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დავით ასათიანი ევროპის საბჭოს ოფისის ახალი
პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა
საქართველოში“ დაწყებას დაესწრო
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თბილისში ევროპის საბჭოს ახალი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც ევროპის საბჭოს
საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა, კრისტიან ურსემ გახსნა. შეხვედრის მონაწილეებს
მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს: ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანმა დავით
ასათიანმა, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ, უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო გვენეტაძემ, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, ევროპის
საბჭოს მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი თანამშრომლობის დეპარტამენტის სასამართლო
რეფორმის სამმართველოს უფროსმა ლილიტ დანეგიან-ბოსლერმა.
ევროპის საბჭოს ოფისის ახალი პროექტის - „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“
დაწყებასთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე დავით ასათიანმა განაცხადა: ,, ევროპის
საბჭოს აღნიშნული დახმარება ძალზედ მნიშვნელოვანი და დროულია, იმის გათვალისწინებით, რომ
საზოგადოების ნდობა მართლსაჯულების სისტემისადმი, მიუხედავად არაერთი ძალისხმევისა, ისევ
დიდ გამოწვევად რჩება. იურიდიული პროფესიის აზრი და ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება
გვიჩვენებს, რომ რეალური და არსებითი რეფორმების განხორციელება ერთადერთი და გარდაუალი
გზაა დაკარგული ნდობის აღსადგენად. ძლიერი იურიდიული პროფესიის და დამოუკიდებელი
ადვოკატურის გარეშე კი სამართლებრივი სახელმწიფოსა და სამართლის უზენაესობის დამკვიდრება
წარმოუდგენელია“.
შეხვედრაზე, ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანმა,
ადვოკატთა ასოციაციის და
ევროპის საბჭოს მჭიდრო თანამშრომლობაზე ისაუბრა და აღნიშნა: ევროპის საბჭოს და საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაციას ხანგრძლივი და ნაყოფიერი თანამშრომლობა აკავშირებს. დიდი
მადლიერებით მინდა აღვნიშნო, რომ ევროპოს საბჭომ უდიდესი მხარდაჭერა აღმოგვიჩინა ჩვენი
საქმიანობის ისეთი მიმართულებების გაძლიერების საქმეში, როგორებიცაა ასოციაციის ინსტიტუცური
განვითარება, ადვოკატთა პროფესიულიკვალიფიკაციის ამაღლება, საერთაშორისო ურთიერთობები
და საერთაშორისო პროექტები, რომლის შედეგადაც
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
გახდა ერთგვარი რეგიონალური ლიდერი, ადვოკატთა თვითმმართველობის მისაბაძი მოდელი
აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და აზიის გარდამავალი დემოკრატიების ქვეყნებისათვის. თბილისში
გამართულ საერთაშორისო ფორუმებზე აქტიურად მონაწილეობენ ისეთი ქვეყნების ადვოკატურის
წარმომადგენლები როგორებიცაა მაგალითად: აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთი, თურქეთი
და სხვა ქვეყნები, რომელთა საერთო ფორმატებში მონაწილეობა ყოველთვისუდიდეს სირთულეებთან
იყო დაკავშირებული.
ჩვენთვის ძალზედ ფასეულია ევროპის საბჭოს მხარდაჭერა ადვოკატთა სავალდებულო სტაჟირების
მოდელის დანერგვის მიმართულებით. ესაა დიდი რეფორმა, რომელიც უკავშირდება ადვოკატის
პროფესიაში მიღებისა და ასოციაციის ბაზაზე სავალდებულო სტაჟირების ორგანიზებას, რაც
წარმატებული მოდელია ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში. აღნიშნული პროექტი პილოტურ
რეჟიმში სექტემბრიდან დაიწყება და იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს
იურიდიულ პროფესიას შემოუერთდებიან მაღალკვალიფიციური, კარგად მომზადებული, სათანადო
უნარ-ჩვევებისა და მაღალი ეთიკური სტანდარტების მქონე ადვოკატები. მოხარულნი ვართ, რომ
ევროპის საბჭო კვლავაც მხარს დაუჭერს ადვოკატთა სავალდებულო სტაჟირების პროექტს და
ადვოკატის უმაღლესი სკოლის ჩამოყალიბების ჩვენეულ ინიციატივას.
ევროპის საბჭოს ოფისის ახალი პროექტის „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში“
მიზანია: სასამართლო რეფორმის სტრატეგიასა და განხორციელების მხარდაჭერა; საქართველოში
სასამართლო სისტემის უკეთ ფუნქციონირების ხელშეწყობა ევროპის საბჭოს სტანდარტების
შესაბამისად, რომლებიც დადგენილია სასამართლო დამოუკიდებლობის, გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულებისა და ეფექტიანობის კუთხით.
პროექტი ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებთან პარტნიორობითა და მჭიდრო თანამშრომლობით
იმუშავებს. კერძოდ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, უზენაეს სასამართლოსთან, პარლამენტის
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან, იუსტიციის სამინისტროსა და ადვოკატთა ასოციაციასთან.
ინტენსიურად ითანამშრომლებს, ასევე სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან: დამოუკიდებელ ექსპერტებსა
თუ სამოქალაქო საზოგადოებასთან, აკადემიურ წრეებსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
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ტრენინგი შრომის სამართალში

ბათუმში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
მხარდაჭერით, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისთვის შრომის სამართალში ტრენინგი
გამართა, რომელსაც უძღვებოდნენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს
წევრი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი ადვოკატი ირაკლი ყანდაშვილი და
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტი ზაქარია შველიძე.

3.

სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური საკითხების
შესახებ, ადვოკატთა, მოსამართლეთა და პროკურორთა
ერთობლივი დისკუსია გაიმართა
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თელავში სასტუმროში „ერეკლე II“, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მოწვევით მრგვალი
მაგიდა (Bench Bar-ი) გაიმართა - დისკუსია მოსამართლეებს, პროკურორებს და ადვოკატებს შორის.
ეს არის მსგავსი შეხვედრების რიგით მერვე ღონისძიება, სადაც სამივე პროფესიისთვის აქტუალური
საკითხები განიხილეს:
“მტკიცებულებათა დასაშვებობა - მესაკუთრის თანხმობით ჩატარებული ჩხრეკა/ამოღების
კანონიერების შემოწმების პრობლემატური საკითხები”;
“მხარეთა მიერ წარდგენილი ექსპერტიზის დასკვნების შეფასების მნიშვნელოვანი საკითხები”;
“ოჯახური ძალადობის საქმეების განხილვის პრობლემატური საკითხები.“
Bench-Bar შეხვედრას და მუშაობას ადვოკატთა ასოციაციის საერთაშორისო მდივანი დავით
ასათიანი უძღვებოდა. ასეთი ღონისძიებები, სხვადასხვა იურიდიული პროფესიების ჩართულობით,
აქტუალური და აუცილებელია ქვეყანაში ხარისხიანი მართლმსაჯულების დამკვიდრებისათვის.
შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს კახეთის სასამართლოების მოსამართლეებმა, პროკურორებმა და
ადვოკატებმა.
შეხვედრები ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (USAID) პროექტი „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG)
ფინანსური მხარდაჭერით. მსგავსი შეხვედრები უკვე ჩატარდა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში:
ქუთაისი, ბათუმი, ანაკლია და მომავალშიც იგეგმება.

4.

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას ახალი პარტნიორი
ჰყავს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
გაფორმდა, რომლის მიზანია ერთობლივი თანამშრომლობის სისტემების შემუშავება და
განვითარება ადვოკატთა განგრძობადი იურიდიული განათლებისა და მომავალი ადვოკატების
სტაჟირების ფარგლებში. თემატური პროექტების, მიზნობრივი კონკურსების, მასტერკლასების,
კონფერენციების ორგანიზება.
მემორანდუმის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება მიეცემათ გაიარონ სასწავლო და პროფესიული
პრაქტიკა ადვოკატთა ასოციაციასა და მის წარმომადგენლობაში.
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მემორანდუმის გაფორმების პარალელურად, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა
ხატიაშვილმა შეხვედრა გამართა იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან, სადაც ადვოკატის
პროფესიის და ადვოკატთა ასოციაციის საქმიანიბის შესახებ ისაუბრა.

5.

6.

სამუშაო შეხვედრა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი, ასოციაციის
საერთაშორისო მდივანი დავით ასათიანი და საგანმანათლებლო საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი
ყანდაშვილი სამუშაო ფორმატში შეხვდნენ საქართველოს საადვოკატო ბიუროების თავმჯდომარეს
ციცინო ცხვედიანს და ასოციაციის გამგეობის წევრებს.
შეხვედრაზე განხილულ იქნა მომავალი თანამშრომლობის ფორმატი, გეგმები და პროფესიაში
შემოსვლის სტადიაზე არსებული სტაჟირების ახალი წესები.

ბათუმში შრომის სამართლის აქტუალურ საკითხებზე შეხვედრა
გაიმართა
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საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მჭიდრო
თანამშრომლობით და მხარდაჭერით
მოსამართლეებთან შრომის სამართლის აქტუალურ
საკითხებზე მორიგი სამუშაო შეხვედრა გამართა.
სამუშაო შეხვედრაზე მოსამართლეებმა და ადვოკატებმა განიხილეს მოქმედი შრომის კოდექსი,
არსებული სასამართლო პრაქტიკა და იმსჯელეს შემდგომ შესაძლო ცვლილებებზე შრომის
კანონმდებლობაში.
მრგვალ მაგიდას ადვოკატების მხრიდან უძღვებოდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
საერთაშორისო მდივანი, ადვოკატი დავით ასათიანი.

სასწავლოცენტრი
2017 წლის ივლისში განხორციელებული საგანმანათლებლო
ღონისძიებები
თბილისი
3 ივლისი – აღკვეთი ღონისძიებები;
4 ივლისი –საპროცესო შეთანხმება და მასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა ასპექტები
4-7 ივლისი –ტრენერთა ტრენინგი უნარ–ჩვევებში;
5-7 ივლისი –არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;
6 ივლისი –სანივთო სამართალი;
7 ივლისი –მტკიცებულებების მოპოვება დაცვის მხარის მიერ;
10 ივლისი –ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა
ასპექტები;
10 ივლისი –ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებათა
ასპექტები;
10-11 ივლისი –სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, ქმედების კვალიფიკაციის
აქტუალური საკითხები;
13 ივლისი –სამართლებრივი დასაბუთება და მართლწერა;
14 ივლისი –მტკიცებულებათა დასაშვებობა სისხლის სამართლის პროცესში;
17 ივლისი –სამართლებრივი დასაბუთება და მართლწერა;
17-19 ივლისი –არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება.
ქუთაისი
4 ივლისი –პატიმრობის კოდექსი: სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება;
12-13 ივლისი –დაქტილოსკოპია, ტრანსოლოგია, ბალისტიკა;
14-15 ივლისი –ცალკეულ დანაშაულთა საგამოძიებო მეთოდიკა;
16 ივლისი –მედიაცია;
23-25 ივლისი –არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება.
ბათუმი
17 ივლისი –მედიაცია;
17-18 ივლისი –ადამიანის უფლებათა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების
მნიშვნელოვანი ასპექტები;
19-20 ივლისი –ადამიანის უფლებათა ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების
მნიშვნელოვანი ასპექტები;
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25 ივლისი –ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონი, პაციენტის უფლებები;
26 ივლისი –ვადები და ხანდაზმულობა.
სენაკი
1 ივლისი –მედიაცია.
ზუგდიდი
2 ივლისი –მედიაცია.

2017 წლის აგვისტოში
დაგეგმილი
საგანმანათლებლო
ეთიკის
კომისია
ღონისძიებები
თბილისი
1 აგვისტო – მედიაცია
2 აგვისტო – მედიაცია
3 აგვისტო – მედიაცია
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
ტელ: 555070786 / 555010605 / 555007708ელ. ფოსტა: education@gba.ge / sascavlocentri@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან 18:00 საათამდე / შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33

-6-

Youtube

თბილისი
ძმ. ზუბალაშვილების ქ. N36
ტელ.: (+99532) 222 46 54
ელ. ფოსტა: info@gba.ge
სამუშაო საათები 10:00-18:00
შესვენება 14:00-15:00

ქუთაისი
ნოდარ დუმბაძის ქ. N8
ტელ.: (0431) 247 247
ელ. ფოსტა: info.qutaisi@gba.ge
სამუშაო საათები 10:00-18:00
შესვენება 14:00-15:00
თელავი
ვარდოშვილის 15
ტელ.: (0350) 272 015
ელ. ფოსტა: info.telavi@gba.ge
სამუშაო საათები 10:00-18:00
შესვენება 14:00-15:00
ბათუმი
სარაჯიშვილის ქ. 22
ტელ.: (0422) 29 29 02
ელ. ფოსტა: info.batumi@gba.ge
სამუშაო საათები 10:00-18:00
შესვენება 14:00-15:00
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი
ტელ: (+995 32) 2987878 / 555070786 / 555010605 / 555007708
ელ. ფოსტა: education@gba.ge / sascavlocentri@gba.ge
სამუშაო საათებია 10:00-დან 18:00 საათამდე
შესვენება 14:00-დან 15:00 საათამდე.
მისამართი: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #33
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