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1. Introduction 

 

Across Europe the enforcement of civil and administrative judgments and other judicial decisions has been 

broadly underestimated by national and international stakeholders, which in the past focused more on the 

reform of the court systems and training and career development of judges. In 1997 the European Court on 

Human Rights found in its landmark case Hornsby v. Greece that a right to a fair trial as mentioned in art 6 

ECHR, also refers to enforcement. The legal process should not only focus on court and adjudication, but 

also on the development of an efficient and effective enforcement system: a legal process will not end with 

a final court decision, even when this decision may be considered fair. It also means that such a decision is 

implemented.  

 

In the field of civil enforcement Georgia intends to adopt a new Enforcement Code. A reform in the field of 

enforcement is a necessity; since 2008 (with the establishment of NBE) numerous amendments were made 

to the present legislative framework.  The European Union supports the government of Georgia in its reform 

in the field of enforcement. The GIZ assists in the legislative drafting process and the implementation of the 

new system of enforcement of civil claims. 

 

The adjustment of legislation is to be in line with international standards and principles in the field of 

enforcement; with a strong focus on protection of human rights, creation of an independent and fair 

judiciary as well as development of an impartial, accountable and efficient enforcement system. Needless to 

say, that a reliable enforcement system is also fundamental for the country’s financial system and is a 

keystone for investments and for the development of the economy and the social well-being of Georgia. 

Georgia may further benefit from best practices and lessons learned in other countries. 

 

In this report we analyse the present status of the enforcement systems in various countries as a basis for 

further improvement of the Georgian enforcement system.   

 

This report aims to deliver an overview of international standards and best practices. The focus will be on 

the developments in European countries. When it comes to international standards the case law of ECtHR is 

used as a reference. Since the Hornsby v. Greece case (1997) ECtHR’s case law on enforcement increased 

dramatically. This was a reason for the Council of Europe to develop common standards on enforcement. 

Two recommendations were published in 2003: 

 

• Council of Europe Recommendation (2003) 16 of the Committee of Ministers to member states on 

execution of administrative and judicial decisions in the field of administrative law (adopted by the 

Committee of Ministers on 9 September 2003at the 851st meeting of the Ministers’ Deputies) 

 

• Council of Europe Recommendation (2003) 17 of the Committee of Ministers to member states on 

enforcement (adopted by the Committee of Ministers on 9 September 2003at the 851st meeting of 

the Ministers’ Deputies) 

 

CEPEJ, Council of Europe’s Committee on the Efficiency of Justice included enforcement of judicial decisions 

into the list of its priorities. On December 17, 2009 CEPEJ published a Guideline for a better implementation 

of the existing Council of Europe’s Recommendation on Enforcement. 
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UIHJ, the international organization of judicial officers, with 88-member countries one of the major global 

legal organizations, published in 2014 the World Code on Enforcement, a set of international standards in 

the field of civil enforcement. 

 

When it comes to international standards these documents are used as a reference. The documents are 

based on efficiency, transparency and being understandable. Without prescribing the ideal system: there is 

not an ideal system on enforcement. The intention of the four documents is to prescribe the basics, the 

principles of enforcement. As such these Recommendations, Guidelines and World Code can be used to 

assess enforcement procedures and practices.  

 

For the statistics in this report we have mainly benefited from the data (2014) as gathered by UIHJ, the 

international organization of judicial officers. These statistics are based on a questionnaire that was filled in 

by 48 countries worldwide, among which 28 European countries1. In case in the report European statistics 

are mentioned, the data refer to the outcomes of those European countries only. 

 

With regard to legislation the following laws were used (unless indicated differently in the overview): 

 

• Belgium: Gerechtelijk Wetboek (Dutch version) 

• Bulgaria: Law on Private enforcement agents 

• Czech Republic: Act on Judicial Executors and Executorial Activity (Execution Code) 

• Estonia: Bailiff Act 2009 

• France:  Code des procédures d’exécution (French version) and Ordonnance 45-2592 

regarding the statute of enforcement agents (2 November 1945) (in translation; 

notes only) 

• FYROM: Law on Enforcement (version until 1 August 2016) 

• Germany: Act on Enforced Auction and Receivership 

• Kazakhstan Law on private bailiffs 2010 

• Kosovo: Law on Enforcement Procedure 

• Latvia:  Law on Judicial Executors (notes only) 

• Moldova: Law on Bailiffs 

• Netherlands: Judicial Officers Act 2001 

• Serbia:   Law on Enforcement and Security 

 

 

 

 

 

  

                                                
1 Germany, England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Spain, Estonia, Finland, France, Georgia, Greece, Hungary, 
Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, FYROMacedonia, Moldova, Norway, Netherlands, Portugal, Romania, Russia, 
Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Sweden, Switzerland 
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2. International standards: Council of europe, European Union and UIHJ 

 

2.1. Basic jurisprudence of the European Court of Human Rights 

 

Article 6 ECHR guarantees the right to a fair and public hearing in the determination of an individual’s civil 

rights and obligations or of any criminal charge.2  

 

The text of article 6 ECHR is merely a skeleton. 3  Although the title of the article (“fair trial”) might give the 

impression that the provision only refers to proceedings, from case law it became clear that the “fair trial” 

principle also applies to the enforcement phase. 

 

In 1997, in the landmark case of Hornsby v Greece4 the ECtHR decided that there had been a violation of 

Article 6 par 1 of the ECHR on account of the Greek administrative authorities' failure to comply within a 

reasonable time with two judgments of the Supreme Administrative Court: 

 

 „[…] Article 6 § 1 secured to everyone the right to have any claim relating to his civil rights and 

obligations brought before a court or tribunal; in this way it embodied the „right to a court“, […] 

However, that right would be illusory if a Contracting State's domestic legal system allowed a final, 

binding judicial decision to remain inoperative to the detriment of one party. 

 […]  to construe Article 6 as being concerned exclusively with access to a court and the conduct of 

proceedings would be likely to lead to situations incompatible with the principle of the rule of law 

which the Contracting States undertook to respect when they ratified the Convention. 

  Execution of a judgment given by any court therefore had to be regarded as an integral part of 

the „trial“ for the purposes of Article 6; […]“ 

 

Conformity with the spirit of the ECHR also implies that the word „contestation“ (dispute) should not be 

construed too technically: it should be given a substantive rather than a formal meaning. Therefore, even in 

the absence of a preceding trial, ECtHR may find a violation of the reasonable time provision under Article 6 

par 1 ECHR. Consequently, for example the enforcement of a notarial deed as a security for a mortgage also 

is under the protection of article 6 ECHR.5 

 

Over the years, the ECtHR interpreted the inclusion of enforcement in art. 6 ECHR in numerous cases and 

also extended its scope and meaning. To summarize the most important issues: 

 

 

Preliminary expenses 

                                                
2 Article 6 paragraph 1 ECHR: In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against 
him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal 
established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of 
the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of 
juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of 
the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.  
3 Delcourt v. Belgium, (ECtHR 17 January 1970, application 2689/65):  In a democratic society within the meaning of the 
Convention, the right to a fair administration of justice holds such a prominent place that a restrictive interpretation of 
Article 6 (1) would not correspond to the aim and the purpose of that provision. 
4 Hornsby v. Greece; (ECtHR March 19, 1997; number 107/1995/613/701 
5 Estima Jorge v. Portugal, ECtHR, 21.4.1998 (number (16/1997/800/1003)  
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With regard to preliminary expenses a pilot judgment is the case Apostol v. Georgia. The ECtHR ruled that 

the access to enforcement proceedings cannot be limited depending on the pre-payment of an enforcement 

fee:6   

 

„The right to a court is not merely a theoretical right to secure recognition of an entitlement by means 

of a final decision but also includes the legitimate expectation that the decision will be executed. [...] 

the imposition of the obligation to pay expenses in order to have that judgment enforced constitutes 

a restriction of a purely financial nature and therefore calls for particularly rigorous scrutiny from the 

point of view of the interests of justice“ 

 

 

Inactive behavior and lengthy procedures 

 

In its case law the ECtHR assesses the length of proceedings. Such a length of proceedings must be assessed 

in the light of the circumstances of the case and with reference to the certain criteria: the complexity of the 

case, the conduct of the applicant and the relevant authorities and what was at stake for the applicant in the 

dispute. An overall period of over seven years cannot, in itself, be deemed to satisfy the „reasonable time“ 

requirement in Article 6 par. 1 of the ECHR7: 

 

„The Court observes, however, that substantial periods of inactivity, for which the Government have 

not submitted any satisfactory explanation, are attributable to the domestic authorities. For more 

than a year, from 26 November 1999 to 14 December 2000, the enforcement proceedings languished 

with no apparent progress. The domestic courts admitted that the bailiffs had been responsible for 

their failure to enforce the judgment. The aggregated length of the delays occasioned by the judge’s 

absence and his participation in unrelated proceedings amounted to approximately seven months. 

The Court also finds it peculiar that in the case, which was of no particular complexity, so many 

hearings had to be adjourned to give time to the defendant to produce additional evidence [...].  The 

Court furthermore notes that the conduct of the defendant was one of the reasons for the 

prolongation of the proceedings. In the Court’s opinion, the domestic authorities failed to take 

adequate steps in order to ensure the defendant’s attendance. The defendant defaulted on at least 

eight occasions, which resulted in a delay of approximately seven months. There is no indication that 

the court reacted in any way to that behavior. Accordingly, the Court considers that, the domestic 

courts did not avail themselves of the measures available to it under national law to discipline the 

participants to the proceedings and to ensure that the case be heard within a reasonable time [...].“ 

 

 

The role of the State 

 

In the case Burdov v. Russia I8 the State was the debtor. The ECtHR concluded that lack of funds is not an 

excuse for not honoring a judgment debt:  

                                                
6 Apostol v. Georgia, 28 February 2007, application no. 40765/02; similar case FC Mretebi v. Georgia (24 January 2008; 
application 38736/04) with regard to the preliminary payment of court fees 
7  Sokolov v. Russia, (22 September 2005, application no. 3734/02)  (Similar: Scollo v. Italy, 28 September 1995, 
application 24/1994/471/552 par. 40, 44 and Matheus v. France, 31 March 2005, no. 62740/00.b) 
8 See Burdov v. Russia, 7 May 2002, application no. 59498/00 
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„It is not open to a State authority to cite lack of funds as an excuse for not honoring a judgment 

debt. Admittedly, a delay in the execution of a judgment may be justified in particular circumstances. 

But the delay may not be such as to impair the essence of the right protected under Article 6 § 1 [...] 

In the instant case, the applicant should not have been prevented from benefiting from the success 

of the litigation, which concerned compensation for damage to his health caused by obligatory 

participation in an emergency operation, on the ground of alleged financial difficulties experienced 

by the State.“ 

 

Omissions are no reason either not to pay, the ECtHR decided in Timofeyev v. Russia9: 

 

“...  It appears that the delays in the execution were caused by the bailiffs' unlawful actions, 

numerous adjournments due to interference of supervisory-review authorities, and the obscurity of 

the judgment. The Court considers that the applicant should not pay the price of these omissions of 

the State [...] The Court finds it unacceptable that a judgment debt against the State is not honoured 

for such a long period of time. [...] By failing to comply with the judgment of the Leninskiy District 

Court of Orsk the national authorities prevented the applicant from receiving the money he could 

reasonably have expected to receive. The Government have not advanced any justification for this 

interference.”  

 

 

Liability for the actions of the enforcement agent 

 

Who is liable for the inefficiency of the enforcement agent?  

 

In the case Karitonashvili v Georgia10 the applicants requested the district court to quash a final judgement 

from 29 November 1999. First due to a reorganization of the judicial system the eviction proceedings were 

delayed, then the file was misplaced in the archives and after that several hearings were planned that were 

adjourned. Proceedings were still pending (already for 8 years and 11 months) at the moment the ECtHR 

decided on the matter: 

 

„The Court reiterates that the reasonableness of the length of proceedings must be assessed in the 

light of the circumstances of the case and with reference to the following criteria: the complexity of 

the case, the conduct of the applicant and the relevant authorities and what was at stake for the 

applicant in the dispute […] 

 

It is regrettable that the eviction proceedings have already been pending for more than eight years 

and eleven months, yet the first-instance court still faces the original procedural challenge – the need 

to conduct a technical assessment of the disputed house […].  As to the Government’s reference to 

an excessive case-load and the reorganisation of the judicial system, the Court reiterates, first, that 

a chronic backlog of cases is not a valid explanation for excessive delays, and, secondly, it remains 

the responsibility of the Contracting State to organize its courts in such a way as to guarantee 

                                                
9 Timofeyev v. Russia, 23 October 2003, application no. 58263/00  
10 Karitonashvili v Georgia, 10 May 2009, application 41957/04 
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everyone’s right to the determination of their civil rights and obligations „within a reasonable time“ 

[…]. 

 

 

The right to property: article 1 FP 

 

Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights (art 1 FP) guarantees the right to 

property: 

 

Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be 

deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by 

law and by the general principles of international law. 

 

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a state to enforce such 

laws at it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or 

to secure the payment of taxes or other contributions or penalties. 

 

Article 1 FP does not relate to relationships of a purely contractual nature between private individuals, but 

relates to the State interfering with property rights. From the caseload of the ECtHR it is obvious that a broad 

interpretation is used. This means that the concept of property as used in art 1 FP has an autonomous 

meaning that differs from the formal classification in national law. Possessions under art 1 FP also cover a 

range of economic interests.  

 

Under the concept of art 1 FP the concept of property includes: 

 

• Movable or immovable property,  

 

• Tangible or intangible interests, such as: 

 

The entitlement to a pension, a landlord’s entitlement to rent, the economic interests 

connected with the running of a business, the right to exercise a profession, the clientele of 

a cinema, the entitlement to a pension or other welfare (social security) benefits, goodwill 

in business, fishing rights, ownership of a debt, ownership of shares in a company, rights of 

inheritance, a legitimate expectation that a certain state of affairs will happen, economic 

interests connected with running a business, patent, arbitration award, contractual right to 

fee adjustments (general practitioners). 

 

In the case Sporrong and Lönnroth v. Sweden11 the ECtHR formulated three distinct rules. From this judgment 

it became clear that ECtHR uses a set of rules to judge the interference on property rights: 

 

1. Is there an interference with the property right and, if so,  

2. Whether the interference was justified. 

 

For this the following rules need to apply: 

                                                
11 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 September 1982, application 7151/75 and 7152/75  
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• Rule 1: the peaceful enjoyment of property (first sentence par 1 art 1 FP) 

• Rule 2: Deprivation of property (second sentence par 1 art 1 FP) 

• Rule 3: Control of the use of property: the general interest (par 2 art 1 FP) 

2.2. International standards on enforcement 

 

2.2.1. Introduction 

 

On 4 and 5 October 2001 in Moscow the 24th Conference of European Ministers of Justice of the Council of 

Europe was held. The conference adopted a resolution on „General approach and means of achieving 

effective enforcement of judicial decisions“. The Conference agreed: 

 

 the proper, effective and efficient enforcement of court decisions is of capital importance for States 

in order to create, reinforce and develop a strong and respected judicial system.” The Conference 

asked the European Committee on legal Co-operation (CDCJ) “to identify common standards and 

principles at a European level for the enforcement of court decisions […] 

 

„The organisation of execution procedures differs widely among the member States of the Council of 

Europe. These differences reflect legal traditions and historical experiences in each country, which 

make it difficult to harmonise procedures at European level. From a practical point of view, such 

harmonisation would be neither necessary nor appropriate. It would, however, be very useful to 

identify common standards and principles that may help States to improve their legislation and 

practices as the full respect of judicial decisions forms part of the Rule of Law. […] 12 

 

This Resolution was followed up by two Recommendations on enforcement: 

 

• Council of Europe Recommendation (2003) 16 of the Committee of Ministers to member states on 

execution of administrative and judicial decisions in the field of administrative law (adopted by the 

Committee of Ministers on 9 September 2003 at the 851st meeting of the Ministers’ Deputies) (here 

after Rec 16/2003) 

 

• Council of Europe Recommendation (2003) 17 of the Committee of Ministers to member states on 

enforcement (adopted by the Committee of Ministers on 9 September 2003 at the 851st meeting of 

the Ministers’ Deputies) (here after Rec 17/2003) 

 

CEPEJ, Council of Europe’s Committee on the Efficiency of Justice included enforcement of judicial decisions 

into the list of its priorities. On December 17, 2009 CEPEJ published the Guidelines for a better 

implementation of the existing Council of Europe’s Recommendation on Enforcement (here after CEPEJ 2009 

Guidelines).13 

 

                                                
12 Resolution 3 on the general approach and means of achieving effective enforcement of judicial decisions; 24th 
Conference of European Ministers of Justice – October 2001 
13  Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe’s Recommendation on Enforcement, 
European Commission on the efficiency of Justice (CEPEJ), CEPEJ (2009) 11 REV 
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The Recommendations (and the Guidelines) are based on efficiency, transparency and being 

understandable. Without prescribing the ideal system: there is not an ideal system on enforcement. The 

intention of the three documents is to prescribe the basics, the principles of enforcement. As such these 

Recommendations and Guidelines can be used to assess enforcement procedures and practices.  

 

The right to have a judgment enforced is an integral part of the right to have access to court, as is the right 

to have proceedings within a reasonable time. Consequently, the judgments of the ECtHR can be used to 

assess enforcement procedures and practices. Since 1997, the Hornsby v Greece case, a number of 

judgments of the ECtHR has described violations of the ECHR in the field of enforcement. As indicated: the 

ECtHR cases are also interesting as an indicator for the state of affairs in the field of the development of rule 

of law and judiciary. Specifically, on those subjects where the enforcement law does not meet European 

standards, the ECtHR points out where the states should modernize. Comparing different countries, it will 

become clear where the common defects, if any, are in national enforcement law.  

 

Rec 16/2003 and Rec 17/2003 contain merely the same principles as the case law of the ECtHR, to which it 

expressly refers. Stating that enforcement procedures should be as effective and efficient as possible, the 

Recommendations outline ideas, which might be followed by the states that wish to improve the 

effectiveness of enforcement procedures and practices.  

 

The ECtHR caseload increased dramatically, also after 2003. The importance of the enforcement of judicial 

decisions as an essential element in the functioning of a state based on the rule of law inclined the 

Committee of Ministers to dedicate a monitoring process for the enforcement of national judicial decisions. 

The Council of Europe’s European Commission on the Efficiency of Justice (CEPEJ) created a working group 

on enforcement of judicial decisions (CEPEJ GT-EXE), in charge of elaborating Guidelines for effective 

application of the existing Council of Europe standards. These Guidelines were published in December 2009. 

 

UIHJ, Union Internationale des Huissiers de Justice, the international association of judicial (enforcement) 

officers was established in 1952. Nowadays there are 88-member countries. Its mission is to represent its 

members with respect to international organizations and to bring about cooperation with professional 

organizations at national level. It contributes to the improvement of national legal procedures and 

international agreements. The UIHJ is a member of the United Nations Economic and Social Council. It 

participates in the work of The Hague Conference on Private International Law, particularly in the 

preparation of conventions relating to the service and notification of judicial documents and enforcement. 

It is a permanent observing member of the European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the 

Council of Europe and has in this capacity taken an active part in the drafting of the CEPEJ 2009 Guidelines. 

It participated in the work that led to the revision of EU Regulations and is involved in the European Judicial 

Network in civil and commercial matters and the work of the Justice Forum established by the European 

Commission and discussions in the field of e-Justice. In 2014 UIHJ published a set of norms and standards 

that would give all states simple and effective basics to establish an enforcement system in accordance with 

the Rule of Law: the Global Code on Enforcement (here after: COMONEX). 

 

 

2.2.2. Principles and objectives of enforcement 

 

2.2.2.1. Principles and objectives 
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Rec 17/200314 defines the professional involved in enforcement as follows: 

 

Enforcement agent means a person authorized by the state to carry out the enforcement process 

irrespective of whether that person is employed by the state or not; 

 

So Rec 17/2003 does not express any preference for either the private, the court or the civil servant based 

system. It must be pointed out that, in many states, the role, responsibilities, organisation and professional 

status of these enforcement professionals vary considerably as do their working conditions and 

remuneration. Those working conditions and renummeration should be in accordance with the European 

standards. 

  

With regard to the definition of enforcement Rec 16/2003 and Rec 17/2003 each contain an own definition: 

  

➢ Rec 16/2003 with regard to administrative law: 

 

any individual measure or decision which is taken in the exercise of public authority and which is of 

such nature as directly to affect the rights, liberties or interests of persons, either physically or 

legally.15  

 

„An appropriate legal framework to ensure that private persons comply with administrative decisions 

that have been brought to their knowledge in accordance with the law, notwithstanding the 

protection by judicial authorities of their rights and interests.16  

 

Enforcement“ means the putting into effect of judicial decisions, and also other judicial or non-judicial 

enforceable titles in compliance with the law which compels the defendant to do, to refrain from 

doing or to pay what has been adjudged;17 

 

➢ Rec 17/2003 with regard to civil law: 

 

 This recommendation applies to civil matters, including commercial, consumer, labour and family 

law. It does not apply to administrative matters. This recommendation may also apply to criminal 

matters, which are not concerned with the deprivation of liberty.18 

 

Moreover, this recommendation applies to the enforcement of judicial decisions, as well as of other 

judicial or non-judicial enforceable titles.19 

 

COMONEX, article 1, also describes the fundamental right to enforcement: 

 

Every creditor who is the holder of an enforceable title, whether judicial or extra-judicial, has the right 

to effective access to its enforcement in respect of his defaulting debtor, in strict compliance with the 

                                                
14 Rec 17/2003 under 1B 
15 Rec 16/2003 under I 
16 Rec 16/2003 under IA 
17 Rec 17/2003 under 1A 
18 Rec 17/2003 under II.1 
19 Rec 17/2003 under II.2 
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conditions laid down in the law and subject to the immunities from enforcement provided for in 

national and international law.  

This right is granted without discrimination and regardless of the amount of the claim. 

 

With regard to the principles and objectives of enforcement, CEPEJ 2009 Guidelines mentions the 

following:20 

 

• There need to be an effective but fair enforcement processes; 

 

• Enforcement may only be achieved where the defendant has the means or ability to satisfy the 

judgment; 

 

• Enforcement should strike a balance between the needs of the claimant and the rights of the 

defendant; 

 

• Member states are encouraged to monitor enforcement procedures, control court management 

and take appropriate actions to ensure procedural equality of the parties; 

 

• The enforcement process should be sufficiently flexible thus allowing the enforcement agent a 

reasonable measure of latitude to make arrangements with the defendant, where there is a 

consensus between the claimant and the defendant.  

 

• The degree of autonomy of the enforcement agent needs to be clearly defined.  

 

• The enforcement agent’s role in enforcement is not limited to enforcement. The enforcement 

agent may also have a role as a “post judicial mediator”, during the enforcement stage. 

 

• Arrangements between the enforcement agent and the defendant should be subject to 

thorough control to ensure the enforcement agent’s impartiality and the protection of the 

claimant’s and third parties’ interests; 

 

• The enforcement agent's role needs to be clearly defined by national law; 

 

 

2.2.2.2. Accessibility of enforcement services 

 

2.2.2.2.1. Clear enforcement procedures 

 

Enforcement procedures should be clear and transparent. In this respect Rec 17/2003 remarks:21 

 

In order for enforcement procedures to be as effective and efficient as possible,  

 

                                                
20 CEPEJ 2009 Guidelines nrs. 6-8 
21 Rec 17/2003 under III 
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Enforcement should be defined and underpinned by a clear legal framework, setting out the 

powers, rights and responsibilities of the parties and third parties;”22 

 

Rec 17/2003 principle III.1.A underlines that enforcement is more effective when procedures are clear and 

easy to follow.  This also enables the parties to more effectively understand their roles and comply with their 

responsibilities.   

 

The clear legal framework also relates to the distribution of enforcement services. The CEPEJ 2009 Guidelines 

demand a geographical spread of enforcement agents within a country to ensure the widest possible 

coverage for all potential parties. This relates to both countries where the enforcement agent is a civil 

servant and countries where self carries out enforcement employed professionals.23 

 

Enforcement should be carried out in compliance with the relevant law and judicial decisions. Any 

legislation should be sufficiently detailed to provide legal certainty and transparency to the process, 

as well as to provide for this process to be as foreseeable and efficient as possible;24 

 

The reference, in Rec 17/2003 Principle III.1.b to “compliance with the relevant law and judicial decisions” is 

a confirmation of the judgments of the ECtHR. In many States two recurrent problems can be envisaged:  

 

• The misuse and abuse of enforcement procedures by the parties thereby delaying the process and 

justice as a whole, and  

 

• The risks of private forms of justice emerging when the enforcement process is inefficient.   

 

The 2009 Guidelines work out Rec 17/2003 recommendation into more detail. For example, the legislative 

framework should contain clear definitions on enforceable documents and the conditions of its 

enforceability. These enforceable documents should be drafted in a clear and comprehensible way, leaving 

no opportunity for misinterpretation. It seems logic that parties also understand the process of enforcement. 

For this reason, the 2009 Guidelines demand that measures are taken to ensure that the parties are able to 

understand the process of enforcement in which they are involved, and, where possible, have the option of 

participating in the proceedings without the need for legal representation.25 

 

 

2.2.2.2.2. Responsibility of the State for enforcement 

 

In numerous cases the ECtHR referred to the responsibility of the State in enforcement proceedings, also 

against Georgia. Two examples: 

 

The case Karitonashvili v Georgia26 in which the ECtHR decided:  

 

                                                
22 Rec 17/2003 under III.1.A 
23 CEPEJ Guidelines (2009) under 13 and 14 
24 Rec 17/2003 under III.1.B 
25 CEPEJ Guidelines (2009) under 15, 23 and 24 
26 Karitonashvili v Georgia, 10 May 2009, application 41957/04 
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As to the Government’s reference to an excessive case-load and the reorganisation of the judicial 

system, the Court reiterates, first, that a chronic backlog of cases is not a valid explanation for 

excessive delays, and, secondly, it remains the responsibility of the Contracting State to organise its 

courts in such a way as to guarantee everyone’s right to the determination of their civil rights and 

obligations “within a reasonable time” […]. 

  

Also in a more recent case Dadiani and Machabeli v. Georgia, ECtHR referred to the responsibility of the 

State 27: 

 

The Court further reiterates that the State is responsible for the enforcement of final decisions if the 

factors impeding or blocking their full and timely enforcement are within the control of the authorities 

[…]. At the same time, a successful litigant may be required to undertake certain procedural steps in 

order to have the judgment enforced, provided that the required formalities do not gravely restrict 

or reduce his or her access to the enforcement proceedings […]. 

 

In any event, those requirements should not relieve the authorities of their obligation under the 

Convention to take timely action of their own motion, on the basis of the information available to 

them, with a view to honouring judgments against the State […].  The burden of ensuring compliance 

with a judgment against the State lies primarily with the State authorities, starting from the date on 

which the judgment becomes binding and enforceable […].  

 

[…].. Accordingly, the Court considers that, even if the applicants’ omission to submit some of the 

missing documents might have contributed to the non-enforcement […], this cannot absolve the 

authorities of their obligation to execute a final and binding court decision […].  

 

COMONEX in this respect remarked: 

 

The State must upon its responsibility guarantee within a reasonable period of time the assistance of 

the forces of public order to the professionals instructed with the enforcement of enforceable titles 

who request same.  

States must ensure that judicial officers and enforcement agents are able in the context of the 

implementation of an enforcement measure to enter the premises belonging to the debtor or 

occupied by same even without his consent or in his absence. 28 

 

 

2.2.2.2.3. Proportionality 

 

During the enforcement process, a proper balance should be struck between claimants’ and 

defendants’ interests, bearing in mind, in particular, the provisions of both Articles 6 and 8 of the ECHR. 

Where appropriate, the interests of third parties should also be taken into account.29 

 

Considering the different positions of the (demanding) claimant and (often vulnerable) defendant, it is 

important that the enforcement procedure and practice balances appropriate the interests of both the 

                                                
27 Dadiani and Machabeli v. Georgia, 12 September 2012, application 8252/08 
28 COMONEX article 13 
29 Rec 17/2003 under III.1.G 
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creditor and the debtor (see also art 6 ECHR, right to a fair trial, and art 8 ECHR, right to respect for private 

and family life). Especially in family law matters (e.g. maintenance obligations) we have to realize that such 

a provision not only refers to the debtor/ defendant, but also the interests of the members of the family 

should be taken into account.   

 

The principle of proportionality also is mentioned in Rec 16/2003 on administrative law matters: 

 

2a. The use of enforcement by administrative authorities should be subject to the following 

guarantees: […] 

iv. The enforcement measures used including any accompanying monetary sanctions are to respect 

the principle of proportionality.  

b. In urgent cases, the extent of the enforcement procedure should be proportionate to the urgency 

of the case. 30 

 

The proportionality principle refers to the interests of the creditor and the debtor, but may also refer to the 

type of enforcement measures to be taken: 

 

The attempts to carry out the enforcement process should be proportionate to the claim, the 

anticipated proceeds to be recovered, as well as the interests of the defendant.31 

 

The enforcement measure must be proportional to the amount of the claim. In the event of abuse, 

the creditor may be directed to make reparations.32  

 

The judicial officer or the enforcement agent autonomously implements the measure most 

appropriate to the rights of the creditor and the basic rights of the debtor. 33 

 

The practical actions taken by the enforcement agent need to be proportional with regard to the amount of 

income and/or assets need to be attached to satisfy the claim (e.g. not seizing excessive amounts of assets 

to satisfy the amount adjudged).  In so doing, the interests of the debtor should be borne in mind.  Special 

attention, both in the Recommendations and the 2009 Guidelines is given to the position of the 

defendant/debtor in the enforcement process: 

 

Certain essential assets and income of the defendant should be protected, such as basic household 

goods, basic social allowances, monies for essential medical needs and necessary working tools.34 

 

This Rec 17/2003 principle III.1.h recommends that certain basic assets and income of the defendant should 

not be seized so that the debtor has sufficient means to live as a measure of respect for that person’s private 

life and human dignity.  Similar exemptions can be found in the enforcement and civil procedural codes of 

many states.  These essential items should, nevertheless, be underlined. The principle also ensures that the 

rights of defendant’s dependents such as children (e.g. maintenance) are guaranteed. 

 

                                                
30 Rec 16/2003 under 2 
31 Rec 17/2003 under III.4 
32 Article 27 COMONEX 
33 Article 28 COMONEX 
34 Rec 17/2003 under II.1.H 
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The opportunity to attach alternative assets, where appropriate, should be available within the enforcement 

system. 

 

A similar provision can also be found in COMONEX: 

 

All goods can be seized subject to the exclusion of those goods considered immune from seizure by 

national law. In the event of a seizure of bank assets, a sum must be left at the disposal of the debtor 

sufficient to ensure his and his family's subsistence, the amount whereof is determined by law.35 

 

The principle is also implemented in international law. For example, article 31 EU regulation 655/2014 

(European Account Preservation Order procedure) states that certain amounts in the bank account are 

exempt from the preservation order.  

 

 

2.2.2.2.4. Parties in enforcement proceedings 

 

The parties should have a duty to co-operate appropriately in the enforcement process; in addition, 

and, in particular, in family law matters, the relevant authorities should facilitate this co-operation;36 

 

According to the Council of Europe, by co-operating and, therefore, by better communicating with each 

other, the vulnerability of the defendant and adverse reactions to the enforcement process (e.g. hiding 

assets), may be reduced.  For example, a cooperative claimant may be more open to agreeing with the 

defendant on the assets to be attached or on payment arrangements (e.g. by instalments).  Here, according 

to the Recommendations, there is an important role for the enforcement agent to facilitate such 

cooperation.  

 

Also, the 2009 Guidelines emphasize on the importance of this issue:37 

 

• With regard to the information available on the enforcement process and the transparency of the 

activities of both the court and the enforcement agents in the different stages of the process; 

• With regard to the communication between the court, the enforcement agent, the claimant, and 

the defendant. All the stakeholders should have access to information on the ongoing procedures 

and their progress; 

• With regard to information on the efficiency of the enforcement services and procedures. 

Authorities should establish performance indicators against specified targets and by indicating the 

time different procedures might take; 

• With regard to adequate supervision and accountability (e.g. through management reports and 

customer feedback); 

 

In addition, the co-operation of third parties, such as banks, can be extremely beneficial in the search and 

seizure of defendant’s income and assets subject to Human Rights and data protection standards.    

  

                                                
35 COMONEX, article 25 
36 Rec 17/2003 under III.1.C 
37 CEPEJ Guidelines (2009) under 9-12 
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As indicated in the previous paragraph special attention is given to the position of the debtor in enforcement 

proceedings. Recommendations and the Guidelines expect the debtor to play an active role in the 

enforcement process: 

 

Defendants should provide up-to-date information on their income, assets and on other relevant 

matters;38 

 

The debtor is answerable for his debts on all his goods wherever these are to be found.  

National laws can require the debtor to declare the extent of his estate. They must provide for the 

applicable sanctions.  

The debtor who deliberately organizes his insolvency makes himself liable.39 

 

 

This principle refers to the duty of defendants to provide up-to-date information on their income, assets as 

well as other relevant matters (e.g. declarations referring to the whereabouts of a child). The intention of 

this recommendation is to have the debtors more responsible (even liable) and thereby discourage them 

from acting adversely.   

 

Similar provisions can also be found in EU Regulations. For example, article 14 regulation no. 655/2014 of 15 

May 2014 (European Account Preservation Order) allows a creditor who is the holder of an enforceable title 

to request the court to which he has applied for a preservation order (conservatory seizure) to request the 

authority responsible for obtaining information in the Member State where the title must be enforced, in 

order obtain the information necessary for identifying the bank or banks and account or accounts of the 

debtor.  

 

The active engagement of parties in enforcement proceedings (participatory enforcement) is emphasized in 

international standards: 

 

c. the parties should have a duty to co-operate appropriately in the enforcement process; in addition, 

and, in particular, in family law matters, the relevant authorities should facilitate this co-operation.40  

 

Priority should always be given to reaching agreement between the parties in order to coordinate 

enforcement timeframes. Where the parties agree between themselves a timeframe for enforcement 

then any procedures put in place by the member state should not preclude these agreements from 

taking effect.41 

 

States must ensure that the professional instructed with the enforcement has the option of adopting 

a consensual enforcement procedure at the request of the debtor.  

In order to adapt the enforcement to the situation of the creditor and the debtor, States must allow 

the active participation of the parties to the enforcement. 42 

 

                                                
38 Rec 17/2003 under III.1.D 
39 COMONEX article 2 
40 Rec 17/2003 under III.1.C 
41 CEPEJ 2009 Guidelines under 70 
42 COMONEX article 10 
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Also, other international rules emphasize on the importance of mediation or conciliation (see e.g. Uncitral 

Conciliation Rules of 23 July 1980 and HCCH Convention of 23 November 2007 on the International Recovery 

of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, article 34 under I). 

 

 

2.2.2.2.5. Delay of enforcement proceedings 

 

One of the main problems identified in the caselaw of the ECtHR is the misuse of enforcement process (e.g. 

misuse of legal remedies such as objection of appeal in enforcement).  

 

States should set up a mechanism to prevent misuse of the enforcement process by either party which 

should not be considered as a re-adjudication of the case;43 

 

The judge may amend the enforcement and grant a stay of enforcement.44 

 

This principle underlines the importance of preventing and deterring abuses of procedures. States are invited 

to establish mechanisms which prevent procedural abuses for example by giving judges and/or enforcement 

agents more authority to penalize parties who are abusive (e.g. issuance of fines, increasing investigative 

powers).   

 

There should be no postponement of the enforcement process unless there are reasons prescribed by 

law.  Postponement may be subject to review by the court 45 

 

The beneficiary of an enforceable judgment shall not be required to have recourse to other legal 

procedures to obtain enforcement.46 

 

The final judgment of the first instance court ordinarily should be immediately enforceable. 

The first instance court or the appellate court, on its own motion or motion of a party, may in the 

interest of justice stay enforcement of the judgment pending appeal. 

Security may be required from the appellant as a condition of granting a stay or from the respondent 

as a condition of denying a stay.47 

 

This principle reasserts the importance of avoiding unnecessary delays, which may be brought about by 

unnecessary postponement of enforcement. 

 

States are invited to overcome such delays by requiring reasons to be prescribed by law, which are subject, 

ultimately, to judicial review.   

 

 Enforcement procedures should […] 

e. Provide for measures to deter or prevent procedural abuses;48 

                                                
43 Rec 17/2003 under III.1.E 
44 COMONEX article 23 
45 Rec 17/2003 under III.1.F 
46 COMONEX article 4 
47 ALI-UNIDROIT principles of Transnational Civil Procedure, principle 26 
48 Rec 17/2003 under III.2.E 
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f. Prescribe a right for parties to request the suspension of the enforcement in order to 

ensure the protection of their rights and interests;49 

 

The measures as mentioned in this Rec 17/2003 principle are e.g. fixed and variable penalties for late 

payment and the freezing of defendant’s assets after judgment. At the same time, it must be possible for 

parties to limit or postpone the enforcement. A similar provision can be found in Rec 16/2003: 

 

Rec 16(2003): 1b. Where it is not provided for by law that the introduction of an appeal against a 

decision entails automatic suspension, private persons should be able to request an administrative 

or judicial authority to suspend the implementation of the contested decision in order to ensure the 

protection of their rights and interests. 50 

 

As a safeguard, a review of the decisions taken during the enforcement process must be possible: 

 

g. Prescribe, where appropriate, a right of review of judicial and non-judicial decisions made 

during the enforcement process.51 

 

Similar Rec 16/2003: 

 

a. The use of enforcement by administrative authorities should be subject to the following 

guarantees:  

iv. The enforcement measures used including any accompanying monetary sanctions are to respect 

the principle of proportionality.  

b. In urgent cases, the extent of the enforcement procedure should be proportionate to the urgency 

of the case. 52 

 

ECtHR: 

 

Only „reasons of a social nature in the field of housing or social guidance could justify the State delaying the 

assistance of the forces of public order“ 53 

 

The 2009 Guidelines have similar provisions. Interesting is the role of the enforcement agent. The powers 

given to the enforcement agent are considered to make the enforcement procedures more efficient:54 

 

• The legal framework of enforcement should not unnecessarily be prolonged. It is important to take 

measures to ease the procedural enforcement framework to give enforcement agents the necessary 

autonomy to choose for themselves, without prior authorization, the procedural steps that are the 

most appropriate for the case in question. 

 

                                                
49 Rec 17/2003 under III.2.F 
50 Rec 16/2003 under 1.B 
51 Rec 17/2003 under III.2.G 
52 Rec 16/2003 under 2A iv and B 
53 ECtHR, Sofiran & BDA v. France, 11 July 2013, No 63684/09 
54 2009 Guidelines 66-71 
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• The defendant should be given the possibility to take action to challenge enforcement measures 

within a reasonable timeframe. However, this should not unjustifiably halt or delay the enforcement 

proceedings; for example, where a defendant wishes to appeal a decision, machinery should be in 

place to allow him to provide security for the protection of the claimant. 

 

• The introduction of an accelerated and emergency enforcement procedure in cases where a delay 

could result in an irreversible damage (i.e. cases within the province of a family court, cases of 

defendant absconding, eviction, deterioration of assets, etc.). 

 

• Priority should always be given to reaching agreement between the parties in order to coordinate 

enforcement timeframes.  

 

• The defendant’s allegations of misconduct against an enforcement agent should not hamper or 

delay the enforcement process except where there is judicial intervention. Complaints against 

enforcement agent should be investigated simultaneously with the enforcement proceedings. 

 

 

2.2.2.3. Realisation of enforcement 

 

2.2.2.3.1. Enforcement procedures 

  

Enforcement procedures should: 

Be clearly defined and easy for enforcement agents to administer;55 

 

According to this principle enforcement procedures need to be clearly defined and easy for enforcement 

agents to administer to reduce any unnecessary complexity that may cause confusion and delays as well as 

to avoid misuse and/or abuse.  

 

Enforcement procedures should: 

Prescribe an exhaustive definition and listing of enforceable titles and how they become effective;56 

Clearly define the rights and duties of defendants, claimants and third parties, including, in the two 

latter cases, their rankings and entitlements to monies recovered and distributed amongst 

claimants;57 

 

All court decisions with power of enforceability as well as those documents to which the law grants 

the power of enforceability; in particular, authentic instruments, arbitral decisions, and judicial 

transactions are regarded as enforceable titles. 58 

 

A clearly defined procedure means that there should be no doubt which documents can be enforced. For 

the benefit of both legal certainty and transparency, legislation should entail an exhaustively list which titles 

may be enforced.  The principle is also repeated in the 2009 Guidelines. Additionally, the Guidelines prescribe 

                                                
55 Rec 17/2003 under II.2.A 
56 Rec 17/2003 under II.2.B 
57 Rec 17/2003 under II.2.C 
58 COMONEX article 3 
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that the enforcement titles should be drafted in clear and comprehensible way, leaving no opportunity for 

misinterpretation.59 

 

Numerous ECtHR cases refer to lengthy enforcement proceedings. To underline the importance CEPEJ 

Guidelines 2009 also state that the time lines for enforcement procedures should be reasonable and member 

states should not impose any arbitrary cut-off deadlines for enforcement to end. 60  The Guidelines 

recommend that states set forth clear and precise criteria regarding the reasonable nature of the duration, 

which could vary according to the nature of the case and the type of action requested. Member states should 

consider establishing publicly accessible statistical databases enabling the parties to calculate the likely 

duration of the different enforcement measures possible in domestic legislation (i.e. attachment of salary, 

attachment of bank assets, and attachment of vehicle). The databases should be compiled in collaboration 

with enforcement professionals and should be made as broadly available as possible, with the aim of giving 

persons in other member states access to each country's structure of duration so comparisons can be 

made.61 

 

Enforcement procedures may also refer to other stakeholders than debtor and creditor. The CEPEJ 2009 

Guidelines underline that all of the stakeholders that are likely to be involved in enforcement processes 

(police, experts, translators, interpreters, local authorities, risk insurers, child care experts, etc.) should have 

sufficient legal status to help the enforcement agent and should be promptly available, in case their help is 

necessary for the enforcement of a judgment. Social workers should be particularly available in cases where 

children or other vulnerable persons are concerned by the enforcement procedure.62 

 

Assets should be sold promptly while still seeking to obtain the highest market value and avoiding 

any costly and unnecessary depreciation.63 

 

With regard to public sale this principle highlights the importance of prompt sale of defendants’ assets, 

particularly when selling by auction, to ensure that the highest market value is obtained and to avoid 

depreciation.   

 

The aim of this Principle is to best realize the potential value of assets in the interests of both the claimant 

and defendant. 

 

 

2.2.2.3.2. Administrative authorities as debtors 

 

With regard to administrative authorities, the main recommendations can be found in Rec 16/2003. This set 

of recommendations also pays attention to the role of administrative authorities as a debtor: 

 

Member states should ensure that where administrative authorities are obliged to pay a sum of 

money, they comply with this obligation within a reasonable period of time.64 

                                                
59 2009 Guidelines under 23 and 24 
60 CEPEJ 2009 Guidelines under 63 
61 CEPEJ 2009 Guidelines under 64-65 and 73 
62 CEPEJ 2009 Guidelines under 16 
63 Rec 17/2003 under III.7 
64 Rec 16/2003 under II.2.A 
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Interest payable by an administrative authority, due to non-implementation of judicial decisions 

entailing an obligation to pay a sum of money, should be no less than interest payable by a private 

person to an administrative authority in a similar situation.65 

 

We already saw in the jurisprudence of the ECtHR that lack of funds cannot be used as an excuse for non-

payment. There is an obligation towards administrative authorities to prevent such situations: 

 

In the case of non-implementation by administrative authorities of judicial decisions entailing an 

obligation to pay a sum of money, member states should also consider opening up the possibility to 

seize the property of the administrative authorities within the limits prescribed by law.66 

 

When necessary Rec16/2003 considers that civil servants can even be hold personally liable. When necessary 

the authorities might be charged a fine: 

 

Member States should ensure that administrative authorities will be held liable where they refuse or 

neglect to implement judicial decisions. Public officials in charge of the implementation of judicial 

decisions may also be held individually liable in disciplinary, civil or criminal proceedings if they fail 

to implement them.67 

 

In cases of non-implementation by an administrative authority of a judicial decision, an appropriate 

procedure should be provided to seek execution of that decision, in particular through an injunction 

or a coercive fine.68 

 

It is important to notice that the ECtHR interprets the wording “administrative authority” very broadly. The 

ECtHR considers that the State should even be liable for the debts of state owned companies when such a 

company doesn’t enjoy sufficient institutional and operational independence from the State, regardless of 

its formal classification under domestic law.69 

 

 

2.2.2.3.3. Communication and service of documents 

 

The 2009 Guidelines prescribe that states should take measures to ensure that information with regard to 

the enforcement process is available and that there is transparency of the activities of the court and those 

of the enforcement agent at all stages of the process, provided that the rights of the parties are 

safeguarded.70 

 

Such a general remark also refers to the service of documents. With regard to the service of documents Rec 

17/2003 states: 

 

                                                
65 Rec 16/2003 under II.2.B 
66 Rec 16/2003 under II.2.D 
67 Rec 16/2003 under II.1.C 
68 Rec 16/2003 under II.1.B 
69 See for example: Liseytseva and Maslov v. Russia, 9 October 2014, applications nos. 39483/05 and 40527/10  
70 2009 Guidelines under 9 
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Enforcement procedures should: 

Provide for the most effective and appropriate means of serving documents (for example, personal 

service by enforcement agents, electronic means, post);71 

 

This principle underlines the importance of a well-developed system of service of documents. A similar 

recommendation can be found in Rec16/2003 and in COMONEX: 

 

The use of and the justification for enforcement are to be brought to the attention of the private 

persons against whom the decision is to be enforced; 72 

 

Every measure of enforcement must on pain of nullity be preceded by the service or notification of 

the enforceable title on the debtor in accordance with the procedures provided for by national law. 

Every act of enforcement must be brought to the attention of the debtor.73 

 

States often employ different methods of serving documents pertaining to the enforcement process74.  Some 

states use the postal service as an efficient and affordable means of service while in other states documents 

are served personally.  

 

In certain states, the service of documents is more problematic because of a lack of public service 

infrastructure. 

 

Taking account of these variations and difficulties, the above-mentioned Rec 17/2003 principle invites States 

to employ the most effective and appropriate methods of service.  The 2009 Guidelines underline the 

importance of a well functioning, rapid and assured system of service: “Due notification of parties is a 

necessary element of a fair trial, in the sense of Article 6.1 of the European Convention on Human Rights.” 
75  

 

The CEPEJ 2009 Guidelines76 also suggest developing templates for documents that can be used to notify 

parties on the enforcement actions or legal proceedings. The 2009 Guidelines consider that notifying the 

debtor should relate to the different stages in the enforcement process and to any possible remedies 

allowing enforcement to be challenged. They could have the following purposes: 

 

• Notifying the defendants of the consequences of enforcement (including the cost of enforcement) 

and of the costs of a failure to comply with a decision ordering them to pay; 

• Notifying the defendants of the enforcement measures to be taken against them, as they are 

implemented, so as to enable the defendant to comply with or, where applicable, challenge each 

measure; 

• Keeping the claimants fully informed of the stages reached by the enforcement procedure; 

                                                
71 Rec 17/2003 under II.2.d 
72 Rec 16/2003 under 2A iii 
73 COMONEX article 8 
74 This is without prejudice to the Council Regulation (EC) No 1348 of 29 May 2000 on the service in the (EU) Member 
States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters.   
75 CEPEJ 2009 Guidelines no. 17 
76 CEPEJ 2009 Guidelines no. 18-22 
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• Notifying the third parties to ensure, firstly, that their rights are upheld and, secondly, that they are 

able to fulfill any obligations incumbent on them and to be aware of the consequences of a failure 

to comply. 

 

The aim of the notification is to encourage the defendant to comply with the court order voluntarily. For this 

the notification should include a warning that in case of non-compliance enforcement measures could be 

used, including, if appropriate, further costs may be applied. 

 

Explicitly the 2009 Guidelines refer to the task of the enforcement agent in the service of notifications: 

 

„It should be possible to entrust enforcement agents with the service of notices. To this end, member 

states should determine conditions for a secure method for the service of documents. 

 

Where notices generate rights or obligations, it is the duty of the enforcement agent to ensure that 

the parties are served with adequate notice in a timely manner. 

 

Where the defendant’s assets are to be sold at a public auction following their seizure, potential 

buyers should be notified in advance by efficient means of communication, guaranteeing rapid 

dissemination of information to the broadest possible public, while safeguarding the defendant's 

privacy. Member states should propose minimum dissemination standards taking account of the 

nature of assets, their estimated value and the date of sale.“ 

 

Communication not only relates to the service of documents. More general the 2009 Guidelines state that 

at the stage of the enforcement of decisions, swift (such as e-mail) communication between the court, the 

enforcement agents and the parties should be possible.77 

 

The powers and responsibilities of enforcement agents should be clearly defined and delineated in 

relation to those of the judge.78 

 

This principle reasserts the importance of clearly defining the powers and responsibilities of enforcement 

agents in particular in relation to those of the judge to ensure that there is a clear delineation of authority 

in the carrying out of the enforcement process. 

 

The 2009 Guidelines also go into more detail on the role of courts in the enforcement process:  

 

Notwithstanding the role of the court in the enforcement process, there should be effective 

communication between the court, the enforcement agent, the claimant, and the defendant.79 

 

A good system of communication also means that information on the progress of enforcement is available: 

 

All the stakeholders should have access to information on the ongoing procedures and their 

progress.80 

                                                
77 CEPEJ 2009 Guidelines no. 66 
78 Rec 17/2003 under IV.5 
79 2009 Guidelines under 10 
80 2009 Guidelines under 10 
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States must ensure that the public is informed about the measures of enforcement.  

States must use the new technologies to allow cooperation between enforcement professionals both 

internally and internationally.  

The creditor must be able to keep himself informed of the enforcement measure by using the new 

technologies where applicable.81 

 

Information needs to be available for potential parties to enforcement procedures. Such information should 

include information on the efficiency of the enforcement services and procedures, by establishing 

performance indicators against specified targets and by indicating the time different procedures might 

take.82 

 

To collect this information, the 2009 Guidelines suggest: 

 

Each authority should provide for the adequate supervision (having regard to any relevant case law 

of the ECtHR) of the enforcement process and should bear responsibility for the effectiveness of the 

service. Accountability may be achieved by management reports and/or customer feedback. Any 

reports should allow for verification that the judgment has been executed or (if not) that genuine 

efforts have been made within a reasonable time whilst respecting the equality of the parties.83 

 

Finally, also the reporting on individual cases is of importance: CEPEJ 2009 Guidelines prescribes that the 

defendant should be informed as to the extent of his liability during the enforcement process. In this 

notification through the enforcement agent may play a role. Once the claimant’s interests are satisfied, this 

information should also be communicated to the claimant. The Guidelines encourage States to establish 

clear regulations governing the obligation to report pending and/or completed enforcement procedures (e.g. 

by the way of a public register where the outcomes of enforcement actions against individual defendants 

are recorded).84 

 

 

2.2.2.3.4. Enforcement fees 

 

It is not a surprise that, over the past years, many states have changed the enforcement system and 

introduced a system in which enforcement agents are self employed. In states where enforcement is still 

carried out by civil servants, the burden of the cost-effectiveness of the enforcement process is on the (often) 

limited (justice) budgets. On the other hand, one has to realize that justice (enforcement) should be an 

affordable option for the parties.   

 

Like Georgia, also other countries have two parallel systems of enforcement. In that regard the CEPEJ 

Guidelines noted that States should avoid any discrimination in terms of costs for the debtor between 

enforcement agents of different status but equal competence. 85 

 

                                                
81 COMONEX article 14 
82 2009 Guidelines under 11 
83 2009 Guidelines under 12 
84 CEPEJ 2009 Guidelines under 72 and 73 
85 CEPEJ 2009 Guidelines under 48 
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Enforcement fees should be reasonable, prescribed by law and made known in advance to the 

parties.86 

 

This principle recommends that fees (e.g. of the enforcement agent) are reasonable and not excessive, are 

prescribed by law, are fixed and transparent and are made known to the parties in advance: article 5 

COMONEX: 

 

“The costs of enforcement are payable by the debtor, but the creditor must pay them in advance, 

except in those cases provided for by the law (in particular for the payment of maintenance). 

In the event of the insolvency of the debtor, the costs are borne by the creditor. 

Should the judge decide that the creditor has abused his power to seek enforcement, he may direct 

the creditor to pay the costs of enforcement and to compensate the loss sustained by the debtor. 

States must ensure that these enforcement costs are fixed, predictable, transparent and reasonable. 

They must make certain that all creditors have equal access to enforcement measures by providing 

legal support.” 

 

The enforcement fees should not limit the access to the enforcement system for vulnerable creditors. This 

means that a well-developed fee system also entails the possibility of legal aid in enforcement. In this 

respect, CEPEJ 2009 Guidelines notes: 

 

In order to guarantee access to justice, legal aid schemes, or alternative funding schemes, should be 

available to claimants who are unable to pay enforcement fees (i.e. by means of State funding or by 

remitting the fees). Where legal aid is granted, the State may, if considered just, avail itself with 

mechanisms allowing it to recover its outlay from the proceeds of enforcement.87 

 

Law should prescribe the fees. This means that any costs not determined by law cannot be charged.88  When 

necessary parties must be given the opportunity to challenge the costs.89 

 

The principle also refers to the transparency of the enforcement costs. This principle is worked out into more 

detail in the 2009 Guidelines. These Guidelines also make a distinction between various costs:90 

 

• Enforcement costs: Enforcement costs consist of the enforcement expenses (= enforcement fees) 

and any performance bonus (= performance fees) paid by the claimant to the enforcement agent in 

the form of fees:  

 

• Enforcement Fee (enforcement expenses): The expenses of the process itself, in other words, 

the total of the amounts for each action undertaken by the enforcement agent in the course 

of a single case (see Enforcement costs). 

 

                                                
86 Rec 17/2003 under III.3 
87 CEPEJ 2009 Guidelines under 62 
88 CEPEJ 2009 Guidelines no. 47 
89 CEPEJ 2009 Guidelines no. 49 
90 CEPEJ 2009 Guidelines, glossary 
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• Performance fees: The sum payable by the claimant to the enforcement agent in the event 

of satisfaction. Under the legislation of different countries fees may be negotiated, set in 

advance or prohibited (See Enforcement costs). 

 

Transparency of enforcement costs means that the fees should be made public. This is a task, not only by 

the enforcement agent, but also by the courts, consumer organizations, procedural codes or via the official 

Internet sites of the judicial and professional authorities. 91 Additionally, 2009 Guidelines suggests that also 

any procedural document clearly indicate the amount of the action and provide for sanctions in the event of 

non-compliance (i.e. invalidity of documents failing to comply with the requirement etc).92 

 

Transparency of enforcement fees also includes clarity of the fees. The fee for an action should depend on a 

limited number of factors. The fee should be set out in the regulation as simply, clearly and concisely as 

possible, taking into consideration certain factors such as the amount of the debt, any particular urgency of 

the case and the difficulties that the enforcement agent is likely to encounter.93 

 

Finally, this principle also enables states to develop a system of negotiable fees between the enforcement 

agent and the claimant. Debtors are protected by paying the enforcement fees as prescribed by law. 

 

The attempts to carry out the enforcement process should be proportionate to the claim, the 

anticipated proceeds to be recovered, as well as the interests of the defendant.94 

 

As regards the practical actions taken by the enforcement agent, this principle underlines the importance of 

the principle of proportionality when carrying out the enforcement process with regard to the amount of 

income and/or assets needed to be attached to satisfy the claim.  The enforcement agent should take the 

most appropriate and effective means of action that is best suited to the claimant and defendant and which 

is proportional to the objective of the enforcement (e.g. not seizing excessive amounts of assets to satisfy 

the amount adjudged).  

 

CEPEJ 2009 Guidelines also prescribe where the enforcement agent knows the defendant’s financial 

situation and he recommends a particular enforcement process, he should inform the claimant about the 

type of action envisaged and the likely resulting costs at the beginning of and at each stage in the 

procedure.95 

 

The necessary costs of enforcement should be generally borne by the defendant, notwithstanding the 

possibility that costs may be borne by other parties if they abuse the process.96 

 

According to this principle a defendant should generally bear the costs of enforcement because the 

enforcement will usually only have been initiated because of the defendant’s failure to pay or to comply with 

a court order, or to contact the court or claimant to explain his/her failure to do so.   

 

                                                
91 CEPEJ 2009 Guidelines nrs 50 and 52 
92 CEPEJ 2009 Guidelines under 52  
93 CEPEJ 2009 Guidelines nrs 54 and 55 
94 Rec 17/2003 under III.4 
95 CEPEJ 2009 Guidelines under 53 
96 Rec 17/2003 under III.5 
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This principle however does not preclude the possibility of other parties who abuse the process to bear costs 

too.  Also, where enforcement is deemed to be wrongful or irregular, liability for the costs should be borne 

by the persons or the bodies responsible for the wrongful or irregular act.97 This might also include a liability 

of the enforcement agent in case the costs are considered irrelevant or wrongfully incurred.98 

 

In addition, the CEPEJ 2009 Guidelines state where the defendant is insolvent, the enforcement fees should 

be paid by the claimant.99 

 

 

2.2.2.3.5.  Legal aid 

 

In the previous paragraph 2.2.2.3.4 we already mentioned that enforcement fees should not limit the access 

to the enforcement system for vulnerable creditors. This means that a well-developed fee system also entails 

the possibility of legal aid in enforcement.  

 

The CEPEJ 2009 Guidelines go into more detail stating that in order to guarantee access to justice, legal aid 

schemes, or alternative funding schemes, should be available to claimants who are unable to pay 

enforcement fees (i.e. by means of State funding or by remitting the fees). Where legal aid is granted, the 

State may, if considered just, avail itself with mechanisms allowing it to recover its outlay from the proceeds 

of enforcement.100 

 

In case of legal aid, the Guidelines recommend that the state should verify the relevance of the costs 

incurred, so that the community does not have to bear unjustified costs.101 

 

A similar provision can be found in Council Directive No 2002/8/EC of 27 January 2003 (aimed at improving 

access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for 

cross border disputes: 

 

“Natural persons involved in a dispute covered by this Directive shall be entitled to receive 

appropriate legal aid in order to ensure their effective access to justice in accordance with the 

conditions laid down in this Directive”.  

 

This right is not confined to the phase of obtaining a judicial decision but, the costs “incurred in having a 

judgment declared enforceable or enforced” fall likewise within the scope of application of this directive”102 

 

 

2.2.2.3.6.  Relevance of taking action 

 

                                                
97 CEPEJ 2009 Guidelines under 61 
98 CEPEJ 2009 Guidelines under 57 
99 CEPEJ 2009 Guidelines under 60 
100 CEPEJ 2009 Guidelines under 62 
101 CEPEJ 2009 Guidelines under 58 
102 See consideration No 20 Council Directive No 2002/8/EC of 27 January 2003 
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We already paid attention to the principle of proportionality. Such a principle also has certain financial 

aspects. According to the CEPEJ 2009 Guidelines103  the ultimate cost of enforcement should be in due 

proportion to the remedy sought. The Guidelines recommend states to provide an effective enforcement 

procedure for all level of debts, either large or small. 

 

It is the responsibility of the enforcement agent to take all reasonable and necessary steps in enforcement 

and to decide which enforcement action is most appropriate. The enforcement agent where there is a duty 

to offer proper advice, should be required to explain clearly to claimants their situation and the relevance of 

the action they suggest be taken. 

 

Where costs are considered irrelevant or wrongfully incurred these costs should be borne by the 

enforcement agent. 

 

 

2.2.2.3.7. Search for assets and data protection 

 

Providing information on the assets demands an active engagement of ther debtor in the enforcement 

process: 

 

[…] defendants should provide up-to-date information on their income, assets and on other relevant 

matters104 

 

CEPEJ Guidelines also recommend states to consider the useful option of making defendants declare their 

assets - preferably in writing and as early as possible - to avoid the temptation for parties to act irresponsibly 

or even fraudulently.      

 

With regard to the information about defendants and assets several other aspects are of importance. It is 

clear that an easy and fast access to such information will make the enforcement more efficient and 

effective. At the same time, one has to take into consideration privacy aspects. 

 

The Rec 17/2003 recommends: 

 

The search and seizure of defendants’ assets should be made as effective as possible taking into 

account relevant human rights and data protection provisions.  There should be fast and efficient 

collection of necessary information on defendants’ assets through access to relevant information 

contained in registers and other sources, as well as the option for defendants to make a declaration 

of their assets.105 

 

Similar COMONEX: 

 

States must make provision that all relevant bodies, both public and private, shall disclose as quickly 

as possible to the professionals instructed with enforcement all information that they hold about the 

domicile, registered office or principal place of business of the debtor, as well as about the elements 

                                                
103 CEPEJ 2009 Guidelines under 56-58 
104 Rec 17/2003 under III-1-d 
105 Rec 17/2003 under III.6  
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constituting its assets. These bodies may not withhold information by invoking professional 

confidentiality. 106 

 

With regard to the search and seizure of defendants’ assets, this principle highlights the importance of 

collecting information using (electronic) registries of assets (e.g. land, company and tax registers) and other 

available sources (e.g. banking information).   

 

Than the question arises: who should have access to this information, the creditor and/or the enforcement 

agent.  

 

In this respect CEPEJ 2009 Guidelines describes certain principles.  

 

The creditor should be allowed to access public registers in order to confirm essential information about the 

defendant, such as information identifying the defendant and his whereabouts for enforcement purposes 

and the data accessible through public registers subject to the freedom of information and data protections 

laws of the national State. These data should be available to the claimant upon a written request and upon 

production of sufficient proof of interest (i.e. judgment or another enforceable title).107 

 

Enforcement agents should be given speedy and preferably direct access to information on the debtor’s 

assets. CEPEJ encourages states to consider making such information available to the enforcement agent by 

Internet, if possible, through a secured access. CEPEJ recommends to establish a unique multi-source 

restricted access database about debtor’ attachable assets (i.e. ownership rights over a vehicle, real estate 

rights, payable debts, tax returns, etc.). The development of such a database, in the view of CEPEJ will 

demand co-operation between the various organs of state and private institutions, subject to compliance 

with the data protection legislation. For this purpose, protocols and uniform procedures should be drawn 

up to ensure inter-departmental co-operation, on one hand, and cooperation between these departments 

and enforcement services, on the other hand.108  

 

In order to facilitate efficient enforcement, the CEPEJ 2009 Guidelines recommend that all state bodies, 

which administer databases with information required for efficient enforcement, should have a duty to 

provide the information to the enforcement agent, within an agreed time limit if such information is 

compatible with data protection legislation.109 These Guidelines further recommend that national legislation 

is scrutinized in case it needs to be adapted to allow for efficient enforcement procedures. 110 

 

On the other hand, the access of the enforcement agent to information should be restricted to that data 

pertaining to the pending enforcement procedure. CEPEJ 2009 Guidelines states that enforcement agents 

must bear a responsibility for maintaining confidentiality when secret, confidential or sensitive information 

comes to their attention in the course of enforcement proceedings. For this reason, enforcement agents will 

need to be subject to thorough control and defendants should be provided with effective legal means to 

                                                
106 COMONEX article 9 
107 CEPEJ 2009 Guidelines under 39 
108 CEPEJ 2009 Guidelines under 40-42 
109 CEPEJ 2009 Guidelines under 43 
110 CEPEJ 2009 Guidelines under 44 
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ensure that any inquiry about their personal assets is justified. In case of a breach of this duty, measures of 

disciplinary liability should be applicable, along with civil and criminal sanctions.111  

 

Of course, also in this respect the relevant Human Rights and data protection provisions in particular the 

right to respect for private and family life pursuant to Article 8 of the ECHR and the Convention for the 

Protection of individuals with regard to automatic processing of personal data and its Additional Protocol 

regarding supervisory authorities and trans-border data flows, should be taken into account: 

 

 

2.2.2.3.8. Obligation to enforce 

 

In general enforcement agents should be obliged to perform their role whenever they are legally required 

to do so except in cases of impediment or where they are related by blood or marriage to a party. This refers 

to the enforcement agent acting as a civil servant, but also the self-employed enforcement agent: 

 

The authorized agent or judicial officer is required to proceed with the required enforcement 

measures on every occasion this is lawfully required of him, except in the event of those impediments 

as provided for by law or for any other cause justified by those reasons which are left to the discretion 

of the enforcement professional and in accordance with the rules of professional ethics.112 

 

Enforcement agents should be obliged to perform their role whenever they are legally required to do 

so except in cases of impediment or where they are related by blood or marriage to a party. 

Enforcement agents should be precluded from being assigned disputed rights or actions in cases with 

which they are dealing.113 

 

 

2.2.2.3.9. Legal remedies 

 

Who is competent in case of disputes arisen in enforcement proceedings? According to international 

standards the competent authority to rule on disputes in enforcement proceedings should be the court. The 

Council of Europe in this respect: 

 

 [...] the enforcement procedure must be implemented in compliance with fundamental rights and 

freedoms (Articles 3, 5, 6, 8, 10, 11 of the [ECHR], data protection, etc.) 

 

 […] the decision to be enforced must be precise and clear in determining the obligations and rights 

engaged in order to avoid any obstacle to effective enforcement 

 

 In order for judges to fulfil their tasks, the judiciary should be entrusted with the following missions 

concerning enforcement: [...] an appeal to a judge if the enforcement is not initiated or is delayed by 

the relevant bodies; a judge should also be involved when fundamental rights of the parties are 

concerned; in all cases, the judge should have the power to grant just compensation; [...] an appeal 

or complaint to a judge if there is any abuse in the enforcement procedure; [...] an appeal to a judge 

                                                
111 CEPEJ 2009 Guidelines under 45 
112 COMONEX article 17 
113 CEPEJ 2009 Guidelines under 35 
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in order to settle litigation concerning enforcement and to give orders to state authorities and other 

relevant bodies to enforce decisions; at the final stage, it should be up to the judge to use all possible 

ways to ensure enforcement; [...] to identify and take due account of the rights and interests of third 

parties and members of the family including those of children.114 

 

Also: COMONEX: 

 

Only a judge can rule on disputes arising from the enforcement and order the measures necessary 

for its implementation at the request of one of the parties or of the enforcement agent.  

The judge to whom application is made by the debtor, an interested third party, the judicial officer or 

enforcement agent may suspend or cancel an enforcement measure should a sound reason justify 

such.115  

 

 

2.2.3. Enforcement agent 

 

2.2.3.1. Professional status of enforcement agents 

 

Where states make use of enforcement agents to carry out the enforcement process, they should 

comply with the principles contained in this recommendation 116 

 

The reference, in Principle IV.1 to „enforcement agent“ is a generic term for persons authorised by the state 

to carry out enforcement but who are not necessarily employed by the state.  Neither the Council of Europe, 

nor CEPEJ, has taken a formal position on the professional and institutional status of enforcement agents: 

 

Enforcement agents’ status, role, responsibilities and powers should be prescribed by law in order to 

bring as much certainty and transparency to the enforcement process as possible.  States should be 

free to determine the professional status of enforcement agents.117 

 

A similar provision can also be found in  CEPEJ 2009 Guidelines and COMONEX:  

 

Enforcement agents' status should be clearly defined so as to offer potential parties to enforcement 

procedures a professional who is impartial, qualified, accountable, available, motivated and efficient. 
118 

 

Only a judicial officer or an enforcement agent authorized by the state may conduct an enforcement 

procedure in accordance with national law. 119 

 

                                                
114 Opinion No 13 (2010) on “The role of judges in the enforcement of judicial decisions” of the Consultative Council of 
European Judges; points 8,9 and 18 
115 COMONEX article 22 
116 Rec 17/2003 under IV.1 
117 Rec 17/2003 under IV.2.  
118 CEPEJ 2009 Guidelines under 31 
119 COMONEX article 16 
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The persons instructed with enforcement must be made subject to regulations governing their 

professional status which guarantee the quality of the enforcement by demanding a high level of 

legal qualification.  

Judicial officers and enforcement agents must be required to comply with obligations regarding initial 

training and lifelong training.120 

 

The practices of enforcement agents need to be well regulated. It is the important that the quality of 

enforcement is guaranteed. Although enforcement agents act upon the instigation of claimants, they should 

at all times act within the law. This also means sufficient remuneration and working circumstances: 

 

Where enforcement agents are state employees, the state ensures that they receive appropriate 

remuneration, particularly in the light of their level of training, experience and the difficulties inherent 

in their task.121 

 

State-employed enforcement agents should have proper working conditions, adequate physical 

resources and support staff.  They should also be adequately remunerated.122 

 

CEPEJ 2009 Guidelines work out these provisions into more detail stating:  

 

where enforcement agents are state employees, they should enjoy appropriate working conditions 

and sufficient human and material resources. For example, enabling staff to work with access to 

functioning modern communication and IT equipment (computers, telephones, fax machines, 

Internet connections, job-specific upgradeable IT systems) and with appropriate means of transport 

sufficient to allow them to perform their role as effectively as possible.123 

 

States should bear in mind their responsibilities to properly regulate the practices of enforcement agents 

subject to appropriate levels of monitoring and scrutiny (e.g. Ombudsperson) and to the possibility of judicial 

control.   

 

 

2.2.3.2. Qualification requirements 

 

The regulation of the role, responsibilities and powers of enforcement agents is considered to be of 

particular importance.  This also allows the parties to better understand the authority and role of 

enforcement agents. 

 

For the fair administration of justice, it is important that the quality of enforcement should be 

guaranteed. Member states should accredit enforcement agents only if the candidates concerned are 

of a standard and training commensurate with the complexity of their tasks. A high quality of training 

                                                
120 COMONEX article 18 
121 CEPEJ 2009 Guidelines under 37 
122 Rec 17/2003 under IV.7 This Principle refers only to state employed enforcement agents and not to self-employed 
enforcement agents who finance and remunerate themselves independently of the state. 
123 CEPEJ 2009 Guidelines under 32 
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of professionals is important for the service of justice and to increase the trust of users in their justice 

system.124 

 

In recruiting enforcement agents, consideration should be given to the moral standards of candidates 

and their legal knowledge and training in relevant law and procedure. To this end, they should be 

required to take examinations to assess their theoretical and practical knowledge.125 

 

The recruitment of enforcement agents, referred to in Principle IV.3 invites States to consider the moral 

standards of candidates (e.g. no criminal record) in particular because of the important and delicate role that 

enforcement agents play when interacting with parties.  To this end, it should be noted that enforcement 

agents need to be particularly sensitive to the interests of defendants. 

 

 

2.2.3.3. Training of enforcement agents 

 

Enforcement agents should undergo initial and ongoing training according to clearly defined and 

well-structured aims and objectives.126 

 

Enforcement agents should also be required to follow compulsory continuous training.127 

 

Once recruited, it is important that the professionalism and high standards of enforcement agents are 

maintained. This should be affected by ensuring that enforcement agents, apart from initial training, also 

undergo continuous training according to clearly defined and well-structured aims and objectives.  The CEPEJ 

2009 Guidelines provide more clearance on the contents. Enforcement agents should also be required to 

follow compulsory continuous training. The initial and continuous training could encompass: 

 

• The principles and objectives of enforcement; 

• Professional conduct and ethics; 

• Stages in the enforcement process; 

• The appropriateness, organization and implementation of enforcement measures; 

• The legal framework; 

• Role-playing and practical exercises as appropriate; 

• Assessment of trainees' knowledge; 

• International enforcement of judicial decisions and other enforceable titles.128 

 

 

2.2.3.4. Activities of enforcement agents 

 

                                                
124 CEPEJ 2009 Guidelines under 25 
125 Rec 17/2003 under IV.3 
126 Rec 17/2003 under IV.8 
127 CEPEJ 2009 Guidelines under 26 
128 CEPEJ 2009 Guidelines under 25-28 
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It is clear that enforcement agents should be responsible for the conduct of enforcement within their 

competences as defined by national law. CEPEJ 2009 Guidelines recommend that enforcement agents is 

given sole competence for:129 

 

• Enforcement of judicial decisions and other enforceable titles or documents, and 

• Implementation of all the enforcement procedures provided for by the law of the state in which they 

operate. 

 

The professional status must allow judicial officers and enforcement agents to pursue secondary 

activities that are compatible with their position.  

In particular, they must be capable of being authorized to proceed with the amicable collection of 

debts. 130 

 

Additionally, CEPEJ 2009 Guidelines131 suggests that enforcement agents is given authorization to perform 

secondary activities compatible with their role, tending to safeguard and secure recognition of parties' rights 

and aimed at expediting the judicial process or reducing the workload of the courts.  

 

These may be, among others: 

 

• Debt recovery; 

• Voluntary sale of moveable or immoveable property at public auction; 

• Seizure of goods; 

• Recording and reporting of evidence; 

• Serving as court ushers; 

• Provision of legal advice; 

• Bankruptcy procedures; 

• Performing tasks assigned to them by the courts; 

• Representing parties in the courts; 

• Drawing up private deeds and documents; 

• Teaching. 

 

 

2.2.3.5. Obligations of enforcement agents 

 

Enforcement agents should be obliged to perform their role whenever they are legally required to do 

so except in cases of impediment or where they are related by blood or marriage to a party. 

Enforcement agents should be precluded from being assigned disputed rights or actions in cases with 

which they are dealing.132 

 

In general enforcement agents should be obliged to perform their role whenever they are legally required 

to do so except in cases of impediment or where they are related by blood or marriage to a party. This refers 

                                                
129 CEPEJ 2009 Guidelines under 33 
130 COMONEX article 21 
131 CEPEJ 2009 Guidelines under 34 
132 CEPEJ 2009 Guidelines under 35 
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to the enforcement agent acting as a civil servant, but also the self-employed enforcement agent. 

Enforcement agents should be precluded from being assigned disputed rights or actions in cases with which 

they are dealing.133 

 

In case enforcement agents work as self-employed professionals, they should be obliged to open a non-

attachable account specifically intended for depositing funds collected on behalf of clients. This account 

should be subject to inspection. The word “non-attachable” indicates that the money on this bank account 

is not the “owner” of this bank account. The rights arising from the account are vested in the rightful 

claimants jointly. 

 

Another obligation is the requirement to take out professional and civil liability insurance. Enforcement 

agents should benefit from social insurance cover.134 

 

 

2.2.3.6. Geographical distribution  

 

Distribution, both geographical and case-type is also a subject of international principles. CEPEJ Guidelines 

in this respect remark: 

 

The geographical distribution of enforcement agents within a country should ensure the widest possible 

coverage for all potential parties.  Within a single member state, when different authorities are tasked with 

taking action in different areas of enforcement (i.e. the judge responsible for enforcement and treasury 

officials), it is important to pay close attention to the distribution, both geographical and case-type, of all the 

authorities concerned.  Every part of the jurisdiction should have adequate coverage for each type of 

enforcement activity. 

 

Where enforcement agents carry on their profession as a private practice, member states should ensure that 

there is sufficient competition and clearly defined geographical competence.  

 

Also: COMONEX: 

 

Article 15: Extraterritoriality  

 

Any measure that has effects of an extraterritorial nature may only be implemented by a judicial officer or 

enforcement agent of the state of the place of enforcement.  

 

 

2.2.3.7.  Ethics and professional conduct 

 

Enforcement agents should be honourable and competent in the performance of their duties and 

should act, at all times, according to recognized high professional and ethical standards. They should 

                                                
133 CEPEJ 2009 Guidelines under 35 
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be unbiased in their dealings with the parties and be subject to professional scrutiny and monitoring 

which may include judicial control.135 

 

The profile of enforcement agents is further explored in Principle IV.4. It is obvious that the enforcement 

agent is considered to have a high profile as a person authorized by the state who, at all times, should act in 

an appropriate (competent) manner in accordance with recognized high professional and ethical standards 

that are fitting to the profession.  States are urged to ensure that enforcement agents are honourable and 

competent in their duties.   

 

States must take measures to define the rules of the professional ethics of enforcement agents and 

judicial officers.136 

 

Enforcement agents will need to find the balance between the interests of the claimant, while recognizing 

and responding to the needs of vulnerable defendants.  This means, according to the CEPEJ 2009 

Guidelines137  that enforcement agents should be subject to clearly stated rules of ethics and conduct, which 

could be set out in professional codes of conduct. These Codes of conduct should inter alia contain 

professional standards regarding: 

 

• Information to be given to parties by enforcement agents concerning the enforcement procedure 

(grounds of action, transparency and clarity of costs, etc.) 

• The rules governing the formulation of notices to parties (enforcement agents' social role, duty of 

advice, etc.) 

• Professional ethics (behavior, professional secrecy, ethical criteria governing the choice of actions, 

etc.) 

• Smooth enforcement (predictability and proportionality of costs and lead-times, co-operation 

between enforcement services, etc.) 

• Procedural flexibility (autonomy of enforcement agents, etc.) 

 

 

2.2.3.8. Disciplinary procedures and sanctions 

 

Enforcement agents alleged to have abused their position should be subject to disciplinary, civil 

and/or criminal proceedings, providing appropriate sanctions where abuse has taken place.138 

 

This principle IV.6 recommends that appropriate proceedings are used to ensure that an enforcement agent 

who is alleged to have abused his/her position is subject to disciplinary, civil and/or criminal proceedings.   

 

Also, the CEPEJ 2009 Guidelines139 make reference to the violation of any rules by the enforcement agent. 

Breaches of laws, regulations or rules of ethics committed by enforcement agents, even outside the scope 

of their professional activities, should expose them to disciplinary sanctions, without prejudice to eventual 

civil and criminal sanctions. 

                                                
135 Rec 17/2003 under IV.4 
136 COMONEX article 19 
137 CEPEJ 2009 Guidelines under 38 
138 Rec 17/2003 under IV.6 
139 CEPEJ 2009 Guidelines under 80-82 
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A disciplinary procedure that complies with the rules of fair process before an independent organ that 

decides in adversarial proceedings must be installed.  

The disciplinary sanctions must be defined and be proportional to the gravity of the errors committed.  

The disciplinary decision may be appealed. 140 

 

In order to avoid a conflict of interest and to be transparent, an independent authority should carry out the 

disciplinary procedures. In order to avoid the use of disciplinary proceedings as delaying tactics, member 

states should consider introducing a system for the prior filtering of cases.  

 

As in other proceedings an explicit list of sanctions should be drawn up, setting out a scale of disciplinary 

measures according to the seriousness of the offence. Disbarment or "striking off" should concern only the 

most serious offences (the principle of proportionality between the breach and the sanction should be 

observed). 

 

 

2.2.3.9.  Enforcement agents: supervision and control 

 

With regard to the competences of enforcement agents Rec 17/2003 pays special attention: 

 

Enforcement agents' status, role, responsibilities and powers should be prescribed by law in order to 

bring as much certainty and transparency to the enforcement process as possible. States should be 

free to determine the professional status of enforcement agents.141 

 

Enforcement agents should be honourable and competent in the performance of their duties and 

should act, at all times, according to recognised high professional and ethical standards. They should 

be unbiased in their dealings with the parties and be subject to professional scrutiny and monitoring 

which may include judicial control.142 

 

The powers and responsibilities of enforcement agents should be clearly defined and delineated in 

relation to those of the judge.143 

 

From these recommendations it is clear that the legislator has an important role in the establishment of the 

working environment of the enforcement agent. The CEPEJ 2009 Guidelines comes with concrete 

suggestions, such as defining certain quality standards:144 

 

In order to undertake quality control of enforcement proceedings, each Member State should establish 

European quality standards/criteria aiming at assessing annually, through an independent review system 

and random on-site inspection, the efficiency of the enforcement services. Among these standards, there 

should be: 

 

                                                
140 COMONEX article 20 
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142 Rec 17/2003 under IV.4 
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a) Clear legal framework of the enforcement proceedings establishing the powers, rights and 

responsibilities of the parties and third parties; 

b) Rapidity, effectiveness and reasonable cost of the proceedings 

c) Respect of all human rights (human dignity, by not depriving the defendant of a minimum 

standard of mere economic subsistence and by not interfering disproportionally with third 

parties’ rights, etc.) 

d) Compliance with a defined procedure and methods (namely availability of legal remedies to be 

submitted to a court within the meaning of Article 6 of the ECHR) 

e) Processes which should be documented 

f) Form and content of the documents which should be standardised 

g) Data collection and setting up of a national statistic system, by taking into account, if possible, 

the CEPEJ Evaluation Scheme and key data of justice defined by the CEPEJ 

h) Competences of enforcement agents 

i) Performances of enforcement agents 

j) The procedure, on an annual basis: 

 

• the number of pending cases, 

• the number of incoming cases, 

• the number of executed cases 

• the clearance rate, 

• the time taken to complete the enforcement 

• the success rates (recovery of debts, successful evictions, remittance of amounts outstanding, 

etc.) 

• the services rendered in the course of the enforcement (attempts at enforcement, time input, 

decrees, etc.) 

• the enforcement costs incurred and how they are covered 

• the number of complaints and remedies in relation to the number of cases settled. 

 

The performance data should be based on representative samples and should be published. 

 

These assessment criteria could be defined at a European level, in order to strengthen confidence 

between member states, particularly given the prospect of a growing number of international 

enforcement cases. 

 

Additional to defining quality standards the control over the activities of the enforcement agents is also of 

importance. CEPEJ 2009 Guidelines define control is follows: 

 

Control of activities means control of the lawfulness of the actions carried out by the enforcement 

agents. It may be carried out a priori (before the enforcement agents act) or a posteriori (after the 

enforcement agent acts) by a “disciplinary” authority.145 

 

Such a supervision or control might result, when necessary in disciplinary sanctions. Preferable the 

assessment is performed by a body outside the profession: 

 

                                                
145 CEPEJ 2009 Guidelines, glossary 



40 
 

The authorities responsible for supervision and/or control of enforcement agents have an important 

role in also guaranteeing the quality of enforcement services. The Member states should ensure that 

their enforcement activities are assessed on an ongoing basis. This assessment should be performed 

by a body external to the enforcement authorities (for example, by a professional body) The Member 

states' authorities should clearly determine the control procedures to be performed during 

inspections. 

 

Member states should ensure that the arrangement for monitoring the activities of enforcement 

agents does not hamper the smooth running of their work.146 

 

 

2.2.3.10.  Enforcement agents: organisation of the profession and status 

 

CEPEJ 2009 Guidelines emphasize on the importance to establish a professional organization:  

 

With a view to good administration of justice, it is desirable that enforcement agents should be 

organized in a professional body representing all members of the profession, thereby facilitating their 

collective representation and the gathering of information. 

 

Within member states which have established professional organizations of enforcement agents, 

membership of this representative body should be compulsory.147 

 

 

2.2.4. Different systems of enforcement 

 

In many states, the role, responsibilities, organisation and professional status of these persons vary 

considerably as do their working conditions and remuneration. Rec 17/2003 defines the enforcement agent 

as  

a person authorized by the state to carry out the enforcement process irrespective of whether that 

person is employed by the state or not.148 

 

Explicitly the Council of Europe did not mention which model prevails. The organisation of enforcement 

procedures differs widely among the member States of the Council of Europe. These differences reflect legal 

traditions and historical experiences in each country, which make it difficult to harmonise procedures at 

European level. From a practical point of view, such harmonisation would be neither necessary nor 

appropriate. 149  

 

Also: in case there are different models within the same country, no difference should be made. CEPEJ 2009 

Guidelines under 48 in this respect also notices:  

 

                                                
146 CEPEJ 2009 Guidelines under 78-79  
147 CEPEJ 2009 Guidelines under 29 and 30 
148 Rec 17/2003 under I.b 
149  Resolution 3 on the general approach and means of achieving effective enforcement of judicial decisions; 24th 

Conference of European Ministers of Justice – October 2001 
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Where, within the same member state, there are enforcement agents working in both the private 

and public sector, the state should avoid any discrimination in terms of the costs for the debtor 

between enforcement agents of different status but equal competence. 

 

The three dominant models that can be summarised are the following:  

 

1. The model where Enforcement Professionals are court bailiffs directed by a judge and Enforcement 

Activity is accomplished generally by courts with or without interference of the Executive;  

 

2. The model where Enforcement Professionals are civil servants and the organisation of Enforcement 

Activity is dealt with outside the courts, e.g. through the Ministry of Justice;  

 

3. The alternative model where Enforcement Professionals are independent and Enforcement Activity 

is dealt with outside the courts on an entrepreneurial and competitive market level.  

 

Within Europe there is a clear trend in favor of the self-employed enforcement agent. Also in Georgia this 

model has been introduced.  

 

A private enforcement agent is a natural person appointed by the State (in most cases the minister of justice). 

He/she has the status of a state official and conducts enforcement within the limits of the decision on 

determination of enforcement and performs other activities vested in him by law. In contrast to a state 

enforcement agent, the private enforcement agent is not a subsidiary body of the court or ministry, but an 

entity who takes independent decisions in conducting enforcement for which s/he is competent, within the 

limits of the law, the decision on the determining enforcement and the authorization of the enforcement 

creditor. 

 

At the same time, it needs to be mentioned that the private enforcement agent does not stand in any 

contractual relationship to the creditor, nor is he the representative of the enforcement creditor. Also, the 

private enforcement agent derives power from the provisions of the law and not from the will of 

enforcement creditor.  

 

A necessary precondition for creating an independent profession is clear provisions regarding such 

independency. It is obvious the private enforcement agent should not be dependent from one enforcement 

creditor only. When an EA has, for example, more than 20% coming from the same enforcement creditor his 

independency has to come under scrutiny. Besides the independency this may also create a cause for 

corruption. 

 

With regard to the general authorization, the enforcement creditor may require the EA to take certain 

activities after creditor`s special permission (Article 20, paragraph 6 LoES). Based on the general 

authorization, the EA is authorized to collect information on the financial status of the debtor; to determine 

the manner of execution if the creditor did not specify it in the proposal; to carry out the enforcement on 

those funds and objects which achieve the best settlement for the creditor; to entrust sale of the property 

to a third party; to manage the assets of the enforcement creditor in the process of execution.  
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The enforcement agent has to take into account the legitimate interests of both parties to the proceedings: 

the enforcement creditor should be satisfied in respect of his claim, but at the same time the enforcement 

debtor shouldn′t be ruined economically.  
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3. Organization of private enforcement: Structural and organizational aspects 

 

3.1. Number of enforcement agents 

 

From the UIHJ statistics we learn that the number of enforcement agents differs per country: 

 
 

Pays 

Number of 

inhabitants 

(Million) 

Number of 

EAs 

Number of 

EAs per 

100 000 

inhabitant

s 

Number of 

assistant 

EAs or 

trainees 

Number of 

offices 

Number of 

employees 

Minimum 

number of 

employees 

Average 

number of 

employees 

per office  

Maximum 

number of 

employees 

in office 

Germany 80.62 4 620 5.73 49 4 620 - - - - 

England & 

Wales 

58.30 63 0.10 12 63 - 1 - - 

Belgium 11.11 530 4.77 89 319 2 224 - 6 - 

Bulgaria 7.26 156 2.14 180 156 1 000 4 8 35 

Scotland 5.29 166 3.13 7 56 1 000 2 20 250 

Spain 47.26 9 419 19.93 - - - - - - 

Estonia 1.28 47 3.67 - 47 320 3 8 27 

Finland 5.44 84 1.54 12 22 1 337 7 60 183 

France 66.03 3 200 4.84 700 1 860 10 500 - 5 50 

Greece 11.03 2 062 18.69 500 1 500 400 1 2 21 

Hungary 9.93 219 2.20 433 74 2 000 2 7 15 

Italy 60.62 3 500 5.77 - 385 2 000 1 5 186 

Kazakhstan 17.04 1 435 8.42 - 653 805 2 7 28 

Latvia 2.01 95 4.72 37 71 224 - 3 11 

Lithuania 2.95 117 3.96 229 99 700 1 7 37 

Luxembourg 0.55 19 3.45 6 15 70 1 4 16 

FYROM 2.10 82 3.90 58 86 378 1 5 17 

Moldova 3.56 182 5.11 - 182 250 1 2 5 

Norway 5.13 340 6.62 1 000 340 1 000 1 3 120 

Netherlands 16.29 350 2.14 585 267 4 000 1 15 200 

Portugal 10.56 708 6.70 270 630 2 800 1 4 55 

Romania 21.41 557 2.60 29 589 1 566 2 5 42 

Russian 

Federation 

143.50 46 298 32.26 - 2 689 9 957 - 24 200 

Slovakia 5.41 305 5.63 240 305 1 500 - 4 35 

Slovenia 2.06 46 2.23 - 46 - 1 - - 

Sweden 9.71 196 2.01 13 39 2 232 8 45 428 

Switzerland 

(Canton 

Genève) 

0.47 8 1.70 - 5 30 1 2 6 

Czech 

Republic 

10.52 147 1.39 283 147 2 488 1 15 142 

Table 3.1 : number of enforcement agents 
 

  



44 
 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 8  

 

For a defined region one position of private enforcement agent shall be created for each 

30,000 inhabitants. 

 

Estonia Article 3. Number of bailiffs and their territorial jurisdiction 
 
The number of bailiffs’ offices and their corresponding territorial jurisdiction shall be 
determined by the Minister of Justice. 
 

France There is a numerous clausus. The minister of justice upon consultation of the Chamber 

decides the number of enforcement agents.150 

Czech 

Republic 

Article 8 

 

The Minister for Justice: 

a)        appoints and discharges the executors upon nomination by the Chamber, 

b) on the basis of negotiation with the Chamber, he states and increases the number 

of execution offices under the jurisdiction of each district court and their possible 

changes; 

c) can transfer executors upon their consent to the district under the other district 

court jurisdiction, 

d) appoints one third of the members of the examination and disciplinary committee 

from the representatives of judges; 

e) announces the tender upon the conditions stated in section 10 subsection 2. 

 

FYROM Article 31, paragraph 4:  

 

The number of enforcement agents for the territory of the basic court shall be determined 

by the Minister of Justice, on the basis of previously obtained opinion from the president of 

the basic court on the number of final and enforceable decisions of the basic court, and from 

the Government of the Republic of Macedonia data on the final administrative decisions 

pronounced for monetary claims that could be object for enforcement, as well as upon the 

opinion from the Chamber of Enforcement Agents.  

 

Kazakhstan Article 152. Enforcement district and area (territory of private bailiffs’ activity), 
paragraph 1 and 2 
 

An enforcement district (territory of private bailiffs’ activity) shall be established in 

accordance with an administrative-territorial division of the Republic of Kazakhstan. 

 

The territory of private bailiffs’ activity as well as the number of private bailiffs within an 

                                                
150 Article 3: Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités 
suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations 
professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions. 



 

45 
 

 

enforcement district shall be determined by an authorized body jointly with a republican 

collegium of private bailiffs. 

   

Kosovo Article 327. Setting the Enforcement Agents number 

 

The number of private enforcement agents shall be determined by the Minister in 

accordance with this law. 

 

For the territory of the basic court, one public enforcement agent’s position shall be 

assigned for twenty five thousand (25.000) inhabitants. 

 

The number of private enforcement agents for the territory of the Basic Court may be 

increased until the number of public enforcement agents appointed in each region shall 

meet or exceed the ratio provided by paragraph 2 of this Article. 

 

Exclusively from paragraph 2 of this Article, the Minister of Justice, depending on the need 

or according to the request of the Kosovo Judicial Council or the Chamber of Enforcement 

Agents decides on appointing more enforcement agents. 

 

Latvia Article 7. of the Law about judicial executors:  

 

The number of jury judicial executors and their official positions, sites and their borders 

according to the special list are defined by the Cabinet of Ministers.  

 

Explanation: The principle numerus clausus implies a restriction of the number of 

representatives of the profession and is connected with the region of performance. Thus, on 

the one hand, availability of services of enforcement agents within all regions of the country 

is guaranteed, and on the other hand, the reasonable competition between enforcement 

agents still remains; 

 

The number and allocation of the positions avoid mass concentration of services in the 

(economic) most attractive regions only. The restriction in the number of enforcement agents 

prevents unfair competition. Restriction to a certain area makes that competition among the 

enforcement agents is limited within a certain area only. 

 
Table 3.2: determination of the number of enforcement agents 
 

 

3.2.Chamber and Chamber bodies 

 

3.2.1. Introduction: Chamber of Enforcement Agents 

 

UIHJ statistics: in 97,87% of the European countries, the enforcement agents (State and private) are 

organised within a Chamber or national organization: 
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Table 3.3: Professional organization of enforcement agents 
 

 

In European countries where different systems apply, most countries also have different national 

organizations (e.g. Bulgaria has a National Association of State Judicial Officers and the Bulgarian Chamber 

of private enforcement agents). When it comes to private enforcement agents, the enforcement agents are 

a compulsory member of the professional association. In general, such association performs the following 

tasks: 

 

1. Adoption of the Articles of Association, a code of professional ethics of enforcement agents and 

other enactments pursuant to law and articles of association; 

 

2. Safeguard the reputation, honour, and rights of the enforcement agents’ profession; 

 

3. Ensure that enforcement agents perform their duties with due diligence and in accordance with the 

law;  

 

4. Represent enforcement agents before government authorities to protect the rights and interests of 

the profession; 

 

5. Concern itself with the professional advancement of enforcement agents and organise expert 

events, seminars and consultations on enforcement; 

 

6. Keep an ancillary directory of enforcement agents and a directory of partnerships of enforcement 

agents 

 

7. Establish and maintain cooperation with chambers of enforcement agents in other countries; 

 

8. Perform other duties specified in law and articles of association such as:  

 

• To put in place prerequisites for the collective liability insurance and selecting the 

company offering the most favourable terms of insurance;  

• To organise the collective protection of the premises and persons of enforcement 

agents by securing and advancing cooperation with the police and other authorities; 

• To organise and ensure a method for keeping and safeguarding all Chamber 

information and records;  
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Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 3, paragraph 1 and 2 

 

1. Private Enforcement Agents Chamber shall be established and it shall be a legal 

entity with its headquarters in the City of Sofia 

2. All private enforcement agents shall be members of the Private Enforcement Agents 

Chamber, hereinafter called “Chamber”. (article 3 par 2)  

 

Czech 

Republic 

Article 6 
 

The Czech Chamber of Executors (hereinafter “the Chamber”) is an autonomous body 

of the executors. 

 

Article 109 

 

The Executors’ Chamber of the Czech Republic is established with a registered seat in 

Brno. 

 

The Chamber is an autonomous professional organization, which associates all 

executors and keeps the list of executors, the candidates and the junior clerks. An 

executor becomes a member of the Chamber at the moment of his appointment. 

Membership in the Chamber expires with the discharge of the executor, his death or 

the declaration of his death. 

 

The Chamber is a legal entity. Its incomes are made up of membership fees, gifts and 

other incomes. The executors are bound to pay membership fees in the amount stated 

by the executors’ assembly. 

 

France The law of 2nd November 1945 introduced the structures of the profession by creating 

three tiers of chambers at departmental, regional and national levels: 

 

➢ Departmental Chambers 

These group together all the bailiffs in the same department. 

The main characteristics of each Departmental Chamber are as 

follows: 

▪ Power of representation for all bailiffs within the department 

before the administrative or judicial authorities. 

▪ Disciplinary procedures which apply to all bailiffs in the 

department. 

 

Representation is carried out by elected members who select their 

president by vote. 

 

➢ Regional Chambers 
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Regional Chambers are formed within the jurisdiction of the local 

Court of Appeal. 

The duty of the Regional Chamber is to represent and defend the 

interests of bailiffs within the jurisdiction of the Court of Appeal. The 

Court of Appeal hears appeals from courts in the different 

departments which make up the “jurisdiction” of the Court of Appeal. 

Regional Chambers complement the actions of Departmental 

Chambers and do not exercise any authority over them other than for 

disciplinary measures. 

More particularly, they represent bailiffs before the most senior 

judges of the Court of Appeal (the First President and the State 

Prosecutor). 

Its role has recently been reinforced by new powers relating to the 

organization of inspections and the auditing of accounts in the bailiff’s 

office. 

Since the law of 22nd December 2010, the regional chamber has the 

power to pronounce disciplinary measures against bailiffs practicing in 

the region. 

The members who make up the Regional Chamber are elected by the 

bailiffs in each department of the “jurisdiction” and their 

representation in the Regional chamber is proportional to the number 

of bailiffs in the department. 

 

➢ The National Chamber 

This Chamber is made up of 35 members each representing their local 

Court of Appeal. Each member is elected for 6 years by all the bailiffs 

within the jurisdiction of a court of appeal. 

The 35 members of the National Chamber elect a board made up of 7 

members: a President, two Vice-Presidents, a Secretary a Treasurer, a 

deputy Treasurer, a deputy Secretary 

 

FYROM Article 65. The Chamber of Enforcement Agents  
 

The enforcement agents and the deputy enforcement agents in the Republic of 

Macedonia shall be obligated to join into a Chamber of Enforcement Agents. 

 

The seat of the Chamber shall be in Skopje. 

 

The Chamber shall have a capacity of a legal entity. 

 

Kazakhstan Article 161. Regional collegiums of private bailiffs  

 

A regional collegium of private bailiffs is a non-profit organization constituting a 

professional association established for protection of rights and legal interests of 

private bailiffs as well as control over compliance with the legislation on enforcement 

proceedings when executing any enforcement actions.   
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A private bailiff may be on one regional collegium of private bailiffs only.  

 

A single regional collegium of private bailiffs shall be established within each region, 

city of republican importance and capital of the Republic of Kazakhstan.   

 

A regional collegium of private bailiffs shall be regulated by the legislation of the 

Republic of Kazakhstan and the Statute. A regional collegium of private bailiffs is a legal 

body subject to state registration as duly established by the law. A regional collegium 

of private bailiffs shall act on the principles of self-governance and own financing.      

 

The officials of a regional collegium of private bailiffs shall be liable to keep privacy 

about any enforcement actions. In case of a breach of confidence and causing damage 

to a private bailiff which entails any amends to other persons on the part of a private 

bailiff the guilty persons shall bear responsibility in accordance with the laws of the 

Republic of Kazakhstan.     

 

Article 163. Republican collegiums of private bailiffs  

 

A republican collegium of private bailiffs is a non-profit organization constituting a 

professional association of regional collegiums of private bailiffs.  

 

A republican collegium of private bailiffs shall be subject to state registration. 

   

A republican collegium of private bailiffs is regulated by the legislation of the Republic 

of Kazakhstan and the Statute. 

 

As established by the Statute of a republican collegium of private bailiffs each regional 

collegium of private bailiffs shall elect the representatives of a republican collegium of 

private bailiffs. 

   

The Statute of a republican collegium of private bailiffs shall be ratified by the meeting 

of the representatives of a republican collegium of private bailiffs. 

   

A republican collegium of private bailiffs shall conclude a common civil liability 

insurance contract of private bailiffs of the Republic of Kazakhstan. 

 

Netherlands Article 56 

 

The Royal Professional Association of Judicial Officers is a public body in the sense of 

Article 134 of the Constitution. All judicial officers, deputy judicial officers and assigned 

candidate judicial officers established in the Netherlands are members of the KBvG. 

The KBvG is located in Utrecht. 
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Table 3.4: Status of the professional organization of enforcement agents 
 

 

3.2.2. Bodies of the Chamber 

 

As a rule, the professional association consists of several bodies: 

 

The General Assembly: 

 

The Assembly is the highest body of the Chamber. Members of the Assembly are enforcement agents. The 

tasks of the General Assembly refer to: 

 

• Adoption of the Articles of Association, the code of professional ethics for enforcement agents and 

other general enactments of the Chamber;  

• Election of members of the Executive Committee and Supervisory Board, the President of the CEA 

and the members of other CEA bodies; 

• Decision on other matters specified by the law and the Articles of Association. 

• Adoption of the programme of continuous professional advancement; 

• Review proposals, requests and recommendations regarding the work of the Chamber and 

enforcement agents; 

• Adopt annual financial plans for the previous years and the draft budgets for the following years and 

review and adopt annual reports on the work of the Chamber prepared by the President of the 

Chamber;  

 

A distinction is made between regular and extraordinary meetings. At least once a year a regular session is 

convened, within a maximum of six months since the end of the business years. This session is intended to 

adopt financial reports and conduct any other business as prescribed by law.  Notices of regular Assembly 

sessions will need to be published, e.g. on the Chamber’s website. 

 

Sessions held between annual sessions are considered extraordinary sessions. Such an extraordinary session 

can be requested by any member or a certain number of members. Notices of extraordinary Assembly 

sessions will need to be published on e.g. the Chamber’s website. 

 

The Executive Committee 

 

The Executive Committee is the executive body of the CEA and comprises of a (minimum number of) 

members. Members are elected for a certain period (normally 4 years) and can be re-elected. The Executive 

Committee normally deals with: 

 

1) Propose the Articles of Association and other general enactments of the Chamber; 

2) Prepare the sessions of the Assembly of the Chamber; 

3) Manage the operations of the Chamber; 

4) Set the membership fee and the method of its payment; 

5) Adoption of the Rules of Procedure of the Executive Committee; 

6) Implementation of the Assembly decisions and submitting reports on its work to the Chamber’s 

Assembly and Supervisory Board; 
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7) Election of the Chairman and Deputy Chairman of the Executive Committee; 

8) Decide and take activities to establish committees, commissions and other working bodies to 

perform specific duties and decide on the recruitment of staff for appropriate jobs;   

9) Propose to the Assembly specific measures against EAs failing to pay their membership fees regularly 

or in full; 

10) Render decisions on the use of Chamber funds, except when the authority to render such decisions 

is vested with the Assembly; 

11) Propose the adoption of annual financial reports and draft the budgets for the following years and 

submit them for adoption to the Assembly; 

12) Render decisions on the proposals of the President of the Chamber regarding records and other 

registers of relevance to monitoring the business operations or designing statistical and other 

reports of the Chamber; 

13) Nominate enforcement agents to sit on the examination commissions, commissions administering 

competitions for the recruitment of enforcement agents and disciplinary commissions, in 

accordance with the Law and other regulations;  

14) Manage the Chamber funds and conclude collective insurance contracts; 

15) Seek information from enforcement agents on performed activities, keep statistical records, conduct 

and commission surveys on the enforcement agents’ profession, analyse the survey results and 

develop best practices;  

16) Adopt annual programmes of activities in accordance with the programme of the Assembly; 

17) Propose to the Assembly the programme of professional advancement of enforcement agents; 

18) Decide on other issues within its remit set forth in the articles of association and other Chamber 

enactments and on other issues of interest to the Chamber and enforcement agents, which are not 

within the remit of another body.  

 

The Executive Committee is chaired and managed by its chairman.  

 

 

Chamber Supervisory Board 

 

This is the body that is controlling the activities and finances of the Chamber. 

 

 

The president of the Chamber 

 

The President of the Chamber represents and acts on behalf of the Chamber. The President is elected to a 

certain term (normally 2-4 years) in office by the Assembly and is eligible for re-election.  

 

The tasks of President of the Chamber in general are:: 

 

1) Representation the Chamber; 

2) Ensurance that the Chamber works and operates in accordance with the law and the Articles of 

Association; 

3) Implement the decisions of the Chamber bodies in accordance with the Articles of Association; 

4) Perform other duties specified by the law and the Articles of Association. 

5) Endeavour to ensure that the Chamber works and operates in accordance with the law and the 
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Articles of Association of the Chamber; 

6) Enforce the decisions of Chamber bodies, in accordance with the Articles of Association; 

7) Organise and coordinate the work of Chamber staff, propose the filling of specific vacancies and 

recruitment of staff and manage the operational business of the Chamber; 

8) Propose to the Executive Committee the keeping of records and other data of relevance to the 

representation of the Chamber or analysis of its work and precisely specify their content; 

9) Organise meetings and take measures with a view to concluding protocols, contracts and other 

enactments facilitating or advancing the work and status of enforcement agents vis-à-vis other state 

authorities and institutions, associations and other professions similar to enforcement and security; 

10) Endeavour to ensure material and other resources enabling the organisation of training and 

educational activities and investment in capital assets to improve the quality of operations;  

11) Perform other activities within his/her remit, in accordance with the law, AA and other regulations.  

 

Chamber committees and working bodies 

 

The Executive Committee may establish standing and ad hoc committees and working bodies required to 

perform the activities and fulfil the needs of the Chamber.  

 

Country 

 

 

Bulgaria Article 3, paragraph 3 

 

Bodies of the Chamber are the General Assembly, the Council of the Chamber, the 

Supervisory Council and the Disciplinary Committee.  

 

Kosovo Article 384. Bodies of the Chamber 

 

The bodies of the Chamber are: Assembly of the Chamber, Executive Board, Control 

Council and President of the Chamber. 

 

Czech 

Republic 

Article 6, paragraph 4 and 5: 

 

The Chamber has the following authorities: 

a) Assembly 

b) Presidium 

c) President 

d) Audit committee 

e) Disciplinary committee 

f) Testing committee 

 

The Chamber is authorized to establish the consultative bodies. 

 

FYROM Art 65, paragraph 4 and 5 

 

The highest body of the Chamber shall be the Assembly of the Chamber. 
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Other bodies of the Chamber shall be: Steering Board of the Chamber and the President 

of the Chamber.    

 

Latvia Bodies of the Chamber are: 

 

- The Board of the jury judicial executors  

- General meeting of the jury judicial executors  

- The Latvian Council of the jury judicial executors – the institution of the representation 

and supervision of the Latvian jury judicial executors, and also the body of controls and 

an executive office of the Latvian board of the jury judicial executors.  

 

Netherlands Article 58 
 
The KBvG has a board, a council of members and a general meeting. 
 

 

Table 3.5: Bodies within the professional organization of enforcement agents 
 

 

3.3. Legislative powers of the Chamber 

 

A well functioning Chamber should have a certain regulative power in order to: 

 

• Safeguard the reputation, honour, and rights of the enforcement agent profession; 

• Ensure that enforcement agents perform their duties with due diligence and in accordance with the 

law;  

• Concern itself with the professional advancement of enforcement agents and organise expert 

events, seminars and consultations on enforcement; 

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 44 

 

The Chamber shall adopt bylaws for its structure and activity. 

 

Kazakhstan Article 162. Power of regional collegiums of private bailiffs  

 

A regional collegium of private bailiffs shall: 

      1) represent and protect interests of private bailiffs in state bodies;  

      2) render assistance and contribute to development of activity on execution of 

enforcement actions; 

      3) exercise professional control over compliance with the legislation of the Republic 

of Kazakhstan on enforcement proceedings during execution of enforcement actions by 

private bailiffs;  

      4) claim from a private bailiff information about executed enforcement actions, 
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other documents relating to financial and economic activities and personal reasoning 

including the issues of non-compliance with professional ethics in connection with any 

claims and other appeals of the parties concerned;  

      5) arrange training on probation of the persons pretending to the position of private 

bailiff and improvement of professional background of private bailiffs;   

      6) submit to a disciplinary commission the proposals on bringing private bailiffs to 

responsibility;  

      7) form and arrange work of the commission on compliance with professional 

ethics; 

      8) reimburse for expenses connected with examinations prescribed by court on the 

cases relating to private bailiffs’ activity;     

      9) control whether a private bailiff fulfill liabilities on compensation for harm caused 

during discharging his/her duties;   

      10) keep a register of enforcement proceedings filed by private bailiffs within the 

related enforcement district;  

      11) bring in proposals on discontinuation, withdrawal and termination of a private 

bailiff license;   

      12) inform the territorial bodies about the cases of improper fulfillment of liabilities 

by private bailiffs, in particular obligatory insurance of private bailiffs’ civil liability and 

violations of other provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan;   

      13) summarize the practice in administration of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan  on enforcement proceedings and form proposals on its improvement;  

      14) perform analytical and research work;  

      15) exercise other power as established by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

A regional collegium of private bailiffs shall provide a republican collegium of private 

bailiffs and territorial body with the information about its activity in the form and terms 

approved by an authorized body.  

 

 Article 165. Power of republican collegiums of private bailiffs  

 

A republican collegium of private bailiffs shall: 

      1) coordinate regional collegiums of private bailiffs;  

      2) represent interests of regional collegiums of private bailiffs and private bailiffs in 

state bodies and non-governmental organizations;   

      3) participate in work of the International Union of Private Bailiffs and employees of 

other international and foreign agencies involved in arrangement of private 

enforcement activity;   

      4) participate in rule-making and expert activity of an authorized body, other state 

bodies involved in enforcement proceedings and private enforcement activity;   

      5) arrange training and qualification improvement of private bailiffs;  

      6) enforce private bailiffs to fulfill liabilities on compensation of harm caused during 

discharging duties;   

      7) ensure protection of social and professional rights of private bailiffs involved in 

private practice;   
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      8) perform periodic inspection of regional collegiums of private bailiffs;  

      9) summarize the practice in administration of the legislation of the Republic of 

Kazakhstan  on enforcement proceedings and form proposals on its improvement; 

      10) perform analytical and scientific work; 

      11) adopt the Code of Professional Honor of Private Bailiffs; 

      12) exercise other power as established by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

      

A republican collegium of private bailiffs shall be entitled to constitute other non-profit 

organizations to tackle its objectives and tasks as stated in this Law and the Statute.   

      

A republican collegium of private bailiffs shall annually provide an authorized body with 

the information on execution of enforcement documents by private bailiffs.  

 

 

Kosovo Article 382. Authorizations of the Chamber 

 

The Chamber: 

 

1.1. preserves the prestige, dignity and the rights of profession of private enforcement 

agent; 

1.2. issues the statute, Code of Ethics of the private enforcement agent and other acts 

in line with the law and Statute of the Chamber; 

1.3. represents the private enforcement agents to public institutions for the purpose of 

protecting the rights and interests of the profession; 

142 

1.4. takes care that the private enforcement agents act with conscience and in 

accordance with the law; 

1.5. takes care of the professional advancement of private enforcement agents through 

organizing professional meetings, seminars and professional workshops on 

enforcement; 

1.6. establishes and maintains the cooperation with Chambers of private enforcement 

agents of other countries, and 

1.7 performs other duties as provided by the law and statute of the Chamber. 

 

Article 393. Bylaws issued by the Chamber 

 

Bylaws shall be adopted only with regard to subjects that pursuant to this Law must be 

(further) regulated by bylaw. 

 

Bylaws shall not contain any obligations or requirements that are not strictly necessary 

to accomplish the objective envisaged by the byelaw. 

 

Proposals for bylaws shall be put forward to the Assembly of the Chamber by the 

Executive Board. 
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The bylaws of the Chamber shall be binding only on its members and its bodies. 

 

A bylaw may grant power to the Executive Board to lay down more detailed rules 

concerning the subject dealt with in the bylaw. 

 

Latvia Also in Latvia the Chamber (i.e. the Board) has certain regulative powers: 

 

• to protect official honor and dignity of the jury judicial executors;  

• to get familiarized with the organizational cases of the Latvian board of the jury 

judicial executors; 

• to represent the Latvian board of the jury judicial executors and to express the 

provision of the jury judicial executors in relations with the state and municipal 

bodies, other establishments and officials, to draw the conclusions concerning 

the legislation and the practice of the jury judicial executors;  

• to make decisions under the recommendation on appointment to the position of 

the jury judicial executor and the assistant to the jury judicial executor, and also 

under the recommendation to the Minister of Justice about liberating, removal 

or discharge from a position of the jury judicial executor and the assistant to the 

jury judicial executor;  

• to carry out supervision of activity of the jury judicial executors about assistants 

to the jury judicial executors, to consider the received complaints to them and 

the statements, to file the disciplinary case;  

• to manage the training of assistants to the jury judicial executors;  

• to care for settling of the affairs which are under proceeding of the deceased, 

missing persons, the diseased or incapable for other reasons to conduct the 

professional work of the jury judicial executors;  

• on request of the chairman of the district court or the Minister of Justice, under 

the initiative or at the desire of the commission on disciplinary affairs to appoint 

the jury judicial executors or employees of the Latvian Council of the jury judicial 

executors for examination of the professional work of the jury judicial executor;  

• to consider and to draw decisions on other issues concerning activities of the jury 

judicial executors, and also to confirm the methodic of activities of the judicial 

executors and other internal statutory acts related to the activities of the jury 

judicial executors.  

 

 

Table 3.6: Regulative power of the professional organization of enforcement agents 
 

 

3.4. The obligation to enforce 

 

Is the enforcement agent obliged to carry out enforcement?  

 

In general, the answer to such question is: yes. In general, the enforcement agent, as a public servant, is not 

allowed to refuse a case and is obliged to carry out an enforcement action. The reasons for refusal will need 

to be explicitly mentioned in law, e.g. when the enforcement regards the property of a foreign state or an 
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international organisation. In general, such assets may not be subject to enforcement or security without 

the prior written consent of a competent authority, unless the foreign state or international organisation 

explicitly consented to its enforcement or security. 

 

The enforcement agent who may have a reason to refuse enforcement or to refuse a case (e.g. for ethical 

reasons) should be able to consult the court who gave the enforcement order. Economic reasons and the 

fact that a case will be unprofitable to him/her is not a justified reason. 

 

 

Country 

 

Legal provisions 

Belgium Article 520 

 

Enforcement agents are obliged to carry out their tasks unless there is a reason for 

refusal. 

Bulgaria Article 19  

 

The private enforcement agent shall commence enforcement at the request of the 

interested party on the grounds of a writ of execution or of another act subject to 

execution. 

 

The private enforcement agent shall commence enforcement against the property of 

the pledgor pursuant the Law on Registered Pledges at the assignment of the pledgee 

that has commenced enforcement.  

 

The private enforcement agent may not refuse to perform enforcement actions, 

except in the cases under Art.12 of the Civil Procedure Code. 

 

Czech 

Republic 

Article 30 

 

The executor can refuse to affect the requested act only on the basis of one of the 

following reasons: 

 

a) It is inconsistent with the law or the legal regulations, 

b) If the applicant for performance of the execution does not deposit the appropriate 

amount of money in advance for execution costs. 

 

Estonia Article 16. Obligation of bailiff to perform professional acts 

 

The Minister of Justice and the occupational union are entitled to impose an obligation 

on a bailiff to perform professional acts related to the professional activities of a bailiff 

who has been released from office or whose authority has been suspended. 

 

FYROM Article 31 
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An enforcement agent shall be a person appointed in accordance with the provisions 

of this Law. 

 

The enforcement agent shall be appointed for the territory of a basic court, and shall 

enforce the enforcement titles of the court or the body which seat is located in 

territory for which he/she is appointed and during the performance of the 

enforcement shall take up actions on the overall territory of the Republic of 

Macedonia. 

 

The enforcement agent can perform other actions if so provided by the law. 

 

Kazakhstan Article 148. Liabilities of private bailiff’s paragraph 1 under 2 

 

A private bailiff shall be liable: to execute enforcement actions in accordance with this 

Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan with regard to 

private bailiffs’ activity; 

 

Kosovo Article 340. Obligation for Enforcement 

 

The private enforcement agent shall at all times be required to perform the official 

acts to which he is authorized in the entire region in which his place of practice is 

located, unless: 

 

1.1. there are reasons for exclusions; 

1.2. enforcement proposer does not pay the advance for the performance of official 

acts as required for the private enforcement agent under this act. 

 

If circumstances arise as referred to in paragraph 1 of this Article, the private 

enforcement agent, insofar as this is within his power, shall take the necessary 

measures to ensure that the enforcement actions can be performed locally if required. 

To this end the enforcement agent may request the Minister to appoint a replacer 

enforcement agent. He may recommend a replacer enforcement agent. 

 

Netherlands Article 11 

 

If so requested, the judicial officer shall at all times be required to perform the official 

acts to which he is authorised in the entire district in which his place of practice is 

located, unless: 

a. he cannot be reasonably expected to do so with an eye to his personal 

circumstances;  

b. the applicant is not prepared to pay the advance for the performance of official acts 

as required by the judicial officer under this act. 

 

 

Table 3.7: The obligation to enforce 
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3.5. The status of the enforcement agent 

 

The enforcement agent is a person who exercises public powers entrusted to him/ her under the law. The 

enforcement agents perform such tasks either as a private (self employed) or as a State enforcement agent. 

 

It seems that the word “private”, to indicate the status of the enforcement agents, is commonly adopted in 

everyday life. The term “private” however gives a negative impression towards the profession. General 

public might connect the activities of enforcement agents with “private justice”, collection of debts without 

any legal basis and without any control. The use of the term “private” may have adverse consequences on 

the public’s confidence in the legal system and its credibility. It is important to underline that the 

enforcement agent is a person authorised by the State to carry out the enforcement process, as such the 

enforcement agent is self-employed, but is also bounded to a strict legal framework. 

 

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 2 

 

The private enforcement agent is a person to whom the state has assigned the 

enforcement of civil claims.  

 

The state may also assign to the private enforcement agent the collection of public 

claims.  

 

The bodies competent in determining public claims may assign the collection of these 

to one or more private enforcement agents. 

 

Czech 

Republic 

Article 1 

 

A judicial executor (hereinafter “executor”) is a physical person who complies with the 

conditions in accordance with this law and who is authorized by the Government to 

implement the executive office. 

 

The executor performs the forced execution of executive titles (hereinafter “execution 

activities”) and further activities according to this Act. 

 

Article 2 

 

The executor performs the execution activities independently. During the performance 

of execution activities, he is bound by the Constitution of the Czech Republic, the Acts, 

other legal regulations and the judicial judgments issued during the execution of 

judgment proceedings and the execution proceedings. 

 

Article 4 
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The executor has the status of a public official during the performance of execution 

activities, writing execution statements and performing of activities on the basis of 

judicial authorization according to the special legal regulation151.  

 

Kosovo Article 3. Enforcement Authority and Decisions 

 

The enforcement procedure in first instance shall be managed and decided by the 

private enforcement agent, and exceptionally by the individual (single) judge when this 

law provides that the enforcement is set and enforced by the court (first instance body). 

The court or the public enforcement agent shall decide on the enforcement proposal 

within seven (7) days of receipt of the proposal. 

 

Latvia The provisions in the Latvian law can be summarized as follows: 

 

Jury judicial executors carry out execution of the decisions of court and other 

institutions, and also implement other actions established by the law. 

 

Jury judicial executors are the persons belonging to judicial system who work at the 

district courts and carry out the duties established by the law. 

 

Jury judicial executors are independent in official activity and submit only to the law.  

 

In official activities the jury judicial executors are equal to the state officials. On jury 

judicial executors the restrictions established by the law are spread holding the 

appointments for the state officials, as well as for their duties. 

 

The state and municipal bodies, courts, public prosecutors and investigatory 

establishments should guarantee independence of jury judicial executors while 

performing their functions. To natural bodies and legal entities, as well as to officials it 

is forbidden to interfere with professional work of jury judicial executors, to exert 

impact and pressure on them.  

 

 

Table 3.8: The status of the enforcement agent 
 

 

  

                                                
151  Section 89 subsection 9 of the Criminal Code 
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4. PEA: Office: organization, requirements and demands 

 

4.1. organization of the office 

 

How are the offices of enforcement agents organised/ UIHJ statistics indicate that most offices comprise of 

one enforcement agent or a partnership of enforcement agents only. Exceptionally some countries also allow 

non-enforcement agents to participate as an owner in the office of an enforcement agent. UIHJ statistics: 

 

Country  Status 

Germany 
• All the judicial officers exert individually 

 

England and 
Wales 

• Between 10 and 20% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 
non-individual structure 

Belgium 
• Between 20 and 30% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Bulgaria 
• Under a few exceptions, all the judicial officers exert individually 

 

Scotland 
• Between 20 and 30% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Spain 
• Under a few exceptions, all the judicial officers exert individually 

 

France 
• Between 30 and 40% of judicial officers exert individually 

 

Hungary 
• Between 50 and 60% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Kazakhstan 
• Between 10 and 20% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Lithuania 
• Between 80 and 90% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Luxemburg 
• Between 50 and 60% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Moldova 
• Under a few exceptions, all the judicial officers exert individually 

 

Montenegro 
• All the judicial officers exert individually 

 

Norway 
• Between 80 and 90% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Portugal 
• Between 80 and 90% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Romania 
• Between 60 and 70% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Russian 
Federation 

• All judicial officers exert within a non-individual structure 

Serbia 
• Under a few exceptions, all the judicial officers exert individually 

 

Sweden 
• Between 80 and 90% of judicial officers exert individually, the others exerting within a 

non-individual structure 

Swiss 
• All the judicial officers exert individually 

 

Table 4.1: Do enforcement agents exert their activities individually? 
 

 

Country Office organization 
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Albania • A company 

England and Wales 

• A company 
• A group or body made of judicial officers only 
• An interprofessional group or body made of judicial officers and other 

professionals) 

Belgium • Other: no standard structure  

Bulgaria • An association 

Scotland 

• An association 

• A group or body made of judicial officers only 

• An interprofessional group or body made of judicial officers and other 
professionals) 

Spain 

• A company 
• A group or body made of judicial officers only 
• An interprofessional group or body made of judicial officers and other 

professionals) 

Finland • A group or body made of judicial officers only 

France • A group or body made of judicial officers only 

Hungary • An association 

Kazakhstan • A group or body made of judicial officers only 

Lithuania • A group or body made of judicial officers only 

Luxemburg • An association 

Moldova 
• An association 
• A company 
• A group or body made of judicial officers only 

Montenegro • An association 

Norway 
• An interprofessional group or body made of judicial officers and other 

professionals) 

Portugal 
• A company 
• A group or body made of judicial officers only 

Romania • A company 

Russian Federation • A group or body made of judicial officers only 

Serbia • A group or body made of judicial officers only 

Sweden 
• An interprofessional group or body made of judicial officers and other 

professionals) 

Swiss • An association 

 

Table 4.2: organization of the office of the enforcement agent 
 

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 12, paragraph 1 

 

After the order for the assignment of enforcement powers comes into force the private 

enforcement agent is obliged to find an office and he may do so together with other 

private enforcement agents from the same region. 

 

Article 30  

 

Private enforcement agents may become partners and act jointly under the condition 

specified for a civil company in accordance with Art. 357 – 364 of the Law on Obligations 
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and Contracts. In such cases they shall keep both separate archives and a common 

archive and a joint accountancy. 

 

France Article 1a AA 

 

(Explanation) The enforcement agent may practice his profession either individually or 

as part of a legal entity (without a trading aim). The enforcement agent may also form an 

association with other enforcement agents (non-commercial company). 

 

The law of 29th November 1966 establishing the professional non-commercial 

companies is applicable to all the independent professions, including bailiffs. By the 

decree of 31st December 1969 (as amended by the decree of 1992) bailiffs are able to 

organize themselves in non-commercial structures. 

 

A non-commercial company may be set up by one or more persons practicing the same 

liberal profession together. The non-commercial company’s object is the joint practice of 

the profession by its members. Using a professional non-commercial company in a 

bailiff’s office and the appointment of each of the partners as an associate bailiff is made 

by decree issued by the Ministry of Justice. 

 

Kazakhstan Article 153, paragraph 3 Private bailiffs’ offices 

 

The private bailiffs appointed to work in one and the same enforcement district may 

share a common office upon the permission of a territorial body. In such case each 

private bailiff shall exercise power on his/her behalf and bear a personal responsibility. 

      

Kosovo Article 338, Partnership of Private Enforcement Agents 

 

Partnership companies of private enforcement agents may be established only by private 

enforcement agents for conduct of business under the conditions and in accordance with 

the provisions of the Law on Business Organizations. 

 

Private enforcement agents in partnership according to paragraph 1. of this Article shall 

keep both their joint and individual records. 

 

Latvia Jury judicial executors carry out their practice on individual basis only.  

 

In the professional activities the jury judicial executors are financially independent. 

Cooperation with other jury judicial executors is supposed on technical and economic 

issues.  

 

Jury judicial executors on the basis of the labor contract can employ the technical, 

economic and advisory personnel for the work of which they bear responsibility and it is 

forbidden to them to carry out official actions of the judicial executor. 
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Table 4.3: legal provisions on the establishment of the office of the enforcement agent 
 

 

In this chapter we will further pay attention to the requirements and demands with regard to the 

organization of the office of the enforcement agent. In general a distinction is made between: 

 

➢ The  requirements that need to be met prior to giving the oath such as: 

 

• Take out insurance against potential damage to third parties in the course of his or her 

activities; 

• Take out an insurance against damage, destruction or loss for the premises and equipment 

received into care;  

• Secure the office space and equipment necessary to conduct enforcement; 

• Obtain the official seal and stamp; 

• Submit a written statement confirming s/he meets all the appointment requirements; 

• Submit a written statement specifying the address of his or her business headquarters and 

proof of having secured premises for the performance of activities. 

 

➢ The additional obligations that need to be met once the enforcement agent has given oath: 

 

• Keeping records; 

• Open a bank account for the the funds paid within the enforcement or security proceedings; 

 

 

4.2. Insurances 

 

With regard to private enforcement agents according to most legislation the enforcement agent is personally 

liable with their entire assets for any damages caused during the enforcement proceedings through their 

fault. To cover those damages one of the pre-oath requirements is the obligation of the enforcement agent 

to take out a liability insurance against potential damage to third parties in the course of his or her activities, 

as well as an insurance against damage, destruction or loss for the premises and equipment. The 

requirements for concluding an insurance contract and the minimum amount of the insurance are to be set 

by either the Minister or the Chamber. 

 

In addition to the liability insurance, most legislation also demands the enforcement agent to conclude an 

insurance covering the premises and items received in deposit in case of their damage, destruction or 

disappearance. Both insurances should cover the liability for the actions of deputy and assistant EAs, actions 

of other staff working for the enforcement agents and actions of other people performing specific 

enforcement actions in the name of and on behalf of the enforcement agents.  

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 25. Insurance 
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The private enforcement agent shall insure himself for the period of his activity against 

the damages that might result from culpable non-fulfillment of his duties. 

 

The Minister of Justice shall issue a Regulation on the general conditions, the minimal 

insurance amount, the terms and period to obtain the compulsory insurance under para. 

1. 

 

Czech 

Republic 

 Article 131, under c: 

 

The Ministry is authorized to set in the regulation: 

 

a) The conditions for liability insurance against damage caused by the executor during 

performance of the activities in accordance with this Act, 

 

Estonia Article 10. Professional liability insurance 

 

In order to ensure compensation for the damage caused in the course of professional 

activities of a bailiff, the bailiff shall enter into a professional liability insurance contract 

with an insurer who is a company having permission to engage in insurance activities in 

Estonia according to the following conditions: 

1) an insured event shall be a violation of the bailiff’s obligations having taken place 

during the period of insurance, the damage caused as a result of which shall be 

compensated by the bailiff on the basis of this Act; 

2) the minimum amount of insurance coverage for one insured event shall be not less 

than 63 910 euros and the maximum amount of insurance indemnities payable for all 

insured events having taken place within the period of insurance shall be not less than 

191 700 euros; 

3) if the insurance contract has been concluded with deductible, the insurer shall 

compensate the entire damage caused but not over the sum insured and shall collect the 

excess from the policyholder. 

 

Liability for intentional breach of official duties need not be insured by a bailiff. 

 

A bailiff may also insure the liability for damage caused by the provision of professional 

services only to the extent specified in § 8 (2) of this Act. In this case the bailiff may not 

provide the professional services not covered by the insurance contract. 

 

A copy of the professional liability insurance contract and the insurance policy shall be 

submitted to the management board of the occupational union immediately after entry 

into the professional liability insurance contract. The occupational union shall verify the 

existence of professional liability insurance of a bailiff. 

 

If a bailiff does not have a valid professional liability insurance contract, the occupational 

union shall make a proposal to the Minister of Justice for the suspension of bailiff’s 

authorities. 
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A bailiff shall give written notice to the management board of the occupational union of 

the circumstances specified in § 514 (1) and (3) of the Law of Obligations Act within two 

weeks after becoming aware of such circumstances. A bailiff shall forward the 

management board of the occupational union information concerning payment by the 

insurer of the insurance indemnity to the aggrieved party, of the amount of the insurance 

indemnity, and of the event which caused the insurance case and within two weeks after 

the payment of the insurance indemnity. 

 

The insurance contract for the compensation of damage caused by a bailiff under training 

shall be concluded by the occupational union. 

 

FYROM Article 43. Damage Liability  
 

The enforcement agent shall be held liable for all the damage that he/she caused towards 

third parties, by illegal performance of enforcement actions and by lack of fulfilment of 

the duties that he/she has as enforcement agent according to this Law. As third parties 

shall be considered all persons to whom damage was caused, with the exception of the 

persons from Article 44 of this Law.    

 

The enforcement agent shall be held accountable for the damage that resulted from the 

performance of single actions caused by the persons from Article 42 of this Law  

 

The illegal performance or the lack of performance of the duties specified with this Law 

shall be determined with a decision from the president of the court, passed in accordance 

with the provisions of Article 77 of this Law.  

 

The lowest insurance amount for which the enforcement agent shall be obligated to 

conclude an insurance contract is 100,000.00 Euros in the denar equivalent value.  

 

Kazakhstan  Article 146. Special conditions of private bailiffs’ activity  

 

A private bailiff shall not be entitled to act without a civil liability insurance contract 

which is to be agreed by the parties. 

   

A private bailiff shall not be entitled to execute enforcement actions if an amount of 

recovery exceeds an insurance amount under the civil liability insurance contract.    

Should a private bailiff express intention to execute the corresponding enforcement 

actions but an insurance amount under an individual civil liability insurance contract is 

less than an amount of recovery he/she shall be liable to conclude a civil liability 

insurance contract to a deficient amount. 

      

Should an amount of caused harm exceed an amount of insurance under an individual 

civil liability insurance contract of a private bailiff the payment shall be made under a 

common civil liability insurance contract of private bailiffs of the Republic of Kazakhstan.    
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Should an amount of caused harm exceed an amount of insurance under a common civil 

liability insurance contract of private bailiffs of the Republic of Kazakhstan a private bailiff 

shall be liable for any harm caused by him/her for account of own property and funds.   

 

A fact of caused harm subject to compensation shall be settled by agreement between 

the parties concerned and by court if a dispute arises. 

      

A private bailiff shall forthwith provide an authorized body with the counterparts of civil 

liability insurance contracts.  

 

Kosovo Article 332. Requirements to be met after taking the oath 

 

After taking the oath, the private enforcement agent: 

1.1. concludes an insurance agreement for damages that he/she may cause to third 

persons during the service; 

1.2. concludes an agreement insuring the premises and objects received for deposit 

in case of their damage, destruction or loss; 

 

Serbia Article 478. Pre-Oath Requirements 

 

Prior to swearing the oath, an enforcement agent shall: 

1) Conclude an insurance contract against potential damage caused to third 

parties in the course of his/her activities, as well as an insurance contract against 

damage, destruction or loss of the premises and items received in deposit;  

2) Obtain the seal and stamp; 

 

Evidence that the contracts were concluded and that the seal and stamp were obtained 

shall be submitted to the Ministry within 25 days of receipt of the decision on the 

appointment. 

 

Article 481. By-Laws on the Commencement of Work 

 

The general requirements for the conclusion of the contract on insurance against 

potential damage caused to third parties by an enforcement agent in the course of 

his/her activities and insurance against damage, destruction or loss for the premises and 

items received in deposit, as well as the minimum amounts of both insurances, shall be 

specified by the Minister.  

 

 

Table 4.4: legal provisions on the liability insurance 
 

 

4.3. Office space 
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Another pre-oath requirement for EAs is to secure the office space. In general the specific requirements 

regarding the office and necessary equipment are set by the minister or the Chamber (with consent of the 

minister). Such secondary legislation entails provisions on: 

 

• The design of and equipment in the offices of the enforcement agents must fulfill requirements 

ensuring quality performance of their duties and upholding the reputation and dignity of the 

enforcement agent’s profession; 

• The offices must be clean and orderly, protected from burglary and fire hazards pursuant to fire 

safety regulations;  

• The offices must have sufficient space for work, reception of clients and storage of case files.  

• The offices must have toilets; 

• The offices shall be located in business or residential buildings the exterior and interior of which 

fulfill the requirements ensuring unobstructed work.  

• The coat of arms of the Republic of Serbia must be displayed in the offices of enforcement agents, 

pursuant to the relevant regulations.  

• The signs “Enforcement Agent” with the names of the enforcement agents must be visibly displayed 

outside the offices.  

• The working hours of the enforcement agents must be displayed at the office entrances.  

• That the offices have the devices and equipment for the electronic and mechanical processing of 

cases, notably personal computers with printers and Internet access, telephones, fax machines, 

photocopying and scanning machinery and adequate office furniture.  

• Provisions regarding storage and safeguarding of inventoried items to third parties; 

 

 

 

4.4. ID Card 

 

The identification documents of the enforcement agents are in general issued by the Minister.  Secondary 

legislation further regulates the appearance and content of the identification document of enforcement 

agents. 

 

Country 

 

Legal provision 

FYROM Article 36. Identification Card 

 

The Ministry of Justice shall issue identification cards to the appointed enforcement 

agent, deputy enforcement agent and assistant enforcement agent.  

 

The Minister of Justice shall determine the form and the content of the identification 

card, the manner of issuing and taking it away. 

 

The enforcement agent, deputy enforcement agent and assistant enforcement agent 

shall be obligated to show their identification card during the performance of the 

enforcement actions.  
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Netherlands  Article 13 

 

When performing official acts, the judicial officer shall upon request be required to 

identify himself by means of a proof of identity issued by our Minister. 

 

Kosovo Article 333. Stamps and identification card of the private enforcement agent 

 

The enforcement agent shall have the official stamp and round stamp (hereinafter: 

stamp). The certified stamp sample and certified signature of the enforcement agent 

shall be deposited to the Ministry and the basic court within which territory the 

enforcement agent is appointed. 

 

The stamp contains the logo of Republic of Kosovo, enforcement sign, the personal 

name of the enforcement agent and the seat of the enforcement agent. The private 

enforcement agent uses the stamps only after commencing the duty of the 

enforcement agent and only for actions for which the enforcement agent has 

undertaken within his/her legal activity 

 

The enforcement agent, the replacer enforcement agent and the deputy enforcement 

agent shall have the enforcement identification card, which is issued by the Minister. 

The enforcement agent, the replacer enforcement agent and the deputy enforcement 

agent use the card after the commencement of the duty and exhibit the card during 

the performance of enforcement actions. 

 

4. The form and content of the identification card of the enforcement agent is 

determined by the Minister. 

 

Table 4.5: legal provisions on the ID card 
 

 

 

4.5. Seal, stamp and signature 

 

The enforcement agent will need an official seal and stamp.  

 

The seal of the enforcement agent normally bears the name and coat-of-arms of the country, the first and 

last names of the enforcement agent, the inscription “enforcement agent” and the name of the place where 

the enforcement agent is headquartered.  Shape, form and size of the seal need to be in accordance with 

the law governing the seal of state and other authorities.  

 

The stamp also bears the name of the country, the first and last names of the enforcement agent, the 

inscription “enforcement agent” and the name of the place where the enforcement agent is headquartered.   

 

In general, through secondary legislation the shape, form and size of the seal and stamp are further 

regulated. 
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The certified impressions of the seal and stamp and the certified signatures of the enforcement agents are 

normally deposited with the Ministry and/or the court. 

 

Country 

 

Legal provisions 

Belgium Article 517  

 

Immediately after given the oath the enforcement agent deposits his signature with the 

court and the Chamber of enforcement agents. 

Czech 

Republic 

Article 13 

 

Executor administers the activities of the executor’s office, which fulfils all tasks 

necessary to the regular performance of execution activities on his behalf. When 

performing his activities, executor uses the executor’s certificate, the stamp and the 

seal, which contain: 

a) his first name, surname and title; 

b) “judicial executor” statement; 

c) executor’s registered office; 

d) national symbol of the Czech Republic. 

 

The Chamber issues the executor’s certificate, the stamp and the seal to the executor. 

 

Specimens of the stamp print and the executor’s seal are enclosed to this Act. 

 

FYROM Article 35. Seat, Stamp and Seal, Signature and Account 
 
The seat of the enforcement agent shall be located within the territory of the basic 

court for which he/she has been appointed.  

 

The seal and the stamp of the enforcement agent shall contain the national emblem of 

the Republic of Macedonia, the enforcement agent mark, the personal name of the 

enforcement agent and the location of his/ her seat. The president of the basic court, 

for the territory of which the enforcement agent is appointed, shall approve and verify 

the marks of the seal and the stamp, and they will be deposited in the court and the 

Chamber.    

 

After the giving the solemn statement, the enforcement agent shall deposit his/her 

signature in the basic court for the territory of which he/she is appointed. 

 

Kosovo Article 332. Requirements to be met after taking the oath 

 

1. After taking the oath, the private enforcement agent: 

1.6. shall have the official square and round seal and stamp; 

1.7. shall deposit his signature and initials with the basic court within the region he/she 

is appointed. In the event of relocation of his place outside the territory of the basic 

court, after the appointment of the enforcement agent for the new place, he shall 
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deposit his signature and initials with the registry of the basic court in the territory 

where he/she is relocated. 

 

Article 333. Stamps and identification card of the private enforcement agent 

 

The enforcement agent shall have the official stamp and round stamp (hereinafter: 

stamp). The certified stamp sample and certified signature of the enforcement agent 

shall be deposited to the Ministry and the basic court within which territory the 

enforcement agent is appointed. 

 

The stamp contains the logo of Republic of Kosovo, enforcement sign, the personal 

name of the enforcement agent and the seat of the enforcement agent. The private 

enforcement agent uses the stamps only after commencing the duty of the 

enforcement agent and only for actions for which the enforcement agent has 

undertaken within his/her legal activity; 

 

The enforcement agent, the replacer enforcement agent and the deputy enforcement 

agent shall have the enforcement identification card, which is issued by the Minister. 

The enforcement agent, the replacer enforcement agent and the deputy enforcement 

agent use the card after the commencement of the duty and exhibit the card during 

the performance of enforcement actions. 

 

The form and content of the identification card of the enforcement agent is determined 

by the Minister. 

 

Netherlands Article 9, paragraph 3 

 

Before taking the oath or affirmation, the judicial officer shall deposit his signature and 

initials with the registry of the district court referred to in paragraph 1. In the event of 

relocation of his place of practice outside the district the judicial officer shall deposit 

his signature and initials with the registry of the court in the court district in which the 

new place of practice is located as soon as possible after his appointment to the new 

place of practice. 

 

Serbia Article 478. Pre-Oath Requirements 

 

Prior to swearing the oath, an enforcement agent shall: 

2) Obtain the seal and stamp; 

 

Evidence that the contracts were concluded and that the seal and stamp were obtained 

shall be submitted to the Ministry within 25 days of receipt of the decision on the 

appointment. 

 

Article 482. The Business Sign, Seal and Stamp 
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An enforcement agent shall post a sign bearing the name and coat of arms of the 

Republic of Serbia, the title “Enforcement Agent” and his/her name and surname on 

the building in which his/her office is situated. In the event the enforcement agent has 

his/her seat in the territory of a local self-government unit in which the language and 

script of a specific national minority are officially used, the title “Enforcement Agent” 

on the sign shall also be written in the language and script of said national minority. 

 

An enforcement agent shall have a seal bearing the name and coat-of-arms of the 

Republic of Serbia, name and surname of the enforcement agent, the inscription 

“Enforcement Agent” and the name of the place where s/he has a seat. The law 

governing the seal of the state and other authorities shall apply to the shape, form and 

size of the seal of enforcement agents. 

 

An enforcement agent shall also have a stamp bearing the name of the Republic of 

Serbia, his/her name and surname, the inscription “Enforcement Agent” and the name 

of the place where s/he has a seat.  The shape, form and size of the stamp shall be 

prescribed in greater detail by the Minister. 

 

In the event an enforcement agent has a seat in the territory of a local self-government 

unit in which the language and script of a national minority are in official use, the text 

on the seal and stamp shall also be written in the language and script of said national 

minority. 

 

A certified imprint of the seal and stamp shall be deposited with the Ministry. 

 

Article 483. Signature and Identification Document. The Use of Seal, Stamp and 
Identification Document 

 

An enforcement agent shall have an identification document issued by the Ministry, 

containing the name and surname of the enforcement agent, the name of the court for 

whose territory the agent has been appointed, and the registration number of the 

identification document. 

 

The appearance of the identification document of the enforcement agent, the issuance 

and destruction of said document, and the records kept on issued identification 

documents shall be prescribed by the Minister. 

 

Enforcement agents may use their seals, stamps and identification documents only to 

perform official activities within their statutory remit. 

 

A certified signature of the enforcement agent shall be deposited with the Ministry. 

 

 

Table 4.6: legal provisions on the seal, stamp and signature 
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4.6 Registration of enforcement actions and obligation to keep record 

 

All legislation obliges the enforcement agent to register every enforcement action they perform in the 

records. These records (which in some countries are considered public records) contain following 

information: 

 

1. The name of the court conducting the enforcement proceedings; 

2. The file number of the enforcement case; 

3. Information about the debtor and creditor; 

4. Date of receipt of the motion to enforce or secure; 

5. The object and means of enforcement or security of claims, if specified in the enforcement ruling;  

6. The amount of security requested and paid and the day of payment; 

7. The decisions s/he took during the enforcement and security proceedings; 

8. The collected amount of the debt; 

9. The time and outcome of undertaken enforcement or security actions; 

10. Information on persons who have been satisfied and the amounts of satisfaction; 

11. The final amount of the performance fee to the enforcement agent and reimbursement of his or 

her expenses; 

12. The total number of cases the enforcement agent acted on per annum. 

 

Country 

 

Legal provisions 

Bulgaria Article 22. Official Archive 

 

The private enforcement agent shall keep an independent official archive. The terms 

and procedure for the keeping of the archive shall be specified in a Regulation of the 

Minister of Justice, issued after receiving an opinion of the Chamber. 

 

The official archive shall contain: 

1. an incoming and an outgoing register containing data on all received and sent 

documents and papers; 

2. a registry of the filed cases; 

3. enforcement cases; 

4. a daily ledger containing data on all activities performed; 

5. payment and other documents; 

6. a seal of the private enforcement agent. 

 

Removal of cases or documents of the official archive from the office by competent 

bodies may be done only in the form of copies and on the grounds of a written act of a 

judge or prosecutor. Copies of cases and documents certified by the private 

enforcement agent shall be provided against signature to an official explicitly specified 

by name in the act. 

 

The originals of the writs of execution and securities preserved in the official archive 

may be removed from the office in the cases of explicit order under para. 3 only 
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personally by the private enforcement agent, and an expert review may be conducted 

in his presence 

 

Czech 

Republic 

Article 79 

 

The executor’s file must include 

 

a) Place, day, month and year of the act, 

b) Executor’s name and surname and his registered office, 

c) Name, surname, permanent address and birth number, if it is not   

known, the date of birth of the participants and their deputies, witnesses,  

trustees and interpreters,  

d) Statement of participants that they have legal capacity, 

e) Confirmation about the identity certification of participants, witnesses, 

trustees and interpreters,  

f) Contents of the act, 

g) Confirmation that the file was, after reading, agreed upon by the participants, 

h) Signatures of participants or their trustees, witnesses, trustees and  

interpreters,  

i) Print of the executor’s stamp and his signature. 

 

According to section 78a the agreement must also include 

 

a) Indication of the person who was obligated to fulfil the debt or other claim  

(“obligor”), 

b) Indication of the person whose debt or other claim should be fulfilled  

(“entitled person”), 

c) Facts on which the debt or other claim is based, 

d) Subject of fulfilment,  

e) Period of time for fulfilling, 

f) Obligor’s statement agreeing with the enforcement of the file. 

 

The participants’ agreement can also contain, according to section 78 a, the conditions 

or the mutual duty owed by the entitled person, on which fulfilment providing the 

performance subject depends. 

 

According to sections 2 and 3 the executor states the terms of agreement in the file 

relating to the concordant participants’ statement. 

 

According to section 78b the executor’s file must also include  

a) The place and time of the process or the ascertainment of the status of the 

item, 

b) Process description or status of the item. 
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Writing up of the executor’s file can be continued by the executor who wrote it or 

another executor registered in the territory of the Czech Republic. Continuing in the 

executor’s file is a part of executor’s file. 

 

The executor’s file is a public document. 

 

Article 93. Handling files 

 

If the files are not closed, they must be deposited in the executor’s office so that they 

are available not only to the executor but also to all auditing bodies. If the executor has 

not such a file on his person, it must be clear from the appropriate register where the 

file is to be found. 

 

The executor or a person authorized by him issues duplicates and confirmations from 

the files deposited in the executor’s office.  

 

Article 102. Saving closed files  

 

Closed files are saved and kept in the executor’s office.  

 

The closed files remain saved in the office of the executor who made them for the 

whole time of the execution of the executor’s activities. 

 

The detailed regulation for handling the files, their saving, keeping the registers and 

other registration tools are regulated by the Clerical Rules issued by the Chamber. 

 

Article 103. Executor’s archive 

 

The executor’s archive is used for keeping the closed files, the registries, the stamps 

and the seals of the executors whose office extinguished or who were relocated to 

another district court’s jurisdiction. 

 

The executor’s archive is administrated by the district court under whose jurisdiction 

the executor performs his activities. 

 

A record is made about handing over the files, the registries, the stamps and the seals.  

 

Article 104  

 

The legal regulations referring to the recording of files are valid for the saving of court 

files, after saving the files to the executor’s archive.  

 

The copies, the duplicates and the confirmations of the files saved in the executor’s 

archive are issued upon a written request from an authorized body or individual by the 
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relevant court. The appropriate provisions of the eighth chapter first section of this part 

are valid for the inspection of the files and the circulation of these files. 

 

FYROM Article 45. Keeping Records of the Requests for Enforcement  

 

The enforcement agent shall be obligated to keep records about the received requests 

for enforcement that he/she receives for enforcement. 

 

The Minister of Justice shall set the form and the manner of keeping records. 

 

Kazakhstan  Article 153. Private bailiffs’ offices paragraph 5 

 

The private bailiffs shall keep records in accordance with the rules as established by the 

regulatory legal acts for individual entrepreneurs.    

 

Kosovo Article 348. The Official archive 

 

Private enforcement agent shall maintain records of all received proposals for assigning 

and performing enforcements and other claims. 

 

The private enforcement agent shall maintain records for the received and concluded 

cases in the official archive. The records shall include the following data: 

 

2.1. name of court ordering enforcement or settlement of claim; 

2.2. number of the enforcement case; 

2.3. number of enforcement object or object used for settling the claim; 

2.4. data about the creditor and debtor given in the enforcement decision; 

2.5. date of receipt of enforcement claim and collection of debt; 

2.6. date of decision assigning of the private enforcement agent and date of the receipt 

of the decision; 

2.7. object and mean of enforcement if such data can be found in the decision on 

enforcement; 

2.8. claimed amount; 

2.9. decisions taken during enforcement; 

2.10. amount of collected debt; 

2.11. time and outcome of conducted enforcement; 

2.12. data on persons settled and amount of settlement; 

2.13. final amount of reward and compensation of cost of the private enforcement 

agent. 

2.14. total number of cases per year handled by the private enforcement agent. 

 

The records as mentioned in paragraph 1. of this Article shall be considered public 

records and shall form the official archive of the enforcement agent. 

 

The bylaw to be issued by the Minister shall closely regulate the record taking from 
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paragraphs 1. and 2. of this Article, access on records and handling of records in case 

of death, dismissal or rest of activity of the private enforcement agent. 

 

Article 349. Business and personal records 

 

The private enforcement agent shall keep records both with regard to his work and with 

regard to his business assets. These records shall at all times shall show his rights and 

obligations. 

 

The private enforcement agent shall also keep records of his personal assets, also 

including the joint assets by marriage or entered into through registered partnership. 

Every year the enforcement agent shall draw a balance sheet both with regard to his 

business assets and his personal assets as well as a statement of incomes and 

expenditures with regard to his business. 

 

The records regarding his work referred to in paragraph 1. of this Article shall relate to 

the official acts as well as the other activities referred to in Article 344 of this law carried 

out by the private enforcement agent. 

 

The terms and procedure regarding the manner in which business and personal records 

shall be arranged and kept shall be specified in a Regulation of the Minister of Justice, 

issued after receiving an opinion of the Chamber. 

Netherlands Article 17 

 

The judicial officer shall keep records both with regard to his work and with regard to 

his business assets. These records shall at all times show his rights and obligations. He 

shall also keep records with regard to his personal assets, also including the wealth of 

a community of property in which he is married of in which he has entered into a 

registered partnership. Every year the judicial officer shall draw up a balance sheet both 

with regard to his business assets and his personal assets as well as a statement of 

income and expenditure with regard to his business. 

 

The records regarding his work as such, as referred to in paragraph 1, shall relate to the 

official acts as well as the other activities, referred to in Article 20, carried out by the 

judicial officer. The records relating to the official acts shall include a register and a 

repertory. 

 

The register shall contain, ordered by date, the copies of the records of service drawn 

up or signed by the judicial officer, affidavits, deeds and statements. 

 

The repertory shall be updated every day and shall contain with regard to the records 

of service issued by the judicial officer: 

a. the date of the record of service; 

b. the nature of the record of service; 

c. the name of at least one of the parties involved, and 

d. the costs of the record of service. 
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By regulation rules shall be laid down regarding the manner in which business and 

personal records shall be arranged and kept. 

 

Article 18 

 

The judicial officer shall keep the documents and copies regarding his business records 

for the period referred to in Article 10(3) of Book 2 of the Civil Code. Article 10(4) of 

Book 2 of the Civil Code shall apply. 

 

The judicial officer shall provide against payment of the costs to be determined by 

ministerial regulation authenticated copies or extracts from documents in his register 

to the individuals who at the time of drawing up or service of the deeds received either 

the original or a copy, or to their legal successors by universal or particular title. The 

authenticated copies or extracts shall be certified as such upon issue and be dated and 

signed by the issuing judicial officer. 

 

In the event of death, a change in the place of practice as referred to in Article 10, 

paragraph 4 or discharge from office, the judicial officer or his heirs shall hand over the 

documents belonging to the records that must be kept pursuant to paragraph 1 to the 

deputy judicial officer or a custodian to be designated by our Minister. Paragraph 2 shall 

apply mutatis mutandis to the person to whom the documents have been handed. 

 

Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the personal records of the judicial officer. 

 

Serbia Article 503. Obligation to Keep Records on Enforcement and Security Proceedings and 
Financial Operations  

 

An enforcement agent shall keep records of enforcement and security proceedings and 

the financial operations. These records shall be public and contain the following 

information: 

1. The name of the court which rendered the enforcement ruling on the basis 

of an enforceable or authentic document or the ruling on preliminary or 

interim measure, and the court’s case file number; 

2. The enforcement agent’s case file number; 

3. Name and surname or business name of the enforcement debtor and 

enforcement creditor; 

4. The objects and means of enforcement or security; 

5. The amount of guarantee paid and the date of payment; 

6. The rulings and conclusions rendered by the enforcement agent; 

7. The amount collected from the enforcement debtor; 

8. The time and outcome of undertaken actions; 

9. Names and surnames or business names of persons who have been satisfied 

and the amounts of satisfaction; 
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10. The final amount of the enforcement agent’s performance fee and the 

reimbursement of his/her expenses; 

 

The number of cases in which the enforcement agent acted in the course of one year 

shall also be recorded. 

 

The Minister shall regulate the details of the manner of keeping the records of 

enforcement and security proceedings and financial operations.  

 

Records of enforcement and security proceedings and financial operations shall also be 

kept in electronic form, and data from them shall be entered in the central database 

which is a part of the judicial information system.  

 

 

 

Table 4.7: legal provisions on the obligation to keep records 
 

 

 

4.7 Performance reports 

 

Legal provisions also refer to the obligation of the enforcement agent to submit reports to the Chamber and/ 

or the Ministry. These reports are used for the monitoring and control function of the supervisory bodies. 

Provisions on the performance reports may include the obligation to disclose assets and periodic 

performance reports. 

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 77. Annual Report 

 

Within a term of three months after the end of each year the private enforcement agent 

shall submit to the Ministry of Justice an annual report of his activity. The requirements 

for the annual report shall be specified in a Regulation of the Minister of Justice. 

 

FYROM Article 72. Report on the Work 

 

Each year (in the month of February) the Chamber shall be obligated to submit a written 

report for its activities to the Minister of Justice, with elaborated opinions, proposals, 

and positions on the condition of the enforcement agents, as well as the proposal for 

measures which has to be undertaken in order to improve those conditions.      

 

Netherlands  Article 31 

 

Within six months after expiry of every financial year, the judicial officer shall submit to 

the Bureau the documents referred to in Article 17, paragraph 1, accompanied by a 
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report on the audit by an accountant as referred to in Article 393, paragraph 1 of Book 

2 of the Civil Code, which with regard to the firm’s annual accounts shall at least have 

the character of an assessment. 

 

The Bureau may require the judicial officer to grant access to his business and personal 

records and related documents, balance sheets, statements of income and 

expenditure, the register and the repertory. The Bureau may require the judicial officer 

to provide copies of these documents. 

 

Kosovo Article 364. Report on the work of Enforcement agents 

 

The enforcement agent shall submit the annual reports once in a year to the Ministry 

and the Chamber within three (3) months. 

 

The bylaw on reporting methodology shall be issued by the Minister. 

 

Annual reports shall include the following data: 

 

3.1. total number of handled cases; 

3.2. total number of disposed cases; 

3.3. total number of unprocessed cases at year end, and 

3.4. financial reports of incomes realized through enforcement and total 

amount of claims; 

3.5. data on annual report of the private enforcement agent shall be published 

in the official website of the Ministry and Chamber; Data from the report shall 

be public until the publication of data from next year. 

 

Serbia Article 501. Obligation to Disclose Assets 

 

Enforcement agents shall submit asset disclosure statements and regular annual 

financial statements to the Chamber on the day of assignment, and from then on once 

per year.  

 

The Chamber shall verify the information contained in both statements by obtaining 

necessary information from the authorities in charge of keeping appropriate records of 

assets and income.  

 

The asset disclosure statement shall contain information determined by the law 

governing the Anti-Corruption Agency. 

 

The manner of submission of information contained in the statements shall be 

prescribed by the Chamber. 

 

Article 502. Annual Report on the Operations of an Enforcement Agent 
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At least once per year, an enforcement agent shall submit a report on his/her 

operations to the Ministry and the Chamber. 

 

The information contained in the annual reports shall be published on the Internet 

pages of the Ministry and the Chamber. 

 

 

Table 4.8: legal provisions on the obligation to deliver periodic performance reports 
 

 

4.8 Management and disposal of funds 

 

According to CEPEJ Guidelines (36) “Where enforcement agents are independent professionals, they should 

be obliged to open a non-attachable account specifically intended for depositing funds collected on behalf of 

clients. This account should be subject to inspection. They should also be required to take out professional 

and civil liability insurance. Enforcement agents should benefit from social insurance cover.” 

 

Most laws have provisions obliging the enforcement agent to deposit money received within enforcement 

proceedings on a special bank account. For the performance fees and the reimbursement of expenses the 

EA needs to keep a separate bank account. 

 

Country 

 

Legal provision 

Belgium Article 522/1: 

 

Moneys received from third persons are deposited on a special bank account.  

Bulgaria Article 24. Obligations in Management and Disposition of Funds 

 

The private enforcement agent should have at least one special account at his name in 

a bank, designated solely for funds he receives from the liquidation of the property of 

the debtors. The interest in the special account shall be accrued in a separate account. 

He should have separate accounts, designated for the fees and expenses received, as 

well as for the funds received in connection with the performed supplementary activity 

under Art.18. The private enforcement agent shall specify in his correspondence his 

account numbers. 

 

The private enforcement agent shall manage and maintain the funds of the debtors via 

the special account. He may sign an agreement with an empowered claimant for the 

periodic payment of amounts from the special account. 

 

The funds in the special account may not be seized for liabilities of the private 

enforcement agent. 

 

The seizure of funds intended for a specific claimant shall be imposed through a 

notification to the private enforcement agent. 
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The mode of calculation and payment of the interest of the funds in the special account 

shall be determined by the Bulgarian National Bank and the Minister of Justice. 

 

France Article 2 

 

(Explanation) The sums received by the enforcement agent for third parties are 

deposited on a special bank account.  

Netherlands Article 19 

 

The judicial officer shall keep one or more special accounts in his name with a credit 

institution registered under the 1992 Credit System (Supervision) Act, stating his 

capacity, which accounts shall be earmarked solely for moneys of which he takes 

receipt for third parties in connection with his work. Any moneys entrusted to the 

judicial officer in connection with his work for third parties shall be paid into that 

account. The credit institution referred to above shall add the interest accrued on those 

moneys to the balance of the special account. If these moneys have been paid into 

another one of the judicial officer’s accounts by mistake, or if moneys have been paid 

erroneously into the special account, the judicial officer shall pay such  moneys into the 

correct account without delay. The same applies if the moneys have been given to the 

judicial officer directly. If several judicial officers work together in a partnership, the 

special account may be held in the joint names of those judicial officers, the partnership 

or the company. The judicial officer shall state the number of the special account on his 

letter paper. 

 

The judicial officer shall be exclusively authorised to administer and dispose of the 

special account. The judicial officer may enter into an agreement with a rightful 

claimant that the latter’s share in the balance of the special account be paid out 

periodically. He may grant a power of attorney to a person working under his 

responsibility. He may make payments to the charge of this account only by order of a 

rightful claimant. 

 

The right of action arising from the special account shall vest in the rightful claimants 

jointly. The share of each rightful claimant shall be computed pro rata to the amount 

that has been paid into the special account for his benefit. The judicial officer or, if a 

joint account is concerned as referred to in the sixth sentence of paragraph 1, each 

judicial officer shall forthwith supplement a deficit in the balance of the special account, 

and shall be liable with regard to such deficit, unless he can demonstrate that he is not 

to blame for the deficit. 

 

Insofar as it does not follow otherwise from the nature of his right, a rightful claimant 

shall at all times be entitled to payment of his share in the balance of the special 

account. If the balance of the special account is inadequate to pay out the amount of 

his share to each rightful claimant, the judicial officer may pay to the rightful claimant 

only pay such amount as the rights of the other rightful claimants allow. In that case 

the balance will be distributed among the rightful claimants pro rata to each one’s 

share, provided that if a judicial officer himself is a rightful claimant, he shall be 
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apportioned the amount remaining after all the other rightful claimants have received 

the share to which they are entitled. 

 

No garnishee order may be enforced against the credit institution referred to in 

paragraph 1 on the share of a rightful claimant in the special account. If a garnishee 

order has been issued against the judicial officer on the share of a rightful claimant in 

the special account, the judicial officer who has made a statement in accordance with 

Articles 476a and 477 of the Civil Code or against whom an order has been made in 

accordance with Article 477a of that Code may pay the judgment creditor in accordance 

with the statement or order without so being instructed by the rightful claimant. 

 

Legal acts performed contrary to the provisions contained in this Article shall be 

voidable. The ground for nullification can be invoked by any party directly concerned. 

Rights acquired in good faith by third parties for valuable consideration with regard to 

moneys that were the subject of the nullified legal act shall be honoured. 

 

By ministerial order regulations shall be laid down with regard to the manner of 

computation and payment of the interest on the moneys paid into the special account. 

No interest shall be due below an amount to be determined by the order. 

 

No deviations are possible from the provisions contained in this Article and the 

regulations referred to in paragraph 7. 

 

Kosovo Article 332. Requirements to be met after taking the oath 

1. After taking the oath, the private enforcement agent: 

1.3. opens a separate account in one of the commercial banks where only the money 

from the enforcement cases will be deposited and will be used exclusively for 

settlement of the creditors' debts; 

 

Article 350. Duties Concerning Management and Disposition of Monetary Funds 

 

The enforcement agent shall maintain at least one (1) bank account to be used 

exclusively for monetary deposits resulting from enforcement procedures. 

 

Any money entrusted to the private enforcement agent in connection with his work for 

third parties shall be paid to this account. If such money has been paid to another 

enforcement agent’s accounts by mistake, or if money has been paid erroneously to 

the special account, the enforcement agent shall pay such money to the correct 

account without delay. The same applies if the money is given to the enforcement agent 

in person. The erroneously enforcement agent shall state the number of the special 

account on his document. 

 

The enforcement agent shall be exclusively authorized to administer and hold the 

special account. He may grant a power of attorney to a person working under his 

responsibility. 
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An enforcement agent shall forthwith supplement a deficit in the balance of the special 

account and shall be liable with regard to such deficit, unless he can demonstrate that 

he is not to blame for the deficit. 

 

The right of all claimants whose funds are found on this account shall be computed pro 

rata to the amount that has been paid into the special account for his benefit. 

 

Insofar as it is not born otherwise from the nature of his right, a rightful claimant shall 

at all times be entitled to payment of his share in the balance of the special account. 

 

If the balance of the special account is inadequate to pay out the amount of his share 

to each rightful claimant, the enforcement agent may pay to the rightful claimant only 

such amount as the rights of the other rightful claimants allow. In that case the balance 

will be distributed among the rightful claimant’s pro rata to shares of each claimant, 

provided that if an enforcement agent is a rightful claimant, he shall be apportioned 

the amount remaining after all the other rightful claimants have received their shares 

to which they are entitled. 

 

The funds kept on a special account may not be subject of seizure for the purpose of 

settling any debts of enforcement agent. If a garnishee order has been issued against 

the judicial agent on the share of a rightful claimant in the special account, the judicial 

agent who has made a statement in accordance with the provisions of the law may pay 

the judgment creditor in accordance with the statement or order without so being 

instructed by the rightful claimant. 

 

By a bylaw issued by the Minister the manner of computation shall be laid down, 

threshold amount under which the interest and payment of the interest on the moneys 

paid into the special account cannot be paid. No interest shall be due below the 

threshold to be determined by the Minister. 

 

Enforcement agent shall also maintain separate accounts for rewards and refund of 

cost, as well as for any funds from additional activities referred to in this Article and 

Article 344 of this Law. 

 

If several enforcement agents work together in a partnership, the special account may 

be held in the joint names of those private enforcement agents, the partnership or the 

company. 

 

The private Enforcement Agent shall transfer to the creditor all funds due to creditor 

no later than three (3) days following the receipt. 

 

FYROM Article 35. Seat, Stamp and Seal, Signature and Account, paragraph 3 and 4 
 

The enforcement agent before starting to work, apart from his/her regular account, has 

to open a separate account with one of the payment operations organizations, where 

only the money from the completed enforcements will be deposited and will be used 
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exclusively for settlement of the creditors. The enforcement agent shall be obligated to 

transfer immediately to the account of the creditor the money from the realized 

enforcements that are located at the special account, latest the first following working 

day after the realization of the enforcement, except in case of his/her illness or other 

justified reasons, but not longer than 15 days from the realized enforcement.  

 

The separate account of the enforcement agent cannot be object of forced 

enforcement of the enforcement title against the enforcement agent as a debtor. 

 

Serbia Article 500. Bank Accounts of Enforcement Agents 

 

An enforcement agent shall have at least one designated bank account in his/her name. 

 

The designated account of the enforcement agent shall be used for the funds paid 

within the enforcement or security proceedings. Funds in the designated account may 

not be seized to fulfil the obligations of the enforcement agent.  

 

An enforcement agent shall transfer, without delay, the funds paid to the designated 

account for the purpose of satisfaction of an enforcement creditor to the account of 

said enforcement creditor. 

 

An enforcement agent shall also keep at least one separate account for the payment of 

his/her performance fees and the reimbursement of his/her expenses. 

 

 

Table 4.9: legal provisions with regard to the special bank account 
 

 

4.9 Office location 

 

In most countries the enforcement agent is appointed for a certain court territory (exceptions: Netherlands 

and Albania). As such it seems logic that the office of the enforcement agent needs to be located at the 

addresses of the registered headquarters, in the territorial jurisdiction of the courts for which the 

enforcement agent was appointed.  

 

Country 

 

Legal provision 

Belgium According to article 516 the royal decree on appointment also mentions the court 

district within which the enforcement agent is competent. The enforcement agent is 

obliged to keep office within the municipality as mentioned by the minister of justice. 

The competence of the enforcement agent is limited to the area of the district court as 

mentioned in the royal decree. 

 

Bulgaria Article 12 
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After the order for the assignment of enforcement powers comes into force the private 

enforcement agent is obliged to find an office and he may do so together with other 

private enforcement agents from the same region. 

 

Czech 

Republic 

Article 14 

 

The registered seat of the executor’s office is the municipality where the District Court, 

under whose jurisdiction the executor was appointed, has its registered seat. The 

executor can choose another registered seat under the same court’s jurisdiction only 

after negotiating with the Chamber.  

 

Kazakhstan Article 153. Private bailiffs’ offices  

 

A private bailiff’s office constitutes a place of work of a private bailiff.  

 

A private bailiff’s office shall be located within an enforcement district attributed by a 

territorial body jointly with a regional collegium of private bailiffs at a free access place 

and be fitted to service the citizens. The requirements for location and equipment of a 

private bailiff’s office shall be defined by an authorized body jointly with a republican 

collegium of private bailiffs. 

 

The private bailiffs appointed to work in one and the same enforcement district may 

share a common office upon the permission of a territorial body. In such case each 

private bailiff shall exercise power on his/her behalf and bear a personal responsibility. 

 

A private bailiff shall set the working time not over four hours at least within two 

working days a week. The office hours and working time of a private bailiff shall be 

publicly known. 

 

FYROM Article 31, paragraph 2 
 
The enforcement agent shall be appointed for the territory of a basic court, and shall 
enforce the enforcement titles of the court or the body which seat is located in territory 
for which he/she is appointed and during the performance of the enforcement shall 
take up actions on the overall territory of the Republic of Macedonia. 
 

Kosovo Article 323. Status and competencies of the private enforcement agent 

 

The private enforcement agent, in the performance of authorizations entrusted to 

him/her by this law, shall be appointed by the Minister of Justice (hereinafter: the 

Minister) in the territory of the basic court. 

 

The private enforcement agent is competent to undertake all actions defined by Article 

341 of this Law and other actions permitted or assigned to him under the law, except 

where expressly forbidden under the law. 

 

The private enforcement agent shall undertake actions to implement the enforcement 
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within the territory for which he/she has been appointed 

 

At the request of the creditor, the private enforcement agent may undertake actions 

to implement the enforcement also outside the territory for which he/she has been 

appointed, either in person or through a private enforcement agent of the other 

territory. 

 

The organs of state administration may entrust the private enforcement agent with the 

implement of enforcement in the procedures, which are applied based on the decisions 

of these state organs, unless it is provided otherwise with a special law. 

 

The seat of the private enforcement agent shall be located within the territory of the 

basic court for which he/she has been appointed. 

 

Netherland

s 

Article 4 

 

A judicial officer shall be appointed by Royal Decree. The Decree shall state the place 

of practice. He may commence his work as judicial officer only after having been sworn 

in accordance with Article 9. 

 

Article 9 

 

Within two months after the date of his appointment the judicial officer shall take the 

following oath or affirmation before the president of the district court in whose district 

his place of practice is located: 

‘I swear (affirm) allegiance to the King and the Constitution.’ 

‘I swear (affirm) that I will abide by the laws and regulations applicable to my office and 

that I will discharge myself of my task honestly and conscientiously.’ 

‘I further swear (affirm) that I have neither promised nor given, nor will promise or give 

any gifts or donations, either directly or indirectly to anyone, under whatever name or 

pretext, to be appointed as judicial officer.’ 

 

If the oath or affirmation is not taken within the term referred to in paragraph 1,the 

appointment shall lapse. Our Minister may extend the term referred to in paragraph 1. 

 

Before taking the oath or affirmation, the judicial officer shall deposit his signature and 

initials with the registry of the district court referred to in paragraph 1. In the event of 

relocation of his place of practice outside the district the judicial officer shall deposit 

his signature and initials with the registry of the court in the court district in which the 

new place of practice is located as soon as possible after his appointment to the new 

place of practice. 

 

Article 10 

 

A judicial officer’s place of practice may be changed by our Minister, subject to the 

approval of the individual concerned, by an order determining the effective date. 
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The judicial officer who wishes to set up his business in another place shall file an 

application with our Minister. In this application he shall state the municipality where 

he intends setting up his business. The application shall be accompanied by a business 

plan as referred to in Article 6, paragraph 1, relating to the place in which he intends 

setting up his business as well as the recommendation referred to in Article 6, 

paragraph 2. Article 7, second and fourth paragraphs, shall apply mutatis mutandis. 

 

The request may be refused only if the business plan submitted with the application 

does not meet the requirements contained in Article 6. 

 

If the judicial officer sets up his business outside the district in which his place of 

practice is located, he shall not be authorised to transfer his register and repertory to 

his new place of practice. 

 

Serbia Article 471. Appointment requirements for enforcement agents (paragraph 1) 

 

An enforcement agent shall be appointed by the Minister, for the territory of a higher 

court and the territory of a commercial court. 

 

 

Table 4.10: legal provisions on the establishment of the office 
 

 

  



 

89 
 

 

5. Monitoring the profession 

 

5.1. Monitoring and control 

 

When discussing the supervision and control system we need to make a distinction between supervision and 

control: 

 

• Supervision of activities is the process whereby an authority makes observations to the enforcement 

agent on his or her working methods (scheduling problems, lack of courtesy, etc.); it is a sort of 

simplified control that does not involve actual examination of a complaint, but the aim of which is 

to guarantee proper administration of justice.  

• Control of activities means control of the lawfulness of the actions carried out by enforcement 

agents. 

 

Secondly the question arises: who is responsible for the supervision and control? From an international 

perspective different authorities can be involved.  

 

When it comes to external supervision the Ministry of Justice or courts seem to be most common. However 

also other (external) supervision bodies are possible. E.g. in the Netherlands there is a special Financial 

Supervision Office, involved in the supervision on the financial circumstances and control of the offices. Since 

in most countries the professional body (Chamber) is a self-governing and regulating body the second 

(internal) authority is normally the professional association. Prerequisites for such a role of the Chamber are 

(1) mandatory membership of all (deputy) enforcement agents and (2) the monitoring and control powers of 

the Chamber are regulated by law. 

 

Coordination between the external and internal control bodies is necessary. Coordination not necessary 

implies co-operation. Both bodies may work independently and parallel.  

 

According to CEPEJ, although the nature and the authority of supervision or control vary considerably, it 

exists in 48 states or entities. A combination of several authorities is not unusual.152 

 

In 6 states it is the prosecutor who is responsible also in civil matters for the supervision and control of 

enforcement agents. Prosecutors may share this task with a judge (e.g. Monaco) or with a professional body 

(e.g. Belgium, France and Luxembourg). Often, they even share it with several bodies (e.g. Russia). In 12 

States (mostly with a private status of the enforcement agent) the professional body is the competent 

authority. 14 States or entities have entrusted judges with the responsibility to supervise and control the 

activities of enforcement agents. In almost half of states or entities, it is the Ministry of Justice who is in 

charge of supervising the activity of enforcement agents. The trend is strongest where enforcement agents 

are bailiffs working in a public institution (14 states out of 30). Most of the time, where the Ministry of Justice 

is the authority responsible, there is a joint judge-ministry system of control and supervision (7 states out of 

22): 

 

 

                                                
152 European Judicial Systems, edition 2012 (data 2010), efficiency and quality of justice; European Commission for the 
efficiency of justice (CEPEJ); Brussels, October 2012 page 337 
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Table 5.1. Authority responsible for the supervision and the control of enforcement agents 153 
 

 

 

Who is performing the control? In general, it seems that in one country different bodies are involved.  

                                                
153 European Judicial Systems, edition 2012 (data 2010), efficiency and quality of justice; European Commission for the 
efficiency of justice (CEPEJ); Brussels, October 2012, page 337, table 13.9 
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 Europe 

The profession itself through a professional body consisting 
only in judicial officers 

16 

A professional body consisting in judicial officers and other 
professionals 

5 

A professional body not consisting in judicial officers 2 

The ministry for justice 17 

The Public Prosecutor or equivalent 6 

The competent judge 11 

A special jurisdiction 2 

The police authorities 2 

A special body or authority 2 

Other  2 

* Number of countries; various answers are possible 

 

Table 5.2: Who is performing the control over the activities 
 

 

 Europe 

The profession itself through a 
professional body consisting only in 
judicial officers 

England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Spain, 
France, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
FYROMacedonia, Moldova, Romania, Russian Federation, 
Slovakia, Slovenia 

A professional body consisting in 
judicial officers and other professionals 

Estonia, Georgia, Moldova, Slovenia, Czech Republic 

A professional body not consisting in 
judicial officers 

Slovenia, Switzerland (Canton de Genève) 

The ministry for justice Germany, England and Wales, Bulgaria, Scotland, Finland, 
Georgia, Italiy, Lithuania, FYROMacedonia, Moldova, 
Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, 
Slovenia, Switzerland (Canton de Genève), Czech 
Republic 

The Public Prosecutor or equivalent Belgium, Scotland, Georgia, Italy, Luxembourg, 
Switzerland (Canton de Genève) 

The competent judge England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Georgia, 
Hungary, FYROMacedonia, Portugal, Romania, Slovenia, 
Czech Republic 

A special jurisdiction Portugal, Switzerland (Canton de Genève) 

The police authorities Georgia, Slovakia 

A special body or authority Norway, Netherlands, Sweden 

Other  Finland, Sweden 

* Number of countries; various answers are possible 

 

Table 5.3: Who is performing the control over the activities 
 

When looking at European countries the model that prevails is based on the split of monitoring and control 

responsibilities between two different bodies: an internal mechanism (the professional body) and an 

external mechanism (either the Ministry of Justice or a special body or authority). This way if not prevent at 
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least it will decrease possible protectionist attitude and practices (if only internal) or misuse of monitoring 

and control body (if only external). 

 

The internal and external body should co-ordinate their efforts in order to reach better efficiency but at the 

same time should work independently and in parallel by preserving their autonomy.  

 

Within each authority a division should be made, as in criminal law, with those dealing with investigation 

(data collection) and those judging based on the data collected (corrective actions). 

 

Having a closer look at the legislation in some of the European countries we see the following picture: 

 

Country 

 

Legal provisions 

Bulgaria Article 75 Controlling Bodies 

 

The Minister of Justice exercises control over the activity of each private enforcement 

agent through inspectors of the Ministry of Justice. 

 

Article 76 Form of Control  

 

Inspection of the activity of the private enforcement agent shall be assigned by an order 

of the Minister of Justice ex officio, pursuant to a signal or complaint of an interested 

person, as well as at a proposal of the Chamber Council. The order shall not be subject 

to appeal, and a copy of it shall be sent to the Chamber Council. 

 

The inspector shall have the right to free access to the office and to the official archive 

of the private enforcement agent. The inspector can make copies of documents when he 

determines violations. 

 

The inspector shall have access to the special bank accounts under Art. 24, para. 1. 

 

The Minister of Justice may make recommendations to a given private enforcement 

agent and to the Chamber for the elimination of established shortcomings. 

 

Czech 

Republic 

Article 94 Inspection of files 

 

Authorized bodies and individuals can inspect files that are not kept in the executor’s 

records, and make duplicate extracts from them; entitled individuals can make 

duplicates exclusively in the executor’s office under the executor’s supervision or the 

supervision of authorized persons. A note about inspection of the file is made into the 

file.  

 

Upon a reasonable request by authorized bodies it is possible to send the file to another 

executor, in whose office it is possible to inspect the files. 
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Only the applicant can inspect the files concerning the other executor’s activities; other 

persons can inspect them only upon his consent. 

 

Article 95 

 

The authorized bodies are as follows: the Chamber, the investigative bodies, the courts, 

the public prosecutors, the financial offices and the Land Registries. 

 

The entitled individuals are as follows: participants of the execution order, their entitled 

deputies, the deputies of these persons and the expert if the relevant body mentioned 

in provision 1 assigned him as an expert and assigned him the duty of inspecting the file. 

 

Article 96. Circulation of files 

 

The executor lends his files upon a reasonable written request to the entitled bodies and 

to the experts under the conditions mentioned in section 94 subsection 4. 

 

Estonia Article 54. Supervisory authority 

 

The Ministry of Justice shall supervise the professional activities of bailiffs. Supervision 

concerning the implementation of the statutes of the Chamber, decision of bodies and 

good professional practices established by the Chamber shall be exercised by the court 

of honor of the Chamber (hereinafter court of honor). 

 

The Minister of Justice may involve the Chamber in the supervision activities. 

 

The Minister of Justice may delegate by a regulation the supervision to the Chamber in 

the following matters: 

 

1. adherence to prohibition on working in the same offices with the 

representatives of other professions; 

2. adherence to office opening hours as required; 

3. adherence to restrictions on services of bailiffs; 

4. personal performance of official duties imposed on bailiffs by law; 

5. existence and conformity with established requirements of professional 

liability insurance; 

6. adherence to requirements on registration of professional acts; 

7. drawing of statistics and submission of reports. 

 

In matters delegated for supervision, the Minister of Justice or a person authorized by 

the Minister of Justice may give instructions and revoke the decisions adopted by the 

Chamber upon exercising supervision. 

 

Article 55. Exercise of supervision 

 

The supervisory authority shall inspect the conformity to the requirements of the 
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professional activities of bailiffs, including the matters specified in § 54 (3) of this Act 

and: 

 

1. the turnover through the professional bank account of a bailiff; 

2. advance payment and enforcement expenses of a bailiff, including legality of 

collection of fees; 

3. registration of professional acts and organisation of information technology 

work; 

4. conformance to the requirements, obligations and terms set forth in legislation 

or good professional practices. 

 

The supervisory authority shall be competent to inspect the conformity to the 

requirements of the professional activities of bailiffs also in those issues which according 

to the law can be adjudicated in complaint proceedings or actions. 

 

Supervision shall not include evaluation of the feasibility of the legal solutions selected 

by a bailiff in the performance of a professional act. The supervisory authority has the 

right, upon exercising supervision over the Bailiffs Act professional activities of bailiffs, 

to intervene in the substantive issues of a bailiff’s decision-making procedure if a bailiff 

has failed to comply with a clearly provided and unambiguous legal provision or the 

established judicial practice. 

 

The procedure for exercising supervision over the professional activities of bailiffs shall 

be established by a regulation of the Minister of Justice. 

 

Kazakhstan Article 167. Authorized body purview in private execution of judicial acts  

 

An authorized body shall develop and ratify:  

      1) the provision on Public Register of Licenses giving right to execution of 

enforcement documents; 

      2) the provision on the procedure of private bailiff registration;   

      3) the provision on the procedure of disciplinary commission work. 

 

An authorized body jointly with a republican collegium of private bailiffs shall develop 

and ratify:  

      1) the provision on qualifying examinations; 

      2) the provision on qualifications commission; 

      3) the procedure of competition to fill a vacant position of private bailiff; 

      4) the procedure of control over private bailiffs’ activity; 

      5) the requirements for location and equipment of a private bailiff’s office;   

      6) the procedure of training on probation at a private bailiff’s office; 

      7) the rules of record keeping at a private bailiff’s office. 

 

An authorized body shall: 

      1) regulate and control private bailiffs’ activity within his/her purview;  

      2) arrange competition for substitution of the position of private bailiff; 
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      3) appoint the citizens to the position of private bailiff upon the competition results; 

      4) approve the total headcount of private bailiffs in the republic and each region;   

      5) develop methodological, instructive and expository material on enforcement 

proceedings;   

      6) perform licensing of private bailiffs;  

      7) take a decision on private bailiffs’ license termination in accordance with Article 

144,  Item 1 and 2 of this Law and file claims to a court on private bailiffs’ license 

termination and withdrawal;        

      8) conclude contracts with state bodies on access of private bailiffs to public 

registers and electronic databases;  

      9) exercise other power as established by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan.  

 

An authorized body jointly with a republican collegium of private bailiffs shall:   

      1) approve enforcement districts for regions in accordance with a proposal of the 

corresponding territorial body;  

      2) develop and provide the Government of the Republic of Kazakhstan with tariffs 

and rates of private bailiffs’ remuneration. 

  

The authorized body representatives shall be entitled to attend general meetings, 

meetings of board and other bodies of a republican collegium of private bailiffs.  

    

Article 168. Purview of territorial body for control of private bailiffs   

 

A territorial body shall:  

      1) arrange control over compliance of private bailiffs with this Law and proper 

fulfillment of his/her liabilities;   

      2) submit a proposal on a private bailiff license termination;  

      3) submit to a disciplinary commission the proposals on bringing private bailiffs to 

responsibility; 

      4) keep registration of private bailiffs; 

      5) exercise other power as established by the legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

 

A territorial body upon agreement with a regional collegium of private bailiffs shall:   

      1) submit to an authorized body a proposal on appointment of private bailiffs in 

enforcement districts;   

      2) appoint a substituting private bailiff if a private bailiff is temporarily absent;  

      3) appoint a temporarily acting private bailiff from among the persons licensed as 

private bailiffs.   

 

A territorial body jointly with a regional collegium of private bailiffs shall: 

      1) submit to an authorized body a proposal on the total headcount of private bailiffs 

in a  region;   

      2) form a reserve of the persons licensed as private bailiffs;   

      3) render methodological and practical assistance to private bailiffs;  
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      4) summarize practice of private bailiffs; 

      5) consider appeals of individuals and legal bodies with regard to private bailiffs’ 

activity;  

      6) control over legitimacy of executed enforcement actions and compliance with 

the rules of record keeping by private bailiffs;  

      7) arrange qualification improvement of private bailiffs involved in enforcement 

activity.  

 

The territorial body representatives shall be entitled to attend general meetings, 

meetings of board and other bodies of a regional collegium of private bailiffs.  

 

Article 169. Control over private bailiffs’ activity  

 

The control over legitimacy of executed enforcement actions and compliance with the 

rules of record keeping by private bailiffs shall be exercised by an authorized body, 

republican and regional collegiums of private bailiffs. The control procedure shall be 

established by an authorized body jointly with a republican collegium of private bailiffs. 

     

The control over compliance with the tax legislation by a private bailiff shall be exercised 

by the tax bodies of the Republic of Kazakhstan. 

  

The officials of a territorial body and regional collegium of private bailiffs shall be liable 

to keep privacy about execution of enforcement actions which is disclosed during 

inspection of a private bailiff’s activity. They shall bear responsibility for any breach of 

confidence and caused damage in accordance with the laws of the Republic of 

Kazakhstan.   

  

The inspection of a private bailiff’s performance shall be held not earlier than six months 

and not later than one year after commencement of enforcement activity. The scheduled 

inspection shall be thereafter carried out once a year.    

An unscheduled inspection may be held in case of any appeals against actions (actions 

of omission) of a private bailiff or other information justifying about dishonest fulfillment 

of liabilities. 

    

The private bailiffs shall be liable to provide the officials authorized to hold inspections 

with information and documents concerning settlements with individuals and legal 

bodies as well as other information required for inspections. 

   

The provisions of this article shall be also applied to substituting private bailiffs. 

 

Kosovo Article 359. Control over the work of private enforcement agents 

 

Supervision over the lawfulness of work of enforcement agents and the Chamber shall 

be performed by the Ministry, through inspectors of the Ministry, ex officio or upon 

proposal of the President of respective court for the territory covering the activity of the 

private enforcement agent, President of the Chamber, and upon initiative of the parties 
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and participants in procedure. 

 

2. Ministry shall be authorized to: 

2.1 check the business books, evidence, scriptures and stored items; 

2.2 request all data on the business of public enforcement agent; 

2.3 obtain data on business of private enforcement agent from competent bodies and 

organizations; 

2.4 initiate the disciplinary procedure against public enforcement agent or replacer 

public enforcement agent; 

 

Upon supervision of legality of work of private enforcement agent and the Chamber, the 

authorized person of the Ministry may order measures for remedying omissions in the 

work of private enforcement agent, and may assign the deadline to act upon such 

measures. 

 

Article 363. Supervision or the work of private enforcement agent by the Chamber 

 

Supervision over the work of private enforcement agent and replacer private 

enforcement agent shall also be conducted by the Chamber. 

 

The Chamber shall conduct supervision ex officio, minimum once a year. 

 

The Chamber may have access to the objects, data, and other archival material of the 

enforcement agent; bank accounts; management over stored objects and money placed 

as security; receipts for money collected as enforcement agent’s reward or fee, as well 

as take all other measures in accordance with law and other legal acts and thereupon 

order the enforcement agent in question to remove irregularities and set a deadline for 

compliance. 

 

The Chamber is authorized to order the enforcement agent to eliminate all the 

deficiencies in his/her work within the specified deadline and impose other disciplinary 

measures in accordance with the law and other provisions. 

 

The Chamber shall submit the control report to the Ministry. 

 

The Assembly of the Chamber shall decide on the way of performing the control, as per 

this Article. 

 

FYROM Article 52. Regular Supervision over the Work   

 

The Ministry of Justice shall carry out a regular supervision of the work of enforcement 

agents and the Chamber, at least once a year.  

 

The enforcement agents and the Chamber shall be obligated to provide insight into the 

acts and the records that they have to the authorised persons from the Ministry of 

Justice.   
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The supervision by the Ministry of Justice shall be performed in the presence of the 

enforcement agent that is being supervised, the President of the Chamber, or a person 

authorised by the President of the Chamber, if the supervision is performed over the 

work of the Chamber.  

 

A report shall be composed for the concluded supervision that is delivered to the 

Chamber and to the State Auditors Bureau. 

 

Article 53. Extraordinary Supervision 

 

The Ministry of Justice can perform extraordinary supervision over the work of the 

enforcement agent at any time ex-officio or upon a request from the president of the 

court, in accordance with the regulations determined in Article 52 of this Law. 

 

Latvia In Latvia the supervision of the official activities by the jury judicial executors is carried 

out by the regional (city) court in the civil procedure order. 

 

Direct supervision: Direct supervision of the jury judicial executors since 2012 is carried 

out by the Latvian Council of jury judicial executors. This control relates to: activities of 

the jury judicial executors, books and executive affairs no less than once in a year are 

examined by the judge appointed by the chairman of the district court. The chairman of 

the district court who gives to the jury judicial executor of instructions and orders cares 

of elimination of the found out faults and if necessary suggests involving the jury judicial 

executor to the responsibility established by the law. The chairman of the district court 

can get to take part in examination of the jury judicial executors as well appointed by the 

Latvian Council of jury judicial executors, and workers of the Council. 

 

In addition: 

Under the initiative of the Latvian Council of the jury judicial executors can spend the 

examination of the professional work of the jury judicial executor also. 

 

Disciplinary supervision: this refers to complaints about the infringements admitted by 

the jury judicial executors in a disciplinary order are considered by the Ministry of Justice 

and the Latvian Council of jury judicial executors. 

 

Their competence differs in the following way: 

 

• the Minister of Justice can file the disciplinary case regarding the substantial 

infringement of the statutory acts regulating the activities by the jury judicial 

executors which have violated the interests of the state or the private persons.  

• the Latvian Council of the jury judicial executors can file the disciplinary case on 

jury judicial executors regarding the following: 

o infringement of the charter of the Latvian board of jury judicial executors; 

o infringement of norms of professional ethics;  
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o non-observance of the methodic approved by the Latvian Council of jury 

judicial executors;  

o infringement of other internal statutory acts related to the activities by the jury 

judicial executors.    

 

While filing of the disciplinary case the Minister of Justice under the own initiative or 

according to the initiative of the Latvian Council of jury judicial executors can draw the 

decision on discharge of the jury judicial executor from performance of official actions. 

 

The filed disciplinary case is transferred to the commission on disciplinary cases of the 

jury judicial executors. 

 

Serbia Article 523. Supervision of the Work of Enforcement Agents by the Ministry 

 

The Ministry shall conduct supervision over the work of enforcement agents. 

 

The Ministry shall conduct supervision at its own initiative, at the proposal of the 

President of the court for the territory of which an enforcement agent was appointed, 

or upon a complaint of another enforcement agent, a party or a participant in the 

proceedings. 

 

The Ministry shall be authorised to: 

1. Obtain from the parties and participants in the proceedings, and the President 

of the court for the territory of which an enforcement agent was appointed, all 

information about the manner in which the enforcement agent rendered rulings 

and conclusions and performed enforcement and security operations; 

2. Request the documentation on the costs of enforcement and security 

proceedings; 

3. Request reports and evidence as to how the documents of the courts and the 

enforcement agent and the documents of the parties and other participants in 

the proceedings were served; 

4. Perform insight into the choice of means and objects of enforcement and their 

changing in the course of the enforcement or security proceedings; 

5. Request a report on whether, and how many times, the same enforcement or 

security actions were repeated; 

6. Perform insight into the work of the offices of enforcement agents, in order to 

verify the application of the Standards of Professional Conduct of Enforcement 

Agents; 

7. Perform insight into the records of enforcement and security proceedings and 

financial operations; 

8. Obtain other information it finds necessary to render a decision on whether 

disciplinary proceedings will be initiated against an enforcement agent. 

 

A civil servant who performed supervision shall forward the record of said supervision, 

as well as evidence, to the Disciplinary Prosecutor of the Ministry and the Disciplinary 

Prosecutor of the Chamber. 
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The manner of supervision of the work of enforcement agents by the Ministry shall be 

prescribed in greater detail by the Minister. 

 

Article 524. Supervision of the Work of Enforcement Agents by the Chamber 

 

The work of an enforcement agent shall also be supervised by the Chamber, at least once 

every two years (regular supervision), whereby the Chamber shall also verify the 

application of the Standards of Professional Conduct of Enforcement Agents. 

 

The Chamber may perform extraordinary supervision upon a complaint of a party or 

participant in proceedings.  

 

Apart from the competences of/granted to the Ministry (Article 523), the Chamber shall 

also be authorised to:  

1. Perform insight into the: case files, data and other archival materials of the 

enforcement agent, items in storage and money paid as guarantee; receipts of 

collected performance fees and reimbursements paid to the enforcement agent; 

2. Perform insight into the business books, records of enforcement and security 

proceedings and financial operations, and insight into the case files and stored 

items: 

3. Request from the enforcement agent all the necessary information about his/her 

operations; 

4. Obtain information on the operations of enforcement agents from the 

competent authorities and organisations; 

5. Take other actions, in accordance with the law and the regulations of the 

Chamber. 

 

The Chamber may order an enforcement agent to eliminate any deficiencies within the 

specified time period, if the nature of things makes such elimination possible. 

 

The record of supervision shall be forwarded, along with evidence, to the Disciplinary 

Prosecutor of the Chamber and the Disciplinary Prosecutor of the Ministry. 

The manner of supervision of the work of enforcement agents by the Chamber shall be 

regulated in greater detail by the Chamber.  

 

 

Table 5.4: Provisions on the monitoring and control over the profession 
 
 
5.2. Which activities are controlled and by whom 

 

Gaining and maintaining the public trust is important within the enforcement system. This means that the 

reliability of the monitoring and control is a crucial element of the enforcement agent’s trustworthiness. In 

line with the European standards this means that a monitoring and control system should be transparent 

and predictable: 
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• Clear standards need to be set to check against 

• A comprehensive and clear distribution of roles and responsibilities within the monitoring and 

control system  

• Ongoing public awareness efforts to ease understanding and usage of the complaint mechanisms by 

the general public.  

 

In this the codes of conduct can be used as a reference tool to define misconduct. However, one might also 

consider having other statutory and internal rules governing the monitoring and control system to be publicly 

available. The same is the case with the reports on the findings of the controlling bodies. As we have seen in 

chapter 2 also the European standards refer to a publication of regular annual reports on the activities of 

the enforcement agents: 

 

➢ Guideline 65: In view of the importance of being able to foresee the length of enforcement 

proceedings from the point of view of legal certainty, member states should consider establishing 

publicly accessible statistical databases enabling the parties to calculate the likely duration of the 

different enforcement measures 

 

➢ Guideline 75: In order to undertake quality control of enforcement proceedings, each Member State 

should establish European quality standards/criteria aiming at assessing annually, through an 

independent review system and random on-site inspection, the efficiency of the enforcement 

services. Among these standards, there should be: 

k)  […] 

g) Data collection and setting up of a national statistic system, by taking into account, if 

possible, the CEPEJ Evaluation Scheme and key data of justice defined by the CEPEJ 

h) […] 

i) The procedure, on an annual basis: 

• the number of pending cases, 

• the number of incoming cases, 

• the number of executed cases 

• the clearance rate, 

• the time taken to complete the enforcement 

• the success rates (recovery of debts, successful evictions, remittance of amounts outstanding, 

etc.) 

• the services rendered in the course of the enforcement (attempts at enforcement, time input, 

decrees, etc.) 

• the enforcement costs incurred and how they are covered 

• the number of complaints and remedies in relation to the number of cases settled. 

 

➢ Guideline 76: The performance data should be based on representative samples and should be 

published. 

 

Which activities are controlled? 

 

 Worldwide* Europe 
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All his statutory professional activities 40 23 

A part of his statutory professional activities 4 2 

The mistakes or abuses that could be perpetrated during his activities 25 16 

The lack or excessive length in exerting his activities 24 15 

The non-enforcement of decisions against public authorities 16 8 

Excessive costs or fees 26 18 

Unlawful practices 30 19 

Absence or lack of information 16 9 

The accountancy of the judicial officer 23 14 

Other (please specify): 2 1 

 

* Number of countries; various answers are possible 

 

Table 5.5: Which activities are subject to control 
 

How is the control carried out? 

 

 Worldwide* 

 

Europe 

It can be carried out at anytime 33 18 

Under certain circumstances, it can be carried out 

unexpectedly 

19 13 

A statutory control is carried out: 16 10 

The control is carried out on demand  35 22 

* Number of countries; various answers are possible 

 

Table 5.6: How is control carries out 
 

In al countries the control can be carried out at anytime (regular control). However the control may also be 

carried out at the request of e.g. parties in the enforcement proceedings, court or Ministry: 

 

 Europe 

 

Of a citizen, on a simple request Scotland, Spain, Estonia, Georgia, Portugal, Romania, Russian Federation, 

Slovenia, Sweden 

Of a citizen, on a detailed and 

motivated request (i.e. after 

lodging a complaint) 

England and Wales, Belgium, Bulgaria, Spain, Estonia, Finland, Hungary, 

Latvia, Lithuania, FYROMacedonia, Moldova, Netherlands, Portugal, 

Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland 

(Canton de Genève) 

Of another judicial officer, on a 

detailed and motivated request 

England and Wales, Belgium, Bulgaria, Estonia, Georgia, Lithuania, 

Moldova, Netherlands, Portugal, Romania, Slovenia 

Of a professional body of judicial 

officers 

England and Wales, Belgium, Bulgaria, Estonia, France, Georgia, Hungary, 

Latvia, Moldova, Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, 

Of a professional body other 

than that of the profession of 

judicial officer 

Belgium, Spain, Estonia, Portugal, Slovenia 
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Of the Public prosecutor or 

equivalent 

Estonia, France, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Portugal, Romania, 

Russian Federation, Slovenia, Switzerland (Canton de Genève) 

Of the competent jurisdiction Estonia, Hungary, Lithuania, FYROMacedonia, Portugal, Slovenia, Czech 

Republic  

Of the special jurisdiction in 

charge of the control of the 

activities of the judicial officer 

Estonia, Georgia, Netherlands, Portugal, Slovenia 

Of the ministry of justice England and Wales, Bulgaria, Scotland, Estonia, France, Hungary, Latvia, 

FYROMacedonia, Moldova, Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Czech Republic 

Of the police authorities Scotland, Estonia, Georgia, Lithuania, Romania, Slovenia, Czech Republic 

 

Table 5.7: By whom is the control carried out 
 

 

5.3. Professional standards 

 

Directly related to monitoring and control is the discussion on quality (professional) standards. The existence 

of those standards improves the efficiency of the enforcement services.  

 

CEPEJ concludes there is a link between the status of the enforcement agent and the existence of quality 

standards. It also seems to be a trend to develop such standards (2008: 26 states; 2010 31 states). 154 

 

 
 
Table 5.8: Are quality standards formulated for enforcement agents 
 

Interesting in the CEPEJ report is the relationship between countries that have quality standards and the 

number and type of complaints. It seems where states use quality standards, the proportion of states in 

which there are complaints about “non execution against public authorities”, “lack of information”, 

“excessive cost”, “unlawful practices” and “excessive length” is greater and the proportion is lower for 

complaints regarding the “non execution at all”. According to CEPEJ this can be explained:  

                                                
154 European Judicial Systems, edition 2012 (data 2010), efficiency and quality of justice; European Commission for the 
efficiency of justice (CEPEJ); Brussels, October 2012, page 336  
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“One hypothesis is that quality standards play a dual role: on the one hand, they help reduce certain failings 

in enforcement systems (“no execution at all”), which would have the effect of reducing the number of such 

complaints; on the other hand, they enhance the identification of certain unacceptable behaviours (“non 

execution of court decisions against public authorities”, “unlawful practices”, “excessive cost” and length) 

and help raise awareness of certain gaps (lack of information), which would have the effect of increasing the 

proportion of such complaints.” 155 

 

 
 

Table 5.9: reasons for complaints concerning enforcement procedures in states and entities who have (yes) 
and who have no (No) quality standards  
 

 

5.4. Code of ethics 

 

During the last decades it has become a common accepted practice to develop professional ethical standards 

for many different groups of professionals in order to serve the dramatic increase in the ethical expectations 

of the society towards civil servants and entrepreneurs. It is undisputed that such a set of rules is of even 

bigger importance, wherever professionals have the state-given right to interfere with the rights (e.g. 

property rights) of others. The development and promotion of a Code of Ethics for EAs is therefore an 

                                                
155 European Judicial Systems, edition 2012 (data 2010), efficiency and quality of justice; European Commission for the 
efficiency of justice (CEPEJ); Brussels, October 2012, page 340 
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important tool on the way to lift the profession to higher standards and bigger acceptance within the 

population.  

 

Also, the CoE recommendations and CEPEJ Guidelines make obvious reference to the need to develop 

binding ethical guidelines.  

 

„A profession’s ethical standard must be compatible with civil society’s common morality, but at the same 

time go beyond this common morality in the way that it has to interpret those general rules for the specific 

details of the work of a particular occupational group. The very exercise of developing a code is in itself 

worthwhile; it forces a large number of people to think through in a fresh way their mission and the important 

obligations they have as a group and as individuals with respect to society as a whole. At the same time, it 

can be observed, that ethical regulations, tailor-made for a specific profession, are able to „...enhance the 

sense of community among members, of belonging to a group with common values and a common mission.“ 
156 

 

The enforcement agent is able to perform certain actions, based on his/her training and appointment that 

the general public cannot. The enforcement agent is delegated a certain state power. This means that it is 

important to lay down how this power and authority is used in service to the creditor, the debtor and society. 

In order to preserve exploitation of the creditor or the debtor and to preserve the integrity of the profession, 

enforcement agents should lay down Codes of conduct for themselves, either via the respective (private) 

sector itself, or via the national government. The codes of conduct should draw standards of conduct to 

ensure that every enforcement agent meets those standards, by disciplining if they do not meet those 

standards or do not practice accordingly. 

 

Another reason for the development of such Codes is the fact that the enforcement agent has a complete 

monopoly on civil enforcement. To avoid private justice and to maintain the public’s trust in the profession 

it is important that the performance of the duties of the enforcement agent is well observed and that an 

independent disciplinary committee can impose sanctions.  

 

At the same time one has to be aware that professional behavior/ethics encompasses a much greater part 

of the professional’s life. “If a professional is to have ethics then that person needs to adopt that conduct in 

all of his dealings.”157  

 

Within Europe out of 28 countries that questioned the UIHJ questionnaire: 

 

• 27 countries (96.43%) have a Code of Ethics: 

 

o Germany, England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Spain, Estonia, Finland, France, 

Georgia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, FYROMacedonia, Moldova, 

Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Sweden, Swiss 

(canton Genève), Czech Republic 

 

• Only one country did not have a Code of ethics: 

                                                
156 Kultgen J., 1988: Ethics and Professionalism. Philadelphia; University of Pennsylvania Press. pp. 212-213. 
157 Wikipedia on Professional ethics 
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o Slovenia. 

 

 

 

96.43% 

  

Oui – Yes 

 
3.57% 

  

Non  

 

 

Table 5.10: Number of countries with a Code of Ethics 
 

 

Are these deontological rules specific for the enforcement agent? 

 

In most countries the answer is yes. In those countries where the rules are not specific enforcement related 

the rules apply either to all legal professionals (Luxemburg, Finland) or are connected to the status of the 

enforcement agent as a civil servant. In that case the ethical rules for civil servants apply (Sweden). 

 

Within Europe from 27 countries that confirmed the use of profession related ethical rules, 23 countries 

(85.19%) use specific enforcement agent related rules:  

 

o Germany, England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Spain, Estonia, France, Georgia, 

Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, FYROMacedonia, Moldova, Netherlands, Portugal, 

Romania, Russian Federation, Slovakia, Swiss (canton Genève), Czech Republic 

 

o 4 Countries do not: 

 

Finland, Luxemburg, Norway, Sweden 

 

In most countries the Rules of Ethics are established by either the profession or the profession in close 

cooperation with the authorities: 

 

Who is in charge establishing the rules of ethics: Europe % 

The profession 56,52 

The authorities 13,04 

The profession and cooperation with authorities 21,74 

Other 8,7 

 

Table 5.11: Who is in charge to establish the rules of ethics 
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What is regulated in the Code of Ethics? 

 

The following table shows us the broad number of issues regulated in the Code of Ethics: 

 

 

 

Europe 

% 

The independency of the judicial officer 77,78 

The objectivity of the judicial officer 85,19 

The probity of the judicial officer 85,19 

The obligation to strictly comply to the existing law 77,78 

The competence of the judicial officer 62,96 

The relations between the judicial officer and creditors and/or his clients 70,37 

The relations between the judicial officer and debtors 70,37 

The relations between the judicial officer and third parties 66,67 

The relations between the judicial officer and the public 59,26 

The obligation of advice towards citizens in the framework of the 

activities of the judicial officer 

37,04 

The relations between judicial officers  59,26 

The relations between the judicial officer and judges 40,74 

The relations between the judicial officer and adjacent professions 

(lawyers, solicitors, notaries, …) 

29,63 

The relations between the judicial officer and the authorities 44,44 

The behaviour of the judicial officer in his personal life 40,74 

The appearance of the premises used for professional purposes by the 

judicial officer 

37,04 

Disciplinary rules concerning judicial officers 51,85 

Disciplinary sanctions and/or proceedings against judicial officers 37,04 

Professional secrecy 70,37 

The documents and/or the signals concerning the justification of the 

quality of the judicial officer 

22,22 

Measures relating to the professional accountancy of the judicial officer 37,04 

Measures relating to the possibility or the interdiction for the judicial to 

prospect and/or canvass 

29,63 

Measures relating to the content of the professional website of the 

judicial officer 

14,81 

The relations between the judicial officer and his staff 33,33 

Challenging the liability of the judicial officer 22,22 

The possibility or not for the judicial officer to exert his activities 37,04 

The organs of deontology 29,63 

 

Table 5.12: What is regulated in the rules of ethics 
 
 
5.5. Disciplinary proceedings 
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With regard to disciplinary proceedings from 47 countries worldwide, 44 countries (93,62%) have the system 

also entails disciplinary rules on the profession of enforcement agent (exception: Germany).  

 

Are these disciplinary rules assembled in one document? Here we notice various answers: not all countries 

seem to have a unique Code or regulation for disciplinary proceedings. The 27 countries that were 

questioned in Europe: 

  

• 20 countries (74,07%) have a Code for disciplinary proceedings: 

 

o England and Wales, Belgium, Spain, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, 

FYROMacedonia, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Russian Federation, Slovakia, 

Sweden, Swiss (canton Genève), Czech Republic 

 

• 7 countries do not have a unique document with disciplinary rules 

 

o Bulgaria, Scotland, France, Lithuania, Luxemburg, Romania, Slovenia. 

 

In most countries the disciplinary rules are specific to the profession of enforcement agent: worldwide 

81,82%.  

 

In Europe from the 27 countries mentioned Finland, Italy, Luxemburg, Norway, Slovenia and Sweden do not 

have rules specific for the profession. With the exception of Luxemburg and Slovenia this relates to countries 

in which the judicial officer as acting as a civil servant. As was the case with the Code of ethics, also with 

regard to the disciplinary rules the disciplinary rules in that case apply to the legal professions (Luxembourg, 

Norway, Slovenia) or civil servants (Italy, Sweden). 

 

What is regulated in the disciplinary rules? 

 

 Worldwide* Africa Europe 

 

A violation to professional, ethical and/or deontological 

rules 

37 15 20 

A violation to the law relating to the professional 

exercise 

35 14 19 

A violation to the law relating to non-professional facts 20 11 9 

A violation of probity, honor or tactfulness relating to 

professional facts 

29 11 17 

A violation of probity, honor or tactfulness relating to 

non-professional facts 

19 10 9 

 

* in number of countries 

 

Table 5.13: What is regulated in the disciplinary rules 
 

With regard to the sanctions, most countries have a level of sanctions (worldwide 85%, in Africa 100% and 

in Europe 82,61%). The three countries in Europe (Finland, Norway and Russia) al have a civil servant based 
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system. In Schotland the level of sanctioning, despite criticism from the profession, is limited to the lowest 

classification of sanctions only.  

 

Sanctions worldwide (38 out of 42 countries or 90.48%) also include suspension of the judicial officers. In 

Africa 100% have such power. 

 

In Europe 21 (from 24 countries, 87.5%) have such power: 

 

o England and Wales, Belgium, Bulgaria, Scotland, Spain, Finland, France, Georgia, Greece, 

Hungary, Italy, Lithuania, FYROMacedonia, Moldova, Norway, Netherlands, Portugal, 

Romania, Slovenia, Slovakia, Sweden, Swiss (canton Genève), Czech Republic 

 

3 Countries do not have such power: 

o Estonia, Latvia, Russian Federation. 

 

A similar trend can be seen regarding permanent dismissal: worldwide 39 (of 41 countries, 95,12%) countries 

as part of a disciplinary sanction the judicial officer can be dismissed.  

 

In Europe 23 (from 24 countries, 95.83%) have such power (England and Wales, Belgium, Scotland, Spain, 

Finland, France, Georgia, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, FYROMacedonia, Moldova, 

Norway, Netherlands, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Slovakia, Sweden, Swiss (canton 

Genève), Czech Republic). Only exception is Bulgaria. 

 

With regard to the jurisdiction in disciplinary proceedings we see a mixed view: 

 

 Worldwide* Europe 

 

No 10 4 

The common competent jurisdictions 13 7 

A special jurisdiction 8 5 

A special entity 4 3 

The profession, under the form of a special branch (a chamber of discipline 

for instance), for all the sanctions that can be pronounced 

17 11 

The profession, under the form of a special branch (a chamber of discipline 

for instance), for part of the sanctions that can be pronounced 

6 3 

Other (please specify): 

 

5 3 

* Number of countries; different answers were possible 

 

Table 5.14: jurisdiction in disciplinary proceedings 
 

Can a disciplinary sanction be challenged? 

 

In some countries there are certain restrictions challenging the disciplinary sanction. Only two (European) 

countries do not enable the judicial officer to challenge a disciplinary sanction: Norway (civil servant based 

system) and Czech Republic (self employed system): 
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 Worldwide % 

 

Europe % 

Yes 80,49 79,17 

No 7,32 8,33 

For certain sanctions only 12,2 12,5 

 

Table 5.15: restrictions to disciplinary sanctions 
 

 

5.6. Disciplinary committee 

 

With regard to the body in charge of disciplinary proceedings it is remarkable that in a substantial number 

of countries a body directly related to the profession carries out those proceedings: 

 

 Europe  

 

A body internal to the profession  Spain, Finland, France, Georgia, Lithuania, 

Norway, Romania, Russian Federation, Sweden 

A body external to the profession  Scotland, Estonia, France, Luxemburg, Moldova, 

Netherlands, Sweden, Czech Republic 

A mixed body  England and Wales, Belgium, Bulgaria Greece, 

Hungary, Latvia, FYROMacedonia, Moldova, 

Portugal, Slovakia 

 

Table 5.16: the body in charge with disciplinary proceedings 
 

Having a closer look at some countries we may conclude that also the number of members of the disciplinary 

body varies: 

 
 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 65  

 

The Disciplinary Committee shall consist of at least eight members. The mandate of the 

Disciplinary Committee is three years. 

 

The Minister of Justice shall appoint half of the members of the Disciplinary Committee. 

 

A member of the Chamber may be elected from the membership of the Chamber to 

serve as a member of the Disciplinary Committee if he: 

 1. has at least 5 years of judicial service; 

 2. has not been elected as a member of this body for more than two 

consecutive mandates. 
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Czech 

Republic 

Article 114 

 

The disciplinary committee has 9 members. 

 

The disciplinary committee members elect the chairman and the vice chairman from its 

ranks. 

 

The managing, deciding and acting of the disciplinary committee is regulated by the 

Chamber’s disciplinary rules. 

 

The disciplinary committee vice chairman deputises the disciplinary committee 

chairman. 

 

Membership of the disciplinary committee is not compatible with membership of the 

Chamber presidium or the audit committee. 

 

Kazakhstan Article 171. Disciplinary proceedings 

 

A right to impose disciplinary penalty upon private bailiffs shall be assigned to an 

authorized and territorial body which establish a disciplinary commission consisting of at 

least five members in odd number to consider disciplinary offenses.   

 

The composition of a disciplinary commission established by the head of the authorized 

or territorial bodies shall mandatory include a representative of the corresponding 

regional collegium of private bailiffs.  

 

The order of disciplinary commission meetings shall be established by the provision 

approved by an authorized body.  

 

Kosovo Article 370. Composition of the Disciplinary Commission 

 

The Disciplinary Commission appointed by the Minister shall be composed of three (3) 

members: 

 

1.1. two (2) members among judges, nominated by the Kosovo Judicial Council, and 

1.2. one (1) member among private enforcement agents nominated by the Chamber. 

 

Chair and members of disciplinary committee shall have their alternates. Members of 

disciplinary committee shall be appointed for two (2) years term, with the possibility of 

reappointment. 

 

Members of disciplinary committee are entitled to remuneration for their work, to be 

paid by funds of the Chamber, in amount set by the Minister as per proposal of the 

Chamber of Enforcement agents. 

 

Provisions of this law on liability and disciplinary procedure of the private enforcement 
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agents shall appropriately apply on replacers and deputy enforcement agents. 

 

France Bailiffs are subjected to disciplinary hearings, organized between the regional and the 

departmental chambers in which they practice and are composed of their elected peers. 

The departmental chamber is responsible for collecting the evidence and the regional 

chamber imposes the sanctions. 

 

FYROM Article 59. Disciplinary Body 

 

The Disciplinary Committee of the Chamber shall decide in the first instance of the 

disciplinary procedure.  

 

The members of the Disciplinary Committee shall be elected by the Assembly of the 

Chamber. 

 

The Disciplinary Committee shall carry out the disciplinary procedure upon a filed report 

and reaches a decision on it. 

 

The Disciplinary Committee shall be composed of five members out of which: three 

judges from the territory of the basic court for which the enforcement agent is appointed 

and two members from the Chamber. 

 

The initiation of the disciplinary procedure can be made upon a request of the Chamber, 

the competent court for the territory for which the enforcement agent is appointed, the 

parties and the participants in the enforcement.   

 

Against the decision of the disciplinary committee it shall be allowed to file an appeal to 

the Minister of Justice. 

 

Against the decision of the Minister of Justice the enforcement agent shall be entitled to 

initiate an administrative dispute.  

 

Other issues related to the work of the Disciplinary Committee shall be regulated with 

the Bylaws and the other acts of the Chamber.   

 

Latvia Latvia has a commission on disciplinary proceedings, consisting of 5 persons: 

 

• 2 representatives of the Ministry of Justice;  

• 2 representatives selected by the general meeting of the jury judicial executors;  

• 1 judge of the Supreme court appointed by the chairman of the Supreme court.  

 

Serbia Article 532. Composition of the Disciplinary Commission 

 

The disciplinary commission shall consist of five members. 
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The Minister shall appoint three members from among the ranks of judges with 

experience in enforcement and security proceedings. 

 

The remaining two members shall be appointed by the Executive Committee of the 

Chamber from among the ranks of enforcement agents nominated by the President of 

the Chamber. 

 

Members of the disciplinary commission shall elect the Chairman from amongst 

themselves, for a period of two years.  

 

Members of the disciplinary commission shall receive compensation for their work in the 

commission, the amount of which shall be defined by the Minister.  

 

 
Table 5.17: Provisions on disciplinary committee 
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6. Qualification and training 

 

6.1. Selection and recruitment 

 

CEPEJ in its Evaluation of legal systems in Europe 158 remarks: “In Europe, candidates for enforcement agent 

posts are often required to have completed a practical traineeship and/or hold a law degree. The prerequisite 

skills for enforcement agents should place them at the same level of expectation and training as judges and 

lawyers. […]. Regarding the training provided to future agents and the possible existence of a final selection 

procedure, different systems can be noted among the member states. Around three quarter of the responding 

states or entities (36 out of 48) said that there was specific initial training (as opposed to the “in-service 

training” provided to already practising agents) or an examination for entry into the profession of 

enforcement agent. It is noticeable that this trend is growing (70% in 2010) and that initial training in the 

field of enforcement is becoming a European standard.”  

 

In countries such as Belgium, France, the Netherlands, enforcement agents, prior to their appointment need 

to have worked as an assistant (deputy) enforcement agent for several years. In the Netherlands an 

enforcement agent who wants to be appointed needs to have worked at least two years as an assistant 

enforcement agent (article 5 DLPEA). In order to be appointed as an assistant enforcement agent the 

candidate has to pass the theoretical exams (the theoretical training lasts 3 years and is given by the 

University of Applied Sciences in Utrecht), and needs to have fulfilled a traineeship of one year. (Article 27 

DLPEA) 

 

 

Country 

 

Legal provisions 

Bulgaria Article 5  

 

Private enforcement agent qualification can be acquired by any legally capable 

physical person, who is a Bulgarian citizen and meets the following 

requirements: 

 

1. is educated in law; 

2. has acquired legal capacity pursuant the Law on the Judicial System; 

3. has three years’ juridical practice; 

4. has not been convicted to imprisonment for premeditated crime of 

general character, regardless whether he has been rehabilitated or not; 

5. has not had his private enforcement agent qualification revoked; 

6. has not been deprived of the right to practice legal profession or carry 

out business activity; 

7. is not in insolvency proceedings or an undischarged insolvent and has 

not been convicted of bankruptcy;  

8.  has passed the competition for private enforcement agent. 

 

                                                
158 CEPEJ European Judicial Systems (2012), page 328-329 
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For juridical practice under para. 1, item 3, the time during which the person 

has held a position or exercised a profession that requires education in law and 

capacity, including length of service of the persons educated in law who work 

as investigators in the system of the Ministry of Internal Affairs, shall be 

counted. 

 

Czech Republic Article 9, paragraph 1 and 2: 

 

The executor can be appointed from among citizens of the Czech Republic who: 

a) are fully legally competent; 

b) have already graduated from the Faculty of Law of the university and 

are resident in the Czech Republic; 

c) have no criminal record; 

d) have at least three years of working executor’s experience; and 

e) have passed the executor’s exam. 

 

The executor’s working experience is considered as the professional experience 

of executor, the executor candidate and junior executor clerk according to this 

Act. The Chamber fully considers as executor’s working experience the 

following professional experience: judge, judge of the Constitutional Court, 

assistant to a judge of the Constitutional Court or Supreme Court, prosecutor, 

solicitor, notary, commercial lawyer, judicial trainee, junior prosecutor clerk, 

junior solicitor clerk, junior notary clerk and junior commercial clerk the 

Chamber can also consider a maximum of 2 years of experience in another legal 

profession upon the approval of the Ministry. 

 

Article 128 

 

Graduation from the Faculty of Law of a university a registered seat in the Czech 

Republic or the Slovak Republic or their legal predecessors is considered to be 

a legal education in accordance with section 9 subsection 1b. 

 

France General conditions: 
 

➢ French nationality as defined by the Code of Nationality. 
➢ They must not have a criminal record or have had any disciplinary 

measures taken against them.  
➢ They must never have committed any acts contrary to honour, integrity 

or morals; 
➢ They have never been made bankrupt. 

 
Educational entry requirements 

➢ Candidates must have a university degree in law 
➢ Have undergone a period of practical training  
➢ Have passed the professional examination, unless they have a total or 

partial exemption from any of the above. 
 
Standard method of entry 
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The future bailiff must have a law degree or an equivalent qualification before 
starting the period of practical training. The period of practical training lasts 
two years, half of which must be in a bailiff’s office. The other half is spent in 
the office of a notaire, auctioneer, lawyer (avocat), accountant, public 
administrator, the legal or tax department of a company or with a member of 
a regulated legal or judicial profession abroad. 
This period of practical training may be reduced to one year for those 
candidates who have passed the professional examination of either Clerk of the 
Commercial Court (greffier), auctioneer, notaire or for any candidate holding a 
postgraduate legal qualification leading to qualification as a lawyer. 
The period of practical experience consists of professional practice and training 
courses provided by the National Chamber of Bailiffs and the National School 
of Procedure. 
The period of practical training is completed by a professional examination 
before a national board of examiners. This board is chaired by a judge 
(conseiller) of the Supreme Court, a senior university lecturer, three bailiffs and 
a bailiff’s clerk. 
 
Exemptions from the standard method of entry 
 
In certain cases, the law allows for an exemption for all or part of the period of 
practical training for the professional examination and even for the degree 
qualification: 
 

➢ Exemption from the degree qualification:  
Those persons with a degree from Political Studies Institutes or 
those who, as graduates from the National School of 
Procedure, have worked as a clerk for a period of ten years are 
exempt from the law degree requirement. 

➢ Full exemption from the professional examination and from the period 
of practical training. 

For all former bailiffs. 
➢ Exemption on a case by case basis. 

This decision is made by the Ministry of Justice, on the advice 
of the Board of the National Chamber of Bailiffs. 
Auctioneers are exempt from the period of practical training 
and may be exempt from the professional examination. 

➢ Exemption from the period of practical training by the decision of the 
Ministry of Justice:  

Chief clerks or those employees who have worked in a practice 
for six years and have a law degree. 

➢ Exemption from the professional examination and from all or part of 
the period of practical training:  

Former judges, former presidents and judges (conseillers) of 
the administrative courts, former lecturers and senior lecturers 
in law and economics, former notaires, former senior lecturers 
and part-time lecturers who are Doctors of Law and who have 
practiced for at least two years, former avocats of the Supreme 
Court and the Council of State who have also practiced for at 
least two years, persons who have worked for five years in the 
legal or tax departments of a public or private company 
employing at least three in-house lawyers;  former Clerks of the 
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Court (greffiers) may be exempt from both the period of 
professional training and the professional examination on the 
decision of the Ministry of Justice. 

 
Special method of entry 
 

French nationals who have studied in a Member state of the E.U. The 
decree of 21st December 1990 allows French nationals who either hold 
qualifications or degrees from other E.U. states or have exercised 
certain activities in a Member State of the European Union to be 
exempt, under certain conditions, from the degree requirements as 
well as from the period of professional training and the professional 
examination. 
 
This mainly applies to the following candidates: those with a university 
degree (a law degree or equivalent) and a diploma confirming that they 
have undergone a period of professional training in the Member State 
or another country. A certificate from the appropriate authorities in the 
Member State or other country must be produced which recognizes the 
qualification and certifies that professional training has taken place in 
that State. 
 
The prospective candidate must still sit an examination before the 
bailiffs’ examining board. 

 

FYROM Article 32. Conditions for Appointing an Enforcement Agent 
 

A person can be appointed as enforcement agent if he/she fulfils the following 

conditions: 

 

1) to be a citizen of the Republic of Macedonia; 

2) to have trial capacity and be in good general health condition;  

3) to have completed the Law School; 

4) to have at least five years of working experience in legal matters or 

three years in enforcement matters; 

5) to have passed the enforcement agent exam according to the 

programme proscribed by the Minister of Justice; 

6) to have active knowledge of the Macedonian language; 

7) not to be convicted by final court decision to an unconditional sentence 

of over six months imprisonment, or not to be banned from practicing 

his profession as an enforcement agent; 

8) to have the equipment and the facilities required and appropriate for 

carrying out enforcement actions; and 

9) to give a statement before a public notary about his/her property 

condition, with all the consequences for giving a false statement. 

 

The condition under paragraph (1), item 6 of this Article shall be proved by 

completed education in the Republic of Macedonia, if the education was 

completed abroad, with a certificate of active knowledge of the Macedonian 
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language, issued by the Faculty of Philology with the University “Kiril and 

Metodij” – Department for Macedonian Language and Southern Slavic 

Languages. 

 

The Minister of Justice shall prescribe the type of the equipment and office 

space necessary for the fulfilment of the condition under paragraph (1), item 8 

of this Article.   

 

The condition under paragraph (1), item 9 of this Article, foresees a statement 

given in front of a public notary, where the person will state his/her financial 

condition, regarding the property condition, financial claims, obligations, debts 

and similar, all that conditioned with the consequences for the criminal act 

giving a false statement (Article 367 Criminal Code).  

 

Kazakhstan Article 140. Private bailiffs in the Republic of Kazakhstan  

 

The position of private bailiff shall be held by a citizen of the Republic of 

Kazakhstan aged twenty five with higher legal education who experienced a 

contentious training on probation at a private bailiff’s office within at least one 

year, passed qualifying examination, obtained a license for execution of 

enforcement documents (‘bailiff license’) and got through a competition to fill 

a vacant position of private bailiff as established by this Law.  

 

The position of private bailiff shall not be held by a person recognized under 

the law of the Republic of Kazakhstan as disabled or partially disabled; awarded 

by administrative sanction in a judicial procedure for corruption law violation 

within three years prior to appointment to the position of private bailiff; 

dismissed by negative reasons from civil or military service, law enforcement 

body, court and justice agency; suffering from conviction outstanding or 

unspent as established by the law; being a debtor on a judicial act as well as 

deprived of a private bailiff license.    

 

Kosovo Article 326. Conditions for appointment of the private enforcement agent 

 

The person who meets the following conditions may be appointed as a private 

enforcement officer: 

 

1.1. he/she must be a citizen of Republic of Kosovo; 

1.2. he/she must have a legal capacity to act and must be medically fit; 

1.3. he/she must have graduated the faculty of law, in the country or abroad, 

with notified diploma in Republic of Kosovo; 

1.4. he/she must have passed the Bar Exam; 

1.5. he/she must have at least three (3) years of legal experience; 

1.6. he/she must have passed the enforcement examination; 

1.7. he/she is not undergoing any investigation procedure for any criminal 

violation, respectively he is not convicted for any criminal offense with 
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imprisonment for any act punishable for at least six (6) months of 

imprisonment, which affects the integrity of enforcement agent. 

1.8. he/she must provide a declaration of assets before a public notary, with all 

the consequences for providing false statement. 

 

If criminal proceedings are pending against a person who has filed an 

application for 

appointment as an enforcement agent, the appointment decision shall be 

postponed until the final decision is reached in the criminal procedure. 

 

Latvia As a jury judicial executor can be appointed those persons who 

 

• are citizens of the Latvian Republic; 

• speak the state language at the highest level;  

• have reached twenty five years' age;  

• comply with the following criteria of formation:  

• have received the higher vocational training of the second level       

under the accredited curriculum in the field of jurisprudence and 

qualification of the lawyer,  

• have obtained master’s degree in jurisprudence;  

• have gained experience, working in one of following positions:  

a) In the position of the judge, the jury lawyer, the jury 

notary, the public prosecutor,  

b) No less than two years – in the position of the assistant 

to the jury judicial executor,  

c) No less than five years – in the position of other legal 

specialty;  

d) have passed examination of the jury judicial executor. 

 

Latvia law further has some transitional provisions: 

 

(January 1, 2003) those former workers of offices of judicial executors who have 

passed certification who studied the law at high school and have been 

appointed to a post of the jury judicial executor also should complete the 

studies till September 1, 2010 in order to keep their position. 

 

For those persons, who will apply for the position of the jury judicial executor 

after January 1, 2012, the requirement regarding the master’s degree in 

jurisprudence will come into force. 

 

Serbia Article 471. Appointment Requirements for Enforcement Agents 

 

An enforcement agent shall be appointed by the Minister, for the territory of a 

higher court and the territory of a commercial court. 
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Any citizen of the Republic of Serbia with legal capacity may be appointed an 

enforcement agent if s/he fulfils the following requirements: 

 

1. Has a law school degree, and has passed the Enforcement Agent 

Examination and the Judicial Examination;  

2. Has completed the initial training and has at least two years of 

experience working in the field of law, having passed the Judicial 

Examination;  

3. Is morally fit to perform the duties of an enforcement agent; 

4. Is not a member of a partnership subject to bankruptcy proceedings; 

5. No criminal proceedings for a criminal offense against legal traffic or 

official duties are pending against him/her, and s/he has not been 

sentenced to an unconditional prison term of at least six months for 

a criminal offence, or for a punishable offence rendering him/her 

morally unfit for performing the duties of an enforcement agent. 

 

A person cannot be appointed as an enforcement agent if s/he had been 

dismissed from an enforcement agent or notary post or issued a disciplinary 

measure of removal from the directory of attorneys, or had been dismissed 

from judicial function or a function of public prosecutor or deputy public 

prosecutor. 

 

The moral fitness of enforcement agent candidates shall be assessed in 

accordance with the generally accepted moral standards, the Code of Ethics 

and the Standards of Professional Conduct of Enforcement Agents.  

 

 

Article 548 

 

Enforcement agents and deputy enforcement agents appointed pursuant to 

the Law on Enforcement and Security (“Official Gazette of the Republic of 

Serbia” No. 31/11, 99/11 – other law, 109/13 – decision of the Constitutional 

Court, 55/14 and 139/14) shall continue to operate. 

 

Enforcement agents and deputy enforcement agents appointed, or to be 

appointed, until 1 July 2016 shall be required to pass the Judicial Examination 

by 1 January 2018. 

 

If they fail to pass the Judicial Examination by 1 January 2018, they shall be 

removed from office. 

 

 

Table 6.1 Conditions for appointment 
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6.2. Exam as a requirement for appointment as enforcement agent 

 

As a part of the appointment procedure, several European countries demand the successful completion of 

an exam. In a number of countries, a special recruitment commission carries out the appointment procedure. 

Such recruitment commission advises the minister of justice on the person(s) to be appointment as 

enforcement agent. As a rule, the appointment commission has members from different (legal) branches 

(e.g. representative of the ministry of justice, representative of the judiciary, representative of the 

profession, eminent legal professional(s) versed in enforcement). The recruitment commission reviews the 

applications of the candidates and draws up a list of reasoned nominations of EA candidates for offices in 

the territorial jurisdictions of specific courts. The list is submitted to the Minister of Justice.  

 

The order of the candidates on the list is determined on the basis of their general enforcement agent’s 

examination scores, the professional skills and knowledge benefitting the performance of enforcement 

agent’s activities (professional specialisation, foreign language skills, IT skills, et al), length of enforcement 

and security-related service and length of service in the field of law.  The recruitment commission may test 

the knowledge of the candidates and interview them to determine their order on the list. 

 

In Europe the following countries have such exam for access to the profession: Germany, England and Wales, 

Belgium, Bulgaria, Denmark, Scotland, Spain, Estonia, France, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxemburg, FYROMacedonia, Moldova, Netherlands, Poland, Portugal, Czech Republic, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Sweden and Swiss. 

 

 
 

 

Country 

 

Legal provisions 

Czech 

Republic 

Article 9, paragraph 3 

 

The executor’s exam is considered as a special professional exam according to this Act. 

The Chamber also accepts the professional judicial exam, exam for judges, common 

exam for judges and solicitors, prosecutor’s exam, solicitor’s exam, notary’s exam, 

professional exam for commercial lawyers and final exam of junior executor clerks 

according to this Act. 

 

France According to decree N° 75-770 of 14th August 1975, the examination is open to: 

 

➢ All internal entrants without a law degree 

After ten years working in a bailiff’s office in which at least five years 

have been served as a principal clerk and on condition that the diploma 
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of the ENP has been obtained. 

 

➢ All external entrants holding a four year master’s degree in law. 

The academic stage must be followed by a two-year training period in 

a bailiff’s office. 

 

Two examination sessions take place every year in Paris under the authority of the 

national board of examiners, nominated by the Ministry of Justice, and presided over 

by a judge of the Supreme Court. The board of examiners consists of judges, university 

lecturers, bailiffs and clerks or chief clerks. 

 

The examination includes written and oral tests and has a reputation for its stringency 

with a failure rate of about 70 to 75%. 

 

The National Chamber of bailiffs finances the final professional examination. 

 

Kazakhstan  Article 141. Qualifications commission 

 

A qualifications commission shall: 

 

1) chair examination of the persons who passed training on probation and express 

intention to be involved in execution of enforcement documents; 

2) hold competition to fill a vacant position of private bailiff; 

3) hold a regular certification of private bailiffs. 

       

A qualifications commission shall be established under an authorized body.  The 

organizational, financial and material support to a qualifications commission shall be 

rendered by a republican collegium of private bailiffs.  

 

An authorized body shall confirm an examination procedure, examination questions as 

well as an amount of remuneration if a qualifying examination is passed.  

 

An authorized body shall award a person who passed a qualifying examination with a 

private bailiff license. 

 

The persons who failed to pass a qualifying examination shall be admitted to a repeated 

procedure at least one year after a qualifications commission takes a decision. 

 

A qualifications commission decision may be appealed to a court in a month's time upon 

receipt of its copy by a person concerned.   

 

The provision on qualifications commission shall be adopted by an authorized body 

upon agreement with a republican collegium of private bailiffs.  
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Article 151. Regular certification of private bailiffs  

A private bailiff shall be subject to certification once in three years. The certification is 

carried out to reveal whether a private bailiff adequate for the held position with a view 

to evaluate his/her professional skills and capability to use them in execution of 

enforcement actions as well as answer the requirements for private bailiffs as 

established by this Law.      

 

The regular certification of private bailiffs shall be carried out by a qualifications 

commission as established by the provision on qualifications commission adopted by 

an authorized body.    

 

The concrete terms of certification and qualifications commission meeting shall be 

determined by an authorized body and notified about to a private bailiff not later than 

two months before the regular certification.   

 

The repeated certification shall be carried out not later than six months in case of a 

negative decision on the regular certification of a private bailiff.    

 

The qualifications commission decision on non-adequacy of a private bailiff for the held 

position following the results of the repeated certification is a reason for withdrawal of 

a private bailiff license.   

 

Kosovo Article 336. Private enforcement agents’ Examination Committee 

 

Exam for private enforcement agents shall take place before the private enforcement 

agents’ Examination Committee (hereinafter: Examination Committee); 

 

The composition of the Examination Committee shall be determined by the Minister 

through a decision. 

 

The President, members and secretary of the Committee shall be entitled to reward 

for their work in the Commission at the amount set by the Minister. 

 

Latvia The persons, wishing to hold the position of the jury judicial executor, are examined by 

the special examination board which is appointed by the Minister of Justice, choosing 

representatives from the Ministry of Justice, courts, the academic personnel of high 

schools and the jury judicial executors. 

 

The examination is held by the Latvian Council of the jury judicial executors. The 

Minister of Justice according to the offer by the Latvian Council of jury judicial executors 

defines the structure of the examination board and sets the examination questions.  

 

The payment for passing the examination of the jury judicial executor makes 150 LVL. 
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Examination consists of 3 parts: the test with 25 questions, 2 theoretical questions and 

the casus. It is required to give answers to the theoretical questions verbally.  

 

The persons, who have passed the examination, receive the corresponding certificate 

with the term of validity of 3 years. 

 

The decision on appointment to the position of each person, who complies with all the 

requirements and has passed the examination, is drawn by the Minister of Justice, 

taking into account the response given by the Latvian Council of jury judicial executors. 

 

 

Table 6.2 enforcement agent’s exam 
 

 

6.2. Traineeship 

 

In most European countries a traineeship is necessary. In paragraph 6.1 we already mentioned the 

importance of practical experience of an applicant prior to the appointment as enforcement agent. Such a 

practical experience may be based on an obligatory traineeship (as is the case in other countries) and in 

addition working experience as an assistant (deputy) enforcement agent.  

 

In countries such as Belgium, France, the Netherlands, enforcement agents, prior to their appointment need 

to have worked as an assistant (deputy) enforcement agent for several years. In the Netherlands an 

enforcement agent who wants to be appointed needs to have worked at least two years as an assistant 

enforcement agent (article 5 DLPEA). In order to be appointed as an assistant enforcement agent the 

candidate has to pass the theoretical exams (the theoretical training lasts 3 years and is given by the 

University of Applied Sciences in Utrecht), and needs to have fulfilled a traineeship of one year. (Article 27 

DLPEA). In Belgium the traineeship is at least 2 years (article 511 Belgian Civil Procedure Code). For 

appointment as enforcement agent the candidate applicant needs to have worked as an assistant 

enforcement agent for at least five years (article 515 Belgium Civil Procedure Code).  

 

The length of the traineeship varies: 

 

 
 

Table 6.3 length of the traineeship 
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6.3. Training 

 

6.3.1. Introduction 

 

In general training can be described as “the acquisition of skills, concepts and attitudes that results in 

improved performance within the job environment”. When it refers to enforcement agents a distinction can 

be made between legal training and training of other skills, e.g. managerial skills. The last type of training 

should not be neglected: the private enforcement agent is acting as an entrepreneur and as such, beside the 

enforcement activities, is also responsible for managing the office. 

 

With regard to the legal training different approaches can be used. 

 

1. First a distinction can be made between (adults’) professional training and law students, 

studying law. 

 

2. Secondly a distinction needs to be made between the type of professionals: training of 

professionals involved in enforcement, i.e. the enforcement agents and/ or judges, and 

(legal) staff (court clerks, staff of the office of an enforcement agent) differs. 

 

3. Thirdly a distinction needs to be made between the training of future professionals and staff 

before or soon after their appointment (initial judicial training) and the need for training of 

those who are already experienced in civil enforcement matters (continuous or ongoing 

training).  

 

What is the importance of training? According to Rec 17/2003 IV.8 “Enforcement agents should undergo 

initial and ongoing training according to clearly defined and well-structured aims and objectives.” This 

recommendation is confirmed by the CEPEJ 2009 Guidelines. 

 

As we have seen in chapter 2, CEPEJ, the Council of Europe’s Commission for the Efficiency of Justice 

underlined the importance of training for EAs: “The professional training of enforcement agents is important 

for the proper administration of enforcement itself. It is essential to instruct future execution agents on their 

responsibilities in order to guarantee a uniformity of skills. In Europe, candidates for enforcement agent posts 

are often required to have completed a practical traineeship and/or hold a law degree. The prerequisite skills 

for enforcement agents should place them at the same level of expectation and training as judges and 

lawyers.” 159  

 

CEPEJ reported160 that around three quarter of the responding states or entities (36 out of 48) has a specific 

initial training for enforcement agents or an examination for entry into the profession of enforcement agent. 

It is noticeable that this trend is growing (70% in 2010) and that initial training in the field of enforcement is 

becoming a European standard.  

 

                                                
159 European judicial systems Edition 2012 (data 2010): Efficiency and Quality of Justice European Commission for the 

Efficiency of Justice (CEPEJ), page 328 

160 European judicial systems 2012, page 329 
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Table 6.4 Initial training or examination to enter the profession of enforcement agent 161 
 

 

6.3.2. Initial training 

 

CEPEJ in its 2009 Guidelines on enforcement underlines the importance of training prior to appointment as 

an executive official: “For the fair administration of justice it is important that the quality of enforcement 

should be guaranteed. Member states should accredit enforcement agents only if the candidates concerned 

are of a standard and training commensurate with the complexity of their tasks. A high quality of training 

of professionals is important for the service of justice and to increase the trust of users in their justice system. 

 

UIHJ, the International Union of Judicial Officers has done a survey on training among its 88 member 

countries. The most important results:  

 

 

Question UIHJ survey Worldwide 

In % 

Europe 

In % 

No level required 13,64 17,86 

One year of law study or equivalent 4,55 0 

Two years of law study or equivalent 0 0 

Three years of law study or equivalent 18,18 21,43 

Four years of law study or equivalent (Master 1 or equivalent) 36,36 25 

Five years of law study or equivalent (Master 2 or equivalent 25 35,71 

More than five years of law study (doctorate, PhD or equivalent) 2,27 0 

 

Table 6.5: The minimum level of legal education required for an enforcement agent 
 

 

 World wide % Europe % 

Question UIHJ survey Yes No Yes  No 

                                                
161 Source: European judicial systems 2012, page 329 
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To become judicial officer: does an initial professional 

training exist 

66,67 33,33 70,37 29,63 

To become judicial officer, is a prior professional training 

generally compulsory? 

70,59 29,41 65 35 

Can you be dispensed of this training in exceptional cases 

(for instance if you have an experience in another legal 

profession, such as a judge or a lawyer)? 

58,82 41,18 65 35 

Does the profession provide the theoretical training? 76,67 23,33 75 25 

Does the training include practical training? 88,24 11,76 90,48 9,52 

 

 
Table 6.6: some data regarding initial training 
 

 

 
 

 

Table 6.7 Length of the initial training, worldwide  
 

 

 
 

Table 6.8 Length of the initial training in Europe  
 

 

6.3.3. Ongoing training 

 
Most European countries developed a system for ongoing training. Secondary legislation defines the 

curriculum for such ongoing training: 
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Table 6.9 Number of European countries with ongoing training obligations 
  
 

Duration: 
 

World wide % Europe % 

One week 53,33 57,14 

Two weeks 33,33 33,33 

More than two weeks 13,33 9,52 
 
Table 6.10 Duration of ongoing training 
 
 
The secondary legislation normally provides the following provisions: 

 

1. The number of points of ongoing training during a certain time period (e.g. one or two years; 

 

• As an example: in the Netherlands each (deputy) enforcement agent needs to have 30 points 

every two years.  

• For legally relevant courses and courses regarding professional standards, one point is one 

full hour of training; 

• For all other courses, providing such a course raises the quality of the profession per two full 

hours of training one point is given; 

• Number of points for an enforcement agent who leaves the profession is pro rata the 

number of months in the period the enforcement agent was still active as an enforcement 

agent; 

 

2. Set a power for the Executive Committee to grant a certain number of points to a certain course; 

 

• This gives the possibility to the enforcement agent also to follow courses from different 

institutes (providing the Executive Committee has given approval prior to the following of 

the course). Criteria for approval: 

o Training is related to an enforcement relevant subject; 

o Training is given by professional trainers; 

o Study material is at least university level; 

o Minimum number hours of the training is two; 

o Request for approval is done prior to the training course 

• Restriction to the type of courses: e.g. at least two third must be in legally relevant courses; 

 

3. Set a power for the Executive Committee that certain training courses are compulsory; 
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4. Registration of points through the Chamber of enforcement agents  

 

• Obligation of the participant of a training to sign the attendance list before the training starts 

and once the training is finished: 

 

o No signature means no points; 

o The trainer also signs the attendance lists for confirmation. 

 

5. Possibility to request (partial) exemption for scientific, profession related, publications 

  

• For example, in the Netherlands for publications in a scientific or professional legal magazine 

per 430 words one training point is given, with a maximum of 15 points. 

 

 

Country 

 

Legal provision 

Bulgaria Article 29, paragraph 2 

 

The private enforcement agent shall be obligated to enhance his qualification, as well 

as to instruct, train and advise his assistants and employees.  

 

France Initial training 

 

In 2005, Ecole Nationale de Procédure (ENP) introduced a new system of training 

divided into three levels: 

1. Clerc expert 

2. Clerc aux procedures 

3. Clerc significateur 

 

The first two levels (clerc expert, clerc aux procedures) lead to the qualification of bailiff. 

The third level leads to the qualification of “clerc significateur” (document serving 

clerk). 

 

Ad 1: Clerc expert 

 

Entry requirements: Either Master of laws degree from a University or the professional 

qualification of clerc aux procedures after two years service in a bailiff’s office.  

 

Training period: 600 hours over two years of which 480 are in a classroom situation. 

Training hours are considered as working hours. 

 

The training programme comprises of: 

• 28 modules based on themes focused on the bailiff’s professional activities, 

especially enforcement proceedings, protective measures, service of 

documents, file accounting, drafting claims or leases. 

• 16 pieces of homework to prepare by correspondence in compliance with the 
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professional examination programme covering the following subjects: drafting 

documents, choice and methods of procedure, drafting legal advice and 

drafting legal reasoning. 

 

Ad 2 Clerc aux procedures 

 

Entry requirements: Baccalaureat or 3 years’ experience in a bailiff’s office. 

 

Training period: 238 hours within a 9-month period spent on individual tuition. 

 

The training programme comprises of:  

• 18 modules based on themes focused on the bailiff’s clerk’s activities, especially 

concerning managing enforcement proceedings, service of documents, 

accounting of files, etc. 

 

Ad 3 Clerc significateurs 

 

Entry requirements: none 

 

Training period: 56 hours within a maximum of 4 months. 

 

The training programme comprises of:  

• 6 modules based on the service of documents. 

 

Ongoing training 

 

Article 3 Bis 

 

Ongoing training is compulsory for enforcement agents. The rules for ongoing training 

are regulated in a decree. The Chamber decides on the modalities of the ongoing 

training. 

 

The law of 22nd December 2010 introduced compulsory ongoing training for bailiffs 

with a provision providing for a minimum of twenty hours a year or forty hours every 

two years.  

 

In order to comply with this provision, the ENP has created a special department, called 

ENP PRO, organizing training sessions exclusively for bailiffs throughout France 

providing on-going training at the request of regional or departmental chambers of 

bailiffs. 

 

On-going training may also be given through other national and international 

conferences, seminars, or conventions. 

 

This duty to comply with the compulsory on-going training requirement is supervised 

by inspectors sent out by the regional chamber annually to control bailiff’s offices to 
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ensure that they fulfill the requirements of professional practice. 

 

Kosovo Article 351. Training of private enforcement agents 

 

Private enforcement agent, replacer and deputy private enforcement agent shall attend 

professional training. 

 

The chamber shall keep records of seminars and other forms of professional trainings 

of private enforcement agents and reports to the Minister. 

 

Kazakhstan Article 148. Liabilities of private bailiff’s paragraph 1 under 9: 

 

A private bailiff shall be liable:  to improve professional qualification on a regular basis;  

 

Latvia Each jury judicial executor passes the qualification examination no less than once in five 

years (starting from the date of appointment to the position or the day of delivery of 

the previous qualification examination). 

 

The qualification examination is held by the Latvian Council of the jury judicial 

executors. Knowledge of the jury judicial executors is checked by the examination 

board. Examination consists of the test and the casus resolution.  

 

The jury judicial executor can undergo the qualification examination twice. If after the 

second attempt the jury judicial executor cannot pass the examination, he/she shall be 

dismissed. 

! 

Each 5 years the jury judicial executor can accumulate the qualifying credit points 

allowing him/her completely or partially to be liberated from the duty to pass the 

qualification examination. Credit points in the order established by the Cabinet of 

Ministers are issued for the academic and the research activities, attending courses and 

seminars, participating into the international conferences and other actions which 

could raise qualification of the jury judicial executors. 

 

Serbia Article 499. Professional development obligation of enforcement agents and initial 

training 

 

An enforcement agent is required to attend continuous professional training. 

 

The Chamber shall keep a record of attendance of the continuous professional training 

and other forms of professional development and shall notify the Ministry thereof. 

 

The programme of the professional development of enforcement agents shall be 

prescribed by the Chamber. 

 

Prior to being appointed an enforcement agent, a candidate must complete the initial 

training, the programme and the duration of which shall be prescribed by the Chamber. 
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The Chamber shall keep a record of attendance of the initial and continuous 

professional training and other forms of professional development and shall notify the 

Ministry thereof.  

 

The records of attendance of continuous professional training and other forms of 

professional development shall contain: the name, surname and seat of the 

enforcement agent, as well as the form and duration of the training. 

 

The records of attendance of the initial training shall contain: the name, surname, date 

of birth, personal identification number, permanent or temporary address, and the date 

of completion of the training. 

 

 

Table 6.11 Legal provisions on initial and ongoing training 
 

 

7. Distribution of cases 

 

To avoid an uneven distribution of cases among enforcement agents, several countries opted for a system 

of equal distribution of cases. It is normal in systems with independent enforcement agents to have a natural 

division among larger and smaller offices emerging. In principle creditors are free to choose any enforcement 

agent among the ones active in a given jurisdiction.  

 

A first question that arises is whether private companies need to follow provisions or recommendation to 

distribute cases evenly among all enforcement agents. Reason why in several countries the provision is 

connected with the results achieved by the enforcement agents: more cases are assigned to more successful 

enforcement agents. 

 

Most countries that introduced a system of equal distribution, limit themselves to entities owned or 

controlled by the State only. 

 

If the entity owned or controlled by the state has the possibility to chose between enforcement agents 

appointed for the area in which the debtor is domiciled, in the absence of proper criteria, it may lead to 

corruptive practices. If a physical person (or entrepreneur or private company) is an enforcement creditor 

he/she can file a motion to enforce to any enforcement agent and he/she doesn′t have to provide any 

explanation. The creditor who represents a public company or any other creditor that is owned or effectively 

controlled by the state has to choose between several competent enforcement agents following some 

criteria.  Several countries who now introduced an equal distribution system, did so without any criteria and 

general managers of those companies are defending their decision to send all cases to some EAs and none 

to the others. They argue that there are no criteria in the law, so they could distribute cases in the way they 

find it appropriate. This might be a very dangerous situation since it might lead to legally dubious agreements 

between public companies managers on one hand and enforcement agents on the other.  
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This is the reason that a next step might be that every enforcement agent receives an equal number of utility 

cases. This solution although it seems fair cannot be justified either. That would mean that all enforcement 

agents are equally treated regardless of their success in collection of state claims.  

 

The other possible solution is that in state cases all motions to enforce have to be sent to the Chamber of 

private enforcement agents. The Chamber could be competent for distribution of cases between 

enforcement agents appointed for the area in which the debtor is domiciled. This would require the Chamber 

to adopt proper regulations and rulebooks.  

 

The criteria for distribution of the state cases have to be known in advance. The criteria should include: the 

percentage of successfully ended enforcement cases, the percentage of unsolved enforcement cases, 

average time necessary to end utility case according to the previous practices, the percentage of cases 

coming from the same creditor (it shouldn′t exceed a certain percentage, otherwise the enforcement agent 

couldn′t be considered independent). The enforcement agent should have the right to a legal remedy if these 

criteria haven′t been followed by distribution of state cases. This solution would strengthen the authority of 

the Chamber on one hand and eliminate possible corruption on the other. 

 

In general, the system of equal distribution should: 

 

• Import automatically data about the cases to be distributed, to be provided by creditors in the 

prescribed format; 

• Guarantee an equal distribution of cases among enforcement agents; 

• Make possibly to easily exclude enforcement agents who have ceased their activity or that should 

be excluded on other grounds (grave violations, very poor results, et cetera) or to decrease 

enforcement agents’ allocations by a certain percentage; 

• Ensure a random allocation, ensure that on the long run larger and smaller claims will be evenly 

distributed; 

• Be flexible in order to add further criteria for the distribution of cases; 

 

The proposed distribution through a central point (i.e. Chamber) is not new in Europe. Also other countries 

use such a system for the distribution of cases from tax authorities and other public authorities. A survey 

among several European countries showed the following picture: 

 

Country Organization equal distribution 
 

Belgium Flanders: the regional claims are divided equally among all enforcement 
agents. 
Wallonia: the regional claims are subject of a public tender.  
 
Local tax claims: mostly given to enforcement agents by a personal selection 
of the local authority (sometimes also public tender)  
 

Bulgaria There are no mandatory rules to follow when a public body assigns a private 

enforcement agent with the collection of its public claims.  

 

As a matter of practice established to date, the tax agency signs a kind of 

framework agreement with the Chamber (mainly to set a fix cost of 
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enforcement paid by the agency) and then decides on its own how many cases 

and to which private enforcement agent. 

 

England and 
Wales 

The Public Authority issuing the work can decide for itself whether it awards 

an exclusive contract to one enforcement company for a set time or for on a 

rolling contract basis. Or it can invite a number of enforcement companies to 

tender and appoint more than one in competition with each other.  

Further one main contractor may be appointed (after a tender exercise) and 

a second one might be asked to try and enforce those cases returned by the 

main contractor as unenforced.  

Providing the allocation process is fair to the applicants then any business 

model is possible. There are lots of criteria but performance is at the heart of 

most tenders. 

The issuing authorities often have their own legislation and they can delegate 

this to those chosen to collect their taxes. All civil enforcement agents have 

to meet certain criteria but they may be collecting or enforcing different types 

of warrant on a daily basis sometimes having different powers and fee scales. 

For example, it may be possible for a bailiff collecting income tax to break into 

a property but later in the day that same bailiff may be enforcing a parking 

fine and is not allowed to break in. He or she must know the different powers 

attached to each type of case being enforced 

 

Estonia Public claims (not specifically tax claims) are divided between bailiffs by the 

Chamber of Bailiffs and Bankruptcy Trustees.  

 

It is done via special information system. 50% of the claims are distributed 

equally between bailiffs and distribution of other 50% is decided according to 

bailiffs' progress ranking. 

 

France The enforcement is done in competition with state enforcement agents for 

recovery State claims, e.g. VAT, income taxes. 

 

In practice the private enforcement agents receive the cases when state 

enforcement agents are not able to manage them. 

 

Greece The distribution is done through a selection of offices, though the Chamber 

prefers equal distribution 

 

Lithuania Before July 1st 2014 the tax authorities were making a selection of offices. 

From but from July 1st 2014 the cases in which the creditors are state (mostly 

Tax inspection and courts), are divided by Chamber of Bailiffs. 

 

Luxemburg Tax authorities make a selection of offices. (Based on networking, speed, and 

costs) 
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Table 7.1 Equal distribution of cases 
 

8. Fee schedule 

 

8.1. Introduction 

 

An enforcement fee system serves various purposes. One is obviously to affect the behavior of different 

players in the enforcement process: 

 

➢ for defendants/debtors to comply voluntarily and quickly avoiding enforcement costs and fees 

➢ for claimants/creditors to refrain from using the system in “hopeless” cases. 

➢ for all parties at least trying to keep the costs within reasonable limits, 

➢ for the enforcement agent to use appropriate enforcement measures, 

 

The purposes are various and so will be the thoughts on such a system. Several systems are possible: 

 

1. A simple series of fixed charges: 

 

This is the case in the Netherlands. 

 

Advantage:  

 

The enforcement agent treats small cases with exactly the same interest as large cases. After all for 

each action, the same fee is generated, no matter whether the value or interests of the case.  

 

Danger:  

 

There is a risk that difficult, time-consuming cases will not be treated with the additional attention 

and energy that they may require; and since difficult cases frequently tend to be cases for significant 

amounts of money (in which the debtor may be willing to spend resources to evade judgment or 

hide its assets), the result is that the most economically important cases are often not adequately 

handled under this fee structure. 

 

2. A proportional fee: 

 

The enforcement agent receives a percentage of the amount collected.  

 

Advantage: 

 

Large, difficult cases will be handled more effectively, since the enforcement agent earns more, the 

more he collects for the creditor, and the enforcement agent therefore is paid well for devoting 

significant effort to collecting the large case.  

 

Danger: 
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Small cases become less interesting to the enforcement agent, and possibly completely unprofitable; 

and the debtor has no incentive to cooperate with the collection process, since the fees charged 

against the debtor are unchanged whether the debtor cooperates or not. 

 

3. A combination of approach 1 and 2: 

An initial (fixed) fee to handle the immediate costs of opening a case or certain activities and, in 

addition, proportional fees.  

 

Advantage: 

 

This structure solves several of the problems with each of the other structures:  

 

➢ even the small case is profitable to the enforcement agent,  

➢ the debtor to reduce its costs to some degree by earlier compliance,  

➢ it provides the enforcement agent with incentive to handle difficult, time-consuming cases 

effectively.  

 

This therefore seems like quite a reasonable structure for the tariff. However also with this structure 

some problems arise. 

 

Danger 

 

Small cases may be profitable, but a less remunerative use of the enforcement agent’s time than 

larger cases; thus small cases may still receive inadequate treatment.  

 

Second, this combined fee structure may result in excessive fees; however, that depends on the size 

of the fixed and proportional fees, which are yet to be determined.  

 

Finally, large debtors may also be quite cooperative (for example, large, well-established businesses 

often pay their debts quickly, once they are adjudicated), yet under this Tariff they will be charged a 

proportional fee designed to compensate the enforcement agent for the difficult case and the 

uncooperative debtor. This may be less of a problem than it appears, since the debtor who intends 

to cooperate may always pay its debt before the enforcement agent becomes involved in the case. 

 

 

8.2. The components of a fee system 

 

In case a debtor refuses to pay a claim, the creditor is inflicted with certain expenses, the enforcement costs. 

Logically the creditor has to be compensated for these costs. The goal of the Tariff is to set the amount that 

can be charged to the debtor and/or the creditor. Following the system as described in CEPEJ 2009 (11) REV 

and following the legislation in most European countries, the enforcement costs consist of two different 

components: 

 

1. The enforcement fee (enforcement expenses)  

2. The performance fee (performance bonus) 
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Ad 1 Enforcement fees (enforcement expenses) 

 

The expenses of the enforcement process itself, in other words, the total of the amounts for each 

action undertaken by the enforcement agent in the course of a single case. 

 

Calculating these costs there are several issues to take into consideration: 

 

In contrast to the non-official tasks, the fees for the official tasks are recovered from the debtor in 

the absence of a voluntary agreement between debtor and an enforcement agent.  

 

These expenses include the costs of the enforcement agent’s time; the costs of the agent’s 

employees’ time; the costs of supplying the office in which the work is done; telephone and other 

office equipment, search and information services, court costs, travelling expenses, all related to the 

single case etc.  

 

The agent needs to do certain investments (e.g. IT and equipment); 

 

Ad 2 Performance fees 

 

This fee refers to the sum payable by the claimant to the enforcement agent in the event of 

satisfaction. According to CEPEJ 2009 (11) REV under the legislation of different countries these fees 

may be negotiated, set in advance or prohibited. 

 

Performance fees are an incentive for the enforcement agent. Without performance fees the 

enforcement agent is not concerned about effective enforcement and result achievement.  

 

The performance fees must be clearly connected to performance and result, which means that 

without result, the enforcement agent will not receive any performance fees. 

 

Two options exist: 

 

Option 1: Performance fees are a percentage of the amount collected 

Option 2: Performance fees are a fixed amount whatever the amount collected (a lump sum) 

 

 

8.3. Prepayment of fees 

 

As we have seen in paragraph 2.2.3.4. the enforcement fees should not limit the access to the enforcement 

system for vulnerable creditors. This means that a well-developed fee system also entails the possibility of 

legal aid in enforcement. In this respect, CEPEJ 2009 Guidelines notes: 

 

In order to guarantee access to justice, legal aid schemes, or alternative funding schemes, should be 

available to claimants who are unable to pay enforcement fees (i.e. by means of State funding or by 
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remitting the fees). Where legal aid is granted, the State may, if considered just, avail itself with 

mechanisms allowing it to recover its outlay from the proceeds of enforcement.162 

 

 

8.4. Legal provisions on fees 

 

Country 

 

Legal provisions 

Bulgaria Article 78 

 

Enforcement fees shall be collected for: 

 1. the performance of enforcement activities; 

 2. the performance of other activities. 

 

The amount of the enforcement fees shall be specified in a Tariff of the Council of 

Ministers upon proposal of the Minister of Justice after coordination with the Chamber. 

 

Private enforcement agents may negotiate additional compensation, and the higher 

amounts of sums paid shall not be regarded as enforcement expenses and shall not be 

owed by the debtor. 

 

Article 79 Collection of Enforcement Fees 

 

 For the collection of the enforcement fees an account shall be prepared in two or more 

copies, all of them signed by the private enforcement agent, one of which is handed to 

the obliged party. 

 

The account shall specify the provisions on which fees are owed, the material interest in 

the proportional fee, the amounts of fees and additional expenses due, the size of any 

advance payment received, and the consequences of default. 

 

The District Court shall issue a writ of execution for the outstanding fees and expenses. 

 

Article 80. Prepaid Fees 

 

For each action the private enforcement agent shall be paid an advance fee in accordance 

with the Tariff under Art. 78, para. 2. 

 

Article 81. Subsidized Enforcement Fees 

 

The advance enforcement fees for collecting of support obligations, and those for 

employment salary, shall be paid from the budget of the respective District Court. 

 

                                                
162 CEPEJ 2009 Guidelines under 62 



 

139 
 

 

The subsidized fee shall be restored to the court's budget, if collected from the debtor in 

the enforcement. 

 

Article 82. Ordinary Enforcement Charges 

 

The ordinary enforcement charges shall be collected only for actions that are explicitly 

specified in the Tariff and which do not depend on the material interest. 

 

Article 83. Proportional Enforcement Fees 

 

The proportional fees are collected as a percentage in accordance with the material 

interest and shall have a set minimal and maximal amount. 

 

The percentage of the proportional fee in accordance with the material interest shall 

decrease with the increase of the interest. 

 

For certain actions the Tariff may provision the fee under para. 1 to be collected at a 

reduced or increased amount. 

 

Article 84. Supplementary Foreclosure Fees 

 

 The supplementary enforcement fee shall be owed for individual enforcement actions, 

in non-working hours or during off days or bank holidays. 

 

The charge under para. 1 may not exceed the amount of the basic fee. 

 

Czech 

Republic 

Article 87 

 

The execution costs comprise the executor’s remuneration, the reimbursement of cash 

expenditure, the reimbursement for loss of time during effecting the execution, the 

reimbursement for delivery of the documents, the remuneration and reimbursement of 

company administrator costs, and if the executor or the company administrator is a VAT 

payer, the cost of execution plus the relevant VAT according to the special legal 

regulation 163(hereinafter “execution costs”). 

 

The entitled person has the right to reimbursement of usefully expended costs on 

enforced claims (hereinafter “entitled person’s costs”). The obligor to the entitled person 

settles the entitled person’s costs. 

 

The execution costs are settled to the executor by the obligor. 

 

                                                
163  Act no. 588/1992 Coll. VAT as amended. 
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The execution costs and the entitled person’s costs are enforced by the executor on the 

basis of an order to pay execution costs, and via one of the ways given for effecting an 

execution involving payment of some amount of money. 

 

Article 88 

 

In the order to pay execution costs, which the executor delivers to the entitled person 

and the obligor, he states the execution costs and the entitled person’s costs. 

 

The order to pay the execution costs includes the indication of 

a) The court that authorized the executor to perform the execution, 

b) The executor who is authorized to perform the execution, 

c) The executive title and the authority that issued it, or the person who  

prepared it, 

d) The entitled person and the obligor,  

e) The claim that should be enforced by the execution, 

f) The date and executor’s signature and the instructions concerning the  

objections. 

 

A participant to an order can present objections against the order by the executor within 

3 days from the date of delivery. If the executor does not fully satisfy the objection, he 

presents it without delay to the court  (Section 45), which rules on the objections within 

15 days. 

 

The court decision concerning the objections is delivered to the entitled person, the 

obligor and the executor. This court decision concerning the objections cannot be 

appealed. 

 

Article 89 

 

If the execution is suspended, the court can order the entitled person to settle the 

execution costs. 

 

Article 90. Executor’s remuneration 

 

The remuneration, the reimbursement of cash expenditure, the reimbursement for loss 

of time during performance of the execution, and the reimbursement for delivering the 

documents belong to the executor for the execution activities and other activities 

according to this Act, and if the executor is a VAT payer also the relevant VAT amount 

according to the special legal regulation.164 

 

The executor and the entitled persons can enter into an agreement concerning 

performance of the execution, in which they can agree on the contract remuneration for 

                                                
164  Act no. 588/1992 Coll., VAT, as amended. 
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the execution performance. The contract remuneration is not the execution cost. This 

agreement becomes effective when the resolution of the executor’s authorization to 

perform the execution is delivered to the executor. This does not affect the executor’s 

rights to the remuneration, the reimbursement of cash expenditure, the reimbursement 

for delivering the documents or the reimbursement for loss of time. 

 

The executor has the right to demand the appropriate advance payment for the 

execution cost from the entitled person. 

 

Article 91 

 

The contractual remuneration belongs to the executor for the performance of other 

activities according to section 74 subsection 1a if he does not agree with the applicant in 

another way. 

 

Article 92 

 

The Ministry states the details about the amount and the way of stating the 

reimbursement, the cash expenditure, and the costs for delivering the documents and 

the reimbursements for loss of time in the legal regulation. 

 

France Rates of fees are fixed by the State and, as a result, tariff agreements vary according to 

the type of service provided by the bailiff. When the service falls into the public service 

category (the serving of writs, seizures, sales at public auctions etc.), the legal tariff is 

fixed by law. However, the setting of tariffs is unrestricted if the service results from an 

activity outside of those identified as monopoly activities such as statement of facts, 

consultations, drafting of private agreements, etc. Unless the activity concerns the 

recovery of a debt in which case the system of fee calculation employed may result from 

an agreement between the bailiff and the client and the fee may be based on a 

percentage of the recovered amount. 

The services provided under the monopoly activity category, and which are therefore 

subject to a fixed fee, may also be subject to an additional fee within the strict application 

of the tariff in certain circumstances e.g. an emergency.  

 

In general, the bailiff’s fees resulting from professional activities may be classified into 

four categories: 

 

➢ If a court document has been served as part of the enforcement of a judgment, 

the cost falls to the debtor; 

➢ If it concerns recovery, the bailiff’s costs are paid by the creditor, unless the 

recovery takes place through an enforcement order, in which costs are paid by 

the debtor; 

➢ If the bailiff’s services are part of a non-monopolistic activity (statements of facts, 

consultation, drafting private agreements), the party requesting the service pays 

the bailiff;  

➢ If the bailiff is acting as a legal representative in the performing of an assignment 
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ordered by a judge (consulting, observing), the judge will fix the amount to be 

paid to the bailiff and name the party who must pay the fee in advance. 

 

When a bailiff is nominated to assist in a case in which the parties are receiving legal aid, 

the fees due are reimbursed by the State directly. 

 

Kosovo Article 352. Compensation for actions of enforcement 

 

The enforcement agent is entitled to award for his work and refund of costs incurred in 

relation to his work in accordance with tariffs on awards and cost refund for enforcement 

agents. 

 

Tariffs on enforcement agents, the calculation method and amount of reward and other 

costs relating to the procedures, and the transfer of cases and records from the dismissed 

private enforcement agent to another private enforcement agent shall be determined by 

the KJC upon proposal of the Chamber. 

 

Debtor is not responsible for any compensation to the enforcement agent, or any 

recovery of expenses, in excess of the amounts defined by the tariff. 

 

FYROM Article 46. Award for the Enforcement Agent  

 

The enforcement agent shall be entitled to charge award according to a tariff for the 

undertaken actions. 

 

The tariff for award of the enforcement agents shall be passed by the Chamber of 

Enforcement Agents, based on previous consent form the Minister of Justice, having in 

mind that the enforcement agents, for the performed actions, should charge for: 

1) award of the enforcement agent for the performed actions 

2) fee for case administration  

3) fee for the enforcement actions  

 

The award of the enforcement agent for the performed actions is determined according 

to:  

1. type of enforcement title and the type of claim that has to be enforced;  

2. the amount that has to be enforced by force with the monetary claims, 

respectively the value of the object of enforcement with the non-

monetary claims; and  

3. the amount of the collected assets with the monetary claims      

respectively the value of the object of enforcement with the non-

monetary claims.  

 

The price for case administration is determined on the basis of the main claim, 

respectively the value of the object of enforcement.   
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The price of the enforcement actions shall be determined according to the type, extent 

and duration of the performance of the enforcement actions and the location where the 

enforcement actions take place. 

 

Germany Article 125. Collection of costs  

 

The court costs and the costs of involving the court-appointed enforcement officer may 

be collected from the opponent only once the decision by which the costs of the 

proceedings have been imposed on the said opponent has entered into force.  

 

The court costs, from the payment of which the opponent is provisionally exempt, are to 

be collected from the opponent once the decision, by which the costs of the proceedings 

have been imposed on the opponent, has entered into force or once the legal dispute 

has been terminated without any ruling having been handed down as to the costs. 

 

Latvia Article 79 

 

For each official action (articles 73 and 74) which are carried out by the jury judicial 

executor, and also for the rendered legal assistance (article 75) the jury judicial executor 

has the right to take compensation irrespective of the state duty. Volume of commission 

on official actions of the jury judicial executor is defined according to the rate. It is 

forbidden to negotiate about the volume of the commission on the official action, 

different from the rate.  

 

Rates of official compensation of jury judicial executors under the offer of the Ministry 

of Justice which is coordinated with the Latvian Council of jury judicial executors are 

established by the Cabinet of Ministers. 

 

The state duty, official compensation of the jury judicial executor and the expenses 

connected with official actions of the jury judicial executor, are repaid by the person who 

has submitted the executive document, or by another interested person. 

 

 

Table 8.1 Legal provisions on fees 
 

 

8.5. A practical example: the Netherlands 

 

In paragraph 8.1 we referred to the different fee systems. In the Netherlands in practice a combination of 

the two systems (fixed fees and proportional fee) exists.  

 

The debtor has to pay the costs that are necessary to carry out the amicable debt collection, court 

proceedings and the enforcement. The enforcement agent is authorised for all these stages. Consequently 

costs can de divided in three different components: 

 

1. the costs of extra judicial debt recovery 
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2. the costs of proceedings 

3. the costs of enforcement 

 

1. Amicable (extra judicial) debt recovery: 

 

A fee for amicable debt-recovery activities can be recovered from the debtor. Most of the creditors use 

Conditions or terms of deliverance and payment. According to these conditions the costs of debt recovery 

have to be paid by the debtor. 

 

From 1 July 2012 the extra-judicial costs are regulated by law: 

 

Claim up to (in 

Euro) 

Relevant percentage With a 

maximum 

2.500,-- 15% on the amount of the claim 375,-- 

(minimum 40,--) 

5.000,-- 375,-- plus 10% over the amount of the claim minus 2.500,-- 625,-- 

10.000,-- 625,-- plus 5% over the amount of the claim minus 2.500,-- 875,-- 

200.000,-- 875,-- plus 1% over the amount of the claim minus 5.000,-- 2.775,-- 

> 20.000,-- 2.775,-- plus 0,5% over the amount of the claim minus 200.000,-- 6.775,-- 

 

Table 8.2 Table extra judicial costs in the Netherlands 
 

2. Costs of court proceedings 

 

If one has to go to court there are also standard court fees which are regulated by legislation. These fees are 

automatically added by the court to the amount the debtor has to pay. The amount of the fee depends on 

the height of the claim and the fact whether the debtor does or does not appear in court. The fees of the 

enforcement agents for the writ of summons are automatically added by the court to the amount the debtor 

has to pay too. 

 

The debtor also has to pay these costs. They consist of several components: 

 

a) the costs of the writ of summons (in 2014: Euro 77,52) 

b) the court fees  

c) the fee (salary) of the lawyer or solicitor (or enforcement agent) 

 

Ad a: writ of summons 

 

The costs of the service of the writ of summons are fixed by Ministerial regulation (BTAG). Per 1 

January 2016 the (fixed) fee amounts Euro 77,75 (excluding VAT). 

 

 

Ad b: Court fees 

 

The court fee is depending on the amount of the claim. Per 1 January 2016 the court fee amounts: 
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Court fee  

Creditor =  

a legal entity 

Court fee 

Creditor =  

a natural person 

Court fee 

under legal 

aid 

Cases at the local court    

Indefinite claims 

Claims < 500,-- 
€ 117,00 € 79,00 € 79,00 

Claims from Euro 500,-- up to 

Euro 12.500,-- 
€ 471,00 € 223,00 € 79,00 

Claims > Euro 12.500,-- € 941,00 € 471,00 € 79,00 

Cases at the district court    

Indefinite claims € 619,00 € 288,00 € 79,00 

Claims < Euro 100.000,-- € 1.929,00 € 885,00 € 79,00 

Claims > Euro 100.000,-- € 3.903,00 € 1.548,00 € 79,00 

Cases at the court of appeal    

Indefinite claims 

Claims < Euro 12.500,-- 
€ 718,00 € 314,00 € 314,00 

Claims euro 12.500,-- to Euro 100.000,-- € 1.957,00 € 718,00 € 314,00 

Claims > Euro 100.000,-- € 5.213,00 € 1.631,00 € 314,00 

  

Table 8.3 Table court fees in the Netherlands 
 

 

Ad c: fee (salary) of the representative of the creditor in court 

 

The salary (compensation of the representative in court proceedings) is based on the number of 

actions in court proceedings. A procedure in default is valued with one point. 

 

Claim (including interest until day the writ of summons 

was served and the extra judicial costs) 

Salary: 

Per point 

Maximum 

points 

250 30 3 

500 60 4 

1.250 100 5 

2.500 150 5 

3.750 175 5 

5.000 200 6 

10.000 250 6 

20.000 300 7 

40.000 400 10 

100.000 600 10 

200.000 700 None 

400.000 800 None 

1.000.000 1.000 None 

> 1.000.000 1.200 None 

Indefinite 60-800 None 
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Eviction 150 5 

Summary proceedings 200 2 

  

Table 8.4 Compensation for court representation in the Netherlands 
 

 

3. The costs of enforcement 

 

The enforcement fee 

 

Netherlands used to have a system of fixed fees. On 15th July 2001 when the new Act on Enforcement agents 

came into force the system was made redundant. Fixed fees continue to apply only to the costs payable by 

a debtor for the official duties of the enforcement agents (e.g. the costs incurred by an enforcement agent 

in enforcing a judgment). In the relation between client and enforcement agent the fees are completely free. 

 

For service and seizures outside the normal office hours we can ask for an extra fee to the claimant.  

 

As regarding the costs of searching official records, e.g. of information in the population register or the land 

register, removal and storage charges, locksmith’s fees we are only allowed to charge the real costs. From 

these costs the bills are considered to be a part of the writ. 

 

The performance fee 

 

For the enforcement actions thus, a system of fixed fees is used. However, the enforcement of an 

enforceable document is not limited to these “civil service” actions. Other “non-official” actions, in practice 

are also performed by the enforcement agent. For these services the enforcement agent will charge the 

creditor with a certain percentage of the money received.  

 

Such a percentage is not based on the fee schedule but is based on the agreement between the enforcement 

agent and the creditor.  

 

In general, the following fees are considered to be reasonable and therefore charged to the creditor: 

 

 

Amounts received up to 5000 euros 4% 

  More than 5000 but less than 22,500 euros 3% 

  More than 22,500 but less than 45,000 2.5% 

   More than 45,000 but less than 200,000  2% 

   More than 200,000 euros 1.5% 

 

Overview enforcement fees: 

 

Article 

Ministerial 

Regulation 

Enforcement action Fixed fee  

Fee is exclusive VAT; when 

applicable fee is raised with the VAT  
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2a service writ of summons or inventory 77,75 

2b service of judgment 74,83 

2c service of request to appear in court 61,51 

2d service of other documents 65,83 

2e attachment on movable 102,27 

2f attachment on movables in use by a third party  137,34 

2g attachment on shares or other  rights, 

attachment in divorce case,  

202,39 

2h attachment shares in limited company or public 

company 

222,16 

2i attachment on bearer shares or attachment under 

third party, not being an attachment on periodic 

payments 

162,97 

2j attachment under third party relating to periodic 

payments e.g. 

 income, salary, unless under 2K: 

115,99 

2k attachment alimony or maintenance case 99,06 

2l attachment under the creditor:  135,69 

2m attachment non-monetary claim handing over 

certain goods 

236,07 

2n attachment non-monetary claim, debtor has to 

deliver certain goods 

101,52 

2o attachment immovables and planes registered in 

the Netherlands 

140,52 

2p termination attachment on immovables 50,14 

2q attachment on ships or planes not registered in 

the Netherlands 

309,75 

2r legal custody 210,77 

2s announcement public sale  76,94 

2t public sale movable 269,24 

2u service of document priority creditor taking over 

enforcement 

72,31 

2v eviction 201,16 

2w arrest  233,81 

3a administrative fee in case only one attachment on 

income 

9,91 

3b administrative fee in case two attachments on 

income 

15,76 

3c administrative fee from the third attachment, per 

attachment 

5,85 

6a witness  in actions under 2 e/f/g/n 19,34 

6b witness in act ion under 2 m/o/q/v/w 67,70 

7 in case the action: 

a. as meant in 2, under e, f, g, h en n, lasts longer than 1,5 hours or 

b. as meant in 2, under m, q, r, t, v en w, lasts longer than 3 hours 
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the fee is raised with euro 18,98 for every 15 minutes the action took longer than 1,5 

respectively 3 hours and with euro 11,26fFor every 15 minutes the witness has been 

present longer than 1,5 respectively 3 hours 

 

8 Service of the document to the following address 23,93 

8 attempt attachment movable, nobody at home 48,18 

8 Unsuccessful arrest of a debtor 94,25 

 
 
Table 8.5 Overview fixed fees enforcement actions in the Netherlands 
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შემოკლებების ჩამონათვალი: 

 

სკ სამოქალაქო კოდექსი  

სა სასამართლო აღმასრულებელი 

CEPEJ ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობაზე 

CEPEJ (2009) 11  სახელმძღვანელო აღსრულების შესახებ ევროსაბჭოს 

არსებული რეკომენდაციის უკეთესი 

იმპლემენტაციისათვის, მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობის ევროპული კომისია (CEPEJ), CEPEJ (2009) 11 

REV  

CoE ევროპის საბჭო 

CEA (სამომავლო) აღმასრულებელთა პალატა  

COMONEX აღსრულების მსოფლიო კოდექსი (UIHJ) 

სსკ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

DEC აღსრულების კოდექსის პროექტი (ვერსია: აგვისტო 2016) 

DEEP 2015 პროექტი საქართველოს აღსრულების კოდექსის 2015 წლის პროექტი, 

რომელიც შემუშავებულ იქნა ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული „სააღსრულებო კანონმდებლობის 

განვითარება საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში 

EA აღმასრულებელი 

ECHR        ადამიანის უფლებების შესახებ ევროპული კონვენცია  

ECtHR        ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლო 

EU        ევროკავშირი 

ევროპის სასამართლო სისტემა 2012:    ევროპის სასამართლო სისტემა, 2012 წლის 

გამოცემა (2010 წლის მონაცემები): მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობა და ხარისხი, მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობის ევროპული კომისია (CEPEJ) – 13.3 

ტენდენცია და დასკვნა 

FP პროტოკოლი 1 ადამიანთა უფლებების ევროპულ 

კონვენციაზე 

საკ საქართველოს აღსრულების კოდექსი 

ICT         საინფორმაციო კომუნიკაციის ტექნოლოგია 

IR         საწყისი მოხსენება 

IT          საინფორმაციო ტექნოლოგია 

KE მთავარი ექსპერტი 

KOM საწყისი შეხვედრა 

კსწშ (არსებული) კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ 

LWG იურიდიული სამუშაო ჯგუფი 

MoJ იუსტიციის სამინისტრო  

M&C          ზედამხედველობა და კონტროლი 

აებ  აღსრულების ეროვნული ბიურო 
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PR მოხსენება პროგრესის თაობაზე 

Rec 17(2003)  აღსრულების შესახებ ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია (2003) 

17 მინისტრთა კომიტეტის წევრი სახელმწიფოებისათვის 

(მიღებულ მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 

სექტემბერს, მინისტრთა მოადგილეების 851-ე შეხვედრაზე)  

SEA     სახელმწიფო აღმასრულებელი 

SLWG   იურისტთა სამუშაო ქვეჯგუფი 

ToR     უფლებამოსილების პირობები  

UIHJ    სასამართლო მოხელეთა საერთაშორისო ასოციაცია 
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1. შესავალი 

 

ევროპის მასშტაბით სამოქალაქო და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების 

აღსრულება სათანადოდ არ იქნა დაფასებული ადგილობრივი და საერთაშორისო 

დაინტერესებული მხარეების მიერ, რომლებიც წარსულში ყურადღებას მეტად 

ამახვილებდნენ სასამართლო სისტემის რეფორმაზე და მოსამართლეების ტრენინგსა და 

კარიერულ განვითარებაზე. 1997 წელს, გარდამტეხ საქმეში Hornsby v. Greece, ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინდა, რომ ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლში ხსენებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება 

აგრეთვე მოიცავს აღსრულებას. სამართლებრივი პროცესი უნდა ფოკუსირდებოდეს არა 

მხოლოდ სასამართლოზე და გადაწყვეტილების გამოტანაზე, არამედ აგრეთვე ეფექტიანი 

და ეფექტური აღსრულების სისტემის განვითარებაზე: სამართლებრივი პროცესი არ 

სრულდება სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს 

გადაწყვეტილება მიჩნეულია სამართლიანად. ის აგრეთვე გულისხმობს, რომ ეს 

გადაწყვეტილება სისრულეში უნდა იქნას მოყვანილი.    

 

სამოქალაქო აღსრულების სფეროში საქართველომ უნდა შეიმუშავოს ახალი აღსრულების 

კოდექსი. აღსრულების რეფორმა აუცილებელი საჭიროებაა; 2008 წლის შემდგომ (აებ-ს 

ჩამოყალიბებით) არსებულ კანონმდებლობაში შევიდა არაერთი ცვლილება. ევროკავშირი 

მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობას აღსრულების რეფორმის განხორციელებაში; GIZ 

კი ეხმარება საკანონმდებლო შემოქმედებით პროცესში და სამოქალაქო სარჩელების 

ახალი აღსრულების სისტემის დანერგვაში. 

 

კანონმდებლობის მოწესრიგება შესაბამისობაში უნდა იყოს აღსრულების სფეროში 

საერთაშორისო სტანდარტებსა და პრინციპებთან, აქცენტით ადამიანის უფლებების 

დაცვაზე, დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს შექმნაზე, ისევე როგორც 

დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და ეფექტიანი აღსრულების სისტემის 

ჩამოყალიბებაზე. თავისთავად ნათელია, რომ საიმედო აღსრულების სისტემას არსებითი 

მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის ფინანსური სისტემისთვის და წარმოადგენს ინვესტიციების 

მოზიდვის, ეკონომიკური განვითარების და საქართველოს სოციალური კეთილდღეობის 

ქვაკუთხედს. საქართველოსთვის შესაძლოა სასარგებლო იყოს სხვა ქვეყნების საუკეთესო 

პრაქტიკის და მიღებული გამოცდილების ცოდნა. 

 

წინამდებარე ანგარიშში განხილულია აღსრულების სისტემის არსებული სტატუსი 

სხვადასხვა ქვეყნებში, რაც შეიძლება იყოს საქართველოს აღსრულების სისტემის 

შემდგომი გაუმჯობესების საფუძველი.  

 

ანგარიშის მიზანია მიმოიხილოს საერთაშორისო სტანდარტები და საუკეთესო 

პრაქტიკები. ყურადღება გამახვილდება ევროპის ქვეყნებში არსებულ განვითარებებზე. 

საერთაშორისო სტანდარტების კუთხით დამოწმების მიზნით გამოყენებულ იქნება 

ECtHR-ის საქმეები. Hornsby v. Greece საქმის (1997) შემდგომ EctHR-ში მნიშვნელოვნად 

იმატა აღსრულებასთან დაკავშირებულმა საქმეებმა. ეს გახდა მიზეზი ევროპის 
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საბჭოსთვის შეემუშავა აღსრულების საერთო სტანდარტები. 2003 წელს გამოიცა ორი 

რეკომენდაცია:  

 

• ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 16, წევრი 

სახელმწიფოებისთვის ადმინისტრაციული და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების შესახებ ადმინისტრაციული სამართლის დარგში (მიღებულ იქნა 

მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრთა მოადგილეების 

851-ე შეხვედრაზე) 

 

• ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 17, წევრი 

სახელმწიფოებისთვის აღსრულების შესახებ (მიღებულ იქნა მინისტრთა 

კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრთა მოადგილეების 851-ე 

შეხვედრაზე) 

 

CEPEJ-მა, ევროსაბჭოს კომიტეტმა მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე, სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულება შეიტანა მის პრიორიტეტულ საკითხთა სიაში. 2009 

წლის 17 დეკემბერს CEPEJ-მა გამოსცა სახელმძღვანელო აღსრულების შესახებ 

ევროსაბჭოს არსებული რეკომენდაციის უკეთ შესრულებისთვის. 

 

2014 წელს, UIHJ-მა, სასამართლო მოხელეთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელიც 88 

წევრი სახელმწიფოთი წარმოადგენს ერთ-ერთ უდიდეს გლობალურ სამართლებრივ 

ორგანიზაციას, გამოსცა აღსრულების მსოფლიო კოდექსი - საერთაშორისო 

სტანდარტების კრებული აღსრულების სფეროში.  

 

ამ დოკუმენტებს მივმართავთ, როდესაც შევეხებით საერთაშორისო სტანდარტებს. 

დოკუმენტები ეფუძნება ეფექტიანობას, გამჭვირვალეობას და აღქმადობას (გასაგებობას) 

იდეალური სისტემის გამოწერის გარეშე: არ არსებობს აღსრულების იდეალური სისტემა. 

ამ ოთხი დოკუმენტის მიზანი არის აღსრულების საფუძვლების, პრინციპების დაწესება. 

ამგვარად, ეს რეკომენდაციები, სახელმძღვანელოები და მსოფლიო კოდექსი შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას აღსრულების პროცესისა და პრაქტიკის შესაფასებლად.  

 

რაც შეეხება წინამდებარე ანგარიშში მოყვანილ სტატისტიკას, ჩვენ ძირითადად 

ვისარგებლეთ (2014 წლის) მონაცემებით, რომელიც შეაგროვა UIHJ-მ,  სასამართლო 

მოხელეთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. ეს სტატისტიკა ეყრდნობა კითხვარებს, 

რომლებიც შევსებულ იქნა მსოფლიოს 48 ქვეყანაში, მათ შორის, ევროპის 28 ქვეყანაში.1  იმ 

ადგილებში, სადაც ანგარიში ახსენებს ევროპის სტატისტიკას, მონაცემები ეხება ევროპის 

მხოლოდ ამ ქვეყნებში მოპოვებულ ინფორმაციას.  

                                                
1 გერმანია, ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, შოტლანდია, ესპანეთი, ესტონეთი, ფინეთი, 

საფრანგეთი, საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, 

მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ნორვეგია, ჰოლანდია, პორტუგალია, 

რუმინეთი, რუსეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, სლოვენია, შვედეთი, შვეიცარია. 
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რაც შეეხება კანონმდებლობას, გამოყენებულ იქნა შემდეგი კანონები (გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც სხვაგვარად არის მითითებული მიმოხილვაში): 

 

• ბელგია: Gerechtelijk Wetboek (ჰოლანდიური ვერსია) 

• ბულგარეთი: კანონი კერძო აღმასრულებლების შესახებ 

• ჩეხეთის რესპუბლიკა: კანონი სასამართლო აღმასრულებლებსა და სააღსრულებო 

საქმიანობაზე (აღსრულების კოდექსი) 

• ესტონეთი:  კანონი სასამართლო აღმასრულებლის შესახებ 2009 

• საფრანგეთი: სააღსრულებო წარმოების კოდექსი (ფრანგული ვერსია) და ბრძანება  

45-2592 აღმასრულებელთა სტატუსის შესახებ (2 ნოემბერი 1945) 

(თარმგანში; მხოლოდ შენიშვნები) 

• მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა: კანონი აღსრულების 

შესახებ (2016 წლის 1 აგვისტოს მდგომარეობით)  

• გერმანია: კანონი იძულებითი აუქციონის და  მოვალის ქონების მართვის შესახებ   

• ყაზახეთი: კანონი კერძო აღმასრულებელთა შესახებ 2010 

• კოსოვო: კანონი სააღსრულებო წარმოების შესახებ 

• ლატვია: კანონი სასამართლო აღმასრულებლების შესახებ (მხოლოდ შენიშვნები) 

• მოლდოვა: კანონი სასამართლო აღმასრულებლების შესახებ 

• ჰოლანდია: კანონი სასამართლო მოხელეთა შესახებ 2001 

• სერბეთი: კანონი აღსრულებისა და უზრუნველყოფის შესახებ 
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2. საერთაშორისო სტანდარტები: ევროპის საბჭო, ევროკავშირი და UIHJ 

 

2.1. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ძირითადი იურისპრუდენცია  

 

ECHR-ის მე-6 მუხლი უზრუნველყოფს სამართლიანი და საჯარო მოსმენის უფლებას 

ინდივიდის სამოქალაქო უფლებების და ვალდებულებების დადგენის ან ნებისმიერი 

სისხლისსამართლებრივი ბრალდების პროცესში.2  

 

ECHR-ის მე-6 მუხლის ტექსტი მხოლოდ ჩონჩხია.3 მართალია მუხლის დასათაურებამ 

(„სამართლიანი სასამართლო“) შეიძლება დატოვოს შთაბეჭდილება, რომ ის მხოლოდ 

სასამართლო წარმოებას ეხება, განხილული საქმეების შედეგად ცხადი გახდა, რომ 

„სამართლიანი სასამართლოს“ პრინციპი აგრეთვე მოქმედებს აღსრულების ეტაპზე.  

 

1997 წელს, გარდამტეხ საქმეში Hornsby v Greece4 ECtHR-მა დაადგინა, რომ ადგილი 

ჰქონდა ECHR-ის მე-6 მუხლის პირველი აბზაცის დარღვევას, როდესაც საბერძნეთის 

ადმინისტრაციული ხელისუფლების ორგანოებმა გონივრულ ვადაში არ შეასრულეს 

უზენაესი ადმინისტრაციული სასამართლოს ორი გადაწყვეტილება:  

 

 “[…] მე- 6 მუხლის § 1 ყველასათვის უზრუნველყოფს უფლებას წარადგინონ მათ 

სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებთან დაკავშირებული სარჩელი 

სასამართლოში ან ტრიბუნალის წინაშე; ამგვარად, ის განასახიერებს „უფლებას 

სასამართლოზე“, […] თუმცა, ეს უფლება იქნებოდა ილუზიური თუ ხელმომწერი 

სახელმწიფოს შიდა სამართალი  დაუშვებდა საბოლოო, მბოჭავი სასამართლო 

გადაწყვეტილების უმოქმედოდ დატოვებას ერთი მხარის საზიანოდ.  

 […]  მე-6 მუხლის განმარტება იმგვარად, თითქოს ის ეხება ექსკლუზიურად 

სასამართლოსადმი წვდომას და პროცესის წარმართვას, დიდი ალბათობით 

გამოიწვევდა ისეთ სიტუაციებს, რომლებიც ეწინააღმდეგება კანონის 

სუზენაესობის პრინციპს, რომლის პატივისცემის ვალდებულება ხელმომწერმა 

სახელმწიფოებმა აიღეს კონვენციის რეტიფიცირებისას. 

                                                
2 ECHR-ის მე-6 მუხლის აბზაცი 1: სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან 

წარდგენილი ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას 

ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის 

საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ. სასამართლო 

გადაწყვეტილება ცხადდება საქვეყნოდ, თუმცა მთელ სასამართლო პროცესზე ან მის ნაწილზე პრესა 

და საზოგადოება შეიძლება არ დაუშვან, დემოკრატიულ საზოგადოებაში მორალის, 

საზოგადოებრივი წესრიგის ან ეროვნული უშიშროების ინტერესებიდან გამომდინარე, აგრეთვე, 

როდესაც ამას მოითხოვს არასრულწლოვანთა ინტერესები ან მხარეთა პირადი ცხოვრების დაცვა, ან 

რამდენადაც, სასამართლოს აზრით, ეს მკაცრად აუცილებელია განსაკუთრებული გარემოებების 

არსებობისას, როდესაც საქვეყნოობა ზიანს მიაყენებდა მართლმსაჯულების ინტერესებს.  
3 Delcourt v. Belgium, (ECtHR 17 იანვარი 1970, განაცხადი 2689/65):  კონვენციით მოაზრებულ 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამართლიანი სამართალწარმოების უფლებას იმდენად 
მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, რომ მე-6 (1) მუხლის შეზღუდული ინტერპრეტაცია ვერ იქნება 
შესაბამისობაში ამ მუხლის მიზანთან.  
4 Hornsby v. Greece; (ECtHR March 19, 1997; ნომერი 107/1995/613/701 
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 მაშასადამე, მე-6 მუხლის მიზნებისთვის, სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების აღსრულება უნდა იქნას დანახული როგორც სასამართლო 

განხილვის განუყოფელი ნაწილი; […]” 

 

ECHR-ის სულისკვეთებასთან თანხვედრა აგრეთვე გულისხმობს, რომ სიტყვა 

„უთანხმოება“ (დავა) არ უნდა განიმარტოს ძალზედ ტექნიკურად: მას უფრო არსებითი, 

ვიდრე ფორმალური შინაარი უნდა მიეცეს. ამდენად, წინამორბედი სასამართლო 

წარმოების არარსებობის პირობებშიც კი, ECtHR-მა შეიძლება მიიჩნიოს  ECHR-ის მე-6 

მუხლის 1 აბზაცით გათვალისწინებული გონივრული ვადის დარღვევა. 5 

 

წლების განმავლობაში მრავალ საქმეში ECtHR-მა განმარტა, რომ აღსრულება შედის 

ECHR-ის მე-6 მუხლში და ასევე გააფართოვა მისი ფარგლები და არსი. რომ შევაჯამოთ, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები: 

 

 

წინასწარი ხარჯები 

 

წინასწარ ხარჯებთან დაკავშირებით საპილოტე გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა საქმეში 

Apostol v. Georgia. ECtHR-მა დაადგინა, რომ აღსრულებაზე წვდომა არ შეიძლება 

შეიზღუდოს სააღსრულებო მოსაკრებლის გადახდიდან გამომდინარე:6   

 

“სასამართლოსადმი წვდომის უფლება არ არის მხოლოდ თეორიული უფლება 

სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მეშვეობით უზრუნვეყოფილ იქნას 

უფლების აღიარება, არამედ მოიცავს მართებულ მოლოდინს, რომ ეს 

გადაწყვეტილება აღსრულდება. [...] გადაწვეტილების აღსასრულებლად ხარჯების 

გადახდის ვალდებულების დაწესება წარმოადგენს წმინდად ფინანსური ხასიათის 

შეზღუდვას და ამდენად საჭიროებს განსაკუთრებულად მკაცრ შესწავლას 

სამართლიანობის ინტერესების თვალსაზრისით.”  

 

 

უმოქმედობა და ხანგრძლივი პროცედურები 

 

ECtHR საკუთარ გადაწყვეტილებებში აფასებს წარმოების ხანგრძლივობას. წარმოების 

ხანგრძლივობა უნდა შეფასდეს საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე და გარკვეულ 

კრიტერიუმებზე მითითებით: საქმის სირთულე, განმცხადებლის და შესაბამისი 

ორგანოების ქმედებები, და რა იდო სასწორზე განმცხადებლისთვის ამ დავაში. საერთო 7-

                                                
5 Estima Jorge v. Portugal, ECtHR, 21.4.1998 (ნომერი (16/1997/800/1003)  
6 Apostol v. Georgia, 28 თებერვალი 2007, განცხადება no. 40765/02; მსგავსი საქმე FC Mretebi v. Georgia 

(24 იანვარი 2008; განცხადება 38736/04) მოსაკრებლის წინასწარ გადახდასთან დაკავშირებით  
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წლიანი ვადა თავისთავად ვერ დააკმაყოფილებს ECHR-ის მე-6 მუხლის 1 აბზაცით 

გათვალისწინებულ „გონივრული ვადის“ მოთხოვნებს7: 

 

“სასამართლოს დაკვირვებით, უმოქმედობის მნიშვნელოვანი პერიოდები, 

რომელთან მიმართებაშიც სახელმწიფომ არ წარმოადგინა რაიმე 

დამაკმაყოფილებელი განმარტება, მიეწერება ადგილობრივ ორგანოებს. 

წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში, 1999 წლის 26 ნოემბრიდან 2000 წლის 14 

დეკემბრამდე, სააღსრულებო პროცესი განაგრძობდა არსებობას ხილული 

პროგრესის გარეშე. ადგილობრივმა სასამართლოებმა აღიარეს, რომ 

პასუხისმგებლობა სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობაზე 

ეკუთვნოდათ აღმასრულებლებს.  დაყოვნებების ჯამური ხანგრძლივობა, რაც 

გამოიწვია მოსამართლის არყოფნამ და მისმა მონაწილეობამ სხვა საქმესთან 

კავშირში არმყოფ პროცესში, შეადგინა დაახლოებით შვიდი თვე. სასამართლო 

აგრეთვე მიიჩნევს უჩვეულოდ, რომ საქმეში, რომელიც არ გამოირჩეოდა 

სირთულით, საჭირო გახდა ამდენი მოსმენის გადადება იმისათვის, რომ მოპასუხეს 

მისცემოდა დრო დამატებითი მტკიცებულების წარმოსადგენად... [...]. სასამართლო 

აგრეთვე აღნიშნავს, რომ მოპასუხის ქმედება იყო პროცესის გაწელვის ერთ-ერთი 

მიზეზი. სასამართლოს აზრით, ადგილობრივმა ორგანოებმა ვერ მიიღეს სათანადო 

ზომები, რათა უზრუნველეყოთ მოპასუხის დასწრება. მოპასუხე არ გამოცხადდა 

სულ მცირე 8-ჯერ, რამაც გამოიწვია დაგვიანება დაახლოებით შვიდი თვის 

ხანგრძლივობით. არ არსებობს რაიმე ნიშანი იმისა, რომ ადგილობრივი 

სასამართლო რაიმენაირად გამოეხმაურა ასეთ საქციელს. შესაბამისად, 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ ადგილობრივმა სასამართლოებმა არ გამოიყენეს 

მათთვის ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ხელმისაწვდომი 

ზომები, რომ დაესაჯათ პროცესის მონაწილეები და უზრუნველეყოთ საქმის 

გონივრულ ვადაში განხილვა [...].“   

 

სახელმწიფოს როლი 

 

საქმეში Burdov v. Russia I8 სახელმწიფო იყო მოვალე. ECtHR-მა დაადგინა, რომ უსახსრობა 

არ არის გადაწყვეტილებით დადასტურებული ვალის გაუხდელობის გამართლება:  

 

“სახელმწიფო დაწესებულებას არ შეუძლია მოიყვანოს უსახსრობა, როგორც 

გადაწყვეტილებით დადგენილი ვალის შეუსრულებლობის საფუძველი. 

გადაწეყვეტილების აღსრულების დაყოვნება შესაძლოა იყოს გამართლებული 

გარკვეულ გარემოებებში. მაგრამ დაყოვნება არ შეიძლება იყოს იმგვარი, რომ  

შეასუსტოს  მე-6 მუხლის პირველი აბზაცით დაცული უფლების არსი [...]. 

არსებულ შემთხვევაში, განმცხადებელს არ უნდა წართმეოდა შესაძლებლობა 

                                                
7 Sokolov v. Russia, (22 სექტემბერი 2005, განცხადება no. 3734/02)  (მსგავსი: Scollo v. Italy, 28 სექტებერი 

1995, განცხადება 24/1994/471/552 par. 40, 44 და Matheus v. France, 31 მარტი 2005, no. 62740/00.b) 
8 იხ. Burdov v. Russia, 7 May 2002, განცხადება no. 59498/00 
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ესარგებლა სასამართლო წარმოების წარმატებით, რომელიც ეხებოდა  მისი 

ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას, რაც გამოწვეულ იქნა 

სასწრაფო ოპერაციაში სავალდებულო მონაწილეობით, იმ საფუძვლით, რომ 

სახელმწიფო განიცდიდა ფინანსურ სირთულეებს.” 

 

საქმეში Timofeyev v. Russia9 ECtHR-მა გადაწყვიტა, რომ შეცდომები არ წარმოადგენს 

გადაუხდელობის გამამართლებელ მიზეზს: 

 

“...  როგორც გაირკვა, დაყოვნებებს აღსრულებაში ადგილი ჰქონდა აღმასრულებლის 

უკანონო ქმედებების, საზედამხედველო ორგანოების ჩართულობით გამოწვეული 

მრავალი გადადებების და გადაწყვეტილების ბუნდოვანების გამო. სასამართლო 

მიიჩნევს, რომ განმცხადებელმა არ უნდა იწვნიოს სახელმწიფოს ამ შეცდომების 

საფასური [...] სასამართლო მიუღებლად მიიჩნევს, რომ სახლემწიფოსთვის 

გადაწყვეტილებით დაკისრებული ვალი არ იქნა გადახდილი ასეთი ხანგრძლივი 

დროის განმავლობაში. [...] ორსკის ლენინსკის რაიონული სასამართლოს 

გადაწყვეტილების შეუსრულებლობით, ეროვნული ხელისუფლების ორგანოებმა 

ხელი შეუშალეს განმცხადებელს მიეღო თანხა, რომლის მიღების გონივრული 

მოლოდინი მას ჰქონდა. სახელმწიფომ არ წარმოადგინა ამ დარღვევის რაიმე 

გამართლება.”  

 

 

პასუხისმგებლობა აღმასრულებლის ქმედებისთვის  

 

ვინ არის პასუხისმგებელი აღმასრულების არაეფექტიანობაზე?  

 

საქმეში Karitonashvili v Georgia10 გამცხადებლებმა მოსთხოვეს რაიონულ სასამართლოს 

გაეუქმებინა 1999 წლის 29 ნოემბრის გადაწყვეტილება. თავდაპირველად, სასამართლო 

სისტემის რეორგანიზაციის გამო გამოსახლების პროცესი დაყოვნდა; შემდგომ, საქმის 

მასალები უადგილოდ აღმოჩნდა არქივში, და ამის შემდგომ რამდენიმე ჩანიშნული 

მოსმენა გადაიდო.  საქმის წარმოება კვლავ მიმდინარეობდა (უკვე 8 წლისა და 11 თვის 

მანძილზე), როდესაც ECtHR-მა მიიღო გადაწყვეტილება: 

 

“სასამართლო კვლავ აღნიშნავს, რომ წარმოების ხანგრძლივობის გონივრულობა 

უნდა შეფასდეს საქმის გარმოებებიდან გამომდინარე და შემდეგ კრიტერიუმებზე 

მითითებით: საქმის სირთულე, განმცხადებლის და შესაბამისი ორგანოების ქმედება, 

და რა იდო სასწორზე განმცხადებლისთვის დავაში.  […] 

 

                                                
9 Timofeyev v. Russia, 23 October 2003, განცხადება no. 58263/00  
10 Karitonashvili v Georgia, 10 May 2009, განცხადება 41957/04 
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დასანანია, რომ გამოსახლების პროცესი უვე მიმდინაროებს 8 წელიწადსა და 11 

თვეზე მეტია; ამისდა მიუხედავად, პირველი ინსტანციის სასამართლო კვლავ 

თავდაპირველი პროცესუალური გამოწვევის წინაშეა – სადავო სახლის ტექნიკური 

შეფასების ჩატარების საჭიროება […].  რაც შეეხება სახელმწიფოს მითითებას 

სასამართლოს გადაჭარბებულ დატვირთვაზე და სასამართლო სისტემის 

რეორგანიზაციაზე, სასამართლო იმეორებს, რომ პირველ რიგში, საქმეების 

ქრონიკული გადაჭარბებული დატვირთულობა არ წარმოადგენს დაყოვნების 

სათანადო ახსნას,  და მეორეც, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ვალდებულებაა 

უზრუნველყოს მისი სასამართლოების ისეთი ორგანიზება, რომ გარანტირებულ 

იქნას ყველას უფლება „გონივრულ ვადაში“ დაადგინონ თავიანთი სამოქალაქო 

უფლებები და მოვალეობები” […]. 

 

 

საკუთრების უფლება: მუხლი  1 FP 

 

ადამიანის უფლებების შესახებ ევროპული კონვენციის პროტოკოლი No. 1-ის პირველი 

მუხლი 1 (მუხლი 1 FP) უზურნველყოფს საკუთრების უფლებას: 

 

ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს უფლება აქვს ისარგებლოს მისი საკუთრებით. 

არავის არ უნდა ჩამოერთვას მისი საკუთრება, თუ ეს არ შედის საჯარო ინტერესებში 

და არ ექვემდებარება პირობებს, რომლებიც კანონის და საერთაშორისო 

კანონმდებლობის ზოგადი პრინციპებით არის გათვალისწინებული  

 

ზემოთ აღნიშნული დებულებები არ ზღუდავს სახელმწიფოს უფლებას, 

უზრუნველყოს ისეთი კანონების შესრულება, რომელიც მას აუცილებლად მიაჩნია 

საკუთრების გამოყენებაზე კონტროლის განსახორციელებლად, საერთო 

ინტერესებიდან გამომდინარე, ან ბეგარის ან სხვა გადასახადებისა და ჯარიმების 

აკრეფვის უზრუნველსაყოფად 

 

მუხლი 1 FP არ ეხება წმინდა სახელშეკრულებო ბუნების ურთიერთობებს კერძო პირებს 

შორის, არამედ ეხება სახელმწიფოს ჩარევას საკუთრების უფლებაში. ECtHR-ის 

საქმეებიდან ნათელია, რომ გამოიყენება ფართო განმარტება. ეს ნიშნავს, რომ საკუთრების 

კონცეფციას, როგორც ის გამოიყენება მუხლში 1 FP ავტონომიური მნიშვნელობა აქვს, 

რომელიც განსხვავდება ეროვნული სამართლის ფორმალური კლასიფიკაციისგან. 1 FP  

მუხლი აგრეთვე ვრცელდება რიგ ეკონომიკურ ინტერესებზე.  

 

1 FP მუხლის კონცეფციით, საკუთრების კონცეფცია მოიცავს: 

 

• მოძრავ თუ უძრავ ქონებას,  

• მატერიალურ თუ არამატერიალურ ინტერესებს, როგორიც არის: 

უფლებას პენსიაზე, მესაკუთრის უფლებას ქირის აღებაზე, ბიზნესის 

წარმოებასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ ინტერესს, პროფესიის 
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განხორციელების უფლებას, კინოს კლიენტებს, პენსიის ან სხვა სოციალური 

დახმარების მიღებაზე უფლებას (სოციალური დაცვა), ბიზნესის რეპუტაციას 

(გუდვილს), თევზაობის უფლებას, ვალის ქონას, კომპანიის წილების ფლობას, 

მემკვიდრეობის უფლებას, მართებულ მოლოდინს, რომ საქმეთა 

მდგომარეობა გარკვეულწილად წარიმართება, ბიზნესის წარმოებასთან 

დაკავშირებულ ეკონომიკურ ინტერესს, პატენტს, საარბიტრაჟო 

გადაწყვეტილებას, თანხის გადახედვის სახელშეკრულებო უფლებას 

(ზოგადი პრაქტიკოსები). 

 

საქმეში Sporrong and Lönnroth v. Sweden11 ECtHR-მა ჩამოაყალიბა სამი განსხვავებული 

წესი. ამ გადაწყვეტილებიდან ნათელი გახდა, რომ ECtHR იყენებს რიგ წესებს, რომ 

განსაჯოს საკუთრების უფლებაში ჩარევა: 

 

1. აქვს თუ არა ადგილი საკუთრების უფლებაში ჩარევას და თუ ასეა  

2. არის თუ არა ჩარევა გამართლებული 

 

ამისათვის, უნდა მოქმედებდეს შემდეგი წესები: 

 

• წესი 1: საკუთრებით მშვიდობიანი სარგებლობა (მუხლი 1 FP, აბზაცი 1, 

პირველი წინადადება) 

• წესი 2: საკუთრების ჩამორთმევა (მუხლი 1 FP, აბზაცი 1, მეორე წინადადება) 

• წესი 3: საკუთრების გამოყენების კონტროლი: საერთო ინტერესი (მუხლი 1 FP, 

აბზაცი 2) 

 

 

2.2. აღსრულების საერთაშორისო სტანდარტები 

 

2.2.1. შესავალი 

 

2001 წლის 4 და 5 ოქტომბერს, მოსკოვში ჩატარდა ევროპის საბჭოს ქვეყნების იუსტიციის 

მინისტრების 24-ე კონფერენცია. კონფერენციამ მიიღო რეზოლუცია „ზოგად მიდგომებზე 

და საშუალებებზე სასამართლო გადაწყვეტილებების ეფექტიანი აღსრულების 

მისაღწევად“. კონფერენცია შეჯერდა შემდეგზე:  

 

სახელმწიფოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების სათანადო და ეფექტური 

აღსრულება უაღრესად მნიშვნელოვანია სახელმწიფოებში ეფექტური და სანდო 

მართლმსაჯულების სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობისთვის. კონფერენციამ 

სამათლებლივ სფერში თანამშრომლობის ხელშეწყობის ევროპულ კომიტეტს (CDCJ) 

თხოვნით მიმართა “სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების სფეროში 

                                                
11 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, 23 სექტემბერი 1982, განცხადება 7151/75 და 7152/75  
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საერთო სტანდარტების და პრინციპების ევროპულ დონეზე იდენტიფიცირების 

მიზნით […] 

 

“აღსრულების პროცედურები ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოში 

სხვადასხვანაირადაა ორგანიზებული. ეს განსხვავება ყოველი ქვეყნის 

სამართლებლივი ტრადიციებითა და ისტორიული გამოცდილებითაა 

განპირობებული, რაც ამ პროცედურების ევროპულ დონეზე ჰარმონიზაციის 

თვალსაზრისით გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის. პრაქტიკული თვალსაზრისით ასეთი 

ჰარმონიზაცია არ არის აუცილებელი ან საჭირო. მიუხედავად ამისა სასარგებლო 

იქნებოდა საერთო სტანდარტებისა და პრინციპების დადგენა, რომლებიც დაეხმარება 

სახელმწიფოებს თავისი კანონმდებლობების და პრაქტიკის დახვეწაში და 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულებაში, როგორც ამას კანონის 

უზენაესობის პრინციპი მოითხოვს. [...] 12 

 

ამ რეზოლუციას მოყვა აღსრულებასთან დაკავშირებიული ორი რეკომენდაცია: 

 

• ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 16 წევრი 

სახელმწიფოებისთვის ადმინისტრაციული სამართლის დარგში 

ადმინისტრაციული და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების შესახებ 

(მიღებულ იქნა მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრთა 

მოადგილეების 851-ე შეხვედრაზე) (შემდგომში Rec 16/2003) 

 

• ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 17 წევრი 

სახელმწიფოებისთვის აღსრულების შესახებ (მიღებულ იქნა მინისტრთა 

კომიტეტის მიერ 2003 წლის 9 სექტემბერს მინისტრთა მოადგილეების 851-ე 

შეხვედრაზე) (შემდგომში Rec 17/2003) 

 

CEPEJ, ევროსაბჭოს კომიტეტმა მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულება შეიყვანა მისი პრიორიტეტების სიაში. 2009 წლის 17 

დეკემბერს, CEPEJ-მა გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო აღსრულების შესახებ ევროსაბჭოს 

არსებული რეკომენდაციის უკეთესი იმპლემენტაციისათვის (შემდგომში CEPEJ 2009 

სახელმძღვანელო).13 

 

ეს რეკომენდაციები (და სახელმძღვანელო) ეფუძნება ეფექტიანობას, გამჭვირვალეობას 

და აღქმადობას. ისინი არ აწესებენ იდეალურ სისტემას: არ არსებობს აღსრულების 

იდეალური სისტემა. ამ სამი დოკუმენტის მიზანია დააწესონ ბაზისი, აღსრულების 

                                                
12 რეზოლუცია 3 „ზოგად მიდგომებზე და საშუალებებზე სასამართლო გადაწყვეტილებების 

ეფექტიანი აღსრულების მისაღწევად; 24th ევროპის იუსტიციის მინისტრების კონფერენცია – 

ოქტომბერი, 2001. 
13 სახელმძღვანელო აღსრულების შესახებ ევროსაბჭოს არსებული რეკომენდაციის უკეთესი 

იმპლემენტაციისათვის, მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისია (CEPEJ), CEPEJ (2009) 

11 REV 
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საფუძვლები. ამდენად, ეს რეკომენდაციები და სახელმძღვანელო შეიძლება გამოყენებულ 

იქნას აღსრულების პროცედურებისა და პრაქტიკის შეფასების მიზნით.  

 

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების უფლება განუყოფელია პირის 

უფლებისგან ჰქონდეს წვდომა სასამართლოებისადმი, ისევე როგორც უფლება 

სასამართლო პროცესი წარიმართოს გონივრულ ვადებში. შესაბამისად, EctHR-ის 

გადაწყვეტილებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას აღსრულების პროცედურების და 

პრაქტიკის შესფასებლად. 1997 წლიდან, Hornsby v Greece საქმის შემდგომ, ECtHR-ის 

რამდენიმე გადაწყვეტილებამ აღწერა  ECHR-ის დარღვევა აღსრულებასთან მიმართებით. 

როგორც აღინიშნა: ECtHR-ის საქმეები აგრეთვე საინტერესოა როგორც ინდიკატორი 

კანონის უზენაესობის და სასამართლო სისტემის არსებული მდგომარეობის 

შესაფასებლად. იმ საკითხებთან მიმართებით სადაც სააღსრულებო კანონმდებლობა არ 

შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, EctHR-ი აკეთებს მინიშნებას მიმართულებებზე, 

რომლებიც ქვეყნებმა უნდა დახვეწონ. სხვადასხვა ქვეყნების შედარებით ნათელი გახდება 

სად არის საერთო ნაკლოვანებები, თუ ასეთი არსებობს, აღსრულების შესახებ ეროვნულ 

კანონმდებლობებში.   

 

Rec 16/2003 და Rec 17/2003 უბრალოდ მოიცავენ იგივე პრინციპებს რასაც პირდაპირ ეხება  

ECtHR-ის საქმეები. უთითებენ რა, რომ სააღსრულებო პროცედურები უნდა იყოს რაც 

შეიძლება ეფექტიანი, რეკომენდაციები მოიცავენ მოსაზრებებს, რომლებსაც შეიძლება 

მისდიონ სახელმწიფოებმა რომელთაც სურთ გააუმჯობესონ სააღსრულებო 

პროცედურებისა და პრაქტიკის ეფექტიანობა.  

 

EctHR-ის დატვირთულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა აგრეთვე 2003 წლის შემდგომ. 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების მნიშვნელობამ, როგორც კანონის 

უზენაესობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოს ფუნქციონირების არსებითმა ელემენტმა, 

განაწყო მინისტრთა კომიტეტი გამოეცხადებინა ეროვნული სასამართლო 

გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი. ევროსაბჭოს მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობის ევროპულმა კომისიამ (CEPEJ) შექმნა სასამართლო გადაწყვეტილებების 

აღსრულების სამუშაო ჯგუფი (CEPEJ GT-EXE), რომელსაც დაევალა განევრცო 

სახელმძღვანელო ევროსაბჭოს არსებული სტანდარტების ეფექტიანი 

განხორციელებისთვის. ეს სახელმძღვანელო გამოქვეყნდა 2009 წლის დეკემბერში.  

 

UIHJ, Union Internationale des Huissiers de Justice, სასამართლო (აღმასრულებელთა) 

მოხელეთა საერთაშორისო ასოციაცია დაფუძნდა 1952 წელს. ამჟამად მას 88 წევრი ქვეყანა 

ყავს.  მისი მისიაა წარმოადგინოს მისი წევრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

მიმართებით და თანამშრომლობამდე მიიყვანოს პროფესიული ორგანიზაციები 

ეროვნულ დონეზე. ის ხელს უწყობს ეროვნული სამართლებრივი პროცესების და 

საერთაშორისო შეთანხმებების გაუმჯობესებას. UIHJ არის გაერთიანებული ერების 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს წევრი. ის მონაწილეობს საერთაშორისო კერძო 

სამართლის შესახებ ჰააგის კონფერენციის მუშაობაში, კერძოდ კი  სასამართლო 

დოკუმენტების ჩაბარებასთან, შეტყობინებასთან და აღსრულებასთან დაკავშირებული 
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კონვენციების შემუშავებაში. ის არის ევროსაბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის 

ევროპული კომისიის მუდმივი დამკვირვებელი წევრი და ამ სტატუსით აქტიური როლი 

ითამაშა CEPEJ 2009 სახელმძღვანელოს შემუშავებაში. მან მონაწილეობა მიიღო 

მუშაობაში, რაც წინ უძღვოდა ევროკავშირის რეგულაციების გადახედვას და ჩართულია 

ევროპის სამოქალაქო და კომერციული საქმეების მოსამართლეთა ქსელში და იუსტიციის 

ფორუმის მუშაობაში, რომელიც დააფუძნა ევროპის კომისიამ, ისევე როგორც  

ელექტრონული მართლმსაჯულების (e-Justice-ის) მიმართულებით მიმდინარე 

დისკუსიებში. 2014 წელს UIHJ-მა გამოაქვეყნა ნორმებისა და სტანდარტების 

ერთობლიობა, რაც ყველა სახელმწიფოს აძლევს მარტივ და ეფექტიან საფუძველს 

დაამყაროს კანონის უზენაესობასთან შესაბამისი აღსრულების სისტემა: აღსრულების 

მსოფლიო კოდექსი (შემდგომში: COMONEX). 

 

 

2.2.2. აღსრულების პრინციპები და მიზნები 

 

2.2.2.1. პრინციპები და მიზნები 

 

Rec 17/200314 განმარტავს პროფესიონალს, რომელიც ჩართულია აღსრულებაში, 

შემდეგნაირად: 

 

აღმასრულებელი ნიშნავს პირს, რომელსაც სახელმწიფოს მიერ მინიჭებული აქვს 

უფლებამოსილება განახორციელოს აღსრულების პროცესი, იმისდა მიუხედავად, 

ეს პირი სახელმწიფოს მიერ არის დაქირავებული თუ არა; 

 

ამდენად, Rec 17/2003 არ ანიჭებს რაიმე უპირატესობას კერძო, სასამართლო თუ საჯარო 

სამსახურზე დაფუძნებულ სისტემას. უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრ ქვეყანაში, ამ 

აღსრულების პროფესიონალთა როლი, პასუხისმგებლობა, ორგანიზება და პროფესიული 

სტატუსი მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ისევე როგორც განსხვავდება მათი სამუშაო 

პირობები და ანაზღაურება.  ეს სამუშაო პირობები და ანაზღაურება შესაბამისობაში უნდა 

იყოს ევროპულ სტანდარტებთან.  

  

რაც შეეხება აღსრულების განმარტებას, Rec 16/2003 და Rec 17/2003 თითოეული მოიცავს 

საკუთარ განმარტებას: 

  

➢ Rec 16/2003 ადმინისტრაციულ სამართალთან მიმართებით: 

 

ნებისმიერი ინდივიდუალური ზომა ან გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება 

საჯარო უფლებამოსილების განხორციელებისას, და რომელსაც თავისი ბუნებით 

                                                
14 Rec 17/2003, 1B 
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პირდაპირი ზეგავლენა აქვს  პირების, ფიზიკური თუ იურიდიული, უფლებებზე, 

თავისუფლებებზე ან ინტერესებზე.15  

 

“სათანადო სამართლებრივი ჩარჩო, რათა უზრუნველყოფილ იქნას, რომ კერძო 

პირები შეასრულებელ ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, რომელთა შესახებ 

მათ ეცნობათ კანონის შესაბამისად, სასამართლო ხელისუფლების მიერ მათი 

უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიუხედავად.16  

 

„აღსრულება“ ნიშნავს სასამართლო და სხვა არასასამართლო ინსტიტუტების მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულებას იმ კანონის შესაბამისად, რომელიც 

მოპასუხეს ავალებს გარკვეული ზომების გატარებას, გარკვეული ქმედებებისგან 

თავის შეკავებას ან გადაწყვეტილების შესაბამისად დადგენილი თანხის 

გადახდას.;17 

 

➢ Rec 17/2003 სამოქალაქო სამართალთან მიმართებით: 

 

რეკომენდაცია მოქმედებს სამოქალაქო საქმეებზე, მათ შორის კომერციულ, 

სამომხმარებლო, შრომით და საოჯახო სამართლბრივ საკითხებზე. ის არ 

ვრცელდება ადმინისტრაციულ საკითხებზე. რეკომენდაცია შეიძლება აგრეთვე 

გავრცელდეს სისხლის სამართლის საკითხებზე, რომლებიც არ ეხება 

თავისუფლების აღკვეთას.18 

 

ამასთან, ეს რეკომენდაცია მოქმედებს სასამართლო გადაწყვეტილებების, ისევე 

როგორც სხვა სასამართლო და არა-სასამართლო აღსრულებადი საბუთების 

აღსრულებაზე.19 

 

COMONEX, მუხლი 1, აგრეთვე აღწერს აღსრულების ფუნდამენტურ უფლებას: 

 

ნებისმიერ კრედიტორს, რომელიც ფლობს აღსრულებად საბუთს, სასამართლო 

თუ არა-სასამართლო, აქვს მის აღსრულებაზე ეფექტიანი წვდომის უფლება იმ 

მოვალესთან მიმართებით, რომელიც არ ასრულებს ვალდეუბლებას, კანონით 

განსაზღვრული პირობების მკაცრი დაცვით და ეროვნული და საერთაშორისო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული აღსრულებისგან იმუნიტეტით დაცული 

პირობების გათვალისწინებით.  

ეს უფლება მინიჭებულია დისკრიმინაციის გარეშე და მოთხოვნის ოდენობის 

მიუხედავად.   

 

                                                
15 Rec 16/2003 under I 
16 Rec 16/2003 under IA 
17 Rec 17/2003 under 1A 
18 Rec 17/2003 under II.1 
19 Rec 17/2003 under II.2 
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რაც შეეხება აღსრულების პრინციპებს და მიზნებს, CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო 

უთითებს შემდეგს:20 

 

• უნდა არსებობდეს აღსრულების ეფექტიანი, მაგრამ სამართლიანი პროცესი;  

 

• აღსრულება შეიძლება მიიღწეს მხოლოდ როდესაც მოპასუხეს აქვს 

გადაწყვეტილების დაკმაყოფილების საშუალება ან შესაძლებლობა; 

 

• აღსრულებამ უნდა დაიჭიროს სწორი ბალანსი მოსარჩელის საჭიროებებსა და 

მოპასუხის უფლებებს შორის; 

 

• წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა განახორციელონ აღსრულების პროცესის 

მონიტორინგი, გააკონტროლონ სასამართლოს მიერ მართვა და მიიღონ 

შესაბამისი ზომები ყველა მხარის პროცესუალური თანასწორობის 

უზრუნველსაყოფად;  

 

• აღსრულების პროცესი უნდა იყოს სამკარისად მოქნილი, რათა საშუალება 

მისცეს აღმასრულებელს ჰქონდეს გონივრული შესაძლებლობა მიაღწიოს 

შეთანხმებას მოპასუხესთან, როდესაც მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის 

არსებობს კონსენსუსი.  

 

• აღმასრულებლის ავტონომიურობის ხარისხი უნდა იყოს ნათლად 

განსაზღვრული.  

 

• აღმასრულებლის როლი აღსრულებაში არ არის შეზღუდული მხოლოდ 

აღსრულებით. აღმასრულებელს შესაძლოა აგრეთვე ჰქონდეს „სასამართლოს 

შემდგომი მედიატორის“ როლი აღსრულების ეტაპზე. 

 

• აღმასრულებელსა და მოპასუხეს შორის შეთანხმებული ზომები უნდა 

დაექვემდებაროს დეტალურ კონტროლს იმისათვის რომ უზრუნველყოფილ 

იქნას აღმასრულებელთა მიუკერძოებლობა და მოსარჩელისა და მესამე 

პირების ინტერესების დაცვა; 

 

• აღმასრულებლის როლი ნათლად უნდა განისაზღვროს ეროვნული 

კანონმდებლობით; 

 

 

2.2.2.2. სააღსრულებო მომსახურების ხელმისაწვდომობა 

 

                                                
20 CEPEJ 2009 Guidelines nrs. 6-8 
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2.2.2.2.1. ნათელი სააღსრულებო პროცედურები  

 

სააღსრულებო პროცედურები უნდა იყოს ნათელი და გამჭვირვალე. ამ მხრივ, Rec 17/2003 

აღნიშნავს:21 

 

იმისათვის, რომ აღსრულების პროცედურები იყოს რაც შეიძლება ეფექტიანი და 

ეფექტური, აღსრულება უნდა განისაზღვროს და ემყარებოდეს ნათელ 

სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც დაადგენს მხარეების და მესამე პირების 

უფლებამოსილებებს, უფლებებსა და ვალდებულებებს;”22 

 

Rec 17/2003 პრინციპი III.1.A ხაზს უსვამს, რომ აღსრულება უფრო ეფექტიანია, როდესაც 

პროცედურები არის ნათელი და მარტივად განსახორციელებელი. ეს აგრეთვე 

საშუალებას აძლევს მხარეებს უფრო ეფექტიანად გაიგონ მათი როლი და შეასრულონ 

თავიანთი ვალდებულებები.  

 

ნათელი სამართლებრივი ჩარჩო აგრეთვე კავშირშია სააღსრულებო მომსახურების 

განაწილებასთან. CEPEJ 2009-ის სახელმძღვანელო მოითხოვს აღმასრულებელთა 

გეოგრაფიულ გადანაწილებას ქვეყნის მასშტაბით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

შესაძლო მხარეების რაც შეიძლება ფართო დაფარვა. ეს ეხება როგორც ქვეყნებს, სადაც 

აღმასრულებელი არის საჯარო მოხელე, ასევე ქვეყნებს, სადაც აღსრულება ხორციელდება 

თვითდასაქმებული აღსრულების პროფესიონალების მიერ.23 

 

აღსრულება უნდა განხორციელდეს კანონთან და სასამართლო 

გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობით. ნებისმიერი კანონმდებლობა უნდა იყოს 

საკმარისად ზუსტი და უზრუნველყოს პროცესის სამართლებრივი სიმტკიცე და 

გამჭვირვალეობა, ისევე როგორც გახადოს პროცესი შეძლებისდაგვარად 

განჭვრეტადი და ეფექტიანი;24 

 

მითითება Rec 17/2003-ის პრინციპზე III.1.b „კანონთან და სასამართლო 

გადაწყვეტილებებთან შესაბამისობა“ წარმოადგენს EctHR-ის გადაწყვეტილებების 

დადასტურებას. ბევრ ქვეყანაში შეიძლება თვალი გავუსწოროთ ორ განმეორებად 

პრობლემას:  

 

• მხარეების მიერ სააღსრულებო პროცესის ბოროტად გამოყენება, რაც იწვევს 

პროცესის და მთლიანად მართლმსაჯულების დაყოვნებას, და  

• კერძო მართლმსაჯულების წარმოშობის რისკი როდესაც სააღსრულებო პროცესი 

არაეფექტიანია. 

                                                
21 Rec 17/2003 under III 
22 Rec 17/2003 under III.1.A 
23 CEPEJ სახელმძღვანელო (2009), 13 და 14 
24 Rec 17/2003 under III.1.B 
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2009 წლის სახელმძღვანელო კიდევ უფრო დეტალურად ამუშავებს Rec 17/2003-ს. 

მაგალითად, საკანონმდებლო ჩარჩო უნდა მოიცავდეს აღსრულებადი დოკუმენტების 

ნათელ განმარტებას და მათი აღსრულების წინაპირობებს. ეს აღსრულებადი 

დოკუმეტნები უნდა შედგეს ნათელი და გასაგები ფორმით, ისე რომ არ დარჩეს მათი 

არასწორი გამარტების შესაძლებლობა. ლოგიკურია, რომ მხარეებისთვისაც გასაგები 

უნდა იყოს აღსრულების პროცესი. ამ მიზნით, 2009 წლის სახელმძღვანელო მოითხოვს, 

რომ მიღებულ იქნას ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ მხარეებისთვის გასაგები 

იქნება აღსრულების პროცესი, რომელშიც ისინი მონაწილეობენ, და სადაც შესაძლებელია, 

ექნებათ არჩევანი მიიღონ პროცესში მონაწილეობა იურიდიული წარმომადგენლობის 

გარეშე.25 

 

 

2.2.2.2.2. სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა აღსრულებაზე 

 

მრავალ საქმეში ECtHR-მა გააკეთა მითითება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე 

აღსრულების პროცესში, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ. ამის ორი მაგალითია: 

 

საქმე Karitonashvili v Georgia26 სადაც ECtHR-მა დაადგინა:  

რაც შეეხება სახელმწიფოს მითითებას სასამართლოს გადაჭარბებულ დატვირთვაზე 

და სასამართლო სისტემის რეორგანიზაციაზე, სასამართლო იმეორებს, რომ პირველ 

რიგში, საქმეების ქრონიკული გადაჭარბებული დატვირთულობა არ წარმოადგენს 

დაყოვნების სათანადო ახსნას,  და მეორეც, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს 

ვალდებულებაა უზრუნველყოს მისი სასამართლოების ისეთი ორგანიზება, რომ 

გარანტირებულ იქნას ყველას უფლება „გონივრულ ვადაში“ დაადგინონ თავიანთი 

სამოქალაქო უფლებები დამოვალეობები” […]. 

 

  

უფრო ახალ საქმეში „დადიანი და მაჩაბელი საქართველოს წინააღმდეგ“, ECtHR-მა 

მიუთითა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე27: 

გარდა ამისა, სასამართლო შეახსენებს, რომ სახელმწიფო პასუხისმგებელია საბოლოო 

გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე, როდესაც ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს ან 

ხელს უშლის მათ სრულ და დროულ აღსრულებას, არის შესაბამისი ორგანოების 

კონტროლის ქვეშ […]. ამავე დროს, მოგებული მხარის მიმართ შეიძლება არსებობდეს 

გარკვეული პროცედურული ზომების მიღების მოთხოვნა, რათა უზრუნველყოფილ 

იქნას გადაწყვეტილების აღსრულება, იმ პირობით, რომ მოთხოვნილი ფორმალობები 

არსებითად არ ზღუდავდესს ან არ ამცირებდესს აღსრულების პროცედურისადმი 

მხარის ხელმისაწვდომობას […]. 

                                                
25 CEPEJ სახელმძღვანელო (2009), 15, 23 და 24 
26 Karitonashvili v Georgia, 10 მაისი 2009, განცხადება 41957/04 
27 „დადიანი და მაჩაბელი საქართველოს წინააღმდეგ“, 12 სექტემბერი 2012, განაცხადი 8252/08) 
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ნებისმიერ შემთხვევაში, ზემოაღნიშნული მოთხოვნები სახელმწიფო ორგანოებს არ 

უნდა ათავისუფლებდეს კონვენციიდან გამომდინარე ვალდებულებისაგან, 

დროულად და საკუთარი ინიციატივით მიიღონ ზომები მათთვის ხელმისაწვდომი 

ინფორმაციის საფუძველზე, რათა აღასრულონ სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

გამოტანილი გადაწყვეტილებები […].  სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოტანილი 

გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფის ვალდებულება, უპირველესად, 

სახელმწიფო სტურქტურებს ეკისრებათ იმ მომენტიდან, როცა გადაწყვეტილება 

სავალდებულო და აღსრულებადი ხდება […].  

 

[…]..შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 

განმცხადებელთა მიერ დამატებითი დოკუმენტების წარუდგენლობამ შესაძლოა, 

ხელი შეუწყო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობას […], ეს არ ათავისუფლებს 

შესაბამის ორგანოებს მათი ვალდებულებისგან, აღასრულონ სასამართლოს 

საბოლოო და სავალდებულო გადაწყვეტილება […].  

 

COMONEX ამასთან დაკავშირებით მიუთითებს: 

 

სახელმწიფო ვალდებულია საკუთარი პასუხისმგებლობის ქვეშ გონივრულ ვადაში 

უზრუნველყოს საჯარო წესრიგის დამამყარებელი ძალების დახმარება იმ 

პროფესიონალებისთვის, რომელთაც დავალებული აქვთ აღსასრულებელი 

უფლებების აღსრულება და რომლებიც ასეთ დახმარებას ითხოვენ. ~ 

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სასამართლოს მოხელეებს და 

აღმასრულებლებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა სააღსრულებო ზომების გატარების 

ფარგლებში შევიდნენ მოვალის ან მის მიერ დაკავებულ ქონებაში, თუნდაც მისი 

თანხმობის გარეშე ან მისი არყოფნის შემთხვევაში.28 

 

 

2.2.2.2.3. პროპორციულობა 

 

აღსრულების პროცესში უნდა იქნას სათანადო ბალანსი დაცული მოსარჩელისა და 

მოპასუხის ინტერესებს შორის, განსაკუთრებით ECHR-ის მე-6 და მე-8 მუხლების 

გათვალისწინებით. შესაბამის შემთხვევებში,  მხედველობაში უნდა იქნას 

მიღებული მესამე მხარის ინტერესები.29  

 

იმის გათვალისწინებით, რომ (მომთხოვნი) მოსარჩელე და (ხშირად მოწყვლადი) 

მოპასუხე განსხვავებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან, მნიშვნელოვანია, რომ 

აღსრულების პროცესმა და პრაქტიკამ დააბალანსოს ორივეს, კრედიტორის და მოვალის 

ინტერესები (იხილეთ აგრეთვე ECHR-ის ე-6 მუხლი, სამართლიანი სასამართლოს 

                                                
28 COMONEX მუხლი 13 
29 Rec 17/2003 under III.1.G 
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უფლება, და  ECHR-ის მე-8 მუხლი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის 

უფლება). განსაკუთრებით საოჯახო საქმეებში (მაგალითად, შენახვის ვალდებულება), 

უნდა გავითავისოთ, რომ ამგვარი დებულება ეხება არა მხოლოდ მოვალეს/მოპასუხეს, 

არამედ აგრეთვე მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული ოჯახის წევრების ინტერესები.  

 

პროპორციულობის პრინციპი აგრეთვე ნახსენებია Rec 16/2003-ში ადმინისტრაციული 

სამართლის საკითხებზე: 

 

2ა. აღსრულების გამოყენება ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ უნდა 

დაექვემდებაროს შემდეგ გარანტიებს: […] 

iv. გამოყენებული აღსრულების ღონისძიებები, მათ შორის თანდმევი ფულადი 

სანქციები, თანხვედრაში უნდა იყოს პროპორციულობის პრინციპთან.  

ბ. გადაუდებელ შემთხვევებში, აღსრულების პროცესის მასშტაბი შესაბამისობაში 

უნდა იყოს საქმის გადაუდებლობასთან.30 

 

პროპორციულობის პრინციპი ეხება კრედიტორისა და მოვალის ინტერესებს, თუმცა 

შესაძლოა აგრეთვე შეეხოს გამოსაყენებელი აღსრულების ღონისძიებას: 

 

აღსრულების განხორციელების მცდელობები უნდა იყოს მოთხოვნის, 

მოსალოდნელი ამოსაღები თანხის, ისევე როგორც მოპასუხის ინტერესების 

პროპორციული.31 

 

აღსრულების ღონისძიება უნდა იყოს მოთხოვნის ოდენობასთან პროპორციული. 

ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში, კრედიტორს შეიძლება დაეკისროს ზიანის 

ანაზღაურება.32  

 

სასამართლოს მოხელე ან აღმასრულებელი ავტონომიურად განახორციელებს ზომას, 

რომელიც ყველაზე უფრო შეესაბამება კრედიტორის უფლებებს, ისევე როგორც 

მოვალის ძირითად უფლებებს.33 

 

აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული პრაქტიკული ქმედებები პროპორციული 

უნდა იყოს შემოსავლის ოდენობასთან და/ან ქონებასთან, რომელიც უნდა დაყადაღდეს 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად (მაგალითად, არ დაყადაღდეს გადაჭარბებული 

ღირებულების ქონება სასამართლოს მიერ მიკუთვნებული თანხის ამოსაღებად). ამ 

პროცესში გათვალისწინებულ უნდა იქნას მოვალის ინტერესები. როგორც 

რეკომენდაციებში ისე 2009 წლის სახელმძღვანელოში განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

ეთმობა მოპასუხის/მოვალის მდგომარეობას აღსრულების პროცესში: 

                                                
30 Rec 16/2003 under 2 
31 Rec 17/2003 under III.4 
32 Article 27 COMONEX 
33 Article 28 COMONEX 
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მოპასუხის გარკვეული არსებითი ქონება და   შემოსავალი უნდა იყოს დაცული, 

მაგალითად პირველადი საჭიროების ნივთები, საარსებო სოციალური დანამატები, 

თანხები აუცილებელი სამედიცინო საჭიროებისთვის და საარსებო სამუშაო 

საშუალებები.34 

 

Rec 17/2003 პრინციპი III.1.h რეკომენდაციით მოპასუხის გარკვეული არსებით ქონებას და 

შემოსავალს არ უნდა დაედოს ყადაღა რათა მოვალეს ჰქონდეს საკმარისი საარსებო 

სახსრები, რაც წარმაოდგენს პატივისცემის საშუალებას ამ ადამიანის პირადი ცხოვრების 

და ადამიანური ღირსების მიმართ. მსგავს გამონაკლისს შევხვდებით ნებისმიერი ქვეყნის 

სააღსრულებო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსებში. ამისდამიუხედავად, უნდა 

გაკეთდეს აღნიშვნა ამ არსებით ქონებასთან დაკავშირებით. ეს პრინციპი აგრეთვე 

უზრუნველყოფს, რომ გარანტირებულ იქნას მოპასუხის რჩენაზე დამოკიდებული 

პირების, როგორიც არიან შვილები, უფლებები (მაგალითად მათი რჩენა).  

 

სააღსრულებო სისტემაში ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ალტერნატიული ქონების 

დაყადაღების შესაძლებლობა, სადაც ეს მიზანშეწონილია.  

 

მსგავს დებულებას ვხვდებით აგრეთვე COMONEX-ში: 

 

ნებისმიერი ქონება შეიძლება დაყადაღდეს გარდა იმ ქონებისა, რომელიც ეროვნული 

კანონმდებლობით არ ექვემდებარება დაყადაღებას.  საბანკო ანგარიშის დაყადაღების 

შემთხვევაში, მოვალის განკარგვაში უნდა დარჩეს თანხა, რომელიც საკმარისი იქნება 

მისი და მისი ოჯახის არსებობისთვის, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება კანონით.35 

 

ეს პრინციპი აგრეთვე დანერგილია საერთაშორისო სამართალში. მაგალითად, 

ევროკავშირის რეგულაციის 655/2014 (ევროპის ანგარიშის დაკონსერვების ბრძანების 

პროცედურა) 31-ე მუხლი ამბობს, რომ საბანკო ანგარიშზე არსებული გარკვეული თანხის 

ოდენობები დაცულია დაკონსერვების ბრძანებისგან.  

 

 

2.2.2.2.4. მხარეები აღსრულების პროცესში 

 

მხარეებს ვალდებულება ეკისრებათ ითანამშრომლონ აღსრულების პროცესის 

განმავლობაში; გარდა ამისა, განსაკუთრებით საოჯახო სამართალწარმოების 

პროცესში, შესაბამისი სტრუქტურები პასუხისმგებელი არიან ხელი შეუწყონ 

მხარეების ასეთ თანამშრომლობას;36 

 

                                                
34 Rec 17/2003 under II.1.H 
35 COMONEX, მუხლი 25 
36 Rec 17/2003 under III.1.C 
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ევროსაბჭოს თანახმად, თანამშრომლობის და, შესაბამისად, ერთმანეთთან უკეთესი 

კომუნიკაციის შედეგად, მოპასუხის მოწყვლადობა და მისი საზიანო რეაქცია 

აღსრულების პროცესის მიმართ (მაგალითად, ქონების გადამალვა), შეიძლება შემცირდეს. 

მაგალითად, თანამშრომლობაზე განწყობილი მოსარჩელე შესაძლოა უფრო ღია იყოს 

შეუთანხმდეს მოპასუხეს ქონების დაყადაღებაზე ან გადახდის პირობებზე (მაგალითად, 

გადახდის განაწილვადებით).  რეკომენდაციების თანახმად, ამ პროცესში 

აღმასრულებლებს მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ჰქონდეთ ასეთი თანამშრომლობის 

ხელშესაწყობად.  

 

2009 წლის სახელმძღვანელოც ამახვილებს ყურადღებას ამ მნიშვნელოვან საკითხზე:37 

 

• აღსრულების პროცესზე არსებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით და პროცესის 

სხვადასხვა სტადიაზე სასამართლოსა და აღმასრულებლების ქმედებების 

გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით; 

• სასამართლოს, აღმასრულებელს, მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის 

კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. ყველა დაინტერესებულ პირს უნდა ჰქონდეს 

წვდომა მიმდინარე წარმოების და მისი პროგრესის შესახებ ინფორმაციაზე; 

• სააღსრულებო მომსახურების და წარმოების ეფექტიანობის შესახებ 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით. უფლებამოსილმა ორგანოებმა უნდა დააწესონ 

შესრულების მაჩვენებლები და შესრულების შეფასების ინდიკატორები, და უნდა 

დაადგინონ სხვადასხვა პროცედურების განხორციელების სავარაუდო ვადები;  

• ადეკვატურ ზედამხედველობასა და ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებით 

(მაგალითად, მმართველების ანგარიშებისა და მომხმარებელთა უკუგებების 

მეშვეობით); 

 

ამასთან, თანამრომლობა მესამე მხარეებთან, როგორიც არის ბანკები, შესაძლოა იყოს 

მეტად სარგებლიანი მოპასუხის შემოსავლისა და ქონების ძიებისა და დაყადაღების 

პროცესში, ადამიანის ულფებებისა და მონაცემების დაცვის სტანდარტების 

გათვალისწინებით.    

  

როგორც აღინიშნა წინა აბზაცში, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მოვალის 

მდგომარეობას აღსრულების პროცესში. რეკომენდაციების და სახელმძღვანელოს 

მოლოდინია, რომ მოვალემ აქტიური როლი ითამაშოს აღსრულების პროცესში: 

 

მოპასუხეებმა უნდა წარადგინონ უახლესი ინფორმაცია მათი შემოსავლების, ქონების 

და სხვა შესაბამისი გარემოებების შესახებ;38 

მოვალე პასუხისმგებელია მის ვალდებულებებზე მთელი თავისი ქონებით, რაც 

მოიძებნება.  

                                                
37 CEPEJ სახელმძღვანელო (2009), 9-12 
38 Rec 17/2003, III.1.D 
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ეროვნული კანონმდებლობებით მოვალეს შეიძლება მოეთხოვოს გააკეთოს მისი 

ქონების მოცულობის დეკლარირება. გათვალისწინებულ უნდა იქნას შესაბამისი 

სანქციები.  

მოვალე, რომელიც გამიზნულად გამოიწვევს თავის გაკოტრებას აგებს პასუხს. 39 

 

ეს პრინციპი ეხება მოპასუხის ვალდებულებას წარადგინოს უახლესი ინფორმაცია მისი 

შემოსავლის, ქონების და სხვა შესაბამისი გარემოებების შესახებ (მაგალითად, 

დეკლარირება ბავშვის ადგილსამყოფელთან დაკავშირებით). ამ რეკომენდაციის მიზანია 

უზრუნველყოს მოვალეთა მეტი პასუხისმგებლობა (რისთვისაც პასუხისმგებლობა 

დაეკისრებათ კიდეც) და ამით გადაათქმევინოს მათ არახელსაყრელი ქმედების ჩადენა.  

 

მსგავსი დებულებებს შეიცავს აგრეთვე ევროკავშირის რეგულაციები. მაგალითად, 2014 

წლის 15 მაისის რეგულაცია  no. 655/2014 ((ევროპული ანგარიშის შენარჩუნების ბრძანება) 

მე-14 მუხლი უფლებას აძლევს კრედიტორს, რომელსაც აქვს აღსასრულებელი უფლება, 

მოსთხოვოს სასამართლოს, რომელსაც მან მიმართა შენარჩუნების ბრძანების მოთხოვნით 

(საკონსერვაციო ყადაღა), მოსთხოვოს აღსრულების განხორციელების წევრ 

სახელმწიფოში არსებული ინფორმაციის მოძიებაზე პასუხისმგებელ ორგანოს 

ინფორმაციის მოძიება იმისათვის, რომ იდენტიფიცირებულ იქნას მოვალის საბანკო 

ანგარიში ან ანგარიშები.  

 

საერთაშორისო სტანდარტებში ხაზგასმულია მხარეთა აქტიური ჩართულობა 

აღსრულების პროცეში (საერთო აღსრულება):  

 

გ. მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება ითანამშრომლონ აღსრულების პროცესის 

განმავლობაში; გარდა ამისა, განსაკუთრებით საოჯახო სამართალწარმოების 

პროცესში, შესაბამისი სტრუქტურები პასუხისმგებელი არიან ხელი შეუწყონ 

მხარეების ასეთ თანამშრომლობას.40  

 

პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა მიენიჭოს მხარეთა შეთანხმებას იმისათვის, რომ 

მოხდეს აღსრულების ვადების კოორდინირება.. როდესაც მხარეები ერთმანეთში 

ათანხმებენ აღსრულების ვადებს, წევრი სახელმწიფოს არცერთი პროცედურა არ 

უნდა უშლიდეს ხელს ასეთი შეთანხმების განხორციელებას.41 

 

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღსრულებაზე პასუხისმგებელ 

პროფესიონალს მოვალის მოთხოვნის შემთხვევაში ჰქონდეს  კონსენსუალური 

აღსრულების პროცესის გატარების შესაძლებლობა.  

                                                
39 COMONEX მუხლი 2 
40 Rec 17/2003, III.1.C 
41 CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო under 70 
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იმისათვის, რომ მოხდს აღსრულების ადაპტირება კრედიტორისა და მოვალის 

სიტუაციაზე, სახელმწიფოებმა უნდა დაუშვან აღსრულების მხარეთა აქტიური 

ჩართულობა. 42 

 

სხვა საერთაშორისო წესებიც ამახვილებენ ყურადღებას მედიაციისა და კონსილიაციის 

მნიშვნელობაზე (იხილეთ მაგალითად Uncitral-ის 1980 წლის 23 ივლისის კონსილიაციის 

წესები,  და 2007 წლის 23 ნოემბრის HCCH კონვენცია ბავშვის რჩენისა და ოჯახის შენახვის 

სხვა ფორმების საერთაშორისო ამოღების შესახებ, მუხლი 34, I). 

 

 

2.2.2.2.5. აღსრულების პროცესის დაყოვნება 

 

ECtHR-ის საქმეებში გამოვლენილი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის აღსრულების 

პროცესის ბოროტად გამოყენება (მაგალითად, სამართლებრივი იარაღების ბოროტად 

გამოყენება, როგორიც არის აღსრულების გასაჩივრება).  

 

სახელმწიფოებმა უნდა შეიმუშავონ მექანიზმი იმისათვის რომ გამოირიცხოს 

რომელიმე მხარის მიერ აღსრულების პროცესის ბოროტად გამოყენება, რაც არუ 

ნდა იქნას მიჩნეული როგორც საქმის ხელახალი განხილვა;43 

 

მოსამართლეს შეუძლია შეცვალოს ან შეაჩეროს აღსრულება.44 

 

ეს პრინციპი საფუძვლად უდევს პროცესის ბოროტად გამოყენების აღკვეცის და 

გამოვლენის მნიშვნელობას. ეს მოწვევაა სახელმწიფოებისადმი, რომ დანერგონ 

მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც მოხდება პროცესის ბოროტად გამოყენების 

პრევენცია, მაგალითად იმით, რომ მოსამართლეებს და/ან აღმსრულებლებს მიეცეთ მეტი 

უფლებამოსილება დასაჯონ მხარეები, რომლებიც მოქმედებენ არაკეთილსინდისიეარდ 

(მაგალითად, ჯარიმის დაკისრების ან მეტი საგამომძიებლო უფლებამოსილების 

მინიჭებით).   

 

სააღსრულებო პროცესი არ უნდა გადაიდოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

არსებობს კანონით გათვალისწინებული მიზეზი. გადადება შეიძლება 

დაექვემდებაროს სასამართლოს მიერ გადასინჯვას .45 

 

აღსრულებადი გადაწყვეტილების ბენეფიციარს არ მოეთხოვება სხვა 

სამართლებრივ პროცედურებზე მიმართვა აღსრულების მისაღწევად.46 

 

                                                
42 COMONEX article 10 
43 Rec 17/2003, III.1.E 
44 COMONEX მუხლი 23 
45 Rec 17/2003, III.1.F 
46 COMONEX მუხლი 4 
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პირველი ინსტანციის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება, როგორც წესი, 

დაუყოვნებლივ აღსრულებადი უნდა იყოს.  

პირველი ინსტანციის სასამართლოს, ან სააპელაციო სასამართლოს, საკუთარი 

ინიციატივით ან მხარის შუამდგომლობით, კანონიერების ინტერესიდან 

გამომდინარე, შეუძლია შეაჩეროს აღსრულება გადაწყვეტილების გასაჩივრების 

განმავლობაში. აპელანტს შეჩერების წინაპირობად, ან მოპასუხეს შეჩერებაზე 

უარის წინაპირობად, შეიძლება მოეთხოვოს უზრუნველყოფის წარდგენა.47 

 

ეს პრინციპი კიდევ ერთხელ ამყარებს უსაფუძვლო დაყოვნების თავიდან აცილების 

მნიშვნელობას, რაც შეიძლება შეილახოს აღსრულების გაუმართლებელი გადადებით.  

 

სახელმწიფოებს მოეწოდებათ გადალახონ ამგვარი დაყოვნებები კანონმდებლობით 

სათანადო მიზეზების მოთხოვნით, რომლებიც, საბოლოოდ ექვემდებარება სასამართლოს 

გადახედვას.  

 

 სააღსრულებო პროცესმა უნდა […] 

ე. უზრუნველყოს ზომები პროცედურული არაკეთილსინდისიერების 

გამოსავლენად და აღსაკვეცად;48 

ვ. დაუწესოს მხარეებს უფლება მოითხოვონ აღსრულების შეჩერება მათი 

უფლებების და ინტერესების დასაცავად;49 

 

Rec 17/2003-ის ამ პრინციპში ხსენებული ზომები, არის მაგალითად ფიქსირებული და 

ცვალებადი ჯარიმები დაგვიანებულ გადახდაზე და მოპასუხის ქონების დაყადაღება 

გადაწყვეტილების შემდგომ. ამავე დროს, მხარეთათვის შესაძლებელი უნდა იყოს 

აღსრულების შეზღუდვა ან გადადება. მსგავს დებულებას შეიცავს Rec 16/2003: 

 

Rec 16(2003): 1ბ. სადაც კანონით არ არის დადგენილი რომ გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება ავტომატურად იწვევს შეჩერებას, კერძო პირებს უნდა ჰქონდეთ 

შესაძლებლობა თხოვონ ადმინისტრაციულ ან სასამართლო ორგანოს შეაჩეროს 

სადავო გადაწყვეტილების იმპლემენტაცია მათი უფლებებისა და ინტერესების 

დაცვის მიზნით. 50 

 

დაცვის სახით, შესაძლებელი უნდა იყოს აღსრულების პროცესში მიღებული 

გადაწყვეტილებების გადახედვა: 

ე. დაწესდეს, სადაც მიზანშეწონილია, აღსრულების პროცესში მიღებული 

სასამართლო და არა-სასამართლო გადაწყვეტილებების გადახედვის 

უფლება.51 

                                                
47 ALI-UNIDROIT ტრანსნაციონალური სამოქალაქო საპროცესო პროცესის პრინციპები, პრინციპი 26 
48 Rec 17/2003, III.2.E 
49 Rec 17/2003, III.2.F 
50 Rec 16/2003, 1.B 
51 Rec 17/2003, III.2.G 
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მსგავსად, რეკომენდაცია 16/2003: 

 

2ა. ადმინისტრაციის მიერ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები შემდეგი პრინციპების დაცვით უნდა განხორციელდეს: *… 

iv. სააღსრულებო ღონისძიებები, რომლებიც ფულად სანქციებს ითვალისიწნებენ 

უნდა განხორციელდეს პროპორციულობის პრინციპის დაცვით;  

ბ. გადაუდებელი საქმეების შემთხვევაში სააღსრულებო პროცედურა საქმის 

დაუყოვნებელი აღსრულების საჭიროების თანაბარზომიერი უნდა იყოს. 52 

 

ECtHR: 

 

მხოლოდ “სოციალური ხასიათის მიზეზებს საცხოვრებელი ან სოციალური 

წინამძროლობის სფეროში შეუძლიათ გაამართლონ სახელმწიფოს მიერ საჯარო წესრიგის 

დამამყარებელი ძალების დახმარების დაყოვნება”53 

 

2009 სახელმძღვანელო შეიცავს მსგავს დებულებებს. საინტერესოა აღმასრულებლის 

როლი. აღმასრულებლისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება მიიჩნევა რომ ხელს 

უწყობს აღსრულების პროცესის ეფექტიანობას:54 

 

• სააღსრულებო წარმოების საკანონმდებლო ჩარჩო არ უნდა ითვალისწინებდეს 

ხანგრძლივ პროცედურებს. საჭიროა, სააღსრულებო წარმოების პროცედურული 

მხარის გამარტივება რათა აღმასრულებელს სათანადო დამოუკიდებლობა 

გააჩნდეს გასატარებელი ზომების შერჩევის თვალსაზრისით და ეს ზომები 

შესაბამისი ადმინისტრაციისგან წინასწარ დამტკიცებას არ უნდა საჭიროებდნენ.  

• მოპასუხეს უნდა მიეცეს მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების საშუალება 

და ამისთვის უნდა განისაზღვროს გონივრული ვადა. მიუხედავად ამისა, ამ 

პროცესმა, გაუმართლებლად გრძელი ვადით არ უნდა გააჭიანუროს 

სააღსრულებო წარმოების განხორციელება. მაგალითად, როდესაც მოპასუხეს 

სურს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, უნდა იყოს გათვალისწინებული მის მიერ 

გარანტიის უზრუნველყოფის მექანიზმი, რათა დაცული იყოს მოსარჩელის 

ინტერესები.   

• უზრუნველყოფილი უნდა იყოს დაჩქარებული სააღსრულებო წარმოება 

გადაუდებელ შემთხვევებში, როდესაც საქმის გაჭიანურების შედეგად შესაძლოა 

გამოუსწორებელი ზიანი იქნას მიყენებული (მაგ. საოჯახო სამართლის სფეროში, 

როდესაც მაღალია მოპასუხის მიმალვის, გამოსახლების, აქტივების განზრახ 

დაზიანების ან დამალვის და ა.შ. რისკი).  

                                                
52 Rec 16/2003, 2A iv and B 
53 ECtHR, Sofiran & BDA v. France, 11 ივლისი 2013, No 63684/09 
54 2009 Guidelines 66-71 
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• პრიორიტეტი ყოველთვის უნდა მიენიჭოს მხარეებს შორის შეთანხმების მიღწევას 

სააღსრულებო წარმოების ვადების კოორდინირების მიზნით.  

• მოპასუხის საჩივრებმა აღმასრულებლის სავარაუდო გადაცდომების თაობაზე არ 

უნდა შეაფერხონ ან გადაავადონ აღსრულების პროცესი, გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც ამ საფუძველზე საქმე აღიძრება სასამართლოში. აღმასრულებლის 

წინააღმდეგ წარდგენილი საჩივრები გამოძიებული უნდა იყოს სააღსრულებო 

წარმოების პარალელურად. 

 

 

2.2.2.3. სააღსრულებო წარმოების განხორციელება 

 

2.2.2.3.1. სააღსრულებო წარმოების პროცედურები 

  

აღსრულების პროცედურა უნდა: 

იყოს ნათლად განსაზღვრული და აღმასრულებლებისთვის ადვილად 

ადმინისტრირებადი;55 

 

ამ პრინციპის შესაბამისად, აღსრულების პროცედურები ნათლად უნდა იყოს 

განსაზღვრული და აღმასრულებლებისთვის მათი ადმინისტრირება მარტივი უნდა იყოს, 

რათა აღმოფხვრილი იქნას არასაჭირო სირთულეები, რასაც შეიძლება მოჰყვეს 

გაუგებრობა, ისევე როგორც დაყოვნებები და უფლებამოსილების ბოროტად ან 

არსათანადოდ გამოყენების შემთხვევები.   

 

სააღსრულებო წარმოება უნდა: 

შეიცავდეს ამომწურავ ჩამონათვალს და დეფინიციას იმ უფლებებისა, რომლებიც 

ექვემდებარება აღსრულებას და იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს დაცული და 

რეალიზებული ეს უფლებები;56  

 

ნათლად განსაზღვარავდეს მოპასუხის, მოსარჩელისა და მესამე მხარეების უფლებებს 

და ვალდებულებებს, ხოლო ზემოთ ჩამოთვლილიდან ბოლო ორი მხარის 

შემთხვევაში ასევე განსაზღვრავდეს მათ სამართლებლივ უფლებებს და რიგითობას 

სააღსრულებო წარმოების შედეგად ამოღებულ ფულზე, ასევე ამ სახსრების 

განაწილებას მოსარჩელეებს შორის;57 

 

სასამართლოს ყველა აღსრულებადი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ის 

დოკუმენტები, რომელსაც კანონი ანიჭებს აღსრულებადობის ძალას, კერძოდ კი 

                                                
55 Rec 17/2003, II.2.A 
56 Rec 17/2003, II.2.B 
57 Rec 17/2003, II.2.C 
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ავთენტური ინსტრუმენტები, საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებები, და სასამართლო 

გარიგებები მიიჩნევა აღსრულებას დაქვემდებარებულ უფლებად. 58 

 

ნათლად განსაზღვრული პროცესი აგრეთვე გულისხმობს, რომ არ უნდა არსებობდეს ეჭვი 

რომელი დოკუმენტი შეიძლება დაექვემებაროს აღსრულებას. სამართლებლივი 

პროგნოზირებადობისა და გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა 

შემუშავდეს ამომწურავი ჩამონათვალი იმ უფლებებისა, რომლებიც სააღსრულებო 

წარმოების საგანი შეიძლება გახდეს.  მოცემული პრინციპი 2009 წლის სახელმძღვანელო 

დირექტივებშიცაა ასახული. გარდა ამისა, სახელმძღვანელო დირექტივები ასევე ადგენენ, 

რომ აღსრულებას დაქვემდებარებული უფლებები ნათლად უნდა გაიწეროს, რომ არ 

ჰქონდეს ადგილი არასწორ ინტერპრეტაციას.59 

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მრავალ საქმეში საუბარია ძალიან 

ხანგრძლივ სააღსრულებო წარმოებაზე. CEPEJ-ის სახელმძღვანელო დირექტივებშიცაა 

გამახვილებული ყურადღება იმაზე, რომ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული 

პროცედურები გონივრულ ვადებში უნდა განხორციელდეს და იმავდროულად წევრმა 

სახელმწიფოებმა არ უნდა დააწესონ ისეთი მოკლე ვადები, რომ აღსრულების პროცესი 

ხელოვნურად დასრულდეს.60 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად, წევრ 

სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ განსაზღვრონ ნათელი და ზუსტი 

კრიტერიუმები აღსრულების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება 

განსხვავდებოდეს საქმის ხასიათისა და სირთულიდან გამომდინარე. წევრ 

სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ განიხილონ საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

სტატისტიკური მონაცემთა ბაზების შექმნა, რაც საშუალებას მისცემს მხარეებს შეაფასონ 

სხვადასხვა სახის სააღსრულებო წარმოების სავარაუდო ხანგრძლივობა ეროვნული 

კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების საფუძველზე (მაგ. ხელფასის დაკავება, საბანკო 

აქტივების ან ავტომობილის დაყადაღება და სხვა). მონაცემთა ბაზები უნდა მომზადდეს 

აღსრულების სფეროს პროფესიონალებთან თანამშრომლობის გზით და უნდა იყოს 

შეძლებისდაგვარად ფართოდ ხელმისაწვდომი რათა სხვა სახელმწიფოების 

წარმომადგენლებსაც შეეძლოთ სხვა სახელმწიფოების მონაცემთა ბაზასთან წვოდმა რათა 

ინფორმაცია მიიღონ სააღსრულებო წარმოების სტრუქტურისა და ხანგძლივობის 

თაობაზე და ჰქონდეთ ამ პროცესის საკუთარ პროცესებთან შედარების საშუალება.61 

 

სააღსრულებო პროცეში მოვალისა და კრედიტორის გარდა შეიძლება სხვა მხარეებიც 

მონაწილეობდნენ. CEPEJ-ის 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ხაზგასმულია, 

რომ სააღსრულებო პროცესში მონაწილე ყველა პირს (პოლიცია, ექსპერტები, 

თარჯიმნები, ადგილობრივი ადმინისტრაცია, რისკების დამზღვევები, ბავშვთა 

უფლებების სფეროს ექსპერტები) სათანადო უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს 

                                                
58 COMONEX მუხლი 3 
59 2009 Guidelines, 23 და 24 
60 CEPEJ 2009 Guidelines, 63 
61 CEPEJ 2009 Guidelines, 64-65 და 73 
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მინიჭებული, რომ აღმასრულებელს დაეხმაროს და ისინი ადვილად უნდა იყვნენ 

მისაწვდომი, რათა საჭიროების შემთხვევაში დახმარება გაუწიონ აღმასრულებელს 

გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანაში. ეს განსაკუთრებით შეეხება სოციალურ 

მუშაკებს, რომელთა ადგილზე ყოფნა და დახმარება უაღრესად მნიშვნელოვანია თუ 

აღსრულება შეეხება ბავშვებს ან მოწყვლად პირებს.62 

 

აქტივების რეალიზაცია დროულად უნდა განხორციელდეს, რათა ამოღებული 

იყოს მისი ყველაზე მაღალი საბაზრო ღირებულება და თავიდან იქნას აცილებული 

ძვირადღირებული და არასაჭირო გაუფასურება.63 

 

საჯარო გაყიდვასთან მიმართებით, მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს მოპასუხის 

აქტივების დროულად რეალიზაციის მნიშვნელობას, განსაკუთრებით როდესაც ეს 

საჯარო აუქციონის წესით სხდება,  რათა უზრუნველყოფილი იყოს ამ აქტივების საბაზრო 

ღირებულებით რეალიზაცია მაქსიმალური ღირებულების ოდენობით და აცილებულ 

იქნას გაუფასურება.  

 

ამ პრინციპის მიზანია ქონების პოტენციური ღირებულების საუკეთესო რეალიზება, რაც 

როგორც მოსარჩელის ისე მოპასუხის ინტერესებშია.  

 

 

2.2.2.3.2. ადმინისტრაციული ორგანოები, როგორც მოვალეები 

 

ადმინისტრაციულ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ძირითადი რეკომენდაციები 

ასახულია რეკომენდაციაში 16/2003. რეკომენდაციებში ასევე საუბარია ისეთ ვითარებაზე, 

როდესაც მოვალე არის ადმინისტრაციული ხელისუფლების ორგანო: 

 

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც 

ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრებათ თანხის გადახდის ვალდებულება, მათ 

ეს ვალდებულება დროულად უნდა შეასრულონ.64 

 

ადმინისტრაციულ ორგანოებზე სასამართლო გადაწყვეტილებით დაკისრებული 

თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაწესებული საპროცენტო განაკვეთი არ 

უნდა იყოს ასეთ შემთხვევებში კერძო პირზე დაკისრებულ საპროცენტო განაკვეთზე 

ნაკლები.65 

 

როგორც უკვე დავინახეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

იურისპრუდენციიდან, სახსრების უკმარისობა არ წარმოადგენს საპატიო მიზეზს 

                                                
62 CEPEJ 2009 Guidelines, 16 
63 Rec 17/2003, III.7 
64 Rec 16/2003, II.2.A 
65 Rec 16/2003, II.2.B 
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ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის. ადმინისტრაციულ ხელისუფლებას 

ეკისრება ვალდებულება თავიდან აიცილოს ასეთი მდგომარეობა: 

 

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილებების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებები ფინანსური 

ვალდებულებების შესრულებას შეეხება, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 

განიხილონ ასეთი ადმინისტრციული ორგანოების აქტივების დაყადაღების 

შესაძლებლობა კანონით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით.66  

 

საჭიროების შემთხვევაში რეკომენდაცია 16/2003-ის შესაბამისად საჯარო მოხელეებს 

შეიძლება დაეკისროთ  პირადი პასუხისმგებლობა. საჭიროების შემთხვევაში ისინი 

შეიძლება დაჯარიმდნენ: 

 

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოებს 

დაეკისროთ პასუხისმგებლობა თუ ისინი უარს იტყვიან სასამართლო 

გადაწყვეტილების აღსრულებაზე. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე 

პასუხისმგებელ საჯრო მოხელეებს შეიძლება აგრეთვე დაეკისროთ პირადი 

პასუხისმგებლობა დისციპლინარული, სამოქალაქო ან სისხლის 

სამართალწარმოების მეშვეობით თუ ისინი არ აღასრულებენ ამ 

გადაწყვეტილებებს.67 

 

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში უნდა არსებობდეს შესაბამისი პროცედურები, 

რომელთა მეშვეობით უზრუნველუოფილი იქნება ამ გადაწყვეტილებების 

აღსრულება, მათ შორის სასამართლო აკრძალვა ან იძულებითი დაჯარიმება.68  

 

აღსანიშნავია, რომ ECtHR ”ადმინისტრაციული ხელისუფლების” ძალიან ფართო 

ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. სასამართლოს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს უნდა 

დაეკისროს პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული კომპანიების 

ვალებთან დაკავშირებით თუ ასეთ კომპანიებს არ გააჩნიათ საკმარისი 

ინსტიტუციონალური ან საოპერაციო დამოუკიდებლობა სახელმწიფოსგან, მიუხედავად 

იმისა, თუ რა ოფიციალური სტატუსი გააჩნიათ ასეთ კომპანიებს ეროვნული 

კანონმდებლობის შესაბამისად.69 

 

 

                                                
66 Rec 16/2003, II.2.D 
67 Rec 16/2003, II.1.C 
68 Rec 16/2003, II.1.B 
69 იხილეთ მაგალითისთვის: Liseytseva and Maslov v. Russia, 9 ოქტომბერი 2014, აპლიკაციის 

nos. 39483/05 და 40527/10  
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2.2.2.3.3. კომუნიკაცია და დოკუმენტების ჩაბარება 

 

2009 სახელმძღვანელო დირექტივები ადგენენ, რომ სახელმწიფოები ვალდებული არიან 

უზრუნველყონ სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა და სასამართლოსა და აღმასრულებლების მოქმედებების 

გამჭვირვალეობა სააღსრულებო წარმოების ყველა ეტაპზე, იმ პირობით, რომ ყველა 

მხარის უფლებები სათანადოდ იქნება დაცული.70 

 

ეს ზოგადი რეკომენდაცია ასევე ვრცელდება დოკუმენტების წარდგენაზე. ამასთან 

დაკავშირებით რეკომენდაციაში 17/2003 შემდეგია ასახული:  

 

აღსრულების პროცედურები უნდა: 

განსაზღვრავდეს დოკუმენტების წარდგენის ყველაზე ეფექტურ და მისაღებ გზებს 

(მაგალითად, აღმასრულებლის მიერ პირადად წარდგენა, ელექტრონულ 

ფორმატში მიწოდება, ფოსტით გაგზავნა);71 

 

მოცემული პრინციპი ხაზს უსვამს სააღსრულებო დოკუმენტების წარდგენის კარგად 

განვითარებული სისტემის მნიშვნელობას. მსგავსი რეკომენდაციაა ასახული16/2003- ში 

და COMONEX-ში: 

 

ინფორმაცია აღსრულების გამოყენებისა და გამართლების შესახებ უნდა 

წარედგინოთ იმ კერძო პირებს, რომელთა წინააღმდეგაც უნდა მოხდეს 

გადაწყვეტილების აღსულება;72 

 

აღსრულების ყოველ ზომას, გაუქმების საშიშროებით, წინ უნდა უძღვოდეს მოვალის 

შეტყობინება აღსასრულებელი უფლების შესახებ, ეროვნული კანონდმებლობით 

გათვალისწინებული წესით. მოვალეს უნდა ეცნობოს აღსრულების ყოველი ქმედების 

შესახებ.73 

 

სახელმწიფოები ხშირად სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების 

გადაცემის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ74.  ზოგი სახელმწიფო  იყენებს საფოსტო 

მომსახურებას როგორც დოკუმენტების იაფად და ეფექტურად მიწოდების საშუალებას, 

ხოლო ზოგ სახელმწიფოებში დოკუმენტები მხარეებს პირადად მიეწოდებათ.  

 

                                                
70 2009 წლის სახელმძღვანელო, 9 
71 Rec 17/2003, II.2.d 
72 Rec 16/2003, 2A iii 
73 COMONEX მუხლი 8 
74 მოცემული არ არის წინააღმდეგობაში ევროპის საბჭოს 2000 წლის 29 მაისის რეგულაციასთან (EC) 

No 1348 ევროგაერთიანების წევრ სახელმწიფოებში სამოქალაქო ან კომერციული სამართლის 

საქმებთან დაკავშირებული სასამართლო და არასასამართლო დოკუმეტების წარდგენის საკითხებზე.     
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ზოგ სახელმწიფოში დოკუმენტების წარდგენა უფრო პრობლემურია, რადგანაც არ 

არსებობს შესაბამისი საჯარო ინფრასტრუქტურა. 

 

ზემოთხსენებული განსხვავებებისა და სიძნელეების გათვალისწინებით, ზემოთ 

მოყვანილ პრინციპში ასახულია რეკომენდაცია, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა 

დოკუმენტების წარდგენის ყველაზე ეფექტური გზები მოიძიონ. 2009 სახელმძღვანელო 

დირექტივებში ხაზგასმულია გამართული სწრაფი და სანდო ჩაბარების სისტემის 

მნიშვნელობაზე: „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 6.1. მუხლის ჭრილში 

მხარეების დროული შეტყობინება სამართლიანი სასამართლოს განუყოფელი 

ელემენტია“.75  

 

CEPEJ-ის 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები76 სთავაზობს წევრ სახელმწიფოებს 

შეიმუშაონ სტანდარტული დოკუმენტები მხარეებისთვის შეტყობინებების 

მისაწოდებლად. ასეთი სტანდარტული ფორმები შეიძლება სააღსრულებო წარმოების 

სხვადასხვა ეტაპთან დაკავშირებით შემუშავდეს, მათ შორის გადაწყვეტილებების 

გასაჩივრების პროცედურისთვისაც. ამ დოკუმენტებს შემდეგი დანიშნულება უნდა 

ჰქონდეთ:    

 

• მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების შედეგების თაობაზე (მათ 

შორის წარმოების ხარჯების თაობაზე) და ასევე გადახდის ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის მოსალოდნელი ხარჯებისა და შედეგების შესახებ; 

• მოპასუხის შეტყობინება სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მათ მიმართ 

გასატარებელი ზომების თაობაზე, რათა მოპასუხემ შეასრულოს თავისი 

ვალდებულებები, ან გაასაჩივროს თითოეული ზომა; 

• მოსარჩელეების სრული ინფორმირება სააღსრულებო წარმოების ეტაპების 

მიმდინარეობის თაობაზე; 

• მესამე მხარეების შეტყობინება პირველ რიგში მათი უფლებების სათანადოდ 

დაცვის მიზნით, და მეორე რიგში, რათა მათ თავისი ვალდებულებები დროულად 

და სათანადოდ შეასრულონ და ინფორმირებული იყვნენ ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით გამოწვეული შედეგების თაობაზე.    

 

შეტყობინება ხელს უნდა უწყობდეს მოპასუხის მიერ სასმართლო დადგენილების 

ნებაყოფლობით შესრულებას. ამდენად, შეტყობინება უნდა შეიცავდეს გაფრთხილებას 

იმის თაობაზე, რომ ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მის მიმართ 

გატარდება შესაბამისი სააღსრულებო ზომები, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში 

შეიძლება დაეკისროს სანქციები და ჯარმები.  

 

2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში პირდაპირ არის საუბარი აღმასრულებლის 

როლზე შეტყობინებების წარდგენის სფეროში:    

                                                
75 CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო no. 17 
76 CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო no. 18-22 
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“შესაძლებელია აღმასრულებელს ასევე დაეკისროს შეტყობინებების წარდგენის 

ფუნქცია. ამასთან დაკავშირებით წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა დაადგინონ 

დოკუმენტების მიწოდების უსაფრთხო მეთოდის პირობები.  

 

როდესაც შეტყობინებები უფლებებსა და ვალდებულებებს ადგენს, 

აღმასრულებელმა უნდა უზრუნველყოს, რომ მხარეებმა დროულად მიიღონ ასეთი 

დოკუმენტაცია. 

 

როდესაც მოპასუხის აქტივების დაყადაღების შემდეგ მათი რეალიზაცია საჯარო 

აუქციონის წესით ხორციელდება, პოტენციურ მყიდველებს წინასწარ უნდა ეცნობოთ 

ამის თაობაზე ეფექტიანი საკომუნიკაციო არხების მეშვეობით, რათა 

გარანტირებული იყოს ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება საზოგადოების 

მაქსიმალურად ფართო წრეებში და იმავდროულად დაცული იყოს მოპასუხის 

პირადი ცხოვრება. წევრმა სახელმწიფოებმა ინფორმაციის გავრცელებასთან 

დაკავშირებული მინიმალური სტანდარტები მაინც უნდა დაიცვან აქტივების 

ხასიათის, სავარაუდო ღირებულებისა და რეალიზაციის ვადის გათვალისწინებით”.    

 

კომუნიკაცია არა მხოლოდ დოკუმენტების წარდგენას გულისხმობს. სახელმძღვანელო 

დირექტივებში აღნიშნულია, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს გადაწყვეტილების 

აღსრულების პროცესში სწრაფი კომუნიკაცია (მაგ. ელექტრონული ფოსტით) 

სასამართლოს, აღმასრულებელს და მხარეებს შორის.77 

 

აღმასრულებლების უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობები 

მოსამართლესთან მიმართებაში ნათლად უნდა იყოს განაზღვრული.78 

 

პრინციპში ხაზგასმულია აღმასრულებლების პასუხისმგებლობებისა და 

ვალდებულებების ნათლად განსაზღვრის მნიშვნელობა, კერძოდ კი მოსამართლესთან 

მიმართებაში, რათა ნათლად იყოს გამიჯნული აღსრულების პროცესთან დაკავშირებული 

ფუნქციები.    

 

2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ასევე დეტალურადაა განხილული 

სასამართლოების როლი სააღსრულებო წარმოების პროცესში:    

 

დამოუკიდებლად იმისა, თუ რა როლი ეკისრება სასამართლოს სააღსრულებო 

წარმოებასთან მიმართებაში, სასამართლოს, აღმასრულებელს, მოსარჩელეს და 

მოპასუხეს შორის უნდა არსებობდეს ეფექტური კომუნიკაცია.79 

 

                                                
77 CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო no. 66 
78 Rec 17/2003, IV.5 
79 2009 წლის სახელმძღვანელო, 10 



 

35 
 

კომუნიკაციის კარგი სისტემა აგრეთვე გულისხმობს, რომ სააღსრულებო წარმოების 

მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმაცია იყოს ხელმისაწვდომი:     

 

სააღსრულებო წარმოების ყველა მხარეს უნდა მიუწვდებოდეს ხელი წარმოების 

პროცედურებსა და მიმდინარეობასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე.80 

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ საზოგადოება ინფორმირებული იყოს 

აღსრულების ზომების შესახებ.  

სახელმწიფოებმა უნდა გამოიყენონ ახალი ტექნოლოგიები რათა ხელი შეუწყონ 

აღსრულების პროფესიონალებს შორის თანამშრომლობას როგორც შიგნით ისე 

საერთაშორისო მასშტაბით.  

კრედიტორს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, შესაბამის შემთხვევაში იყოს 

ინფორმირებული აღსრულების ზომების შესახებ ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.81 

 

ინფორმაცია მისაწვდომი უნდა იყოს აღსრულების პროცესის პოტენციური 

მხარეებისთვის. ასეთი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას აღსრულების 

სამსახურისა და პროცედურების ეფექტურობის თაობაზე, ასევე უნდა განისაზღვროს 

შესრულების მაჩვენებლები და შესრულების შეფასების ინდიკატორები, და უნდა 

დაისახოს სხვადასხვა პროცედურების განხორციელების სავარაუდო ვადები.82 

 

ამ ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებით 2009 წლის სახელმძღვანელო 

დირექტივებში შემდეგი რეკომენდაციაა ასახული:    

 

თითოეულმა უფლებამოსილმა ორგანომ სათანადო ზედამხედველობა უნდა 

დაამყაროს სააღსრულებო წარმოებაზე (ECtHR-ის შესაბამისი პრეცენდენტების 

გათვალისწინებით) და პასუხისმგებელი უნდა იყოს მომსახურების 

ეფექტურობაზე. ანგარიშგება შეიძლება მიღწეული იქნას მენეჯმენტის 

ანგარიშებისა და კლიენტებისგან ინფორმაციული უკუგების უზრუნველყოფის 

გზით. ანგარიშები იმის საშუალებას უნდა იძლეოდეს, რომ შემოწმდეს შესრულდა 

თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებები და თუ არა, დადგინდეს, რომ 

შესაბამისი ღონისძიებები გატარდა გონივრულ ვადებში აღსრულების 

ხელშესაწყობად მხარეების ინტერესთა თანასწორობის დაცვით.83 

 

და ბოლოს, უაღრესად მნიშვნელოვანია ინდივიდულურ საქმეებზე ანგარიშგება: 2009 

წლის სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად მოპასუხე ინფორმირებული უნდა 

იყოს სააღსრულებო წარმოების პროცესში მასზე დაკისრებული პასუხისმგებლობის 

თაობაზე.   ამ შეტყობინების უზრუნველსაყოფად აღმასრულებელს შეიძლება ჰქონდეს 

                                                
80 2009 წლის სახელმძღვანელო, 10 
81 COMONEX მუხლი 14 
82 2009 წლის სახელმძღვანელო,r 11 
83 2009 სახელმძღვანელო,12 
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როლი. როდესაც მოსარჩელის ინტერესები დაკმაყოიფლებული იქნება, მას ამის თაობაზე 

უნდა ეცნობოს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ შეიმუშაონ ნათელი 

რეგულაციები მიმდინარე და დასრულებულ სააღსრულებო წარმოებასთან 

დაკავშირებული ანგარიშგების მოთხოვნის თაობაზე (მაგალითად, საჯარო რეესტრში 

კერძო პირების წინააღმდეგ სააღსრულებო წარმოების შედეგების ასახვა).84  

 

 

2.2.2.3.4. აღსრულების მოსაკრებელი 

 

არ არის გასაკვირი, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ბევრმა სახელმწიფოებმა 

აღსრულების სისტემის რეფორმირება ჩაატარეს და ისეთი სისტემები დანერგეს, 

რომელთა პირობებში აღმასრულებლები თვითდასაქმებული პირები არიან. იმ 

სახელმწიფოებში, სადაც აღსრულებას კვლავ საჯარო მოხელეები ახორციელებენ, 

სააღსრულებო წარმოების ხარჯები (ხშირად) ისედაც შეზღუდულ (მართლმსაჯულების 

სისტემის) ბიუჯეტებს ეკისრებათ. მეორე მხრივ, აუცილებელია გვესმოდეს, რომ 

მართლმსაჯულება (აღსრულება) მხარეებისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.     

 

როგორც საქართველოს, სხვა ქვეყნებსაც აქვთ აღსრულების ორი პარალელური სისტემა. 

ამასთან მიმართებით, CEPEJ სახელმძღვანელო პრინციპები აღნიშნავს, რომ 

სახელმწიფოებმა უნდა აირიდონ ნებისმიერი დისკრიმინაცია მოვალისთვის ხარჯების 

კუთხით, როდესაც საქმე ეხება ერთი და იგივე კვალიფიკაციის, მაგრამ განსხვავებული 

სტატუსის მქონე აღმასრულებლებს. 85 

 

აღსრულების საფასური უნდა იყოს გონივრული ოდენობის, განსაზღვრული უნდა 

იყოს კანონით და წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი მხარეებისთვის.86 

 

პრინციპის შესაბამისად, აღსრულების საფასური (მაგალითად, აღმასრულებლის 

საფასური) გონივრული ოდენობის უნდა იყოს, არ უნდა იყოს გადაჭარბებული, 

განსაზღვრული უნდა იყოს კანონით, უნდა იყოს ფიქსირებული და გამჭვირვალე და 

წინასწარ უნდა ეცნობოს მხარეებს.   COMONEX-ის მე-5 მუხლის შესაბამისად: 

 

“აღსრულების ხარჯებს იხდის მოვალე, მაგრამ კრედიტორმა ეს ხარჯები წინასწარ 

უნდა გადაიხადოს გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა (კერძოდ კი 

რჩენის გადასახადის შემთხვევაში). 

მოვალის გაკოტრების შემთხვევაში ხარჯებს იხდის კრედიტორი.  

თუკი მოსამართლე დაადგენს, რომ კრედიტორმა ბოროტად გამოიყენა მისი 

ძალაუფლება აღსრულებასთან დაკავშირებით, მას შეუძლია კრედიტორს დააკისროს 

                                                
84 CEPEJ 2009 წლის წლის სახელმძღვანელო, 72 და 73 
85 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 48 
86 Rec 17/2003, III.3 
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აღსრულების ხარჯების გადახდა, ისევე როგორც მოვალის მიერ განცდილი ზიანის 

ანაზღაურება.  

სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ეს აღსრულების ხარჯები იყოს 

ფიქსირებული, განჭვრეტადი, გამჭვირვალე და გონივრული. 

მათ უნდა უზრუნველყონ რომ ყველა კრდიტორს ქონდეს აღსრულებაზე წვდომის 

თანაბარი შესაძლებლობა იურიდიული დახმარების მეშვეობით.” 

 

აღსრულების ხარჯებმა არ უნდა შეზღუდონ მოწყვლადი კრედიტორების წვდომა 

აღსრულებაზე. ეს ნიშნავს, რომ კარგად შემუშავებული მოსაკრებლის სისტემა მოიცავდეს 

იურიდიული დახმარების გაწევას აღსრულებაში. ამ მხრივ, CEPEJ 2009 წლის 

სახელმძღვანელო პრინციპებში აღნიშნულია: 

 

მართლმსაჯულებისადმი წვდომის უზრუნველსაყოფად, მოსარჩელეებისთვის, 

რომლებსაც არ შესწევთ აღსრულბის ხარჯების გადახდა ხელმწისაწვდომი უნდა 

იყოს იურიდიული დახმარების სქემები ან ალტერნატიული დაფინანსწების 

სქემები (კერძოდ, სახელმწიფოს მიერ დაფინანსების ან გადახდის 

განაწილვადების გზით). უფასო იურიდიული დახმრების გაწევის შემთხვევაში, 

სახელმწიფოს შეუძლია, თუკი ეს სამართლიანად იქნება მიჩნეული, ისარგებლოს 

მექანიზმით, რომელიც საშუალებას მისცემს მას ამოიღოს მისი ხარჯი 

აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხებიდან..87 

 

მოსაკრებელი კანონით უნდა იყოს დადგენილი. ეს ნიშნავს, რომ ხარჯები, რომლებიც 

კანონით არ არის დადგენილი არ შეიძლება იქნას დაკისრებული.88  საჭიროების 

შემთხვევაში მხარეებს უნდა ჰქონდეთ ხარჯების გასაჩივრების შესაძლებლობა.89 

 

პრინციპი სააღსრულებო წარმოების საფასურის გამჭვირვალეობაზეც ამახვილებს 

ყურადღებას. ეს პრინციპი უფრო დეტალურადაა ასახული 2009 წლის სახელმძღვანელო 

დირექტივებში. სახელმძღვანელო დირექტივებში ასევე განსხვავებულია ერთმანეთისგან 

სხვადასხვა ხარჯები:90 

 

• აღსრულების ხარჯები: შედგება სააღსრულებო წარმოების ხარჯებისგან და 

შესრულების ბონუსისგან (საფასური), რომელსაც მოსარჩელე აღმასრულებელს 

უხდის ანაზღაურების სახით:  

 

• აღსრულების მოსაკრებელი: აღსრულების პროცესთან დაკაშირებული ხარჯები, 

ანუ აღმასრულებლის მიერ ცალკეულ საქმესთან დაკავშირებით 

                                                
87 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 62 
88 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო,  no. 47 
89 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, no. 49 
90 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, ტერმინების განმარტება 
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განხორციელებული ყველა ღონისძიების ხარჯები (იხილეთ აღსრულების 

ხარჯები). 

 

• შესრულების მოსაკრებელი: მოსარჩელის მიერ აღმასრულებლისთვის წარმოების 

წარმატებით დასრულებასთან დაკავშირებით გადახდილი თანხა. სხვადახვა 

ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ამ თანხის მოცულობა შეთანხმების 

საგანია, წინასწარ არის დადგენილი, ან ასეთი ჰონორარის გადახდა აკრძალულია 

(იხილეთ აღსრულების ხარჯები).   

 

აღსრულების ხარჯების გამჭვირვალეობა გულისხმობს, რომ საფასური უნდა იყოს 

საჯარო. ეს ფუნქცია უნდა განხორციელდეს არა მხოლოდ აღმასრულებლების, არამედ 

ასევე სასამართლოს, მომხმარებელთა ორგანიზაციების, საპროცესო კოდექსების და 

სასამართლოს ან პროფესიული ასოციაციების ოფიციალური ინტერნეტ საიტების 

მეშვეობით.91 2009 წლის სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად, ყველა პროცედურულ 

დოკუმენტში ნათლად უნდა იყოს მითითებული სააღსრულებო ღონისძიების საფასური 

და ვალდებულებების შეუსურლებლობის შემთხვევაში დაკისრებული სანქციების 

შესახებ (მაგ. თუ დოკუმენტები არ შეესაბამება მოთხოვნებს).92 

 

აღსრულების საფასურის გამჭვირვალობა აგრეთვე გულისხმობს საფასურის ნათლად 

განსაზღვრას. შესრულების საფასური დამოკიდებული უნდა იყოს შეზღუდული 

რაოდენობის ფაქტორებზე. საფასური უნდა განისაზღვორს რეგულაციით რაც შეიძლბა 

მარტივად, ნათლად და ზუსტად, გარკვეული ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიც 

არის ვალის მოცულობა, საქმის განსაკუთრებული სასწრაფოობა და სირთულეები, რასაც 

შეიძლება წააწყდეს აღმასრულებელი.93 

 

და ბოლოს, მოცემული პრინციპი სახელმწიფოებს სთავაზობს რომ ისეთი სისტემა 

დანერგონ, სადაც მოსარჩელეს და აღმასრულებელს შეეძლებათ მოლაპარაკება 

აღსრულების საფასურის თაობაზე. მოვალეები სათანადოდ უნდა იყვნენ დაცული 

კანონით გათვალისწინებული აღსრულების საფასურის გადახდით. 

 

აღსრულების ჩატარების მცდელობა უნდა იყოს შესაბამისობაში მოთხოვნასთან, 

ამოღების მოსალოდნელ თანხასთან, ისევე როგორც მოპასუხის ინტერესებთან.94 

 

რაც შეეხება აღმასრულებლის მიერ გატარებულ პრაქტიკულ ზომებს, პრინციპი ხაზს 

უსვამს სააღსრულებლო წარმოების მოპასუხის შემოსავალთან და/ან სარჩელის 

დაკმაყოფილების მიზნით დასაყადაღებელი აქტივების ღირებულებასთან 

თანაზომიერების (პროპორციულობის) პრინციპის მნიშვნელობას. აღმასრულებელმა 

                                                
91 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო,  50 და 52 
92 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 52  
93 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 54 და 55 
94 Rec 17/2003, III.4 
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მაქსიმალურად ეფექტური და შესაფერისი ზომები უნდა გაატაროს, რომლებიც როგორც 

მოპასუხის, ასევე მოსარჩელი ინტერესებს შეესაბამება და თანაბარზომიერია 

სააღსრულებო წარმოების მიზნისა (მაგ.  პრეტენზიის დაკმაყოფილების მიზნით არ უნდა 

დაყადაღდეს ჭარბი აქტივები).  

 

2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად როდესაც 

აღმასრულებლისთვის ცნობილია მოპასუხის ფინანსური მდგომარეობა და იგი 

კონკრეტულ სააღსრულებო ღონისძიებებს სთავაზობს მხარეებს, მან მოსარჩელეს უნდა 

მიაწოდოს ინფორმაცია ამ ღონისძიებების და სავარაუდო ხარჯების შესახებ პროცესის 

დასაწყისში და მის ყოველ ეტაპზე.95  

 

სააღსრულებო წარმოების საფასური ზოგადად ეკისრება მოპასუხეს, 

დამოუკიდებლად იმისა, რომ ეს ხარჯები შეიძლება სხვა მხარეებსაც დაეკისროთ 

თუ ისინი პროცესს ბოროტად გამოიყენებენ.96 

 

მოცემული პრინციპის შესაბამისად ზოგადად აღსრულების ხარჯების გაღება ეკისრება 

მოპასუხეს, რადგანაც მოცემული წარმოება იმიტომ იქნა წამოწყებული, რომ მან არ 

შეასრულა სასამართლოს გადაწყვეტილება, ან არ დაუკავშირდა სასამართლოს ან 

მოსარჩელეს რათა განემარტა ამის მიზეზები.     

 

პრინციპი არ გამორიცხავს, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარჯები შეიძლება სხვა 

მხარეებსაც დაეკისროთ, ვინც ბოროტად იყენებს პროცესს. გარდა ამისა, როდესაც 

მიჩნეული იქნება, რომ სააღსრულებო წარმოება არასწორი ან არამართლზომიერი იყო, 

ამასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები იმ პირებს ან სტრუქტურებს დაეკისრება, 

რომლებმაც ასეთი არამართლზომიერი ზომები გაატარეს.97 ეს შეიძლება აგრეთვე 

მოიცავდეს აღმასრულებლის პასუხისმგებლობას, თუკი ხარჯები მიჩნეული იქნა 

მიზანშეუწონლად ან არამართლზომიერად.98 

 

გარდა ამისა CEPEJ-ის 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივებში ნათქვამია, რომ თუ 

მოპასუხე გადახდისუუნაროა, სააღსრულებო წარმოების ხარჯები მოსარჩელემ უნდა 

დაფაროს.99 

 

 

2.2.2.3.5.  უფასო იურიდიული დახმარება 

 

წინა 2.2.2.3.4 აბზცში ჩვენ ვახსენეთ, რომ სააღსრულებო წარმოების ხარჯების გამო 

სააღსრულებო პროცესი არ უნდა გახდეს მიუწვდომელი მოწყვლადი 

                                                
95 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 53 
96 Rec 17/2003, III.5 
97 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 61 
98 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 57 
99 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 60 
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კრედიტორებისათვის. ეს ნიშნავს, რომ საფასურის გამართული სისტემა ასევე უნდა 

მოიცავდეს უფასო იურიდიული დახმარების მისაწვდომობას აღსრულებაში.       

 

CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად მართლმსაჯულების 

მისაწვდომობის უზურნველყოფის მიზნით მოსარჩელეებისთვის, რომლებსაც არ 

შეუძლიათ აღსრულების საფასურის გადახდა, მისაწვდომი უნდა იყოს იურიდიული 

დახმარების ან ალტერნატიული დაფინანსების სქემები (მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსება ან ხარჯების გადავადება). როდესაც სახელმწიფოში ასეთი იურიდიული 

დახმარების სქემები არსებობს, იგი უფლებამოსილია გაითვალისწინოს მექანიზმი, 

რომლის მეშვეობითაც ამ ხარჯების ანაზღაურება მოხდება სააღსრულებო წარმოების 

შედეგად ამოღებული თანხებიდან.100 

 

იურიდიულ დახმარებასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელო დირექტივებში 

რეკომენდირებულია, რომ სახელმწიფოებმა გადაამოწმონ გაწეული ხარჯების 

მართებულობა, რათა საზოგადოებას არ დაეკისროს გაუმართლებელი ხარჯების გაწევა.101 

 

მსგავს დებულებას შეიცავს ევროსაბჭოს 2003 წლის 27 იანვრის დირექტივა No 2002/8/EC 

(რომლის მიზანია საზღვრებს მიღმა დავებში მართლმსაჯულებისადმი წვდომის 

გაუმჯობესება მინიმალური საერთო წესების დადგენით საზღვრებს მიღმა დავებში 

იურიდიულ დახმარებასთან დაკავშირებით:  

 

“ფიზიკურ პირებს რომლებიც ჩართული არიან წინამდებარე დირექტივით 

გათვალისწინებულ დავაში, უფლება აქვთ მიიღონ სათანადო იურიდიული 

დახმარება იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მართლმსაჯულებისადმი ეფექტიანი 

წვდომა წინამდებარე დირექტივით გათვალისწინებული პირობების 

შესაბამისად.” 

 

ეს უფლება არ არის შეზღუდული სასამართლო გდაწვეტილების მოპოვების ფაზით, 

არამედ “გადაწყვეტილების აღსრულებადობის აღიარებასთან ან აღსრულების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული“ ხარჯები აგრეთვე ექცევა დირექტივის 

მოქმედების ფარგლებში.”102 

 

 

2.2.2.3.6.  აღსრულების განხორციელების მნიშვნელობა 

 

ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ პროპორციულობის პრინციპის მნიშვნელობაზე. ამ პრინციპთან 

გარკვეული ფინანსური ასპექტებიც არის დაკავშირებული. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო 

                                                
100 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 62 
101 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 58 
102 იხ. მსჯელობა No 20 საბჭოს დირექტივა No 2002/8/EC, 27 იანვარი, 2003 
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დირექტივების შესაბამისად103 სააღსრულებო წარმოების საფასური არსებული 

დავალიანების პროპორციული უნდა იყოს. სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ 

ეფექტური სააღსრულებო პროცესი დავალიანების ნებისმიერ მოცულობასთან 

მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, იგი დიდია თუ მცირე.    

 

აღმასრულებელი პასუხისმგებელია გაატაროს ყველა საჭირო ზომა და დასახოს 

აღსრულების ყველაზე მისაღები ზომები. როდესაც არსებობს რჩევის მიცემის 

ვალდებულება, აღმასრულებელმა მოსარჩელეს უნდა განუმარტოს მისი მდგომარეობა და 

შემოთავაზებული ზომების მიზანშეწონილობა.    

 

იმ შემთხვევებში, როდესაც დადგინდება, რომ ხარჯები არამართლზომიერი იყო, ან 

არასწორად იყო დაკისრებული, ისინი უნდა დაფაროს აღმასრულებელმა.    

 

 

2.2.2.3.7. აქტივების მოძიება და მონცემთა დაცვა 

 

აქტივების შესახებ ინფორმაიის მოძიება მოითხოვს მოპასუხის აქტიურ ჩართულობას 

აღსრულების პროცესში: 

 

[…] მოპასუხეებმა უნდა წარადგინონ უახლესი ინფორმაცია მათი შემოსავლის, 

აქტივების დ ა სხვა შესაბამისი საკითხების შესახებ104 

 

CEPEJ სახელმძღვანელო პრინციპები მოუწოდებენ სახლემწიფოებს გაითვალისწინონ 

მოპასუხის მიერ აქტივების დეკლარირების ხელსაყრელი შესაძლებლობა - სასურველია 

წერილობით და რაც შეიძლება ადრე - რათა აცილებულ იქნას მხარეთა ცდუნება 

იმოქმედონ უპასუხისმგებლოდ ან უფრო მეტიც, უკანონოდ.  

 

მოპასუხის აქტივებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე საუბრისას რამდენიმე 

მნიშვნელოვანი ასპექტი უნდა იქნას გათვალისწინებული. ინფორმაციის დროული და 

შეუფერხებელი მისაწვდომობა აღსრულების პროცესს უფრო ეფექტურს და ეფექტიანს 

ხდის. იმავდროულად გასათვალისწინებელია პირადი ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული ასპექტები.     

 

რეკომენდაცია Rec 17/2003-ის შესაბამისად:    

  

მოპასუხის აქტივების მოძიება და დაყადაღება მაქსიმალურად ეფექტური უნდა 

იყოს და იმავდროულად შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა და მონაცემთა 

დაცვასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. მოპასუხის აქტივების თაობაზე 

ინფორმაცია დროულად და ეფექტურად უნდა იყოს მოძიებული რეესტრებიდან 

                                                
103 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 56-58 
104 Rec 17/2003, III-1-d 
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და სხვა წყაროებიდან; გარდა ამისა მოპასუხეს უნდა მიეცეს არჩევანი თავად 

წარადგინოს ინფორმაცია მისი აქტივების თაობაზე.105 

 

მსგავსად COMONEX: 

 

სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ დებულებები იმის შესახებ, რომ ყველა 

შესაბამისმა ორგანომ, იქნება ის საჯარო თუ კერძო, რაც შეიძლება ჩქარა 

გაუმხილონ  აღსრულების განმახორციელებელ პროფესიონალებს ყველა 

ინფორმაცია, რაც მათ აქვთ მოვალის ადგილსამყოფელის, რეგისტრირებული ან 

ძირითადი საქმიანობის ადგილის, ისევე როგორც მისი აქტივების შემადგენელი 

ელემენტების შესახებ. ამ ოგანოებს არ აქვთ უფლება  დაფარონ ინფორმაცია 

პროფესიული კონფიდენციალობის საბაბით. 106 

 

მოპასუხის აქტივების მოძიებასა და დაყადაღებასთან დაკავშირებით პრინციპში 

ხაზგასმულია ინფორმაციის (ელექტრონული) რეესტრის მეშვეობით მოძიების 

მნიშვნელობა (მაგ. მიწის, კომპანიების და საგადასახადო რეესტრები) და სხვა 

ხელმისაწვდომი საშუალებებით (მაგ. საბანკო ინფორმაცია).   

 

იბადება შეკითხვა: ვის უნდა გააჩნდეს ამ ინფორმაციისადმი წვდომა, კრედიტორს და/ან 

აღმასრულებელს? 

 

ამასთან დაკავშირებით CEPEJ-ის 2009 სახელმძღვანელო ითვალისწინებს გარკვეულ 

პრინციპებს.   

 

მოსარჩელეს უნდა ჰქონდეს საჯარო რეესტრებზე წვდომა, რათა მან აღსრულების 

მიზნებისთვის მიიღოს ძირითადი ინფორმაცია მოპასუხის და მისი ადგილსამყოფელის 

შესახებ, ისევე როგორც საჯარო რეესტრის მეშვეობით ხელმისაწვდომი მონაცემები, 

ინფორმაციის თავისუფლების და მონაცემთა დაცვის შესახებ ეროვნული 

კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. ზემოთხსენებული ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მოსარჩელისთვის მისგან წერილობითი მოთხოვნის და 

ინტერესის საკმარისი დასაბუთების შემთხვევაში (მაგ. სასამართლო გადაწყვეტილება ან 

უფლების დამადასტურებელი სხვა აქტი).107 

 

აღმასრულებლისთვის სწრაფად და დაუბრკოლებლად უნდა იყოს მისაწვდომი 

ინფორმაცია მოპასუხის აქტივების თაობაზე. CEPEJ მოუწოდებს სახელმწიფოებს 

განიხილონ ასეთი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა აღმასრულებლებისთვის 

ინტერნეტის მეშვეობით, შეძლებისდაგვარად უსაფრთხო წვდომით. CEPEJ-ის რჩევაა, 

რომ სახელმწიფოებმა შექმნან უნიკალური, მრავალწყაროიანი შეზრუდული წვდომის 

                                                
105 Rec 17/2003, III.6  
106 COMONEX მუხლი 9 
107 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 39 



 

43 
 

მონაცემთა ბაზა მოვალეების დაყადაღებდი აქტივების თაობაზე (მაგ.  ავტომობილის 

მფლობელობის უფლება, უფლება უძრავ ქონებაზე, დაგროვილი ვალდებულებები, 

საგადასახადო დეკლარაციები და სხვა). ასეთი მონაცემთა ბაზის შესაქმნელად, CEPEJ-ის 

თვალსაზრისით, საჭიროა სხვადასხვა სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურების 

თანამშრომლობა, პირად მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის 

მოთხოვნების დაცვის პირობით. ამ მიზნით უნდა შემუშავდეს საერთო პროტოკოლები და 

პროცედურები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობას და 

თავის მხრივ მათ თანამშრომლობას სააღსრულებო წარმოებაზე პასუხისმგებელ 

ორგანოებთან.108  

 

ეფექტური აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო 

დირექტივების შესაბამისად რეკომენდირებულია, რომ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ, 

რომელსაც აღსრულების პროცესში საჭირო ინფორმაციის შემცველი მონაცემთა ბაზა 

გააჩნია, მიაწოდოს ინფორმაცია აღმასრულებელს დადგენილ ვადებში მონაცემთა დაცვის 

თაობაზე კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით.109 სახელმძღვანელო დირექტივის 

რჩევაა, რომ   ეროვნული კანონმდებლობა იქნას დაწვრილებით შესწავლილი იმ 

შემთხვევისთვის თუ მას სჭირდება ადაპტირება უფრო ეფექტიანი აღსრულების სისტემის 

უზრუნველსაყოფად.110 

 

აღმასრულებელს უნდა გაჩნდეს წვდომა მხოლოდ ისეთი ინფორმაციისადმი, რომელიც 

ეხება სააღსრულებო წარმოებას. CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების 

შესაბამისად აღმასრულებელი ვალდებულია დაიცვას იმ საიდუმლო, 

კონფიდენციალური ან სენსიტიური ინფორმაციის კონფიდენციალობა, რომელიც 

მისთვის ცნობილი გახდება სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში. ამ მიზნით 

აღმასრულებელი უნდა დაექვემდებაროს მკაცრ კონტროლს, ხოლო მოპასუხისთვის უნდა 

არსებობდეს ეფექტური სამართლებლივი მექანიზმები რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

რომ ნებისმიერი ინფორმაციის გამოთხოვა მათ აქტივებთან დაკავშირებით იყოს 

გამართლებული. მოცემული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 

აღმასრულებელს უნდა დაეკისროს შესაბამისი დისციპლინარული, სამოქალაქო ან 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.111   

 

რა თქმა უნდა, ამასთან მიმართბით აგრეთვე მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 

შესაბამისი ადამიანის უფლებები და მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნები, კერძოდ კი ECHR-ის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული პირადი და 

საოჯახო ცხოვრების პატივისცემის უფლება, აგრეთვე პერსონალური ინფორმაციის 

ავტომატური დამუშავების პროცესში კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის 

თაობაზე კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და მისი დამატებითი 

                                                
108 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 40-42 
109 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 43 
110 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 44 
111 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 45 
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პროტოკოლის მოთხოვნები საზედამხედველო ორგანოებთან და მონაცემთა 

ტრანსსასაზღვრო ნაკადებთან დაკავშირებით.   

 

 

2.2.2.3.8. აღსრულების ვალდებულება 

 

აღმასრულებლებმა მათზე დაკისრებული ფუნქციები უნდა შეასრულონ კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს 

გარკვეული დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ ნათესაური ან ქორწინების შედეგად 

კავშირი აქვთ რომელიმე მხარესთან. ეს ეხება როგორც აღმასრულებელს, რომელიც 

მოქმედებს როგორც საჯარო მოხელე, აგრეთვე თვითდასაქმებულ აღმასრულებელს: 

 

უფლებამოსილი აგენტი ან სასამართლო მოხელე ვალდებულია განახორციელოს 

მოთხოვნილი სააღსრულებო ქმედებები როდესაც ეს მას კანონით ევალება, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს კანონით გათვალისწინებული დამაბრკოლებელი 

გარემოებები, ან ნებისმიერი სხვა გარემოების გამო, რაც გამართლებულია იმ 

მიზეზებით, რაც აღმასრულებლის დისკრეციაშია და შეესაბამება პროფესიული 

ეთიკის წესებს.112 

 

აღმასრულებლებმა მათზე დაკისრებული ფუნქციები კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში უნდა შეასრულონ გარდა იმ შემთხვევებისა, 

როდესაც არსებობს გარკვეული დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ 

ნათესაური ან ქორწინების შედეგად კავშირით აქვთ რომელიმე მხარესთან. 

აღმასრულებლებს არა აქვთ უფლება სადაო უფლების ან ქონების მფლობელები 

გახდნენ, თუ ეს დავა მათ გამგებლობაშია.113 

 

 

2.2.2.3.9. სამართლებრივი იარაღები 

 

ვინ არის კომპეტენტური სააღსრულებო წარმოებაში წამოჭრილი დავების შემთხვევაში? 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღსრულების პროცესში წარმოჭრილ 

დავებზე კომპეტენტური ორგანო არის სასამართლო. ამასთან დაკავშირებით ევროპის 

საბჭოს მიდგომა შემდეგია: 

 

 [...] სააღსრულებო პროცესი უნდა წარიმართოს ფუნდამენტური უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვით (ECHR-ის მუხლები 3, 5, 6, 8, 10, 11, მონაცემთა დაცვა, 

ა.შ.) 

 

                                                
112 COMONEX მუხლი 17 
113 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 35 
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 […] აღსასრულებელი გადაწყვეტილება უნდა იყოს ზუსტი და ნათელი იმ 

ვალდებულებებთან და უფლებებთან დაკავშირებით, რასაც ის ეხება, იმისათვის, 

რომ თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი დაბრკოლება ეფექტიანი 

აღსრულებისთვის. 

 

 იმისათვის, რომ მოსამართლეებმა შეასრულონ თავიანთი ფუნქცია, სასამართლოს 

უნდა ჰქონდეს შემდეგი მისია აღსრულებასთან დაკავშირებით: [...] გასაჩივრება 

მოსამართლესთან თუკი აღსრულება არ იქნა დაწებული ან დაყოვნდა შესაბამისი 

ორგანოს მიერ; მოსამართლე აგრეთვე უნდა იქნას ჩართული როდესაც საქმე ეხება 

მხარეთა ფუნდამენტურ უფლებებს; ყველა შემთხვევაში, მოსამართლეს უნდა 

ჰქონდეს უფლება დააკისროს სამართლიანი კომპენსაცია; [...] საჩივარი ან 

პრეტენზია მოსამართლესთან თუკი ხდება აღსრულების პროცესის ბოროტად 

გამოყენება; [...] საჩივარი მოსამართლესთან რათა მოგვარდეს აღსრულებასთან 

დაკავშირებული სასამართლო წარმოება და სახელმწიფო ორგანოებზე და სხვა 

შესაბამის ორგანოებზე გაიცეს ბრძანება  გადაწყვეტილებების აღსრულების 

შესახებ; საბოლოო ჯამში, მოსამართლზე უნდა იყოს გამოიყენოს ყველა შესაძლო 

გზა  აღსრულების უზრუნველსაყოფად; [...] გამოვლინდეს და გათვალისწინებულ 

იქნას მესამე მხარეებისა და ოჯახის წევრების, მათ შორის ბავშვების უფლებები და 

ინტერესები.114 

 

აგრეთვე: COMONEX: 

 

აღსრულებიდან გამომდინარე დავებზე გადაწყვეტილების მიღება და მისი 

იმპლემენტაციისთვის სათანადო ღონისძიებების დავალება შეუძლია მხოლოდ 

მოსამართლეს, ერთ-ერთი მხარის ან აღმასრულებლის მოთხოვნით.  

მოსამართლეს, რომელსაც მიმართა მოპასუხემ, დაინტერესებულმა მესამე მხარემ, 

სასამართლო ოფიცერმა ან აღმასრულებელმა, შეუძლია შეაჩეროს ან გააუქმოს 

სააღსრულებო ღონისძიება თუკი ამისთვის არსებობს საფუძვლიანი მიზეზი.115  

 

 

2.2.3. აღმასრულებელი 

 

2.2.3.1. აღმასრულებელთა პროფესიული სტატუსი 

 

როდესაც სახელმწიფო აღმასრულებლებს იყენებს აღსრულების პროცესის 

განსახორციელებლად, ისინი უნდა მოქმედებდნენ წინამდებარე რეკომენდაციაში 

ასახულ პრინციპებთან შესაბამისობაში. 116 

                                                
114 ევროპელი მოსამართლეების საკონსულტაციო საბჭოს მოსაზრება No 13 (2010), “მოსამართლეთა 
როლი სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებაში”; ნწილი 8,9 და 18 
115 COMONEX მუხლი 22 
116 Rec 17/2003, IV.1 
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„აღმასრულებელთან“ დაკავშირებული მითითება IV.13 პრინციპში ზოგადი ტერმინია, 

რომელიც გულისხმობს პირს, რომლიც სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილია 

განახორციელოს სააღსრულებო წარმოება მაგრამ არ არის უცილობლივ სახელმწიფო 

სამსახურში.  არც ევროპის საბჭო და არც CEPEJ-ი არ აკონკრეტებს, თუ რა პროფესიული 

ან ინსტიტუციონალური სტატუსი უნდა ჰქონდეს აღმასრულებელს:      

 

აღმასრულებლის სტატუსი, როლი, პასუხისმგებლობები და უფლებამოსილებები 

კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების პროცესი მაქსიმალურად 

გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი იყოს. სახელმწიფოებმა თავად უნდა 

განსაზღვრონ აღმასრულებლების პროფესიონალური სტატუსი.117 

 

მსგავს დებულებებს შეიცავს CEPEJ-ის 2009 წლის სახელმძღვანელო და COMONEX:  

 

აღმასრულებელთა სტატუსი ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული რათა 

სააღსრულებო წარმოების პოტენციურ მხარეებს ხელი მიუწვდებოდეთ 

პროფესიონალზე, რომელიც არის მიუკერძოებელი, კვალიფიციური, 

ანგარიშვალდებული, ხელმისაწვდომი, მოტივირებული და ეფექტიანი. 118 

 

აღსრულების განხორციელება ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად 

შეუძლიათ მხოლოდ სასამართლო მოხელეებს ან აღმასრულებლებს.119 

 

პირები, რომელთაც დაევალათ აღსრულება, უნდა დაექვემდებარონ მათი 

პროფესიული სტატუსის მომწესრიგებელ რეგულაციას, რომელმაც უნდა 

უზრუნველყოს აღსრულების მაღალი ხარისხი მაღალი იურიდიული 

კვალიფიკაციის მოთხოვნით.  

სასამართლო მოხელემ და აღმასრულებლებმა უნდა დააკმაყოფილონ 

თავდაპირველი და განგრძობადი ტრენინგის მოთხოვნები.120 

 

აღმასრულებლების საქმიანობა კარგად უნდა რეგულირდებოდეს. აღსრულების ხარისხი 

გარანტირებული უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ აღმასრულებლები მოსარჩელის 

ინიციატივით აღძრულ საქმესთან დაკავშირებით მოქმედებენ, ისინი კანონის 

მოთხოვნების დაცვით უნდა მოქმედებდნენ. ეს აგრეთვე გულისხმობს სათანადო 

ანაზღაურებას და სამუშაო პირობებს: 

 

როდესაც აღმასრულებლები არიან სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული 

მოხელეები, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს რომ მათ მიიღონ სათანადო 

                                                
117 Rec 17/2003, IV.2.  
118 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 31 
119 COMONEX მუხლი 16 
120 COMONEX მუხლი 18 
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ანაზღაურება, განსაკუთრებით მათი ტრენინგის დონის, გამოცდილების და მათ 

ფუნქციებთან დაკავშირებული სირთულეების გათვალისწინებით.121 

 

სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული აღმასრულებლების შემთხვევაში მათთვის 

სათანადო სამუშაო პირობები, ფიზიკური რესურსები და დამხმარე პერსონალი 

უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. გარდა ამისა ისინი უნდა იღებდნენ შესაფერის 

ანაზღაურებას.122  

 

CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო უფრო დეტალურად ეხება ამ დებულებებს:  

 

როდესაც აღმასრულებლები საჯარო მოხელეები არიან, მათთვის სათანადო სამუშაო 

პირობები და საკმარისი ადამიანური და მატერიალური რესურსები უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი. მაგალითად, მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმუშაონ 

თანამედროვე საკომუნიკაციო და საინფორმაციო ტექნოლოგიებსა და 

აღჭურვილობაზე წვდომით (კომპიუტერები, ტელეფონები, ფაქსები, ინტერნეტ 

კავშირი, სამსახურთან დაკავშირებული სპეციფიკური საინფორმაციო სისტემები) და 

უნდა ჰქონდეთ საკმარისი რაოდენობის და შესაფერისი სატრანსპორტო 

საშუალებები, რათა თავისი მოვალეობები მაქსიმალურად ეფექტურად 

შეასრულონ.123 

 

სახელმწიფოებმა უნდა გაითვალისწინონ თავიანთი ვალდებულება სათანადოდ 

დაარეგულირონ აღმასრულებლების პრაქტიკა მეთვანყურეობის და შესწავლის სათანადო 

ზომიერებით (მაგ. ომბუდსმენის მეშვეობით) და შესაძლებლობა სასამართლო 

კონტროლი დაამყარონ მოცემულ სფეროზე.   

 

 

2.2.3.2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

აღმასრულებლების როლის, პასუხისმგებლობებისა და უფლებამოსილების რეგულირება 

უაღრესად მნიშვნელოვანია. ეს მხარეებს საშუალებას აძლევს უკეთ გააცნობიერონ 

აღმასრულებელის როლი და ფუნქციები.     

 

მართლმსაჯულების სამართლიანად განხორციელების მიზნით მნიშვნელოვანია 

უზრუნველყოფილ იქნას აღსრულების ხარისხი. წევრმა სხელმწიფოებმა 

აკრედიტაცია უნდა მისცენ აღმასრულებლებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი 

კანდიდატებს გააჩნიათ მათი ფუნქციების სირთულესთან შესაბამისი სტანდარტი 

და ტრენინგი.  პროფესიონალთა მაღალი დონის ტრენინგი მნიშვნელოვანია 

                                                
121 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 37 
122 Rec 17/2003, IV.7 ეს პრინციპი ეხება მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ დაიქრავებულ აღმასრულებლეს 

და არა თვითდასაქმებულ აღმასრულებლებს, რომლებიც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად 

აფინანსებენ საკუთარ თავს და იღებენ ანაზღაურებას. 
123 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 32 
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მართლმსაჯულების უზრუნველსაყოფად და იმისათვის რომ გაიზარდოს მის 

მომხმარებელთა ნდობა მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ.124 

 

აღმასრულებელთა სამუშაოზე აყვანისას, ყურადღება უნდა მიექცეს 

კანდიდატების მორალურ სტანდარტებს და მათ ცოდნასა და ტრენინგს შესაბამის 

სამართალში და პროცესში. ამ კუთხით, მათ უნდა მოეთხოვოთ გამოცდის ჩაბარება 

მათი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის შესაფასებლად.125 

 

პრინციპი IV.3 რეკომენდაციას აწვდის სახელმწიფოებს აღმასრულებლების დაქირავების 

პროცესში გაითვალისწინონ კანდიდატების მორალური სტანდარტები (მაგალითად, აქვს 

თუ არა ნასამართლეობა სისხლის სამართლის სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამო), 

რადგანაც აღმასრულებელს მნიშვნელოვანი და დელიკატური როლი ეკისრება როდესაც 

იგი მხარეებთან კომუნიკაციას ანხორციელებს. ამ მხრივ, უნდა აღინიშნოს, რომ 

აღმასრულებლები განსაკუთრებით სენსიტიური უნდა იყვნენ მოპასუხეთა ინტერესების 

მიმართ.  

 

 

2.2.3.3. აღმასრულებელთა ტრენინგი 

 

აღმასრულებლებმა უნდა გაიარონ საწყისი და უწყვეტი ტრენინგი ნათლად 

განსაზღვრული და კარგად სტრუქტურირებული მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად.126 

 

აღმასრულებლებს აგრეთვე უნდა მოეთხოვოთ სვალდებულო განგრძობადი 

ტრენინგის გავლა.127 

 

მნიშვნელოვანია შენარჩუნდეს დაქირავებული აღმასრულებლების პროფესიონალიზმი 

და მაღალი სტანდარტი. ეს უნდა მოხდეს იმის უზრუნველყოფით, რომ 

აღმასრულებლებმა, გარდა საწყისი ტრენინგისა, აგრეთვე გაიარონ განგრძობადი 

ტრენინგი ნათლად განსაზღვრული და კარგად სტრუქტურირებული მიზნებისა და 

ამოცანების შესაბამისად. CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივები დეტალურად 

აღწერს ასეთი ტრეინინგების შინაარსს. აღმასრულებლებისთვის განგრძობადი 

ტრეინინგი უნდა იყოს სავალდებულო. საწყის ეტაპზე ტრეინინგი და შემდგომი 

ტრეინინგი შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: 

 

• აღსრულების პრინციპები და მიზნები;   

• პროფესიული ქცევა და ეთიკა;     

                                                
124 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 25 
125 Rec 17/2003, IV.3 
126 Rec 17/2003, IV.8 
127 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 26 
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• აღსრულების პროცესის ეტაპები;     

• აღსრულების ღონისძიებების მიზანშეწონილობა, ორგანიზება და 

განხორციელება;     

• საკანონმდებლო ჩარჩო;   

•  როლური თამაშები და პრაქტიკული სავარჯიშოები, სადაც მიზანშეწონილია;    

• ტრეინინგის მონაწილეთა ცოდნის შეფასება;   

•  სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და აღსრულებას დაქვემდებარებულ 

უფლებებთან დაკავშირებით საერთაშორისო სააღსრულებლო წარმოება.128 

 

 

2.2.3.4. აღმასრულებლების საქმიანობა 

 

აღმასრულებლები ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად 

პასუხისმგებელი არიან სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებაზე მათი 

კომპეტენციის ფარგლებში.  CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად 

რეკომენდირებულია, რომ აღმასრულებლებს მიენიჭოთ მხოლოდ შემდეგი 

კომპეტენციები:129 

 

• სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და სხვა აღსრულებადი უფლებების ან 

დოკუმენტების აღსრულება, და 

• ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული სააღსრულებო 

პროცედურების განხორციელება. 

 

პროფესიულმა სტატუსმა სასამართლო მოხელეებს და აღმასრულებლებს უნდა 

მისცეს შესაძლებლობა განახორციელონ მეორადი ფუნქციები, რაც თავსებადია მათ 

პოზიციასთან.  

კერძოდ, მათ უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა განახორციელონ დავალიანების 

შეთანხმებით ამოღება.130 

 

დამატებით, CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივების შესაბამისად131 

აღმასრულებლები ასევე უფლებამოსილი უნდა იყონ მათ ფუნქციებთან დაკავშირებული 

მეორადი ფუნქცების შესრულებაზე, რაც მხარეების უფლებების აღიარებასა და 

დაცვასთან და სააღსრულებო პროცესის ხელშეწყობასთანაა დაკავშირებული 

სასამართლოებზე დაკისრებული სამუშაო ტვირთის შემცირების ხელშეწყობის მიზნით 

 

ასეთი ფუნქციები, სხვათა შორის, შეიძლება იყოს: 

 

                                                
128 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 25-28 
129 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 33 
130 COMONEX მუხლი 21 
131 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 34 
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• დავალიანების ამოღება;     

• უძრავ-მოძრავი ქონების ნებაყოფლობითი რეალიზაცია საჯარო 

აუქციონის გზით;    

• საქონლის დაყადაღება;     

• მტკიცებულებების აღრიცხვა და განცხადება;     

• სასამართლო ბოქაულის სტატუსით მოქმედება;     

• იურიდიული დახმარების და რჩევეების მიწოდება;     

• გაკოტრების წარმოება;     

• სასამართლოს მიერ მათზე დაკისრებული დავალებების შესრულება;     

• სასამართლოს წინაშე მხარეების წარმომადგენლის სტატუსით მოქმედება;     

• აქტებისა და დოკუმენტების შედგენა;     

• სწავლება. 

 

 

2.2.3.5. აღმასრულებელთა ვალდებულებები 

 

აღმასრულებლებმა უნდა შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქციები კანონით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს 

გარკვეული დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ ნათესაური ან ქორწინების 

შედეგად კავშირით აქვთ რომელიმე მხარესთან. აღმასრულებლებს არა აქვთ უფლება 

სადაო უფლების ან ქონების მფლობელები გახდნენ, თუ ეს დავა მათ 

კომპეტენციაშია.132 

 

აღმასრულებლებმა მათზე დაკისრებული ფუნქციები კანონით გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში უნდა შეასრულონ გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც არსებობს 

გარკვეული დამაბრკოლებელი გარემოებები ან მათ ნათესაური ან ქორწინების შედეგად 

კავშირით აქვთ რომელიმე მხარესთან. ეს ეხება როგორც აღმასრულებელს, რომელიც 

მოქმედებს როგორც საჯარო მოხელე, აგრეთვე თვითდასაქმებულ აღმასრულებელს. 

აღმასრულებლებს არა აქვთ უფლება სადაო უფლების ან ქონების მფლობელები გახდნენ, 

თუ ეს დავა მათ გამგებლობაშია.133  

 

იმ შემთხვევებში, როდესაც აღმასრულებლები დამოუკიდებელი პროფესიონალები 

არიან, მათ უნდა გახსნან ყადაღას დაუქვემდებარებელი ცალკე ანგარიში კლიენტების 

სახელით ამოღებული თანხების განსათავსებლად. მოცემული ანგარიში უნდა 

ექვემდებარებოდეს შემოწმებას. სიტყვები „ყადაღას დაუქვემდებარებელი“ მიანიშნებს, 

რომ საბანკო ანგარიშზე განთავსებული თანხა არ წარმოადგენს საბანკო ანგარიშის 

მფლობელს. აგნარიშიდან გამომდინარე უფლებების თანამესკუთრეები არიან 

მოსარჩელეები.  

 

                                                
132 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 35 
133 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 35 
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გარდა ამისა, კერძო აღმასრულებლებს მოეთხოვებათ პროფესიული და საჯარო 

ვალდებულებების დაზღვევა. აღმასრულებლებს უნდა ჰქონდეთ სოციალური 

დაზღვევით სარგებლობის საშუალება.134 

 

 

2.2.3.6. გეოგრაფიული განაწილება  

 

განაწილება, როგორც გეოგრაფიული ისე საქმის ტიპის მიხედვით, წარმოადგენს 

საერთაშორისო სტანდარტების საგანს. ამასთან დაკავშირებით, CEPEJ-ის 

სახელმძღვანელო აღნიშნავს: 

 

აღმასრულებლების გეოგრაფიული განაწილება ქვეყნის ტერიტორიაზე ისეთი უნდა 

იყოს, რომ პოტენციური მხარეები სრულად იყოს მოცული.  იმ წევრ სახელმწიფოში, სადაც 

აღსრულების სხვადასხვა სფეროში სხვადასხვა სტრუქტურებია პასუხისმგებელი (მაგ. 

აღსრულებაზე პასუხისმგებელია მოსამართლე და ფინანსთა სამინისტროს მოხელეები), 

უაღრესად მნიშვნელოვანია ყურადღება მიექცეს აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ყველა 

სტრუქტურის როგორც გეოგრაფიულ, ისე საქმის ტიპის მიხედვით განაწილებას. 

იურისდიქციის ყოველ ნაწილში უნდა არსებობდეს თითოეული ტიპის აღსრულებაზე 

პასუხისმგებელი შესაბამისი სტრუქტურა.     

 

იმ სახელმწიფოებში, სადაც აღმასრულებლები კერძო პირების სახით მოქმედებენ, 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ ამ მომსახურების მომწოდებელ კომპანიებს შორის 

არსებობდეს სათანადო კონკურენცია და ნათლად განსაზღვრული გეოგრაფიული 

განაწილება.      

 

აგრეთვე: COMONEX: 

 

Article 15: ექსტრატერიტორიულობა  

 

ნებისმიერი ზომა, რომელსაც აქვს ექსტრატერიტორიალური ხასიათის ეფექტი შეიძლება 

განხორციელდეს მხოლოდ აღსრულების ადგილის სასამართლო მოხელის ან 

აღმასრულებლის მიერ.  

 

 

2.2.3.7.  ეთიკა და პროფესიული ქცევა 

 

აღმასრულებლები კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები უნდა იყვნენ 

თავიანთი მოვალეობების შესრულების პროცესში და უნდა მოქმედებდნენ მაღალი 

პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების დაცვით. ისინი მიუკერძოებლები 

უნდა იყვნენ მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და უნდა ექვემდებარებოდნენ 
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პროფესიონალურ მეთვალყურეობას, რაც ასევე მოიცავს სასამართლო 

კონტროლს.135 

 

პრინციპში IV.4. განხილულია აღმასრულებლებისთვის საჭირო თვისებები და 

მახასიათებლები. ნათელია, რომ აღმასრულებელი მიიჩნევა მაღალი პროფილის 

ადამიანად, რომელიც უფლებამოსილია სახელმწიფოს მიერ, და შესაბამისად იგი 

განუხრელად უნდა მოქმედებდეს სათანადოდ (კომპეტენტურად), აღიარებული მაღალი 

პროფესიონალური და ეთიკური სტანდარტების დაცვით, რაც შეესაბამება პროფესიას. 

პრინციპი მოუწოდებს სახელმწიფოებს უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლები იყვნენ 

ღირსეულები და პროფესიონალები თავიანთ საქმიანობაში.   

 

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ზომები რათა ჩამოაყალიბონ აღმასრულებლების 

და სასამართლო ოფიცრების პროფესიული ეთიკის წესები.136 

 

აღმასრულებლებმა უნდა იპოვონ სათანადო ბალანსი  მოსარჩელის ინტერესებსა და 

მოწყვლადი მოპასუხის საჭიროებების აღიარებასა და მისდამი გამოხმაურებას შორის. 

CEPEJ 2009 სახელმძღვანელოს137 თანახმად ეს ნიშნავს, რომ აღმასრულებლები უნდა 

დაექვემდებარონ ნათლად განსაზღვრულ ეთიკისა და ქცევის წესებს, რაც შეიძლება 

აისახოს პროფესიული ქცევის კოდექსში. ასეთი კოდექსი პროფესიულ სტანდარტებს 

უნდა ადგენდეს შემდეგ სფეროებთან მიმართებაში:    

 

• მხარეებისთვის აღმასრულებლის მიერ სააღსრულებო წარმოებასთან 

დაკავშირებით მისაწოდებელი ინფორმაცია (სააღსრულებო წარმოების 

საფუძველი, ხარჯების გამჭვირვალობა და სხვა);    

• მხარეებისთვის მისაწოდებელი შეტყობინებების მომზადების მარეგულირებელი 

წესები (აღმასრულებლების სოციალური როლი, რჩევით დახმარების გაწევის 

ვალდებულება და სხვა);    

• პროფესიული ეთიკა (ქცევა, პროფესიული საიდუმლოება, ეთიკური 

კრიტერიუმები, რომლებიც სააღსრულებო ღონისძიებების არჩევანს 

განსაზღვრავს, ა.შ.);     

• დაუბრკოლებელი აღსრულება (ხარჯებისა და სანქციების თანაბარზომიერება და 

პროგნოზირებადობა, აღსრულებაზე პასუხისმგებელ სტრუქტურებს შორის 

თანამშრომლობა);     

• პროცედურული მოქნილობა (აღმასრულებლების დამოუკიდებლობა, ა.შ.)    

 

 

2.2.3.8. დისციპლინური წარმოება და სანქციები 
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აღმასრულებლებთან მიმართებაში, რომლებმაც სავარაუდოდ ბოროტად 

გამოიყენეს თავიანთი უფლებამოსილება ან ჩაიდინეს გადაცდომები და იმ 

შემთხვევაში , თუ მათი ბრალეულობა დადასტურდება, გათვალისწინებული 

უნდა იყოს შესაბმისი დისციპლინაურლი, სამოქალაქო და/ან სისხლის სამართლის 

სანქციები და პასუხისმგებლობა.138 

 

პრინციპი IV.6. იძლევა რეკომენდაციას, რომლის შესაბამისადაც, გათვალისწინებული 

უნდა იყოს შესაბამისი დისციპლინარული, სამოქალაქო და/ან სისხლის სამართლის 

სანქციები და პასუხისმგებლობა იმ აღმასრულებლებთან მიმართებაში, რომლებმაც, 

სავარაუდოდ, ბოროტად გამოიყენეს თავიანთი უფლებამოსილება. 

 

CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო დირექტივები139 აღმასრულებლების მიერ ჩადენილ 

დარღევებზე ამახვილებენ ყურადღებას.  აღსრულების სფეროს ეთიკის კომიტეტის მიერ 

დადგენილი წესებისა და შესაბამისი კანონმდებლობის მოთხოვნებით, აღმასრულებლებს 

მიერ მათზე დაკისრებული პროფესიული მოვალეობების შესრულების ფარგლებში და 

ფარგლებს გარეთაც დარღვევის შემთხვევაში მათ დისციპლინარული სანქციები 

დაეკისრებათ და ეს დარღვევები შეიძლება სამოქალაქო ან სისხლის სამართალწარმოების 

საფუძველი გახდეს.    

 

უნდა დაინერგოს დისციპლინარული პროცედურა, რომელიც დააკმაყოფილებს 

სამართლიანი პროცესის წესებს დამოუკიდებელი ორგანოს წინაშე, რომელიც 

გადაწყვეტილებას მიიღებს შეჯიბრებითი პროცესის შედეგად.  

უნდა განისაზღვროს დისციპლინარული სანქციები და ისინი უნდა იყოს ჩადენილ 

გადაცდომასთან პროპორციული.  

დისციპლინარული გადაწყვეტილება ექვემდებარება გასაჩივრებას. 140 

 

ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 

მიზნით დისციპლინარულ პროცედურებს დამოუკიდებელი ორგანო უნდა 

ახორციელებდეს. წევრ სახელმწიფოებს რეკომენდაცია ეძლევათ შექმნან საქმეების 

წინასწარი სკრინინგის სისტემა რათა აღმოფხვრილი იქნას იმ დისციპლინური 

საჩივრების წარმოებაში მიღება, რომლებიც სააღსრულებო წარმოების გაჭიანურების 

მიზნითაა წარდგენილი.   

 

 სხვა პროცესის მგსავსად, უნდა შემუშავდეს სანქციების თანმიმდევრული ნუსხა, სადაც 

ნათლად იქნება გაწერილი გარკვეულ დარღვევებთან დაკავშირებით დაკისრებული 

დისციპლინარული სანქციები ჩადენილი გადაცდომის სერიოზულობიდან გამომდინარე. 

სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელების უფლება მხოლოდ სერიოზული 

                                                
138 Rec 17/2003, IV.6 
139 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 80-82 
140 COMONEX მუხლი 20 
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გადაცდომებისა და დარღვევების შემთხვევაში უნდა იყოს ჩამორთმეული (დარღვევასა 

და სანქციას შორის დაცული იუნდა იყოს თანაბარზომიერების პრინციპი). 

 

 

2.2.3.9.  აღმასრულებლები: ზედამხედველობა და კონტროლი 

 

აღმასრულებლების უფლებამოსილებასთან მიმართებაში Rec 17/2003 შემდეგზე 

ამახვილებს ყურადღებას: 

 

აღმასრულებლის სტატუსი, როლი, პასუხისმგებლობები და უფლებამოსილებები 

კანონით უნდა იყოს განსაზღვრული რათა აღსრულების პროცესი მაქსიმალურად 

გამჭვირვალე და პროგნოზირებადი იყოს. სახელმწიფოებმა თავად უნდა 

დაადგინონ აღმასრულებლების პროფესიონალური სტატუსი.141 

 

აღმასრულებლები უნდა იყვნენ კეთილსინდსიერები და კომპეტენტურები 

თავიანთი მოვალეობების შესრულების პროცესში და მაღალი პროფესიონალური 

და უნდა მოქმედებდნენ ეთიკური სტანდარტების დაცვით. ისინი უნდა იყვნენ 

მიუკერძოებლები მხარეებთან ურთიერთობის პროცესში და მათი 

პროფესიონალიზმი მონიტორინგს უნდა ექვემდებარებოდეს, რაც ასევე შეიძლება 

მოიცავდეს სასამართლო კონტროლს.142  

 

აღმასრულებლების უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობები 

მოსამართლესთან მიმართებაში ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული.143 

 

ამ რეკომენდაციებიდან ნათელია, რომ კანონმდებელს მნიშვნელოვანი როლი აქვს 

აღმასრულებლისთვის სამუშაო გარემოს შექმნაში. CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო 

დირექტივები კონკრეტულ რეკომენდაციებს იძლევიან, მათ შორის განსაზღვრავენ 

ხარისხის სტანდარტებს:144 

 

იმისთვის, რომ განხორციელდეს სააღსრულებო წარმოების ხარისხის კონტროლი, 

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შეიმუშაონ ევროპული ხარისხისა და სტანდარტის 

კრიტერიუმები, რომელთა მიზანია ყოველწლიურ საფუძველზე დამოუკიდებელი 

შეფასების სისტემის დანერგვა სააღსრულებო პროცესების ეფექტურობის 

არაგეგმიური ადგილზე ვიზიტების ფორმით შემოწმების გზით. ეს სტანდარტები 

შემდეგ ასპექტებს უნდა მოიცავდეს:  

 

                                                
141 Rec 17/2003, IV.2 
142 Rec 17/2003, IV.4 
143 Rec 17/2003, IV.5 
144 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 75-77 
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ა) სააღსრულებო წარმოების მარეგულირებელი ნათელი საკანონმდებლო ჩარჩო, 

რომელშიც მხარეების, მათ შორის მესამე მხარეების უფლებები და პასუხისმგებლობა 

იქნება გაწერილი;     

ბ) სააღსრულებო წარმოების მიმდინარეობის ტემპი, ეფექტურობა და გონივრული 

ღირებულება;   

გ) ადამიანის უფლებათა დაცვა (ადამიანის ღირსების დაცვა, რათა მოპასუხეს არ 

ჩამოერთვას მინიმალური საარსებო საშუალებები, ასევე მესამე მხარეების უფლებებში 

ჩარევის გადაუჭარბებლობა);   

დ) არსებულ პროცედურებსა და მეთოდებთან შესაბამისობა (ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებული სამართლებლივი 

საშუალებების არსებობა);     

ე) პროცესის სათანადოდ დოკუმენტირება;     

ვ) სტანდარტიზირებული ფორმებისა და დოკუმენტების არსებობა;     

ზ) მონაცემთა შეგროვება და ეროვნული სტატისტიკური სისტემის შექმნა, 

შეძლებისდაგვარად CEPEJ-ის მიერ განსაზღვრული შეფასების სქემისა და 

სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ძირითადი მონაცემების ასახვით;    

თ) აღმასრულებლების კომპეტენცია;   

ი) აღმასრულებლების მიერ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულება;    

კ) ყოველწლიურ საფუძველზე უნდა შეფასდეს სააღსრულებო წარმოებასთან 

დაკავშირებული შემდეგი საკითხები:    

 

• გადასაწყვეტი საქმეების რაოდენობა;     

• ახალი საქმეების რაოდენობა;     

• დასრულებული საქმეების რაოდენობა;   

• დავალიანების დაფარვის მაჩვენებლები;     

• სააღსრულებო წარმოების დასრულებისთვის საჭირო დრო;     

• საქმეების წარმატებით დასრულების მაჩვენებლები (ვალების ამოღება, 

წარმატებული გამოსახლება, ვადაგადაცილებული დავალიანებების დაფარვა 

და სხვა);     

• სააღსრულებო წარმოების ფარგლებში მიწოდებული მომსახურება 

(აღსრულების მცდელობა, წარმოებაზე დახარჯული დრო, შედგენილი აქტები 

და სხვა);  

• სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები და როგორ 

იქნა ეს ხარჯები დაფარული;     

• საჩივრების რაოდენობა და დასრულებულ საქმებთან დაკავშირებით 

არსებული სამართლებლივი საშუალებები;     

   

შესრულების მაჩენებლები უნდა ეფუძნებოდეს რეპრეზენტეტიულ შემოწმებას და 

უნდა იქნას გასაჯაროებული.   
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შეფასების კრიტერიუმები ევროპულ დონეზე უნდა განისაზღვროს რათა 

სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობა გაძლიერდეს საერთაშორისო 

სააღსრულებო წარმოების რაოდენობის ზრდის ტენდენციის გათვალისწინებით.    

 

ხარისხის სტანდარტების განსაზღვრის გრდა, ასევე მნიშვნელოვანია აღმასრულებლების 

საქმიანობაზე ზედმხედველობა. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივები 

კონტროლთან დაკავშირებით შემდეგ დეფინიციას გვთავაზობს:     

 

საქმიანობაზე კონტროლში იგულისხმება აღმასრულებლის მიერ გატარებული 

ღონისძიებების კანონიერებაზე კონტროლი. კონტროლი შეიძლება 

განხორციელდეს აპრიორი (აღმასრულებლის მიერ ღონისძიებების გატარებამდე) 

ან პოსტერიორი, „დისციპლინარული“ ორგანოს მიერ.145 

 

ასეთი ზედამხედველობისა და კონტროლის შედეგად, საჭიროების შემთხვევაში, 

შეიძლება დაკისრებული იყოს დისციპლინარული სანქციები:  მიზანშეწონილია, რომ 

შეფასება განხორციელდეს პროფესიის გარე პირის მიერ: 

 

იმ სტრუქტურებს, რომლებსაც აღმასრულებლებზე ზედამხედველობა და 

კონტროლი ევალებათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი ეკისრებათ 

სააღსრულებო მომსახურეობების ხარისხის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ სააღსრულებო სფეროში მათ 

მიერ გატარებული ღონისძიებები რეგულარულ შეფასებას ექვემდებარებოდეს. 

ასეთ შეფასებას აღსრულებისგან დამოუკიდებელი სტრუქტურა უნდა 

ანხორციელებდეს (მაგ, პროფესიული ორგანიზაცია). წევრმა სახელმწიფოებმა 

ნათლად უნდა დაადგინონ ასეთი შემოწმებების პროცესთან დაკავშირებული 

პროცედურები.    

 

წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ აღმასრულებლების 

საქმიანობის მონიტორინგი არ აფერხებდეს მათ მუშაობას.146 

 

 

2.2.3.10.  აღმასრულებლები: ორგანიზაციული და პროფესიული სტატუსი 

 

CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო დირექტივებში ხაზგასმულია აღმასრულებელთა 

პროფესიული გაერთიანებების შექმნის მნიშვნელობა: 

 

მართლმსაჯულების ეფექტური ადმინისტრირებისთვის სასურველია, რომ 

აღმასრულებლები პროფესიულ ორგანიზაციაში გაერთიანდნენ, რომელიც 

                                                
145 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, ტერმინთა განმარტება 
146 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 78-79  
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მოცემული პროფესიის ადამიანების წარმომადგენლობითი ორგანო იქნება და იგი 

ინფორმაციის შეგროვებას შეუწყობს ხელს.     

 

იმ წევრ სახელმწიფოებში, სადაც ასეთი პროფესიული ორგანიზაციები არსებობს, 

აღმასრულებლების გაწევრიანება ამ ორგანიზაციებში სავალდებულო უნდა 

იყოს.147 

 

 

2.2.4. აღსრულების განსხვავებული სისტემები 

 

ბევრ ქვეყანაში ამ პირების პასუხისმგებლობა, ორგანიზაციული და პროფესიონალური 

სტატუსს არსებითად განსხვავდება ერთმანეთისგან, ისევე როგორც მათი სამუშაო 

პირობები და ანაზღაურება. Rec 17/2003 განმარტავს აღმასრულებელს როგორც  

 

პირი, რომელიც უფლებამოსილია სახელმწიფოს მიერ წარმართოს აღსრულების 

პროცესი იმისდა მიუხედავად იგი სახელმწიფოს მიერ არის დაქირავებული თუ 

არა.148 

 

ევროპის საბჭო პირდაპირ არ ანიჭებს უპირატესობას რომელიმე მოდელს. სააღსრულებო 

პროცესის ორგანიზება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ევროპის საბჭოს წევრ 

სახელმწიფოებში. ეს განსხვავება ყოველი ქვეყნის სამართლებრივი ტრადიციებითა და 

ისტორიული გამოცდილებითაა განპირობებული, რაც ამ პროცედურების ევროპულ 

დონეზე ჰარმონიზაციის თვალსაზრისით გარკვეულ გამოწვევებს ქმნის. პრაქტიკული 

თვალსაზრისით ასეთი ჰარმონიზაცია არ არის აუცილებელი ან საჭირო. 149  

 

აგრეთვე: მიდგომა არ უნდა განსხვავდებოდეს როდესაც განსხვავებული მოდელები 

არსებობს ერთი და იგივე ქვეყნის შიგნით. CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო 48-ე პრინციპში 

ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს:  

 

როდესაც ერთი და იგივე წევრ სახელმწიფოში დაშვებულია, რომ 

აღმასრულებლებმა იმუშაონ როგორც კერძო ისე საჯარო სექტორში, სახელმწიფომ 

თავი უნდა აარიდოს რაიმე სახის დისკრიმინაციას სააღსრულებო წარმოების 

ხარჯების თვალსაზრისით, როდესაც აღმასრულებლებს სხვადასხვა სტატუსი, 

მაგრამ ერთი და იგივე კომპეტენციები გააჩნიათ.   

 

სამი დომინანტური მოდელი შეიძლება შეჯამებულ იქნას შემდეგნაირად:  

                                                
147 CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო, 29 და 30 
148 Rec 17/2003, I.b 
149 რეზოლუცია 3 სასამართლო გადაწყვეტილებების ეფექტიანი აღსრულების მიღწევის და ზოგადი 

მიდგომის შესახებ; ევროპელი იუსტიციის მინისტრების 24thე კონფერენცია– ოქტომბერი 2001 
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1. მოდელი, სადაც აღსრულების პროფესიონალები არიან სასამართლო 

აღმასრულებლები, რომლებიც მოქმედებენ მოსამართლის მითითებების 

შესაბამისად და სააღსრულებო საქმიანობა წარიმართება ძირითადად 

სასამართლოს მიერ აღმასრულებელი ხელისუფლების ჩარევის გარეშე;  

2. მოდელი, სადაც აღსრულების პროფესიონალები არიან საჯარო მოსამსახურეები 

და სააღსრულებო საქმიანობის ორგანიზება ხდება სასამართლოს გარეთ, 

მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს მიერ;  

3. ალტერნატიული მოდელი არის, როდესაც აღსრულების პროფესიონალები 

დამოუკიდებლები არიან და  სააღსრულებო საქმიანობა ხორციელდება 

სასამართლოს გარეთ, სამეწარმეო და კონკურენტული ბაზრის დონეზე.  

 

ევროპაში მკაფიო ტენდენცია თვითდასაქმებული აღმასრულებლების სასარგებლოდ 

არის. ეს მოდელი შემოღებულ იქნა საქართველოშიც.  

 

კერძო აღმასრულებელი არის სახელმწიფოს მიერ დანიშნული ფიზიკური პირი 

(უმრავლეს შემთხვევაში, იუსტიციის მინისტრის მიერ). მას აქვს სახელმწიფო მოხელის 

სტატუსი და აწარმოებს აღსრულებას აღსრულების დადგენის შესახებ გადაწყვეტილების 

ფარგლებში და ახორციელებს კანონით დაკისრებულ სხვა აქტივობებს. განსხვავებით 

სახელმწიფო აღმასრულებლისგან, კერძო აღმასრულებელი არ არის სასამართლოს ან 

სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანო, არამედ იღებს დამოუკიდებელ 

გადაწყვეტილებებს მის კომპეტენციაში შემავალი აღსრულების წარმოების, კანონის 

ფარგლებში, გადაწყვეტილებას აღსრულების დადგენის და აღსრულების კრედიტორის 

ავტორიზების შესახებ.  

 

ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო აღმასრულებელი არ არის არანაირ 

სახელშეკრულებო ურთიერთობაში კრედიტორთან და არც მის წარმომადგენელს 

წარმოადგენს. აგრეთვე, კერძო აღმასრულებლის უფლებამოსილება წარმოიშობა კანონის 

დებულებებიდან და არა აღსრულების კრედიტორის ნებიდან.  

 

დამოუკიდებელი პროფესიის შექმნის აუცილებელი წინაპირობა არის ამგვარ 

დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული დებულებების მკაფიო განსაზღვრა. ნათელია, 

რომ კერძო აღმასრულებელი არ უნდა იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ აღსრულების 

კრედიტორზე. მაგალითად, როდესაც აღმასრულებელს თავისი საქმეების 20% მოსდის  

ერთი და იგივე კრედიტორისგან, მისი დამოუკიდებლობა უნდა დაექვემდებაროს 

შემოწმებას. გარდა დამოუკიდებლობისა, ეს შეიძლება გახდეს კორუფციის საფუძველი. 

 

რაც შეეხება ზოგად ავტორიზებას, აღსრულების კრედიტორმა შესაძლოა მოსთხოვოს 

აღმასრულებელს გარკვეული ქმედებების შესრულება კრედიტორის სპეციალური 

ნებართვის შემდგომ (LoES-ის მე-20 მუხლი, აბზაცი 6). ზოგადი ავტორიზაციის 

საფუძველზე, აღმასრულებელი უფლებამოსილია შეაგროვოს ინფორმაცია მოვალის 

ფინანსური სტატუსის შესახებ განსაზღვროს აღსრულების ფორმა თუკი კრედიტორმა ეს 
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არ დააზუსტა მის შეთავაზებაში; განახორციელოს აღსრულება იმ სახსრებზე და ქონებაზე, 

რომლებიც ყველაზე უკეთ აკმაყოფილებენ კრედიტორს; მიანდოს ქონების გაყივა მესამე 

მხარეს; მართოს აღსრულების კრედიტორის ქონება აღსრულების პროცესის 

განმავლობაში.  

 

აღმასრულებელმა მხედველობაში უნდა მიიღოს პროცესის ორივე მხარის კანონიერი 

ინტერესები: აღსრულების კრედიტორი უნდა დაკმაყოფილდეს მის სარჩელთან 

დაკავშირებით, მაგრამ ამავე დროს ეკონომიკურად არ უნდა განადგურდეს აღსრულების 

მოვალე.  
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3. კერძო აღსრულების ორგანიზება: სტრუქტურული და ორგანიზაციული ასპექტები 

 

3.1. აღმასრულებელთა რაოდენობა 

UIHJ-ის სტატისტიკიდან ჩვენ ვხედავთ, რომ აღმასრულებელთა რაოდენობა 

განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით: 

 
 

 

 

იხდის 

მოსახლეობ

ის 

რაოდენობა 

(მილიონი) 

აღმასრულებ

ელთა 

რაოდენობა 

აღმასრულე

ბელთა 

რაოდენობა 

100 000 

მოსახლეზე 

აღმასრუ

ლებლები

ს 

ასისტენტ

ების ან 

სტაჟორებ

ის 

რაოდენო

ბა 

ბიუ

როე

ბის 

რაო

დენ

ობა 

თანამშ

რომელ

თა 

რაოდენ

ობა 

თანამშრ

ომელთა 

მინიმალ

ური 

რაოდენ

ობა 

თანამშ

რომე

ლთა 

საშუა

ლო 

რაოდე

ნობა 

ბიურო

ში 

თანამშრ

ომელთა 

მაქსიმა

ლური 

რაოდენ

ობა 

ბიუროშ

ი 

გერმანია 80.62 4 620 5.73 49 4 

620 

- - - - 

ინგლისი & 

უელსი 

58.30 63 0.10 12 63 - 1 - - 

ბელგია 11.11 530 4.77 89 319 2 

224 

- 6 - 

ბულგარეთი 7.26 156 2.14 180 156 1 

000 

4 8 35 

შოტლანდია 5.29 166 3.13 7 56 1 

000 

2 20 250 

ესპანეთი 47.26 9 419 19.93 - - - - - - 

ესტონეთი 1.28 47 3.67 - 47 320 3 8 27 

ფინეთი 5.44 84 1.54 12 22 1 

337 

7 60 183 

საფრანგეთი 66.03 3 200 4.84 700 1 

860 

10 

500 

- 5 50 

საბერძნეთი 11.03 2 062 18.69 500 1 

500 

400 1 2 21 

უნგრეთი 9.93 219 2.20 433 74 2 

000 

2 7 15 

იტალია 60.62 3 500 5.77 - 385 2 

000 

1 5 186 

ყაზახეთი 17.04 1 435 8.42 - 653 805 2 7 28 

ლატვია 2.01 95 4.72 37 71 224 - 3 11 

ლიტვა 2.95 117 3.96 229 99 700 1 7 37 

ლუქსემბურ

გი 

0.55 19 3.45 6 15 70 1 4 16 

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავი

ური 

რესპუბლიკა 

2.10 82 3.90 58 86 378 1 5 17 

მოლდოვა 3.56 182 5.11 - 182 250 1 2 5 

ნორვეგია 5.13 340 6.62 1 000 340 1 

000 

1 3 120 
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ჰოლანდია 16.29 350 2.14 585 267 4 

000 

1 15 200 

პორტუგალი

ა 

10.56 708 6.70 270 630 2 

800 

1 4 55 

რუმინეთი 21.41 557 2.60 29 589 1 

566 

2 5 42 

რუსეთის 

ფედერაცია 

143.50 46 298 32.26 - 2 

689 

9 

957 

- 24 200 

სლოვაკეთი 5.41 305 5.63 240 305 1 

500 

- 4 35 

სლოვენია 2.06 46 2.23 - 46 - 1 - - 

შვედეთი 9.71 196 2.01 13 39 2 

232 

8 45 428 

შვეიცარია 

(ჟენევის 

კანტონი) 

0.47 8 1.70 - 5 30 1 2 6 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

10.52 147 1.39 283 147 2 

488 

1 15 142 

ცხრილი 3.1 : აღმასრულებელთა რაოდენობა 
 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 8  

განსაზღვრული რეგიონისთვის ყოველ 30 000 მოსახლეზე გამოიყოფა ერთი 

კერძო აღმასრულებლის პოზიცია. 

ესტონეთი მუხლი 3 აღმასრულებელთა რაოდენობა და მათი ტერიტორიული 

იურისდიქცია 

აღმასრულებელთა ბიუროების რაოდენობა და მათი შესაბამისი 

ტერიტორიული იურისდიქცია განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრის 

მიერ.   

საფრანგეთი ბევრი მუხლია. იუსტიციის მინისტრი, პალატასთან კონსულტაციის 

შემდეგ, განსაზღვრავს აღმასრულებელთა რაოდენობას.150 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა  

მუხლი 8 

იუსტიციის მინისტრი: 

ა) ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებლებს პალატის წარდგინების 

საფუძველზე, 

ბ) პალატასთან მოლაპარაკების შედეგად ადგენს და ზრდის 

აღმასრულებელთა ბიუროების რაოდენობას თითოეული რაიონული 

სასამართლოს იურისდიქციაში და მათ შესაძლო ცვლილებებს;  

გ) შეუძლია გადაიყვანოს აღმასრულებელი მათი თანხმობის შემთხვევაში 

სხვა რაიონული სასამართლოს იურისდიქციაში მყოფ რაიონში,  

დ) ნიშნავს შემოწმებისა და დისციპლინური კომიტეტის წევრთა ერთ 

მესამედს მოსამართლეთა წარმომადგენლებიდან; 

ე) აცხადებს ტენდერს მე-10 სექციის მე-2 ნაწილის პირობების შესაბამისად. 

                                                
150 მუხლი 3: Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les 

modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs 

obligations professionnelles et les conditions d'aptitude à leurs fonctions. 
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მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი  31 აბზაცი 4:  

აღმასრულებელთა რაოდენობა ძირითადი სასამართლოს ტერიტორიაზე 

განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრის მიერ, ძირითადი სასამართლოს 

პრეზიდენტის მიერ წინასწარ მიწოდებული მოსაზრების საფუძველზე 

ძირითადი სასამართლოს საბოლოო და აღსასრულებელი 

გადაწყვეტილებების რაოდენობასთან დაკავშირებით, აგრეთვე მაკედონიის 

რესპუბლიკის მთავრობის მონაცემების საფუძველზე ქონებრივ დავებზე 

საბოლოო ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების შესახებ, რომლებიც 

შეიძლება დაექვემდებაროს აღსრულებას, ისევე როგორც აღმასრულებელთა 

პალატის მოსაზრების საფუძველზე.  

ყაზახეთი მუხლი 152. აღსრულების რაიონი და ზონა (კერძო 

აღმასრულებელთა საქმიანობის ტერიტორია), აბზაცები 1 და 2 
აღსრულების რაიონი (კერძო აღმასრულებელთა საქმიანობის ტერიტორია) 

განისაზღვრება ყაზახეთის რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული დაყოფის შესაბამისად.  

 

კერძო აღმასრულებელთა საქმიანობის ტერიტორია, ისევე როგორც კერძო 

აღმასრულებელთა რაოდენობა ერთი აღსრულების რაიონზე 

განისაზღვრება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ კერძო აღმასრულებელთა 

რესპუბლიკურ კოლეგიასთან ერთად.   

კოსოვო მუხლი 327 აღმასრულებელთა რაოდენობის განსაზღვრა 

კერძო აღმასრულებელთა რაოდენობა დგინდება მინისტრის მიერ 

წინამდებარე კანონის შესაბამისად.  

 

ძირითადი სასამართლოს ტერიტორიაზე გამოიყოფა ერთი საჯარო 

აღმასრულებლის პოზიცია ოცდახუთი ათას (25 000) მოსახლეზე.  

 

კერძო აღმასრულებელთა რაოდენობა ძირითადი სასამართლოს 

ტერიტორიაზე შეიძლება გაიზარდოს სანამ საჯარო აღმასრულებელთა 

რაოდენობა თითოეულ რეგიონში არ მიაღწევს ან გადააჭარბებს 

წინამდებარე მუხლის მე-2 აბზცში აღნიშნულ თანაფარდობას.  

 

ექსკლუზიურად წინამდებარე მუხლის მე-2 პუნქტიდან გამომდინარე, 

იუსტიციის მინისტრი, საჭიროებიდან გამომდინარე ან კოსოვოს 

იუსტიციის საბჭოს ან აღმასრულებელთა პალატის თხოვნის საფუძველზე, 

იღებს გადაწყვეტილებას დამატებითი აღმასრულებლების დანიშვნის 

თაობაზე.  

ლატვია სასამართლო აღმასრულებლების შესახებ კანონის მუხლი 7:  

სასამართლო აღმასრულებლების რაოდენობა, მათი ოფიციალური 

პოზიციები, ადგილმდებარეობა და ფარგლები სპეციალური სიის 

მიხედვით დგინდება მინისტრთა კაბინეტის მიერ.  

 

განმარტება: numerus clausus-ის პრინციპი გულისხმობს პროფესიის 

წარმომადგენელთა შეზღუდვას და უკავშირდება საქმიანობის რეგიონს. 

ამდენად, უზრუნველყოფილია აღმასრულებელთა მომსახურება ქვეყნის 
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ყველა რეგიონში, და მეორეს მხრივ, კვლავ განაგრძობს არსებობას 

გონივრული კონკურენცია აღმასრულებლებს შორის;  

 

პოზიციების რაოდენობა და განლაგება თავიდან იცილებს მომსახურების 

მასიურ კონცენტრაციას მხოლოდ (ეკონომიკურად) ყველაზე მიმზიდველ 

რეგიონებში. აღმასრულებელთა რაოდენობის შეზღუდვა კი არ უშვებს 

უსამართლო კონკურენციას აღმასრულებელთა შორის. გარკვეულ 

რეგიონზე შეზღუდვა უზრუნველყოფს, რომ კონკურენცია 

აღმასრულებელთა შორის შეზღუდულია მხოლოდ გარკვეული რაიონის 

ფარგლებში. 

 

ცხრილი 3.2: აღმასრულებელთა რაოდენობის განსაზღვრა 
 

 

3.2.პალატა და პალატის ორგანოები 

 

3.2.1. შესავალი: აღმასრულებელთა პალატა 

 

UIHJ-ის სტატისტიკა: ევროპის ქვეყნების 97,87%-ში, აღმასრულებლები (სახელმწიფო და 

კერძო) ორგანიზებულები არიან პალატაში ან ეროვნულ ორგანიზაციაში: 

 

 
ცხრილი 3.3: აღმასრულებელთა პროფესიული ორგანიზაცია 
 

 

ევროპულ ქვეყნებში, სადაც სხვადასხვა სისტემა მოქმედებს, უმრავლეს ქვეყანას აგრეთვე 

განსხვავებული ეროვნული ორგანიზაცია აქვს (მაგალითად, ბულგარეთში არის 

სახელმწიფო სასამართლო მოხელეების ეროვნული ასოციაცია და ბულგარეთის კერძო 

აღმასრულებელთა პალატა). როდესაც საქმე ეხება კერძო აღმასრულებლებს, 

აღმასრულებლები სავალდებულოდ წევრიანდებიან პროფესიულ ასოციაციაში. 

ზოგადად, ასეთ ასოციაციას შემდეგი ამოცანები აქვს:  

 

1. წესდების, აღმასრულებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის და სხვა  კანონისა 

და წესდების შესაბამისად სხვა აქტების მიღება; 

2. დაიცვას აღმასრულებელთა პროფესიის რეპუტაცია, ღირსება და უფლებები;  
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3. უზრუნველყოს, რომ აღმასრულებლები შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს 

სათანადო მზრუნველობით და კანონის შესაბამისად;  

4. წარმოადგინოს აღმასრულებლები სახელმწიფო ორგანოების წინაშე პროფესიის 

უფლებებისა და ინტერსების დასაცავად; 

5. იზრუნოს აღმასრულებელთა პროფესიულ წინსვლაზე და გაუწიოს ორგანიზება 

ექსპერტულ ღონისძიებებს, სემინარებს და აღსრულებასთან დაკავშირებულ 

კონსულტაციებს; 

6. აწარმოოს აღმასრულებელთა სათადარიგო ცნობარი და აღმასრულებელთა 

პარტნიორობის ცნობარი 

7. დაამყაროს და შეინარჩუნოს თანამშრომლობა სხვა ქვეყნების აღმასრულებელთა 

პალატასთან;  

8. განახორციელოს კანონში ან წესდებაში მითითებული სხვა ვალდებულებები, 

როგორიც არის:  

• შეადგინოს კოლექტიური პასუხისმგებლობის დაზღვევის წინაპირობები 

და შეარჩიოს კომპანია, რომელიც დაზღვევის  ყველაზე კარგ პირობებს 

შესთავაზებს;  

• პოლიციასთან და სხვა ორგანოებთან თანამშრომლობის დამყარებითა და 

განვითარებით ორგანიზება გაუწიოს ბიუროების ადგილმდებარეობისა 

და აღმასრულებლების კოლექტიურ დაცვას; 

• ორგანიზება გაუწიოს და უზრუნველყოს პალატის ინფორმაციისა და 

ჩანაწერების დაცულობა;  

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 3. აბზაცები 1 და 2 

1. შეიქმნება კერძო აღმასრულებელთა პალატა და ის იქნება იურიდიული 

პირი, რომლის სათაო ოფისი იქნება სოფიაში  

2. ყველა კერძო აღმასრულებელი იქნება კერძო აღმასრულებელთა პალატის 

წევრი, შემდგომში „პალატა“. (მუხლი 3 აბზაცი 2)  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი  6 

ჩეხეთის აღმასრულებელთა პალატა (შემდგომში „პალატა“) არის 

აღმასრულებელთა ავტონომიური ორგანო.  

 

მუხლი 109. 

ჩეხეთის რესპუბლიკის აღმასრულებელთა პალატა დაფუძნებულია 

რეგისტრირებული ადგილმდებარეობით ბრნოში.  

 

პალატა არის ავტონომიური პროფესიული ორგანიზაცია, რომელიც 

აერთიანებს ყველა აღმასრულებელს და აწარმოებს 

აღმასრულებლების, კანდიდატების და უმცროსი მდივნების სიას. 

აღმასრულებელი ხდება პალატის წევრი მისი დანიშვნის მომენტიდან. 
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პალატაში წევრობა სრულდება აღმასრულებლის განთავისუფლებით, 

გარდავალებით ან გარდაცვლილად აღიარებით.  

 

პალატა არის იურიდიული პირი. მისი შემოსავალი შედგება 

საწევროებისგან, საჩუქრებისგან და სხვა შემოსავლისგან. 

აღმასრულებლები ვალდებულნი არიან გადაიხადონ საწევრო 

აღმასრულებელთა ყრილობის მიერ განსაზღვრული ოდენობით.  

საფრანგეთი 1945 წლის 2 ნოემბრის კანონმა შემოიტანა პროფესიის სტრუქტურა როდესაც 

შექმნა პალატის სამი საფეხური დეპარტამენტის, რეგიონის და ეროვნული 

მასშტაბით: 

➢ დეპარტამენტის პალატები 

ეს აერთიანებს ყველა აღმასრულებელს ერთი და იგივე დეპარტამენტში.  

თითოეული დეპარტამენტის პალატის ძირითადი მახასიათებლები 

შემდეგია:  

▪ დეპარტამენტის ყველა აღმასრულებლის წარმომადგენლობის 

უფლებამოსილება ადმინისტრაციული თუ სასამართლო 

ხელისუფლების წინაშე. 

▪ დისციპლინური პროცედურები რომლებიც ვრცელდება 

დეპარტამენტის ყველა აღმასრულებელზე.  

 

წარმომადგენლობა ხორციელდება არჩეული წევრების მიერ, რომლებიც ხმის 

მიცემით ირჩევენ პრეზიდენტს.  

 

➢ რეგიონული პალატები 

რეგიონული პალატები იქმნება ადგილობრივი სააპელაციო სასამართლოს 

იურისდიქციის ქვეშ.  

რეგიონული პალატის ვალდებულებაა წარმოადგინოს და დაიცვას 

აღმასრულებელთა ინტერესები სააპელაციო სასამართლოს იურისდიქციაში. 

სააპელაციო სასამართლო განიხილავს აპელაციებს სხვადასხვა 

დეპარტამენტის სასამართლოებისგან, რომლებიც შედიან სააპელაციო 

სასამართლოს „იურისდიქციაში“.  

რეგიონული პალატები ავსებენ დეპარტამენტის პალატების საქმიანობას და 

არ ახორიელებენ რაიმე უფლებამოსილებას მათზე, გარდა დისციპლინური 

ზომებისა.  

უფრო კონკრეტულად კი, ისინი წარმოადგენენ აღმასრულებლებს 

სააპელაციო სასამართლოს ყველაზე უფროსი მოსამართლეების წინაშე 

(პირველი პრეზიდენტი ად სახელმწიფო პროკურორი).  

მისი როლი ცოტა ხნის წინ გამყარდა ახალი უფლებამოსილებებით, რაც 

უკავშირდება ინსპექციის ორგანიზებას და სააღსრულებო ბიუროს 

ანგარიშების აუდიტს. 

2010 წლის 22 დეკემბრის კანონის შემდგომ, რეგიონულ პალატას 

უფლებამოსილება აქვს მიიღოს დისციპლინური რეგიონში მოქმედი 

აღმასრულებლების წინააღმდეგ. 

რეგიონულ პალატაში შემავალი წევრები აირჩევიან შესაბამისი 

„იურისდიქციის“ თითოეული დეპარტამენტის აღმასრულებლების მიერ და 
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მათი წარმომადგენლობა რეგიონულ პალატაში პროპორციულია 

დეპარტამენტში არსებული აღმასრულებლების რაოდენობისა.  

 

➢ ეროვნული პალატა 

ეს პალატა შედგება 35 წევრისგან; თითოეული მათგანი წარმოადგენს მათ 

ადგილობრივ სააპელაციო სასამართლოს. თითოეული წევრი ირჩევა 

სააპელაციო სასამართლოს იურისდიქციაში შემავალი ყველა 

აღმასრულებლის მიერ 6 წლის ვადით.  

ეროვნული პალატის 35 წევრი ირჩევენ საბჭოს 7 წევრის შემადგენლობით: 

პრეზიდენტი, ორი ვიცე-პრეზიდენტი, მდივანი და ხაზინადარი, 

ხაზინადარის მოადგილე, მდივნის მოადგილე 

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი  65. აღმასრულებელთა პალატა  

მაკედონიის რესპუბლიკის აღმასრულებლები და აღმასრულებლების 

მოადგილეები ვალდებულნი არიან შეუერთდნენ აღმასრულებელთა 

პალატას.  

 

პალატის ადგილსამყოფელია სკოპიე. 

 

პალატას აქვს იურიდული პირის უფლებაუნარიანობა.  

ყაზახეთი მუხლი 161. კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგიები 

კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია არის არამომგებიანი 

ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს პროფესიულ ასოციაციას 

დაფუძნებულს კერძო აღმასრულებლების უფლებების და 

სამართლებრივი ინტერესების დასაცავად, აგრეთვე მათ მიერ 

სააღსრულებო ქმედებების განხორციელებისას სააღსრულებო 

წარმოების მარეგულირებელი კანონმდებლობის დაცვის კონტროლის 

მიზნით.   

 

კერძო აღმასრულებელი შეიძლება იმყოფებოდეს კერძო 

აღმასრულებელთა მხოლოდ ერთ რეგიონულ კოლეგიაში.  

 

თითოეულ რეგიონში, რესპუბლიკური მნიშვნელობის ქალაქსა და 

ყაზახეთის რესპუბლიკის დედაქალაქში ფუძნდება კერძო 

აღმასრულებელთა თითო რეგიონული კოლეგია.   

 

კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია მოწესრიგდება 

ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით და წესდებით. კერძო 

აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია არის იურიდიუილი პირი, 

რომელიც ექვედმებარება კანონით გათვალისწინებულ სახელმწიფო 

რეგისტრაციას. კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია 

მოქმედებს თვითმმართველობის პრინციპებზე და საკუთარი 

ფინანსირებით. 
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კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგიის მოხელეები 

ვალდებულნი არიან შეინარჩუნონ საიდუმლოება ნებისმიერი 

სააღსრულებო ქმედების შესახებ. თუკი დაირღვევა 

კონფიდენციალურობა და კერძო აღმასრულებელს მიადგება ზიანი, 

რაც მოიცავს კერძო აღმასრულებლის მიერ სხვა პირთათვის ზიანის 

ანაზღაურებას, დამნაშავე აგებს პასუხს ყაზახეთის რესპუბლიკის 

კანონმდებლობის შესაბამისად.     

 

მუხლი 163. კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგიები  

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია არის არასამეწარმეო 

ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს კერძო აღმასრულებელთა 

რეგიონული კოლეგიების პროფესიულ ასოციაციას.  

 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია ექვემდებარება 

სახელმწიფო რეგისტრაციას.  

 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია წესრიგდება ყაზახეთის 

რესპუბლიკის კანონმდებლობით და წესდებით.  

 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგიის წესდების თანახმად, 

კერძო აღმასრულებელთა თითოეული რეგიონული კოლეგია  ირჩევს 

წარმომადგენელს კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკურ კოლეგიაში. 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგიის წესდება 

რატიფიცირებულ უნდა იქნას კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური 

კოლეგიის წარმომადგენელთა კრების მიერ. 

 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია დებს ყაზახეთის 

რესპუბლიკის კერძო აღმასრულებელთა საერთო სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულებას.  

ჰოლანდია მუხლი 56. 

 

სასამართლო მოხელეთა სამეფო პროფესიული ასოციაცია არის 

კონსტიტუციის 134-ე მუხლის მნიშვნელობით შექმნილი საჯარო ორგანო. 

ყველა სასამართლო მოხელე, სასამართლო მოხელეთა მოადგილეები და 

სასამართლო მოხელეობის განსაზღვრული კანდიდატები დაფუძნებული 

ჰოლანდიაში არიან  KBvG-ს წევრები.  KBvG მდებარეობს უტრეხტში.  

 

ცხრილი 3.4: აღმასრულებელთა პროფესიული ორგანიზაციების სტატუსი  
 

 

3.2.2. პალატის ორგანოები 

 

როგორც წესი, პროფესიული ასოციაცია შედგება რამდენიმე ორგანოსგან:  
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გენერალური ასამბლეა: 

 

ასამბლეა არის პალატის უმაღლესი ორგანო. ასამბლეის წევრები არიან აღმასრულებლები. 

გენერალური ასამბლეის ფუნქციებში შედის: 

 

• წესდების, აღმასრულებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის და პალატის სხვა 

განკარგულებების მიღება;  

• აღმასრულებელი კომიტეტის, საზედამხედველო საბჭოს, CEA-ს პრეზიდენტის და 

მისი სხვა ორგანოების წევრების არჩევა;  

• კანონით და წესდებით გათვალისწინებულ სხვა საკითხებზე გადაწყვეტილების 

მიღება; 

• განგრძობადი პროფესიული წინსვლის პროგრამის მიღება;  

• პალატის და აღმასრულებელთა საქმიანობასთან დაკავშირებული წინადადებების, 

მოთხოვნების და რეკომენდაციების განხილვა; 

• წინა წლის ფინანსური გეგმისა და სამომავლო წლის ბიუჯეტის პროექტის მიღება 

და პალატის პრეზიდენტის მიერ მომზადებული პალატის საქმიანობის 

ყოველწლიური ანგარიშის განხილვა და დამტკიცება;  

 

განასხვავებენ რიგით და რიგგარეშე კრებას. რიგითი კრება მოიწვევა სულ მცირე 

წელიწადში ერთხელ, საქმიანი წლის დასასრულიდან სულ მცირე 6 თვის ვადაში. ამ 

კრების მიზანია ფინანსური ანგარიშის მიღება და კანონით გათვალისწინებული სხვა 

საქმიანობის განხორციელება. შეტყობინება რიგითი ასამბლეის შესახებ უნდ 

გამოქვეყნდეს, მაგალითად, პალატის ვებგვერდზე. 

 

რიგით სესიებს შორის ჩატარებული სესიები განიხილება რიგგარეშე კრებებად. ამგვარი 

რიგგარეშე სესია შეიძლება მოთხოვნილ იქნას ნებისმიერი წევრის ან წევრთა ჯგუფის 

მიერ. შეტყობინება რიგგარეშე კრების შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს, მაგალითად, პალატის 

ვებგვერდზე.  

 

აღმასრულებელი კომიტეტი 

 

აღმასრულებელი კომიტეტი CEA-ს აღმასრულებელი ორგანოა და შედგება (მინიმალური 

რაოდენობის) წევრებისგან. წევრები აირჩევიან გარკვეული ვადით (როგორც წესი, 4 წელი) 

და შეიძლება იქნან გადარჩეული. აღმასრულებელი კომიტეტი, როგორც წესი, 

ახორციელებს შემდეგ ფუნქციებს:  

 

1) წესდებისა და პალატის სხვა დოკუმენტების წარდგენა;  

2) პალატის ასამბლეის სესიების მომზადება;  

3) პალატის საქმიანობის მართვა;  

4) საწევროს ოდენობის და მისი გადახდის მეთოდის განსაზღვრა;  

5) აღმასრულებელი კომიტეტის პროცედურული წესების მიღება; 
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6) ასამბლეის გადაწყვეტილებების განხორციელება და შესრულებული სამუშაოს 

შესახებ ანგარიშების წარდგენა პალატის ასამბლეისა და საზედამხედველო 

საბჭოსთვის;  

7) აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის 

არჩევა;  

8) გადაწყვიტოს და მიიღოს ზომები კომიტეტების, კომისიების და სხვა სამუშაო 

ორგანოების შექმნისთვის კონკრეტული საქმიანობის განსახორციელებლად და 

მიიღოს გადაწყვეტილებები შესაბამისი სამუშაოების შესასრულებლად 

პერსონალის ასაყვანად;     

9) ასამბლეას წარუდგინოს კონკრეტული ზომები გასატარებელი იმ 

აღმასრულებლების მიმართ, რომლებიც რეგულარულად ან სრულად არ იხდიან 

საწევრო მოსაკრებელს; 

10) მიიღოს გადაწყვეტილებები პალატის სახსრების გამოყენებაზე, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებამოსილება 

მინიჭებული აქვს ასამბლეას;  

11) ასამბლეას წარუდგინოს წინადადება ყოველწლიური ფინანსური გეგმის და 

მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტის მისაღებად; 

12) მიიღოს გადაწყვეტილებები პალატის პრეზიდენტის წინადადებებზე ჩანაწერებსა 

და სხვა სარეგისტრაციო დოკუმენტებთან დაკავშირებით საქმიანობის 

წარმართვის მონიტორინგის ან პალატის სტატისტიკური თუ სხვა ანგარიშების 

მომზადების მიზნით; 

13) კანონის და სხვა რეგულაციების შესაბამისად წარადგინოს აღმასრულებლები 

საგამოცდო კომისიებში, აღმასრულებლების შესარჩევი კონკურსის 

ადმინისტრირების კომისიებში  და დისციპლინარულ კომისიებში მონაწილეობის 

მისაღებად;  

14) მართოს პალატის სახსრები და დადოს კოლექტიური დაზღვევის 

ხელშეკრულებები;  

15) მოიძიოს ინფორმაცია აღმასრულებლებისგან შესრულებული აქტივობების 

შესახებ, აწარმოოს სტატისტიკური მონაცემები, ჩაატაროს და დაუკვეთოს 

კვლევები აღმასრულებელთა პროფესიის შესახებ, გაანალიზოს კვლევის შედეგები 

და შეიმუშაოს საუკეთესო პრაქტიკა;  

16) მიიღოს ყოველწლიური საქმიანობის პროგრამა ასამბლეის მიერ მიღებული 

პროგრამის შესაბამისად; 

17) წარუდგინოს ასამბლეას აღმასრულებელთა პროფესიული განვითარების 

პროგრამა;  

18) მიიღოს გადაწყვეტილებები წესდებით და პალატის სხვა დოკუმენტებით 

განსაზღვრულ მის გამგებლობაში შემავალ სხვა საკითხებზე და ასევე 

პალატისთვის და აღმასრულებელთათვის საინტერესო სხვა საკითხებზე, 

რომლებიც არ შედის სხვა ორგანოს გამგებლობის სფეროში.  

 

აღმასრულებელ კომიტეტს ხელმძღვანელობს და მართავს თავმჯდომარე.  
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პალატის საზედამხედველო საბჭო 

 

ეს არის ორგანო, რომელიც აკონტროლებს პალატის საქმიანობას და ფინანსებს.  

 

 

პალატის პრეზიდენტი 

 

პალატის პრეზიდენტი წარმოადგენს და მოქმედებს პალატის სახელით. პრეზიდენტი 

აირჩევა გარკვეული ვადით (როგორც წესი, 2-4 წელი) ასამბლეის მიერ და შეიძლება იქნას 

ხელახლა არჩეული.  

 

პალატის პრეზიდენტის ფუნქციები, როგორც წესი, შემდეგია: 

 

1) პალატის წარმომადგენლობა; 

2) უზრუნველყოფა, რომ პალატა მუშაობს და ფუნქციონირებს კანონისა და წესდების 

შესაბამისად;  

3) პალატის ორგანოების გადაწყვეტილებების განხორციელება წესდების 

შესაბამისად;  

4) კანონით და წესდებით გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების განხორციელება; 

5) ზომების მიღება რათა უზრუნველყოს, პალატის მუშაობა და ფუნქციონირება 

კანონისა და პალატის წესდების შესაბამისად;  

6) პალატის ორგანოების გადაწყვეტილებების აღსრულება წესდების შესაბამისად;  

7) პალატის პერსონალის მუშაობის ორგანიზება და კოორდინირება, წინადადებების 

წარდგენა კონკრეტული ვაკანსიების გამოცხადებაზე, სამუშაოზე აყვანა და 

პალატის საქმიანობის წარმართვა;  

8) აღმასრულებელი კომიტეტისთვის შეთავაზება ჩანაწერების და სხვა მონაცემების 

წარმოებაზე, რაც დაკავშირებულია პალატის წარმომადგენლობასთან ან მისი 

საქმიანობის ანალიზი და მისი შინაარსის დაზუსტება;  

9) შეხვედრების ორგანიზება და ზომების მიღება პროტოკოლების, 

ხელშეკრულებების და სხვა დოკუმენტების გასაფორმებლად და მისაღებად, რაც 

ხელს შეუწყობს და წინ წასწევს აღმასრულებელთა საქმიანობას და სტატუსს სხვა 

სახელმწიფო დაწესებულებთან, ინსტიტუტებთან, ასოციაციებთან და სხვა 

აღსრულებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ პროფესიებთან 

მიმართებით; 

10) მიიღოს ზომები ტრენინგების ორგანიზებისა და საგანმანათლებლო 

ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო მასალების და სხვა რესურსების 

უზრუნველსაყოფად, ისევე როგორც ძირითადი საშუალებები ინვესტირებისთვის, 

რათა გაუმჯობესდეს საქმიანობის ხარისხი;  

11) მის გამგებლობაში შემავალი სხვა აქტივობების განხორციელება კანონის, 

წესდების და სხვა რეგულაციების შესაბამისად.  
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პალატის კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები  

 

აღმასრულებელმა კომიტეტმა შეიძლება დააფუძნოს მუდმივმოქმედი და დროებითი 

კომიტეტები და სამუშაო ორგანოები პალატის საქმიანობის განსახორციელებლად და 

საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.  

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 3. აბზაცი 3 

 

პალატის ორგანოებია: გენერალური ასამბლეა, პალატის საბჭო, 

საზედამხედველო საბჭო და დისციპლინარული კომიტეტი. 

კოსოვო მუხლი 384. პალატის ორგანოები 

 

პალატის ორგანოებია: პალატის ასამბლეა, აღმასრულებელი საბჭო, 

კონტროლის საბჭო და პალატის პრეზიდენტი. 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 6. აბზაცები 4 და 5: 

პალატას ოპერირებს შემდეგი ორგანოების მეშვეობით: 

ა) ასამბლეა 

ბ) პრეზიდიუმი 

გ) პრეზიდენტი 

დ) აუდიტის კომიტეტი 

ე) დისციპლინარული კომიტეტი 

ვ) საგამოცდო კომიტეტი 

 

პალატა უფლებამოსილია დააფუძნოს საკონსულტაციო 

ორგანოები.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 65. აბზაცები 4 და  5 

პალატის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს პალატის ასამბლეა.  

 

პალატის სხვა ორგანოებია: პალატის ხელმძღვანელობითი საბჭო 

და პალატის პრეზიდენტი.  

ლატვია პალატის ორგანოებია: 

- ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლების საბჭო  

- ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლების გენერალური 

კრება  

- ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლების ლატვიის საბჭო – 

ლატვიის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლების 

წარმომადგენლობითი და საზედამხედველო ინსტიტუტი, და ასევე 

მაკონტროლებელი ორგანო და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 

აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოს აღმასრულებელი ოფისი.  

ჰოლანდია მუხლი 58. 

 

KBvG აქვს საბჭო, წევრთა საბჭო და გენერალური კრება.  
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ცხრილი 3.5: აღმასრულებელთა პროფესიული ორგანიზაციის შიდა ორგანოები 
 

 

3.3. პალატის საკანონმდებლო უფლებამოსილება 

 

კარგად გამართულ პალატას უნდა ჰქონდეს გარკვეული რეგულირების 

უფლებამოსილება იმისათვის, რომ: 

 

• დაიცვას აღმასრულებელთა პროფესიის რეპუტაცია, ღირსება და უფლებები; 

• უზრუნველყოს აღმასრულებელთა მიერ მათი მოვალეობების 

კეთილსინდისიერად და კანონის შესაბამისად შესრულება;  

• იზრუნოს აღმასრულებელთა პროფესიულ განვითარებაზე და ორგანიზება 

გაუწიოს აღსრულებასთან დაკავშირებულ პროფესიულ ღონისძიებებს, 

სემინარებს და კონსულტაციებს; 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 44. 

პალატა იღებს წესდებას მისი სტრუქტურის და საქმიანობისათვის.   

 

ყაზახეთი მუხლი 162. კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგიების 

უფლებამოსილება  

 

კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია უფლებამოსილია: 

      1) წარმოადგინოს და დაიცვას კერძო აღმასრულებელთა 

ინტერესები სახელმწიფო დაწესებულებებში;  

      2) გაუწიოს დახმარება და ხელი შეუწყოს სააღსრულებო 

ღონისძიებების განხორციელების განვითარების ღონისძიებებს;  

      3) განახორციელოს პროფესიული კონტროლი კერძო 

აღმასრულებლების მიერ სააღსრულებო პროცესის განხორციელების 

პროცესში ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის დაცვაზე;  

      4) მოითხოვოს კერძო აღმასრულებლისგან განხორციელებული 

სააღსრულებო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, სხვა ფინანსურ 

და ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული დოკუმენტები და 

პირადი მოსაზრება, მათ შორის, პროფესიულ ეთიკასთან 

შეუთავსებლობის შესახებ რაიმე საჩივრის ან დაინტერესებული 

მხარეების სარჩელების შესახებ;  

      5) ორგანიზება გაუწიოს ტრენინგს პრობაციის შესახებ კერძო 

აღმასრულებლის პოზიციის დაკავებით დაინტერესებული 

პირებისთვის და იზრუნოს კერძო აღმასრულებელთა პროფესიულ 

განვითარებაზე;  

      6) დისციპლინარულ კომისიას წარუდგინოს შეთავაზებები კერძო 

აღმასრულებლების პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ;  
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      7) ჩამოაყალიბოს და წარმართოს პროფესიულ ეთიკასთან 

შესაბამისობის კომისიის მუშაობა;  

      8)  აანაზღაუროს სასამართლოს მიერ კერძო აღმასრულებლების 

აქტივობასთან დაკავშირებით დანიშნული შემოწმების ხარჯები;     

      9) განახორციელოს კონტროლი კერძო აღმასრულებლის მიერ 

საკუთარი საქმიანობის ფარგლებში მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულების შესრულებაზე;   

      10) აწარმოოს კერძო აღმასრულებლების მიერ შესაბამის 

სააღსრულებო ოლქში წარდგენილი სააღსრულებო პროცესების 

რეესტრი;  

      11) წარადგინოს წინადადებები კერძო აღმასრულებელთა 

ლიცენზიის არგაგრძელების, გაუქმების  და შეწყვეტის შესახებ;   

      12)  ჩააყენოს ადგილობრივი ორგანოები კერძო აღმასრულებლების 

მიერ ვალდებულების არაჯეროვნად შესრულების შესახებ, კერძოდ 

კერძო აღმასრულებელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

სავალდებულო დაზღვევის და ყაზახეთის რესპუბლიკის სხვა 

კანონმდებლობის დებულებების დარღვევის შესახებ;   

      13) შეაჯამოს ყაზახეთის რესპუბლიკის სააღსრულებო 

წარმოებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის ადმინისტრირების 

პრაქტიკა და შეიმუშავოს წინადადებები მის გაუმჯობესებაზე;  

      14) განახორციელოს ანალიტიკური და კვლევითი საქმიანობა; 

      15) განახორციელოს ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით 

დადგენილი სხვა უფლებამოსილება. 

 

კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგია წარუდგენს კერძო 

აღმასრულებელთა რესპუბლიკურ კოლეგიას და ტერიტორიულ 

ორგანოს ინფორმაციას მისი აქტივობების შესახებ უფლებამოსიილ 

ორგანოს მიერ დამტკიცებული ფორმითა და პირობებით.  

 

მუხლი 165. კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგიების 

უფლებამოსილება  

 

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია: 

      1) ახორციელებს კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული 

კოლეგიების კოორდინირებას;   

      2) წარადგენს კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული კოლეგიების 

და სახელმწიფო ორგანოების და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

კერძო აღმასრულებლების ინტერესებს;   

      3) მონაწილეობას იღებს კერძო აღმასრულებელთა საერთაშორისო 

კავშირისა და სხვა კერძო სააღსრულებო საქმიანობის 

განმახორციელებელი საერთაშორისო და უცხოური სააგენტოების 
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მუშაობაში;   

      4) მონაწილეობას იღებს უფლებამოსილი ორგანოს, სააღსრულებო 

წარმოებაში ჩართული სხვა სახელმწიფო ორგანოების და კერძო 

აღმასრულებელთა აქტივობების საკანონმდებლო და საექსპერტო 

საქმიანობაში;  

      5) აწყობს ტრენინგებს და კერძო აღმასრულებელთა 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ აქტივობებს;  

      6) უზრუნველყოფს, რომ კერძო აღმასრულებლებმა შეასრულონ 

მათი საქმიანობის ფარგლებში მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულება; 

      7) უზუნველყოფს კერძო პრაქტიკით დაკავებული კერძო 

აღმასრულებლების სოციალური და პროფესიული უფლებების 

დაცვას;  

      8) ახორციელებს კერძო აღმასრულებელთა რეგიონული 

კოლეგიების პერიოდულ ინსპექციას; 

      9) აჯამებს ყაზახეთის რესპუბლიკის სააღსრულებო წარმოებასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობის ადმინისტრირების პრაქტიკას და 

შეიმუშავებს წინადადებებს მის გაუმჯობესებაზე;   

      10) ახორციელებს ანალიტიკურ და სამეცნიერო საქმიანობას; 

      11) იღებს კერძო აღმასრულებელთა პროფესიული ღირსების 

კოდექსს; 

      12) ახორციელებს ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით 

დადგენილ სხვა უფლებამოსილებებს. 

      

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია უფლებამოსილია 

დააფუძნოს სხვა არასამეწარმეო ორგანიზაციები ამ კანონში და 

წესდებაში განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.   

      

კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური კოლეგია ყოველწლიურად 

წარუდგენს უფლებამოსილ ორგანოს ინფორმაციას კერძო 

აღმასრულებლების მიერ სააღსრულებო დოკუმენტების აღსრულების 

შესახებ.  

კოსოვო მუხლი 382. პალატის უფლებამოსილებები 

 

პალატა: 

1.1. იცავს კერძო აღმასრულებელთა პროფესიის პრესტიჟს, ღირსებას და 

უფლებებს; 

1.2. კანონისა და პალატის წესდების შესაბამისად იღებს წესდებას, კერძო 

აღმასრულებელთა ეთიკის კოდექსს და სხვა აქტებს; 

1.3. პროფესიის უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მიზნით წარმოადგენს 

კერძო აღმასრულებლებს სახელმწიფო დაწესებულებების წინაშე; 
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1.4. ზრუნავს იმაზე, რომ კერძო აღმასრულებლებმა იმოქმედონ 

კეთილსინდისიერად და კანონის შესაბამისად; 

1.5. ზრუნავს კერძო აღმასრულებელთა პროფესიულ განვითარებაზე დ ამ 

მიზნით აწყობს პროფესიულ შეხვედრებს, სემინარებს და სამუშაო 

შეხვედრებს აღსრულებასთან დაკავშირებით;  

1.6. ამყარებს და ინარჩუნებს ურთიერთობას სხვა ქვეყნების კერძო 

აღმასრულებელთა პალატებთან და  

1.7 ახორციელებს სხვა ვალდებულებებს კანონისა და პალატის წესდების 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 393. პალატის მიერ მიღებული დადგენილებები 

 

დადგენილებები მიიღება მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომლებიც ამ კანონის 

შესაბამისად ექვემდებარება (შემდგომ) რეგულირებას დადგენილების 

მეშვეობით.  

 

დადგენილება არ შეეხება რაიმე ვალდებულებას ან მოთხოვნას, რომლებიც არ 

არის სრულიად აუცილებელი ამ დადგენილებით გათვალისწინებული მიზნის 

მისაღწევად. 

 

წინადადება დადგენილების მიღების შესახებ წარედგინება პალატის ასამბლეას 

აღმასრულებელი საბჭოს მიერ.  

 

პალატის დადგენილებები მბოჭავი იქნება მხოლოდ მის წევრებზე და მის 

ორგანოებზე.  

 

დებულებამ შეიძლება მიანიჭოს უფლება აღმასრულებელ საბჭოს შეიმუშავოს 

დებულების საგანთან დაკავშირებული უფრო დეტალური წესები. 

ლატვია ლატვიაშიც ასევე პალატას (საბჭოს) აქვს გარკვეული რეგულირების 

უფლებამოსილება: 

 

• დაიცვას სასამართლო აღმასრულებლების საქმიანი პატივი და 

ღირსება;  

• გაეცნოს სასამართლო აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოს 

ორგანიზაციულ საქმეებს;  

• წარმოადგინოს სასამართლო აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოსა 

და სახელმწიფო მუნიციპალურ ორგანოებთან, სხვა დაწესებულებებსა 

და მოხელეებთან, გააკეთოს დასკვნები სასამართლო 

აღმასრულებლებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობასა და 

პრაქტიკაზე;  

• მიიღოს გადაწყვეტილებები სასამართლო აღმასრულებლის და მისი 

ასისტენტის პოზიციაზე დანიშვნის რეკომენდაციის მიცემის შესახებ 

და ასევე, სასამართლო აღმასრულებლის და მისი ასისტენტის 

განთავისუფლებლის ან ჩამოშორების რეკომენდაციის შესახებ 

იუსტიციის მინისტრისთვის;  
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• გაუწიოს ზედამხედველობა სასამართლო აღმასრულებლების და 

ასისტენტების საქმიანობას, განიხილოს მიღებული საჩივრები და 

განცხადებები დისციპლინური საქმის დაწყების შესახებ;  

• წარმართოს აღმასრულებლების ასისტენტების ტრენინგი;  

• იზრუნოს იმ საქმეების დასრულებაზე, რომლებიც იყო 

გარდაცვლილი ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარებული 

აღმასრულებლის გამგებლობაში;  

• საოლქო სასამართლოს ან იუსტიციის მინისტრის მოთხოვნით, 

დისციპლინურ საქმეთა კომისიის ინიციატივით ან სურვილით, 

დანიშნოს აღმასრულებლები ან სასამართლო აღმასრულებელთა 

ლატვიის საბჭოს წევრები სასამართლო აღმასრულებლების 

პროფესიული საქმიანობის შესამოწმებლად;  

• განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილებები სასამართლო 

აღმასრულებლების საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე 

და ასევე დაამტკიცოს სასამართლო აღმასრულებელთა მეთოდური 

აქტივობა და სხვა შიდა სამართლებრივი აქტები დაკავშირებული 

სასამართლო აღმასრულებლების საქმიანობასთან.  

 

ცხრილი 3.6: აღმასრულებელთა პროფესიული ორგანიზაციის მარეგულირებელი 
უფლებამოსილება 
 

 

3.4. აღსრულების ვალდებულება 

 

არის თუ არა აღმასრულებელი ვალდებული განახორციელოს აღსრულება?  

 

ზოგადად, ამგვარ კითხვაზე პასუხი შემდეგია: კი. როგორც წესი, აღმასრულებელს, 

როგორც საჯარო მოხელეს, არ აქვს უფლება უარი თქვას საქმეზე და ვალდებულია 

განახორციელოს სააღსრულებო ქმედება. უარის თქმის საფუძვლები პირდაპირ უნდა 

იყოს მითითებული კანონში, მაგალითად, როდესაც აღსრულება ეხება უცხო ქვეყნის 

ქონებას ან საერთაშორისო ორგანიზაციას. როგორც წესი, ასეთი ქონება არ შეიძლება იყოს 

აღსრულების ან უზრუნველყოფის საგანი  კომპეტენტური ორგანოს წინასწარი თანხმობის 

გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ უცხო სახელმწიფო ან საერთაშორისო ორგანიზაცია 

ცალსახად დაეთანხმებიან აღსრულებას ან უზრუნველყოფას.  

 

აღმასრულებელს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს აღსრულებაზე ან საქმეზე უარის თქმის 

მიზეზები (მაგალითად, ეთიკური მიზეზების გამო), უნდა ჰქონდეს უფლება 

კონსულტაციისთვის მიმართოს სასამართლოს, რომელმაც გასცა აღსრულების ბრძანება. 

ეკონიმიკური მიზეზები და ის ფაქტი, რომ საქმე არ იქნება მომგებიანი მისთვის არ 

წარმოადგენს გამამართლებელ მიზეზს.  

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულებები 
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ბელგია მუხლი 520. 

 

აღმასრულებლები ვალდებულნი არიან განახორციელონ თავიანთი 

ამოცანები გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს უარის თქმის 

საფუძველი.  

ბულგარეთი მუხლი 19.  

 

კერძო აღმასრულებელი იწყებს აღსრულებას  დაინტერესებული მხარის 

განცხადებით სააღსრულებო ფურცლის ან სხვა სააღსრულებო 

დოკუმენტის საფუძველზე;  

 

კერძო აღმასრულებელი იწყებს აღსრულებას დამგირავებლის ქონებაზე 

„რეგისტრირებული გირავნობის შესახებ“ კანონის შესაბამისად, 

მოგირავნის დავალებით, რომელმაც წამოიწყო აღსრულება.  

 

კერძო აღმასრულებელს არ აქვს უფლება უარი თქვას სააღსრულებო 

ღონისძიებების განხორციელებაზე, გარდა სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 12-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.    

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 30. 

 

აღმასრულებელს უფლება აქვს უარი თქვას მოთხოვნილი ქმედების 

განხორციელებაზე მხოლოდ რომელიმე ქვემოთ ჩამოთვლილი 

მიზეზით:  

 

ა) ეს არ შეესაბამება კანონს ან საკანონმდებლო რეგულაციას, 

ბ) აღსრულების მომთხოვნი მხარე არ დადებს დეპოზიტზე სათანადო 

საავანსო თანხას სააღსრულებო ხარჯებისთვის.  

ესტონეთი მუხლი 16. აღმასრულებლის ვალდებულება შეასრულოს პროფესიული 

ქმედება  

 

იუსტიციის მინისტრს და დამსაქმებელთა კავშირს უფლება აქვთ 

აღმასრულებელს დააკისრონ ვალდებულება განახორციელოს 

პროფესიული ქმედება დაკავშირებული იმ აღმასრულებლის პროფესიულ 

საქმიანობასთან, რომელიც გათავისუფლებულ იქნა ან ვისი 

უფლებამოსილებაც შეჩერებულ იქნა.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 31. 

 

აღმასრულებელი იქნება პირი, ვინც დაინიშნება წინამდებარე კანონის 

შესაბამისად.  

 

აღმასრულებელი ინიშნება ძირითადი სასამართლოს ტერიტორიის 

ფარგლებში, და აღასრულებს ამ სასამართლოს ან ორგანოს, რომელიც 

მდებარეობს იმ ტერიტორიაზე, რომლის ფარგლებშიც ის არის 

დანიშნული, სააღსრულებო უფლებებს, და აღსრულების პროცესში 
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განახორციელებს ქმედებებს მაკედონიის რესპუბლიკის მთელ 

ტერიტორიაზე.  

 

აღმასრულებელს შეუძლია განახორციელოს სხვა ქმედებები, თუ ეს 

გათვალისწინებულია კანონით.   

ყაზახეთი მუხლი 148. კერძო აღმასრულებელთა პასუხისმგებლობა მე-2-ს 

1-ლი პარაგრაფით 

 

კერძო აღმასრულებელი პასუხისმგებელია: განახორციელოს 

სააღსრულებო ღონისძიებები ამ კანონისა და კერძო 

აღმასრულებელთა საქმიანობასთან დაკავშირებული ყაზახეთის 

რესპუბლიკის სხვა საკანონმდებლო აქტების შესაბამისად; 

კოსოვო მუხლი 340. აღსრულების ვალდებულება 

 

კერძო აღმასრულებელი ნებისმიერ დროს ვალდებულია შეასრულოს  

სამსახურებრივი ქმედებები, რაზეც ის უფლებამოსილია იმ რეგიონის 

ფარგლებში, სადაც არის მისი საქმიანობის ადგილი, გარდა იმ 

შემთხვევისა თუ: 

 

1.1. არსებობს გამონაკლისის მიზეზი; 

1.2. აღსრულების მომთხოვნი არ გადაიხდის ავანსს კერძო 

აღმასრულებლის მიერ განსახორციელებელი სამსახურებრივი 

საქმიანობისთვის, რაც სავალდებულოა წინამდებარე კანონით. 

 

თუკი წარმოიშობა წინამდებარე მუხლის 1-ლ პარაგრაფში მითითებული 

გარემოებები, კერძო აღმასრულებელი იმდენად, რამდენდაც ეს მის 

ძალაუფლებაშია, მიიღებს საჭირო ზომებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

საჭიროების შემთხვევაში სააღსრულებო ქმედებების განხორციელება 

შესაძლებელი იყოს ადგილობრივად. ამ მიზნით აღმასრულებელს 

შეუძლია სთხოვოს მინისტრს დანიშნოს შემცვლელი აღმასრულებელი. 

მას შეუძლია რეკომენდაცია გაუწიოს შემცვლელი აღმასრულებლის 

კანდიდატურას. 

ჰოლანდია მუხლი 11. 

 

მოთხოვნის შემთხვევაში სასამართლო მოხელე ნებისმიერ დროს 

ვალდებულია შეასრულოს სამსახურებრივი მოქმედება, რაზეც ის არის 

უფლებამოსილი მთელ რეგიონში, სადაც მდებარეობს მისი პრაქტიკა, 

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც: 

ა. მას არ შეიძლება მოეთხოვოს ამის განხორციელება პირადი 

გარემოებების გათვალისწინებით;  

ბ. განმცხადებელი არ არის მზად გადაიხადოს ავანსი სამსახურებრივი 

ქმედებების განსახორციელებლად, რომელიც მოეთხოვება სასამართლო 

მოხელეს წინამდებარე კანონით.  
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ცხრილი 3.7: აღსრულების ვალდებულება 
 

 

 

3.5. აღმასრულებლის სტატუსი 

 

აღმასრულებელი არის ადამიანი, რომელიც ახორციელებს მისთვის კანონით მინიჭებულ 

საჯარო უფლებამოსილებას. აღმასრულებელი ახორციელებს ამ ფუნქციებს, როგორც 

კერძო (თვითდასაქმებული) ან სახელმწიფო აღმასრულებელი.  

 

როგორც ჩანს, სიტყვა “კერძო”, რაც აღნიშნავს აღმასრულებლის სტატუსს, ფართოდ 

გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. თუმცა, ტერმინი “კერძო” ქმნის უარყოფით 

შთაბეჭდილებას პროფესიის მიმართ. საზოგადოებამ შეიძლება დაუკავშიროს 

აღმასრულებლის საქმიანობა „კერძო მართლმსაჯულებას“,  ვალის ამოღებას ყოველგვარი 

სამართლებრივი საფუძვლისა და კონტროლის გარეშე. ტერმინ „კერძოს“ გამოყენებას 

შეიძლება ჰქონდეს უარყოფითი შედეგი მოსახლეობის ნდობაზე სამართლებრივი 

სისტემის მიმართ და მის სანდოობაზე. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 

აღმასრულებელი არის პირი, რომელიც უფლებამოსილია სახელმწიფოს მიერ წარმართოს 

აღსრულების პროცესი; ამგვარად, აღმასრულებელი არის თვითდასაქმებული, მაგრამ 

ამავე დროს შებოჭილია მკაცრი საკანონმდებლო ჩარჩოთი. 

 

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 2. 

 

კერძო აღმასრულებელი არის ადამიანი, რომელსაც სახელმწიფომ დაავალა 

სამოქალაქო მოთხოვნების აღსრულება.  

 

სახელმწიფოს აგრეთვე შეუძლია დაავალოს კერძო აღმასრულებელს საჯარო 

მოთხოვნების გადახდევინების აღსრულება.  

 

საჯარო მოთხოვნების დამდგენ კომპეტენტურ ორგანოებს შეუძლიათ  დაავალონ 

მათი გადახდევინება ერთ ან რამდენიმე კერძო აღმასრულებელს.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა  

მუხლი 1. 

 

სასამართლო აღმასრულებელი (შემდგომში “აღმასრულებელი”) არის ფიზიკური 

პირი, რომელიც ასრულებს წინამდებარე კანონის პირობებს და რომელიც 

უფლებამოსილია სახელმწიფოს მიერ განახორციელოს აღსრულებითი საქმიანობა. 

 

აღმასრულებელი ახორციელებს აღსასრულებელი უფლებების იძულებით 

აღსრულებას  (შემდგომში “აღსრულების ღონისძიებები”) და სხვა აქტივობებს 

წინამდებარე კანონის შესაბამისად. 
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მუხლი 2. 

 

აღმასრულებელი აღსრულების ღონისძიებებს ახორციელებს 

დამოუკიდებლად. აღსრულების ღონისძიებების განხორციელებისას ის 

შებოჭილია ჩეხეთის რესპუბლიკის კონსტიტუციით, კანონებით, სხვა 

რეგულაციებითა და სასამართლო გადაწყვეტილებებით, რომლებიც 

გამოცემულია სასამართლო წარმოების აღსრულების პროცესში და 

სააღსრულებო წარმოების მსვლელობისას.  

 

მუხლი 4. 

 

აღმასრულებელს, სააღსრულებო ღონისძიებების განხორციელებისას, 

სააღსრულებო განცხადებების წერისას და სპეციალური სამართლებრივი 

რეგულაციის შესაბამისად სასამართლოს ავტორიზების საფუძველზე აქტივობების 

განხორციელებისას აქვს საჯარო მოხელის სტატუსი151.  

კოსოვო მუხლი 3. აღსრულებაზე უფლებამოსილი ორგანო და გადაწყვეტილებები 

 

აღსრულების პროცესი, პირველ რიგში, წარიმართება და მის შესახებ 

გადაწყვეტილება მიიღება კერძო აღმასრულებლის მიერ, და სადაც ეს კანონი 

აწესებს, რომ აღსრულება წესდება და უნდა განხორციელდეს  სასამართლოს მიერ 

(პირველი ინსტანციის ორგანო), გამონაკლისის სახით, ასევე (ერთი) მოსამართლის 

მიერ. სასამართლო ან კერძო აღმასრულებელი იღებენ გადაწყვეტილებას 

შემოთავაზებული აღსრულების შესახებ შვიდი (7) დღის განმავლობაში ასეთი 

შეთავაზების მიღებიდან.  

ლატვია დებულებები ლატვიის კანონში შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:  

 

სასმართლო აღმასრულებლები ახორციელებენ სასამართლო გადაწყვეტილებების 

და სხვა დაწესებულებების აღსრულებას და ასევე კანონით დადგენილი სხვა 

ქმედებების განხორციელებას.  

 

სასმართლო აღმასრულებლები არიან სასამართლო სისტემაში შემავალი პირები, 

რომლებიც მუშაობენ რაიონულ სასამართლოებში და ახორციელებენ კანონით 

განსაზღვრულ საქმიანობას.  

 

სასამართლო აღმასრულებლები არიან დამოუკიდებლები თავიანთ სამსახურებრივ 

საქმიანობაში და ექვემდებარებიან მხოლოდ კანონს.  

 

სამსახურებრივ საქმიანობაში სასამართლო აღმასრულებლები უთანაბრდებიან 

საჯარო მოხელეებს. სასამართლო აღმასრულებლებზე ვრცელდება კანონით 

დადგენილი შეზღუდვები დაკავშირებული საჯარო სამსახურში დანიშვნასთან 

ისევე, როგორც მათი უფლება-მოვალეობების განხორციელებასთან.  

 

                                                
151  სისხლის სამართლის კოდექსის სექცია 89 ქვესექცია 9 
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სახელმწიფო და მუნიციპალურმა ორგანოებმა, სასმართლოებმა, სახელმწიფო 

პროკურორებმა და საგამოძიებო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ 

სასმართლო აღმასრულებლების დამოუკიდებლობა მათი ფუნქციების 

შესრულებისას. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, ისევე როგორც სახელმწიფო 

მოხელეებს ეკრძალებათ სასმართლო აღმასრულებლების პროფესიულ 

საქმიანობაში ჩარევა მათზე ზეგავლენისა და წნეხის განხორციელების მიზნით.  

 

ცხრილი 3.8: აღმასრულებლის სტატუსი 
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4. კერძო აღმასრულებელი: ოფისი: ორგანიზება, მოთხოვნები და საჭიროებები 

 

4.1. ოფისის ორგანიზება 

 

როგორ არის აღმასრულებლების ოფისები ორგანიზებული/UIHJ-ს სტატისტიკა 

მიანიშნებს, რომ ოფისების უმრავლესობა შედგება მხოლოდ ერთი აღმასრულებლისგან ან 

აღმასრულებელთა ამხანაგობისაგან.  გამონაკლისის სახით, ზოგიერთ ქვეყანაში აგრეთვე 

ნებადართულია, რომ პირები, რომლებიც არ არიან აღმასრულებლები, მონაწილეობდნენ 

როგორც აღმასრულებელი ოფისის მფლობელები.  UIHJ-ს სტატისტიკა: 

 

ქვეყანა  სტატუსი 

გერმანია 
• ყველა სასამართლო აღმასრულებელი ინდივიდუალურად ახორციელებს 

უფლებამოსილებას  

ინგლისი და 

უელსი 

• 10-იდან  20%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ბელგია 

• 20-იდან  30%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ბულგარეთი 

• მცირე გამონაკლისების გარდა ყველა სასამართლო აღმასრულებელი 

ინდივიდუალურად ახორციელებს უფლებამოსილებას 

 

შოტლანდია 

• 20-იდან  30%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ესპანეთი 
• მცირე გამონაკლისების გარდა ყველა სასამართლო აღმასრულებელი 

ინდივიდუალურად ახორციელებს უფლებამოსილებას 

საფრანგეთი 
• 30-იდან  40%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად 

უნგრეთი 

• 50-იდან  60%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ყაზახეთი 

• 10-იდან  20%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ლიტვა 

• 80-იდან  90%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

ლუქსემბურგი 

• 50-იდან  60%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

მოლდოვა 
• მცირე გამონაკლისების გარდა ყველა სასამართლო აღმასრულებელი 

ინდივიდუალურად ახორციელებს უფლებამოსილებას 

მონტენეგრო 
• ყველა სასამართლო აღმასრულებელი ინდივიდუალურად ახორციელებს 

უფლებამოსილებას  

ნორვეგია 

• 80-იდან  90%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

პორტუგალია • 80-იდან  90%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 
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უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

რუმინეთი 

• 60-იდან  70%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

რუსეთის 

ფედერაცია 

• ყველა სასამართლო მოხელე ახორციელებს უფლებამოსილებას არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

სერბეთი 
• მცირე გამონაკლისების გარდა ყველა სასამართლო აღმასრულებელი 

ინდივიდუალურად ახორციელებს უფლებამოსილებას 

შვედეთი 

• 80-იდან  90%-მდე სასამართლო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას ინდივიდუალურად, სხვები საქმიანობენ არა-

ინდივიდუალურ სტრუქტურაში 

შვეიცარია 
• ყველა სასამართლო მოხელე ახორციელებს უფლებამოსილებას  

ინდივიდუალურად 

ცხრილი 4.1: ახორციელებენ თუ არა აღმასრულებლები თავიანთ საქმიანობას პირადად? 
 

 

ქვეყანა 
ბიუროს ორგანიზება 

 

ალბანეთი • კომპანია 

ინგლისი და 

უელსი 

• კომპანია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

• პროფესიათა შორისი ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება 

სასამართლო მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან) 

ბელგია • სხვა: არ არსებობს სტანდარტული სტრუქტურა  

ბულგარეთი • ასოციაცია 

შოტლანდია 

• ასოციაცია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

• პროფესიათა შორისი ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება 

სასამართლო მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან) 

ესპანეთი 

• კომპანია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს  

მოხელეებისგან 

• პროფესიათა შორისი ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება 

სასამართლო მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან) 

ფინეთი 
• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

საფრანგეთი 
• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

უნგრეთი • ასოციაცია 

ყაზახეთი 
• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

ლიტვა 
• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

ლუქსემბურგი • ასოციაცია 

მოლდოვა 

• ასოციაცია 

• კომპანია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 
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მოხელეებისგან 

მონტენეგრო • ასოციაცია 

ნორვეგია 
• პროფესიათა შორისი ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება 

სასამართლო მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან) 

პორტუგალია 

• კომპანია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს  

მოხელეებისგან 

რუმინეთი • კომპანია 

რუსეთის 

ფედერაცია 

• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

სერბეთი 
• ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლოს 

მოხელეებისგან 

შვედეთი 
• პროფესიათა შორისი ჯგუფი ან ორგანო, რომელიც შედგება 

სასამართლო მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან)  

შვეიცარია • ასოციაცია 

 

ცხრილი 4.2: აღმასრულებელთა ოფისის ორგანიზება 
 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 12, აბზაცი 1 

 

მას შემდგომ, რაც ბრძანება სააღსრულებო უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ 

შევა ძალაში, აღმასრულებელი ვალდებულია მოძებნოს ოფისი და მას ეს 

შეუძლია გააკეთოს იგივე რეგიონის სხვა აღმასრულებლებთან ერთად.  

 

მუხლი 30 

 

კერძო აღმასრულებლებს შეუძლიათ გახდნენ პარტნიორები და იმოქმედონ 

ერთობლივად სამოქალაქო კომპანიისთვის ვალდებულებითი და 

სახელშეკრულებო სამართლის 357-364 მუხლებით გათვალისწინებული 

პირობების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში ისინი აწარმოებენ როგორც ცალკე, 

ისე ერთობლივ არქივს და ერთობლივ საბუღალტრო აღრიცხვას.  

საფრანგეთი მუხლი 1a, AA 

 

(განმარტება) აღმასრულებელს შეუძლია განახორციელოს მისი 

პროფესიული პრაქტიკა როგორც ინდივიდუალურად, ისე იურიდიული 

პირის ნაწილად (სავაჭრო მიზნის გარეშე). აღმასრულებელს აგრეთვე 

შეუძლია სხვა აღმასრულებლებთან ერთად ჩამოაყალიბოს ასოციაცია 

(არაკომერციული კომპანია).  

 

1996 წლის 29 ნოემბრის კანონი, რომელიც ამკვიდრებს პროფესიულ არა-

კომერციულ კომპანიებს, ვრცელდება ყველა დამოუკიდებლ პროფესიებზე, მათ 

შორის აღმასრულებლებზე. 1969 წლის 31 დეკემბრის განკარგულებით 

(რომელშიც ცვლილება შევიდა 1992 წლის განკარგულებით) აღმასრულებლებს 

შეუძლიათ ჩამოყალიბდნენ არა-კომერციულ სტრუქტურებად.  
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არა-კომერციული კომპანია შეიძლება შეიქმნას ერთი ან მეტი პირის მიერ, 

რომლებიც ეწევიან ერთი და იგივე დამოუკიდებელ პროფესიას. არა-

კომერციული კომპანიის მიზანია მისი წევრების მიერ პროფესიული პრაქტიკის 

ერთობლივად განხორციელება. აღმასრულებლის ბიუროში არა-კომერციული 

კომპანიის გამოყენება და თითოეული პარტნიორის ასოცირებულ 

აღმასრულებლად დანიშვნა ხდება იუსტიციის მინისტრის განკარგულებით.  

ყაზახეთი მუხლი 153. აბზაცი 3 კერძო აღმასრულებლის ბიურო 

 

ერთი და იგივე სააღსრულებო რაიონში დანიშნულ კერძო 

აღმასრულებლებს შეუძლიათ, ტერიტორიული ორგანოს თანხმობით, 

გაიზიარონ საერთო ბიურო. ასეთ შემთხვევაში თითოეული კერძო 

აღმასრულებელი განახორციელებს უფლებამოსილებას საკუთარი 

სახელით და ატარებს პირად პასუხისმგებლობას.  

კოსოვო მუხლი 338. კერძო აღმასრულებელთა პარტნიორობა 

 

კერძო აღმასრულებელთა პარტნიორობის კომპანია შეიძლება დაფუძნდეს 

მხოლოდ კერძო აღმასრულებლების მიერ საქმიანობის განსახორციელებლად 

„ბიზნეს ორგანიზაციების შესახებ“ კანონის პირობების შესაბამისად.  

 

წინამდებარე მუხლის 1-ლი აბზაცით გათვალისწინებული პარტნიორი კერძო 

აღმასრულებლები ვალდებულნი არიან აწარმოონ ერთობლივი და 

ინდივიდუალური ჩანაწერები.  

ლატვია ნაფიც  მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლებს შეუძლიათ განახორციელონ 

თავიანთი საქმიანობა მხოლოდ ინდივიდუალურად.  

 

პროფესიულ საქმიანობაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლები 

არიან ფინანსურად დამოუკიდებლები. სხვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 

აღმასრულებლებთან თანამშრომლობა შესაძლებელია ტექნიკურ და 

ეკონომიკურ საკითხებზე.  

 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აღმასრულებლებს შეუძლიათ შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე დაიქირავონ ტექნიკური, ეკონომიკური და 

მრჩეველი პერსონალი იმ სამუშაოს შესასრულებლად, რისთვისაც ისინი არიან 

პასუხისმგებელნი და მათ ეკრძალებათ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 

აღმასრულებლების სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელება.   

 

ცხრილი 4.3: აღმასრულებელთა ოფისის დაფუძნებასთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო დებულებები 
 

წინამდებარე თავში ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას აღმასრულებელთა ოფისის 

ორგანიზებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე და საჭიროებებზე. როგორც წესი, 

იმიჯნება შემდეგი: 
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➢ მოთხოვნები, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს ფიცის მიცემამდე, როგორიც 

არის  

 

• დააზღვიოს ის პოტენციური ზიანი, რაც შეიძლება მიადგეთ მესამე პირებს 

მის მიერ საქმიანობის განხორციელებისას; 

• დააზღვიოს ის ფართი და დანადგარები დაზიანების, განადგურების ან 

დაკარგვის შემთხვევებზე, რაც მას გადაეცა შესანახად;  

• უზრუნველყოს აღსრულების განსახორციელებლად საჭირო საოფისე 

ფართის და დანადგარების დაცვა;  

• მოიპოვოს ოფიციალური ბეჭედი და გერბი; 

• წარადგინოს წერილობითი განაცხადი იმის შესახებ, რომ ის აკმაყოფილებს 

დანიშვნის ყველა მოთხოვნას; 

• წარადგინოს წერილობითი განაცხადი, სადაც მიუთითებს მისი 

საქმიანობის ადგილის მისამართს და დასტურს, რომ უზრუნველყოფილი 

აქვს ფართი საქმიანობის განსახორციელებლად.  

 

➢ დამატებითი ვალდებულებები, რომლებიც უნდა შესრულდეს მას შემდგომ, რაც 

აღმასრულებელმა მისცა ფიცი: 

• ჩანაწერების წარმოება; 

• საბანკო ანგარიშის გახსნა სააღსრულებო წარმოებაში ან უზრუნველყოფის 

მიზნით გადახდილი თანხებისთვის; 

 

 

4.2. დაზღვევები 

 

რაც შეეხება კერძო აღმასრულებლებს, უმეტესი ქვეყნის კანონმდებლობით 

აღმასრულებელი პირადად, მთელი თავისი ქონებით არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი 

ზიანისთვის, რაც დადგა სააღსრულებო წარმოების პროცესში მისი ბრალით. ამ ზიანის 

დასაფარად ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც მას ეკისრება ფიცის დადებამდე, არის 

პასუხისმგებლობის დაზღვევა პოტენციური ზიანისთვის, რაც შეიძლება მიადგეს მესამე 

მხარეს მისი საქმიანობის განხორციელებისას ისევე, როგორც დაზღვევა სამუშაო 

ადგილის და დანადგარების დაზიანების, განადგურების და დაკარგვის შემთხვევებზე. 

მოთხოვნები სადაზღვევო ხელშეკრულების დასადებად და დაზღვევის მინიმალური 

ოდენობა დგინდება მინისტრის ან პალატის მიერ.  

 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის გარდა, უმრავლესი კანონმდებლობა აგრეთვე ითხოვს 

აღმასრულებლების მიერ იმ ფართისა და ნივთების დაზღვევას დაზიანების, 

განადგურების ან დაკარგვის შემთხვევებზე, რომელიც მას გადაეცა შესანახად. ორივე 

დაზღვევა უნდა მოიცავდეს პასუხისმგებლობას აღმასრულებლის მოადგილის და 

ასისტენტი აღმასრულებლის ქმედებაზე, აღმასრულებელთან მომუშავე სხვა პერსონალის 

ქმედებებზე და  სხვა პირების ქმედებებზე, რომლებიც ახორციელებენ კონკრეტულ 

სააღსრულებო მოქმედებას აღმასრულებლის სახელით.  
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ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 25. დაზღვევა 

კერძო აღმასრულებელი დააზღვევს  საკუთარ თავს მისი საქმიანობის 

განმავლობაში იმ ზიანზე, რაც შეიძლება გამოწვეულ იქნას მის მიერ 

საკუთარი ვალდებულებების ბრალეულად შეუსრულებლობის გამო.  

 

იუსტიციის მინისტრი გამოსცემს რეგულაციას ზოგად პირობებზე, 

მინიმალურ სადაზღვევო ოდენობაზე და პირველი პარაგრაფის შესაბამისად 

სავალდებულო დაზღვევის მიღების პირობებსა და ვადებზე.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

 მუხლი 131 c. 

სამინისტრო უფლებამოსილია რეგულაციით განსაზღვროს: 

 

ა) პასუხისმგებლობის დაზღვევის პირობები იმ ზიანზე, რაც შეიძლება 

გამოიწვიოს აღმასრულებელმა წინამდებარე კანონის შესაბამისად თავისი 

საქმიანობის განხორციელებისას. 

 

ესტონეთი მუხლი 10. პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა 

  

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას აღმასრულებლის მიერ პროფესიული 

საქმიანობის განხორციელებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, 

აღმასრულებელი გააფორმებს პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის 

ხელშეკრულებას სადაზღვევო კომპანიასთან, რომელსაც აქვს უფლება 

განახორციელოს სადაზღვევო საქმიანობა ესტონეთში შემდეგი პირობების 

შესაბამისად: 

1) დაზღვეული შემთხვევა იქნება აღმასრულებლის მიერ საკუთარი 

ვალდებულებების დარღვევა, რომელსაც ადიგლი ჰქონდა დაზღვევის 

პერიოდში, და რომლის შედეგად მიყენებული ზიანი ექვემდებარება 

აღმასრულებლის მიერ ანაზღაურებას წინამდებარე კანონის შესაბამისად;  

2) მინიმალური სადაზღვევო თანხა ერთი სადაზღვევო შემთხვევისთვის იქნება 

არანაკლებ 63 910 ევრო და მაქსიმალური სადაზღვევო თანხა, რაც გადაიხდება 

დაზღვევის პერიოდში მომხდარ ყველა სადაზღვევო შემთხვევაზე  იქნება 

არანაკლებ 191 700 ევრო; 

3) თუკი სადაზღვევო ხელშეკრულება ითვალისწინებს ფრანშიზას, დამზღვევი 

აანაზრაურებს სრულ მიყენებულ ზიანს, მაგრამ არაუმეტეს დაზღვეული თანხის 

ზღვრული ოდენობისა და ამოიღებს გადაჭარბებულ თანხას პოლისის 

მფლობელისგან.  

 

აღმასრულებელი არ არის ვალდებული დააზღვიოს პასუხისმგებლობა 

სამსახურებრივი ვალდებულებების განზრახი დარღვევისთვის. 

 

აღმასრულებელს აგრეთვე შეუძლია დააზღვიოს პასუხისმგებლობა ზიანისთვის, 

რაც გამოწვეულ იქნა სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებისას მხოლოდ ამ 

კანონის § 8 (2)-ში მითითებულ ფარგლებში. ასეთ შემთხვევაში აღმასრულებელს არ 



 

88 
 

აქვს უფლება განახორციელოს ის პროფესიული მომსახურება, რაზეც არ ვრცელდება 

სადაზღვევო ხელშეკრულება.  

 

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულების ასლი და 

სადაზღვევო პოლისი უნდა წარედგინოს დამსაქმებელთა კავშირის მმართველობით 

საბჭოს დაუყოვნებლივ პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის 

ხელშეკრულებაში შესვლისთანავე. დამსაქმებელთა კავშირი გადაამოწმებს 

აღმასრულებლის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებობას.  

 

თუკი აღმასრულებელს არ აქვს მოქმედი პროფესიული პასუხისმგებლობის 

დაზღვევის ხელშეკრულება, დამსაქმებელთა კავშირი ურჩევს იუსტიციის მინისტრს 

შეუჩეროს აღმასრულებელს უფლებამოსილება.  

 

აღმასრულებელი დამსაქმებელთა კავშირის მმართველ საბჭოს წარუდგენს 

წერილობით შეტყობინებას „ვალდებულებითი სამართლის შესახებ“ კანონის § 514 

(1) და (3)-ში მითითებული გარემოებების შესახებ ორი კვირის განმავლობაში ასეთი 

გარემოებების შეტყობის დღიდან. აღმასრულებელი, სადაზღვევო ანაზღაურების 

გადახდიდან ორი კვირის განმავლობაში, დამსაქმებელთა კავშირის მმართველ 

საბჭოს გადაუგზავნის ინფორმაციას დამზღვევის მიერ დაზარალებული 

პირისათვის სადაზღვევო ანაზღაურების გადახდის შესახებ, გადახდილი 

სადაზღვევო ანაზღაურების ოდენობის შესახებ და იმ გარემოების შესახებ, რამაც 

გამოიწვია სადაზღვევო შემთხვევის დადგომა. 

 

სადაზღვევო ხელშეკრულება ტრენინგის პროცესში მყოფი აღმასრულებლის 

ქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე ფორმდება დამსაქმებელთა 

კავშირის მიერ.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

რესპუბლიკა 

მუხლი 43. პასუხისმგებლობა ზიანისთვის  

 

აღმასრულებელი პასუხს აგებს ყველა ზიანისთვის, რაც მიადგებათ მესამე 

პირებს მის მიერ სააღსრულებო ქმედებების უკანონოდ განხორციელების და 

მისი, როგორც აღმასრულებლის მიერ ამ კანონით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად. მესამე პირად მიიჩნევა 

ნებისმიერი პირი, ვისაც მიადგა ზიანი, გარდა კანონის 44-ე მუხლით 

გათვალისწინებული პირებისა.  

 

აღმასრულებელი პასუხისმგებელია ზიანზე, რომელიც დადგება ამ კანონის 

42-ე მუხლით გათვალისწინებული პირების ერთი ქმედების შედეგად.  

 

ამ კანონით განსაზღვრული ქმედებების უკანონო შესრულება ან 

შეუსრულებლობა დგინდება სასამართლოს პრეზიდენტის 

გადაწყვეტილებით, რაც გამოიცემა ამ კანონის 77-ე მუხლის შესაბამისად.  

 

ყველაზე დაბალი სადაზღვევო თანხა, რომელზეც აღმასრულებელმა უნდა 

გააფორმოს ხელშეკრულება არის 100,000.00 ევროს ექვივალენტი დენარებში.  
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ყაზახეთი  მუხლი 146. კერძო აღმასრულებელთა საქმიანობის განსაკუთრებული 

პირობები  

 

კერძო აღმასრულებელს არ აქვს უფლება იმოქმედოს სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულების გარეშე, რომელიც უნდა 

გაფორმდეს მხარეებს შორის.  

 

კერძო აღმასრულებელს არ აქვს უფლება განახორციელოს სააღსრულებო 

ქმედებები, თუკი ამოსაღები თანხა აღემატება სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დაზღვევის 

თანხას. თუკი კერძო აღმასრულებელი დააპირებს განახორციელოს 

სააღსრულებო ქმედება, მაგრამ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დაზღვევის თანხა უფრო მცირეა, 

ვიდრე ამოსაღები თანხის ოდენობა, ის ვალდებული იქნება გააფორმოს 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულება დანაკლის 

(სხვაობის) ოდენობაზე.     

 

თუკი მიყენებული ზიანის ოდენობა აღემატება კერძო აღმასრულებლის 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ხელშეკრულებით გათვალიწინებულ  

დაზღვევის თანხას, გადახდა მოხდება ყაზახეთის რესპუბლიკის კერძო 

აღმასრულებლების საერთო სამოქალაქო პასუხისმგელბობის 

ხელშეკრულებიდან.  

 

თუკი მიყენებული ზიანის ოდენობა აღემატება ყაზახეთის რესპუბლიკის 

კერძო აღმასრულებლების საერთო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დაზღვევის ოდენობას, კერძო 

აღმასრულებელი თავად იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერი ზიანისთვის 

საკუთარი სახსრებით და ქონებით.  

 

ზიანის დადგომის ფაქტი, რომელიც ექვემდებარება ანაზღაურებას, 

დადგინდება მხარეთა შეთანხმებით და დავის წარმოშობის შემთხვევაში, 

სასამართლოს მიერ.  

 

კერძო აღმასრულებელი დროულად წარუდგენს უფლებამოსილ ორგანოს 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის ხელშეკრულებების ასლს.   

 

კოსოვო მუხლი 332. ფიცის დადების შემდგომ შესასრულებელი მოთხოვნები  

 

ფიცის დადების შემდგომ კერძო აღმასრულებელი: 

1.1. დებს დაზღვევის ხელშეკრულებას იმ ზიანზე, რაც შეიძლება მიადგეთ 

მესამე პირებს მის მიერ მომსახურების გაწევისას; 

1.2. დებს დაზღვევის ხელშეკრულებას ფართზე და ქონებაზე, რომელიც მას 
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გადაეცა შესანახად მათი დაზიანების, განადგურების და დაკარგვის 

შემთხვევებისთვის; 

 

სერბეთი მუხლი 478. ფიცის დადებამდე შესასრულებელი მოთხოვნები 

 

ფიცის დადებამდე აღმასრულებელი: 

1) დებს დაზღვევის ხელშეკრულებას პოტენციურ ზიანზე, 

რომელიც შეიძლება მიადგეს მესამე პირებს მის მიერ საქმიანობის 

განხორციელებისას, ისევე როგორც დაზღვევის ხელშეკრულებას იმ 

ფართისა და ქონების დაზიანების, განადგურების თუ დაკარგვის 

შემთხვევებზე, რომელიც მას გადაეცა შესანახად;  

2) იღებს ბეჭედს და გერბს; 

 

სადაზღვევო ხელშეკრულებების გაფორმებისა და ბეჭდისა და გერბის 

მოპოვების დამადასტურებელი მტკიცებულება წარედგინება მინისტრს 

დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 25 დღის განმავლობაში.  

 

მუხლი 481 სამუშაოს დაწყების მარეგულირებელი ნორმები  

 

ზოგადი მოთხოვნები აღმასრულებლის მიერ პროფესიული საქმიანობის 

განხორციელებისას მიყენებული პოტენციური ზიანის ანაზღაურების 

დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმებაზე, და დაზღვევაზე სივრცისა და 

შესანახად ჩაბარებული ქონების დაზიანების, განადგურების და დაკარგვის 

შემთხვევებზე ისევე, როგორც ორივე დაზღვევის მინიმალური ოდენობები 

განისაზღვრება მინისტრის მიერ.   

 

ცხრილი 4.4: პასუხისმგებლობის დაზღვევასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
დებულებები  
 

 

4.3. საოფისე სივრცე 

 

ფიცის დადებამდე შესასრულებელი კიდევ ერთი მოთხოვნა აღმასრულებლებისთვის 

არის საოფისე ფართის უზრუნველყოფა. ზოგადად, ოფისთან და საჭირო 

აღჭურვილობასთან დაკავშირებული კონკრეტული მოთხოვნები განისაზღვრება 

მინისტრის ან პალატის (მინისტრის თანხმობით) მიერ. ასეთი კანონქვემდებარე აქტი 

შეიცავს შემდეგ დებულებებს:  

 

• აღმასრულებელთა ოფისის დიზაინი და აღჭურვა უნდა აკმაყოფილებდეს იმ 

მოთხოვნებს, რაც უზრუნველყოფს მათი ვალდებულებების ხარისხიან 

შესრულებას და აღმასრულებელთა პროფესიის რეპუტაციისა და ღირსების 

დაცვას;  
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• ოფისი უნდა იყოს სუფთა და მოწესრიგებული, ქურდობისგან და ხანძრისგან 

დაცული, უსაფრთხოების მოთხოვნების შესაბამისად;  

• ოფისში უნდა იყოს მუშაობისთვის, კლიენტების მიღებისთვის და საქმის 

მასალების შენახვისთვის საკმარისი ფართი.  

• ოფისს უნდა ჰქონდეს ტუალეტები; 

• ოფისი განლაგებული უნდა იყოს საოფისე ან საცხოვრებელ შენობაში, რომლის 

გარე და შიდა ფასადი უნდა უზრუნველყოფდეს მუშაობას ხელშეშლის გარეშე.  

• აღმასრულებელთა ოფისებში განთავსებული უნდა იყოს სერბეთის რესპუბლიკის 

გერბი, როგორც ეს გათვალიწინებულია შესაბამისი რეგულაციით.  

• ოფისის გარეთ თვალსაჩინოდ უნდა იყოს განთავსებული ნიშანი 

“აღმასრულებელი” აღმასრულებლების სახელების მითითებით; 

• ოფისის შესასვლელში განთავსებული უნდა იყოს აღმასრულებლების სამუშაო 

საათები.  

• ოფისში უნდა იყოს სათანადო აღჭურვილობა და დანადგარები საქმეების 

ელექტრონული და მექანიკური წარმოებისთვის, განსაკუთრებით პერსონალური 

კომპიუტერები პრინტერებით და ინტერნეტის კავშირით, ტელეფონები, ფაქსის 

მანქანები, ფოტოპირის გადაღების და სკანირების დანადგარები  და ადეკვატური 

საოფისე ავეჯი. 

• დებულებები მესამე მხარეების მიერ შესანახად ჩაბარებული ნივთების შენახვისა 

და დაცვის შესახებ; 

 

 

4.4. ID ბარათი 

 

აღმასრულებელთა პირადობის დამადასტურებელ მოწმობებს, როგორც წესი, გასცემს 

მინისტრი.  აღმასრულებელთა პირადობის მოწმობის გარეგნული სახე და შინაარსი 

დეტალურად რეგულირდება კანონქვემდებარე აქტებით. 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

რესპუბლიკა 

მუხლი 36. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა 

 

პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას დანიშნული 

აღმასრულებლებისთვის, მათი მოადგილეებისა და ასისტენტებისთვის 

გასცემს იუსტიციის სამინისტრო.  

 

იუსტიციის მინისტრი ადგენს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის 

ფორმას და შინაარსს, მისი გაცემისა და უკან დაბრუნების წესს. 

 

აღმასრულებელი, აღმასრულებლის მოადგილე და ასისტენტი 

სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელებისას ვალდებული არიან 

წარადგინონ მათი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები.  
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ჰოლანდია  მუხლი  13. 

 

სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებისას სასამართლო მოხელე, 

მოთხოვნის შემთხვევაში, ვალდებულია მოახდინოს თავისი იდენტიფიცირება 

მინისტრის მიერ გაცემული პირადობის დამადასტურებელი საბუთის მეშვეობით.   

კოსოვო მუხლი 333. კერძო აღმასრულებლის ბეჭედი და პირადობის 

დამადასტურებელი ბარათი 

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს ოფიციალური ბეჭდი და მრგვალი ბეჭედი 

(შედგომში: ბეჭდი). ბეჭდის დამოწმებული ნიმუში და აღმასრულებლის 

ხელმოწერის დამოწემბული ნიმუში წარედგინება მინისტრს და ძირითად 

სასამართლოს, რომლის ტერიტორიაზეც არის აღმასრულებელი დანიშნული.  

 

ბეჭედი მოიცავს კოსოვოს რესპუბლიკის ლოგოს, აღსრულების ნიშანს, 

აღმასრულებლის სახელს და აღმასრულებლის ადგილმდებარეობას. კერძო 

აღმასრულებელი ბეჭდს იყენებს მხოლოდ აღმასრულებლის უფლებამოსილების 

დაწყების შემდგომ და მხოლოდ იმ ქმედებებისთვის, რასაც აღმასრულებელი 

ახორციელებს მისი კანონიერი საქმიანობის ფარგლებში.  

 

აღმასრულებელს, აღმასრულებლის შემცვლელს და მის მოადგილეს უნდა 

ჰქონდეთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რომელიც გაიცემა მინისტრის 

მიერ. აღმასრულებელი, აღმასრულებლის შემცვლელი და მისი მოადგილე 

მოწმობას იყენებენ ვალდებულების შესრულების დაწყების შემდგომ და 

წარადგენენ მოწმობას სააღსრულებო ქმედებების განხროციელებისას.  

 

4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ფორმა და შინაარსი განისაზღვრება 

მინისტრის მიერ. 

 

ცხრილი 4.5: ID ბარათთან დაკავშირებული საკანონმდებლო დებულებები 
 

 

4.5. ბეჭედი, გერბი და ხელმოწერა 

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სამსახურებრივი ბეჭედი.  

 

აღმასრულებლის ბეჭედზე, როგორც წესი, აღბეჭდილია ქვეყნის სახელი და სახელმწიფო 

გერბი, აღმასრულებლის სახელი და გვარი და აღნიშვნა „აღმასრულებელი“, ისევე 

როგორც აღმასრულებლის საქმიანობის ადგილის სახელწოდება. ბეჭდის გამოსახულება, 

ფორმა და ზომა შესაბამისობაში უნდა იყოს სახელმწიფო და სხვა ორგანოების ბეჭდის 

მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან.  

 

ზოგადად, ბეჭდის გამოსახულება, ფორმა და ზომა წესრიგდება მეორადი 

კანონმდებლობით.  
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როგორც წესი, ბეჭდის დამოწმებული ანაბეჭდი და აღმასრულებლის დამოწმებული 

ხელმოწერა წარედგინება მინისტრს ან/და სასამართლოს.  

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

 

ბელგია 

მუხლი 517 

 

ფიცის დადებისთანავე აღმასრულებელი წარადგენს მის ხელმოწერას სასამართლოში 

და აღმასრულებელთა პალატაში.  

 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 13 

 

აღმასრულებელი ადმინისტრირებას უწევს აღმასრულებლის ბიუროს, 

რომელიც მისი სახელით ასრულებს ყველა საჭირო დავალებას სააღსრულებო 

საქმიანობის ჩვეულებრივ განსახორციელებლად. საქმიანობის 

განხორციელებისას აღმასრულებელი იყენებს აღმასრულებლის სერტიფიკატს 

და ბეჭედს, რომელიც შეიცავს: 

ა) მის სახელს, გვარს და ტიტულს; 

ბ) მითითებას „სასამართლო აღმასრულებელზე“; 

გ) აღმასრულებლის რეგისტრირებულ მისამართს; 

დ) ჩეხეთის რესპუბლიკის ეროვნულ ემბლემას. 

 

აღმასრულებლის სერტიფიკატს და ბეჭედს გასცემს პალატა.  

აღმასრულებლის ბეჭდის ნიმუში თანდართულია წინამდებარე კანონზე. 

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

რესპუბლიკა 

მუხლი 35. ადგილსამყოფელი, ბეჭედი, ხელმოწერა და ანგარიში 

 

აღმასრულებლის ადგილსამყოფელი განლაგებული უნდა იყოს იმ 

სასამართლოს ძირითად ტერიტორიაზე, რომლის ფარგლებშიც ის დაინიშნა.  

 

აღმასრულებლის ბეჭედი უნდა შეიცავდეს მაკედონიის რესპუბლიკის 

ეროვნულ ემბლემას, მინიშნებას აღმასრულებელზე, აღმასრულებლის სახელს 

და მის ადგილმდებარეობას. იმ ძირითადი სასამართლოს პრეზიდენტი, 

რომლის ტერიტორიაზეც არის დანიშნული აღმასრულებელი, ამტკიცებს 

ბეჭდის ნიმუშს, რომელიც წარედგინება სასამართლოს და პალატას.  

 

ფიცის დადების შემდგომ, აღმასრულებელი წარადგენს მის ხელმოწერას იმ 

ძირითად სასამართლოში, რომლის ტერიტორიაზეც ის დაინიშნა.  

კოსოვო მუხლი 332. ფიცის დადების შემდგომ შესასრულებელი მოთხოვნები  

 

1. ფიცის დადების შემდეგ კერძო აღმასრულებელი: 

1.6. შეიძენს ოფიციალურ ოთხკუთხედ და მრგვალ ბეჭდებს; 

1.7. წარადგენს მის ხელმოწერას და ინიციალებს ძირითად სასამართლოში სადაც ის 

იქნა დანიშნული. თუკი აღმასრულებელი გაწვეულ იქნა ძირითადი სასამართლოს 

ტერიტორიის გარეთ, ახალ ადგილას  აღმასრულებლის დანიშვნის შემდგომ 

აღმასრულებელი წარადგენს მის ხელმოწერას და ინიციალებს იმ სასამართლოში, 
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რომლის ტერიტორიაზეც ის იქნა გადანიშნული.  

 

მუხლი 333. კერძო აღმასრულებლის ბეჭედი და მაიდენტიფიცირებელი მოწმობა 

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს ოფიციალური ბეჭედი და მრგვალი ბეჭედი 

(შემდგომში: ბეჭედი). აღმასრულებლის ბეჭდისა და ხელმოწერის დამოწმებული 

ნიმუში წარედგინება მინისტრს და ძირითად სასამართლოს რომლის ტერიტორიაზეც 

არის დანიშნული აღმასრულებელი.  

 

ბეჭედი მოიცავს კოსოვოს რესპუბლიკის ლოგოს, აღსრულების ნიშანს, 

აღმასრულებლის სახელს,  და აღმასრულებლის მისამართს. კერძო აღმასრულებელი 

ბეჭედს იყენებს მხოლოდ სააღსრულებო ვალდებულებების განხორციელების 

დაწყების შემდგომ და მხოლოდ იმ ქმედებებისთვის რასაც იგი კანონის ფარგლებში 

ახორციელებს  

 

აღმასრულებელს, შემცვლელ აღმასრულებელს და აღმასრულებლის მოადგილეს აქვთ 

მაიდენტიფიცირებელი ბარათი, რომელიც გაიცემა მინისტრის მიერ.  

აღმასრულებელი, შემცვლელი აღმასრულებელი და აღმასრულებლის მოადგილე 

იყენებენ ბარათს მხოლოდ საქმიანობის დაწყების შემდგომ და წარმოაჩენენ მას 

სააღსრულებო ქმედებების განხორციელებისას.  

 

მაიდენტიფიცირებელი ბარათის ფორმა და შინაარსი განისაზღვრება მინისტრის მიერ.  

ჰოლანდია მუხლი 9, აბზაცი 3 

 

ფიცის დადებამდე ან დამტკიცებამდე, სასამართლო ოფიცერი წარადგენს მის 

ხელმოწერას და ინიციალებს პირველ პარაგრაფში მოხსენიებული სასამართლოს 

რეგისტრატურაში. თუკი მისი საქმიანობის ადგილი შეიცვლება და გასცდება რაიონს, 

სასამართლო ოფიცერი, რაც შეიძლება მალე მისი ახალ ადგილზე დანიშვნიდან, 

წარადგენს ხელმოწერას და ინიციალებს ახალი ადგილმდებარეობის სასამართლოს 

რეესტრში. 

სერბეთი მუხლი 478. ფიცის დადებამდე არსებული ვალდებულებები 

 

ფიცის დადებამდე, აღმასრულებელმა უნდა განახორციელოს შემდეგი: 

2) მოიპოვოს ბეჭედი; 

 

ხელშეკრულების დადებისა და ბეჭდის მოპოვების მტკიცებულება წარედგინება 

მინისტრს 25 დღის განმავლობაში დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან.  

 

მუხლი 482. საქმიანობის ნიშანი, ბეჭედი 

 

აღმასრულებელმა შენობაზე, სადაც მისი ოფისი მდებარეობს, უნდა განათავსოს 

ნიშანი, რომლიც უნდა შეიცავდეს სერბეთის რესპუბლიკის სახელს და გერბს, 

მინიშნებას „აღმასრულებელზე“ და მის სახელსა და გვარს. იმ შემთხვევაში, თუკი 

აღმასრულებლის ადგილმდებარეობა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ტერიტორიაზე, სადაც ოფიციალურად გამოიყენება კონკრეტული ეროვნული 
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უმცირესობის ენა და დამწერლობა, მაშინ სახელწოდება „აღმასრულებელი“  აგრეთვე 

უნდა აღინიშნოს ამ ეროვნული უმცირესობის ენაზე და დამწერლობით.  

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს ბეჭედი, რომელშიც ასახული იქნება 

სერბეთის რესპუბლიკის გერბი, მისი სახელი და გვარი, მითითება 

„აღმასრულებელი“ და მისი სამსახურებრივი მისამართი. აღმასრულებელთა 

ბეჭდის მოხაზულობა, ფორმა და ზომა განისაზღვრება სახელმწიფო და სხვა 

ორგანოების ბეჭდის მარეგულირებელი კანონმდებლობით.  

 

აღმასრულებელს აგრეთვე უნდა ჰქონდეს ბეჭედი, სადაც აღნიშნული იქნება 

სერბეთის რესპუბლიკის სახელი, მისი სახელი და გვარი, მითითება 

„აღმასრულებელი“ და მისი საქმიანობის ადგილი. ბეჭდის მოხაზულობა, 

ფორმა და ზომა დეტალურად განისაზღვრება მინისტრის მიერ.  

 

თუკი აღმასრულებლის ადგილმდებარეობა არის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ტერიტორიაზე სადაც ოფიციალურად გამოიყენება 

კონკრეტული ეროვნული უმცირესობის ენა და დამწერლობა, მაშინ ტექსტი ბეჭედზე  

აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ამ ეროვნული უმცირესობის ენაზე და დამწერლობით.   

 

ბეჭდის დამოწმებული ნიმუში წარედგინება მინისტრს.  

 

მუხლი 483. ხელმოწერა და მაინდეტიფიცირებელი ბარათი. ბეჭდის და 

მაიდენტიფიცირებელი ბარათის გამოყენება 

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სამინისტროს მიერ გაცემული 

მაიდენტიფიცირებელი ბარათი, რომელიც შეიცავს აღმასრულებლის სახელს 

და გვარს,  სასამართლოს სახელს, რომლის ტერიტორიაზეც დანიშნულია 

აღმასრულებელი, და მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის რეგისტრაციის 

ნომერს. 

 

მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის გამოსახულება, მისი გაცემის და განადგურების 

წესი და გაცემულ მაიდენტიფიცრებელ დოკუმენტზე არსებული ჩანაწერები 

განისაზღვრება მინისტრის მიერ.  

 

აღმასრულებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ მათი ბეჭდი და მაიდენტიფიცირებელი 

დოკუმენტები მხოლოდ კანონის ფარგლებში მათი სამსახურებრივი მოვალეობების 

განხორციელებისას.  

 

აღმასრულებლის დამოწმებული ხელმოწერა წარედგინება სამინისტროს. 

 

ცხრილი 4.6: ბეჭედთან და ხელმოწერასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
დებულებები  
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4.6 სააღსრულებო ქმედებების რეგისტრაცია და მონაცემთა შენახვის ვალდებულება  

 

ყველა კანონმდებლობა ავალდებულებს აღმასრულებელს აწარმოოს ჩანაწერები მათ მიერ 

განხორციელებული ყველა სააღსრულებო ქმედების შესახებ. ეს ჩანაწერები (რომელიც 

ზოგიერთ ქვეყანაში მიიჩნევა საჯარო ინფორმაციად) მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

 

1. სასამართლოს სახელი, რომელიც ახორციელებს სააღსრულებო წარმოებას;  

2. აღსრულების საქმის ნომერი;  

3. ინფორმაცია მოვალისა და კრედიტორის შესახებ; 

4. აღსრულების ან უზრუნველყოფის შესახებ მოთხოვნის მიღების თარიღი; 

5. აღსრულების ან უზრუნველყოფის საჩივრების საგანი და საშუალება, თუკი ასეთი 

დაზუსტებულია აღსრულების შესახებ გადაწყვეტილებაში;  

6. გადახდის დღისთვის არსებული მოთხოვნილი და გადახდილი უზრუნველყოფის 

ოდენობა; 

7. აღსრულების და უზრუნველყოფის წარმოებაში მიღებული გადაწყვეტილებები; 

8. ამოღებული ვალის ოდენობა; 

9. განხორციელებული აღსრულების ან უზრუნველყოფის ღონისძიებების დრო და 

შედეგი; 

10. ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, ვინც დაკმაყოფილდა და დაკმაყოფილების 

ოდენობა; 

11. აღმასრულებლის აღსრულების საფასურის საბოლოო ოდენობა და მისი ხარჯების 

ანაზღაურება; 

12. აღმასრულებლის ხელში გავლილი საქმეების წლიური ჯამური ოდენობა.  

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი  22. ოფიციალური არქივი 

 

კერძო აღმასრულებელმა უნდა აწარმოოს დამოუკიდებელი არქივი. არქივის 

წარმოების წესი და პირობები განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრის 

რეგულაციით, რომელიც გამოიცემა ამ საკითხზე პალატის მოსაზრების 

მიღების შემდგომ.  

 

ოფიციალური არქივი მოიცავს: 

1. რეესტრს, რომელიც მოიცავს მონაცემებს ყველა შემოსული და 

გასული დოკუმენტების და ფურცლების შესახებ;  

2. წარდგენილი საქმეების რეესტრს; 

3. აღსრულების საქმეებს; 

4. ყოველდღიურ დღიურს, რომელიც მოიცავს მონაცემებს ყველა 

განხორციელებულ აქტივობებზე;  

5. გადახდის და სხვა დოკუმენტებს; 

6. კერძო აღმასრულებლის ბეჭედს. 
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საქმეების და დოკუმენტების გატანა ოფიციალური არქივიდან შეიძლება 

მოხდეს კომპეტენტური ორგანოების მიერ მხოლოდ ასლების სახით და 

მოსამართლის ან პროკურორის მიერ გაცემული აქტის საფუძველზე. საქმეების 

და დოკუმენტების ასლების კერძო აღმასრულებლის მიერ დამოწმებული 

სახით წარდგენა მოხდება იმ პირის ხელმოწერის საფუძველზე, რომელიც 

ზუსტად არის მითითებული შესაბამის აქტში. 

 

სააღსრულებო ფურცლის და უზრუნველყოფის ორიგინალები, რომლებიც 

ინახება ოფიციალურ არქივში, შეიძლება გატანილ იქნას ოფისიდან მხოლოდ 

მე-3 აბზაცში მითითებული პირდაპირი ბრძანების შემთხვევაში მხოლოდ 

პირადად აღმასრულებლის მიერ და მისი დასწრებით შეიძლება ჩატარდეს 

საექსპერტო მიმოხილვა.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 79 

 

აღმასრულებლის საქმე უნდა მოიცავდეს: 

ა) დოკუმენტის ადგილს, დღეს, თვეს და წელიწადს, 

ბ) აღმასრულებლის სახელს და გვარს და მის რეგისტრირებულ ოფისს, 

გ) მონაწილეთა და მათი მოადგილეების, მოწმეების, მინდობილი პირების 

და თარჯიმნების სახელს, გვარს, მუდმივ მისამართს და დაბადების ნომერს, 

თუ ეს არ არის ცნობილი, მაშინ დაბადების თარიღს,  

დ) მონაწილეთა განცხადებას, რომ ისინი ქმედუნარიანნი არიან, 

ე) მონაწილეების, მოწმეების, მინდობილი პირების და თარჯიმნების 

პირადობის დასტურს, 

ვ) დოკუმენტის შინაარს, 

ზ) დასტურს, რომ დოკუმენტი წაკითხვის შემდგომ შეთანხმებულ იქნა 

მონაწილეებთან,  

თ) მონაწილეების ან მათი მინდობილი პირების, მოწმეების და თარჯიმნების 

ხელმოწერებს,  

ი) აღმასრულებლის ბეჭდის ამონაბეჭდს და ხელმოწერას.  

 

78-ე ნაწილის თანახმად, შეთანხმება აგრეთვე უნდა მოიცავდეს: 

ა) მითითებას პირზე, ვინც ვალდებული იყო დაეკმაყოფილებინა ვალი ან 

სხვა საჩივარი („პირი რომელსაც მართებს“), 

ბ) მითითებას პირზე, ვისი ვალდებულება ან სარჩელიც უნდა იქნას 

დაკმაყოფილებული („უფლებამოსილი პირი“), 

გ) ფაქტები, რომლებსაც ეფუძნება ვალი ან საჩივარი,  

დ) შესრულების საგანი, 

ე) შესრულების ვადა, 

ვ) მოვალის განცხადება საქმის აღსრულების თანხმობაზე.  
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78-ე ნაწილის თანახმად, მონაწილეთა თანხმობა აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს 

პირობებს ან ურთიერთ-ვალდებულებებს, რომელიც მართებს უფლებამოსილ 

პირს, რომელზეც დამოკიდებულია შესრულება.  

 

მე-2 და მე-3 ნაწილების თანახმად, აღმასრულებელი მიუთითებს შეთანხმების 

პირობებს დოკუმენტში, რომელიც ეხება მონაწილეთა განაცხადების 

კონკორდანტს.  

 

78ბ ნაწილის თანახმად, აღმასრულებლის საქმის მასალები აგრეთვე უნდა 

მოიცავდეს: 

ა) პროცესის ადგილს და დროს ან საგნის დადგენის სტატუსს,  

ბ) პროცესის აღწერას ან საგნის სტატუსს. 

 

აღმასრულებლის საქმის მასალების შედგენა შეიძლება გაგრძელდეს 

აღმასრულებლის მიერ, რომელმაც ის დაწერა, ან ჩეხეთის რესპუბლიკის 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სხვა აღმასრულებლის მიერ. 

აღმასრულებლის საქმის გაგრძელება ითვლება აღმასრულებლის საქმის 

მასალების ნაწილად.  

 

აღმასრულებლის საქმის მასალები საჯარო დოკუმენტია.  

 

მუხლი 93. განხილვის გადასახადი 

 

თუკი საქმე არ დაიხურა, ისინი უნდა ინახებოდეს აღმასრულებლის ოფისში, 

რათა ხელმისაწვდომი იყოს არა მხოლოდ აღმასრულებლისთვის, არამედ 

ყველა აუდიტორული ორგანოსთვის. თუკი აღმასრულებელს თან არ გააჩნია 

საქმის მასალა, შესაბამისი რეესტრის მეშვეობით ნათლად უნდა დგინდებოდეს, 

სად შეიძლება იყოს საქმის მასალები. 

 

აღმასრულებელი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი გასცემს დუბლიკატებს ან 

დასტურებს აღმასრულებლის ოფისში შენახულ დოკუმენტებზე.  

 

მუხლი 102. დახურული საქმეების შენახვა  

 

დახურული საქმეები ინახება აღმასრულებლის ოფისში.  

 

დასრულებული საქმეები ინახება იმ აღმასრულებლის ოფისში, რომელიც 

მათზე მუშაობდა, აღმასრულებლის მიერ სააღსრულებო საქმიანობის 

განხორციელების მთელ პერიოდში.  
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საქმის მასალების წარმოების დეტალური რეგულირება, მათი ნახვა და 

რეესტრის წარმოება, ისევე როგორც სხვა რეგისტრაციის ხერხები წესრიგდება 

პალატის მიერ გაცემული საქმისწარმოების წესების შესაბამისად.  

 

მუხლი 103. აღმასრულებლის არქივი 

 

აღმასრულებლის არქივი გამოიყენება იმ აღმასრულებლის დახურული 

საქმეების, რეესტრების, ბეჭდების შესანახად,  რომელთა ოფისი გაუქმდა ან 

რომლებიც გადაყვანილ იყვნენ სხვა სასამართლოს იურისდიქციაში.  

 

აღმასრულებლის არქივის ადმინისტრირებას ახდენს რაიონული სასამართლო, 

რომლის იურისიდიქციის ქვეშ ახორციელებს აღმასრულებელი თავის 

საქმიანობას.  

 

საქმის მასალების, რეესტრის, ბეჭდის გადაცემის შესახებ დგება ოქმი.  

 

მუხლი 104  

 

იურიდიული რეგულაციები, რომლებიც ეხება საქმის მასალების ჩანაწერებს 

მოქმედებს სასამართლო საქმეების შენახვაზე მას შემდგომ, რაც საქმე შეინახება 

აღმასრულებლის არქივში.  

 

აღმასრულებლის არქივში შენახული საქმის მასალების ასლები, დუბლიკატები 

და დასტურები  გაიცემა უფლებამოსილი ორგანოს ან პირის წერილობითი 

მიმართვის შემთხვევაში და შესაბამისი სასამართლოს მიერ. ამ ნაწილის მერვე 

თავის შესაბამისი დებულებები მოქმედებს საქმის მასალების ინსპექციაზე და 

ცირკულაციაზე.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

სახელმწიფო 

მუხლი 45. აღსრულების მოთხოვნების შესახებ მონაცემების შენახვა  

 

აღმასრულებელი ვალდებულია შეინახოს ჩანაწერები მის მიერ მიღებული 

აღსრულების მოთხოვნების შესახებ.  

მონაცემების შენახვის ფორმა და წესი განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრის 

მიერ.  

ყაზახეთი  მუხლი 153. კერძო აღმასრულებლის ოფისი, აბზაცი 5 

 

კერძო აღმასრულებლები ვალდებულნი არიან აწარმოონ ჩანაწერები 

მარეგულირებელი აქტებით კერძო მეწარმეთათვის განსაზღვრული წესის 

შესაბამისად.    

კოსოვო მუხლი 348. ოფიციალური არქივი 

 

კერძო აღმასრულებელმა უნდა შეინახოს ჩანაწერები აღსრულების გადაცემის და 

განხორციელების თაობაზე შემოსული ყველა წინადადების და სხვა საჩივრების 
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შესახებ.   

 

კერძო აღმასრულებელი მირებული და დასრულებული საქმეების შესახებ ჩანაწერებს 

ინახავს ოფიციალურ არქივში. ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

 

2.1. სასამართლოს დასახელება, რომლის განკარგულებითაც დაინიშნა აღსრულება, 

თუ სარჩელის დაკმაყოფილება; 

2.2. აღსრულების საქმის ნომერი; 

2.3.აღსრულების საგნის ნომერი ან იმ საგნის ნომერი, რომელიც გამოყენება 

სარჩელის დასაკმაყოფილებლად; 

2.4. აღსრულების გადაწყვეტილებაში მითითებული კრედიტორისა და მოვალის 

მონაცემები; 

2.5. აღსრულების საქმის მიღებისა და ვალის ამოღების თარიღი; 

2.6. კერძო აღასრულებლის დანიშვნის თარიღი და გადაწყვეტილების მიღების 

თარიღი.; 

2.7. აღსრულების საგანი და საშუალება თუკი ასეთი მონაცემი მითითებულია 

აღსრულების შესახებ გადაწყვეტილებაში; 

2.8. მოთხოვნილი თანხის ოდენობა; 

2.9. აღსრულების პროცესში მიღებული გადაწყვეტილებები; 

2.10. ამოღებული ვალის ოდენობა; 

2.11. განხორციელებული აღსრულების დრო და შედეგი; 

2.12. მონაცემები მორიგებული მხარეების და მორიგების ოდენობის შესახებ; 

2.13. შემოსავლის საბოლოო ოდენობა და კერძო აღმასრულებლის ხარჯის 

ანაზღაურება; 

2.14. ყოველწლიური საქმეების რაოდენობა, რომლებზეც იმუშავა კერძო 

აღმასრულებლმა. 

 

როგორც აღინიშნა, წინამდებარე მუხლის 1-ლ აბზაცში, ეს მონაცემები არის საჯარო და 

ინახება აღმასრულებლის ოფიციალურ არქივში.  

 

მინისტრის მიერ გამოცემული კანონქვემდებარე აქტი დეტალურად დაარეგულირებს 

წინამდებარე მუხლის 1-ლ და მე-2 მუხლში აღნიშნული მონაცემების ჩაწერას, ამ 

ჩანაწერებთან წვდომას და ჩანაწერების ბედს კერძო აღმასრულებლის გარდაცვალების, 

განთავისუფლების ან საქმიანობის დასრულების შემთხვევაში.  

 

მუხლი 349. საქმიანი და პირადი ჩანაწერები 

 

აღმასრულებელი აწარმოებს ჩანაწერებს როგორც მის საქმიანობასთან, ისე მის ბიზნეს 

აქტივებთან დაკავშირებით. ამ ჩანაწერებმა ყვლა შემთხვევაში უნდა წარმოაჩინოს მისი 

უფლებები და ვალდებულებები.  

 

კერძო აღმასრულებელმა ასევე უნდა აწარმოოს მისი პირადი აქტივების ანგარიში, მათ 

შორის ქორწინების ან რეგისტრირებული ერთობლივი საქმიანობის შედეგად შეძენილი 

აქტივების ანგარიში. აღმასრულებელი ყოველწლიურად ადგენს მისი საქმიანი 

აქტივების და მისი პირადი აქტივების ამსახველ ბალანსს, ისევე როგორც ადგენს მისი 

ბიზნესის შემოსავლებისა და გასავლების შესახებ განცხადებას. 
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წინამდებარე მუხლის 1-ლ აბზაცში მითითებული მონაცემები უნდა ეხებოდეს 

როგორც მის სამსახურებრივ საქმიანობას, ისე კერძო აღმასრულებლის მიერ ამ კანონის 

344-ე მუხლში მითითებულ ქმედებებს.  

 

საქმიანი და პირადი ჩანაწერების წარმოების და შენახვის პირობები და პროცედურა 

განისაზღვრება იუსტიციის მინისტრის მიერ, პალატის შეხედულების მიღების 

შემდგომ, მიღებული რეგულაციით. 

ჰოლანდია მუხლი 17 

 

სასამართლო მოხელე აწარმოებს ჩანაწერებს როგორც მის საქმიანობასთან ისე ბიზნეს 

აქტივებთან დაკავშირებულ მონაცემებს.  ამ ჩანაწერებმა ყველა შემთხვევაში უნდა 

წარმოაჩინოს მისი უფლებები და ვალდებულებები. მან აგრეთვე უნდა აწარმოოს მისი 

პირადი აქტივების ანგარიში, მათ შორის, ქორწინების ან რეგისტრირებული 

ერთობლივი საქმიანობის შედეგად შეძენილი აქტივების ანგარიში. აღმასრულებელი 

ყოველწლიურად ადგენს მისი საქმიანი აქტივების და მისი პირადი აქტივების 

ამსახველ ბალანსს, ისევე როგორც, ადგენს მისი ბიზნესის შემოსავლებისა და 

გასავლების შესახებ განცხადებას. 

 

პირველ აბზაცში მითითებული ჩანაწერები მისი საქმიანობის შესახებ აგრეთვე უნდა 

იყოს დაკავშირებული მე-20 მუხლში მითითებულ მის ოფიციალურ და სხვა 

აქტივობებთან, რაც განახორციელა სასამართლო ოფიცერმა. ოფიციალურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებული ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს რეესტრს და ცნობარს.  

 

რეესტრი უნდა მოიცავდეს, თარიღის მიხედვით, სასამართლო მოხელის მიერ გაწეული 

მომსახურების შესახებ შედგენილი ან ხელმოწერილი ოქმების, ფიცის ქვეშ მიცემული 

ჩვენებების, ოქმების და განცხადებების ასლებს.   

 

ცნობარი უნდა განახლდეს ყოველდღიურად და უნდა მოიცავდეს სასამართლო 

მოხელის მიერ განხორციელებული მომსახურების ანგარიშთან დაკავშირებით 

შემდეგს:  

ა. მომსახურების შესახებ ოქმის თარიღს; 

ბ. მომსახურების შესახებ ოქმის ბუნებას; 

გ. სულ მცირე ერთი ჩართული მხარის სახელს, და 

დ. მომსახურების შესახებ ოქმის ღირებულებას. 

 

საქმიანი და პირადი მონაცემების შესახებ ცნობების წარმოების წესი განისაზღრება 

რეგულაციით.  

 

მუხლი 18 

 

სასამართლო მოხელემ უნდა შეინახოს მის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტები და ასლები სამოქალაქო კოდექსის მე-2 წიგნის 10(3) მუხლში 

მითითებული ვადით. ასევე მოქმედებს სამოქალაქო კოდექსის მე-2 წიგნის 10(4) 

მუხლი.  
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სასამართლო მოხელემ, საფასურის სანაცვლოდ, რომელიც განისაზღვრება მინისტრის 

რეგულაციით,  უნდა წარუდგინოს დამოწმებული ასლები ან ამონარიდები მის 

რეესტრში არსებული დოკუმენტებიდან პირებს, მათ სამართალმემკვიდრეებს, 

რომლებსაც ამ დოკუმენტების შედგენის ან გადაცემის დროს არ მიეწოდათ მათი 

ორიგინალი ან ასლი. დამოწმებულ ასლებზე ან ამონაწერებზე მათი გაცემისას 

გაკეთდება შესაბამისი სერტიფიცირება და მიეთითება გაცემის თარიღი და გაკეთდება 

გამცემი სასამართლო მოხელის ხელმოწერა. 

 

სასამართლო მოხელის გარდაცვალების, საქმიანობის ადგილის მე-10 მუხლის მე-4 

აბზაცის შესაბამისად შეცვლის ან განთავისუფლების შემთხვევაში, სასამართლო 

მოხელე ან მისი მემკვიდრეები გადასცემენ დოკუმენტებს, რომლებიც პირველი 

აბზაცის თანახმად ექვემდებარება შენახვას, სასამართლო მოხელის მოადგილეს ან 

მინისტრის მიერ დანიშნულ მეურვეს. მე-2 აბზაცი გავრცელდება mutatis mutandis იმ 

პირზე, ვისაც გადაეცემა დოკუმენტები. 

 

პირველი აბზაცი აგრეთვე გავრცელდება mutatis mutandis სასამართლო მოხელის პირად 

მონაცემებზე. 

სერბეთი მუხლი 503. სააღსრულებო, უზრუნველყოფის და ფინანსურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული მონაცემების შენახვა  

 

აღმასრულებელმა უნდა აწარმოოს აღსრულების და უზრუნველყოფის წარმოებების, 

ისევე როგორც ფინანსური ოპერაციების ანგარიში. ასეთი ანგარიში არის საჯარო და 

უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

1. სასამართლოს დასახელება, რომელმაც გამოსცა აღსრულების შესახებ 

გადაწყვეტილება აღსრულებადი ან ნამდვილი დოკუმენტის საფუძველზე, ან 

გადაწყვეტილება წინასწარი უზრუნველყოფის შესახებ, და სასამართლო საქმის 

ნომერი;  

2. აღმასრულებლის საქმის ნომერი; 

3. აღსრულების მოვალისა და კრედიტორის სახელი და გვარი ან ბიზნეს 

სახელწოდება; 

4. აღსრულების ან უზრუნველყოფის საგანი და საშუალებები; 

5. გადახდილი გარანტიის ოდენობა და გადახდის თარიღი; 

6. აღმასრულებლის მიერ მიღებული განკარგულებები და დასკვნები; 

7. აღსრულების მოვალისგან ამოღებული თანხის ოდენობა; 

8. განხორციელებული ქმედებების ხანგრძლივობა და შედეგი; 

9. იმ პირების სახელები და გვარები, ვინც იქნენ დაკმაყოფილებული და მათთვის 

გადახდილი თანხის ოდენობა; 

10. აღმასრულებლის საქმიანობის საზღაურის საბოლოო ოდენობა და მისი 

ხარჯების ანაზღაურება; 

 

აგრეთვე აღრიცხულ უნდა იქნას საქმეების ყოველწლიური რაოდენობა, რომელშიც 

ჩართულ იქნა აღმასრულებელი. 

 

აღსრულების, უზრუნველყოფის და ფინანსური მონაცემების წარმოების და შენახვის 

დეტალები რეგულირდება მინისტრის მიერ.  
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აღსრულებისა და უზრუნველყოფის წარმოების და ფინანსური ოპერაციების 

ჩანაწერები აგრეთვე იწარმოება ელექტრონულად და მათი მონაცემები ინახება 

ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც წარმოადგენს სასამართლო საინფორმაციო 

სისტემის ნაწილს.  

 

ცხრილი 4.7: ჩანაწერების შენახვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დებულებები  
 

 

4.7 საქმიანობის ანგარიში 

 

სამართლებრივი დებულებები აგრეთვე ეხება აღმასრულებლის ვალდებულებას 

წარადგინოს ანგარიშები პალატაში და/ან სამინისტროში. ეს ანგარიშები გამოიყენება 

ზედამხედველი ორგანოების მონიტორინგისა და კონტროლის ფუნქციის მიზნით. 

შესრულების ანგარიშთან დაკავშირებული დებულებები შესაძლოა აგრეთვე მოიცავდეს 

აქტივების გამჟღავნების და პერიოდული შესრულების ანგარიშების წარდგენის 

ვალდებულებას.  

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 77. ყოველწლიური ანგარიში 

 

ყოველი წლის დასრულებიდან სამი თვის ვადაში კერძო აღმასრულებელი 

წარუდგენს იუსტიციის სამინისტროს მისი ყოველწლიური საქმიანობის 

ანგარიშს. მოთხოვნები ყოველწლიური ანგარიშისადმი განისაზღვრება 

იუსტიციის მინისტრის რეგულაციით.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

რესპუბლიკა 

მუხლი 72. სამუშაოს ანგარიში 

 

ყოველ წელს (თებერვლის თვეში) პალატა ვალდებულია წარუდგინოს მისი 

საქმიანობის წერილობითი ანგარიში იუსტიციის მინისტრს, რაც უნდა 

მოიცავდეს მოსაზრებებს, წინადადებებს და პოზიციებს აღმასრულებლების 

პირობებთან დაკავშირებით, ისევე როგორც წინადადებებს იმ ზომების 

შესახებ, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს მათი პირობები.  

ჰოლანდია  მუხლი 31 

 

ყოველი ფინანსური წლის დასასრულიდან ექვსი თვის განმავლობაში სასამართლო 

მოხელე წარუდგენს ბიუროს მე-17 მუხლის 1-ლ აბზაცში მითითებულ დოკუმენტებს, 

რასაც თან უნდა ახლდეს ბუღალტრის მიერ შესრულებული აუდიტის ანგარიში 

სამოქალაქო კოდექსის 393-ე მუხლის მეორე წიგნის 1-ლი აბზაცის შესაბამისად, რასაც, 

ფირმის ყოველწლიურ ბალანსთან მიმართებაში მაინც, უნდა ჰქონდეს შეფასების 

ხასიათი.  
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ბიურომ შეიძლება მოსთხოვოს სასამართლო მოხელეს წვდომა მის საქმიან და პირად 

მონაცემებთან და დაკავშირებულ დოკუმენტებთან, ბალანსთან, შემოსავლების და 

გასავლის აღრიცხვასთან, რეესტრთან და ცნობართან. ბიურომ შეიძლება მოთხოვოს 

სასამართლო მოხელეს ამ დოკუმენტების ასლების წარდგენა. 

კოსოვო მუხლი 364. ანგარიში აღმასრულებელთა მუშაობის შესახებ  

 

აღმასრულებელი წელიწადში ერთხელ წარადგენს ყოველწლიურ ანგარიშს 

სამინისტროში და პალატაში, სამი (3) თვის განმავლობაში.  

 

ანგარიშის მეთოდოლოგიაზე კანონქვემდებარე აქტს გამოსცემს მინისტრი.  

ყოველწლიური ანგარიში მოიცავს შემდეგ მონაცემებს: 

3.1. განხილულ საქმეთა ჯამური რაოდენობა; 

3.2. განკარგულ საქმეთა ჯამური რაოდენობა; 

3.3. დაუსრულებელი საქმეების რაოდენობა წლის ბოლოსვის, და 

3.4. აღსრულების შედეგად მიღებული შემოსავლების ფინანსური ანგარიში და 

საჩივრების ჯამური რაოდენობა; 

3.5. კერძო აღმასრულებლის წლიური ანგარიშის შესახებ მონაცემები 

გამოქვეყნდება სამინისტროს და პალატის ოფიციალურ ვებგვერდზე; ანგარიშის 

მონაცემები იქნება საჯარო შემდეგი წლის მონაცემების გამოქვეყნებამდე.  

სერბეთი მუხლი 501. აქტივების გამჟღავნების ვალდებულება 

 

დანიშვნის დღეს და მას შემდგომ ყოველწლიურად აღმასრულებლები 

წარუდგენენ პალატას დეკლარაციას აქტივების შესახებ და რეგულარულ 

ყოველწლიურ ფინანსურ დეკლარაციას.  

 

პალატა გადაამოწმებს ორივე დეკლარაციაში წარდგენილ ინფორმაციას და 

ამისთვის შეუძლია მოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია აქტივების და 

შემოსავლის შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის აღმრიცხველი ორგანოებიდან.  

 

აქტივების შესახებ დეკლარაცია უნდა მოიცავდეს ანტიკორუფციული სააგენტოს 

მარეგულირებელი კანონით განსაზღვრულ ინფორმაციას. 

 

დეკლარაციაში ასახული ინფორმაციის წარდგენის წესი განისაზღვრება 

პალატის მიერ.  

 

მუხლი 502. აღმასრულებლის საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში  

 

აღმასრულებელი, სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, სამინისტროს და პალატას 

წარუდგენს ანგარიშს მისი საქმიანობის შესახებ.  

 

ყოველწლიურ ანგარიშში ასახული ინფორმაცია გასაჯაროვდება სამინისტროს და 

პალატის ინტერნეტ გვერდებზე.  
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ცხრილი 4.8: სამუშაოს შესრულების შესახებ პერიოდული ანგარიშების წარდგენის 
ვალდებულების მარეგულირებელი სამართლებრივი დებულებები  
 

 

4.8 სახსრების მართვა და განკარგვა 

 

CEPEJ სახელმძღვანელო პრინციპების თანახმად (36) „იმ შემთხვევებში, როდესაც 

აღმასრულებლები დამოუკიდებელი პროფესიონალები არიან (კერძო პირები), მათ ცალკე 

ანგარიში უნდა გახსნან კლიენტებისთვის ამოღებული თანხების განსათავსებლად. 

მოცემული ანგარიში უნდა ექვემდებარებოდეს შემოწმებას. გარდა ამისა კერძო 

აღმასრულებლებს მოეთხოვებათ პროფესიული და საჯარო ვალდებულებების დაზღვევა. 

აღმასრულებლებს უნდა ჰქონდეთ სოციალური დაზღვევით სარგებლობის საშუალება.“ 

 

უმრავლესი კანონი შეიცავს დებულებებს, რომლებიც ავალდებულებენ აღმასრულებელს 

განათავსოს აღსრულების პროცესში მიღებული თანხები სპეციალურ საბანკო ანგარიშზე. 

შესრულების საზღაურისა და გაწეული ხარჯების ანაზღაურებისთვის აღმასრულებელს 

უნდა ჰქონდეს ცალკე საბანკო ანგარიში.  

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბელგია მუხლი 522/1: 

 

მესამე მხარეებისგან მიღებული ფულადი სახსრები უნდა 

განთავსდეს სპეციალურ საბანკო ანგარიშზე.  

ბულგარეთი მუხლი 24. სახსრების მართვისა და განკარგვის ვალდებულებები  

 

კერძო აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ერთი სპეციალური 

საბანკო ანგარიში მის სახელზე, რომელიც გამიზნული იქნება მხოლოდ 

იმ თანხებისთვის, რომელსაც იგი მიიღებს მოვალეების ქონების 

ლიკვიდირების შედეგად. სპეციალურ ანგარიშზე დარიცხული 

სარგებელი დაირიცხება განცალკევებულ ანგარიშზე. მას უნდა ჰქონდეს 

განცალკევებული ანგარიში საზღაურისა და ხარჯების მისაღებად, ისევე 

როგორც მე-18 მუხლით გათვალისწინებული დამატებითი საქმიანობის 

შესრულებისთვის მიღებული სახსრებისთვის. აღმასრულებელმა მის 

კორესპონდენციაში უნდა მიუთითოს მისი ანგარიშის ნომრები.  

 

კერძო აღმასრულებელმა უნდა მართოს და შეინახოს მოვალეების 

სახსრები სპეციალური ანგარიშის მეშვეობით. მას შეუძლია გააფორმოს 

ხელშეკრულება  უფლებამოსილ მოსარჩელესთან სპეციალური 

ანგარიშიდან პერიოდული გადასახდელების გადახდის შესახებ.  

 

სპეციალურ ანგარიშზე განთავსებული სახსრები არ შეიძლება 

დაყადაღდეს კერძო აღმასრულებლის ვალდებულებებისთვის.  
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კონკრეტული მოსარჩელის სახსრების დაყადაღება მოხდება კერძო 

აღმასრულებლის ინფორმირების შედეგად.  

 

სპეციალურ ანგარიშზე განთავსებულ თანხებზე ინტერესის დარიცხვის 

და გადახდის წესი განისაზღვრება ბულგარეთის ეროვნული ბანკისა და 

იუსტიციის მინისტრის მიერ.  

საფრანგეთი მუხლი 2 

 

(განმარტება) აღმასრულებლის მიერ მესამე მხარეებისთვის მიღებული სახსრები 

განთავსდება სპეციალურ საბანკო ანგარიშზე.  

ჰოლანდია მუხლი 19 

 

სასამართლო მოხელემ უნდა იქონიოს ერთი ან მეტი სპეციალური ანგარიში მის 

სახელზე რომელიმე საკრედიტო დაწესებულებაში, რომელიც 

დარეგისტრირებულია საკრედიტო სისტემის (ზედამხედველობის) შესახებ 1992 

წლის კანონის შესაბამისად, სადაც მითითებული იქნება მისი უფლებამოსილება; 

ეს ანგარიშები გამოიყენება მხოლოდ იმ ფულადი სახსრებისთვის, რომლებასც ის 

მიიღებს მესამე მხარეების ნაცვლად მისი საქმიანობიდან გამომდინარე. 

ნებისმიერი თანხა, რომელიც გადაეცემა სასამართლო მოხელეს მის 

საქმიანობასთან დაკავშირებით მესამე მხარეებისთვის, უნდა დაირიცხოს ამ 

ანგარიშზე. ზემოთ მითითებული საკრედიტო დაწესებულება ამ სახსრებზე 

დარიცხულ ინტერესსს დაამატებს სპეციალურ ანგარიშზე განთავსებული თანხის 

ბალანსს. თუკი ამგვარი თანხა შეცდომით გადაირიცხა სასმართლო მოხელის 

რომელიმე სხვა ანგარიშზე, ან თუკი თანხები შეცდომით გადაირიცხა სპეიცალურ 

ანგარიშზე, სასამართლო მოხელე დაუყოვნებლივ გადარიცხავს ამგვარ თანხას 

სწორ საბანკო ანგარიშზე. იგივე წესი მოქმედებს თუკი თანხა სასამართლო 

მოხელეს პირდაპირ გადაეცა. თუკი რამდენიმე სასამართლო მოხელე 

ერთობლივად საქმიანობს, სპეციალური ანგარიში შეიძლება არსებობდეს ამ 

სასამართლო მოხელეთა ერთობლივი სახელით, ერთობლივი საქმიანობის ან 

კომპანიის სახელით.  სასამართლო მოხელე მის ბლანკზე ასახავს სპეციალური 

ანგარიშის ნომერს. 

 

სასამართლო მოხელეს აქვს ექსკლუზიური უფლება მართოს და განკარგოს 

სპეციალური ანგარიში. სასამართლო მოხელემ შეიძლება დადოს 

ხელშეკრულება მარლზომიერ მოსარჩელესთან იმის თაობაზე, რომ მისი წილი 

სპეციალური ანგარიშის ბალანსზე პერიოდულად იქნას გადახდილი. მას 

უფლება აქვს გასცეს მინდობილობა მისი პასუისმგებლობის ქვეშ მომუშავე 

პირზე. მას შეუძლია განახორცელოს გადახდები ამ ანგარიშიდან მხოლოდ 

მართლზომიერი მოსარჩელის განკარგულების საფუძველზე.  

 

სპეციალური ანგარიშიდან გამომდინარე მოქმედების უფლებამოსილება 

ერთობლივად ეკუთვნის მხოლოდ მართლზომიერ მოსარჩელეებს. თითოეული 

მართლზომიერი მოსარჩელის წილი დაანგარიშდება იმ ოდენობის pro rata რაც 

გადახდილ იქნა სპეციალურ ანგარიშზე მის სასარგებლოდ. სასამართლო 
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მოხელე, ან, თუკი საქმე ეხება ერთობლივ ანგარიშს პირველი აბზაცის მეექვსე 

წინადადების თანახმად, ყოველი სასამართლო მოხელე უმალვე შეავსებს 

სპეციალური ანგარიშის ბალანსზე არსებულ დანაკლისს, და იქნება 

პასუხისმგებელი ასეთ დანაკლისზე, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ის 

დაამტკიცებს, რომ დანაკლისი მისი ბრალი არ არის.  

 

თუკი ეს თავისთავად არ გამომდინარეობს მისი უფლების ბუნებიდან, 

მართლზომიერ მოსარჩელეს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება მისი წილის 

გადახდაზე სპეციალური ანგარიშის ბალანსზე. თუკი სპეციალურ ანგარიშზე 

არსებული ბალანსი არაადექვატურია თითოეული მართლზომიერი 

მოსარჩელის წილის გადასახდელად, სასამართლო მოხელეს შეუძლია 

გადაუხადოს მართლზომიერ მოსარჩელეს მხოლოდ ის ოდენობა მისი 

წილიდან, რის საშუალებასაც იძლევა სხვა მართლზომიერი მოსარჩელეების 

უფლებები. ასეთ შემთხვევაში არსებული ბალანსი მართლზომიერ 

მოსარჩელეებს შორის გაიყოფა pro rata თითოეულის წილისა, იმ პირობით, რომ 

თუკი სასამართლო მოხელე თავადაც არის მართლზომიერი მოსარჩელე, მას 

მიეცემა ის თანხა, რაც დარჩება ანგარიშზე მას შემდგომ რაც ყველა 

უფლებამოსილი მოსარჩელე მიიღებს იმ წილს რაზეც ისინი არიან 

უფლებამოსილნი.  

 

სასამართლოს ბრძანება მესამე პირთან მევალის ქონებაზე ყადაღის დადების 

შესახებ არ შეიძლება აღსრულედეს პირველ აბზაცში მითითებული საკრედიტო 

დაწესებულების წინააღმდეგ მართლზომიერი მოსარჩელის წილზე სპეციალურ 

ანგარიშში. თუკი სასამართლოს ბრძანება მესამე პირთან მევალის ქონებაზე 

ყადაღის დადების შესახებ გამოიცა სასამართლო მოხელის წინააღმდეგ 

მართლზომიერი მოსარჩელის წილზე სპეციალურ ანგარიშში, სასამართლო 

მოხელეს რომელმაც გააკეთა განცხადება სამოქალაქო კოდექსის 476ა და 477 

შესაბამისად ან რომლის წინააღმდეგაც გამოიცა კოდექსის 477ა მუხლით 

გათვალისწინებული ბრძანება, შეუძლია გადაუხადოს გადაწყვეტილებაში 

მითითებულ კრედიტორს ამ ბრძანების შესაბამისად მართლზომიერი 

მოსარჩელის განკარგულების გარეშე.  

 

სამართლებრივი ქმედებები განხორციელებული ამ მუხლში მითითებული 

დებულებების საწინააღმდეგოდ არის ბათილი. გაბათილების საფუძველი 

შეიძლება წამოჭრას ნებისმიერმა პირმა, რომელსაც პირდაპირ შეეხო ასეთი 

ქმედება. იმ კეთილსინდისიერი მესამე პირების უფლებები, რომლებიც 

შეძენილ იქნა ღირებული შემხვედრი დაკმაყოფილების ხარჯზე უნდა იქნას 

პატივცემული. 

 

სპეციალურ ანგარიშზე არსებულ თანხაზე დარიცხული პროცენტის 

დააანგარიშების და გადახდის წესი მოწესრიგდება მინისტრის რეგულაციით. 

ბრძანებით განსაზღვრულზე ნაკლები პრიცენტი არ შეიძლება იქნას 

დარიცხული. 

 



 

108 
 

ამ მუხლში მოცემული დებულებეიდან და მე-7 აბზაცში მითითებული 

რეგულაციებიდან გადახვევები არ დაიშვება.  

კოსოვო მუხლი 332. ფიცის დადების შემდგომ დასაკმაყოფილებელი მოთხოვნები  

1. ფიცის დადების შემდგო კერძო აღმასრულებელმა უნდა: 

1.3. გახსნას ცალკე საბანკო ანგარიშ ერთ-ერთ კომერციულ ბანკში, სადაც 

დაიდება მხოლოდ აღსრულების საქმეებიდან შემოსული თანხები და ეს 

თანხები მოხმარდება ექსკლუზიურად კრედიტორების დავალიანების 

დაფარვას; 

 

მუხლი 350. ფულადი სახსრების მართვასა და განკარგვასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები  

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ერთი (1) საბანკო ანგარიში 

ექსკლუზიურად სააღსრულებო წარმოების შედეგად მიღბული ფულადი 

დეპოზიტებისთვის.  

 

ნებისმიერი თანხა, მინდობილი კერძო აღმასრულებლისთვის მისი 

სამსახურიდან გამომდინარე მესამე პირებისათვის გადასაცემად უნდა 

გადაირიცხოს ამ ანგარიშზე. თუ ასეთი თანხა შეცდომით გადაირიცხა სხვა 

აღმასრულებლის ანგარიშზე,  ან თუკი თანხა შეცდომით სპეციალურ ანგარიშზე 

გადაირიცხა, აღმასრულებელი დაუყოვნებლივ გადარიცხავს ამ თანხას 

შესაბამის სწორ ანგარიშზე. იგივე წესი მოქმედებს თუკი თანხა 

აღმასრულებელს პირადად გადაეცა. აღმასრულებელმა მისი სპეციალური 

ანგარიშის ნომერი უნდა მიუთითოს მის დოკუმენტზე.  

 

აღმასრულებლის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა მართოს და იქონიოს 

სპეციალური ანგარიში. მას შეუძლია მინდობილობა მისცეს მისი 

პასუხისმგებლობის ქვეშ მომუშავე ადამიანს.  

 

აღმასრულებელმა მყისვე უნდა შეავსოს ნებისმიერი დანაკლისი სპციალურ 

ანგარიშზე არსებულ ბალანსზე, გარდა იმ შემთხვევისა თუ ის დაამტკიცებს, 

რომ დანაკლისში მას ბრალი არ მიუძღვის. 

 

ყველა მოსარჩელის უფლება, რომელთა სახსრებიც აღმოჩნდება ამ ანგარიშზე 

დაიანგარიშება pro rata იმ ოდენობისა, რაც გადახდილ იქნა სპეციალურ 

ანგარიშზე მის სასარგებლოდ.  

 

თუკი სხვაგვარად არ გამომდინარეობს თავად უფლების ბუნებიდან, 

მართლზომიერი მოსარჩელე ნებისმიერ დროს უფლებამოსილია მოახდინოს 

მისი წილის გადახდა სპეციალურ ანგარიშზე.  

 

თუკი სპეციალურ ანგარიშზე არსებული ბალანსი არაადექვატურია 

თითოეული მართლზომიერი მოსარჩელის წილის გადასახდელად, 

სასამართლო მოხელეს შეუძლია გადაუხადოს მართლზომიერ მოსარჩელეს 

მხოლოდ ის ოდენობა მისი წილიდან, რის საშუალებასაც იძლევა სხვა 
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მართლზომიერი მოსარჩელეების უფლებები. ასეთ შემთხვევაში არსებული 

ბალანსი მართლზომიერ მოსარჩელეებს შორის გაიყოფა pro rata თითოეულის 

წილისა, იმ პირობით, რომ თუკი სასამართლო მოხელე თავადაც არის 

მართლზომიერი მოსარჩელე, მას მიეცემა ის თანხა, რაც დარჩება ანგარიშზე მას 

შემდგომ რაც ყველა უფლებამოსილი მოსარჩელე მიიღებს იმ წილს რაზეც ისინი 

არიან უფლებამოსილნი.  

 

სპეციალურ ანგარიშზე შენახული თანხები არ შეიძლება დაყადაღდეს 

აღმასრულებლის ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად. თუკი გამოიცა 

სასამართლოს ბრძანება მესამე პირთან მოვალის ქონებაზე ყადაღის დადების 

შესახებ სასამართლო აგენტის წინააღმდეგ  სპეციალურ ანგარიშში 

მართლზომიერი მოსარჩელის წილზე, სასამართლო აგენტს, რომელმაც გააკეთა 

განცხადება კანონის დებულებების შესაბამისად,  შეუძლია გადაუხადოს 

გადაწყვეტილებაში მითითებულ კრედიტორს ბრძანებაში მითითებული თანხა 

მართზლომიერი მოსარჩელის განკარგულების გარეშე.  

 

მინისტრის კანონქვემდებარე აქტით განისაზღვრება ინტერესის 

დაანგარიშებისა და მინიმალური ოდენობის ზღვარი, რომლის ქვემოთაც არ 

შეიძლება დარიცხულ იქნას ინტერესი სპეციალურ ანგარიშზე განთავსებულ 

თანხებზე. 

 

აღმასრულებელს აგრეთვე უნდა ჰქონდეს ცალკე ანგარიში მისი საზღაურისა და 

ხარჯების ანაზღურებისთვის, ისევე როგორც კანონის 344-ე მუხლში 

მითითებული დამატებითი აქტივობებისთვის გადახდილი თანხებისთვის.  

 

თუკი რამდენიმე აღმასრულებელი ახორციელებს ერთობლივ საქმიანობას, 

სპეციალური ანგარიში შეიძლება გაიხსნას ამ კერძო აღმასრულებლების 

ერთობლივ სახელებზე, ერთობლივი საქმიანობის ან კომპანიის სახელზე. 

 

კერძო აღმასრულებელი კრედიტორს გადაურიცხავს სრულ თანხას რაც 

ეკუთვნის კრედიტორს არა უგვიანეს სამი (3) დღისა მიღების დღიდან.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

სახელმწიფო 

მუხლი 35. ადგილმდებარეობა, ბეჭედი, ხელმოწერა, ანგარიში აბზაცები 3 და 4  

 

სამუშაოს დაწყებამდე აღმასრულებელმა, მისი ჩვეული ანგარიშის 

გარდა, უნდა გახსნას ცალკე საბანკო ანგარიში რომელიმე გადახდების 

განმახორციელებელ ორგანიზაციაში, სადაც დაიდება მხოლოდ 

რეალიზებული აღსრულებიდან შემოსული თანხები და გამოიყენება 

ექსკლუზიურად კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. 

აღმასრულებელი ვალდებულია რეალიზებული აღსრულებებიდან 

მიღებული სპეციალურ ანგარიშზე განთავსებული თანხა 

დაუყოვნებლივ გადარიცხოს კრედიტორის ანგარიშზე არა უგვიანეს 

ერთი სამუშაო დღისა აღსრულების რეალიზაციიდან გარდა იმ 

შემთხვევისა თუკი ის ავად არის ან აქვს სხვა საპატიო მიზეზი, მაგრამ 
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ყველა შეთხვევაში არა უგვიანეს 15 დღისა რეალიზებული 

აღსრულებიდან.  

 

აღმასრულებლის ცალკე ანგარიში არ შეიძლება დაექვემდებაროს 

იძულებით აღსრულებას იმ აღსრულების ულფების საფუძველზე, 

რომელიც არსებობს აღმასრულებლის, როგორც მოვალის წინააღმდეგ.  

სერბეთი მუხლი 500. აღმასრულებლების საბანკო ანგარიშები 

 

აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ერთი საბანკო ანგარიში მის 

სახელზე.  

 

აღმასრულებლის განსაზღვრული ანგარიში გამოიყენება აღსრულების ან 

უზრუნველყოფის პროცესში მიღებული თანხებისათვის. განსაზღვრულ 

ანგარიშზე განთავსებული თანხა არ შეიძლება იქნას დაყადაღებული 

აღმასრულებლის ვალდებულებების შესასრულებლად.  

 

აღმასრულებელმა დაყოვნების გარეშე უნდა გადარიცხოს განსაზღვრულ 

ანგარიშზე განთავსებული თანხა კრედიტორთა დაკმაყოფილების მიზნით 

შესაბამის კრედიტორთა ანგარიშებზე.  

 

აღმასრულებელს აგრეთვე უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ერთი ანგარიში მისი 

მომსახურების საფასურისა და ხარჯების ანაზღაურების მისაღებად.  

 

ცხრილი 4.9: სპეციალურ საბანკო ანგარიშთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
დებულებები  
 

 

4.9 ოფისის განლაგება 

 

უმრავლეს შემთხვევაში აღმასრულებელი ინიშნება გარკვეული სასამართლოს 

ტერიტორიაზე (გამონაკლისებია ჰოლანდია და ალბანეთი). ამდენად ლოგიკურია, რომ 

აღმასრულებლის ოფისი უნდა მდებარეობდეს რეგისტრირებული სათავო ოფისის 

მისამართზე, იმ სასამართლოს იურისდიქციის ტერიტორიაზე, რომლის ფარგლებშიც 

დანიშნულ იქნა შესაბამისი აღმასრულებელი.  

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბელგია 516-ე მუხლის შესაბამისად დანიშვნის შესახებ სამეფო განკარგულება აგრეთვე  

უთითებს იმ სასამართლოს რაიონს რომლის ფარგლებშიც ენიჭება 

აღმასრულებელს კომპეტენცია. აღმასრულებელი ვალდებულია შეინარჩუნოს 

ოფისი იუსტიციის მინისტრის მიერ ხსენებულ მუნიციპალიტეტში. 

აღმასრულებელის კომპეტენცია შეზღუდულია იმ რაიონული სასამართლოს 

იურისდიქციით, რომელიც მითითებულია სამეფო განკარგულებაში. 

ბულგარეთი მუხლი 12 
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სააღსრულებო ფუნქციებით აღჭურვის შესახებ ბრძანების ძალაში შესვლის 

შემდგომ კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია იპოვოს ოფისი და მას ეს 

შეუძლია გააკეთოს იგივე რეგიონის სხვა აღმასრულებლებთან ერთად.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 14 

 

აღმასრულებლის რეგისტრირებული ადგილი უნდა იყოს იმ მუნიციპალიტეტში, 

სადაც განლაგებულია რიონული სასამართლო რომლის იურისდიქციის 

ფარგლებში დაინიშნა აღმასრულებელი. აღმასრულებელს შეუძლია აირჩიოს 

სხვა რეგისტრირებული ოფისი იგივე სასამართლოს იურისდიქციაში მოხლოდ 

პალატასთან შეთანხმების შემდგომ.  

ყაზახეთი მუხლი 153. კერძო აღმასრულებლის ოფისი  

 

კერძო არმასრულებლის ოფისი წარმოადგენს მის სამუშაო ადგილს.   

 

კერძო აღმასრულებლის ოფისი განლაგებული უნდა იყოს იმ 

აღსრულების რაიონში, რომელიც განისაზღვრა ტერიტორიული ორგანოს 

მიერ კერძო აღმასრულებლების რეგიონულ კოლეგიასთან ერთად; მასზე 

მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს თავისუფალი წვდომა და მისარები უნდა 

იყოს მოსახლეობისთვის მომსახურების გასაწევად. კერძო 

არმასრულებლის ოფისის ადგილმდებარეობისა და აღჭურვისადმი 

მოთხოვნები განისაზღვრება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ კერძო 

აღმასრულებლების რესპუბლიკურ კოლეგიასთან ერთად.  

 

ერთი და იგივე აღსრულებლის რაიონში დანიშნულ აღმასრულებლებს, 

ტერიტორიული ორგანოს თანხმობით, შეუძლიათ იქონიონ საზიარო 

ოფისი. ასეთ შემთხვევაში ყოველი კერძო აღმასრულებელი ახორციელებს 

უფლებამოსილებას საკუთარი სახელით და ატარებს პერსონალურ 

პასუხისმგებლობას.  

 

აღმასრულებელმა სამუშაო საათები უნდა განსაზღვროს სულ მცირე  4 

საათი დღეში კვირაში 2 დღის განმავლობაში.კერძო არმასრულებლის 

სამუშაო საათები საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიუ

რი 

სახელმწიფო 

მუხლი 31 აბზაცი 2 

 

აღმასრულებელი ინიშნება ძირითადი სასამართლოს ტერიტორიაზე და 

განახორციელებს ამ ტერიტორიაზე განლაგებული სასამართლოს ან სხვა 

ორგანოს სააღსრულებო უფლების აღსრულებას; აღსრულების 

განხორციელებისას იგი უფლებამოსილია მიიღოს ზომები  მაკედონიის 

რესპუბლიკის მთელ ტერიტორიაზე.  

კოსოვო მუხლი 323. კერძო აღმასრულებლის სტატუსი და კომპეტენცია 

 

კერძო აღმასრულებელი, მისთვის კანონით გათვალისწინებული 

უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, ინიშნება იუსტიციის მინისტრის 

მიერ (შემდგომში: მინისტრი) ძირითადი სასამართლოს ტერიტორიაზე. 
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კერძო აღმასრულებელი უფლებამოსილია მიიღოს ამ კანონის 341-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ყველა ზომა  და კანონით დაშვებული ან მისთვის 

დაკისრებული სხვა ქმედებები, გარდა იმისა, რაც პირდაპირ არის აკრძალული 

კანონით.  

 

კერძო აღმასრულებელმა უნდა განახორციელოს ქმედებები იმ ტერიტორიაზე 

რომლის ფარგლებშიც ის იქნა დანიშნული.  

 

კრედიტორის მოთხოვნით, კერძო აღმასრულებელი უფლებამოსილია 

განახორციელოს ქმედებები აგრეთვე იმ ტერიტორიის მიღმა, რომლის 

ფარგლებშიც ის იქნა დანიშნული, პირადად, ისევე როგორც სხვა ტერიტორიაზე 

მოღვაწე აღმასრულებლის მეშვეობით.  

 

სახელმწიფო მართვის ორგანოებმა შეიძლება დაავალონ კერძო აღმასრულებელს 

აღსრულება რაც სახელმწიფო ორგანოების გადაწყვეტილებების 

განხორციელების პროცესებში,  გარდა იმ შემთხვევისა თუ საწინააღმდეგო არ 

არის გათვალისწინებული სპეციალური კანონით.  

 

კერძო აღმასრულებლის ადგილსამყოფელი განლაგებულია იმ ძირითადი 

სასამართლოს ტერიტორიაზე, რომლის ფარგლებშიც ის იქნა დანიშნული.  

ჰოლანდია მუხლი 4 

 

სასამართლო მოხელე ინიშნება სამეფო განკარგულებით. განკარგულებაში 

მიეთითება საქმიანობის ადგილი. მას შეუძლია სასამართლო მოხელის 

საქმიანობის დაწყება მხოლოდ მას შემდეგ რაც დადებს ფიცს მე-9 მუხლის 

შესაბამისად.  

 

მუხლი 9 

 

დანიშვნიდან 2 თვის განმავლობაში სასამართლო მოხელე დებს შემდეგ ფიცს ან 

დასტურს იმ სასამართლოს პრეზიდენტის წინაშე, რომლის სამოქმედო 

ტერიტორიაზეც მდებარეობს მისი საქმიანობის ადგილი:  

‘ვფიცავ (ვადასტურებ) ერთგულებას მეფისა და კონსტიტუციის წინაშე.’ 

‘ვფიცავ (ვადასტურებ) რომ დავემორჩილები ჩემს პროფესიულ საქმიანობაზე 

მოქმედ კანონებს და რეგულაციებს  და განვახორციელებ ჩემს საქმიანობას 

პატიოსნად და ღირსეულად.’ 

‘ასევე ვფიცავ (ვადასტურებ), რომ მე არ შევპირებივარ და არც მიმიცია და არც 

დავპირდები ან მივცემ რაიმე საჩუქარს, დონაციას, პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

ვინმეს ან რაიმე ქვეტექსტის ქვეშ, იმისათვის, რომ დავნიშნულიყავი 

სასამართლო მოხელედ.’ 

 

თუკი ფიცის ან დასტურის დადება არ მოხდა 1-ლ აბზაცში მითითებულ ვადაში, 

დანიშვნა ძალადაკარგულად ჩაითვლება. ჩვენი მინისტრი უფლებამოსილია 

გააგრძელოს 1-ლ აბზაცში მითითებული ვადა.  



 

113 
 

 

ფიცის ან დასტურის მიცემამდე სასამართლო მოხელე წარადგენს 1-ლ აბზაცში 

მითითებული სასამართლოს კანცელარიაში მის ხელმოწერას და ინიციალებს. 

მისი საქმიანობის ადგილის სასამართლოს რაიონის გარეთ გადაადგილების 

შემთხვევაში, სასამართლო მოხელე, მისი ახალ ადგილზე დანიშვნიდან რაც 

შეიძლება მალე, წარადგენს მის ხელმოწერას და ინიციალებს იმ სასამართლოს 

კანცელარიაში, რომლის სამოქმედო ტერიტორიაზეც მდებარეობს მისი ახალი 

საქმიანობის ადგილი.  

 

მუხლი 10 

 

სასამართლო მოხელის საქმიანობის ადგილი, თავად მოხელის თანხმობით, 

შეიძლება შეიცვალოს მინისტრის მიერ, მისი განკარგულებით სადაც მიეთითება 

მისი მოქმედებაში შესვლის თარიღი.  

 

სასამართლო მოხელმ, რომელსაც სურს სხვა ადგილზე გადასვლა, უნდა 

წარადგინოს განაცხადი ჩვენს მინისტრთან. მის განაცხადში მან უნდა მიუთითოს 

რაიონი სადაც იგი მიზნად ისახავს საქმიანობას. განაცხადს თან უნდა დაერთოს 

ბიზნეს გეგმა, მრ-6 მუხლის 1-ლი აბზაცის შესაბამისად, იმ ადგილთან 

დაკავშირებით, სადაც ის გეგმავს საქმიანობის დაწყებას ისევე როგორც მე-6 

მუხლის მე-2 აბზაცში მითითებული რეკომენდაცია. მე-7 მუხლის მე-2 და მე-4 

აბზაცები ვრცელდება mutatis mutandis. 

განაცხადზე უარის თქმა დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუკი განაცხადზე 

თანდართული ბიზნეს გეგმა არ აკმაყოფილებს მე-6 მუხლის მოთხოვნებს.  

თუკი სასამართლო მოხელე გახსნის მის ბიზნესს იმ რაიონის გარეთ სადაც მისი 

საქმიანობის ადგილი მდებარეობს, მას არ ექნება უფლება გადაიტანოს მისი 

რეესტრი და ცნობარი ახალი საქმიანობის ადგილზე.  

სერბეთი მუხლი 471. აღმასრულებელთა დანიშვნაზე მოქმედი მოთხოვნები  (აბზაცი 1) 

 

აღმასრულებელი ინიშნება მინისტრის მიერ უმაღლესი სასამართლოსა 

და კომერციული სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიაზე.  

 

ცხრილი  4.10: ოფისის გახსნასთან დაკავშირებული სამართლებრივი დებულებები  
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5. პროფესიის მეთვალყურეობა 

 

5.1. მეთვალყურეობა და კონტროლი 

 

მეთვალყურეობისა და კონტროლის განხილვისას უნდა გავმიჯნოთ მეთვალყურეობა 

კონტროლისგან: 

 

• საქმიანობის მეთვალყურეობა არის პროცესი, როდესაც უფლებამოსილი ორგანო 

თვალს ადევნებს აღმასრულებლის საქმიანობის მეთოდს (პრობლემები 

დაგეგმარებაში, თავაზიანობის ნაკლებობა, ა.შ.); ეს გამარტივებული კონტროლის 

მსგავსია და არ მოიცავს  საჩივრის რეალურ განხილვა-შემოწმებას, თუმცა რომლის 

მიზანია მართლმსაჯულების სათანადოდ განხორციელება.  

• საქმიანობის კონტროლი ნიშნავს აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული 

ქმედებების კანონიერების კონტროლს.  

 

მეორე საკითხი არის შემდეგი: ვინ არის პასუხისმგებელი მეთვალყურეობასა და 

კონტორლზე? საერთაშორისო პერსპექტივიდან სხვადასხვა უფლებამოსილი ორგანო 

შეიძლება იქნას ჩართული.  

გარე ზედამხედველობის კუთხით ყველაზე ხშირად გვხვდება იუსტიციის სამინისტრო ან 

სასამართლოები. თუმცა შესაძლებელია აგრეთვე სხვა (გარე) ზედამხედველო 

ორგანოების არსებობა. მაგალითად, ჰოლანდიაში არსებობს სპეციალური 

ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ახორციელებს სამსახურების ფინანსური 

გარემოებების ზედამხედველობას და კონტროლს. ვინაიდან უმრავლეს ქვეყანაში 

პროფესიული ორგანო (პალატა) არის თვით-მმართველი და მარეგულირებელი ორგანო, 

მეორე (შიდა) უფლებამოსილი ორგანო, როგორც წესი, არის პროფესიული ასოციაცია. 

პალატის ამგვარი როლის წინაპირობებია (1) ყველა აღმასრულებლისა და მათი 

მოადგილეების სავალდებულო წევრობა პალატაში და (2) პალატის სამეთვალყურეო და 

მაკონტროლირებელი უფლებამოსილების კანონით განსაზღვრა.  

 

აუცილებელია გარე და შიდა მაკონტროლირებელი ორგანოების კოორდინაცია. 

კოორდინაცია სავალდებულოდ არ მოიცავს თანამშრომლობას. ორივე ორგანოს შეუძლია 

დამოუკიდებლად და პარალელურად მოქმედება.  

 

CEPEJ-ის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ზედამხედველობისა და კონტროლის 

ბუნება და უფლებამოსილება მნიშვნელოვნად განსხვავდება, ის არსებობს 48 ქვეყანაში. 

რამდენიმე ორგანოს კომბინაციაც არ არის უჩვეულო.152 

 

                                                
152 ევროპული სასამართლო სისტემები, 2012 გამოცემა (2010-ს მონაცემები), მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობა და ხარისხი; ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე (CEPEJ); 

ბრიუსელი, ოქტომბერი 2012 გვერდი 337 
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6 ქვეყანაში აღმასრულებლების საქმიანობის მეთვალყურეობას და კონტროლს, 

სამოქალაქო საქმეებშიც კი, ახორციელებენ პროკურორები. პროკურორებმა შეიძლება 

განახორციელონ ეს ფუნქცია მოსამართლესთან ერთად (მაგალითად, მონაკოში), ან 

პროფესიულ ორგანოსთან ერთად (მაგალითად, ბელგიაში, საფრანგეთსა და 

ლუქსემბურგში). ხშირად ეს ფუნქცია შეიძლება გადანაწილდეს რამდენიმე ორგანოს 

შორის (მაგალითად, რუსეთში). 112 ქვეყანაში (სადაც უმეტესწილად აღმასრულებლებს 

კერძო სტატუსი აქვთ), კომპეტენტური ორგანო არის პროფესიული ორგანო. 14 ქვეყანაში 

აღმასრულებელთა საქმიანობის მეთვალყურეობასა და კონტროლზე პასუხისმგებლობა 

ენიჭებათ მოსამართლეებს. ქვეყნების თითქმის ნახევარში აღმასრულებელთა 

ზედამხედველობას და კონტროლს ახორციელებს იუსტიციის სამინისტრო. ეს 

უმეტესწილად იმ ქვეყნებშია, სადაც აღმასრულებლები არიან სასამართლო 

აღმასრულებლები, რომლებიც მუშაობენ საჯარო დაწესებულებებში (ასეა 30-იდან 14 

ქვეყანაში). უმრავლეს შემთხვევაში, როდესაც პასუხისმგებელი ორგანო არის იუსტიციის 

სამინისტრო, მეთვალყურეობის და კონტროლის სისტემას ერთობლივად ახორციელებენ 

სამინისტრო და სასამართლოები (ასეა 22-იდან 7 ქვეყანაში): 
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ცხრილი 5.1. აღმასრულებელთა მეთვალყურეობასა და კონტროლზე პასუხისმგებელი 
ორგანო 153 
 

                                                
153 ევროპის სასამართლო სისტემები, გამოცემა 2012 (მონაცემები 2010), მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობა და თანასწორობა; ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე (CEPEJ); 

ბრიუსელი, ოქტომბერი 2012, გვერდი 337, ცხრილი 13.9 
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ვინ ახორციელებს კონტროლს? ზოგადად, როგორც ჩანს ერთ ქვეყანაში ჩართულია 

რამდენიმე ორგანო.  

 

 ევროპა 

თავად პროფესია პროფესიული ორგანოს მეშვეობით, 

რომელიც შედგება მხოლოდ სასამართლო 

მოხელეებისგან 

16 

პროფესიული ორგანო, რომელიც შედგება სასამართლო 

მოხელეებისა და სხვა პროფესიონალებისგან 

5 

პროფესიული ორგანო, რომელიც არ შედგება 

სასამართლო მოხელეებისგან 

2 

იუსტიციის სამინისტრო 17 

სახელმწიფო პროკურორი ან მისი ექვივალენტი 6 

კომპეტენტური მოსამართლე 11 

განსაკუთრებული იურისდიქცია 2 

პოლიციის ორგანოები 2 

სპეციალური ორგანო ან დაწესებულება 2 

სხვა  2 

* ქვეყნების რაოდენობა; შესაძლებელია განსხვავებული პასუხები 

 

ცხრილი 5.2: ვინ ახორციელებს საქმიანობაზე  კონტროლს  
 

 

 ევროპა 

თავად პროფესია პროფესიული 

ორგანოს მეშვეობით, რომელიც 

შედგება მხოლოდ სასამართლო 

მოხელეებისგან 

ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, შოტლანდია, 

ესპანეთი, საფრანგეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, 

ლუქსემბურგი, მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა, მოლდოვა, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, 

სლოვაკეთი, სლოვენია  

პროფესიული ორგანო, რომელიც 

შედგება სასამართლო მოხელეებისა 

და სხვა პროფესიონალებისგან 

ესტონეთი, საქართველო, მოლდოვა, სლოვენია, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

პროფესიული ორგანო, რომელიც 

არ შედგება სასამართლო 

მოხელეებისგან 

სლოვენია, შვეიცარია (ჟენევის კანტონი) 

იუსტიციის სამინისტრო გერმანია, ინგლისი და უელსი, შოტლანდია, ფინეთი, 

საქართველო, იტალია, ლიტვა, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა,  მოლდოვა, რუმინეთი, 

რუსეთის ფედერაცია, სლოვაკეთი, სლოვენია, შვეიცარია 

(ჟენევის კანტონი), ჩეხეთის რესპუბლიკა 

სახელმწიფო პროკურორი ან მისი 

ექვივალენტი 

ბელგია, შოტლანდია, საქართველო, იტალია, 

ლუქსემბურგი, შვეიცარია (ჟენევის კანტონი) 

კომპეტენტური მოსამართლე ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი შოტლანდია, 

საქართველო უნგრეთი, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა, პორტუგალია, რუმინეთი, 

სლოვენია, ჩეხეთის რესპუბლიკა  

განსაკუთრებული იურისდიქცია პორტუგალია, შვეიცარია (ჟენევის კანტონი), 

პოლიციის ორგანოები საქართველო, სლოვაკეთი 
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სპეციალური ორგანო ან 

დაწესებულება 

ნორვეგია, ჰოლანდია, შვედეთი 

სხვა  ფინეთი, შვედეთი 

* ქვეყნების რაოდენობა; შესაძლებელია განსხვავებული პასუხები 

 

ცხრილი 5.3: ვინ ახორციელებს საქმიანობაზე კონტროლს  
 

ევროპის ქვეყნებში დომინირებს მოდელი, რომელიც დაფუძნებულია მეთვალყურეობისა 

და კონტროლის ფუნქციების გამიჯვნაზე ორ სხვადასხვა ორგანოს შორის: შიდა 

მექანიზმი (პროფესიული ორგანო) და გარე მექანიზმი (იუსტიციის სამინისტრო ან სხვა 

სპეციალური ორგანო). ამგვარად, ეს მექანიზმი თუ არ აღკვეცავს სულ მცირე შეამცირებს 

მაინც შესაძლო მფარველობით მიდგომას და ჩვევებს (რაც რისკია მხოლოდ შიდა 

მექანიზმის შემთხვევაში) ან მეთვალყურეობისა და კონტროლის ორგანოს მიერ 

უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას (რაც რისკია მხოლოდ გარე მექანიზმის 

შემთხვევაში). 

 

შიდა და გარე ორგანოებმა კოორდინირებულად უნდა გასწიონ ძალისხმევა იმისათვის, 

რომ მიაღწიონ მეტ ეფექტიანობას, მაგრამ ამავე დროს უნდა იმოქმედონ 

დამოუკიდებლად და პარალელურად მათი ავტონომიურობის დაცვით.  

 

თითოეულ ორგანოში უნდა გაკეთდეს დაყოფა, როგორც ეს სისხლის სამართალშია, სადაც 

ერთი ორგანო ახორციელებს გამოძიებას (მონაცემების შეგროვებას) და მეორე - 

შეგროვილი მონაცემების საფუძველზე განსჯას (გამასწორებელ ღონისძიებებს). 

 

რამდენიმე ევროპული ქვეყნის კანონმდებლობის გადახედვა შემდეგ სურათს გვაჩვენებს: 

 

ქვეყანა კანონის დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 75. მაკონტროლირებელი ორგანოები 

 

იუსტიციის მინისტრი ახორციელებს კონტროლს თითოეული კერძო 

აღმასრულებლის საქმიანობაზე სამინისტროს ინსპექტორების მეშვეობით.  

 

მუხლი 76. კონტროლის ფორმა  

 

კერძო აღმასრულებლების საქმიანობის კონტროლი წესდება იუსტიციის 

მინისტრის ბრძანების საფუძველზე ex officio, დაინტერესებული პირის 

მინიშნების ან საჩივრის შემთხვევაში, ისევე როგორც პალატის საბჭოს 

წინადადების საფუძველზე. ბრძანება არ ექვემდებარება გასაჩივრებას და მისი 

ასლი ეგზავნება პალატის საბჭოს.  

 

ინსპექტორს უფლება ჰქონდეს თავისუფალი წვდომა კერძო აღმასრულებლის 

ოფიციალურ არქივზე. ინსპექტორს შეუძლია გადაიღოს დოკუმენტების ასლები, 

თუკი ის დაადგენს დარღვევას.  
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ინსპექტორს წვდომა აქვს სპეციალურ ანგარიშზე 24-ე მუხლის 1-ლი აბზაცის 

შესაბამისად.  

იუსტიციის მინისტრს შეუძლია მისცეს რჩევები კერძო აღმასრულებელს და 

პალატას დადგენილ ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 94. საქმის მასალების ინსპექცია 

 

უფლებამოსილ ორგანოებს და პირებს შეუძლიათ შეამოწმონ საქმის 

მასალები, რომლებიც არ ინახება აღმასრულებლის საქმეში და გააკეთონ 

მათი ასლები; უფლებამოსილ პირებს შეუძლიათ გააკეთონ ასლები 

მხოლოდ აღმასრულებლის ოფისში აღმასრულებლის ან 

უფლებამოსილი პირის მეთვალყურეობის ქვეშ. საქმის მასალებში 

კეთდება ჩანაწერი მასალების ინსპექციის შესახებ.  

 

უფლებამოსილი ორგანოების გონივრული მოთხოვნის შემთხვევაში 

დასაშვებია საქმის მასალის გადაგზავნა სხვა აღმასრულებლის ოფისში, 

სადაც შესაძლებელია მისი ინსპექტირება.  

 

აღმასრულებლის საქმიანობასთან დაკავშირებით საქმის მასალების 

ინსპექცია შეუძლია მხოლოდ განმცხადებელს; სხვა პირებს მისი 

ინსპექცია შეუძლიათ მხოლოდ მისი თანმხმობით.  

 

მუხლი 95 

 

უფლებამოსილი ორგანოები შემდეგია: პალატა, საგამომძიებლო 

ორგანოები, სასამართლოები, სახელმწიფო პროკურორები, ფინანსური 

დაწესებულებები და მიწის რეესტრი.  

 

უფლებამოსილი პირები შემდეგია: აღსრულების ბრძანების 

მონაწილეები, მათი უფლებამოსილი მოადგილეები, ამ პირების 

მოადგილეები და ექსპერტები, თუკი 1-ლ მუხლში მითითებულმა 

ორგანომ დანიშნა ექსპერტი და მიანიჭა მას ინსპექტირების 

ვალდებულება.   

 

მუხლი 96. საქმის მასალების მიმოქცევა 

 

აღმასრულებელი საქმის მასალებს ათხოვებს უფლებამოსილ ორგანოებს 

და 94-ე მუხლის მე-4 აბზაცში მითითებულ ექსპერტებს გონივრული 

მოთხოვნის საფუძველზე.  

ესტონეთი მუხლი 54. საზედამხედველო ორგანო 

 

აღმასრულებლების პროფესიულ საქმიანობაზე მეთვალყურეობას ახორციელებს 

იუსტიციის მინისტრი. პალატის შინაგანაწესის, მისი ორგანოების 
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გადაწყვეტილებების და პალატის მიერ დაწესებული კარგი პროფესიული 

პრაქტიკის შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს პალატის ღირსების 

სასამართლო (შემდგომში ღირსების სასამართლო).  

 

იუსტიციის სამინისტროს შეუძლია სამეთვალყურეო საქმიანობაში ჩართოს 

პალატა.  

 

იუსტიციის მინისტრის რეგულაციით შეუძლია მეთვალყურეობის დელეგირება 

მოახდინოს პალატაზე შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

1. სხვა პროფესიის წარმომადგენლებთან ერთად საერთო ოფისში 

მუშაობის აკრძალვის დაცვა; 

2. სამუშაო საათების დაცვა; 

3. აღმასრულებლების საქმიანობის შეზღუდვების დაცვა; 

4. აღმასრულებლებისთვის კანონით გათვალისწინებული 

სამსახურებრივი მოვალეობების პირადად შესრულება; 

5. პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის არსებობა და მისი 

შესაბამისობა დამკვიდრებულ მოთხოვნებთან; 

6. პროფესიული აქტების რეგისტრაციის მოთხოვნების შესრულება; 

7. სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშების წარდგენა. 

 

დელეგირებულ ზედამხედველობის საკითხებთან მიმართებით, იუსტიციის 

მინისტრს ან მინისტრის მიერ უფლებამოსილ პირს, შეუძლია პალატას მისცეს 

ინსტრუქციები და გააუქმოს პალატის მიერ ზედამხედველობის 

განხორციელებისას მიღებული გადაწყვეტილებები.  

 

მუხლი 55. ზედამხედველობის განხორციელება 

 

საზედამხედველო უფლებამოსილება ამოწმებს შესაბამისობას  

აღმასრულებელთა პროფესიული საქმიანობის მოთხოვნებთან, მათ შორის, 

წინამდებარე აქტის  § 54 (3)-ში მითითებულ საკითხებთან და: 

 

1. აღმასრულებლის პროფესიულ საბანკო ანგარიშზე ბრუნვას; 

2. აღმასრულებლისთვის საავანსო გადახდას და აღსრულების ხარჯებს, 

მათ შორის, საზღაურის მიღების კანონიერებას; 

3. პროფესიული აქტების რეგისტრაციას და საინფორმაციო-

ტექნოლოგიური საქმის ორგანიზებას; 

4. კანონმდებლობით ან კარგი პროფესიული პრაქტიკით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებთან, ვალდებულებებთან და პირობებთან შესაბამისობას.  

 

ზედამხედველობაზე უფლებამოსილი ორგანო აგრეთვე კომპეტენტურია 

შეამოწმოს აღმასრულებელთა პროფესიული საქმიანობის შესაბამისობა 

მოთხოვნებთან იმ საკითხხებთან მიმართბით, რაც კანონის შესაბამისად 

შეიძლება განხილულ იქნას საჩივრის განხილვის პროცესით. 

 

ზედამხედველობა არ მოიცავს პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას 

აღმასრულებლის მიერ შერჩეული სამართლებრივი გამოსავლების 
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განხორციელებადობის შემოწმებას. საზედამხედველო ორგანოს უფლება აქვს 

აღმასრულებლის საქმიანობაზე მეთვალყურეობის განხორციელებისას ჩაერიოს 

აღმასრულებლის მიერ გადაწყვეტილების პროცესში წამოჭრილ არსებით 

საკითხებში, თუკი აღმასრულებელი არ ემორჩილება კანონის აშკარა და ნათელ 

დებულებას ან დამკვიდრებულ სასამართლო პრაქტიკას.  

 

აღმასრულებლის პროფესიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობის 

განხორციელების პროცედურა დგინდება იუსტიციის მინისტრის რეგულაციით.  

ყაზახეთი მუხლი 167. უფლებამოსილი ორგანოს კომპეტენცია სასამართლო 

აქტების კერძო აღსრულებაში  

 

უფლებამოსილი ორგანო შეიმუშავებს და დაამტკიცებს:  

      1) დებულებებს აღსასრულებელი დოკუმენტების აღსრულების 

უფლებამოსილების მიმნიჭებელი ლიცენზიების საჯარო რეესტრის 

შესახებ; 

      2) დებულებებს კერძო აღმასრულებელთა რეგისტრაციის 

პროცედურების შესახებ; 

      3) დებულებებს დისციპლინარული კომისიის მუშაობის 

პროცესის შესახებ.  

უფლებამოსილი ორგანო, კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკურ 

კოლეგიასთან ერთად შეიმუშავებს და ამტკიცებს:  

      1) დებულებებს საკვალიფიკაციო გამოცდების შესახებ; 

      2) დებულებებს საკვალიფიკაციო კომისიის შესახებ; 

      3) კონკურსის პროცედურას კერძო აღმასრულებლის ვაკანტური 

ადგილის შესავსებად; 

      4) კერძო აღმასრულებელთა საქმიანობის კონტროლის პროცედურას; 

      5) მოთხოვნებს კერძო აღმასრულებლის ოფისის 

ადგილმდებარეობასთან და აღჭურვასთან დაკავშირებით;   

      6) კერძო აღმასრულებლის ოფისში პრობაციის ტრენინგის 

პროცედურას; 

      7) ჩანაწერების წარმოების წესებს კერძო აღმასრულებლის ოფისში.  

 

უფლებამოსილი ორგანო: 

      1) არეგულირებს და აკონტროლებს კერძო აღმასრულებლის 

აქტივობებს მისი არეალის ფარგლებში;  

      2) აწყობს კონკურსს კერძო აღმასრულებლის პოზიციაზე შეცვლის 

განსახორციელებლად; 

      3) ნიშნავს მოქალაქეებს კერძო აღმასრულებლის პოზიციაზე 

კონკურსის შედეგების საფუძველზე; 

      4) ადასტურებს კერძო აღმასრულებლების საერთო რაოდენობას 

რესპუბლიკაში და თითოეულ რეგიონში;   

      5) შეიმუშავებს მეთოდოლოგიურ, ინსტრუქციულ და 
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განმარტებით მასალებს სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებით;   

      6) ახორციელებს კერძო აღმასრულებლების ლიცენზირებას;  

      7) იღებს გადაწყვეტილებას კერძო აღმასრულებლების 

ლიცენზიის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ამ კანონის 144-ე მუხლის 1 

და 2  ნაწილის შესაბამისად, და წარადგენს სარჩელებს 

სასამართლოში კერძო აღმასრულებელთა ლიცენზიის შეწყვეტისა და 

გაუქმების შესახებ;        

      8) დებს ხელშეკრულებებს სახელმწიფო ორგანოებთან კერძო 

აღმასრულებლებისათვის საჯარო რეესტრისადმი და ელექტრონული 

მონაცემთა ბაზებისადმი წვდომის შესახებ;  

      9) ახორციელებს ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებას.  

 

უფლებამოსილი ორგანო, კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკურ 

კოლეგიასთან ერთდ:   

      1) შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს წარდგინებით ამტკიცებს 

აღსრულების ოლქებს რაიონებში;  

      2) შეიმუშავებს და წარუდგენს ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მთავრობას კერძო აღმასრულებლების ანაზღაურების ტარიფებს და 

განაკვეთებს.  

  

უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლები უფლებამოსილნი 

არიან დაესწრონ კერძო აღმასრულებელთა რესპუბლიკური 

კოლეგიის საერთო შეხვედრებს, საბჭოსა და სხვა ორგანოების 

შეხვედრებს.  

    

მუხლი 168. კერძო აღმასრულებელთა ტერიტორიული 

მაკონტროლებელი ორგანოს კომპეტენცია  

 

ტერიტორიული ორგანო:  

      1) იღებს ზომებს კერძო აღმასრულებლების ამ კანონთან 

შესაბამისობის და მათი ვალდებულებების სათანადოდ შესრულების 

კონტროლის მიზნით;  

      2) წარადგენს წინადადებებს კერძო აღმასრულებლებისთვის 

ლიცენზიის შეწყვეტის შესახებ;  

      3) წარუდგენს დისციპლინარულ კომისიას წინადადებებს კერძო 

აღმასრულებლების პასუხისმგებლობის დაყენების შესახებ; 

      4) ახორციელებს კერძო აღმასრულებლების რეგისტრაციას; 

      5) ახორციელებს ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობით 

განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებას. 
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ტერიტორიული ორგანო, კერძო აღმასრულებლების რეგიონულ 

კოლეგიასთან შეთანხმების შემდგომ, ახორციელებს შემდეგს: 

     1) წარუდგენს უფლებამოსილ ორგანოს წინადადებებს კერძო 

აღმასრულებლების სააღსრულებო ოლქებში დანიშვნის შესახებ;    

     2) ნიშნავს შემცვლელ აღმასრულებელს თუკი კერძო 

აღმასრულებელი დროებით ვერ ახორციელებს უფლებამოსილებას;  

3) დროებით ნიშნავს შემსრულებელ კერძო აღმასრულებელს იმათგან 

ვისაც გააჩნია კერძო აღმასრულებლის ლიცენზია.   

 

ტერიტორიული ორგანო, კერძო აღმასრულებლების რეგიონულ 

კოლეგიასთან ერთად, ახორციელებს შემდეგს: 

1) წარუდგენს უფლებამოსილ ორგანოს წინადადებას რეგიონში კერძო 

აღმასრულებლების რაოდენობასთან დაკავშირებით;   

2) აყალიბებს ლიცენზირებული კერძო აღმასრულებლების რეზერვს;   

3) კერძო აღმასრულებლებს უწევს მეთოდოლოგიურ და პრაქტიკულ 

დახმარებას;  

4) აჯამებს კერძო აღმასრულებლების პრაქტიკას; 

5) განიხილავს ფიზიკური და იურიდული პირების საჩივრებს კერძო 

აღმასრულებების საქმიანობაზე; 

6) ახორციელებს კონტროლს განხორციელებულ სააღსრულებო 

ქმედებებზე და კერძო აღმასრულებლების მიერ ჩანაწერების წარმოების 

წესებთან შესაბამისობაზე;  

7) იღებს ზომებს სააღსრულებო წარმოებაში ჩართული კერძო 

აღმასრულებლების კვალიფიკაციის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით.  

 

ტერიტორიული ორგანოს წარმომადგენლები უფლებამოსილნი არიან 

დაესწრონ კერძო აღმასრულებლების რეგიონული კოლეგიის საერთო 

შეხვედრებს, საბჭოსა და სხვა ორგანოების შეხვედრებს.  

 

მუხლი 169. კონტროლი კერძო აღმასრულებლების საქმიანობაზე  

 

კერძო აღმასრულებლების მიერ განხორციელებული სააღსრულებო ქმედებების 

ლეგიტიმურობაზე და ჩანაწერების წარმოების წესებთან შესაბამისობაზე 

კონტროლს ახოციელებს უფლებამოსილი ორგანო, კერძო აღმასრულებლების 

რესპუბლიკური და რეგიონული კოლეგიები. კონტროლის პროცედურა 

დგინდება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ კერძო აღმასრულებლების 

რესპუბლიკურ კოლეგიასთან ერთად.  

 

კერძო აღმასრულებლების მიერ საგადასახადო კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობა კონტროლდება ყაზახეთის რესპუბლიკის საგადასახადო 

ორგანოების მიერ. 
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ტერიტორიული ორგანოს მოხელე და კერძო აღმასრულებლების რეგიონული 

კოლეგია პასუხისმგებლნი არიან კონფიდენციალურად შეინახონ ინფორმაცია 

სააღსრულებო ქმედებების განხორციელების შესახებ, რაც გამჟღავნებული იქნა 

მათთვის კერძო აღმასრულებლების საქმიანობის შემოწმებისას. ისინი პასუხს 

აგებენ კონფიდენციალობის ნებისმიერ დარღვევაზე და მიყენებულ ზიანზე 

ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

კერძო აღმასრულებლის საქმიანობის შემოწმება მოხდება არაუადრეს ექვსი 

თვისა და არაუგვიანეს ერთი წლისა მის მიერ სააღსრულებო საქმიანობის 

დაწყებიდან. გეგმიური შემოწმება მოხდება ამის შემდგომ წელიწადში ერთხელ. 

არაგეგმიური შემოწმებას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს იმ შემთხვევაში, თუკი 

არსებობს საჩივარი კერძო აღმასრულებლის ქმედებაზე (ან უმოქმედობაზე) ან 

არსებობს სხვა ინფორმაცია, რაც ადასტურებს მის მიერ ვალდებულებების 

უღირს შესრულებას.  

 

კერძო აღმასრულებლები ვალდებულნი არიან  შემოწმების განმახროციელებელ 

უფლებამოსილ პირებს მიაწოდონ ინფორმაცია და დოკუმენტები ფიზიკურ და 

იურიდიული პირებთან შეთანხმებების შესახებ, ისევე როგორც ინსპექტორების 

მიერ მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია.  

 

ამ მუხლის დებულებები ასევე ვრცელდება კერძო აღმასრულებლების 

შემცვლელ აღმასრულებლებზე.  

კოსოვო მუხლი 359. კონტროლი კერძო აღმასრულებლების საქმიანობაზე  

 

აღმასრულებლების და პალატის საქმიანობის კანონიერებაზე 

ზედამხედველობას ახორციელებს სამინისტრო სამინისტროს ინსპექტორების 

მეშვეობით, ex officio ან შესაბამისი სასამართლოს პრეზიდენტის, რომლის 

ტერიტორიაზეც მოქმედებს კერძო აღმასრულებელი, პალატის პრეზიდენტის ან 

მხარეების და პროცესის მონაწილეების მიმართვის საფუძვეზლე. 

 

2. სამინისტრო უფლებამოსილია: 

2.1 შეამოწმოს საქმიანი წიგნები, მტკიცებულებები, ჩანაწერები და შენახული 

ნივთები; 

2.2 გამოითხოვოს საჯარო აღმასრულებლის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

ყველა ამონაცემი;  

2.3 მოიძიოს მონაცემები კერძო არმასრულებლის საქმიანობასთან 

დაკავშირებით კომპეტენტური ორგანოებისა და ორგანიზაციებისგან;  

 

2.4 წამოიწყოს დისციპლინური წარმოება საჯარო აღმასრულებლის ან საჯარო 

აღმასრულებლის შემცვლელის წინააღმდეგ; 

 

კერძო აღმასრულებლის და პალატის საქმიანობის კანონიერების შემოწმების 

შემდგომ, სამინისტროს უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს დაავალოს ზომების 

მიღება კერძო აღმასრულებლის საქმიანობაში ნაკლოვანებების 
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აღმოსაფხვრელად და შეუძლია დაადგინოს ვადები ამ ზომების გასატარებლად. 

 

მუხლი 363. პალატის მეთვალყურეობა კერძო აღმასრულებლის 

საქმიანობაზე  

 

კერძო აღმასრულებლის და მისი შემცვლელის საქმიანობაზე მეთვალყურეობა 

აგრეთვე ხორციელდება პალატის მიერ.  

 

პალატა ახორციელებს მეთვალყურეობას ex officio, სულ მცირე წელიწადში 

ერთხელ. 

 

პალატას უფლება აქვს ჰქონდეს წვდომა აღმასრულებლის ნივთებთან, 

მონაცემებთან და სხვა საარქივო მასალასთან; საბანკო ანგარიშებთან; შენახულ 

ნივთებზე და უზრუნველყოფის სახით არსებულ ფულად სახსრებზე მართვა; 

მიიღოს აღმასრულებლის მიერ მომსახურების საფასურად ან ჯილდოდ 

მიღებული თანხები, ისევე როგორც მიიღოს სხვა ზომები კანონისა და 

საკანონმდელბო აქტების შესაბამისად, და მოუწოდოს აღმასრულებელს 

გამოასწოროს შეუსაბამობები და დაუდგინოს მას საამისო ვადა.  

 

პალატა უფლებამოსილია მოსთხოვოს აღმასრულებელს განსაზღვრული დროის 

განმავლობაში აღმოფხვრას ყველა ნაკლოვანება მის საქმიანობაში  და 

დააკისროს სხვა დისციპლინური ზომები კანონისა და სხვა დებულებების 

შსაბამისად. 

 

პალატა კონტროლის ანგარიშს წარუდგენს სამინისტროს.  

 

პალატის ასამბლეა, ამ მუხლის შესაბამისად, წყვეტს, როგორ უნდა 

განხორციელდეს კონტროლი.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 52. საქმიანობის ჩვეული ზედამხედველობა   

 

იუსტიციის სამინისტრო სულ მცირე წელიწადში ერთხელ ახორციელებს ჩვეულ 

მეთვალყურეობას აღმასრულებლების და პალატის საქმიანობაზე. 

 

აღმასრულებელი და პალატა ვალდებულნი არიან გააცნონ მათ ხელთ 

არსებული აქტები და ჩანაწერები იუსტიციის სამინისტროს 

უფლებამოსილ წარმომადგენლებს.    

 

იუსტიციის სამინისტროს მეთვალყურეობა ხორციელდება 

მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი აღმასრულებლის თანდასწრებით, ან 

თუკი მეთვალყურეობა ხორციელდება პალატის მუშაობაზე - პალატის 

პრეზიდენტის ან პალატის პრეზიდენტის მიერ უფლებამოსილი პირის 

თანდასწრებით.  

 



 

126 
 

დასრულებული მეთვალყურეობის შესახებ დგება ანგარიში, რომელიც 

წარედგინება პალატას და სახელმწიფო აუდიტის ბიუროს.  

 

მუხლი 53. განსაკუთრებული მეთვალყურეობა 

 

იუსტიციის სამინისტროს ნებისმიერ დროს შეუძლია განახორციელოს 

განსაკუთრებული მეთვალყურეობა აღმასრულებელზე ex-officio ან 

სასამართლოს პრეზიდენტის მოთხოვნით, როგორც ეს დადგენილია 

წინამდებარე კანონის 52-ე მუხლში. 

ლატვია ლატვიაში სასამართლო აღმასრულებლებზე ზედამხედველობას ახორციელებს 

რეგიონული (საქალაქო) სასამართლო სამოქალაქო საპროცესო წესით.  

 

პირდაპირი ზედამხედველობა: სასამართლო აღმასრულებლების პირდაპირი 

ზედამხედველობა ხორციელდება 2012 წლიდან სასამართლო 

აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოს მიერ. კონტროლი ეხება შემდეგს: 

აღმასრულებლების საქმიანობა, საქმისწარმოება და აღმასრულებელი 

საქმიანობა მოწმდება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ საოლქო სასამართლოს 

თავმჯდომარის მიერ დანიშნული მოსამართლის მიერ. საოლქო სასამართლოს 

თავმჯდომარე, რომელიც აღმასრულებელს აძლევს ინსტრუქციებს და 

ბრძანებებს ზრუნავს ნაპოვნი ხარვეზების გამოსწორებაზე და, საჭიროების 

შემთხვევაში, წარადგენს წინადადებას აღმასრულებლლის კანონით 

გათვალისწინებული პასუხისგების შესახებ. საოლქო სასამართლოს 

თავმჯდომარეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს იმ აღმასრულებლების 

შემოწმებაში, რომლებიც დანიშნულ იქნენ სასამართლო აღმასრულებელთა 

ლატვიის საბჭოს მიერ, ისევე როგორც საბჭოს თანამშრომლების შემოწმებაში. 

 

დამატებით: 

სასამართლო აღმასრულებელთა ლატვიის საბჭოს ინიციატივით მათაც 

შეუძლიათ ზედამხედველობა განახორციელონ აღმასრულებლების 

პროფესიულ საქმიანობაზე.  

 

დისციპლინური ზედამხედველობა: ეხება საჩივრებს იმ დარღვევებზე, 

რომლებიც აღიარებულ იქნა აღმასრულებლების მიერ დისციპლინურ 

განკარგულებაში. ისინი განიხილება იუსტიციის სამინისტროსა და  

სასამართლო აღმასრულებელთა ლატვიის საბჭოს მიერ.  

 

მათი კომპეტენცია შემდეგში განსხვავდება: 

 

• მინისტრს შეუძლია აღძრას დისციპლინური საქმე აღმასრულებლის 

მიერ მარეგულირებელი კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი დარღვევის 

შესახებ, რამაც შელახა სახელმწიფოს ან კერძო პირების ინტერესები.   

• სასამართლო აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოს შეუძლია აღძრას 

დისციპლინური საქმე აღმასრულებლის წინააღმდეგ შემდეგ 

საკითხებთან მიმართებით: 

o ხსენებული საბჭოს წესდების დარღვევის შემთხვევაში; 
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o პროფესიული ეთიკის ნორმების დარღვევის საკითხებზე;  

o ხსენებული საბჭოს მიერ დამტკიცებული მეთოდიკის 

გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში;  

o სხვა შიდა მარეგულირებელი აქტების დარღვევის შემთხვევაში 

აღმასრულებლის საქმიანობასთან დაკავშირებით.    

 

დისციპლინური საქმის აღძვრის პროცესში იუსტიციის მინისტრს, საკუთარი 

ინიციატივით ან ლატვიის საბჭოს ინიციატივით, შეუძლია აღმასრულებელი 

გაათავისუფლოს პროფესიული საქმიანობიდან.  

 

აღძრული დისციპლინური საქმე ეგზავნება სასამართლო აღმასრულებლების 

დისციპლინურ საქმეთა კომისიას.  

სერბეთი მუხლი 523. აღმასრულებელთა საქმიანობის ზედამხედველობა 

სამინისტროს მიერ  

 

აღმასრულებელთა საქმიანობაზე ზედამხედველობას ახორციელებს 

სამინისტრო. 

 

სამინისტრო განახორციელებს ზედამხედველობას საკუთარი ინიციატივით იმ 

სასასამართლოს პრეზიდენტის წინადადებით, რომლის ტერიტორიაზეც 

დანიშნულია შესაბამისი აღმასრულებელი, ან სხვა აღმასრულებლის, 

აღსულების მხარის ან მონაწილის საჩივრის საფუძველზე.  

 

სამინისტრო უფლებამოსილია: 

1. მოიპოვოს წარმოების მხარეების და მონაწილეებისგან და სასამართლოს 

პრეზიდენტისგან, რომლის ტერიტორიაზეც აღმასრულებელი იყო 

დანიშნული, ყველა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ 

გამოსცემდა განკარგულებებს და დასკვნებს აღმასრულებელი,  და 

როგორ ახორციელებდა აღსრულებას და უზრუნველყოფის ოპერაციებს; 

2. მოითხოვოს დოკუმენტაცია აღსრულების ხარჯებისა და 

უზრუნველყოფის წარმოების შესახებ; 

3. მოითხოვოს ანგარიშები და მტკიცებულებები, თუ როგორ იქნა 

ჩაბარებული სასამართლოს, აღმასრულებლის, მხარეებისა და სხვა 

მონაწილეების დოკუმენტები; 

4. გაეცნოს, როგორ იქნა არჩეული აღსრულების საშუალებები და 

ობიექტები და როგორ მოხდა ცვლილების განხორციელება აღსრულების 

ან უზრუნველყოფის პროცესში; 

5. მოითხოვოს ანგარიში, ჰქონდა თუ არა ადგილი ერთი და იგივე 

აღსრულების და უზრუნველყოფის ქმედების გამეორებას და 

რამდენჯერ; 

6. გაეცნოს აღმასრულებლების მუშაობას ოფისში, რათა შეამოწმოს 

აღმასრულებელთა პროფესიული საქმიანობის სტანდარტების 

მოქმედება; 

7. ჩაიხედოს აღსრულების და უზრუნველყოფის წარმოების ჩანაწერებში, 

ისევე როგორც ფინანსურ ოპერაციებში; 
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8. მიიღოს სხვა ინფორმაცია, რასაც ჩათვლის საჭიროდ იმისათვის, რომ 

მიიღოს გადაწყვეტილება აღიძრება, თუ არა დისციპლინური წარმოება 

აღმსარულებლის წინააღმდეგ.  

 

საჯარო მოხელე, რომელმაც განახორციელა ზედამხედველობა 

გადაუგზავნის ზედამხედველობის ანგარიშს, ისევე როგორც 

მტკიცებულებებს, სამინისტროს დისციპლინარულ პროკურორს და პალატის 

დისციპლინარულ პროკურორს.  

 

აღმასრულებლების საქმიანობაზე სამინისტროს ზედამხედველობის 

განხორციელების დეტალები განისაზღვრება მინისტრის მიერ.  

 

მუხლი 524. აღმასრულებლების საქმიანობის ზედამხედველობა პალატის 

მიერ  

 

აღმასრულებლის საქმიანობაზე ზედამხედველობას აგრეთვე ახორციელებს 

პალატა, სულ მცირე ორ წელიწადში ერთხელ (რიგითი შემოწმება), რა დროსაც 

პალატა ასევე შეამოწმებს აღმასრულებელთა პროფესიული ქცევის სტანდარტის 

მოქმედებას.  

 

პალატას შეუძლია განახორციელოს რიგგარეშე ზედამხედველობა მხარის ან 

წარმოების მონაწილის საჩივრის საფუძველზე.  

 

გარდა სამინისტროსთვის მინიჭებული კომპეტენციებისა, (მუხლი 523), პალატა 

აგრეთვე უფლებამოსილია შემდეგზე:  

1. გაეცნოს საქმეს: საქმის მასალებს, მონაცემებს და აღმასრულებლის სხვა 

საარქივო მასალას, შენახულ ნივთებს და გარანტიის სახით შეტანილ 

თანხებს; ამოღებული შესრულების ცნობებს და გადახდებს 

აღმასრულებლის ანაზღაურებისთვის;  

2. ჩაიხედოს საქმის მასალებში, აღსრულებისა და უზრუნველყოფის 

წარმოების ჩანაწერებში და ფინანსურ ოპერაციებში, აგრეთვე გაეცნოს 

საქმის მასალებს და შენახულ ნივთებს: 

3. მოითხოვოს აღმასრულებლისგან ყველა საჭირო ინფორმაცია მისი 

საქმიანობის შესახებ;  

4. მოიძიოს ინფორმაცია აღმასრულებლის საქმიანობის შესახებ 

კომპეტენტური დაწესებულებებისა და ორგანიზაციებისგან; 

5. კანონისა და პალატის რეგულაციების შესაბამისად მიიღოს სხვა ზომები. 

 

პალატას შეუძლია მოსთხვოს აღმასრულებელს განსაზღვრულ დროში 

აღმოფხვრას ნებისმიერი ნაკლოვანება, თუკი საკითხის ბუნებიდან 

გამომდინარე ამგვარი აღმოფხვრა შესაძლებელია.  

 

ზედამხედველობის ჩანაწერი, სხვა მტკიცებულებებთან ერთად, ეგზავნება 

პალატის დისციპლინარულ პროკურორს და სამინისტროს დისციპლინარულ 

პროკურორს.  
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აღმასრულებლების საქმიანობაზე პალატის ზედამხედველობის 

განხორციელების დეტალები განისაზღვრება პალატის მიერ.  

 

ცხრილი 5.4: პროფესიის მეთვალყურეობასა და კონტროლთან დაკავშირებული 
დებულებები  
 

 

5.2. რომელი აქტივობები ექვემდებარება კონტროლს და ვის მიერ 

 

საჯარო ნდობის მოპოვება და შენარჩუნება მნიშვნელოვანია აღსრულების სისტემაში. ეს 

ნიშნავს, რომ მეთვალყურეობისა და კონტროლის სანდომიანობა არსებითია 

აღმასრულებლის ნდობის საკითხში. ევროპის სტანდარტების შესაბამისად, ეს ნიშნავს, 

რომ მეთვალყურეობისა და კონტროლის სისტემა უნდა იყოს გამჭვირვალე და 

განჭვრეტადი:  

 

• უნდა განისაზღვროს ნათელი სტანდარტები, რომელთა მიმართებაშიც მოხდება 

შემოწმება 

• ნათლად და სრულყოფილად უნდა იყოს განსაზღვრული როლები და 

პასუხისმგებლობა მეთვალყურეობისა და კონტროლის სისტემაში  

• ადგილი უნდა ჰქონდეს მიმდინარე ცნობადობის გაზრდის მცდელობებს, რათა 

გაადვილდეს საჩივრის მექანიზმის გაგება და გამოყენება საზოგადოების მიერ.  

 

გადაცდომის დადგენისას შესაძლოა მითითება გაკეთეს ქცევის კოდექსებზე. თუმცა 

შესაძლოა აგრეთვე განხილულ იქნას სხვა საკანონმდებლო და შიდა მარეგულირებელი 

წესები მეთვალყურეობისა და კონტროლის სისტემის საჯარო ხელმისაწვდომობის 

მოსაწესრიგებლად.  იგივე ეხება მაკონტროლებელი ორგანოების მიგნებების ამსახველ 

ანგარიშებს. როგორც ვნახეთ მე-2 თავში, ევროპული სტანდარტებიც მიუთითებენ 

აღმასრულებლების საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიშების გამოქვეყნებას:  

 

➢ სახელმძღვანელო 65: სამართლებრივი სიმტკიცის თვალსაზრისით სააღსრულებო 

წარმოების ხანგრძლივობის განჭვრეტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, წევრმა 

სახელმწიფოებმა უნდა განიხილონ საჯაროდ ხელმისაწვდომი სტატისტიკური 

მონაცემთა ბაზების შექმნა, რაც შესაძლებლობას მისცემს მხარეებს, დაიანგარიშონ 

სხვადასხვა სააღსრულებო ზომის მიღების სავარაუდო ხანგრძლივობა.  

 

➢ სახელმძღვანელო 75: სააღსრულებო წარმოებაზე ხარისხის კონტროლის 

განხორციელების მიზნით, ყოველმა წევრმა სახელმწიფომ უნდა დანერგოს 

ხარისხის სტანდარტები/კრიტერიუმები, რომელთა მიზანი იქნება 

ყოველწლიურად, დამოუკიდებელი შემოწმების სისტემითა და ადგილზე 

შემთხვევითი ინსპექციით, სააღსრულებო მომსახურების ეფექტიანობის შეფასება. 

ამ სტანდარტებს შორის უნდა იყოს შემდეგი: 

a)  […] 



 

130 
 

g) მონაცემთა შეგროვება და ეროვნული სტატისტიკური სისტემის შექმნა, 

შეძლებისდაგვარად CEPEJ-ის შეფასების სქემისა და CEPEJ-ს მიერ 

განსაზღვრული სამართლიანობის ძირითადი მონაცემის 

გათვალისწინებით  

h) […] 

i) პროცედურა, ყოველწლიურად: 

• მიმდინარე საქმეების რაოდენობა, 

• შემოსული საქმეების რაოდენობა, 

• განხორციელებული საქმეების რაოდენობა 

• საქმის დასრულების კოეფიციენტი, 

• აღსრულების დასრულებისთვის საჭირო დრო, 

• წარმატების კოეფიციენტი (ვალის ამოღება, წარმატებული გამოსახლება, 

გადასახდელი თანხის გადახდა, ა.შ.) 

• აღსრულების პროცესში გაწეული მომსახურებები (აღსრულების 

მცდელობები, დროის ოდენობა, განკარგულებები, ა.შ.) 

• აღსრულების ხარჯები და როგორ იქნა ისინი დაფარული 

• საჩივრების რაოდენობა და მიღებული ზომები მორიგებული საქმეების 

რაოდენობასთან მიმართებით. 

 

➢ სახელმძღვანელო 76: მონაცემები უნდა ეფუძნებოდეს შემთხვევით გამომუშავებას 

და უნდა გამოქვეყნდეს.  

 

რა ქმედებები ექვემდებარება კონტროლს? 

 

 მსოფლიო* ევროპა 

მისი ყველა პროფესიული აქტივობა კანონიდან გამომდინარე  40 23 

მისი კანონიდან გამომდინარე პროფესიული აქტივობების ნაწილი  4 2 

შეცდომები და უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების 

შემთხვევები, რაც ჩადენილ იქნა მისი საქმიანობის განმავლობაში  

25 16 

გადაჭარბებული ხანგრძლივობის დანაკლისი საქმიანობის 

განხორციელებისას 

24 15 

გადაწყვეტილებების არაღსრულება საჯარო დაწესებულებების 

წინააღმდეგ 

16 8 

გადაჭარბებული ხარჯები ან საფასური 26 18 

უკანონო ქმედებები 30 19 

ინფორმაციის არქონა ან დანაკლისი 16 9 

სასამართლო მოხელის ანგარიშვალდებულება 23 14 

სხვა (გთხოვთ, დააზუსტოთ): 2 1 

 

* ქვეყნების რაოდენობა; შესაძლებელია სხვადასხვა პასუხები 
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ცხრილი 5.5: რომელი აქტივობები ექვემდებარება კონტროლს? 

 

როგორ ხორციელდება კონტროლი? 

 

 მსოფლიო* 

 

ევროპა 

შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს 33 18 

გარკვეული პირობების არსებობისას, 

შეიძლება განხორციელდეს მოულოდნელად  

19 13 

საკანონმდებლო კონტროლი ხორციელდება 16 10 

კონტროლი ხორციელდება მოთხოვნისამებრ  35 22 

* ქვეყნების რაოდენობა; შესაძლებელია სხვადასხვა პასუხი 

 

ცხრილი 5.6: როგორ ხორციელდება კონტროლი 
 

ყველა ქვეყანაში კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ დროს (ჩვეულებრივი 

კონტროლი). თუმცა, კონტროლი აგრეთვე შესაძლებელია განხორციელდეს, მაგალითად, 

სააღსრულებო წარმოების მხარეების, სასამართლოს ან სამინისტროს მოთხოვნით:  

 

 ევროპა 

მოქალაქის  მარტივი 

მოთხოვნით 

შოტლანდია, ესპანეთი, ესტონეთი, საქართველო, 

პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სლოვენია, 

შვედეთი 

მოქალაქის დეტალური და 

დასაბუთებული მოთხოვნით 

(ე.ი. საჩივრის შეტანის 

შემდგომ) 

ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, ესპანეთი, 

ესტონეთი, ფინეთი, უნგრეთი, ლატვია, ლიტვა, მაკედონიის 

ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა ,ჰოლანდია, 

პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სლოვაკეთი, 

სლოვენია, შვედეთი, შვეიცარია (ჟენევის ოლქი) 

სხვა სასამართლოს ოფიცრის 

დეტალური და 

დასაბუთებული მოთხოვნით  

ინგლისი და უელსი, ბულგარეთი, ესტონეთი, საქართველო 

ლიტვა, მოლდოვა, ჰოლანდია, პორტუგალია რუმინეთი, 

სლოვენია  

სასამართლო მოხელეების 

პროფესიული ორგანოს 

მოთხოვნით  

ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, ესტონეთი 

საფრანგეთი, საქართველო, უნგრეთი, ლატვია, მოლდოვა 

ჰოლანდია, პორტუგალია, სლოვაკეთი, სლოვენია 

პროფესიული ორგანოს 

მოთხოვნით, გარდა 

სასამართლო მოხელეების 

პროფესიული ორგანოსა  

ბელგია, ესპანეთი, ესტონეთი, პორტუგალია, სლოვენია ,  

სახელმწიფო პროკურორის ან 

მისი ექვივალენტის 

მოთხოვნით 

ესტონეთი, საფრანგეთი, საქართველო, უნგრეთი, ლატვია, 

ლიტვა პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, 

სლოვენია, შვეიცარია (ჟენევი სკანტონი)  

კომპეტენტური 

იურისდიქციის მიერ 

ესტონეთი, უნგრეთი, ლიტვა, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლვაიური რესპუბლიკა, პორტუგალია, სლოვენია, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა  
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სასამართლო მოხელეების 

საქმიანობის კონტროლზე 

პასუხისმგებელი 

სპეციალური იურისდიქციის 

მიერ  

ესტონეთი, საქართველო, ჰოლანდია, პორტუგალია, სლოვენია 

იუსტიციის სამინისტროს 

მიერ 

ინგლისი და უელსი, ბულგარეთი, შოტლანდია, ესტონეთი, 

საფრანგეთი, უნგრეთი, ლატვია, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ჰოლანდია, 

რუმინეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ჩეხეთის რესპუბლიკა  

პოლიციის ორგანოების მიერ შოტლანდია, ესტონეთი, საქართველო, ლიტვა, რუმინეთი, 

სლოვენია, ჩეხეთის რესპუბლიკა  

 

ცხრილი 5.7: ვინ ახორციელებს კონტროლს 
 

5.3. პროფესიული სტანდარტები 

 

მეთვალყურეობასა და კონტროლთან პირდაპირ კავშირშია ხარისხის (პროფესიული) 

სტანდარტების განხილვა. ამ სტანდარტების არსებობა ხელს უწყობს სააღსრულებო 

მომსახურების ეფექტიანობას.  

 

CEPEJ-ის დასკვნით, არსებობს კავშირი აღმასრულებლის სტატუსსა და ხარისხის 

სტანდარტების არსებობას შორის. როგორც ჩანს, ამგვარი სტანდარტების შემუშავება 

ტენდენციად იქცა (2008: 26 ქვეყანა; 2010: 31 ქვეყანა). 154 

 

 
 

                                                
154 ევროპის სასამართლო სისტემები, გამოცემა 2012 (მონაცემი 2010), მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობა და ხარისხი; ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე (CEPEJ); 

ბრიუსელი, ოქტომბერი (2012), გვერდი 336  



 

133 
 

ცხრილი 5.8: არის თუ არა აღმასრულებლებისთვის შემუშავებული ხარისხის 
სტანდარტები  
 

CEPEJ-ის ანგარიშში საინტერესოა იმ ქვეყნების ურთიერთმიმართება, სადაც არის 

ხარისხის სტანდარტები საჩივრების რაოდენობასა და სახეობასთან.  როგორც ჩანს, 

ქვეყნებში, რომლებიც იყენებენ ხარისხის სტანდარტებს,  ჭარბობს ქვეყნები, სადაც 

საჩივრების საფუძველი არის „საჯარო დაწესებულებების წინააღმდეგ 

აღუსრულებლობა“, „ინფორმაციის დანაკლისი“, „გადაჭარბებული ხარჯები“, „უკანონო 

ქმედება“ და „გაწელილი დრო“, მაშინ როდესაც ნაკლებია საჩივრები „საერთოდ 

აღუსრულებლობასთან“ დაკავშირებით.  CEPEJ-ის მიხედვით, ამის ახსნა შესაძლოა 

შემდეგი იყოს:  

 

“ერთი ჰიპოტეზა ის არის, რომ ხარისხის სტანდარტები ორმაგ როლს ასრულებენ: ერთი 

მხრივ, ისინი ხელს უწყობენ გარკვეული დანაკლისების შემცირებას სააღსრულებო 

სისტემაში („საერთოდ აღუსრულებლობა“), რისი ეფექტიც უნდა იყოს ამგვარი 

საჩივრების რაოდენობის შემცირება; მეორე მხრივ, ისინი ხელს უწყობენ გარკვეული 

მიუღებელი ქმედებების გამოვლენას („საჯარო დაწესებულებების წინააღმდეგ არსებული 

სასამართლო გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობა“, „უკანონო ქმედება“, 

„გადაჭარბებული ხარჯები“ და ხანგრძლივობა)  და ხელს უწყობენ ცნობადობის გაზრდას 

გარკვეული დანაკლისების შესახებ (ინფორმაციის ნაკლებობა), რისი ეფექტიც უნდა იყოს 

ამგვარი საჩივრების კოეფიციენტის ზრდა.” 155 

 

                                                
155 ევროპის სასამართლო სისტემები, გამოცემა 2012 (მონაცემი 2010), მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობა და ხარისხი; ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე (CEPEJ); 

ბრიუსელი, ოქტომბერი (2012), გვერდი 340 
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ცხრილი 5.9: სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავშირებული საჩივრების მიზეზები 
ქვეყნებში, სადაც არსებობს (კი) და სადაც არ არსებობს (არა) ხარისხის სტანდარტები  
 

 

5.4. ეთიკის კოდექსი 

 

ბოლო ათწლეულის მანძილზე მიღებულ სტანდარტად დამკვიდრდა პროფესიული 

ეთიკის სტანდარტების შემუშავება პროფესიონალთა სხვადასხვა ჯგუფისთვის, რათა 

დაკმაყოფილებულიყო საზოგადოების მზარდი ეთიკურობის მოლოდინები საჯარო 

მოხელეებთან და მეწარმეებთან მიმართებით. უდავოა, რომ ამგვარი წესები კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანია, როდესაც პროფესიონალებს აქვთ სახელმწიფოსგან მინიჭებული 

უფლება ჩაერიონ სხვების უფლებებში (მაგალითად, საკუთრების უფლებაში). მაშასადამე, 

აღმასრულებლებისთვის ეთიკის კოდექსის შემუშავება და გავრცელება მნიშვნელოვანი 

იარაღია პროფესიის უფრო მაღალ სტანდარტზე ასაწევად და მისი მეტი მიმღებლობის 

უზრუნველსაყოფად საზოგადოებაში.  

 

ევროსაბჭოს რეკომენდაციები და CEPEJ-ის სახელმძღვანელო პრინციპებიც პირდაპირ 

უთითებენ მბოჭავი ეთიკური სახელმძღვანელოს შემუშავებაზე.  

 

“პროფესიის ეთიკური სტანდარტები თავსებადი უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოების 

ზოგად მორალთან, მაგრამ ამავე დროს უნდა გასცდეს ამ ზოგად მორალს იმ კუთხით, რომ 
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მან უნდა განმარტოს ეს ზოგადი წესები კონკრეტული დასაქმებული ჯგუფის სამუშაოს 

სპეციფიურ დეტალებთან მიმართებით. კოდექსის შემუშავების თავად სამუშაო პროცესი 

უკვე ღირებული გამოცდილებაა; ის აიძულებს ადამიანთა დიდ რაოდენობას ახლებურად 

დაფიქრდეს მათ მისიაზე და მათი, როგორც ჯგუფის, ისევე როგორც ინდივიდების 

მნიშვნელოვან ვალდებულებებზე მთლიანად საზოგადოების წინაშე. ამავე დროს, უნდა 

აღინიშნოს, რომ ეთიკურ რეგულაციებს, რომლებიც მორგებულია კონკრეტულ 

პროფესიაზე,  შეუძლიათ "...გაზარდონ ერთიანობის შეგრძნება წევრებს შორის,  რომ 

ისინი ეკუთვნიან საერთო ღირებულებებისა და მისიის მქონე ჯგუფს."156 

 

აღმასრულებელს შეუძლია შეასრულოს გარკვეული მოქმედებები მისი ტრენინგიდან და 

დანიშვნიდან გამომდინარე, რაც ფართო საზოგადოებას არ შეუძლია. აღმასრულებელს 

დელეგირებული აქვს გარკვეული სახელმწიფო ძალაუფლება. ეს ნიშნავს, რომ 

განისაზღვროს როგორ გამოიყენება ეს ძალაუფლება და უფლებამოსილება კრედიტორის, 

მოვალის და საზოგადოების მიზნებისთვის. იმისათვის, რომ დაცულ იქნას კრედიტორის 

ან მოვალის  ექსპლუატაცია და დაცულ იქნას პროფესიის ერთიანობა, აღმასრულებლებმა 

საკუთარი თავისთვის უნდა შეიმუშაონ ქცევის კოდექსები, შესაბამისი (კერძო) სექტორის 

მეშვეობით, ან ეროვნული მთავრობის მეშვეობით. ქცევის კოდექსებით უნდა 

განისაზღვროს ქცევის სტანდარტები, რომელთა დაცვა ყველა აღმასრულებლის მიერ 

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას დისციპლინირების მეშვეობით, თუკი ისინი არ 

დააკმაყოფილებენ ამ სტანდარტებს ან მისდევენ შეუსაბამო პრაქტიკას.  

 

კიდევ ერთი მიზეზი ამგვარი კოდექსების შემუშავებისთვის არის ის, რომ 

აღმასრულებელს გააჩნია სრული მონოპოლია აღსრულებაზე სამოქალაქო საქმეებში. 

იმისათვის, რომ აცილებულ იქნას კერძო მართლმსაჯულება და შენარჩუნებულ იქნას 

საზოგადოების ნდობა პროფესიის მიმართ, მნიშვნელოვანია, რომ აღმსარულებლების 

მიერ ვალდებულებების შესრულებაზე ხორციელდებოდეს თვალყური და რომ 

დამოუკიდებელ დისციპლინარულ კომისიას შეეძლოს სანქციების დაკისრება.  

 

ამავდროულად, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პროფესიული ქცევა/ეთიკა მოიცავს 

უფრო მეტს, ვიდრე პროფესიული ცხოვრებაა. „თუკი პროფესიონალს უნდა ჰქონდეს 

ეთიკა, მაშინ ამ ადამიანმა უნდა მისდიოს ამგვარ სტანდარტს მის ყოველგვარ ქცევაში.”157  

 

ევროპაში, 28 ქვეყანას შორის, რომლებშიც მოხდა  UIHJ-ის გამოკითხვა: 

 

• 27 ქვეყანას (96.43%) აქვს ეთიკის კოდექსი: 

 

o გერმანია, ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, შოტლანდია, 

ესპანეთი, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, საქართველო, საბერძნეთი, 

                                                
156 Kultgen J., 1988. ეთიკა და პროფესიონალიზმი. ფილადელფია; პენსილვანიის უნივერსიტეტის 

პრესა. გვ. 212-213. 
157 Wikipedia on Professional ethics 
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უნგრეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ჰოლანდია, ნორვეგია, 

პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სლოვაკეთი, შვედეთი, 

შვეიცარია (ჟენევის კანტონი), ჩეხეთის რესპუბლიკა  

 

• ეთიკის კოდექსი არ ჰქონდა მხოლოდ ერთ ქვეყანას: 

 

o სლოვენია 

 

 

 

96.43% 

  

კი 

 
3.57% 

  

არა 

 

 

ცხრილი 5.10: ქვეყნების რაოდენობა, რომელთაც აქვთ ეთიკის კოდექსი  
 

 

არის თუ არა ეს დეონტოლოგიური წესები სპეციფიკური აღმასრულებლებისთვის? 

 

უმრავლეს ქვეყანაში პასუხი დადებითია. იმ ქვეყნებში, სადაც წესები არ არის 

სპეციფიკური აღმასრულებლებისთვის, ასეთი წესები მოქმედებს ან მთლიანად 

იურიდიულ პროფესიაზე (ლუქსემბურგი, ფინეთი), ან დაკავშირებულია 

აღმასრულებლის, როგორც საჯარო მოხელის სტატუსთან. ასეთ შემთხვევაში 

აღმასრულებლებზე ვრცელდება საჯარო მოხელეებზე მოქმედი ეთიკური წესები 

(შვედეთი). 

 

ევროპის მასშტაბით, 27 ქვეყანას შორის, რომელთაც დაადასტურეს პროფესიული ეთიკის 

წესების მოქმედება, 23 ქვეყანა (85.19%) იყენებს კონკრეტულად აღმასრულებლებთან 

დაკავშირებულ წესებს:  

 

o გერმანია, ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, შოტლანდია, ესპანეთი, 

ესტონეთი, საფრანგეთი, საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, 

ლატვია, ლიტვა, მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, 

მოლდოვა, ჰოლანდია, პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, 

სლოვაკეთი, შვეიცარია (ჟენევის კანტონი), ჩეხეთის რესპუბლიკა 

 

o 4 ქვეყანა არ იყენებს ასეთ სპეციფიკურ წესებს: 
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ფინეთი, ლუქსემბურგი, ნორვეგია, შვედეთი 

 

უმრავლეს ქვეყანაში ეთიკის წესები დგინდება თავად პროფესიის მიერ ან პროფესიისა და 

ხელისუფლების ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობით: 

 

 

ვინ არის პასუხისმგებელი ეთიკის წესების 

დამკვიდრებაზე: 

ევროპა 

% 

პროფესია 56,52 

ხელისუფლება 13,04 

პროფესია ხელისუფლებასთან თანამშრომლობით  21,74 

სხვა 8,7 

 

ცხრილი 5.11: ვინ არის პასუხისმგებელი ეთიკის წესების დამკვიდრებაზე? 
 

 

რა წესრიგდება ეთიკის კოდექსით? 

 

შემდეგი ცხრილი გვიჩვენებს საკითხების ფართო წრეს, რაც წესრიგდება ეთიკის 

კოდექსებით: 

 

 ევროპა % 

სასამართლო მოხელის დამოუკიდებლობა  77,78 

სასამართლო მოხელის ობიექტურობა 85,19 

სასამართლო მოხელის პატიოსნება 85,19 

არსებულ კანონთან მკაცრი შესაბამისობის ვალდებულება 77,78 

სასამართლო მოხელის კომპეტენცია 62,96 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და კრედიტორს და/ან მის 

კლიენტს შორის  

70,37 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და მოვალეს შორის 70,37 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და მესამე მხარეებს შორის 66,67 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და საზოგადოებას შორის 59,26 

სასამართლო მოხელის საქმიანობის ფარგლებში არსებული რჩევების 

გაწევის ვალდებულება მოქალაქეთათვის  

37,04 

ურთიერთობები სასამართლო მოხელეებს შორის  59,26 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და მოსამართლეებს შორის 40,74 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და მიმდებარე პროფესიებს 

შორის (იურისტები, ადვოკატები, ნოტარიუსები, ა.შ. …) 

29,63 

ურთიერთობა სასამართლო მოხელესა და ხელისუფლების ორგანოებს 

შორის 

44,44 

სასამართლო მოხელის საქციელი პირად ცხოვრებაში  40,74 
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სასამართლო მოხელის მიერ პროფესიული საქმიანობისთვის 

გამოყენებული ადგილის გარეგანი სახე  

37,04 

დისციპლინური წესები სასამართლო მოხელესთან მიმართებით 51,85 

დისციპლინური სანქციები და/ან სასამართლო მოხელის წინააღმდეგ 

არსებული სასამართლო საქმეები   

37,04 

პროფესიული საიდუმლოება 70,37 

დოკუმენტები და/ან ნიშნები სასამართლო მოხელის გამართლებასთან 

დაკავშირებით   

22,22 

სასამართლო მოხელის პროფესიულ ანგარიშვალდებულებასთან 

დაკავშირებული ზომები  

37,04 

ზომები დაკავშირებული სასამართლო მოხელის მიერ კლიენტების 

მოზიდვის და/ან გადმობირების შესაძლებლობასთან ან შესაძლებლობის 

აკრძალვასთან დაკავშირებით  

29,63 

სასამართლო მოხელის პროფესიული ვებგვერდის შინაარსთან 

დაკავშირებული ზომები  

14,81 

ურთიერთობები სასამართლო მოხელესა და მის თანამშრომლებს შორის  33,33 

სასამართლო მოხელის შესაძლებლობის შედავება 22,22 

შესაძლებლობა ან მისი არარსებობა სასამართლო მოხელისთვის 

ზეგავლენა მოახდინოს თავის საქმიანობაზე  

37,04 

დეონტოლოგიის ორგანოები 29,63 

 

ცხრილი 5.12: რა წესრიგდება ეთიკის წესებით 
 

 

5.5. დისციპლინური წარმოება 

 

რაც შეეხება დისციპლინურ წარმოებას, მსოფლიოს 47 ქვეყანაში 44 ქვეყანას (93,62%) აქვს 

წესები, რომლებიც ასევე მოიცავს დისციპლინურ წესებს აღმასრულებლების 

პროფესიასთან მიმართებით (გამონაკლისი: გერმანია).  

 

არის თუ არა ეს დისციპლინური წესები თავმოყრილი ერთ დოკუმენტში? აქ სახეზეა 

განსხვავებული პასუხები: ყველა ქვეყანას არ აქვს განსაკუთრებული კოდექსი ან 

რეგულაცია დისციპლინური წარმოების შესახებ. ევროპაში გამოკითხული 27 ქვეყნიდან:  

  

• 20 ქვეყანას (74,07%) აქვს დისციპლინური წარმოების კოდექსი: 

 

o ინგლისი და უელსი, ბელგია, ესპანეთი, ესტონეთი, ფინეთი, საქართველო, 

საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, ლატვია, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ჰოლანდია, ნორვეგია, 

პორტუგალია, რუსეთის ფედერაცია, სლოვაკეთი, შვედეთი, შვეიცარია 

(ჟენევის კანტონი), ჩეხეთის რესპუბლიკა 

 

• 7 ქვეყანას არ აქვს დისციპლინური წესების შემცველი სპეციფიკური დოკუმენტი 
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o ბულგარეთი, შოტლანდია, საფრანგეთი, ლიტვა, ლუქსემბურგი, 

რუმინეთი, სლოვენია. 

 

უმრავლეს ქვეყანაში არსებობს აღმასრულებლის პროფესიისთვის სპეციფიკური 

დისციპლინური წესები: მსოფლიოში 81,82%.  

 

ევროპაში ხსენებული 27 ქვეყნიდან ფინეთს, იტალიას, ლუქსემბურგს, ნორვეგიას, 

სლოვენიას და შვედეთს არ აქვთ პროფესიისთვის სპეციფიკური წესები. ლუქსემბურგისა 

და სლოვენიის გარდა ეს ეხება ქვეყნებს, რომლებშიც აღმასრულებელი საჯარო მოხელეა. 

ისევე როგორც ეთიკის კოდექსის შემთხვევაში, დისციპლინურ წესებთან 

დაკავშირებითაც, ასეთ შემთხვევებში მომედებს იურიდიულ პროფესიაზე 

(ლუქსემბურგი, ნორვეგია, სლოვენია) ან საჯარო მოხელეებზე (იტალია, შვედეთი) 

მოქმედი დისციპლინური წესები.  

 

რას არეგულირებს დისციპლინური წესები? 

 

 მსოფლიო* აფრიკა ევროპა 

პროფესიული, ეთიკური და/ან დეონტოლოგიური 

წესების დარღვევა  

37 15 20 

პროფესიის განხორციელებასთან დაკავშირებული 

კანონის დარღვევა  

35 14 19 

პროფესიასთან კავშირში არმყოფ ფაქტებთან 

მიმართებით კანონის დარღვევა  

20 11 9 

პროფესიულ ფაქტებთან დაკავშირებული 

პატიოსნების, ღირსების ან ტაქტის დარღვევა  

29 11 17 

არაპროფესიულ ფაქტებთან დაკავშირებული 

პატიოსნების, ღირსების ან ტაქტის დარღვევა 

19 10 9 

 

* რიგ ქვეყნებში 

 

ცხრილი 5.13: რას არეგულირებს დისციპლინური წესები 
 

რაც შეეხება სანქციებს, უმრავლეს ქვეყანას აქვს სანქციების სხვადასხვა დონე 

(მსოფლიოში 85%, აფრიკაში 100% და ევროპაში 82,61%). ევროპის სამ ქვეყანას (ფინეთი, 

ნორვეგია და რუსეთი) აქვთ საჯარო სამსახურზე დაფუძნებული სისტემა. შოტლანდიაში, 

სანქცირების დონე, პროფესიისგან მომავალი მრავალი კრიტიკის მიუხედავად, 

შეზღუდულია მხოლოდ ყველაზე დაბალი კლასის სანქციებზე.  

 

სანქციები მსოფლიოში (42-იდან 38 ქვეყანაში, ანუ 90.48%) მოიცავენ სასამართლო 

მოხელეების საქმიანობის შეჩერებას. აფრიკაში, 100%ს აქვს ამგვარი უფლებამოსილება.  
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ევროპაში 21 ქვეყანაში (24 ქვეყნიდან, 87.5%) არსებობს ამგვარი უფლებამოსილება: 

 

o ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, შოტლანდია, ესპანეთი, 

ფინეთი, საფრანგეთი, საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, 

ლიტვა, მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, 

ნორვეგია, ჰოლანდია, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვენია, სლოვაკეთი, 

შვედეთი, შვეიცარია (ჟენევის კანტონი), ჩეხეთის რესპუბლიკა  

 

3 ქვეყანაში არ არის ასეთი უფლებამოსილება: 

o ესტონეთი, ლატვია, რუსეთის ფედერაცია. 

 

მსგავსი ტენდენცია შეიმჩნევა მუდმივად საქმიანობის უფლების ჩამორთმევაზე: 

მსოფლიოში 39 ქვეყანაში (41 ქვეყნიდან, 95,12%) დისციპლინური სანქციების შედეგად 

სასამართლო მოხელე შეიძლება იქნას განთავისუფლებული.  

 

ევროპაში 23 ქვეყანაში (24 ქვეყნიდან, 95.83%) არსებობს ასეთი 

უფლებამოსილება (ინგლისი და უელსი, ბელგია, შოტლანდია, ესპანეთი, ფინეთი, 

საფრანგეთი, საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, 

მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ნორვეგია, ჰოლანდია, 

პორტუგალია, რუსეთის ფედერაცია, სლოვენია, სლოვაკეთი, შვედეთი, შვეიცარია 

(ჟენევის კანტონი) ჩეხეთის რესპუბლიკა. ერთადერთი გამონაკლისია ბულგარეთი.  

 

რაც შეეხება იურისდიქციას დისციპლინურ წარმოებაში, ვხვდებით განსხვავებულ 

შეხედულებებს: 

 

 მსოფლიო* ევროპა 

არ არსებობს 10 4 

ჩვეულებრივი კომპეტენციის იურისდიქციები 13 7 

სპეციალური იურისდიქცია 8 5 

სპეციალური დაწესებულება 4 3 

პროფესია, სპეციალური განყოფილების სახით (მაგალითად, 

დისციპლინარული პალატა), ყველა სანქციისთვის რაც 

შეიძლება იქნას გამოტანილი 

17 11 

პროფესია, სპეციალური განყოფილების სახით (მაგალითად, 

დისციპლინარული პალატა), ნაწილი სანქციებისთვის რაც 

შეიძლება იქნას გამოტანილი 

6 3 

სხვა (გთხოვთ დააზუსტოთ): 

 

5 3 

* ქვეყნების რაოდენობა; შესაძლებელი იყო განსხვავებული პასუხების გაცემა 

 

ცხრილი 5.14: იურისდიქცია დისციპლინურ წარმოებაში 
 

შეიძლება თუ არა დისციპლინური სანქციის გასაჩივრება? 
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ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს შეზღუდვები დისციპლინური სანქციის გასაჩივრებაზე. 

მხოლოდ ორი (ევროპული) ქვეყანა არ აძლევს აღმასრულებელს საშუალებას, გაასაჩივროს 

დისციპლინური სანქცია: ნორვეგია (საჯარო მოხელეზე დაფუძნებული სისტემა) და 

ჩეხეთის რესპუბლიკა (თვითდასაქმებაზე დაფუძნებული სისტემა): 

 

 

ცხრილი 5.15: შეზღუდვები დისციპლინარულ სანქციებზე 
 

 

5.6. დისციპლინური კომისია 

 

რაც შეეხება დისციპლინურ წარმოებაზე პასუხისმგებელ ორგანოს, აღსანიშნავია, რომ 

ქვეყნების მნიშვნელოვან რაოდენობაში,  წარმოებას ახორციელებს პროფესიასთან 

უშუალოდ დაკავშირებული ორგანო: 

 

 ევროპა 

 

პროფესიის შიგნით არსებული 

ორგანო  

ესპანეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, საქართველო, 

ლიტვა, ნორვეგია, რუმინეთი, რუსეთის 

ფედერაცია, შვედეთი  

პროფესიის გარეთ არსებული 

ორგანო  

შოტლანდია, ესტონეთი, საფრანგეთი, 

ლუქსემბურგი, მოლდოვა, ჰოლანდია, შვედეთი, 

ჩეხეთის რესპუბლიკა  

შერეული ორგანო  ინგლისი და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, 

საბერძნეთი, უნგრეთი, ლატვია, მაკედონიის 

ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკა, 

მოლდოვა, პორტუგალია, სლოვაკეთი  

 

ცხრილი 5.16: დისციპლინურ წარმოებაზე პასუხისმგებელი ორგანო 
 

ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობის უკეთესი შესწავლით ვხედავთ, რომ 

განსხვავებულია აგრეთვე დისციპლინური ორგანოს წევრთა რაოდენობა:  

 

 

 
ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

 

ბულგარეთი 

 

მუხლი 65  

 

 მსოფლიო % ევროპა % 

კი 80,49 79,17 

არა 7,32 8,33 

მხოლოდ გარკვეული სანქციებისთვის 12,2 12,5 
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დისციპლინური კომიტეტი შედგება სულ მცირე რვა წევრისაგან. 

დისციპლინური კომიტეტის მანდატი განისაზღვრება სამი წლით.  

იუსტიციის მინისტრი ნიშნავს დისციპლინური კომიტეტის წევრთა 

ნახევარს.  

პალატის წევრი შეიძლება არჩეულ იქნას პალატის წევრთაგან 

დისციპლინური კომიტეტის წევრად თუკი ის:  

 1. სულ მცირე 5-წლის განმავლობაში მსახურობდა სასამართლოში; 

 2. არ ყოფილა არჩეული ამ ორგანოს წევრად ზედიზედ ორზე მეტი 

ვადით. 

 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 114 

 

დისციპლინური კომიტეტი შედგება 9 წევრისაგან. 

 

დისციპლინური კომიტეტი თავისი წევრებისგან ირჩევს 

თავმჯდომარეს და ვიცე-თავმჯდომარეს.  

 

დისციპლინური კომიტეტის მართვა, გადაწყვეტილებების მიღება 

და საქმიანობა წესრიგდება პალატის დისციპლინური წესებით. 

 

დისციპლინური  კომიტეტის ვიცე-თავმჯდომარე ცვლის 

დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარეს. 

 

დისციპლინური კომიტეტის წევრობა შეუთავსებადია პალატის 

პრეზიდიუმის და აუდიტის კომიტეტის წევრობასთან. 

 

ყაზახეთი 

მუხლი 171. დისციპლინური წარმოება 

 

დისციპლინური ჯარიმის დაკისრების უფლება კერძო 

აღმასრულებლებზე ენიჭება უფლებამოსილ და ტერიტორიულ 

ორგანოს, რომელიც აფუძნებს სულ მცირე ხუთი და ყველა 

შემთხვევაში კენტი რაოდენობის წევრებისგან შემდგარ 

დისციპლინურ კომისიას დისციპლინური გადაცდომების 

განსახილველად.    

 

უფლებამოსილი და ტერიტორიული ორგანოს თავმჯდომარის მიერ 

დაფუძნებული დისციპლინური კომისიის შემადგენლობა 

აუცილებლად უნდა მოიცავდეს კერძო აღმასრულებელთა 

შესაბამისი რეგიონული კოლეგიის წარმომადგენელს.  

 

დისციპლინური კომისიის შეხვედრების წესი დგინდება 

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დამტკიცებული დებულებით.  

კოსოვო მუხლი 370. დისციპლინური კომისიის შემადგენლობა 

 

მინისტრის მიერ დანიშნული დისციპლინური კომისია შედგება სამი (3) 
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წევრისაგან: 

1.1. ორ (2) წევრს მოსამართლეთაგან წარადგენს კოსოვოს იუსტიციის საბჭო; 

1.2. ერთ (1) წევრს კერძო აღმასრულებელთაგან წარადგენს პალატა. 

 

დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარეს და წევრებს უნდა ჰყავდეთ 

მათი შემცვლელები. დისციპლინური კომიტეტის წევრები ინიშნებიან ორი 

(2) წლის ვადით გადანიშვნის შესაძლებლობით.  

 

დისციპლინური კომიტეტის წევრები უფლებამოსილი არიან მიიღონ 

ანაზღაურება გაწეული სამუშაოსთვის, რაც გადაიხდება პალატის 

სახსრებიდან, რომლის ოდენობა დგინდება მინისტრის მიერ 

აღმასრულებელთა პალატის წინადადების გათვალისწინებით.  

 

ამ კანონის დებულებები კერძო აღმასრულებლების პასუხისმგებლობისა და 

დისციპლინური წარმოების შესახებ სათანადოდ გავრცელდება 

აღმასრულებლების შემცვლელებსა და მოადგილეებზე. 

საფრანგეთი სასამართლო აღმასრულებლები ექვემდებარებიან დისციპლინურ მოსმენას, 

რაც იმართება რეგიონულ და დეპარტამენტის პალატებს შორის, 

რომლებშიც ისინი საქმიანობენ და რომელიც შედგება მათი არჩეული 

წევრებისგან. დეპარტამენტის პალატა პასუხისმგებელია მტკიცებულებების 

შეგროვებაზე, ხოლო რეგიონული პალატა - სანქციის დაკისრებაზე.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 59. დისციპლინური ორგანო 

 

პალატის დისციპლინური კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებებს 

დისციპლინური წარმოების პირველ ინსტანციაზე.  

 

დისციპლინური კომიტეტის წევრები აირჩევიან პალატის ასამბლეის 

მიერ.  

 

დისციპლინური კომიტეტი ახორციელებს დისციპლინურ წარმოებას 

გაცხადებული ანგარიშის საფუძველზე და იღებს მასზე 

გადაწყვეტილებას.  

 

დისციპლინური კომიტეტი შედგება ხუთი წევრისგან, რომელთაგან: 

სამი მოსამართლე ინიშნება იმ რაიონული სასამართლოს 

ტერიტორიიდან, რომლის ფარგლებშიც დანიშნულია 

აღმასრულებელი და ორი წევრი - პალატიდან. 

 

დისციპლინური წარმოება იწყება პალატის მოთხოვნით, იმ 

კომპეტენტური სასამართლოს მოთხოვნით, რომლის 

ტერიტორიაზეც არის დანიშნული აღმასრულებელი, მხარეებისა და 

აღსრულების მონაწილეების მოთხოვნით.  
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დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ 

შეიძლება საჩივრის შეტანა იუსტიციის მინისტრთან.  

 

იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილების წინააღმდეგ 

აღმასრულებელს შეუძლია წამოიწყოს ადმინისტრაციული 

წარმოება.  

 

დისციპლინური კომიტეტის მუშაობის სხვა საკითხები წესრიგდება 

პალატის წესდებით და სხვა აქტებით.  

ლატვია ლატვიას აქვს დისციპლინური წარმოების კომისია, რომელიც შედგება 5 

ადამიანისგან: 

• 2 წარმომადგენელი იუსტიციის სამინისტროდან;  

• 2 წარმომადგენელი ირჩევა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 

აღმასრულებლების გენერალური კრების მიერ;  

• 1 მოსამართლე უზენაესი სასამართლოდან ინიშნება უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ.  

სერბეთი მუხლი 532. დისციპლინური კომისიის შემადგენლობა 

 

დისციპლინური კომისია შედგება ხუთი წევრისგან. 

 

მინისტრი ნიშნავს სამ წევრს იმ მოსამართლეთა რიგებიდან, რომელთაც 

აქვთ გამოცდილება სააღსრულებო და უზრუნველყოფის პროცესებში.  

 

დანარჩენი ორი წევრი ინიშნება პალატის აღმასრულებელი კომიტეტის 

მიერ პალატის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი აღმასრულებლების 

რიგებიდან.  

 

დისციპლინური კომისიის წევრები საკუთარი შემადგენლობიდან ირჩევენ 

თავმჯდომარეს ორი წლის ვადით.  

 

დისციპლინური კომისიის წევრები საკომისიოს სახით მიიღებენ 

კომპენსაციას გაწეული სამუშაოსთვის, რომლის ოდენობა დგინდება 

მინისტრის მიერ.   

 

ცხრილი 5.17: დებულებები დისციპლინური წარმოების შესახებ 
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6. კვალიფიკაცია და ტრენინგი 

 

6.1. შერჩევა და სამუშაოზე აყვანა 

 

CEPEJ ევროპის სამართლებრივი სისტემების შეფასებაში158 აღნიშნავს: “ევროპაში, 

აღმასრულებელთა პოსტზე დასანიშნ კანდიდატებს ხშირად მოეთხოვებათ პრაქტიკული 

სტაჟირების გავლა და/ან იურისტის ხარისხის ქონა. აღმასრულებელთა მიმართ 

დაწესებულმა პირობებმა მათ უნარებთან დაკავშირებით უნდა განათავსონ 

აღმასრულებლები იგივე მოლოდინის და ტრენინგის დონეზე, როგორი მოლოდინიც 

არის მოსამართლეებისა და იურისტების მიმართ. […]. რაც შეეხება მომავალი 

აღმასრულებლებისთვის ჩასატარებელ ტრენინგს და შესაძლო საბოლოო შერჩევის 

პროცედურას, წევრ სახელმწიფოებში არსებობს განსხვავებული სისტემები. პასუხების 

გამცემი ქვეყნების ან დაწესებულებების დაახლოებით სამმა მეოთხედმა (36-მა 48-იდან) 

განაცხადა, რომ აღმასრულებელთა პროფესიაში შესასვლელად არსებობდა სპეციალური 

წინასწარი ტრენინგი (განსხვავებით უკვე მოქმედი აღმასრულებლებისთვის ჩატარებული 

ტრენინგისა) ან გამოცდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მზარდი ტენდენციაა (70% 2010 წელს) 

და რომ წინასწარი ტრენინგი აღსრულების სფეროში მვკიდრდება ევროპულ 

სტანდარტად.”  

 

ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ბელგია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, აღმასრულებლებს, 

დანიშვნამდე მოეთხოვებათ ასისტენტად (მოადგილედ) რამდენიმე წლის მუშაობის 

გამოცდილება. ჰოლანდიაში, აღმასრულებელს, რომელსაც სურს, რომ იქნას დანიშნული, 

უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 2 წლის აღმასრულებლის ასისტენტად მუშაობის 

გამოცდილება (DLPEA-ს მე-5 მუხლი). აღმასრულებლის ასისტენტად დასანიშნად 

კანდიდატს ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს თეორიული გამოცდები (თეორიული სწავლება 

გრძელდება 3 წელი და ტარდება გამოყენებითი მეცნიერების უნივერსიტეტის მიერ 

უტრეხტში), და უნდა ჰქონდეს დასრულებული ერთწლიანი სტაჟირება (DLPEA-ს 27-ე 

მუხლი). 

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 5  

 

კერძო აღმასრულებლის კვალიფიკაციას შეიძლება დაეუფლოს 

ნებისმიერი ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი, რომელიც არის ბულგარეთის 

მოქალაქე და აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: 

 

1. აქვს იურიდიუილი განათლება; 

2. არის ქმედუნარიანი სასამართლო სისტემის შესახებ კანონის 

თანახმად;  

                                                
158 CEPEJ ევროპის სასამართლო სისტემები (2012), გვერდი 328-329 
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3. აქვს სამწლიანი იურიდიული პრაქტიკა; 

4. არ ყოფილა ცნობილი დამნაშავედ ცნობილი და ნასამართლევი 

ზოგადი ხასიათის წინასწარ განზრახული დანაშაულისთვის, 

იმისდა მიუხედავად, მოხდა თუ არა მისი რეალიბილიტაცია;  

5. არ ქონია გაუქმებული კერძო აღმასრულებლის კვალიფიკაცია;  

6. არ ქონია ჩამორთმეული უფლება, განახორციელოს იურიდიული 

პროფესიის პრაქტიკა ან სამეწარმეო საქმიანობა;  

7. არ იმყოფება გადახდისუუნარობის წარმოებაში ან არ არის 

უფლებრივად აღდგენილი გადახდისუუნარო და არ ყოფილა 

დამნაშავედ ცნობილი გაკოტრებაში;  

8.  გაიარა კერძო აღმასრულებლების კონკურსი.  

 

პირველი აბზაცის მესამე პუნქტში მითითებულ იურიდიულ პრაქტიკაში 

ჩაითვლება დრო, რომლის განმავლობაშიც ადამიანს ეკავა პოზიცია ან 

ახორციელებდა პროფესიულ პრაქტიკას დარგში, რომელიც მოითხოვს 

იურიდიულ განათლებას და შესაძლებლობებს, მათ შორის, იურიდიული 

განათლების მქონე პირების მუშაობის ხანგრძლივობა შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს გამომძიებლებად.  

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 9, აბზაცები 1 და 2: 

 

აღმასრულებელი შეიძლება დაინიშნოს ჩეხეთის რესპუბლიკის 

მოქალაქეთაგან, რომლებიც: 

ა) არიან სრულად ქმედუნარიანნი; 

ბ) დაამთავრეს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და 

ცხოვრობენ ჩეხეთის რესპუბლიკაში; 

გ) არ აქვთ კრიმინალური ისტორია; 

დ) აქვთ აღმასრულებლის სულ მცირე სამწლიანი სამუშაო 

გამოცდილება და  

ე) ჩაბარებული აქვთ აღმასრულებლის გამოცდა.  

 

აღმასრულებლის სამწლიან გამოცდილებად წინამდებარე აქტის 

შესაბამისად მიიჩნევა აღმასრულებლის პროფესიული გამოცდილება, 

აღმასრულებლის კანდიდატობის და უმცროსი აღმასრულებელი მდივნის 

გამოცდილება. პალატა სრულად განიხილავს აღმასრულებლის 

გამოცდილებად შემდეგ პროფესიულ გამოცდილებებს: მოსამართლეობა, 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობა, საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწეობა 

პროკურორობა, ადვოკატობა, ნოტარიუსობა, კომერციული იურისტობა, 

სასამართლოში პრაქტიკა, პროკურორის უმცროსი მდივნობა, 

ნოტარიუსის უმცროსი მდივნობა, და უმცროსი კომერციული მდივნობა; 

სამინისტროს თანხმობით პალატას აგრეთვე შეუძლია განიხილოს 

მაქსიმუმ 2-წლიანი გამოცდილება სხვა იურიდიულ პროფესიაში. 

 

მუხლი 128 
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მე-9 ნაწილის 1ბ პუნქტის თანახმად იურიდიულ განათლებად მიიჩნევა 

ჩეხეთის რესპუბლიკაში ან სლოვაკეთის რესპუბლიკაში 

რეგისტრირებული უნივერსიტეტის, ან მათი წინამორბედის 

იურიდიული ფაკულტეტის დამთავრება.  

საფრანგეთი ზოგადი პირობები: 
 

➢ საფრანგეთის ეროვნება, როგორც ეს განსაზღვრულია 

ეროვნების კოდექსით. 

➢ არ უნდა ჰქონდეთ კრიმინალური ისტორია და არ უნდა იყოს 

მიღებული რაიმე დისციპლინური ზომები მათ წინააღმდეგ.  

➢ არასდროს არ უნდა ჰქონდეთ ჩადენილი ღირსების, 

პატიოსნების და მორალის საწინააღმდეგო ქმედება; 

➢ არასდროს არ უნდა იყვნენ ცნობილი გაკოტრებულად. 

 

დამატებითი მოთხოვნები 
➢ კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ უნივერსიტეტის ხარისხი 

სამართალში 

➢ გავლილი უნდა ჰქონდეს პრაქტიკული ტრენინგი  

➢ ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს პროფესიული გამოცდა, გარდა იმ 

შემთხვევისა, თუკი ისინი მთლიანად ან ნაწილობრივ არიან 

განთავისუფლებული ამ მოთხოვნისგან. 

 

პროფესიაში შესვლის სტანდარტული მეთოდი 
 

მომავალ აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს იურიტის ხარისხი ან 

ეკვივალენტური კვალიფიკაცია პრაქტიკული ტრენინგის დაწყებამდე. 

პრაქტიკული ტრენინგის ხანგრძლივობა ორი წელია, რომლის ნახევარი 

გატარებულ უნდა იქნას აღმასრულებლის ოფისში. მეორე ნახევარი უნდა 

შესრულდეს ნოტარიუსის, აუქციონისტის იურისტის (ადვოკატის), 

ბუღალტრის, საჯარო მმართველის, კომპანიის იურიდიული ან 

საგადასახადო დეპარტამენტის ან რეგულირებული იურიდიული ან 

სასამართლო პროფესიის წევრთან საზღვარგარეთ.  

პრაქტიკული ტრენინგის ეს პერიოდი შეიძლება შემცირდეს ერთი წლით 

იმ კანდიდატებისთვის, რომელთაც ჩააბარეს კომერციული სასამართლოს 

თანაშემწის, აუქციონისტის, ნოტარიუსის გამოცდა ან კანდიდატისთვის, 

რომელსაც აქვს მეორე ხარისხის (ასპირანტის) იურიდიული განათლება, 

რითაც მათ ენიჭებათ იურისტის კვალიფიკაცია. 

პრაქტიკული გამოცდილების პერიოდი მოიცავს პროფესიულ პრაქტიკას 

და ტრენინგ კურსებს, რომლებიც ტარდება აღმასრულებელთა ეროვნული 

პალატისა და პროცესის ეროვნული სკოლის მიერ. 

პრაქტიკული ტრენინგის პერიოდი სრულდება პროფესიული გამოცდით 

გამომცდელთა ეროვნული საბჭოს წინაშე. ამ საბჭოს თავმჯდომარეობს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (conseiller), უნივერსიტეტის 

უფროსო ლექტორი, სამი აღმასრულებელი და აღმასრულებლის მდივანი.  

 

გამონაკლისები პროფესიაში შესვლის სტანდარტული მეთოდიდან 
 

ზოგიერთ შემთხვევაში კანონი უშვებს გამონაკლისს პრაქტიკული 

ტრენინგის სრული ან ნაწილობრივი მოთხოვნიდან, პროფესიული 

გამოცდის მოთხოვნიდან და ხარისხის კვალიფიკაციის მოთხოვნიდანაც 

კი: 
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➢ გამონაკლისი ხარისხის კვალიფიკაციის მოთხოვნიდან:  

პირები, ვისაც ხარისხი აქვს პოლიტიკის სწავლების 

ინსტიტუტისგან ან პროცესის ეროვნული სკოლის 

კურსდამთავრებულები, რომლებსაც აქვთ მდივნად 

მუშაობის ათწლიანი გამოცდილება თავისუფლდებიან 

იურისტის ხარისხის მოთხოვნიდან. 

➢ სრული გათავისუფლება პროფესიული გამოცდისგან და 

პრაქტიკული ტრენინგის ვადისგან. 

ყველა ყოფილი აღმასრულებლისთვის. 

➢ გამონაკლისი თითოეულ შემთხვევაზე. 

გადაწყვეტილებას იღებს იუსტიციის სამინისტრო 

აღმასრულებელთა ეროვნული პალატის რჩევის 

საფუძველზე. 

აუქციონისტები თავისუფლდებიან პრაქტიკული 

ტრენინგის მოთხოვნისგან და შეიძლება აგრეთვე 

განთავისუფლდნენ პროფესიული გამოცდიდან. 

➢ პრაქტიკული ტრენინგის ვადისგან განთავისუფლება 

იუსტიციის მინისტრის გადაწყვეტილებით:  

უფროსი მდივნები ან თანამშრომლები, რომლებიც 

პრაქტიკაში არიან ექვსი წლის განმავლობაში და აქვთ 

იურისტის ხარისხი. 

➢ პროფესიული გამოცდისგან და პრაქტიკული ტრენინგის 

პერიოდის ნაწილობრივი ან სრული ვადისგან 

განთავისუფლება:  

ყოფილი მოსამართლეები, ადმინისტრაციული 

სასმართლოს ყოფილი  პრეზიდენტები და მოსამართლეები, 

სამართლის და ეკონომიკის ყოფილი ლექტორები და 

უფროსი ლექტორები, ყოფილი ნოტარიუსები, ყოფილი 

უფროსი ლექტორები და ნაწილობრივ განაკვეთზე მყოფი 

ლექტორები, რომლებსაც აქვთ სამართალმცოდნეობის 

დოქტორის ხარისხი და სულ მცირე ორწლიანი პრაქტიკის 

გამოცდილება, უზენაესი სასამართლოს და სახელმწიფო 

საბჭოს ყოფილი ადვოკატები, ვისაც აგრეთვე აქვს სულ 

მცირე ორწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება,  პირები, 

რომლებიც ხუთი წელი მუშაობდნენ საჯარო ან კერძო 

კომპანიის იურიდიულ ან საგადასახადო განყოფილებაში, 

რომელშიც სულ მცირე სამი შიდა იურისტი იყო 

დასაქმებული;  სასამართლოს ყოფილი მდივნები შეიძლება 

განთავისუფლდნენ როგორც პროფესიული ტრენინგის 

ვადიდან, ისე პროფესიული გამოცდიდან იუსტიციის 

მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

 

პროფესიაში შესვლის სპეციალური მეთოდი 
 

ფრანგები, რომლებმაც განათლება მიიღეს ევროკავშირის წევრ 

ქვეყანაში. 1990 წლის 21 დეკემბრის განკარგულება უფლებას აძლევს 

ფრანგებს, რომლებსაც სერტიფიკატი ან ხარისხი მიენიჭათ 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში ან განახორციელეს გარკვეული 

საქმიანობა ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, გარკვეული პირობებით 

განთავისუფლდნენ ხარისხის მოთხოვნისგან, ისევე როგორც 

პროფესიული ტრენინგისა და გამოცდისგან. 
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ეს უმეტესწილად მოქმედებს იმ კანდიდატებზე, ვისაც აქვს 

უნივერსიტეტის ხარისხი (იურისტის ხარისხი ან ექვივალენტი) და 

დიპლომი, რომელიც ადასტურებს, რომ მათ გაიარეს პროფესიული 

ტრენინგის პერიოდი წევრ სახელმწიფოში ან სხვა ქვეყანაში. 

წარდგენილ უნდა იქნას წევრი სახელმწიფოს ან სხვა ქვეყნის 

შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი, რომელიც 

აღიარებს კვალიფიკაციას და ადასტურებს, რომ პროფესიულ 

ტრენინგს ადგილი ჰქონდა ამ ქვეყანაში. 

 

კანდიდატმა მაინც უნდა ჩააბაროს გამოცდა აღმასრულებელთა 

საგამოცდო საბჭოს წინაშე.  

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 32. აღმასრულებლის დანიშვნის პირობები 

 

პირი შეიძლება დაინიშნოს აღმასრულებლად, თუკი ის 

აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 

 

1) არის მაკედონიის რესპუბლიკის მოქალაქე; 

2) ჰქონდეს გამოცდის გავლის შესაძლებლობა და იყოს კარგ 

მდგომარეობაში ჯანმრთელობის კუთხით;  

3) დამთავრებული ჰქონდეს იურიდიული ფაკულტეტი; 

4) ჰქონდეს სულ მცირე ხუთწლიანი მუშაობის გამოცდილება 

სამართლებრივ საკითხებში ან სამწლიანი გამოცდილება 

აღსრულების საკითხებში; 

5) ჩაბარებული ჰქონდეს აღმასრულებლის გამოცდა იუსტიციის 

მიერ დადგენილი პროგრამის შესაბამისად; 

6) ფლოდბეს მაკედონიურ ენას;  

7) არ ჰქონდეს საბოლოო სასამართლო გადაწყვეტილებით 

მისჯილი უპირობო სასჯელი ექვს თვეზე მეტი ვადით 

პატიმრობის სახით, ან არ ჰქონდეს ჩამორთმეული მისი, 

როგორც აღმასრულებლის პროფესიის პრაქტიკის უფლება; 

8) ჰქონდეს აღჭურვილობა და სივრცე რაც საჭიროა 

სააღსრულებო საქმიანობის სათანადოდ 

განსახორციელებლად; და 

9) საჯარო ნოტარიუსს მისცეს განცხადება მისი ქონებრივი 

მდგომარეობის შესახებ, არასწორი მონაცემების წარდგენის 

შემთხვევაში ყველა სათანადო შედეგით. 

 

ამ მუხლის პირველი აბზაცის მე-6 ნაწილის მოთხოვნა 

დასტურდება მაკედონიის რესპუბლიკაში დასრულებული 

განათლებით; თუკი განათლება მიღებულია საზღვარგარეთ და 

ამასთან არსებობს მაკედონიური ენის ცოდნის სერტიფიკატი 

გაცემული “Kiril and Metodij” უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 

ფაკულტეტის მიერ მაკედონიური ენისა და სამხრეთ სლავური 

ენების დეპარტამენტთან ერთად.  
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იუსტიციის მინისტრი ადგენს აღჭურვილობის და საოფისე 

ფართის მოთხოვნებს, რაც საჭიროა ამ მუხლის პირველი 

პარაგრაფის მე-8 ნაწილის პირობების დასაკმაყოფილებლად.   

 

ამ მუხლის პირველი პარაგრაფის მე-9 ნაწილის პირობა 

ითვალისწინებს განაცხდს საჯარო ნოტარიუსის წინაშე, 

რომელშიც პირი უთითებს მის ფინანსურ მდგომარეობას, 

ქონებრივ მდგომარეობას, ფინანსურ საჩივრებს, 

ვალდებულებებს, ვალებს და მსგავს ინფორმაციას, რაზეც 

ვრცელდება ყალბი ჩვენების მიცემისთვის გათვალისწინებული 

სისხლის სმართლებრივი შედეგები (სისხლის სამართლის 

კოდექსის 367-ე მუხლი).  

ყაზახეთი მუხლი 140. კერძო აღმასრულებლები ყაზახეთის 

რესპუბლიკაში  

 

კერძო აღმასრულებლის პოზიციას იკავებს ყაზახეთის რესპუბლიკის 

მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული 

განათლება და სულ მცირე უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში 

გავლილი აქვს განგრძობადი ტრენინგი პრობაციაზე კერძო 

აღმასრულებლის ოფისში, ჩააბარა საკვალიფიკაციო გამოცდა, მოიპოვა 

სააღსრულებო დოკუმენტების აღსრულების ლიცენზია 

(‘აღმასრულებლის ლიცენზია’) და გაიარა კონკურსი კერძო 

აღმასრულებლის ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად კანონით 

დადგენილი წესით.  

 

კერძო აღმასრულებლის პოზიციას ვერ დაიკავებს პირი, რომელიც 

ყაზახეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად ცნობილია 

უნარშეზღუდულად ან ნაწილობრივ უნარშეზღუდულად; რომელსაც 

სასამართლო წესით დაეკისრა ადმინისტრაციული სანქცია 

კორუფციის სამართლის დარღვევისთვის კერძო აღმასრულებლად 

დანიშვნამდე სამი წლის განმავლობაში; გათავისუფლებულ იქნა 

სამოქალაქო ან სამხედრო სამსახურიდან, სასჯელთაღსრულებითი 

ორგანოდან, სასამართლო ან მართლმსაჯულების სააგენტოდან 

უარყოფითი მიზეზების გამო; აქვს დავალიანება სასამართლოს მიერ 

დადგენილი დოკუმენტის საფუძველზე ან ჩამოერთვა 

აღმასრულებლის ლიცენზია.  

კოსოვო მუხლი 326. კერძო აღმასრულებელთა დანიშვნის პირობები  

 

პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს, შეიძლება 

დანიშნულ იქნან კერძო აღმასრულებლებად: 

 

1.1. უნდა იყოს კოსოვოს რესპუბლიკის მოქალაქე; 

1.2. უნდა ქონდეს უფლებაუნარიანობა და სამედიცინო 
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თვალსაზრისით საქმიანობისთვის შესაფერისი; 

1.3. დამთავრებული უნდა ჰქონდეს იურიდიული ფაკულტეტი 

ქვეყანაში ან ქვეყნის გარეთ, რა შემთხვევაშიც დიპლომი წარდგენილ 

უნდა იქნას კოსოვოს რესპუბლიკაში; 

1.4. ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს ადვოკატთა გამოცდა; 

1.5. უნდა ჰქონდეს სულ მცირე სამწლიანი იურიდიული პრაქტიკა; 

1.6. ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს აღმასრულებლის გამოცდა; 

1.7. არ უნდა იყოს რაიმე გამოძიების ობიექტი სისხლის 

სამართლებრივი დარღვევისთვის, შესაბამისად, არ უნდა იყოს 

ცნობილი დამნაშავედ რაიმე დანაშაულისთვის პატიმრობით რაიმე 

ქმედებისთვის, რისთვისაც გათვალისწინებულია პატიმრობა სულ 

მცირე ექვსი (6) თვის ვადით, რასაც ზეგავლენა აქვს აღმასრულებლის 

პატიოსნებაზე. 

1.8. მან უნდა წარადგინოს ქონების დეკლარაცია სახელმწიფო 

ნოტარიუსის წინაშე, არასწორი ჩვენების მიცემისთვის ყველა 

თანმდევი შედეგებით.  

 

თუკი პირის წინააღმდეგ, რომელმაც წარადგინა განცხადება კერძო 

აღმასრულებლად დანიშვნის თაობაზე, მიმდინარეობს სისხლის-

სამართლებრივი დევნა, დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება 

გადაიდება სისხლის სამართლის პროცესში საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებამდე.  

ლატვია სასამართლო აღმასრულებლებად შეიძლება დაინიშნონ პირები, 

რომლებიც: 

 

• არიან ლატვიის რესპუბლიკის მოქალაქეები; 

• უმაღლეს დონეზე ფლობენ სახელმწიფო ენას;  

• მიაღწიეს ოცდახუთი წლის ასაკს;  

• აკმაყოფილებენ შემდეგ მოთხოვნებს:  

• გავლილი აქვთ ზედა საფეხურის მეორე დონის პროფესიული 

ტრენინგი აკრედიტირებული კურიკულუმის მიხედვით 

იურისპრუდენციის სფეროში და მიღებული აქვთ იურისტის 

კვალიფიკაცია,  

• აქვთ  მაგისტრის ხარისხი იურსიპრუდენციაში;  

• მიღებული აქვთ გამოცდილება ერთ-ერთ ქვემდა პოზიციაზე 

მუშაობისას:  

ა) მოსამართლის, სასამართლო იურისტის, სასამართლო 

ნოტარიუსის ან საჯარო პროკურორის პოზიციაზე,  

ბ) არანაკლებ ორი წელი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 

აღმასრულებლის ასისტენტის პოზიციაზე,  

გ) არანაკლებ ხუთი წელი – სხვა იურიდიული სპეციალობის 

პოზიციაზე;  

დ) ჩაბარებული აქვს აღმასრულებლის გამოცდა. 

 

ლატვიას აგრეთვე გააჩნია გარდამავალი დებულებები: 
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(იანვარი 1, 2003) სასამართლო აღსრულების ოფიში ყოფილმა მომუშავე 

პირებმა, რომლებმაც ჩააბარეს გამოცდა, რომლებიც სწავლობდნენ 

სამართალს და დანიშნული იყვნენ სასამართლო აღმსრულებლის პოსტზე, 

უნდა დაასრულონ სწავლება 2010 წლის 1 სექტემბრამდე, რათა 

შეინარჩუნონ მათი ადგილი.  

 

იმ პირებისთვის, ვინც წარადგენს განცხადებას ნაფიც მსაჯულთა 

სასამართლოს აღმასრულებლის პოზიციის დასაკავებლად 2012 წლის 1 

იანვრის შემდგომ, ძალაში შევა იურისპრუდენციაში მაგისტრის ხარისხის 

ქონის მოთხოვნა.   

სერბეთი მუხლი 471. აღმასრულებელთა დანიშვნასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნები 

 

აღმასრულებელი ინიშნება მინისტრის მიერ, უმაღლესი სასამართლოს და 

კომერციული სასამართლოს ტერიტორიაზე.  

 

სერბეთის რესპუბლიკის ნებისმიერი ქმედუნარიანი მოქალაქე შეიძლება  

დაინიშნოს აღმასრულებლად, თუკი ის აკმაყოფილებს შემდეგ 

მოთხოვნებს: 

 

1. აქვს იურისტის ხარისხი, ჩააბარა აღმასრულებლის და 

სასამართლო გამოცდები;  

2. დაასრულა პირველადი ტრენინგი და აქვს მინიმუმ ორწლიანი 

სამუშაო გამოცდილება სამართლის დარგში სასამართლო 

გამოცდის ჩაბარების შემდგომ;  

3. მორალურად შეესაბამება აღმასრულებლის ფუნქციების 

განხორციელებას; 

4. არ არის გადახდისუუნარობის წარმოებაში მყოფი საქმიანობის 

წევრი; 

5. მის წინააღმდეგ არ მიმდინარეობს სისხლისსამართლებრივი დევნა 

დანაშაულისთვის და მას არ აქვს მისჯილი უპირობო პატიმრობა 

სულ მცირე ექვსი თვის ვადით დანაშაულისთვის, ან დასჯადი 

გადაცდომისთვის, რაც მას შეუფერებელს ხდის აღმასრულებლის 

ფუნქციების განსახორციელებლად.  

 

პირი არ შეიძლება იქნას დანიშნული აღმასრულებლად, თუკი ის 

განთავისუფლებულ იქნა აღმასრულებლის ან ნოტარიუსის პოზიციიდან 

ან მის წინააღმდეგ მიღებულ იქნა დისციპლინური ზომა ადვოკატთა 

რეესრიდან მისი ამოშლის შესახებ, ან განთავისუფლებულ იქნა 

სასამართლო ფუნქციისგან ან სახელმწიფო პროკურორის ან მისი 

მოადგილის ფუნქციისგან. 

აღმასრულებლის კანდიდატთა მორალური ვარიგისანობა ფასდება 

ზოგადად მიღბული მორალური სტანდარტებით, ეთიკის კოდექსის და 

აღმასრულებელთა პროფესიული ქცევის სტანდარტების შესაბამისად.  
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მუხლი 548 

 

აღმასრულებლები და მოადგილეები, რომლებიც დანიშნულ იყვნენ 

აღსრულების და უზრუნველყოფის შესახებ კანონის შესაბამისად 

(„სერბეთის რესპუბლიკის ოფიციალური გაზეთი“ No. 31/11, 99/11 – სხვა 

კანონი, 109/13 – საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, 55/14 

and 139/14) განაგძობენ საქმიანობას. 

 

აღმასრულებლები და აღმასრულებლების მოადგილეები, რომლებიც 

დანიშნულ იყვნენ ან უნდა დაინიშნონ 2016 წლის 1 ივლისამდე, 

ვალდებული არიან ჩააბარონ სამართლებრივი გამოცდა 2018 წლის 1 

იანვრამდე.  

 

თუკი ისინი ვერ ჩააბარებენ სამართლებრივ გამოცდას 2018 წლის 1 

იანვრამდე, ისინი განთავისუფლდებიან საქმიანობიდან. 

 

ცხრილი 6.1 დანიშვნის პირობები 
 

 

6.2. გამოცდა, როგორც აღმასრულებლად დანიშვნის მოთხოვნა  

 

ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ითხოვს გამოცდის წარმატებით ჩაბარებას დანიშვნის 

პროცედურის ნაწილად. რიგ ქვეყნებში დანიშვნის პროცედურას ახორციელებს 

სპეციალური დასაქმების კომისია.  ამგვარი დასაქმების კომისია ურჩევს იუსტიციის 

მინისტრს პირ(ებ)ს, რომლებიც  დანიშნულ უნდა იქნან აღმასრულებლებად. როგორც 

წესი, დანიშვნის კომისია შედგება სხვადასხვა (იურიდიული) შტოს 

წარმომადგენლებისგან (მაგალითად, იუსტიციის სამინისტროს, სასამართლოს, 

პროფესიის წარმომადგენლებისაგან, აღსრულების დარგში ცნობილი სამართლებრივი 

პროფესიონალებისგან). დასაქმების კომისია განიხილავს კანდიდატების განაცხადებს და 

ადგენს აღმასრულებლების კანდიდატთა დასაბუთებულ სიას კონკრეტული 

სასამართლოს ტერიტორიული იურისდიქციისთვის. სია წარედგინება იუსტიციის 

მინისტრს.  

 

კანდიდატთა რიგითობა სიაში განისაზღვრება აღმასრულებელთა გამოცდის ქულებით, 

პროფესიული უნარებითა და აღმასრულებლის საქმიანობისთვის სასარგებლო ცოდნით 

(პროფესიული სპეციალიზაცია, უცხო ენების ცოდნა, კომპიუტერული უნარები და ა.შ.), 

აღსრულებისა და უზრუნველყოფის მომსახურების ხანგრძლივობით და სამართლის 

დარგში მსახურების ხანგრძლივობით. დასაქმების კომისიას შეუძლია შეამოწმოს 

კანდიდატების ცოდნა და გაესაუბროს მათ სიაში რიგითობის დასადგენად.  
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ევროპაში შემდეგ ქვეყნებს აქვთ გამოცდა პროფესიაში შესასვლელად: გერმანია, ინგლისი 

და უელსი, ბელგია, ბულგარეთი, დანია, შტლანდია, ესპანეთი, ესტონეთი, საფრანგეთი, 

საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, მაკედონიის ყოფილი 

იუგოსლავიური რესპუბლიკა, მოლდოვა, ჰოლანდია, პოლონეთი, პორტუგალია, ჩეხეთის 

რესპუბლიკა, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, შვედეთი და შვეიცარია.  

 

 
 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 9, აბზაცი 3 

 

აღმასრულებელთა გამოცდა, წინამდებარე კანონით, ითვლება სპეციალურ 

პროფესიულ გამოცდად. პალატა აგრეთვე მიიღებს მოსამართლეთა 

პროფესიულ სამართლებრივ გამოცდას, გამოცდას მოსამართლეთათვის, 

საერთო გამოცდას მოსამართლეებისა და იურისტებისთვის,  პროკურორების 

გამოცდას, ადვოკატთა გამოცდას, ნოტარიუსების გამოცდას, პროფესიულ 

გამოცდას კომერციული იურისტებისთვის და საბოლოო გამოცდას უმცროსი 

აღსრულების მდივნებისთვის წინამდებარე კანონის შესაბამისად. 

საფრანგეთი 1975 წლის 14 აგვისტოს განკარგულების N° 75-770 შესაბამისად, გამოცდაზე 

დაიშვებიან: 

 

➢ ყველა შიდა კადრი იურისტის ხარისხის გარეშე 

აღმასრულებლის ოფისში ათწლიანი მუშაობის შემდეგ, 

რომლიდანაც სულ მცირე ხუთი წელი პირი მსახურობდა 

მთავარი მდივნის როლში და იმ პირობით, რომ მოპოვებულ 

იქნება ENP-ს დიპლომი. 

 

➢ ყველა გარე კანდიდატი, რომელსაც აქვს ოთხწლიანი 

მაგისტრატურის ხარისხი სამართალში. 

აკადემიურ ეტაპს უნდა მოსდევდეს ორწლიანი ტრენინგის 

პერიოდი აღმასრულებლის ოფისში. 

 

ყოველწლიურად ტარდება ორი გამოცდა პარიზში, გამომცდელთა ეროვნული 

საბჭოს მიერ, რომელიც ინიშნება იუსტიციის მინისტრის მიერ და რომელსაც 

ხელმძღვანელობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. გამომცდელთა 

საბჭო შედგება მოსამართლეებისგან, უნივერსიტეტის ლექტორებისგან, 

აღმასრულებლებისა და მდივნებისა და უფროსი მდივნებისაგან.  

 



 

155 
 

გამოცდა შედგება წერილობითი და ზეპირი ტესტისგან და გამოირჩევა 

სიმკაცრით 70-75%-მდე ჩაჭრის მაჩვენებლით.  

 

საბოლოო პროფესიული გამოცდა ფინანსდება აღმასრულებელთა ეროვნული 

პალატის მიერ.  

ყაზახეთი  მუხლი 141. საკვალიფიკაციო კომისია 

 

საკვალიფიკაციო კომისია: 

1) თავმჯდომარეობს იმ პირების გამოცდას, რომლებმაც გაიარეს 

ტრენინგი პრობაციაზე და გამოხატეს მიზანი, ჩართული 

იყვნენ სააღსრულებო დოკუმენტების შესრულებაში; 

2) ატარებს კონკურსს კერძო აღმასრულებლის პოზიციის 

დასაკავებლად; 

3) ატარებს კერძო აღმასრულებლების რეგულარულ 

სერტიფიცირებას. 

       

უფლებამოსილ ორგანოსთან ფუძნდება საკვალიფიკაციო კომისია. 

საკვალიფიკაციო კომისიის ორგანიზაციული, ფინანსური და 

მატერიალური მხარდაჭერა ხორციელდება კერძო აღმასრულებლების 

რესპუბლიკური კოლეგიის მიერ.  

 

უფლებამოსილი ორგანო ადასტურებს გამოცდის პროცედურას, 

საგამოცდო კითხვებს და ასევე ანაზღაურების ოდენობას, თუკი 

საკვალიფიკაციო გამოცდა იქნა ჩაბარებული.  

 

უფლებამოსილი ორგანო ანიჭებს პირს, რომელმაც ჩააბარა 

საკვალიფიკაციო გამოცდა, კერძო აღმასრულებლის ლიცენზიას.  

 

პირები, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს საკვალიფიკაციო გამოცდა, 

დაიშვებიან განმეორებით პროცედურაზე სულ მცირე ერთი წლის 

შემდეგ საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილების მიღებიდან. 

 

საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასამართლოში ერთი თვის ვადაში შესაბამისი პირის მიერ მისი ასლის 

მიღებიდან.  

 

საკვალიფიკაციო კომისიის დებულება მიიღება უფლებამოსილი 

ორგანოს მიერ კერძო აღმასრულებლების რესპუბლიკური კოლეგიის 

თანხმობით.  
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მუხლი 151. კერძო აღმასრულებლების რეგულარული 

სერტიფიცირება  

კერძო აღმასრულებელი ექვემდებარება სერტიფიცირებას სამ 

წელიწადში ერთხელ. სერტიფიცირება ხორციელდება იმის 

გამოსავლენად, მიესადაგება თუ არა კერძო აღმასრულებელი 

დაკავებულ პოზიციას მისი პროფესიული უნარების შეფასების და 

მათი სააღსრულებო ქმედებების შესრულებისას გამოყენების 

შესაძლებლობის კუთხით, ისევე როგორც კერძო 

აღმასრულებლებისთვის კანონით დადგენილი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების კუთხით.  

 

კერძო აღმასრულებლების რიგითი სერტიფიცირება ხდება 

საკვალიფიკაციო კომისიის მიერ, რომელიც იქმნება საკვალიფიკაცო 

კომისიის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული 

დებულებით.  

 

სერტიფიცირების კონკრეტული პირობები და საკვალიფიკაციო 

კომისიის შეხვედრები დგინდება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ და 

ეცნობება კერძო აღმასრულებელს არა უგვიანეს ორი თვისა მორიგ 

სერტიფიცირებამდე.  

 

კერძო აღმასრულებლის რიგითი სერტიფიცირების უარყოფითი 

გადაწყვეტილების შემთხვევაში განმეორებითი სერტიფიცირება 

ტარდება არა უგვიანეს ექვსი თვისა.  

 

განმეორებითი სერტიფიცირების შემდგომ საკვალიფიკაციო კომისიის 

გადაწყვეტილება კერძო აღმასრულებლის არაადეკვატურობის შესახებ 

დაკავებულ პოზიციასთან, წარმოადგენს კერძო აღმასრულებლისთვის 

ლიცენზიის ჩამორთმევის მიზეზს.    

კოსოვო მუხლი 336. კერძო აღმასრულებელთა საგამოცდო კომიტეტი  

 

კერძო აღმასრულებელთა გამოცდა ტარდება კერძო აღმასრულებელთა 

საგამოცდო კომიტეტის წინაშე (შემდგომში: საგამოცდო კომიტეტი); 

 

საგამოცდო კომიტეტის შემადგენლობა განისაზღვრება მინისტრის 

გადაწყვეტილებით. 

 

კომიტეტის პრეზიდენტი, წევრები და მდივანი უფლებამოსილი არიან, 

მიიღონ ანაზღაურება კომისიაში გაწეული სამუშაოსთვის მინისტრის მიერ 

დადგენილი ოდენობით.  
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ლატვია პირებს, რომლებსაც სურთ დაიკავონ სასამართლო აღმასრულებლის პოზიცია, 

უტარდებათ გამოცდა სპეციალური საგამოცდო საბჭოს მიერ, რომელთა 

წევრებიც ინიშნებიან იუსტიციის მინისტრის მიერ იუსტიციის სამინისტროს, 

სასამართლოების, აკადემიური პერსონალის და სასამართლო 

აღმასრულებლების წარმომადგენლებისაგან. 

 

გამოცდა ტარდება სასამართლო აღმასრულებელთა ლატვიის საბჭოში. 

იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო აღმასრულებელთა ლატვიის საბჭოს 

წინადადებით, განსაზღვრავს გამოცდის სტრუქტურას და ადგენს საგამოცდო 

კითხვებს.  

 

სასამართლო აღმასრულებლის გამოცდის ჩაბარების საფასურია 150 LVL. 

 

გამოცდა შედგება 3 ნაწილისგან: 25 კითხვისგან შემდგარი ტესტი, 2 

თეორიული საკითხი და კაზუსი. თეორიულ კითხვებს ზეპირსიტყვიერად 

უნდა გაეცეს პასუხი.  

 

პირები, ვინც ჩააბარებენ გამოცდას, იღებენ შესაბამის სერტიფიკატს 3 წლის 

ვადით.  

 

თითოეული ადამიანის, რომელიც აკმაყოფილებს მოთხოვნებს და რომელმაც 

ჩააბარა გამოცდა, პოზიციაზე დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 

იუსტიციის მინისტრი, სასამართლო აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოს 

პასუხების გათვალისწინებით.  

 

ცხრილი  6.2 აღმასრულებლის გამოცდა 
 

 

6.2. სტაჟირება 

 

უმრავლეს ევროპულ ქვეყანაში სავალდებულოა სტაჟირება. 6.1. აბზაცში ჩვენ უკვე 

ვახსენეთ აპლიკანტის პრაქტიკული გამოცდილების მნიშვნელობა  აღმასრულებლად 

დანიშვნამდე. ამგვარი პრაქტიკული გამოცდილება შეიძლება დაეფუძნოს სავალდებულო 

სტაჟირებას (როგორც ეს ხდება სხვა ქვეყნებში) და დამატებით, აღმასრულებლის 

ასისტენტად (მოადგილედ) მუშაობის გამოცდილებას.  

 

ქვეყნებში, როგორიც არის ბელგია, საფრანგეთი, ჰოლანდია, აღმასრულებლებს 

დანიშვნამდე მოეთხოვებათ რამდენიმე წელი აღმასრულებლის ასისტენტად 

(მოადგილედ) მუშაობის გამოცდილება. ჰოლანდიაში აღმასრულებელს, რომელსაც სურს 

დაინიშნოს, უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ორი წელი ნამუშევარი აღმასრულებლის 

ასისტენტად (DLPEA-ს მე-5 მუხლი). ასისტენტ აღმასრულებლად დასანიშნად 

კანდიდატმა უნდა ჩააბაროს თეორიული გამოცდები (თეორიული ტრენინგი გრძელდება 

3 წელი და ტარდება გამოყენებადი მეცნიერებების უნივერსიტეტის მიერ უტრეხტში), და 

უნდა ჰქონდეს დასრულებული ერთწლიანი სტაჟირება (DLPEA-ს 27-ე მუხლი). 
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ბელგიაში სტაჟირება სულ მცირე 2 წელიწადია (ბელგიის სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 511-ე მუხლი). აღმასრულებლად დასანიშნად კანდიდატ აპლიკანტს სულ 

მცირე ხუთი წელი უნდა ჰქონდეს ნამუშევარი აღმასრულებლის ასისტენტად (ბელგიის 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 515-ე მუხლი).  

 

სტაჟირების ხანგრძლივობა განსხვავდება: 

 

 
 

ცხრილი 6.3 სტაჟირების ხანგრძლივობა 
 

 

6.3. ტრენინგი 

 

6.3.1. შესავალი 

 

ზოგადად, ტრენინგი შეიძლება აღიწეროს როგორც „უნარების, კონცეფციების და 

მიდგომების შეძენა, რომლის შედეგია გაუმჯობესებული წარმოჩენა სამუშაო გარემოში“. 

აღმასრულებლებთან მიმართებით უნდა გაიმიჯნოს ტრენინგი სამართლებრივ 

საკითხებში და ტრენინგი სხვა უნარებში, მაგალითად, მენეჯერულ უნარებში. ეს 

უკანასკნელი არ უნდა იქნას უგულებელყოფილი: კერძო აღმასრულებელი მოქმედებს 

როგორც მეწარმე და ამგვარად, სააღსრულებო ქმედებების გარდა, პასუხისმგებელია ასევე 

ოფისის მართვაზე.  

 

იურიდიულ ტრენინგთან დაკავშირებით შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა 

მიდგომა. 

 

1. პირველ რიგში, უნდა გაიმიჯნოს (უფროსების) პროფესიული ტრენინგი 

სამართლის სტუდენტების ტრენინგისგან.  

2. მეორე რიგში, უნდა გაიმიჯნოს პროფესიონალთა ტიპები: აღსრულებაში ჩართული 

პროფესიონალების ტრენინგი, ე.ი. აღმასრულებლების და/თუ მოსამართლეების და 

(იურიდიული) პერსონალის (სასამართლო მდივნები, აღმასრულებლის ოფისის 

პერსონალი) ტრენინგი განსხვავდება.  

3. და ბოლოს, უნდა გაიმიჯნოს ტრენინგი მომავალი პროფესიონალებისთვის და 
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დასანიშნი ან ახლადდანიშნული პერსონალის ტრენინგი (საწყისი სამართლებრივი 

ტრენინგი) და იმათი ტრენინგის საჭიროება, ვინც უკვე გამოცდილია სამოქალაქო 

აღსრულების საკითხებში (განგრძობადი და მუდმივი ტრენინგი).  

 

რა არის ტრენინგის მნიშვნელობა? Rec 17/2003-ის მიხედვით IV.8 „აღმასრულებლებმა 

უნდა გაიარონ თავდაპირველი ტრენინგი და განგრძობადი ტრენინგი ნათლად 

განსაზღვრული და კარგად სტრუქტურირებული მიზნების და ამოცანების შესაბამისად.“ 

ეს რეკომენდაცია დადასტურებულია CEPEJ 2009 სახელმძღვანელოთი. 

 

როგორც მე-2 თავში ვნახეთ, CEPEJ, ევროსაბჭოს კომიტეტმა მართლმსაჯულების 

ეფექტიანობაზე, ხაზი გაუსვა ტრენინგის მნიშვნელობას აღმასრულებლებისთვის: 

„აღმასრულებელთა პროფესიული ტრენინგი მნიშვნელოვანია თავად აღსრულების 

სათანადო ადმინისტრირებისთვის. არსებითია მომავალი აღმასრულებლების 

დაკვალიანება მათ პასუხისმგებლობაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას უნარების 

ერთგვაროვნება. ევროპაში, აღმასრულებლობის კანდიდატებს ხშირად მოეთხოვებათ 

პრაქტიკული სტაჟირების გავლა და/ან იურისტის ხარისხის ქონა. 

აღმასრულებელთათვის დაწესებული წინამძღვარი უნარები უნდა აყენებდნენ მათ 

მოლოდინების და ტრენინგის იმავე დონეზე, როგორც მოსამართლეებს და იურისტებს.“ 
159  

 

CEPEJ ანგარიშის მიხედვით,160 მოპასუხე ქვეყნების თუ დაწესებულებების დაახლოებით 

სამ მეოთხედს  (48-დან 36-ს) აქვს დაწესებული სპეციალური საწყისი ტრენიგი 

აღმასრულებლებისთვის ან პროფესიაში შესასვლელი გამოცდა. აღსანიშნავია, რომ ეს 

მზარდი ტენდენციაა (70% 2010 წელს) და რომ საწყისი ტრენინგი აღსრულების დარგში 

ევროპულ სტანდარტად მკვიდრდება.  

 

 

 
 

                                                
159 ევროპის სასამართლო სისტემა, გამოცემა 2012 (მონაცემები 2010): მართლმსაჯულების ეფექტიანობა 

და ხარისხი, ევროსაბჭოს კომიტეტი მართლმსაჯულების ეფექტიანობაზე (CEPEJ), გვერდი 328 

160 ევროპული სასამართლო სისტემები 2012, გვერდი 329 
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ცხრილი 6.4 საწყისი ტრენინგი ან გამოცდა აღმასრულებლის პროფესიაში 
შესასვლელად161 
 

 

6.3.2. საწყისი ტრენინგი 

 

CEPEJ 2009 წლის სახელმძღვანელო აღსრულებაზე ხაზს უსვამს ტრენინგის 

მნიშვნელობას აღმასრულებლის დანიშვნამდე:  

„მართლმსაჯულების სამართლიანად განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია 

აღსრულების ხარისხის უზრუნველყოფა. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მისცენ 

აკრედიტაცია აღმასრულებლებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი კანდიდატები არიან 

იმ სტანდარტის და გავლილი აქვთ ისეთი ტრენინგი, რომელიც მათი სამუშაოს 

სირთულის თანაზომიერია. პროფესიონალების ტრენინგის მაღალი დონე 

მნიშვნელოვანია მართლმსაჯულების მიწოდებისთვის და მართლმსაჯულების 

სისტემისადმი მომხმარებლების ნდობის ასამაღლებლად.“ 

 

UIHJ, სასამართლო მოხელეთა საერთაშორისო კავშირმა, ჩაატარა მოკვლევა 88 ქვეყანაში 

ტრენინგის შესახებ. მნიშვნელოვანი შედეგები შემდეგია:  

 

UIHJ მოკვლევის კითხვა მსოფლიოში % ევროპაში % 

არანაირი დონე არ არის საჭირო 13,64 17,86 

სამართლის ერთი წლის განმავლობაში სწავლება ან 

ექვივალენტი  

4,55 0 

სამართლის ორი წლის განმავლობაში სწავლება ან 

ექვივალენტი 

0 0 

სამართლის სამი წლის განმავლობაში სწავლება ან 

ექვივალენტი 

18,18 21,43 

სამართლის ოთხი წლის განმავლობაში სწავლება ან 

ექვივალენტი (მასტერ 1 ან ექვივალენტი) 

36,36 25 

სამართლის ხუთი წლის განმავლობაში სწავლება ან 

ექვივალენტი (მასტერ 2 ან ექვივალენტი) 

25 35,71 

ხუთ წელზე მეტი დროის განმავლობაში სამართლის 

სწავლება (დოქტორანტურა, PhD ან ექვივალენტი) 

2,27 0 

 

ცხრილი 6.5: კერძო აღმასრულებლისათვის მოთხოვნილი მინიმალური იურიდიული 
განათლების დონე  
 

UIHJ მოკვლევის კითხვა მსოფლიო % ევროპა % 

კი არა კი  არა 

აღმასრულებლად გახდომისთვის: არსებობს თუ არა 

საწყისი პროფესიული ტრენინგი? 

66,67 33,33 70,37 29,63 

                                                
161 წყარო: ევროპული სასამართლო სისტემები 2012, გვერდი 329 
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სასამართლო მოხელედ გახდომისთვის, არის თუ არა 

წინასწარი პროფესიული ტრენინგი სავალდებულო?  

70,59 29,41 65 35 

შეიძლება გათავისფულდე ამ ტრენინგისგან 

გამონაკლის შემთხვევებში (მაგალითად, თუკი გაქვს 

გამოცდილება სხვა სამართლებრივ პროფესიაში, 

როგორიც არის მოსამართლე ან იურისტი)? 

58,82 41,18 65 35 

აწვდის თუ არა პროფესია თეორიულ ტრენინგს?  76,67 23,33 75 25 

მოიცავს თუ არა ტრენინგი პრაქტიკულ ტრენინგს? 88,24 11,76 90,48 9,52 

 

 
ცხრილი 6.6: თავდაპირველ მონაცემებთან დაკავშირებული გარკვეული მონაცემები 
 

 

 
 

 

ცხრილი 6.7 საწყისი ტრენინგის ხანგრძლივობა, მსოფლიოში  
 

 

 
 

ცხრილი 6.8 საწყისი ტრენინგის ხანგრძლივობა ევროპაში  
 

 

6.3.3. განგრძობადი ტრენინგი 

 

უმრავლესმა ევროპულმა ქვეყანამ შეიმუშავა განგრძობადი ტრენინგის სისტემა. ამგვარი 

განგრძობადი ტრენინგის კურიკულუმი განისაზღვრება კანონქვემდებარე აქტებით: 
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ცხრილი 6.9 ევროპის ქვეყნების რაოდენობა განგრძობადი ტრენინგის ვალდებულებით  
  
 

ხანგრძლივობა: 

 

მსოფლიოში % ევროპაში % 

ერთი კვირა 53,33 57,14 

ორი კვირა 33,33 33,33 

ორ კვირაზე მეტი 13,33 9,52 

 

ცხრილი 6.10 განგრძობადი ტრენინგის ხანგრძლივობა 
 

 

კანონქვემდებარე აქტები, როგორც წესი, ადგენენ შემდეგს: 

 

1. განგრძობადი განათლების ქულების რაოდენობას გარკვეულ  პერიოდში 

(მაგალითად, ერთი ან ორ წლის განმავლობაში); 

• მაგალითისთვის: ჰოლანდიაში ყოველმა (მოადგილე) აღმასრულებელმა 

უნდა დააგროვოს 30 ქულა ყოველი ორი წლის განმავლობაში.  

• სამართლებრივად დაკავშირებული კურსების და პროფესიული 

სტანდარტების შესახებ კურსების შემთხვევაში ერთი ქულა უდრის 

ტრენინგის ერთ სრულ საათს;  

• ყველა სხვა კურსისთვის, ასეთი კურსების მიწოდება ზრდის პროფესიის 

ხარისხს; ტრენინგის ორი სრული საათისთვის იძლევა ერთ ქულას; 

• აღმასრულებლისთვის, რომელიც ტოვებს პროფესიას, ქულების 

რაოდენობა პროპორციულია იმ თვეებისა, რა დროსაც აღმასრულებელი 

მუშაობდა როგორც აღმასრულებელი; 

 

2. ადგენს აღმსარულებელი კომიტეტის უფლებამოსილებას მიანიჭოს გარკვეულ 

კურსს გარკვეული რაოდენობის ქულები; 

• ეს ასევე აძლევს საშუალებას აღმასრულებელს აიღოს კურსები სხვადასხვა 

დაწესებულებაში (იმ პირობით, რომ აღმასრულებელმა კომიტეტმა მისცა ამ 

კურსს დასტური მის აღებამდე). დასტურის კრიტერიუმებია: 

o ტრენინგი დაკავშირებული უნდა იყოს აღსრულების საკითხთან; 

o ტრენინგს ატარებს პროფესიონალი ტრენერი; 

o სასწავლო მასალა სულ მცირე უნივერსიტეტის საფეხურის არის; 

o ტრენინგის მინიმალური საათების რაოდენობა არის ორი; 

o მოთხოვნა დასტურზე წარდგენილია ტრენინგის კურსამდე; 
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• შეზღუდვა კურსის ტიპზე: მაგალითად, სულ მცირე ორი მესამედი უნდა 

იყოს სამართლებრივად რელევანტური კურსები; 

 

3. ანიჭებს უფლებამოსილებას აღმასრულებელ კომიტეტს, დაადგინოს გარკვეული 

კურსების სავალდებულოობა; 

 

4. ქულების რეგისტრაციას აღმასრულებელთა პალატის მეშვეობით  

• ტრენინგის მონაწილის ვალდებულება ხელი მოაწეროს დასწრების სიას 

ტრენინგის დაწყებამდე და მისი დასრულების შემდგომ: 

o ხელმოწერის არარსებობა ნიშნავს ქულების არარსებობას; 

o დასტურის მიზნით, დასწრების სიას ხელს აწერს აგრეთვე ტრენერი. 

  

5. შესაძლებლობას მოთხოვნილ იქნას (ნაწილობრივი) გათავისუფლება სამეცნიერო, 

პროფესიასთან დაკავშირებული პუბლიკაციებისთვის 

მაგალითად, ჰოლანდიაში სამეცნიერო ან პროფესიულ იურიდიულ ჟურნალში 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციისთვის, 430 ქულაზე მიეცემა 1 სატრენინგო ქულა, 

მაქსიმალური 15 ქულის მიღების შესაძლებლობით. 

 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 29, აბზაცი 2 

 

კერძო აღმასრულებელი ვალდებულია გაზარდოს მისი კვალიფიკაცია, ისევე 

როგორც დაატრენინგოს მისი ასისტენტები და თანამშრომლები და მისცეს მათ 

სათანადო რჩევები.  

საფრანგეთი საწყისი ტრენინგი 

 

2005 წელს, პროცესის ეროვნულმა სკოლამ (ENP) შემოიღო ტრენინგის 

ახლებული სისტემა, რომელიც დაყოფილია სამ დონედ: 

1. მდივან-ექსპერტი (Clerc expert) 

2. პროცედურების მდივანი (Clerc aux procedures) 

3. Clerc significateur 

 

პირველი ორი დონის შედეგად (მდივან ექსპერტი და პროცედურების მდივანი) 

ხდება აღმასრულებლის კვალიფიკაციის მინიჭება. მესამე დონის შედეგად 

ხდება “clerc significateur”-ის მინიჭება (დოკუმენტური მომსახურების მდივანი). 

 

Ad 1: Clerc expert 

 

საწყისი მოთხოვნები: უნივერსიტეტის სამართლის მაგისტრის ხარისხი ან 

პროფესიული კვალიფიკაცია, როგორც clerc aux procedures აღმსრულებლის 

ოფისში მოღვაწეობის 2 წლის შემდგომ.  

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 600 საათი ორი წლის განმავლობაში, რომელთაგან  
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480 საათი ტარდება საკლასო ოთახის გარემოში. სატრენინგო საათები მიიჩნევა 

სამუშაო საათებად. 

 

ტრენინგის პროგრამა შედგება შემდეგისგან: 

• 28 მოდული, რომელიც ფოკუსირდება აღმასრულებლის პროფესიულ 

აქტივობასთან დაკავშირებულ თემებზე, განსაკუთრებით 

სააღსრულებო წარმოებაზე, დამცავ ზომებზე, დოკუმენტების 

ჩაბარებაზე, ანგარიშის წარდგენაზე, საჩივრის ან ქირავნობის 

შედგენაზე. 

• 16 საშინაო დავალება, რომელიც მომზადებულ უნდა იქნას მიმოწერით 

პროფესიული გამოცდის პროგრამის შესაბამისად, და რომელიც 

მოიცავს შემდეგ საგნებს: დოკუმენტების შედგენა, პროცედურების 

არჩევა და მეთოდები, იურიდიული რჩევის და იურიდიული 

არგუმენტაციის შედგენა. 

 

Ad 2 Clerc aux procedures 

 

საწყისი მოთხოვნები: ბაკალავრიატი ან აღმასრულებლის ოფისში 3-წლიანი 

გამოცდილება. 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: ინდივიდუალური სწავლების 238 საათი 9 თვის 

განმავლობაში. 

 

ტრენინგის პროგრამა შედგება შემდეგისგან:  

• 18 მოდული, რომელიც ფოკუსირდება აღსრულების მდივნის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ თემებზე, კერძოდ კი სააღსრულებო 

წარმოების მართვა, დოკუმენტების ჩაბარება, საქმის მასალების 

წარმოება, ა.შ.  

 

Ad 3 Clerc significateurs 

 

საწყისი მოთხოვნები: არ არსებობს 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 56 საათი მაქსიმუმ 4 თვის განმავლობაში. 

 

ტრენინგის პროგრამა შედგება შემდეგისგან:  

• 6 მოდული დაფუძნებული დოკუმენტების ჩაბარებაზე. 

 

განგრძობადი ტრენინგი 

 

მუხლი 3, Bis 

 

განგრძობადი ტრენინგი სავალდებულოა. განგრძობადი ტრენინგის წესები 

რეგულირდება ბრძანებით. პალატა წყვეტს განგრძობადი ტრენინგის სახეობას.  

 

2010 წლის 22 დეკემბრის კანონმა შემოიღო სავალდებულო განგრძობადი 
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ტრენინგი აღმასრულებლებისთვის, რომელიც ადგენს სულ მცირე 20 საათს ერთ 

წელიწადში ან 40 საათს - ორი წლის განმავლობაში.  

 

ამ მუხლის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, ENP-მა შექმნა 

სპეციალური განყოფილება სახელწოდებით ENP PRO, რომელიც საფრანგეთის 

მასშტაბით ორგანიზებას უწევს ტრენინგებს ექსკლუზიურად 

აღმასრულებლებისთვის და ატარებს განგრძობად ტრენინგებს 

აღმასრულებელთა რეგიონული ან დეპარტამენტული პალატების მოთხოვნით.  

 

განგრძობადი ტრენინგი შეიძლება აგრეთვე მიწოდებულ იქნას სხვა ეროვნული 

ან საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების ან შეკრებების მეშვეობით.  

 

სავალდებულო განგრძობადი ტრენინგის ვალდებულების შესრულებაზე 

ზედამხედველობას ახორციელებენ რეგიონული პალატის მიერ გაგზავნილი 

ინსპექტორები ყოველწლიურად, რომლებიც ამოწმებენ აღმასრულებლების 

ოფისებს რათა უზრუნველყონ, რომ ისინი აკმაყოფილებენ პროფესიული 

პრაქტიკის მოთხოვნებს. 

კოსოვო მუხლი 351. კერძო აღმასრულებლების ტრენინგი 

 

კერძო აღმასრულებელი, მისი შემცვლელი და კერძო აღმასრულებლის 

მოადგილე ვალდებული არიან დაესწრონ პროფესიულ ტრენინგს.  

 

პალატა აწარმოებს სემინარებისა და პროფესიული ტრენინგების სხვა ფორმების 

აღრიცხვას წარუდგენს ანგარიშს მინისტრს.  

ყაზახეთი მუხლი 148. კერძო აღმასრულებლების პასუხისმგებლობა, მე-9-ის 

აბზაცი 1: 

 

კერძო აღმასრულებელი პასუხისმგებელია: რეგულარულად 

გაიუმჯობესოს პროფესიული კვალიფიკაცია;  

ლატვია ყოველი სასამართლო აღმასრულებელი აბარებს საკვალიფიკაციო გამოცდას 

სულ მცირე ხუთ წელიწადში ერთხელ (მისი პოზიციაზე დანიშვნის დღიდან ან 

წინა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დღიდან). 

 

საკვალიფიკაციო გამოცდას ატარებს სასამართლო აღმასრულებლების ლატვიის 

საბჭო. აღმასრულებლების ცოდნას ამოწმებს საგამოცდო საბჭო. გამოცდა 

შედგება ტესტისა და კაზუსის ამოხსნისგან.  

 

აღმასრულებლებს შეუძლიათ გაიარონ საკვალიფიკაციო გამოცდა ორჯერ. 

თუკი სასამართლო აღმასრულებელი გამოცდას ვერ ჩააბარებს მეორედ, ის 

განთავისუფლებულ იქნება პოზიიიდან.! 

 

ყოველ 5 წელიწადში სასამართლო აღმასრულებელს შეუძლია დააგროვოს 

საკვალიფიკაციო კრედიტები, რაც მას საშუალებს მისცემს სრულად ან 

ნაწილობრივ განთავისუფლდეს საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების 

ვალდებულებისგან. საკრედიტო ქულები გაიცემა მინისტრთა კაბინეტის მიერ 
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დადგენილი წესით აკადემიური ან სამეცნიერო საქმიანობისთვის, კურსებისა 

და სემინარების დასწრებისთვის, საერთაშორისო კონფერენციებში 

მონაწილეობისა და სხვა აქტივობებისთვის, რაც ზრდის სასამართლო 

აღმასრულებლების კვალიფიკაციას. 

სერბეთი მუხლი 499. აღმასრულებელთა პროფესიული განვითარების ვალდებულება 

და საწყისი ტრენინგი  

 

აღმასრულებელი ვალდებულია დაესწროს განგრძობად პროფესიულ ტრენინგს.  

 

პალატა აწარმოებს განგრძობადი პროფესიული ტრენინგების და პროფესიული 

განვითარების სხვა ფორმების დასწრების სიას და აცნობებს მას მინისტრს. 

 

აღმასრულებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა მუშავდება პალატის 

მიერ.  

 

აღმასრულებლად დანიშვნამდე კანდიდატმა უნდა გაიაროს საწყისი ტრენინგი, 

რომლის პროგრამა და ხანგრძლივობა დგინდება პალატის მიერ. 

 

პალატა აწარმოებს პირველადი და განგრძობადი პროფესიული ტრენინგების და 

პროფესიული განვითარების სხვა ფორმების დასწრების სიას და აცნობებს მას 

მინისტრს. 

 

განგრძობადი პროფესიული ტრენინგების და პროფესიული განვითარების სხვა 

ფორმების დასწრების ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს შემდეგს: აღმასრულებელის 

სახელს, გვარს და ადგილსამყოფელს, ისევე როგორც ტრენინგის ფორმას და 

ხანგრძლივობას. 

 

საწყისი ტრენინგის დასწრების აღრიცხვის ჩანაწერები უნდა მოიცავდეს: პირის 

სახელს, გვარს, დაბადების თარიღს, პირად საიდენტიფიკაციო ნომერს, მუდმივ 

ან დროებით ადგილსამყოფელს და ტრენინგის დასრულების თარიღს.  

 

ცხრილი 6.11 საწყის და განგრძობად ტრენინგთან დაკავშირებული სამართლებრივი 
დებულებები  
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7. საქმეების განაწილება 

 

აღმასრულებლებს შორის საქმეების არათანაბრად განაწილების თავიდან აცილების 

მიზნით, რამდენიმე ქვეყანამ შემოიღო საქმეების თანაბრად განაწილების სისტემა. 

სისტემებში, სადაც აღმასრულებლები დამოუკიდებლები არიან მიღებულია ბუნებრივი 

დაყოფა დიდ და მცირე ოფისებს შორის.  როგორც წესი, კრედიტორებს შეუძლიათ 

თავისუფლად აირჩიონ ნებისმიერი აღმასრულებელი, რომელიც საქმიანობს მოცემულ 

იურისდიქციაში.  

 

პირველი კითხვა არის, საჭიროა თუ არა, რომ კერძო კომპანიებმა მისდიონ დებულებებს 

ან რეკომენდაციებს აღმასრულებლებს შორის საქმეების თანაბრად გადანაწილების 

შესახებ. მიზეზი, თუ რატომ არის რიგ ქვეყნებში ეს დებულება დაკავშირებული 

აღმასრულებლების მიერ მიღწეულ შედეგებთან: მეტი საქმე ეწერება წარმატებულ 

აღმასრულებლებს.  

 

უმრავლეს ქვეყანაში, სადაც შემოღებულ იქნა თანაბარი გადანაწილების სისტემა, ეს 

სისტემა შეზღუდულია და მოქმედებს მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ან 

სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი დაწესებულებებისთვის.  

 

თუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ან სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად 

დაწესებულებას ექნება შესაძლებლობა გააკეთოს არჩევანი მოვალის ადგილსამყოფელის 

იურისდიქციაში დანიშნულ აღმასრულებლებს შორის, სათანადო კრიტერიუმების 

არარსებობის პირობებში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს კორუფციული პრაქტიკა. თუკი 

ფიზიკური პირი (ან მეწარმე ან კერძო კომპანია) არის აღსრულების კრედიტორი მას 

შეუძლია წარადგინოს შუამდგომლობა აღსრულების შესახებ ნებისმიერ 

აღმასრულებელთან და მას არ სჭირდება რაიმე განმარტების მიცემა. კრედიტორმა, 

რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფო კომპანიას ან ნებისმიერმა სხვა კრედიტორმა, 

რომელიც იმყოფება სახელმწიფო საკუთრებაში ან კონტროლის ქვეშ,  არჩევანი უნდა 

გააკეთოს რამდენიმე კომპეტენტურ აღმასრულებლებს შორის გარკვეული 

კრიტერიუმების შესაბამისად. რამდენიმე ქვეყანამ, რომელმაც შემოიღო განაწილების 

თანაბარი სისტემა, ეს გააკეთა რაიმე კრიტერიუმების შემოღების გარეშე, და   ამ 

კომპანიების გენერალურ მენეჯერებს უწევთ დაიცვან თავიანთი გადაწყვეტილებები, თუ 

რატომ გააგზავნეს მათი ყველა საქმე ზოგიერთ აღმასრულებელთან და არა სხვებთან. 

ისინი ამბობენ, რომ კანონით არ არსებობს რაიმე კრიტერიუმი, ამდენად, მათ შეეძლოთ 

საქმეების განაწილება ისე, როგორც ჩათვლიდნენ საჭიროდ. ეს სიტუაცია შეიძლება 

ძალზედ საშიში აღმოჩნდეს, ვინაიდან ამან შეიძლება გამოიწვიოს  სამართლებრივად 

საეჭვო გარიგებები, ერთი მხრივ, სახელმწიფო კომპანიების მმართველებსა და, მეორე 

მხრივ, აღმასრულებლებს შორის.   

 

ეს არის მიზეზი, რატომაც შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს ის, რომ ყოველმა 

აღმასრულებელმა მიიღოს საქმეების თანაბარი მარაგი. თუმცა, ვერც ეს გამოსავალი, 

რომელიც შეიძლება სამართლიანი ჩანდეს, იქნება გამართლებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ 



 

168 
 

ყველა აღმასრულებელი, სახელმწიფო მოთხოვნების ამოღებაში მათი წარმატების 

მიუხედავად, ისარგებლებს ერთნაირი მოპყრობით.   

 

სხვა შესაძლო გამოსავალი არის, რომ სახელმწიფოს შემთხვევაში აღსულების შესახებ 

ყველა შუამდგომლობა გაიგზავნოს კერძო აღმასრულებლების პალატაში. პალატა 

იქნებოდა კომპეტენტური, გაენაწილებინა საქმეები აღმასრულებლებს შორის, რომლებიც 

საქმიანობენ მოვალის საცხოვრებელი ადგილის ტერიტორიაზე. ეს მოითხოვს 

პალატისგან სათანადო რეგულაციების და წესების შემუშავებას.  

 

სახელმწიფო საქმეების განაწილების კრიტერიუმები წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი. 

კრიტერიუმები უნდა მოიცავდეს: წარმატებით დასრულებული აღსრულების საქმეების 

პროცენტულ მაჩვენებელს,  დაუსრულებელი აღსრულების საქმეების პროცენტულობას, 

საქმის დასასრულებლად საჭირო საშუალო დროს წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე, 

ერთი და იგივე კრედიტორისგან შემოსული საქმეების პროცენტულობას (ამან არ უნდა 

გადააჭარბოს გარკვეულ პროცენტულობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღმასრულებელი 

ვერ ჩაითვლება დამოუკიდებლად). აღმასრულებელს უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი 

ქმედების უფლება, თუკი სახელმწიფო საქმეების განაწილებისას ეს კრიტერიუმები არ 

იქნა დაცული. ეს გამოსავალი, ერთი მხრივ, გააძლიერებდა პალატის უფლებამოსილებას 

და აღმოფხვრიდა შესაძლო კორუფციას, მეორე მხრივ.  

 

ზოგადად, თანაბარი განაწილების სისტემის მეშვეობით უნდა მოხდეს: 

 

• გასანაწილებელი საქმეების შესახებ მონაცემების ავტომატური იმპორტირება, 

რომელ მონაცემებსაც კრედიტორები წარადგენენ დადგენილი ფორმით; 

• აღმასრულებლებს შორის საქმეების თანაბარი განაწილების უზრუნველყოფა; 

• შესაძლებელი იყოს აღმასრულებლების ადვილად გამორიცხვა, თუ მათ 

შეწყვიტეს საქმიანობა ან არსებობს სხვა მიზეზი (მნიშვნელოვანი დარღვევები, 

ცუდი შედეგები, და სხვა), ან გარკვეული პროცენტულობით შემცირებულ 

იქნას აღმასრულებელზე განაწილება; 

• უზრუნველყოფილ იქნას შემთხვევითი განაწილება, უზრუნველყოფილ იქნას 

რომ გრძელ ვადაში დიდი მოცულობის და მცირე მოცულობის მოთხოვნები 

თანაბრად გადანაწილდეს; 

• მოქნილობის შენარჩუნება, რათა დამატებულ იქნას საქმეების განაწილების 

სხვა კრიტერიუმები;  

 

შეთავაზებული განაწილება ცენტრალური რგოლის (მაგალითად, პალატის) მეშვეობით 

არ არის ახალი ევროპაში. სხვა ქვეყნებიც იყენებენ ამგვარ სისტემას საქმეების 

გასანაწილებლად საგადასახადო ორგანოებიდან ან სახელმწიფო დაწესებულებებიდან. 

რამდენიმე ევროპულ ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ შემდეგი სურათი გვაჩვენა: 
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ქვეყანა თანაბარი განაწილების ორგანიზება 

ბელგია ფლანდრია: რეგიონული მოთხოვნები ნაწილდება თანაბრად ყველა 

აღმასრულებელს შორის. 

ვალონია: რეგიონული მოთხოვნები ექვემდებარება საჯარო ტენდერს.  

 

ადგილობრივი საგადასახადო მოთხოვნები: უმეტესწილად ეძლევათ 

აღმასრულებლებს ადგილობრივი მმართველობის პირადი არჩევანით 

(ზოგჯერ აგრეთვე საჯარო ტენდერით)  

ბულგარეთი სახელმწიფო ორგანოს მიერ კერძო აღმასრულებლისთვის სახელმწიფო 

მოთხოვნის ამოღებასთან დაკავშირებით არ არსებობს სავალდებულო წესები.  

 

დღემდე პრაქტიკაში დამკვიდრებული წესით, საგადასახადო ორგანო დებს 

ეგრეთწოდებულ ჩარჩო ხელშეკრულებას პალატასთან (ძირითადად 

ფიქსირებული მოსაკრებლის დასადგენად, რომელსაც იხდის ეს ორგანო) და 

შემდგომ თავად წყვეტს რამდენი საქმე გაეგზავნოს რომელ აღმასრულებელს.  

ინგლისი და 

უელსი 

სახელმწიფო ორგანო თავად წყვეტს მიანიჭოს ერთ სააღსრულებო კომპანიას 

ექსკლუზიური კონტრაქტი განსაზღვრულ დროზე თუ საჭიროების 

მიხედვით. ან მას შეუძლია მოიწვიოს რამდენიმე სააღსრულებო კომპანია 

ტენდერზე და დანიშნოს ერთზე მეტი მათგანი ერთმანეთისთვის 

კონკურენციის გასაწევად.  

 

გარდა ამისა, შეიძლება დაინიშნოს ერთი ძირითადი კონტრაქტორი 

(ტენდერის ჩატარების შემდეგ) და მეორეს შეიძლება ეთხოვოს იმ საქმეების 

აღსრულების მცდელობა, რომლებიც მთავარმა კონტრაქტორმა დააბრუნა 

აღსრულების გარეშე.  

 

თუკი განაწილების პროცესი სამართლიანია აპლიკანტებისთვის, მაშინ 

ნებისმიერი ბიზნეს მოდელი არის შესაძლებელი. არსებობს მრავალი 

კრეიტერიუმი, თუმცა უმეტესი ტენდერის მთავარი ასპექტი შესრულებაა.  

 

გამომცემ ორგანოებს ხშირად თავიანთი კანონმდელობა აქვთ და შეუძლიათ 

გადააბარონ ეს საქმე მათ, ვისაც გადასახადების აკრეფა დაევალა. ყველა 

სამოქალაქო აღმასრულებელი უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ 

კრიტერიუმებს, თუმცა ისინი ყოველდღიურად შეიძლება აღასრულებდნენ 

და ამოაქვთ თანხები სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილების საფუძველზე და 

ხანდახან მათ განსხვავებული უფლებამოსილებები და ტარიფები აქვთ. 

მაგალითად, საშემოსავლო გადასახადის ამკრეფ აღმასრულებელს უფლება 

აქვს შეიჭრას ქონებაში, თუმცა იმავე დღეს იგივე აღმასრულებელს, როდესაც 

იგი აღასრულებს მანქანის პარკინგთან დაკავშირებულ ჯარიმას, არ აქვს 

უფლება შეიჭრას ვინმეს ქონებაში. მან უნდა იცოდეს აღსრულებაში მყოფი 

თითოეული საქმის თავისებურებიდან გამომდინარე უფლებები.  

ესტონეთი საჯარო მოთხოვნები (არა კონკრეტულად საგადასახადო მოთხოვნები) 

აღმასრულებლებს შორის იყოფა აღმასრულებლებისა და გაკოტრების 

მმართველების პალატის მიერ.  
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ეს კეთდება სპეციალური საინფორმაციო სისტემის მეშვეობით. მოთხოვნების 

50% ნაწილდება თანაბრად აღმასრულებლებს შორის და დანარჩენი 50%-ის 

განაწილება ხდება აღმასრულებლის წინსვლის რანგირების მიხედვით.  

საფრანგეთი სახელმწიფო მოთხოვნების აღსრულება, მაგალითად დღგ, საშემოსავლო 

გადასახადი, ხორციელდება სახელმწიფო აღმასრულებლებთან შეჯიბრებით.  

 

პრაქტიკაში კერძო აღმასრულებლებთან საქმეები მოდის, როდესაც 

სახელმწიფო აღმასრულებლები ვერ გაართმევენ თავს საქმეს.  

საბერძნეთი განაწილება ხდება ოფისების შერჩევით, თუმცა პალატა უპირატესობას 

ანიჭებს თანაბრად განაწილებას.  

ლიტვა 2014 წლის 1 ივლისამდე სააღსრულებო ოფისების შერჩევას ახდენდნენ 

საგადასახადო ორგანოები. 2014 წლის 1 ივლისიდან საქმეები სადაც 

კრედიტორს წარმოადგენს სახლემწიფო (ძირითადად საგადასახადო 

ინსპექციის და სასამართლოს საქმეები) ნაწილდება აღმასრულებელთა 

პალატის მიერ.  

ლუქსემბურგი ოფისების შერჩევას ახდენენ საგადასახადო ორგანოები (ცნობადობის, 

სისწრაფის და ხარჯების გათვალისწინებით). 

 

ცხრილი 7.1 საქმეების თანაბარი განაწილება 
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8. მოსაკრებლის სისტემა 

 

8.1. შესავალი 

 

სააღსრულებო მოსაკრებლის სისტემა რამდენიმე მიზანს ემსახურება. პირველ რიგში, ეს 

არის სააღსრულებო წარმოებაში სხვადასხვა მოთამაშის ქმედებაზე ზეგავლენა: 

 

➢ მოპასუხეების/მოვალეებისთვის, რომ ნებაყოფლობით და დროულად 

დაემორჩილონ გადაწყვეტილებას და აირიდონ აღსრულების მოსაკრებელი და 

ხარჯები. 

➢ მოსარჩელეების/კრედიტორებისთვის, რომ თავი შიკავონ სისტემის 

გამოყენებისგან „უიმედო“ საქმეებში. 

➢ ყველა მხარისთვის, რომ შეეცადონ მაინც ხარჯების გონივრულ ჩარჩოებში 

დატოვება, 

➢ აღმასრულებლისთვის, რომ გამოიყენოს სათანადო აღსრულების ზომა. 

 

მიზნები განსხვავდება და ასევე განსხვავებული იქნება მოსაზრებები ამგვარ სისტემაზე. 

შესაძლებელია არსებობდეს რამდენიმენაირი სისტემა: 

 

1. ფიქსირებული მოსაკრებლის მარტივი გრაფიკი: 

 

ასეა ჰოლანდიაში. 

 

უპირატესობა:  

 

აღმასრულებელი ერთნაირი გულისყურით უდგება მცირე მოცულობის საქმეებს და დიდი 

მოცულობის საქმეებს. ყოველი ქმედებისთვის გადაიხდება ერთი და იგივე მოსაკრებელი, 

მიუხედავად საქმის ინტერესის ან ღირებულებისა.  

 

საფრთხე:  

 

არსებობს რისკი, რომ რთულ, დროის მომცველ საქმეებს არ დაეთმობა დამატებითი საჭირო 

ყურადღება და ენერგია; და ვინაიდან რთული საქმეები უმეტესწილად დიდი ოდენობის 

თანხებს ეხება (რომლებშიც მოვალე შეიძლება იყოს დაინტერესებული გაიღოს რესურსი, 

რომ აარიდოს თავი გადაწყვეტილების აღსრულებას ან გადამალოს ქონება), შედეგად 

ვიღებთ იმას, რომ ამგვარი მოსაკრებლის სისტემით ეკონომიკურად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საქმეები არ არის სათანადოდ მართული.  

 

2. პროპორციული საზღაური: 

 

აღმსრულებელი იღებს ამოღებული თანხის გარკვეულ პროცენტს.  
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უპირატესობა: 

 

დიდი, რთული საქმეები უფრო ეფექტიანად წარიმართება, რადგან, რაც უფრო მეტ თანხას 

ამოიღებს აღმასრულებელი კრედიტორისთვის, მით უფრო მეტ მოსაკრებელს იღებს თავად, 

და ამდენად, აღმასრულებელი კარგ გასამრჯელოს იღებს იმ ძლისხმევისთვის, რასაც ის 

იღებს დიდ საქმეებში თანხების ამოსაღებად.  

 

საფრთხე: 

 

პატარა საქმეები ნაკლებად საინტერესო ხდება აღმასრულებლისთვის, და შესაძლოა იყოს 

სრულიად არახელსაყრელი; და მოვალეს არ აქვს მიზეზი, ითანამშრომლოს ამოღების 

პროცესში, ვინაიდან მოვალეზე დაკისრებული ხარჯები არ იცვლება იმისდა მიუხედავად, 

ითანამშრომლებს ის თუ არა. 

 

3. 1 და  2 მიდგომების კომბინაცია: 

 

თავდაპირველი (ფიქსირებული) მოსაკრებელი საქმის გახსნასა და სხვა აქტივობებთან 

დაკავშირებული პირველადი ხარჯების  დასაფარად და, დამატებით, პროპორციული 

მოსაკრებელი.  

 

უპირატესობა: 

 

ასეთი სტრუქტურა აგვარებს თითოეული სტრუქტურის რამდენიმე პრობლემას:  

 

➢ მცირე მოცულობის საქმეც კი შემოსავლიანია აღმასრულებლისთვის,  

➢ მოვალეს შესაძლებლობა აქვს შეამციროს მისი ხარჯები გადაწყვეტილების 

ადრეული შესრულებით,   

➢ აღმასრულებელს აქვს სტიმული ეფექტიანად წარმართოს რთული, დროის 

მომცველი საქმეები.  

 

ამდენად, ეს, როგორც ჩანს, არის ტარიფების გონივრული სისტემა. თუმცა, ამ 

სტრუქტურითაც შეიძლება წარმოიშვას გარკვეული პრობლემები.   

 

საფრთხე: 

 

მცირე მოცულობის საქმეები შეიძლება იყოს შემოსავლიანი, თუმცა მაინც უფრო ნაკლები 

ანაზღაურება ეძლევა აღმასრულებელს მის დროში, ვიდრე ეს ხდება დიდი საქმეების 

შემთხვევაში; ამდენად, მცირე მოცულობის საქმეებს მაინც შეიძლება არ დაეთმოს სათანადო 

ძალისხმევა.   
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მეორე, ანაზღაურების ამ კომბინირებულმა სისტემამ შეიძლება გამოიწვიოს გადაჭარბებული 

საზღაური;  თუმცა, ეს დამოკიდებულია ფიქსირებული და პროპორციული ანაზღაურების 

ოდენობაზე, რაც დასადგენია.  

 

და ბოლოს, მოვალეები დიდი მოცულობის საქმეში შეიძლება იყვნენ საკმაოდ 

თანამშრომლობაზე მომართულები (მაგალითად, დიდი, კარგად დამკვიდრებული 

ბიზნესები ხშირად, სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ, დროულად იხდიან თავიანთ 

ვალდებულებებს), თუმცა, ამ ტარიფის სისტემით, მათ დაეკისრებათ იმ პროპორციის 

საზღაური, რომელიც შემუშავებულია აღმასრულებლის ასანაზღაურებლად რთულ 

საქმეებში, რომლებშიც მოვალე არ თანამშრომლობს.  ეს შესაძლოა უფრო ნაკლები მასშტაბის 

პრობლემა იყოს, ვიდრე ჩანს, რადგან მოვალეს, რომელიც გეგმავს თანამშრომლობას, 

ყოველთვის შეუძლია დაფაროს თავისი ვალი მანამ, სანამ საქმეში ჩაერთვება 

აღმასრულებელი. 

 

 

8.2. მოსაკრებლის სისტემის კომპონენტები 

 

თუკი მოვალე უარს ამბობს საჩივრის გადახდაზე, კრედიტორზე მოდის გარკვეული 

ხარჯები, აღსრულების ხარჯები. ლოგიკურად, კრედიტორს ეს ხარჯები უნდა 

აუნაზღაურდეს. ტარიფის მიზანი არის იმ რაოდენობის განსაზღვრა, რაც შეიძლება 

დაეკისროს მოვალეს და/ან კრედიტორს. ევროპაში არსებული სისტემის თანახმად, 

როგორც ეს აღწერილია CEPEJ 2009 (11) REV-ში და უმრავლესი ევროპული ქვეყნის 

კანონმდებლობის თანახმად, აღსრულების ხარჯები შედგება ორი სხვადასხვა 

კომპონენტისგან: 

 

1. აღსრულების მოსაკრებელი (აღსრულების ხარჯები)  

2. შესრულების მოსაკრებელი (შესრულების ბონუსი) 

 

Ad 1 აღსრულების მოსაკრებელი  (აღსრულების ხარჯები) 

 

თავად აღსრულების პროცესის ხარჯები, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთ საქმეში 

აღმასრულებლის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედების ჯამური საზღაური.  

 

ამ ხარჯების დაანგარიშებისას რამდენიმე რამ არის გასათვალისწინებელი: 

 

არაოფიციალური სამუშაოსგან განსხვავებით, ოფიციალური დავალების ხარჯები 

ამოიღება მოვალისგან, თუკი არ არსებობს ნებაყოფლობითი შეთანხმება მოვალესა და 

აღმასრულებელს შორის.  

 

ეს ხარჯები მოიცავს აღმასრულებლის მიერ დახარჯული დროის ხარჯებს;  

აღმასრულებლის თანამშრომლების დროის ხარჯებს; ოფისის ხარჯებს, სადაც გაწეულია 

სამუშაო; სატელეფონო და სხვა საოფისე აღჭურვილობის, მოძიების და საინფორმაციო 
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მომსახურების ხარჯებს, სასამართლო ხარჯებს, სამოგზაურო ხარჯებს, რაც 

დაკავშირებულია ერთ საქმესთან.  

 

აღმასრულებელს უწევს გარკვეული ინვესტიციების განხორციელება (მაგალითად, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები და აღჭურვილობა); 

 

Ad 2 შესრულების მოსკრებელი 

 

ეს მოსაკრებელი ეხება თანხას, რომელიც გადაიხდება მოსარჩელის მიერ 

აღმასრულებლისთვის მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში. CEPEJ 2009 (11) 

REV-ის მიხედვით, სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობით ეს თანხა შეიძლება 

დაექვემდებაროს მოლაპარაკებას, დადგინდეს წინასწარ ან იქნას აკრძალული.  

 

შესრულების საზღაური წარმოადგენს წახალისებას აღმასრულებლისთვის. შესრულების 

საზღაურის გარეშე აღმასრულებელს არ აღელვებს ეფექტიანი აღსრულება და შედეგის 

მიღწევა.  

 

შესრულების მოსაკრებელი აშკარად უნდა იყოს დაკავშირებული შესრულებასა და 

შედეგთან, რაც ნიშნავს იმას, რომ შედეგის გარეშე აღმასრულებელი ვერ მიიღებს 

შესრულების საზღაურს. 

 

არსებობს ორი შესაძლებლობა: 

 

შესაძლებლობა 1: შესრულების მოსაკრებელი განისაზღვრება ამოღებული თანხის 

პროცენტით  

შესაძლებლობა 2: შესრულების მოსაკრებელი ფიქსირებულია ამოღებული თანხის 

მიუხედავად (მყარი თანხა) 

 

8.3. მოსაკრებლის წინასწარ გადახდა 

 

როგორც ვნახეთ 2.2.3.4.-ე აბზაცში, აღსრულების მოსაკრებლით არ უნდა შეიზღუდოს 

აღსრულებაზე წვდომა მოწყვლადი კრედიტორებისთვის. ეს ნიშნავს, რომ კარგად 

განვითარებული საზღაურის სისტემა ასევე ითვალისწინებს უფასო იურიდიულ 

დახმარებას აღსრულებაში. ამ კუთხით, CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო უთითებს: 

 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას წვდომა მართლმსაჯულებაზე 

მოსარჩელეებისთვის, რომელთაც არ შეუძლიათ აღსრულების ხარჯების გაღება, 

ხელმისწვდომი უნდა იყოს უფასო იურიდიული დახმარება ან ალტერნატიული 

დაფინანსების სქემები (სახელმწიფო დაფინანსების ან საზღაურის შენდობის სახით). 

უფასო იურიდიული სამსახურის შემთხვევაში,  სახელმწიფოს შეუძლია, თუკი 
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სამართლიანად ჩათვლის, შეიმუშავოს მექნიზმი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს 

ამოიღოს მისი ხარჯები აღსრულების შედეგად ამოღებული თანხებიდან.162 

 

 

8.4. სამართლებრივი დებულებები მოსაკრებლის შესახებ 

 

ქვეყანა სამართლებრივი დებულება 

ბულგარეთი მუხლი 78 

 

აღსრულების მოსაკრებლის დაკისრება მოხდება შემდეგისთვის: 

 1. სააღსრულებო საქმიანობის განხორციელებისთვის; 

 2. სხვა ქმედებების განხორციელებისთვის. 

 

აღსრულების საზღაურის ოდენობა განისაზღვრება მინისტრთა საბჭოს 

ტარიფებით, იუსტიციის მინისტრის წარდგინებით, პალატასთან 

შეთანხმების შემდგომ. 

 

კერძო აღმასრულებლებს შეუძლიათ შეათანხმონ დამატებითი კომპენსაცია, 

და ასეთი დამატებითი თანხები არ ჩაითვლება აღსრულების საზღაურში და 

არ დაექვემდებარება მოვალისგან ამოღებას.  

 

მუხლი 79. აღსრულების საზღაურის ამოღება 

 

აღსრულების ხარჯების ამოსაღებად ანგარიში ორ ან მეტ ასლად 

შედგება, რომლებსაც მოეწერება ხელი აღმასრულებლის მიერ და 

რომელთაგან ერთი გადაეცემა მხარეს, რომელსაც მართებს მისი 

გადახდა.  

 

ანგარიშში მიეთითება პირობები, რომელთა მიხედვითაც გადახდილ 

უნდა იქნას საზღაური, არსებითი ინტერესი პროპორციულ 

ანაზღაურებაში, გადასახდელი საზღაურისა და დამატებითი 

ხარჯების ოდენობა, მიღებული წინასწარი გადახდის ოდენობა და 

გადაუხდელობის შედეგები. 

 

საოლქო სასამართლო გამოსცემს აღსრულების ფურცელს 

გადასახდელ საზღაურსა და ხარჯებზე.  

 

მუხლი 80. წინასწარ გადახდილი საზღაური 

 

                                                
162 CEPEJ 2009 სახელმძღვანელო პრინციპი 62 



 

176 
 

თითოეული ქმედებისთვის აღმასრულებელს გადაეხდება წინასწარი 

საზღაური, დადგენილი ტარიფების 78-ე მუხლის მე-2 აბზაცის 

შესაბამისად. 

 

მუხლი 81. სუბსიდირებული აღსრულების საზღაური 

 

აღსრულების წინასწარ გადასახდელი საზღაური რჩენის 

ვალდებულების და შრომის საზღაურის ამოსაღებად, გადაიხდება 

შესაბამისი საოლქო სასამართლოს ბიუჯეტიდან.  

 

სუბსიდირებული საზღაური დაუბრუნდება სასამართლოს 

ანგარიშზე, თუკი აღსრულების შედეგად მოხდება მათი ამოღება 

მოვალისგან.  

 

მუხლი 82. ჩვეულებრივი აღსრულების ხარჯები 

 

ჩვეულებრივი აღსრულების ხარჯები ამოიღება მხოლოდ იმ 

ფუნქციებისთვის, რომლებიც პირდაპირ არის მითითებული 

ტარიფებში და რომლებიც არ არის დამოკიდებული არსებით 

ინტერესზე.  

 

მუხლი 83. პროპორციული აღსრულების საზღაური 

 

პროპორციული ხარჯები ამოიღება პროცენტულად, არსებითი 

ინტერესის მიხედვით და მისი ქვედა და ზედა ზღვარი იქნება 

განსაზღვრული. 

 

პროპორციული საზღაურის პროცენტულობა არსებითი ინტერესის 

შესაბამისად შემცირდება ინტერესის გაზრდასთან ერთად.  

 

ზოგიერთი ქმედებისთვის ტარიფმა შეიძლება განსაზღვროს თანხა 1-

ლი აბზაცის შესაბამისად შემცირებული ან გაზრდილი ოდენობით.  

 

მუხლი 84. ქონების გაყიდვის დამატებითი ხარჯები  

 

აღსრულების დამატებითი საზღაური დაკისრებულ იქნება კერძო 

სააღსრულებო ქმედებებისთვის, რომლებიც შესრულდა არასამუშაო 

დროს ან არასამუშაო ან სადღესასწაულო დღეებში. 

 

1-ლი აბზაცის მიხედვით განსაზღვრულმა თანხამ არ უნდა 

გადააჭარბოს საბაზისო საზღაურს. 
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ჩეხეთის 

რესპუბლიკა 

მუხლი 87 

 

აღსრულების ხარჯები შედგება აღმასრულებლის ანაზღაურებისგან, 

გაღებული თანხების ხარჯებისგან, აღსრულების განხორციელების 

პროცესში დახარჯული დროის ანაზღაურებისგან, დოკუმენტების 

მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯებისგან, კომპანიის 

ადმინისტრატორის ანაზღაურების და ხარჯებისგან, და თუკი 

აღმასრულებელი ან კომპანიის ადმინისტრატორი არის დღგ-ს 

გადამხდელი, აღსრულების ხარჯებს ემატება შესაბამისი დღგ 

კონკრეტული სამართლებრივი რეგულაციის თანახმად163(შემდგომში 

“აღსრულების ხარჯები”). 

 

უფლებამოსილ პირს აქვს ანაზღაურების უფლება აღსრულებული 

მოთხოვნების სასარგებლოდ გაღებულ ხარჯებზე (შემდგომში 

“უფლებამოსილი პირის ხარჯები”). უფლებამოსილი პირის 

ვალდებული პირი დაფარავს უფლებამოსილი პირის ხარჯებს. 

 

აღმასრულებლის აღსრულების ხარჯები იფარება ვალდებული პირის 

მიერ.  

 

აღსრულების ხარჯები და უფლებამოსილი პირის ხარჯები 

აღსრულდება აღმასრულებლის მიერ აღსრულების ხარჯების 

გადახდის თაობაზე ბრძანების საფუძველზე, და ერთ-ერთი გზით, 

რომლითაც დაშვებულია აღსრულების განხორციელება გადასახდელ 

თანხაზე. 

 

მუხლი 88 

 

აღსრულების ხარჯების გადახდის შესახებ ბრძანებაში, რომელსაც 

აღმასრულებელი აწვდის უფლებამოსილ პირს და ვალდებულ პირს,  

ის უთითებს აღსრულების ხარჯებს და უფლებამოსილი პირის 

ხარჯებს. 

 

აღსრულების ხარჯების გადახდის შესახებ ბრძანება მოიცავს 

მითითებას შემდეგზე: 

 

ა) სასამართლო, რომელმაც უფლება მისცა აღმასრულებელს 

განახორციელოს აღსრულება, 
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ბ) აღმასრულებელი, რომელიც უფლებამოსილია განახორციელოს 

აღსრულება, 

გ) მისი გამომცემი პირის, ან იმ პირის, ვინც ის მოამზადა, 

დასახელება და უფლებამოსილება, 

დ) უფლებამოსილი პირი და ვალდებული პირი,  

ე) მოთხოვნა, რომელიც უნდა აღსრულდეს აღსრულების 

შედეგად, 

ვ) თარიღი და აღმასრულებლის ხელმოწერა და ინსტრუქციები 

პრეტენზიებთან დაკავშირებით. 

 

ბრძანების მხარეს უფლება აქვს გაასაჩივროს ბრძანება 3 დღის 

განმავლობაში მისი ჩაბარებიდან. თუკი აღმასრულებელი სრულად არ 

დააკმაყოფილებს საჩივარს, ის დაყოვნების გარეშე გადასცემს მას 

სასამართლოს (სექცია 45), რომელსაც გამოაქვს გადაწყვეტილება 15 

დღეში. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებასთან დაკავშირებით 

მიეწოდება უფლებამოსილ პირს, ვალდებულ პირს და 

აღმასრულებელს. სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებასთან 

დაკავშირებით არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. 

 

მუხლი 89 

 

თუკი აღსრულება შეჩერდა, სასამართლოს შეუძლია დაავალოს 

უფლებამოსილ პირს აღსრულების ხარჯების დაფარვა. 

 

მუხლი 90. აღმასრულებლის ანაზღაურება 

 

ანაზღაურება, გაღებული ფულადი ხარჯების ანაზღაურება, 

აღსრულების პროცესში გახარჯული დროის ანაზღაურება და 

დოკუმენტების მიწოდების ხარჯების ანაზღაურება ეკუთვნის 

აღმასრულებელს ამ კანონის თანახმად გაწეული სააღსრულებო 

ქმედებებისა და სხვა ქმედებებისთვის და, თუკი აღმასრულებელი 

არის დღგ-ს გადამხდელი, მას ასევე ეკუთვნის შესაბამისი დღგ-ს 

ოდენობის გადახდა სპეციალური საკანონმდებლო რეგულაციის 

თანახმად.164 

 

აღმასრულებელს და უფლებამოსილ პირს შეუძლიათ შეთანხმდნენ 

აღსრულების შესრულებასთან დაკავშირებით, სადაც ისინი შეიძლება 

                                                
164  Act no. 588/1992 Coll., VAT, as amended. 
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შეთანხმდნენ აღსრულების შესრულების სახელშეკრულებო 

ანაზღაურებაზე. სახელშეკრულებო ანაზღაურება არ არის 

აღსრულების ხარჯი. ხელშეკრულება ძალაში შედის მაშინ, როდესაც 

აღმასრულებლის აღსრულების უფლებამოსილებით აღმჭურველი 

გადაწყვეტილება გადაეცემა აღმასრულებელს. ამას არ აქვს ზეგავლენა 

აღმასრულებლის ანაზღაურების უფლებაზე, გაღებული ფულადი 

ხარჯების ანაზღაურებაზე, დოკუმენტების მიწოდების ხარჯების 

ანაზღაურებაზე ან გაწეული დროის ხარჯის ანაზღაურებაზე.  

 

აღმასრულებელს უფლება აქვს მოითხოვოს აღსრულების ხარჯების 

შესაბამისი წინასწარი გადახდა უფლებამოსილი პირისგან. 

 

მუხლი 91 

 

სახელშეკრულებო ანაზღურება ეკუთვნის აღმასრულებელს 74-ე 

მუხლის 1ა ქვეპუნქტის თანახმად სხვა ქმედებების 

განხორციელებისთვის, თუკი ის სხვაგვარად არ შეუთანხმდა 

განმცხადებელს.  

 

მუხლი 92 

 

სამინისტრო თავისი რეგულაციით განსაზღვრავს ანაზღაურების, 

გაღებული ფულადი ხარჯების, დოკუმენტების მიწოდების ხარჯების, 

და გაწეული დროის ხარჯის ანაზღაურების ოდენობასა და ფორმას.  

საფრანგეთი ანაზღაურების განაკვეთი განისაზღვრება სახელმწიფოს მიერ და, შედეგად, 

შეთანხმებები ტარიფზე განსხვავდება აღმასრულებლის მიერ გაწეული 

მომსახურების მიხედვით. როდესაც მომსახურება ჯდება საჯარო სამსახურის 

კატეგორიაში (ყადაღები, გაყიდვები საჯარო აუქციონზე, ა.შ.), ტარიფი 

დგინდება კანონით. თუმცა, ტარიფების დადგენა არ არის შეზღუდული, 

თუკი მომსახურება გამომდინარეობს საქმიანობისგან, რომელიც არ ჯდება 

მონოპოლიური საქმიანობის ნუსხაში, როგორიც არის ფაქტების დადგენა, 

კონსულტაციები, კერძო შეთანხმებების შედგენა, ა.შ. გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც საქმიანობა ეხება ვალის ამოღებას, რა შემთხვევაშიც საზღაურის 

დაანგარიშების სისტემა შეიძლება გამომდინარეობდეს აღმასრულებელსა და 

კლიენტს შორის შეთანხმებიდან და საზღაური შეიძლება დაეფუძნოს 

ამოღებული თანხის პროცენტს.  

მომსახურებებზე, რომლებიც გაწეულია მონოპოლიური აქტივობების 

კატეგორიიდან, და რომლებიც ამგვარად ექვემდებარება ფიქსირებულ 

საზღაურს, ზოგიერთ შემთხვევაში აგრეთვე შეიძლება დამატებითი 

საზღაურის დაწესება ტარიფის ზედმიწევნით გამოყენების შედეგად, 

მაგალითად, გადაუდებელი აუცილებლობისას.  

 

როგორც წესი, აღმასრულებლის პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე 
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ანაზღაურება შეიძლება დაიყოს ოთხ კატეგორიად: 

 

➢ თუკი სასამართლო დოკუმენტის ჩაბარება მოხდა, როგორც 

გადაწყვეტილების აღსრულების ნაწილი, მაშინ ხარჯები ეკისრება 

მოვალეს; 

➢ თუკი ეს ეხება ამოღებას, აღმასრულებლის ხარჯები გაიღება 

კრედიტორის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი ამოღება ხდება 

აღსრულების ბრძანების მეშვეობით, რა შემთხვევაშიც ხარჯები 

გადაიხდება მოვალის მიერ; 

➢ თუკი აღმასრულებლის მომსახურება არის არამონოპოლიური 

საქმიანობის ნაწილი (ფაქტების დადგენა, კონსულტაციები, კერძო 

შეთანხმებების შედგენა), აღმასრულებელს უხდის მომსახურების 

მომთხოვნი მხარე;  

➢ თუკი აღმასრულებელი მოქმედებს როგორც იურიდიული 

წარმომადგენელი მოსამართლის მიერ დაკისრებული დავალების 

შესასრულებლად, (კონსულტაცია, დაკვირვება), 

აღმასრულებლისთვის გადასახდელ ოდენობას ადგენს მოსამართლე 

და ასევე საზღვრავს მხარეს, რომელმაც უნდა გადაიხადოს ხარჯები 

წინასწარ. 

 

როდესაც საქმეზე, სადაც მხარეები იღებენ უფასო იურიდიულ დახმარებას, 

დამხმარედ დანიშნულია აღმასრულებელი, მის ხარჯებს ანაზღაურებს 

სახელმწიფო. 

კოსოვო მუხლი 352. ანაზღაურება სააღსრულებო ქმედებებისთვის 

 

აღმასრულებელს უფლება აქვს მიიღოს გასამრჯელო გაწეული სამუშაოსთვის 

და ანაზღაურება ხარჯებისთვის, რომელიც მან გასწია მის სამუშაოსთან 

დაკავშირებით აღმასრულებლებისთვის გასამრჯელოსა და ხარჯების 

ანაზღაურების შესახებ დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.  

 

აღმასრულებლის ტარიფებს, დაანგარიშების მეთოდს და გასამრჯელოს 

ოდენობას და პროცესთან დაკავშირებულ სხვა ხარჯებს, ისევე როგორც 

საქმეებისა და მასალების გადაცემას განთავისუფლებული 

აღმასრულებლისგან სხვა აღმასრულებელზე, განსაზღვრავს კოსოვოს 

მართლმსაჯულების კომიტეტი პალატის წინადადების საფუძველზე.  

 

მოვალე არ არის პასუხისმგებელი აღმასრულებლისთვის დადგენილი 

ტარიფების მიღმა რაიმე ანაზღაურებაზე, ან რაიმე ხარჯების კომპენსაციაზე. 

მაკედონიის 

ყოფილი 

იუგოსლავიური 

რესპუბლიკა 

მუხლი 46. აღმასრულებლის  პრემია 

 

აღმასრულებელი უფლებამოსილია დააკისროს განხორიელებული 

ქმედებებისთვის ხარჯები ტარიფის მიხედვით.  

 

აღმასრულებლის ანაზღაურების ტარიფი დგინდება 

აღმასრულებელთა პალატის მიერ, იუსტიციის მინისტრის წინასწარი 
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თანხმობის საფუძველზე იმის გათვალისწინებით, რომ 

აღმასრულებლებმა უნდა მიიღონ ანაზღაურება შემდეგისთვის: 

1) საზღაური განხორციელებული ქმედებებისთვის  

2) საქმის ადმინისტრირების საზღაური 

3) სააღსრულებო ქმედებების საზღაური 

 

აღმასრულებლის საზღაური განხორციელებული ქმედებებისთვის 

განისაზღვრება შემდეგის მიხედვით:  

1. აღსრულების უფლებისა და მოთხოვნის ტიპის მიხედვით, 

რომელიც უნდა აღსრულდეს;  

2. თანხა, რომელიც იძულებით უნდა იქნას ამოღებული ფულადი 

მოთხოვნისთვის, შესაბამისად, იმ ნივთის ღირებულება, 

რომელიც უნდა აღსრულდეს არაფულადი მოთხოვნებისთვის; 

და  

3. ამოღებული ნივთების ღირებულება და აღსრულების 

ობიექტის ღირებულება, რომელიც უნდა აღსრულდეს 

არაფულადი მოთხოვნებისთვის.  

 

საქმის ადმინისტრირების საფასური განისაზღვრება ძირითადი 

მოთხოვნის საფუძველზე, შესაბამისად, აღსრულების ობიექტის 

ღირებულებით.  

 

აღსრულების ღონისძიებების საფასური განისაზღვრება აღსრულების 

შესრულების სახეობის, ფარგლების და ხანგრძლივობის მიხედვით და 

ადგილმდებარეობით, სადაც შესრულდა სააღსრულებო ქმედებები.  

გერმანია მუხლი 125. ხარჯების ამოღება  

 

სასმართლოს ხარჯები და სასამართლოს მიერ დანიშნული 

აღმასრულებლის ხარჯები შეიძლება ამოღებულ იქნას 

მოწინააღმდეგისგან მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება, 

რომლითაც პროცესის ხარჯები დაეკისრა მოწინააღმდეგეს, შევა 

ძალაში.  

 

სასამართლოს ხარჯები, რომელთა გადახდისგანაც მოწინააღმდეგე დროებით 

არის განთავისუფლებული, ამოღებულ უნდა იქნას მოწინააღმდეგისგან მას 

შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება, რომლითაც პროცესის ხარჯები დაეკისრა 

მოწინააღმდეგეს, შევა ძალაში ან მას შემდეგ, რაც სამართლებრივი დავა 

შეწყდა ხარჯების თაობაზე რაიმე გადაწყვეტილების გარეშე.  

ლატვია მუხლი 79 

 

ყოველი ოფიციალური ქმედებისთვის (მუხლები 73 და 74), რომლებიც 

განხორციელდა სასამართლოს აღმასრულებლის მიერ, და ასევე გაწეული 
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იურიდიული დახმარებისთვის (მუხლი 75) სასამართლო აღმასრულებელს 

უფლება აქვს მიიღოს ანაზღაურება სახელმწიფო ბაჟის მიუხედავად. 

საკომისიოს ოდენობა სასამართლო აღმასრულებლის ოფიციალური 

საქმიანობისთვის განისაზღვრება დადგენილი განაკვეთით. აკრძალულია 

ოფიციალური საქმიანობისთვის დადგენილი განაკვეთისაგან 

განსხვავებული ანაზღაურების ოდენობაზე მოლაპარაკება.  

 

სასამართლო აღმასრულებლების ოფიციალური ანაზღაურების განაკვეთი 

დგინდება მინისტრთა კაბინეტის მიერ, იუსტიციის მინისტრის 

წარდგინებით, რომელიც კოორდინირებულია სასამართლო 

აღმასრულებლების ლატვიის საბჭოსთან.  

 

სახელმწიფო ბაჟი, სასამართლო აღმასრულებლის ოფიციალური კომპენსაცია 

და სასამართლო აღმასრულებლის ოფიციალურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებით გაწეული ხარჯები გადაიხდება პირის მიერ, რომელმაც 

წარადგინა აღსასრულებელი დოკუმენტი, ან სხვა დაინტერესებული პირის 

მიერ.   

 

ცხრილი 8.1 სამართლებრივი დებულებები მოსაკრებლის შესახებ 
 

 

8.5. პრაქტიკული მაგალითი: ჰოლანდია 

 

8.1 აბზაცში ჩვენ მივუთითეთ ანაზღაურების განსხვავებულ სისტემებზე. ჰოლანდიაში 

პრაქტიკაში არსებობს ორი სისტემის კომბინაცია (ფიქსირებული და პროპორციული 

ანაზღაურება). 

 

მოვალემ უნდა გადაიხადოს ხარჯები, რაც საჭიროა დავალიანების მშვიდობიანად 

ამოსაღებად, სასამართლო პროცესისა და აღსრულებისთვის. აღმასრულებელი 

უფლებამოსილია ყველა ამ ეტაპზე. შესაბამისად, ხარჯები შეიძლება დაიყოს სამ 

სხვადასხვა კომპონენტად: 

 

1. დავალიანების ამოღება არასასამართლო გზით 

2. პროცესის ხარჯები 

3. აღსრულების ხარჯები 

 

1. ვალის ამოღება შეთანხმებით  (არა სასამართლო გზით): 

 

დავალიანების მშვიდობიანად ამოღების ხარჯები ანაზღაურდება მოვალის მიერ. 

კრედიტორების უმრავლესობა იყენებს ამოღებისა და გადახდის პირობებს. ამ პირობების 

მიხედვით, ვალის ამოღების ხარჯები უნდა გადაიხადოს მოვალემ.   

 

2012 წლის 1 ივლისიდან არა სასამართლო ხარჯები წესრიგდება კანონით: 
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--მდე 

მოთოხვნები 

(ევროში) 

შესაბამისი პროცენტი მაქსიმალური 

ზღვარი 

2.500,-- 15% მოთხოვნის ოდენობის 375, (მინიმუმ 40,-) 

5.000,-- 375,-- დამატებით 10% მოთხოვნის 

ოდენობაზე,  2.500-ის გამოკლებით,-- 

625,-- 

10.000,-- 625,-- დამატებით 5% მოთხოვნის ოდენობაზე,  

2.500ის გამოკლებით,-- 

875,-- 

200.000,-- 875,-- დამატებით 1% მოთხოვნის ოდენობაზე,  

5.000-ის გამოკლებით,-- 

2.775,-- 

> 20.000,-- 2.775,-- დამატებით 0,5% მოთხოვნის 

ოდენობაზე,  200.000-ის გამოკლებით,-- 

6.775,-- 

 

ცხრილი 8.2 არა სასამართლო ხარჯები ჰოლანდიაში 
 

2. სასამართლო პროცესის ხარჯები 

 

თუკი საჭირო გახდა სასამართლოში წასვლა, ადგილი ექნება სასამართლო ხარჯებს, 

რომლებიც განისაზღვრება კანონით. ეს ხარჯები ავტომატურად ემატება სასამართლოს 

მიერ მოვალისთვის დაკისრებულ გადასახდელ ოდენობას. გადასახდელი თანხის 

ოდენობა დამოკიდებულია სარჩელის ოდენობაზე და იმაზე, გამოცხადდა თუ არა მოვალე 

სასამართლოში. აღმასრულებლის ხარჯები სააღსრულებო ფურცლის უწყებისთვის 

ავტომატურად დაემატება სასამართლოს მიერ მოვალის მიერ გადასახდელ თანხას.  

 

მოვალემ ასევე უნდა გადაიხადოს შემდეგი ხარჯები, რომლებიც შედგება რამდენიმე 

კომპონენტისგან: 

 

ა) სააღსრულებო ფურცლის ხარჯები (2014 წელს: ევრო 77,52) 

ბ) სასამართლოს მოსაკრებელი  

გ) იურისტის ან ადვოკატის (ან აღმასრულებლის) ანაზღაურება (ხელფასი)  

 

Ad a: სააღსრულებო ფურცელი 

 

სააღსრულებო ფურცლის უწყების საფასური განისაზღვრება მინისტრის რეგულაციით 

(BTAG). 2016 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (დადგენილი) ოდენობა შეადგენს 77,75 

ევროს (დღგ-ს გარეშე). 

 

 

Ad b: სასამართლო ხარჯები 
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სასამართლოს ხარჯი დამოკიდებულია სარჩელის ოდენობაზე. 2016 წლის 1 იანვრის 

მდგომარეობით სასამართლო ხარჯი შეადგენს: 

 

 

სასამართლო 

ხარჯი 

კრედიტორი = 

იურიდიული 

პირი 

სასამართლო 

ხარჯი 

კრედიტორი = 

ფიზიკური 

პირი 

სასამართლო 

ხარჯი უფასო 

იურიდიული 

დახმარებით 

საქმეები ადგილობრივ 

სასამართლოში 
   

განუსაზღვრელი მოთხოვნები 

მოთხოვნები < 500,-- 
€ 117,00 € 79,00 € 79,00 

მოთხოვნები 500 ევროდან,--  

12.500 ევრომდე,-- 
€ 471,00 € 223,00 € 79,00 

მოთხოვნები > 12.500 ევრო € 941,00 € 471,00 € 79,00 

საქმეები საოლქო სასამართლოში    

განუსაზღვრელი მოთხოვნები € 619,00 € 288,00 € 79,00 

მოთხოვნები < 100.000 ევრო -- € 1.929,00 € 885,00 € 79,00 

მოთხოვნები > 100.000 ევრო-- € 3.903,00 € 1.548,00 € 79,00 

საქმეები სააპელაციო 

სასამართლოში 
   

განუსაზღვრელი მოთხოვნები 

მოთხოვნები < 12.500 ევრო-- 
€ 718,00 € 314,00 € 314,00 

მოთხოვნები 12.500- 

ევროდან,-- 100.000 ევრომდე,-

- 

€ 1.957,00 € 718,00 € 314,00 

მოთხოვნები > 100.000 ევრო-- € 5.213,00 € 1.631,00 € 314,00 

  

ცხრილი 8.3 სასამართლო ხარჯები ჰოლანდიაში 
 

 

Ad c: კრედიტორის სასამართლოში წარმომადგენლის საზღაური (ხელფასი)  

 

ხელფასი (კომპენსაცია სასამართლოში წარმომადგენლობისთვის) 

დამოკიდებულია სასამართლოში განხორციელებული ქმედებების რაოდენობაზე. 

დაუსწრებელი პროცესი ფასდება ერთი ქულით. 

 

მოთხოვნა (მოიცავს აღსრულების ფურცლის 

ჩაბარებამდე დარიცხულ ინტერესს და არა 

სასამართლო ხარჯებს) 

ხელფასი: 

ქულების მიხედვით 

მაქსიმალუ

რი ქულები 

250 30 3 
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500 60 4 

1.250 100 5 

2.500 150 5 

3.750 175 5 

5.000 200 6 

10.000 250 6 

20.000 300 7 

40.000 400 10 

100.000 600 10 

200.000 700 None 

400.000 800 None 

1.000.000 1.000 None 

> 1.000.000 1.200 None 

განუსაზღვრელი 60-800 None 

გამოსახლება 150 5 

გამარტივებული წარმოება 200 2 

  

ცხრილი 8.4 კომპენსაცია სასამართლო წარმომადგენლობისთვის ჰოლანდიაში  
 

 

3. აღსრულების საზღაური 

 

აღსრულების საზღაური 

 

ჰოლანდიას ადრე ჰქონდა ფიქსირებული საზღაურის სისტემა. 2001 წლის 15 ივლისს, 

როდესაც ძალაში შევიდა ახალი კანონი აღმასრულებლების შესახებ სისტემა გახდა 

გადაჭარბებული. ფიქსირებული საზღაური მოქმედებს მხოლოდ იმ ხარჯებზე, 

რომლებსაც მოვალე იხდის აღმასრულებლის ოფიციალური ქმედებებისთვის 

(მაგალითად, აღმასრულებლის მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში 

გაწეული ხარჯები). აღმასრულებელსა და კლიენტს შორის ურთიერთობის ფარგლებში 

საზღაური სრულიად თავისუფალია.  

 

ჩვეულ სამუშაო საათებს  მიღმა გაწეული მომსახურებისა და ყადაღებისთვის მოსარჩელეს 

შეიძლება მოეთხოვოს დამატებითი ანაზღაურების გადახდა.  

 

რაც შეეხება ოფიციალური მასალების მოძიების ხარჯებს, მაგალითად, ინფორმაცია 

მოსახლეობის აღწერის რეესტრში ან მიწის რეესტრში, ამოღებისა და შენახვის ხარჯებს, 

საზეინკლო მომსახურების ხარჯებს - დაშვებულია მხოლოდ რეალური ხარჯების 

ანაზღაურების მოთხოვნა. ამ ხარჯების ღირებულება მიიჩნევა სააღსრულებო ფურცლის 

ნაწილად.  

 



 

186 
 

შესრულების საზღაური 

 

ამდენად, სააღსრულებო ქმედებებისთვის გამოყენება ფიქსირებული საზღაურის 

სისტემა. თუმცა, აღსასრულებელი დოკუმენტის აღსრულება არ შემოიფარგლება 

მხოლოდ „სამოქალაქო მომსახურების“ ქმედებებით. პრაქტიკაში სხვა „არაოფიციალური“ 

ქმედებები აგრეთვე ხორციელდება აღმასრულებლის მიერ. ამ მომსახურებისთვის 

აღმასრულებელი კრედიტორს დააკისრებს ამოღებული თანხის გარკვეულ პროცენტს.  

 

ეს პროცენტი არ ეფუძნება საზღაურის განსაზღვრულ ცხრილს, არამედ გამომდინარეობს 

აღმასრულებელსა და კრედიტორს შორის შეთანხმებიდან.  

 

ზოგადად, შემდეგი საზღაური მიიჩნევა გონივრულად და ეკისრება კრედიტორს 

აღმასრულებლის მერ: 

 

 

5000 ევრომდე მიღებული თანხები 4% 

  5000-ზე მეტი მაგრამ 22,500 ევროზე 

ნაკლები 
3% 

  22,500-ზე მეტი მაგრამ 45,000-ზე ნაკლები 2.5% 

   45,000-ზე მეტი მაგრამ 200,000-ზე ნაკლები 2% 

   200,000 ევროზე მეტი 1.5% 

 

აღსრულების მოსაკრებლის მიმოხილვა: 

 

მუხლი 

მინისტრის 

რეგულაცია 

სააღსრულებო ქმედება ფიქსირებული საზღაური 

საზღაური არის დღგ-ს 

გარეშე; საჭიროების 

შემთხვევაში საზღაური 

იზრდება დღგ-თი  

2a სააღსრულებო ფურცლის და საინვენტარო 

უწყისის ჩაბარება  

77,75 

2b გადაწყვეტილების ჩაბარება 74,83 

2c სასამართლოში გამოცხადების მოთხოვნის 

ჩაბარება  

61,51 

2d სხვა დოკუმენტების ჩაბარება 65,83 

2e მოძრავი ნივთის ყადაღა 102,27 

2f მოძრავ ნივთზე ყადაღა, რომელიც 

იმყოფება მესამე მხარის მფლობელობაში 

  

137,34 

2g ყადაღა წილებზე ან სხვა უფლებებზე, 

ყადაღა განქორწინების საქმეში  

202,39 

2h ყადაღა შპს-ს ან სხვა საჯარო კომპანიის 

წილებზე  

222,16 
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2i ყადაღა წარმდგენის აქციებზე ან მესამე 

პირზე ყადაღა, რომელიც არ არის ყადაღა 

პერიოდულ გადახდებზე  

162,97 

2j მესამე პირზე ყადაღა, რომელიც არის 

ყადაღა პერიოდულ გადახდებზე,  

მაგალითად, შემოსავალი, ხელფასი, გარდა 

2ათასს ქვემოთ თანხებისა: 

115,99 

2k ყადაღა ალიმენტის ან რჩენის საქმეზე  99,06 

2l ყადაღა კრედიტორისთვის:  135,69 

2m ყადაღა არაფულად მოთხოვნაზე, 

გარკვეული ნივთების გადაცემა  

236,07 

2n ყადაღა არაფულად მოთხოვნაზე, მოვალემ 

უნდა გადასცეს ნივთები 

101,52 

2o ყადაღა უძრავ ქონებაზე, ჰოლანდიაში 

რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე  

140,52 

2p ყადაღა შეწყვეტისთვის უძრავ ქონებაზე 50,14 

2q ყადაღა გემებზე ან თვითმფრინავებზე, 

რომლებიც არ არის რეგისტრირებული 

ჰოლანდიაში  

309,75 

2r კანონიერი პატიმრობა 210,77 

2s გამოცხადებული საჯარო გაყიდვა  76,94 

2t მოძრავი ნივთის საჯარო გაყიდვა 269,24 

2u დოკუმენტების ჩაბარება, პრიორიტეტული 

კრედიტორის მიერ აღსრულების მიღება  

72,31 

2v გამოსახლება 201,16 

2w დაპატიმრება  233,81 

3a ადმინისტრაციული საზღაური, თუკი 

მხოლოდ ერთი ყადაღაა შემოსავალზე  

9,91 

3b ადმინისტრაციული საზღაური, თუკი ორი 

ყადაღაა შემოსავალზე 

15,76 

3c ადმინისტრაციული საზღაური მესამე 

ყადაღიდან, ყოველ ყადაღაზე  

5,85 

6a მოწმე დავაში  2 e/f/g/n 19,34 

6b მოწმე დავაში 2 m/o/q/v/w 67,70 

7 იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო დავა: 

ა. როგორც აღნიშნულია  პუნქტში 2, e, f, g, h en n, გაგრძელდა 1,5     

                  საათზე მეტი ან 

ბ. როგორც აღნიშნულია პუნქტში  2, m, q, r, t, v en w, გაგრძელდა 3  

    საათზე მეტი 

 

საზღაური იზრდება 18,98-თი ყოველი დამატებითი 15 წუთისთვის 1,5-ის 

შემდგომ და, შესაბამისად, 3 საათზე მეტი, და 11,26-თი ყოველი დამატებითი 15 

წუთისთვის, რაც გაატარა მოწმემ 1,5-სი მიღმა, შესაბამისად, 3 საათზე მეტი 

8 დოკუმენტის ჩაბარება შემდეგ მისამართზე 23,93 
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8 დაყადაღების მცდელობა მოძრავ ქონებაზე, 

როდესაც არავინ არის სახლში  

48,18 

8 მოვალის წარუმატებელი დაპატიმრება  94,25 

 
 
ცხრილი 8.5 ფიქსირებული სააღსრულებო მოსაკრებლის მიმოხილვა ჰოლანდიაში  

  



 

189 
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