urTierTTanamSromlobis SeTanxmebis oqmi
saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWosa da ukrainis iusticiis
umaRles sabWos Soris

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo da ukrainis iusticiis umaRlesi sabWo,
SemdgomSi wodebulni, rogorc mxareebi, adastureben ra TavianT survils, SeinarCunon
da ganaviTaron TanamSromloba samarTlianobisa da kanonis uzenaesobis principebis
pativiscemis safuZvelze;
surT ra gaaZlieron ukrainasa da saqarTvelos Soris arsebuli kargi urTierTobebi;
gamoxataven ra survils, ganaviTaron ormxrivi TanamSromloba sasamarTlo reformis
warmatebiT Catarebisa da samarTliani marTlmsajulebis uzrunvelyofis mizniT,
aRiareben ra TavianTi saxelmwifoebis kanonmdeblobis Tanaxmad, maTi Sesabamisi
uflebamosilebis farglebs;
Tanxmdebian xeli moaweron winamdebare urTierTTanamSromlobis SeTanxmebas.

muxli 1
mxareebi Tanxmdebian, rom moaxdenen oficialuri delegaciebis urTierTSoris
moklevadian gacvlas erTmaneTis gamocdilebis gaziarebisa da saerTo interesis
sferoSi arsebuli problemebis ganxilvis mizniT.
muxli 2
TiToeuli saxelmwifos miRwevebis gaTvaliswinebiT, mxareebi, maTi saerTo interesis
sferoSi regularulad gacvlian informacias kanonmdeblobisa da sxva regulaciebis
Sesaxeb.
muxli 3
erT-erTi mxaris moTxovnis safuZvelze, mxareebma unda gacvalon samarTlebrivi
dokumentebi, analitikuri kvlevebi da sxva saerTo interesis sferoSi Semavali
dokumentebi, aseve sasamarTlo sistemis funqcionirebasTan dakavSirebuli nabeWdi
publikaciebi.

muxli 4
ukrainisa da saqarTvelos saxelmwifoTa kanonmdeblobis farglebSi, mxareebi
gamoiyeneben mTel Zalisxmevas da iTanamSromleben kompetentur uwyebebTan, raTa xeli
Seuwyon TavianTi uflebamosilebis ganxorcielebas.

muxli 5
saxelmwifoTa
kompetenciisa
da
maTi
kanonmdeblobis
farglebSi,
mxareebi
iTanamSromleben zemoaRniSnuli saqmianobis farglebSi sruli lojistikuri da
meTodologiuri daxmarebis aRmoCenis mizniT.

muxli 6
mxareTa Tanxmobis safuZvelze, winamdebare SeTanxmeba SesaZlebelia cvlilebebis an
damatebebis Setana.
muxli 7
winamdebare SeTanxmeba aris
samarTlebrivi Zalis mqone dokumenti
da misi
debulebebi gavlenas ar axdenen sxva im ormxrivi an mravalmxrivi saerTaSoriso
xelSekrulebebis Sedegad warmoSobil uflebebsa da valdebulebebze, romelTa
mxareebsac ukraina da saqarTvelo warmoadgenen
muxli 8
winamdebare SeTanxmeba ZalaSi Sedis misi xelmoweris dRidan da ZalaSia mxareebis
mier, maTi gadawyvetilebiT an SeTanxmebaSi cvlilebis SetaniT mis kanonierebaze
efeqtis moxdenamde.
muxli 9
winamdebare SeTanxmeba Zalas kargavs erT-erTi mxaris mier, am SeTanxmebis Sewyvetis
ganzraxvis Sesaxeb, meore mxarisaTvis werilobiTi Setyobinebidan sami Tvis Semdeg.
xelmowerilia q. TbilisSi, 2012 wlis ,,3,, Tebervals, or original egzemplarad,
TiToeuli ukrainul, qarTul da inglisur enebze. yvela teqsti aris Tanabrad
auTenturi. winamdebare SeTanxmebis debulebaTa ganmartebisas warmoSobili azrTa
sxvadasxvaobis SemTxvevaSi, upiratesoba eniWeba inglisurenovan teqsts.
saqarTvelos iusticiis umaRlesi
sabWos saxeliT
saqarTvelos iusticiis umaRlesi
sabWos mdivani

valeri cercvaZe

ukrainis iusticiis umaRlesi
sabWos saxeliT
ukrainis iusticiis umaRlesi
sabWos mdivani

vlodimer kolesniCenko

ПРОТОКОЛ
про співпрацю між
Вищою радою юстиції України
та Вищою Радою юстиції Грузії

Вища рада юстиції України та Вища Рада юстиції Грузії, що далі іменуються Сторони,





підтверджуючи своє бажання підтримувати та розвивати співпрацю, що ґрунтується на повазі
принципів правосуддя та верховенства права;
бажаючи посилити добрі стосунки, що існують між Україною та Грузією;
та висловлюючи бажання розвивати двостороннє співробітництво з метою успішного
впровадження судової реформи та справедливого судового розгляду, визнаючи межі своїх
повноважень відповідно до законодавства своїх країн;
погодилися підписати наступний Протокол про Співпрацю.

Стаття 1
Сторони погоджуються здійснювати обмін короткостроковими візитами офіційних делегацій з
метою вивчення досвіду кожної зі Сторін та обговорення проблем, які складають спільний інтерес.

Стаття 2
Сторони постійно обмінюватимуться інформацією щодо законодавчих положень та інших норм, що
складають спільний інтерес, беручи до уваги досягнення кожної країни.
Стаття 3
Сторони обмінюються правовими документами, аналітичними дослідженнями, іншими
документами, що становлять спільний інтерес, а також на прохання однієї із Сторін обмінюються
друкованими виданнями у сфері функціонування судових систем.
Стаття 4
У межах законодавства України та Грузії, Сторони докладатимуть максимум зусиль і
співпрацюватимуть з відповідними державними органами задля сприяння здійсненню їхніх повноважень.
Стаття 5
У межах своїх компетенцій та відповідно до законодавства своїх держав, Сторони
співпрацюватимуть у межах зазначених вище заходів, з метою надання повної організаційної та
методологічної підтримки.

Стаття 6
За згодою сторін у даний Протокол можуть бути внесені зміни або доповнення.
Стаття 7
Цей Протокол є правовим документом і його положення не впливають на права та обов’язки, які
виникають з інших двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, учасницями яких є Україна та
Грузія.
Стаття 8
Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання і залишається дійсним допоки Сторони
відповідним рішенням чи поправками не вплинуть на його дійсність.
Стаття 9
Термін дії Протоколу може бути припинено після закінчення трьох місяців з дати письмового
повідомлення однієї зі Сторін про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Підписаний у м. Тбілісі «3» лютого 2012 року в двох примірниках українською, грузинською та
англійською мовами. Усі тексти мають однакову силу. У разі виявлення розбіжностей у тлумаченні даного
Протоколу, перевага надається тексту англійською мовою.

Від Вищої Ради юстиції Грузії

Від Вищої ради юстиції України

Валерій ЦЕРЦВАДЗЕ

Володимир КОЛЕСНИЧЕНКО

Секретар

Голова

Вищої Ради юстиції Грузії

Вищої ради юстиції України

PROTOCOL OF COOPERATION
Between
the High Council of Justice of Georgia
and the High Council of Justice of Ukraine

The High Council of Justice of Georgia and the High Council of Justice of Ukraine, hereinafter
referred to as “Parties”,
Confirming their wish to maintain and develop cooperation, based on respect to the principles of
justice and the rule of law,
Wishing to strengthen the good relations existing between Ukraine and Georgia and,
Expressing desire to develop bilateral relations aiming at providing successful judicial reform and
fair trial, recognising the frames of their respective competences according to the legislation of
their states;
Agree to sign the following Protocol of Cooperation.
ARTICLE 1
The Parties agree to exchange short-term visits of the official delegations for the purpose of
studding each other’s experience and discussing problems of common interest.
ARTICLE 2
The Parties shall regularly exchange information on legislation and other regulations in the areas
of common interest, taking into consideration the achievements of each country.
ARTICLE 3
The Parties shall exchange legal documents, analytic researches, other documents of common
interest and, on request of the one of the Parties, exchange printed publications relating to
functioning of judicial systems.

ARTICLE 4
Within the frames of the legislation of Ukraine and Georgia, the Parties shall give maximum
efforts and shall cooperate with the competent state bodies in order to promote the execution
of their powers.
ARTICLE 5
Within their competences and according to the legislation of their States, the Parties shall
cooperate in the frames of activities mentioned above in order to provide complete logistical
and methodological assistance.
ARTICLE 6
Upon the consent of the Parties this Protocol may be amended or supplemented.
ARTICLE 7
The present Protocol is a legal document and its provisions do not affect rights and obligations
arising from other bilateral or multilateral international treaties to which Ukraine and Georgia
are Parties.
ARTICLE 8
This Protocol enters into force from the day of its signing, and remains valid until Parties do not
affect its validity through their decisions or amendments.
ARTICLE 9
The validity of this Protocol may be terminated three months after the date of sending the
written notification by one of the Parties to the other Party concerning its intention of
termination of this Protocol.

Signed in Tbilisi, on February ”3” 2012, in two original copies, each in Ukrainian, Georgian and
English languages. All texts are equally authentic. In case of divergences in interpretation of the
provisions of this Protocol, the text in English shall be prevailed.

For the High Council of Justice
of Georgia

Secretary of the High Council of
Justice of Georgia

Valeri Tsertsvadze

For the High Council of
Justice of Ukraine

Chairman of the High Council of
Justice of Ukraine

Volodymyr Kolesnychenko

