
ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

მუხლი/ასოცირების დღის 

წესრიგის პუნქტი

აქტივობის აღწერა აქტივობის ტიპი (არჩევა) აქტივობის შედეგი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი 

უწყება (არჩევა)

თანაპასუხისმგებე

ლი უწყება
წელი კვარტალი თვე წელი კვარტალი თვე დაფინანსების ტიპი დონორი აქტივობის კომენტარი

მიმართულება 1: მართლმსაჯულების 

სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო 

გეგმის შემუშავება გამოკვეთილი 

მიზნებითა და პრიორიტეტებით და 

მისი ეტაპობრივი განხორციელება

მართლმსაჯულების 

სტრატეგიისა და მისი 

სამოქმედო გეგმის 

შემუშავება და ეტაპობრივი 

განხორციელება

პოლიტიკის ჩარჩო შემუშავებულია და 

დამტკიცებულია 

მართლმსაჯულების ერთიანი 

გრძელვადიანი   სტრატეგია 

და სამოქმედო გეგმა;                                                                                                                                                                                    

2017 წლის სამოქმედო გეგმა 

განხორციელდა.

საერთაშორისო და 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ 

სასამართლო სისტემის 

სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის  

დადებითი შეფასება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 II ივნისი დონორი გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

საზოგადოება (GIZ);       

ამერიკის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს (USAID) 

პროგრამა: კანონის 

უზენაესობის 

მხარდაჭერა 

საქართველოში 

(PROLoG); ევროკავშირის 

პროექტი; EU4Justice 

მართლმსაჯულების 

რეფორმის მხარდაჭერა; 

CoE.

მიმართულება 2: იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის 

ეფექტიანობის ამაღლება, მათ შორის, 

მისი დამოუკიდებლობისა და 

ანგარიშვალდებულების 

გაუმჯობესების გზით                                                                    

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოსთვის ადამიანური 

რესურსების მართვის 

ელექტრონული პროგრამის 

შემუშავება და დანერგვა

ინფრასტრუქტურა შემუშავებულია და 

დანერგილია ადამიანური 

რესურსების მართვის 

ელექტრონული პროგრამა

ელექტრონული 

პროგრამაში ჩართულ 

თანამშრომელთა 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

რეგულაციის შემუშავება 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს გადაწყვეტილებების 

დასაბუთების თაობაზე,  

მათ შორის მოსამართლეთა 

დანიშვნის საკითხების 

თაობაზე, საბჭოს 

გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების მექანიზმის 

შემოღება

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები

მიღებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

იუსტიციის 

სამინისტრო

2017 II იანვარი 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

რეგულაციის შემუშავება 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს და თანამშრომლეთა 

ინტერესთა კონფლიქტის 

წესების თაობაზე

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები

საკანონმდებლო 

ცვლილებები

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

იუსტიციის 

სამინისტრო

2017 II იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს აპარატის 

თანამშრომლების სამუშაო 

ანალიზისა და სამუშაო 

აღწერის დოკუმენტების 

დამტკიცება

ადამიანური რესურსები დამტკიცებულია და 

დეტალურად გაწერილია 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს აპარატის 

თანამშრომლების უფლება-

მოვალეობები

შემუშავებული 

დოკუმენტების 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 II მაისი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

მიმართულება 3. მოსამართლეთა 

უვადოდ გამწესების პროცესის 

ჯეროვანი განხორციელება                                                   

მოსამართლეთა უვადოდ 

გამწესების თაობაზე 

არსებული საკანონმდებლო 

ბაზის დაწვეწა

სამართლებრივი ჩარჩო საკანონმდებლო ბაზის 

დახვეწის მიზნით 

მომზადებული 

საკანონმდებლო წინადადება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ დადებითად 

შეფასებული 

საკანონმდებლო 

წინადადება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკანონმდებლო 

ცვლილებების შემუშავება 

საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს 

მოსამართლეთა უვადო 

დანიშვნის წესის 

შემუშავების თაობაზე 

სამართლებრივი ჩარჩო საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო, 

იუსტიციის 

სამინისტრო

2017 I იანვარი 2017 II მაისი სახელმწიფო ბიუჯეტი

საკანონმდებლო 

ცვლილებების შემუშავება 

მოსამართლეთა 

იმუნიტეტის რეგულირების 

თაობაზე სამსახურებრივი 

მოვალეობის შესრულების 

პროცესში, მათ შორის 

ადმინისტრაციული 

ფუნქციების შესრულებისას 

იმუნიტეტის წესების 

რეგულირება

სამართლებრივი ჩარჩო სახელმწიფო ბიუჯეტი

მოსამართლეთა 

საქმიანობის შეფასების 

მართვის დეპარტამენტის 

თანამშრომლების 

კვალიფიკაციის გაზრდა

სხვა კვალიფიკაციის ამაღლების 

მიზნით ჩატარებული 

წვრთნები (ტრენინგები) და 

სამუშაო შეხვედრები

ტრენინგების /სამუშაო 

შეხვედრებისა და 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

აქტივობის განხორციელება

დან ჩათვლით

ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის 

განხორციელების

2017 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა



ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

მუხლი/ასოცირების დღის 

წესრიგის პუნქტი

აქტივობის აღწერა აქტივობის ტიპი (არჩევა) აქტივობის შედეგი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი 

უწყება (არჩევა)

თანაპასუხისმგებე

ლი უწყება
წელი კვარტალი თვე წელი კვარტალი თვე დაფინანსების ტიპი დონორი აქტივობის კომენტარი

აქტივობის განხორციელება

დან ჩათვლით

გამოსაცდელი ვადის 

ინსტიტუტის მქონე 

ქვეყნების საუკეთესო 

პრაქტიკის ანალიზი

საერთაშორისო თანამშრომლობა შემუშავებულიაშედარებითი 

ანალიზის 

დოკუმენტი/განხორციელებუ

ლია სასწავლო ვიზიტები/ 

დაორგანიზებულია სამუშაო 

შეხვედრები

მომზადებული 

დოკუმენტი, სასწავლო 

ვიზიტების და სამუშაო 

შეხვედრების 

რაოდენობა.

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

რეგულაციების შემუშავება 

საქართველოს უზნაესი 

სასამართლოს 

საკვალიფიკაციო პალატის 

საქმიანობის და 

პროცედურების თაობაზე

სამართლებრივი ჩარჩო საქართველოს 

უზენაესი 

სასამართლო, 

პლენუმის 

ჩართულობით 

მიმართულება 4: მოსამართლეთა 

საქმიანობის  შეფასებისა და 

ანგარიშვალდებულების სისტემის 

დახვეწა, მათ შორის, დისციპლინური 

პასუხისმგებლობისა და 

სამართალწარმოების შესახებ 

კანონმდებლობის სრულყოფა                      

მოსამართლეთა შერჩევის, 

გადაყვანის და 

თანამდებობიდან 

გათავისუფლების 

საკანონმდებლო 

რეგულაციის შემუშავება, 

კანონქვემდებარე აქტებში 

მხოლოდ ტექნიკური 

დეტალების მოწესრიგება

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია და 

დამტკიცებულია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილების პროექტი 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების 

დადებითად შეფასება 

დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მიერ

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

იუსტიციის 

სამინისტრო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

მოსამართლეთა საქმიანობი

ს პერიოდული შეფასების ს

ისტემის  შესახებ 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს გადაწყვეტილების 

პროექტის შემუშავება და 

დამტკიცება  

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია და 

დამტკიცებულია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილების პროექტი 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების 

დადებითად შეფასება 

დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მიერ

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

სისხლის სამართლის 

პროცესში მოსამართლის 

როლის გაძლიერების 

მიზნით საკანონმდებლო 

წინადადების შემუშავება

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია 

საკანონმდებლო წინადადება

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

საკანონმდებლო 

წინადადების 

დადებითად შეფასება 

დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მიერ

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

იუსტიციის 

სამინისტრო

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

რეგულაციის შემუშავება 

მოსამართლეთა 

დაწინაურების 

კონკრეტული 

პროცედურების თაობაზე, 

ვაკანსიის ღიად 

გამოცხადების და ცხადი 

კრიტერიუმების მიხედვით 

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია და 

დანერგილია დაწინაურების 

კრიტერიუმები

მოსამართლეთა 

დაწინაურების თაობაზე 

შემუშავებული 

კრიტერიუმების 

მიხედვით 

დაწინაურებულ 

მოსამართლეთა 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო, იუსტიციის 

სამინისტრო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

სასამართლო სისტემის 

მიერ შემუშავებული 

ხარისხის სტანდარტის 

განმსაზღვრელი 

დოკუმენტების დანერგვა

პოლიტიკის ჩარჩო დანერგილია ერთიანი 

სტანდარტი 

სასამართლოებში

სასამართლეობის მიერ 

ერთიანი სტანდარტით 

სარგებლობის 

პროცენტული 

მაჩვენებელი 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

მოსამართლეთა 

დისციპლინური 

სამართალწარმოების 

პროცედურების 

რეფორმირება, რომ 

გაიზარდოს ეფექტურობა, 

გამჭვირვალობა და 

ობიექტურობა 

დისციპლინური 

პროცედურების   

დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის 

საფუძვლების ახლებურად 

ჩამოყალიბება

სამართლებრივი ჩარჩო საკანონმდებლო 

ცვლილებების პროექტი 

მომზადებულია/ 

დისციპლინურ საჩივრებთან 

დაკავშირებით ჩატარებული 

სადისციპლინო სხდომები და 

განხილული საქმეები 

ცვლილებების პროექტის 

წარდგენა საქართველოს 

მთავრობისთვის/ 

დისციპლინურ 

საჩივრებთან 

დაკავშირებით 

ჩატარებული 

სადისციპლინო 

სხდომების და 

განხილულ საქმეთა 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო, იუსტიციის 

სამინისტრო

საერთო 

სასამართლოები, 

უზენაესი სასამართლო 

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი დონორი

მოსამართლეთა ეთიკის 

ნორმები განახლება, ყველა 

მოსამართლესთან 

კომუნიკაციით და საჯარო 

ხელმისაწვდომობით

სამართლებრივი ჩარჩო ეთიკის ნორმების შემუშავება ცვლილებების პროექტის 

წარდგენა 

მოსამართლეთა 

კონფერენციისთვის და 

დამტკიცება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

უზენაესი 

სასამართლო, 

მოსამართლეთა 

ასოციაციები, 

მოსამართლეთა 

კონფერენცია 

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

ეთიკის კოდექსის თაობაზე 

გაიდლაინების და 

კომენტარების შემუშავება

სხვა შემუშავებულია დოკუმენტი შემუშავებული 

დოკუმენტის დაგზავნა 

საერთო 

სასამართლოებისთვის

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს ეთიკის 

დეპარტამენტი

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

მიმართულება 5: მოსამართლეთა 

სოციალური გარანტიების 

გაუმჯობესება                              

საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა 

კომპენსაციების თაობაზე 

საკანონმდებლო 

წინადადების შემუშავება

სამართლებრივი ჩარჩო საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა 

კომპენსაციეიის მიზნით 

მომზადებული 

საკანონმდებლო წინადადება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ დადებითად 

შეფასებული 

საკანონმდებლო 

წინადადება

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი



ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

მუხლი/ასოცირების დღის 

წესრიგის პუნქტი

აქტივობის აღწერა აქტივობის ტიპი (არჩევა) აქტივობის შედეგი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი 

უწყება (არჩევა)

თანაპასუხისმგებე

ლი უწყება
წელი კვარტალი თვე წელი კვარტალი თვე დაფინანსების ტიპი დონორი აქტივობის კომენტარი

აქტივობის განხორციელება

დან ჩათვლით

საკანონმდებლო 

რეგულაციის შემუშავება 

მოსამართლეებისთვის   

დისკრეციული 

ანაზღაურების (ბონუსი) 

გამორიცხვის თაობაზე, 

მხოლოდ კანონით 

განსაზღვრული 

საფუძვლებით

სამართლებრივი ჩარჩო 2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

მიმართულება 6: სამოსამართლო 

სისტემის გამჭვირვალობის გაზრდა 

საზოგადოებისა და მედიისათვის                  

სპიკერი-მოსამართლეების 

შერჩევის პროცესის დაწყება 

სასამართლოებში 

ადამიანური რესურსები საერთო სასამართლოებს 

ჰყავთ სპიკერ-

მოსამართლეები

სპიკერ მოსამართლეების 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს

სასამართლოებში 

ადამიანის უფლებათა 

კონსულტანცის პოზიციის 

დანერგვა, განსაკუთრებით 

რეგიონებში, უზენაესი 

სასამართლოს ადამიანის 

უფლებათა ცენტრის და 

პრაქტიკის განზოგადოების 

განყოფილების 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება, პრაქტიკის 

უნიფიცირების მიზნით 

საერთაშორისო 

სტანდარტების და 

ადგილობრივი 

სასამართლო 

გადაწყვეტილებების 

თაობაზე ინფორმაციის 

მიწოდების მიზნით

პოლიტიკის ჩარჩო პოზიცია დანერგილია, 

შემუშავებულია გამოცემები 

საერთაშორისო 

სტანდარტების თაობაზე, 

შემუშავებულია შიდა 

სასამართლო 

გადაწყევტილებების 

განზოგადების გამოცემები

შემუშავებული 

გამოცემები

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო, უზენაესი 

სასამართლო

საერთო 

სასამართლოები

2017 II 2017 IV დეკემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

მოსამართლეობის 

საკვალიფიკაციო გამოცდის 

სამართლებრივი და 

ორგანიზაციული 

გაუმჯობესება

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია 

მოსამართლეობის 

საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩატარების წესში ცვლილება/ 

გაუმჯობესებულია   

მოსამართლეობის 

საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ჩატარების პროცესი 

ელექტრონული პროგრამის 

მეშვეობით/

მოსამართლეობის 

საკვალიფიკაციო 

გამოცდისთვის   

შემუშავებულია ვალიდური 

ტესტები და კაზუსები 

ერთობლივი სამუშაო 

შეხვედრების რაოდენობა

პროფესიულ  წვრთნებში 

(ტრენინგებში) მონაწილე 

პირთა მაღალი 

მაჩვენებელი/

                                             

შემუშავებული წესში 

განსახორციელებელი 

ცვლილების პროექტი/ 

გაუმჯობესებული  

ელექტრონული 

პროგრამა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი დონორი

სასამართლოების 

ეფექტიანობის 

განმსაზღვრელი 

მეთოდების დანერგვა/ 

სასამართლოებში საქმეთა 

ნაკადის ეფექტიანი მართვა 

სხვა სასამართლოების 

ეფექტიანობის 

განმსაზღვრელი მეთოდი 

დანერგილია და საქმეთა 

ნაკადის გაუმჯობესებული 

მართვის შესახებ  მონაცემთა 

ბაზა შექმნილია

ეფექტიანობის 

შესაფასებლად 

თითოეული 

სასამართლოდან 

მიღებული  

სტატისტიკური 

მონაცემები 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი ამერიკის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს (USAID) 

პროგრამა

მიმართულება 7:საქმეთა 

ელექტრონული განაწილების სისტემის 

შემუშავება და ელექტრონული საქმის 

წარმოების პროგრამის სრულყოფა 

მართლმსაჯულებისადმი ნდობის 

ამაღლების მიზნით                                         

საქმეთა ელექტრონული 

განაწილების პროგრამის 

პილოტური პროგრამის 

დანერგვა რუსთავის 

საქალაქო სასამართლოში 

ინფრასტრუქტურა დანერგილია საქმეთა 

განაწილების ელექტრონული 

პროგრამა

ელექტრონული 

პროგრამის საშუალებით 

განაწილებულ საქმეთა 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოების 

დეპარტამენტი

2017 I III აგვისტო სახელმწიფო ბიუჯეტი

მიმართულება 8: ხელმისაწვდომი და 

ხარისხიანი მართლმსაჯულების 

უზრუნველყოფის მიზნით, საერთო 

სასამართლოებში დავის 

გადაწყვეტილების ალტერნატიული 

საშუალებების განვითარება და 

მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა 

საერთაშორისო სტანდარტების 

გათვალისწინებით                                            

სამოქალაქო 

სამართლებრივი   დავების 

მორიგებით დასრულების 

ხელშეწყობის მიზნით 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოსა და გორის 

რაიონული სასამართლო 

მედიაციის პილოტური 

პროექტის გაძლიერება და 

დამატებით,  5 რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოში 

პილოტური პროექტის 

დაწყება

პოლიტიკის ჩარჩო სამოქალაქო სამართლებრივი 

დავების მორიგებით 

დასრულების 

სტატისტიკური 

მაჩვენებლები 

გაუმჯობესებულია

სამოქალაქო 

სამართლებრივი 

დავების მორიგებით 

დასრულების 

სტატისტიკური 

მაჩვენებლები 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

 საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

მოსამართლეებისა და 

მედიატორების ტრენინგები 

შესაბამის სასამართლოებში 

სხვა დატრეინინგებულია 

მოსამართლეები და 

მედიატორები

დატრეინინგებულ 

მოსამართლეთა და 

მედიატორთა 

რაოდენობა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

 საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

მედიატორთა ჰონორარის 

სუბსიდირება
პოლიტიკის ჩარჩო მედიატორს ჩატარებული 

სესიებისათვის მიღებული 

აქვს  ანაზღაურება

ანაზღაურებული 

საათების რაოდენობა 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

 საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას



ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

მუხლი/ასოცირების დღის 

წესრიგის პუნქტი

აქტივობის აღწერა აქტივობის ტიპი (არჩევა) აქტივობის შედეგი ინდიკატორები
პასუხისმგებელი 

უწყება (არჩევა)

თანაპასუხისმგებე

ლი უწყება
წელი კვარტალი თვე წელი კვარტალი თვე დაფინანსების ტიპი დონორი აქტივობის კომენტარი

აქტივობის განხორციელება

დან ჩათვლით

ადმინისტრაციულ დავებზე 

სასამართლო მედიაციის 

დამკვიდრების მიზნით 

შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტების, მათ შორის 

საკანონმდებლო 

წინადადების მომზადება

სამართლებრივი ჩარჩო მომზადებულია დასკვნა 

ევროპული ქვეყნების მიერ 

ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ დავებზე 

მედიაციის გამოყენების 

შესახებ. მომზადებულია 

შესაბამისი სამართლებრივი 

აქტები.

მომზადებული 

სამართლებრივი ბაზა

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

 საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი საჭიროებს დამატებითი დაფინანსების 

მოძიებას

მოსამარლეთა რაოდენობის 

გაზრდის ადეკვატურობის 

საკითხის გადაწყვეტა 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

გათვალისწინებით

პოლიტიკის ჩარჩო დანერგილი სტანდარტების 

შესაბამისად გაზრდილია 

მოსამართლეთა რაოდენობა

დანერგილი 

სტანდარტების 

შესაბამისად გაზრდილი 

მოსამართლეთა 

რაოდენობის 

მაჩვენებელი

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 III სექტემბერი სახელმწიფო ბიუჯეტი

რაიონული (საქალაქო) და 

სააპელაციო 

სასამართლოებში 

ორგანიზაციული 

მუშაობისა და 

საქმისწარმოების წესის 

პროექტის შემუშავება

სამართლებრივი ჩარჩო შემუშავებულია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილების პროექტი/

სასამართლო სისტემის 

აპარატის თანამშრომლების 

უფლება-მოვალეობები 

დეტალურად გაწერილია

შემუშავებული პროექტი/

შემუშავებული 

დოკუმენტი დადებითად 

არის შეფასებული 

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მიერ

იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო

საერთო 

სასამართლოები

2017 I იანვარი 2017 IV დეკემბერი ფინანსურ დანახარჯებს არ მოითხოვს


