებულება 

განმცხადებელი N2-ის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები და დავის აღწერა

განმცხადებელი N2-ის წარმომადგენლის მინდობილობა ან რწმუნებულება

სხვა:

განმცხადებელი N1-ის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები და დავის აღწერა

ამ განაცხადის წარდგენით, განმცხადებელი მხარეები ვადასტურებთ, რომ გავეცანით GIAC-ის 
მედიაციის წესებს და თანხმობას ვაცხადებთ ამ წესების მიხედვით მედიაციის წარმართვაზე, 
რასაც ვადასტურებთ განცხადების ხელმოწერით

განმცხადებელი N1 განმცხადებელი N2

[ხელმოწერის ველი] [ხელმოწერის ველი]

მოკლედ აღწერეთ რა ზეგავლენა იქონია დავაზე COVID19 პანდემიამ*
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