EU4Business

აპლიკაციების მიღება არბიტრთა
აკრედიტაციის I მოდულზე იწყება

I მოდული

საბაზისო კურსი (საერთაშორისო)
კომერციულ არბიტრაჟში

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით

I მოდულის შესახებ:
საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის ერთ-ერთ მიზანს წარმო-

არბიტრთა აკრედიტაციის მოდულები განკუთვნილია მოქმედი ან მო-

საშუალებების დარგში საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორ-

ტებისთვის და ნებისმიერი სხვა არბიტრაჟით დაინტერესებული პირი-

ადგენს არბიტრაჟისა და დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული
ციელება. ამ მიზნით, არბიტრთა ასოციაცია, პირველად, სთავაზობს
წევრებს და არა-წევრ პრაქტიკოსებს ტრენინგ მოდულს: საბაზისო
კურსი (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში.

გარდა მიღებული ცოდნისა, მოდულის გავლა წარმოადგენს გზას აკრედიტებული არბიტრის სტატუსის მისაღებად. ევროკავშირისა (EU) და
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, 2019 წლის

მავალი არბიტრებისთვის, არბიტრაჟის სფეროში მოღვაწე ადვოკასათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ გაიღრმავონ ცოდნა არბიტრაჟის
სფეროში.

მოდული მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
არბიტრაჟი და დავის გადაწყვეტის სხვა მეთოდები;

1 ივნისს არბიტრთა ასოციაციამ დაამტკიცა არბიტრთა აკრედიტაციის სისტემა. შესაბამისად, ასოციაციაში მკვიდრდება აკრედიტებული
არბიტრის სტატუსი, რასაც ასოციაცია გასცემს წინასწარ განსაზღვრუ-

არბიტრაჟის მარეგულირებელი ჩარჩო;

ლი კრიტერიუმების საფუძველზე. აკრედიტაციის მოპოვების ერთ-ერთი
გზა არის არბიტრთა ასოციაციის მიერ შეთავაზებული ორ-მოდულიანი
სასწავლო კურსის წარმატებით გავლა. I მოდული მოიცავს საბაზისო

ცოდნას (საერთაშორისო) კომერციულ არბიტრაჟში; II მოდული ორი-

საარბიტრაჟო შეთანხმება, მისი მნიშვნელობა, შედგენა
და აღსრულება;

ენტირებული იქნება პრაქტიკულ ასპექტებზე და მიღებული ცოდნის
არბიტრაჟის პროცესში გამოყენებაზე (პრაქტიკა, პროცესი & საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების წერა).

საარბიტრაჟო პროცესი - არბიტრაჟის დაწყებიდან გადაწყვეტილების გამოტანამდე (პრინციპები, ეტაპები, დოკუმენტები, წესები);

სასამართლოს როლი საარბიტრაჟო პროცესში, მანამდე
და მის შემდეგ;

საარბიტრაჟო გადაწვეტილების გაუქმება და

ცნობა-აღსრულება: პროცესი და საფუძვლები;

არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონის, მათ შორის
კანონში 2015 წელს შესული ცვლილებების მიმოხილვა;

ეთიკური ნორმების მნიშვნელობა და სტანდარტები
არბიტრაჟში.

ტრენინგის შედეგად მონაწილეები უკეთ შეძლებენ:
 გაუწიონ რჩევა კლიენტებს არბიტრაჟის, როგორც დავის გადაწყვე-

მიღების კრიტერიუმი
 სულ მცირე 3 წლიანი პროფესიული სამუშაო გამოცდილება.
პირებს, რომლებსაც არ აქვთ 3-წლიანი პროფესიული გამოცდილება

შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ წინაპირობისგან გათავისუფლებაზე -

თუ დაასაბუთებენ განსაკუთრებულ ინტერესსა და რაიმე გამოცდილებას
არბიტრაჟის სფეროში.

ტრენერები:

წამყვანი ტრენერი:

გიგა ბათლიძე

ტის მექანიზმის გამოყენების შესახებ;

 შეადგინონ საარბიტრაჟო შეთანხმება (და გააანალიზონ კრიტერიუმები რათა მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები საარბიტრაჟო

დაწესებულების/არბიტრის/წესების, არბიტრაჟის ადგილისა თუ

იურიდიული ფირმა BLC-ის პარტნიორი

რუსუდან

ჭკუასელი

არბიტრები, მოითხოვონ აცილება, ა.შ.);

 წარმოადგინონ კლიენტის ინტერესები საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულების თუ გაუქმების პროცესში.

მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობა - 20 ადამიანი.

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე
KPMG Georgia-ს იურიდიული

 მოითხოვონ საარბიტრაჟო შეთანხმების აღსრულება (ან შეეწინა წარმოადგინონ კლიენტები საარბიტრაჟო პროცესში (დანიშნონ

ნინო ბაქაქური

ჯაბა გველებიანი

სხვა საკითხების შესახებ);
აღმდეგონ მას);

მოწვეული ტრენერები:

დეპარტამენტის უფროსი

სოფიო

ტყემალაძე

მაკა გოცირიძე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი

ბექა ინჯია

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი

ზვიად კორძაძე

ლაშა ნოდია

ბიუროს“ მმართველი პარტნიორი,

ურუმაშვილი და პარტნიორები“

კს „კორძაძის საადვოკატო

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის

მმართველი პარტნიორი, შპს „ნოდია,

აღმასრულებელი საბჭოს წევრი

ლიანა ქარცივაძე

ირაკლი კორძახია

თარების პროგრამის (UNDP) ერთობლივი

სპს „კორძახია, ჟღენტი“-ს პარტნიორი,
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
ეთიკის კომისიის წევრი

ქეთი მესხიშვილი

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლე

ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვი-

პროექტის - „გაუმჯობესებული მედიაცია
და არბიტრაჟი დავების უფრო სწრაფი
და სამართლიანი გადაწყვეტისათვის“
ხელმძღვანელი

დათა ხაჭვანი

იურიდიული ფირმა Lévy

Kaufmann-Kohler-ის იურისტი

მოდულის ხანგრძლივობა:
მოდული შედგება 9 სასესიო შეხვედრისა და ფინალური გამოცდისგან.

აპლიკაციის გაგზავნის ბოლო ვადა:
აპლიკაციის გაგზავნის ბოლო ვადაა 18 სექტემბერი

(მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია, საჭიროების შემთხვევაში შერჩევა მოხდება "first come, first served" პრინციპით)

 აპლიკაცია

მონაწილეობის საფასური:
I მოდულის საფასური შეადგენს 350 ლარს, რაც წარმოადგენს სუბსიდირებულ ფასს ასოციაციის წევრებისთვის.

გადახდა შესაძლებელია ერთიანად ან განწილვადებით: 10 ოქტომბ-

რამდე 150 ლარი, 10 ნოემბრამდე 200 ლარი (ინდივიდუალური საჭიროების შემთხევაში შესაძლებელია სხვაგვარი შეთანხმებაც).

პირველ ჯერზე მოდულის ჩატარება ნაწილობრივ სუბსიდირებულია გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ. შესაბამისად, რეგისტრაციის

შეხვედრები დაიწყება ოქტომბრის თვეში და გაიმართება კვირაში

პირველი ეტაპი შეზღუდულია და მასში მონაწილეობის საშუალება აქვთ

დამატებით ეცნობებათ დარეგისტრირებულ კანდიდატებს.

ვადის შემდგომ დარჩა ადგილები, რეგისტრაცია გაიხსნება ასოციაციის

ერთხელ, 19:00-22:00 საათამდე. შეხვედრის განრიგის დეტალები

კურსში მონაწილეობა გულისხმობს დამოუკიდებელ (შეხვედრებს

მხოლოდ ასოციაციის წევრებს. თუკი რეგისტრაციისთვის განკუთვნილი
არა-წევრებისთვისაც.

მიღმა) მუშაობას. მონაწილეებს წინასწარ მიეწოდებათ მასალები,

რომელთა გაცნობის შემდეგ შედგება სასესიო შეხვედრები საკითხების
პრაქტიკულ ჭრილში განხილვის მიზნით.

კითხვების შემთხვევაში, მოგვმართეთ:
 gaa.arbitration@gmail.com

 599 334 649

