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„როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ 

ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა 

ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან 

დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის 

მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად“ 
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აბსტრაქტი 

 

   თანამედროვე მსოფლიოში გლობალიზაციის პირობებში ეკონომიკური 

ურთიერთობების ზრდის კვალდაკვალ იზრდება სასამართლო დავები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ვადამოსულ ფინანსურ ვალდებულებებთან. დასავლეთში ჯერ 

კიდევ მე-19 საუკუნეში დაიწყეს იმაზე ფიქრი, რომ კანონმდებლობაში შეეტანათ 

ისეთი ცვლილება, რომ დავის მონაწილე მხარეებს ჰქონოდათ შესაძლებლობა 

სასამართლო პროცედურების გარეშე, დაჩქარებული და გამარტივებული წესით 

მიეღწიათ სამართლისთვის.  

   საქართველოში გამარტივებული წარმოების პრაქტიკა ჯერ კიდევ სულ ახალია, 

რადგან კანონმდებლობის მიღება მოხდა მხოლოდ 1997 წელს, ხოლო საბჭოური 

კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა გამარტივებულ  წარმოებას. 

   წინამდებარე ნაშრომში აღწერილია გამარტივებული წარმოების არსი, 

გამარტივებული წარმოების განვითარება და ქართული კანონმდებლობის 

მიახლოვება ევროპულ კანონმდებლობასთან, რაშიც იგულისხმება ფულად 

ვალდებულებებთან დაკავშირებული გამარტივებული წარმოების გადაცემა 

აღსრულების ეროვნული ბიუროსათვის და ამით სასამართლო განტვირთვა 

საქმეებისგან. ასევე აღწერილია ევროპული ქვეყნების კანონმდებლობათა ანალიზი 

გამარტივებული წარმოების პროცედურების შესახებ. 

   ნაშრომში აღწერილია გამარტივებული წარმოება სასამართლოსა და აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროში. ძირითადი მიზანია გამარტივებული წარმოების და სხვა დავის 

გადაწყვეტის საშუალებების შედარება და  ფულად ვალდებულებებთან 

დაკავშირებულ გამარტივებულ წარმოების, როგორც ახალი სერვისის გაცნობა , 

რომელიც ვითარდება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. 
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Abstract 

 

   In the modern globalizing world, with the growth of economic relations, the number of 

lawsuits stemming from overdue financial obligations grows as well. As early as in the 19th 

century Western world started to consider making legislative changes, which would allow 

parties of dispute to obtain the justice on expedited and simplified basics, without court 

proceedings. 

   In Georgia the practice of summary proceedings is relatively young, as the statute was 

adopted only in 1997, and the Soviet legislation didn’t include summary proceedings. 

   The following study describes the essence of summary proceedings, its development, as 

well as how Georgian legislation is drawing near to European legislation, in particular, 

handing over the cases concerning the summary proceedings of overdue financial obligations 

to the National Bureau of Enforcement, thus unloading the court. The analysis of European 

legislations concerning the summary proceedings is also described.  

   The study presents summary proceedings in court and National Bureau of Enforcement. 

The main aim is to introduce summary proceedings of overdue financial obligations as a new 

service, developing in National Bureau of Enforcement, as well as compare it with other 

dispute-settling methods.  

 

 

 

 

 

 

 


