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on time-consuming business disputes in
Georgia
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Time-consuming business disputes and
court proceedings have been identified as
one of the main challenges to the Georgian
business environment. This situation
creates burdens for both investments and
the business environment in Georgia.

უკანასკნელი წლების განმავლობაში
საქართველოში
არსებული
ბიზნეს
გარემოს
დახასიათებისას,
ბიზნესისთვის ერთ-ერთ შემაფერხებელ
ფაქტორად სახელდება გაჭიანურებული
ბიზნეს-დავები
და
სასამართლო
One of the reasons for this problem is the პროცესები. ეს კი ხელს უშლის
incorrect functioning of alternative dispute ინვესტიციების მოზიდვას და ჯანსაღი
resolution mechanisms (Mediation and ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას.
Arbitration) in the country.
The development of Mediation and არსებული
პრობლემის
ერთ-ერთი
Arbitration institutes will ensure access to გამომწვევი მიზეზია ბიზნესისთვის
justice for businesses and will help the
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის
country to fulfill its obligations under the
Association Agreement with the European გზების (მედიაციის და არბიტრაჟის)
ფუნქციონირება
Union. Mediation and arbitration releases არასათანადო
the courts from excessive caseloads and ქვეყანაში. მედიაცია და არბიტრაჟის
brings justice closer to people. To feel ინსტიტუტების
განვითარება
better protected before the law and to უზრუნველყოფს
ბიზნესისთვის
fulfill their rights, businesses need access ხელმისაწვდომ მართლმსაჯულებას, და
to different mechanisms.
ამასთან, წარმოადგენს ევროკავშირთან
ასოცირების
ხელშეკრულების
On this basis and to minimize and avoid
time-consuming business disputes, the მოთხოვნის შესრულებას. მედიაციისა
EBA considers it important to develop and და არბიტრაჟის განვითარება ასევე
უწყობს
სასამართლოების
popularize Mediation and Arbitration in ხელს
Georgia, by creating the relevant legislative განტვირთვას და მართლმსაჯულების
and institutional environment.
ადამიანებთან დაახლოებას. იმისთვის,
რომ
ბიზნესმა
კანონის
წინაშე
დაცულად იგრძნოს თავი და შეძლოს
მისი უფლებების განხორციელება, მას
ხელი უნდა მიუწვდებოდეს სხვადასხვა
მექანიზმებზე.
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თავიდან
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ევროპულ
ბიზნეს
ასოციაციას მნიშვნელოვნად მიაჩნია
მედიაცია და არბიტრაჟის განვითარება
და პოპულარიზება ქვეყანაში, ამისთვის
შესაბამისი
საკანონმდებლო
და
ინსტიტუციური გარემოს არსებობა.
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