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I. მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებასა და თანამდებობიდან
გათავისუფლებასთან, სასამართლოს ორგანიზებასა და მისი საქმიანობის ზოგად
საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები 2013-2021 წლებში

I.1. 2012 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები
2012 წლის 28 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით1 საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს
წევრის
უფლებამოსილების
ვადაზე
ადრე
შეწყვეტის
უფლებამოსილება (რომელიც მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს) გადაეცა საქართველოს პარლამენტს და განისაზღვრა, რომ
„უზენაესი სასამართლოს წევრს უფლებამოსილებას ვადაზე ადრე უწყვეტს
საქართველოს პარლამენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წარდგინებით, [„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული]
კანონის 43-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლით2. საქართველოს
პარლამენტი უზენაესი სასამართლოს წევრისთვის უფლებამოსილების ვადაზე
ადრე შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სიითი შემადგენლობის
უმრავლესობით.“
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „საქართველოს კონსტიტუციის 90-ე მუხლის მე-2
პუნქტის მიხედვით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს ირჩევს
1

იხ. 2012 წლის 28 დეკემბრის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში, „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონსა და
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/111
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1810076?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1810061?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1810068?publication=0
2 იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 2013 წლამდე მოქმედი
რედაქციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტი: „მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების,
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და უზენაესი სასამართლოს წევრის უფლებამოსილების
შეწყვეტის საფუძვლებია: ა) პირადი განცხადება; ბ) დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა; გ)
მოსამართლის სტატუსთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობა;
დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ აღიარება; ე)
საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; ვ) მის მიმართ საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა; ზ) 65 წლის ასაკის მიღწევა; თ) კორუფციული
სამართალდარღვევის ჩადენა „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული წესის
შესაბამისად; ი) გარდაცვალება; კ) სასამართლოს ლიკვიდაცია, მოსამართლის თანამდებობის
შემცირება; ლ) სხვა სასამართლოში დანიშვნა (არჩევა); მ) სხვა დაწესებულებაში თანამდებობაზე
არჩევა ან დანიშვნა; ნ) უფლებამოსილების ვადის გასვლა.“; აგრეთვე იმავე მუხლის მე-3 პუნქტი:
„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია, მოსამართლე გაათავისუფლოს
თანამდებობიდან, თუ იგი ბოლო 12 თვის განმავლობაში 4 თვეზე მეტ ხანს ვერ ახორციელებდა
თავის უფლებამოსილებას და არსებობს შესაბამისი სამედიცინო დასკვნა, რომლის თანახმადაც, იგი
მომავალშიც ვერ შეძლებს მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას.“:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=8
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საქართველოს პარლამენტი არანაკლებ 10 წლის ვადით, ხოლო მისი
უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხი განისაზღვრება ორგანული
კანონით. სამართლებრივად სწორია, რომ უზენაესი სასამართლოს წევრს
უფლებამოსილება შეუწყვიტოს იმავე ორგანომ, რომელიც მას ირჩევს ამ
თანამდებობაზე, კერძოდ, საქართველოს პარლამენტმა. [...] შეიძლება ითქვას, რომ
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დღეისათვის გადაცემული აქვს საქართველოს
პარლამენტის ის უფლებამოსილება, რომელიც წესით მას არ უნდა ჰქონდეს.
აღნიშნული განაპირობებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის დაცულობის
უფრო დაბალ ხარისხს, რის გამოც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში
შეტანილი უნდა იქნეს წარმოდგენილი ცვლილებები. [...] კანონპროექტის მიზანია
საქართველოს კონსტიტუციის 90-ე მუხლით შექმნილი პრინციპის სრულყოფილი
ასახვა მითითებულ საკანონმდებლო აქტში, რაც განაპირობებს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის დაცულობის უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე დღეს
არსებობს.“3
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებებით გაუმჯობესდა უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის დაცულობის ხარისხი და საკანონმდებლო გარანტია.

I.2. 2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ პირველი ნაწილი)
2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით4 (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ პირველი ნაწილის ფარგლებში) განისაზღვრა რაიონული
(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის
წესი და პირობები. საკანონმდებლო ცვლილება ემსახურებოდა ასამოქმედებელი
კონსტიტუციური ცვლილებით დადგენილი, მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესების პრინციპის „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ
კანონში ასახვას; კერძოდ, მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების
პრინციპი თავდაპირველად შემოღებულ იქნა საქართველოს კონსტიტუციაში 2010
წელს განხორციელებული ცვლილებით, რომელიც რაიონული (საქალაქო) და
სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის საკითხს
ითვალისწინებდა და 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების
შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან ამოქმედდა.
ამასთანავე, იმავე კონსტიტუციური ცვლილებით განისაზღვრა აღნიშნული
სასამართლოების მოსამართლეთა თანამდებობაზე 3 წლამდე ვადით განწესების
შესაძლებლობაც. აქედან გამომდინარე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში 2013 წლის 1 ნოემბერს შეტანილი ცვლილება
ითვალისწინებდა შემდეგ საკანონმდებლო მოწესრიგებას:
3

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/23785
იხ. 2013 წლის 1 ნოემბრის ცვლილება (N1489-Iს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/417
https://info.parliament.ge/#law-drafting/534
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2077760?publication=1
4
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 სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლე
თანამდებობაზე განწესდება 3 წლის ვადით. ამ ვადის გასვლამდე არაუადრეს 2
და არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისი
მონიტორინგის შედეგების ანალიზის საფუძველზე მსჯელობს და იღებს
გადაწყვეტილებას იმის შესახებ, გაამწესოს თუ არა აღნიშნული მოსამართლე
თანამდებობაზე უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე. თუ
მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ არ განწესდა, მას სამოსამართლო
უფლებამოსილება შეუწყდება თანამდებობაზე ყოფნის 3-წლიანი ვადის
გასვლის შემდეგ.
 თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული მოსამართლის საქმიანობის
მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, თანამდებობაზე მისი განწესებიდან
1 წლისა და 2 წლის თავზე, აგრეთვე მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3წლიანი ვადის გასვლამდე 4 თვით ადრე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
წილისყრით შეარჩევს საბჭოს იმ წევრს, რომელმაც 1 თვის ვადაში უნდა
შეაფასოს მოსამართლის საქმიანობა შესაბამის პერიოდში. ამასთანავე, სამივე
მონიტორინგი საბჭოს სხვადასხვა წევრმა უნდა განახორციელოს. ყოველი
მონიტორინგის ანგარიში გადაეცემა იმ მოსამართლეს, რომლის საქმიანობაც
შეფასდა მოცემული მონიტორინგით, და დალუქული სახით დაერთვება მის
პირად საქმეს. ზემოაღნიშნული ანგარიშები მოსამართლის თანამდებობაზე
ყოფნის 3-წლიანი ვადის გასვლამდე 3 თვით ადრე 1 თვის განმავლობაში
შესასწავლად გადაეცემა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მოსამართლე
თანამდებობაზე განწესდება უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის
მიღწევამდე. თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ მიიღებს გადაწყვეტილებას
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების შესახებ, იგი კანონის
შესაბამისად აცხადებს კონკურსს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის
დასაკავებლად. თუ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ არ მიიღო გადაწყვეტილება
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების შესახებ, ეს მოსამართლე
მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ვერ მიიღებს მონაწილეობას მოსამართლის
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში.
2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით გათვალისწინებულ იქნა
აგრეთვე საქართველოს კონსტიტუციით გაზრდილი, მოსამართლისთვის საჭირო
მინიმალური ასაკი და გაფართოვდა მოსამართლეობის კანდიდატის მიმართ
დადგენილი მოთხოვნები; კერძოდ, მოსამართლის თანამდებობაზე გასამწესებლად
საჭირო მინიმალური ასაკი 28 წლიდან 30 წლამდე გაიზარდა, ხოლო
მოსამართლეობის კანდიდატის მიმართ დადგენილი უმაღლესი იურიდიული
განათლების ქონის მოთხოვნა მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური
ხარისხის უმაღლესი იურიდიული განათლების ქონის მოთხოვნით შეიცვალა.
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების პრინციპის შემოღების გამო,
2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით შეიცვალა მოსამართლის
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რეზერვში ჩარიცხვის ვადაც, ამასთანავე, დაზუსტდა რეზერვში ჩარიცხულ
მოსამართლესთან დაკავშირებული რამდენიმე სხვა საკითხი:
 დადგინდა,
რომ
სასამართლოს
ლიკვიდაციისას
ან
მოსამართლის
თანამდებობის შემცირებისას მოსამართლისთვის სხვა სასამართლოს
მოსამართლის
უფლებამოსილების
განხორციელების
არდაკისრების
შემთხვევაში მოსამართლე რეზერვში, 3 წლის ნაცვლად, ირიცხება უვადოდ,
მაგრამ არაუმეტეს მისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე.
 დაზუსტდა, რომ რეზერვში მყოფ მოსამართლეს თანამდებობრივი სარგოს
მიღების უფლებამოსილება უნარჩუნდება რეზერვში ჩარიცხვიდან 3 წლის
განმავლობაში.
 დაზუსტდა რეზერვში ჩარიცხული მოსამართლის მის მიერ თანამდებობრივი
სარგოს მიღების პერიოდში რეზერვიდან ამორიცხვის საფუძვლები; ეს
საფუძვლებია: პირადი განცხადება; და მოსამართლის თანამდებობასთან
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება.
2013 წელს ასამოქმედებელი კონსტიტუციური ცვლილების შესაბამისად, „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2013 წლის 1 ნოემბერს
შეტანილი ცვლილებით ახლებურად მოწესრიგდა საერთო სასამართლოებთან
დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხებიც:
 საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ჩამოერთვა თანამდებობის პირის
იმპიჩმენტის საქმეზე ამ თანამდებობის პირის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების
არსებობის ან არარსებობის შესახებ დასკვნის მომზადებისა და საქართველოს
პარლამენტისთვის წარდგენის უფლებამოსილება, რადგან ეს უფლებამოსილება
კონსტიტუციური ცვლილებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
მიენიჭა.
 განისაზღვრა, რომ უზენაესი სასამართლოს კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ
საკითხებზე
საერთაშორისო
ხელშეკრულებების
დადების
თაობაზე
რეკომენდაციას უზენაესი სასამართლოს პლენუმი წარუდგენს საქართველოს
მთავრობასაც (საკანონმდებლო ცვლილებამდე ამგვარ რეკომენდაციას
უზენაესი სასამართლოს პლენუმი მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს
წარუდგენდა).
 განისაზღვრა, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და უზენაესი
სასამართლოს წევრები ფიცს დებენ საქართველოს პარლამენტის წინაშე
(საკანონმდებლო ცვლილებამდე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და
უზენაესი სასამართლოს წევრები ფიცს დებდნენ საქართველოს პრეზიდენტის
თანდასწრებით (საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე)).
 მოსამართლის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის წარმოშობის
შემთხვევაში მისი და მისი ოჯახის წევრების დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება გადაეცა საქართველოს პრემიერმინისტრს (აღნიშნული უფლებამოსილება საკანონმდებლო ცვლილებამდე
მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტს).
 უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობის დამადასტურებელი
პირადობის მოწმობის ხელმოწერის უფლებამოსილება გადაეცა საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარეს (საკანონმდებლო ცვლილებამდე უზენაესი
8

სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობის დამადასტურებელ პირადობის
მოწმობას ხელს აწერდა საქართველოს პრეზიდენტი).
2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში
მითითებულია ცვლილების შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღება
განპირობებულია საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებით,
რომლებიც ამოქმედდება 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო
არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან.
აღნიშნული ცვლილებების ამოქმედების დღიდან საქართველოს პრეზიდენტს
მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციით განსაზღვრული უფლებამოსილებები
ექნება.
იმის
გათვალისწინებით,
რომ
საქართველოს
პრეზიდენტის
უფლებამოსილებები ამჟამად განსაზღვრულია სხვადასხვა საკანონმდებლო
აქტებით, აუცილებელია შესაბამის აქტებში ცვლილების განხორციელება და
საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების სხვადასხვა ორგანოებსა და
თანამდებობის პირებზე გადანაწილება. გარდა ზემოაღნიშნულისა, კანონპროექტის
მიღება განაპირობა კონსტიტუციაში განხორციელებულმა სხვა ცვლილებებმაც,
კერძოდ, კონსტიტუციით განსაზღვრულ თანამდებობის პირთა ქმედებაში
დანაშაულის ნიშნების არსებობისას მოხდება არა უზენაესი, არამედ მხოლოდ
საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვა. ასევე იცვლება მოსამართლედ
დანიშვნის მინიმალური ასაკი, სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადა [...].
კანონპროექტის მიზანია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს კონსტიტუციაში
შესულ იმ ცვლილებებთან, რომლებიც ამოქმედდება 2013 წლის ოქტომბრის
მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის
დადების მომენტიდან.“5
ამრიგად, 2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით კანონში აისახა
ასამოქმედებელი კონსტიტუციური ცვლილების პრინციპები და განისაზღვრა მათი
რეალიზების შინაარსობრივი ასპექტები. ამასთანავე, აღნიშნული საკანონმდებლო
ცვლილებით დაზუსტდა, დაიხვეწა და გაუმჯობესდა საერთო სასამართლოებთან
დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მეორე ტალღის“ პირველი
ნაწილის ფარგლებში განხორციელებული 2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო
ცვლილების მიმართ გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა
„დაძლია“ საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტის შესაბამისად.6

I.3. 2013 წლის 26 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილება

5
6

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/29426
იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/534
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2013 წლის 26 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით7 განხორციელდა საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგოს
განაკვეთის გაზრდა; კერძოდ, მოსამართლეთა ყოველთვიური თანამდებობრივი
სარგოს განაკვეთი გაიზარდა შემდეგი ოდენობით:
− საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე – 5650 ლარიდან 7000
ლარამდე;
− საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე –
5100 ლარიდან 6500 ლარამდე;
− საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე – 4800
ლარიდან 6300 ლარამდე;
− საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე – 4400 ლარიდან 6000
ლარამდე;
− სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე – 4200 ლარიდან 5800 ლარამდე;
− სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე – 3300 ლარიდან 5600
ლარამდე;
− სააპელაციო სასამართლოს პალატის (კოლეგიის) თავმჯდომარე – 2900
ლარიდან 5300 ლარამდე;
− სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე – 2500 ლარიდან 5000 ლარამდე;
− რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარე – 2500 ლარიდან 4600
ლარამდე;
− რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარე – 2400
ლარიდან 4300 ლარამდე;
− რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე, მაგისტრატი მოსამართლე
– 2300 ლარიდან 4000 ლარამდე.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „სასამართლო რეფორმის კონცეფციით რეფორმის ერთერთი ძირითადი მიმართულებაა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
თანამდებობრივი სარგოების ეტაპობრივი ზრდა. ამ მიზნით, 2007-2009
წლებისათვის ყოველწლიურად ხდებოდა მოსამართლეთა სარგოების ზრდა,
თუმცა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე მომდევნო წლებში
აღნიშნული ვეღარ განხორციელდა. მიმდინარე ეტაპზე მიზანშეწონილია ამ
პროცესის გაგრძელება. [...] კანონპროექტის მიზანია საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სოციალური დაცვის გარანტიების გაუმჯობესება.“8
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით გაუმჯობესდა საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სოციალური დაცვის ხარისხი და მათი შრომითი
უფლებების დაცვის შემადგენელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი − შრომის
ანაზღაურება.
7

იხ. 2013 წლის 26 დეკემბრის ცვლილება (N1883-რს) „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/941
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2167584?publication=0
8 იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/31050
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I.4. 2014 წლის 1 აგვისტოს საკანონმდებლო ცვლილება
2014 წლის 1 აგვისტოს საკანონმდებლო ცვლილება9 ითვალისწინებდა შემდეგ
საკითხს: იმ პირს, რომელიც მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლდა
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის გამო, მიეცა უფლება ხელახლა დაინიშნოს
ან აირჩეს მოსამართლის თანამდებობაზე, თუ აღარ არსებობს კანონის ის ნორმა,
რომლის საფუძველზედაც იგი განთავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან
(მოსამართლის თანამდებობიდან დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისთვის
გათავისუფლებულ პირს საკანონმდებლო ცვლილებამდე არცერთ შემთხვევაში არ
ჰქონდა უფლება, ცხოვრების მანძილზე ხელახლა დანიშნულიყო ან არჩეულიყო
მოსამართლის თანამდებობაზე).
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „დისციპლინური გადაცდომა“ არ შეიძლება თავისი
სამართლებრივი
შედეგებით
„ნასამართლობისა“
და
„კორუფციული
სამართალდარღვევის ჩადენის“ სიმძიმის მატარებელი იყოს. თუ ნებისმიერმა
თანამდებობის პირმა, მათ შორის მოსამართლემ, ჩაიდინა დისციპლინური
გადაცდომა და მის მიმართ განხორციელდა დისციპლინური დევნა, ამას უნდა
ჰქონდეს დასჯითი ეფექტი დროის გარკვეულ მონაკვეთში, მაგრამ არ შეიძლება
დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი პირი მთელი ცხოვრების მანძილზე
ითვლებოდეს ისეთი სასჯელის მატარებლად, რომელიც მას უვადოდ ჩამოართმევს
მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების უფლებას. ასეთი მიდგომა
ეწინააღმდეგება ჰუმანიზმის საყოველთაოდ აღიარებულ სამართლებრივ
პრინციპს. მაშინ როდესაც სისხლის სამართლის კოდექსის 79-ე მუხლი თვით
დანაშაულის
ჩადენის
შემთხვევაში
ითვალისწინებს
დანაშაულისათვის
ნასამართლობის გაქარწყლებას და მოხსნას, არ შეიძლება, რომ დისციპლინური
გადაცდომისათვის დაკისრებული დისციპლინური სახდელის ღონისძიება იყოს
უვადოდ მოქმედების ეფექტის მქონე. [...] კანონპროექტის მიზანს წარმოადგენს
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 34-ე
მუხლით განსაზღვრული მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის (არჩევის)
წესის სრულყოფა. [...] კანონპროექტის მიზანია, აღმოფხვრას ის ხარვეზი, რომელიც
არსებობს კანონის დღეს მოქმედი რედაქციით. კერძოდ, „დისციპლინური
გადაცდომა“ თავისი სიმძიმით და სამართლებრივი შედეგებით უნდა გაიმიჯნოს
„ნასამართლობისა“
და
,,კორუფციული
სამართალდარღვევისაგან“.
[...]
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა არ უნდა იყოს მოსამართლის
თანამდებობაზე დანიშვნის (არჩევის) დამაბრკოლებელი გარემოება უვადოდ [...].
შესაბამისმა კომპეტენტურმა სახელმწიფო ორგანომ მოსამართლედ არჩევის
(დანიშვნის) დროს კანდიდატის მორალური და საქმიანი რეპუტაციის
9

იხ. 2014 წლის 1 აგვისტოს ცვლილება (N2651-რს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/6018
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2450095?publication=0
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შესაფასებლად უნდა იხელმძღვანელოს სხვადასხვა კრიტერიუმებით, ხოლო
კანდიდატის მიერ წარსულში დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი,
რომელიც არ უკავშირდება კორუფციულ სამართალდარღვევას, აპრიორი არ
შეიძლება იყოს მოსამართლედ გამწესებისათვის კანონით დადგენილი
აბსოლუტური შეზღუდვის საფუძველი.“10
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით შემსუბუქდა მოსამართლის
თანამდებობის ხელახლა დაკავებასთან დაკავშირებული მომეტებული შეზღუდვა,
რომელიც დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის გამო მოსამართლის
თანამდებობიდან გათავისუფლებული პირის მიმართ იყო დადგენილი კანონით,
რამაც, ერთი მხრივ, ამ პირის უფლებრივი სტანდარტის გაუმჯობესება გამოიწვია
და, მეორე მხრივ, სამოსამართლო გამოცდილების მქონე ასეთ პირთა სასამართლო
სისტემაში დაბრუნების შესაძლებლობა გააჩინა.

I.5. 2014 წლის 1 აგვისტოს საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ მეორე ნაწილი)
2014 წლის 1 აგვისტოს საკანონმდებლო ცვლილებით11 (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ მეორე ნაწილის ფარგლებში) დაზუსტდა, დაიხვეწა და
გაუმჯობესდა თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული რაიონული (საქალაქო)
და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების
პროცედურა, დადგინდა მათი საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები (კერძოდ,
განისაზღვრა მოსამართლის კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის
მიხედვით შეფასების დაწვრილებითი კრიტერიუმები, რომლებიც აღნიშნულ
საკანონმდებლო ცვლილებამდე არ არსებობდა), დადგინდა მოსამართლის
თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურა,
რისთვისაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოში შეიქმნა საკვალიფიკაციო
პალატა.
თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის საქმიანობის შეფასების წესთან მიმართებით
საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა შემდეგ ახლებურ საკანონმდებლო
მოწესრიგებას:
 თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული მოსამართლის საქმიანობის
შეფასების მიზნით, თანამდებობაზე მისი განწესებიდან 1 წლის თავზე და 2
წლის თავზე, აგრეთვე მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3-წლიანი ვადის
გასვლამდე 4 თვით ადრე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
10

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/20897
იხ. 2014 წლის 1 აგვისტოს ცვლილება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/6227
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2455845?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2453908?publication=0
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წილისყრით შეარჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ მოსამართლე წევრს
და ერთ არამოსამართლე წევრს (შემფასებლებს), რომლებმაც 1 თვის ვადაში,
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად უნდა შეაფასონ მოსამართლის საქმიანობა
შესაბამის პერიოდში. წილისყრის დასრულების შემდეგ შემფასებლების ვინაობა
დაუყოვნებლივ ეცნობება შესაფასებელ მოსამართლეს. აღნიშნული ექვსი
შეფასება სხვადასხვა შემფასებელმა უნდა განახორციელოს. შეფასების ყოველი
პერიოდის ანგარიშებს შესაფასებელი მოსამართლე ეცნობა კანონით
დადგენილი წესით. ეს ანგარიშები მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3წლიანი ვადის გასვლამდე 3 თვით ადრე, 1 თვის განმავლობაში შესასწავლად
გადაეცემათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს.
მოსამართლე უფლებამოსილია ინტერესთა შეუთავსებლობის მოტივით,
დასაბუთებული
შუამდგომლობით
მოითხოვოს
იმ
შემფასებლის/
შემფასებლების აცილება, რომელმაც/რომლებმაც უნდა შეაფასოს/შეაფასონ მისი
საქმიანობა შესაბამის პერიოდში, კერძოდ, თუ არსებობს გარემოება, რომელიც
ამ შემფასებლის/შემფასებლების ობიექტურობაში, დამოუკიდებლობაში ან/და
მიუკერძოებლობაში ეჭვის შეტანის სერიოზულ საფუძველს იძლევა.
შემფასებლის აცილების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო ხმათა უმრავლესობით. კენჭისყრაში არ მონაწილეობს ის
შემფასებელი, რომლის აცილების საკითხიც განიხილება. ინტერესთა
შეუთავსებლობის არსებობის შემთხვევაში შემფასებელი ვალდებულია
თვითაცილება განაცხადოს და მონაწილეობა არ მიიღოს შეფასებაში.
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მიზანია თანამდებობაზე უვადოდ
გასამწესებლად
ღირსეული,
კვალიფიციური
და
კეთილსინდისიერი
მოსამართლის შერჩევის გზით დამოუკიდებელი და კვალიფიციური
მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა. მოსამართლის საქმიანობა ფასდება
ობიექტურად, კეთილსინდისიერად და მიუკერძოებლად. მოსამართლეს
თანამდებობაზე მისი ყოფნის 3-წლიანი ვადის დაწყებისთანავე უნდა ეცნობოს
შეფასების პროცედურისა და იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც
გათვალისწინებული იქნება მისი ცალკეული კრიტერიუმებით შეფასებისას და
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისას.
მოსამართლის საქმიანობა ფასდება ორი ძირითადი კრიტერიუმით –
კეთილსინდისიერებითა და კომპეტენტურობით.
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის
მახასიათებლებია:
 პიროვნული კეთილსინდისიერება და პროფესიული სინდისი: პიროვნული
კეთილსინდისიერებისა და პროფესიული სინდისის მახასიათებლით
მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება პირის – როგორც
მოსამართლისა და მოქალაქის – პატიოსნება, კეთილსინდისიერება,
მოვალეობებისა
და
პასუხისმგებლობის
შესაბამისი
შეგნება,
სიმართლისმოყვარეობა, გამჭვირვალობა, კორექტულობა და სიზუსტე
სამსახურებრივი თუ სხვა მოვალეობების, ფინანსური თუ სხვა
ვალდებულებების შესრულებისას (მაგალითად, ქონებრივი დეკლარაციის
შევსებისას, ბანკის ან სხვა ვალის, კომუნალური ან სხვა გადასახადის
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გადახდისას, საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ჯარიმის
გადახდისას) და სხვა.
 დამოუკიდებლობა,
მიუკერძოებლობა
და
სამართლიანობა:
დამოუკიდებლობის,
მიუკერძოებლობისა
და
სამართლიანობის
მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება მისი
პრინციპულობა, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი და
ზეგავლენის მიმართ მედეგობა, პიროვნული სიმყარე და შეუვალობა,
პოლიტიკური ან სხვა ნიშნით მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა და სხვა.
 პიროვნული და პროფესიული ქცევა: პიროვნული და პროფესიული ქცევის
მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება მის მიერ
სამოსამართლო ეთიკის დაცვა, მისი კორექტულობა კოლეგებთან და სხვა
პირებთან ურთიერთობისას, მოსამართლის მაღალი წოდების შესაბამისი
ქცევა და იმიჯი, თავდაჭერილობა, საკუთარი ემოციების მართვის უნარი,
ქცევა მის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების მიმდინარეობისას,
მხარედ მისი მონაწილეობით სასამართლოში წარმართული დავები, მის
წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი ბრალდებების არსებობა და სხვა.
 პიროვნული და პროფესიული რეპუტაცია: პიროვნული და პროფესიული
რეპუტაციის მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება
მისი საქმიანი და მორალური რეპუტაცია და ავტორიტეტი იურიდიულ
წრეებსა და საზოგადოებაში, იურიდიულ წრეებთან ურთიერთობის ხასიათი
და ხარისხი და სხვა.
 ფინანსური ვალდებულება: ფინანსური ვალდებულების მახასიათებლით
მოსამართლის
შეფასებისას
გაითვალისწინება
ინფორმაცია
მისი
შემოსავლის წყაროს, აქტივების, საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში
არსებული ქონების და ამ ქონებისა და შემოსავლის შესაბამისი ვალისა და
ვალდებულების შესახებ. ფინანსური ვალდებულების შემოწმების მიზანია,
შეფასდეს, არსებობს თუ არა საფუძველი მოსამართლის ქონებრივი
ინტერესების მართლმსაჯულების ინტერესებთან დაპირისპირებისა, რამაც
შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მოსამართლის მიუკერძოებლობას.
 მოსამართლის საქმიანობის შეფასების კომპეტენტურობის კრიტერიუმის
მახასიათებლებია:
 სამართლის
ნორმების
ცოდნა:
სამართლის
ნორმების
ცოდნის
მახასიათებლით
მოსამართლის
შეფასებისას
გაითვალისწინება
მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობების, ადამიანის უფლებების
სამართლის, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
პრეცედენტული სამართლის, ცოდნის დონე. ამ მახასიათებლით
მოსამართლის
შეფასების
მიზნით
შემფასებელი
ითვალისწინებს
მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეებზე გამოტანილ გადაწყვეტილებებში
სამართლის ნორმების, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის, გამოყენების სისწორეს.
აღნიშნული მახასიათებლით მოსამართლის შესაფასებლად შემფასებელი
აგრეთვე გამოითხოვს მოსამართლის მიერ ჩაბარებული მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგებს და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასებას.
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 სამართლებრივი დასაბუთების უნარი და კომპეტენცია: სამართლებრივი
დასაბუთების უნარისა და კომპეტენციის მახასიათებლით მოსამართლის
შეფასებისას გაითვალისწინება მის მიერ განხილულ საქმეებზე მიღებული
გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა და დამაჯერებლობა, მოსამართლის
ანალიტიკური აზროვნების უნარი და პროფესიული გამოცდილება.
 წერის უნარი: წერის უნარის მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას
გაითვალისწინება აზრის ნათლად და გასაგებად გადმოცემის, ლოგიკური
მსჯელობისა და ანალიზის უნარი.
 ზეპირი
კომუნიკაციის
უნარი:
ზეპირი
კომუნიკაციის
უნარის
მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება გამართული
მეტყველების უნარი, სხვისი აზრის მოთმინებით მოსმენის უნარი, ღიაობა,
განსხვავებული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა და სხვა.
 პროფესიული თვისებები, მათ შორის, ქცევა სასამართლო დარბაზში:
პროფესიული თვისებების, მათ შორის, სასამართლო დარბაზში ქცევის,
მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება მისი
პუნქტუალურობა, საქმის ჯეროვნად და პასუხისმგებლობით მომზადება,
ქცევა სასამართლო დარბაზში და სასამართლო სხდომის სათანადოდ
წარმართვის უნარი, ქცევა მხარეებთან ურთიერთობისას, გულმოდგინება და
შრომისმოყვარეობა, გადაწყვეტილების დაუხმარებლად მიღებისა და
დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის
უნარი, მიზანდასახულობა, პროდუქტიულობა და სისწრაფე, საპროცესო
ვადების დაცვა, მენეჯერული უნარ-ჩვევები და სხვა.
 აკადემიური მიღწევები და პროფესიული წვრთნა: აკადემიური მიღწევებისა
და პროფესიული წვრთნის მახასიათებლით მოსამართლის შეფასებისას
გაითვალისწინება სიახლეების მიმართ მისი ღიაობა, თვითგანვითარების
უნარი, საოფისე კულტურა, ახალი ცოდნისა და უნარების შეძენის ინტერესი,
პროფესიული წვრთნის პროგრამებში მონაწილეობა, შეძენილი ცოდნისა და
უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება და სხვა.
 პროფესიული აქტივობა: პროფესიული აქტივობის მახასიათებლით
მოსამართლის შეფასებისას გაითვალისწინება სამართლებრივი სისტემისა
და მართლმსაჯულების საკითხებზე სხვადასხვა ფორმატის დისკუსიებში,
შეხვედრებსა და სემინარებში მისი მონაწილეობა, საკუთარი პოზიციისა და
შეხედულებების ღიად და თავისუფლად გამოხატვა, ინიციატივის
გამოჩენის უნარი, იდეებისა და წინადადებების წამოყენება, სამეცნიერო და
სხვა სახის პუბლიკაციები, დამსახურება იურიდიული პროფესიისა და
საზოგადოების წინაშე და სხვა.
ამასთანავე, საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა თანამდებობაზე 3 წლის
ვადით განწესებული რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების შემდეგი დაწვრილებითი პროცედურა:
 შემფასებლები
მოსამართლის
საქმიანობას
აფასებენ
პარალელურად,
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. შემფასებლები ვალდებული არიან,
ერთმანეთს არ გაუმჟღავნონ შეფასებისას მოპოვებული ინფორმაცია და
შეფასების შედეგები.
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 შემფასებელი უფლებამოსილია შეფასებისათვის განკუთვნილ 1-თვიან ვადაში
ნებისმიერ დროს განახორციელოს საჭირო ღონისძიებები კანონით დადგენილი
კრიტერიუმებით მოსამართლის შესაფასებლად, მათ შორის, შეისწავლოს
საქმეები, დაესწროს შესაფასებელი მოსამართლის მიერ წარმართულ
სასამართლო სხდომებს, მოთხოვნისთანავე მიიღოს როგორც შეფასების
პერიოდში, ისე შეფასების პერიოდის დაწყებამდე წარმართული სასამართლო
სხდომების აუდიო-, ვიდეოჩანაწერები, კანონით დადგენილი წესით მოიძიოს
საჭირო ინფორმაცია, სამართლებრივი კონსულტაციისათვის მიმართოს
იურიდიული წრეების წარმომადგენლებს, პირადად შეხვდეს შესაფასებელ
მოსამართლეს და სხვა პირებს და დაუსვას კითხვები კონკრეტულ საკითხებთან
დაკავშირებით ინფორმაციის მოსაპოვებლად. შემფასებელმა შესაფასებელ
მოსამართლეს არ უნდა დაუსვას ისეთი კითხვები, რომლებიც შინაარსობრივად
შეიძლება კონკრეტულ საქმეზე ანგარიშის მოთხოვნას უტოლდებოდეს.
აკრძალულია ისეთი ინფორმაციის მოძიება, რომელიც არ არის დაკავშირებული
კანონით დადგენილი კრიტერიუმებით მოსამართლის შეფასებასთან.
მოპოვებული ინფორმაციის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ კანონით
გათვალისწინებული მიზნებისათვის. ინფორმაციის მოპოვების მეთოდი არ
უნდა ხელყოფდეს შესაფასებელი მოსამართლის დამოუკიდებლობას.
 შემფასებლებმა, რომლებიც აფასებენ მოსამართლის საქმიანობას შესაბამის
პერიოდში, შეფასებისას პარალელურად და ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად
უნდა შეისწავლონ შესაფასებელი მოსამართლის მიერ განხილული არანაკლებ 5
ერთი და იგივე საქმე, რომლებზე გამოტანილი შემაჯამებელი/საბოლოო
გადაწყვეტილებები კანონიერ ძალაშია შესული, მათ შორის, არანაკლებ 2 საქმე,
რომლებზე
გამოტანილი
შემაჯამებელი/საბოლოო
გადაწყვეტილებები
ზემდგომი ინსტანციის სასამართლომ გააუქმა/ნაწილობრივ გააუქმა (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში). შესასწავლი საქმეები შემთხვევითობის პრინციპით
შეირჩევა. საქმის/გადაწყვეტილების შესწავლის მიზანია მატერიალური და
საპროცესო კანონმდებლობების, ადამიანის უფლებების სამართლის, მათ
შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული
სამართლის,
ცოდნის
დონის,
მოსამართლის
მიერ
გამოტანილ
გადაწყვეტილებებში შესაბამისი სამართლის ნორმების გამოყენების სისწორის,
სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობისა და დამაჯერებლობის,
მოსამართლის ანალიტიკური აზროვნების უნარის, აზრის ნათლად და
გასაგებად გადმოცემის, ლოგიკური მსჯელობისა და ანალიზის უნარის
შეფასება. საქმის/გადაწყვეტილების შესწავლისას აგრეთვე ფასდება ზემდგომი
ინსტანციის სასამართლოს მიერ გაუქმებულ/ნაწილობრივ გაუქმებულ
გადაწყვეტილებაში დაშვებული სამართლებრივი შეცდომების ხასიათი და
სერიოზულობა. აღნიშნულ საქმეთა შეფასების შედეგი არ შეიძლება გახდეს
მოსამართლის მიერ ამ საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების
გადასინჯვის
ან/და
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყების საფუძველი.
 მოსამართლის შეფასების პროცედურის სრულყოფილად წარმართვის
ხელშეწყობის მიზნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იქმნება შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეული, რომლის თანამშრომლებიც ტექნიკურ დახმარებას
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უწევენ შემფასებელს და ასრულებენ მის ცალკეულ დავალებებს კონკრეტული
კრიტერიუმით მოსამართლის შეფასებისათვის საჭირო ინფორმაციის
მოსაძიებლად.
მოსამართლეს, რომლის საქმიანობაც ფასდება, უფლება აქვს, იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს წერილობით აცნობოს შემფასებლის მიერ უფლებამოსილების
სავარაუდო გადამეტების თაობაზე. თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქმის
გარემოებათა გამოკვლევის შემდეგ დაასკვნის, რომ შემფასებელმა გადაამეტა
მისთვის საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, ის
შეფასების ვალდებულებას წილისყრით დააკისრებს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს სხვა წევრს ან განახორციელებს სხვა ღონისძიებებს დარღვევების
აღმოფხვრისა და თავიდან აცილების მიზნით.
კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმით
მოსამართლის
შეფასებისას
გაითვალისწინება
კანონით
განსაზღვრული
კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმის მახასიათებლები. ამ მახასიათებლების ანალიზისა და შეჯერების
შედეგად შემფასებელი იღებს ერთ-ერთ შემდეგ დასკვნას: ა) მოსამართლე არ
აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმს; ბ)
მოსამართლე
აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს; ან გ) მოსამართლე
სრულად აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს.
კომპეტენტურობის კრიტერიუმით მოსამართლე ფასდება ქულების მეშვეობით,
კანონით განსაზღვრული კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მახასიათებლების
მიხედვით.
კომპეტენტურობის
კრიტერიუმის
მახასიათებლების
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, თითოეული ამ მახასიათებლის მიხედვით
მოსაპოვებელ ქულათა მაქსიმალური რაოდენობები ერთმანეთისაგან
განსხვავდება და შემდეგნაირად განისაზღვრება: ა) სამართლის ნორმების
ცოდნა – 20 ქულა; ბ) სამართლებრივი დასაბუთების უნარი და კომპეტენცია – 20
ქულა; გ) წერის უნარი – 20 ქულა; დ) ზეპირი კომუნიკაციის უნარი – 15 ქულა; ე)
პროფესიული თვისებები, მათ შორის, ქცევა სასამართლო დარბაზში – 15 ქულა;
ვ) აკადემიური მიღწევები და პროფესიული წვრთნა – 5 ქულა; ზ) პროფესიული
აქტივობა – 5 ქულა.
შეფასების თითოეული პერიოდის დასრულებისთანავე მოსამართლის
შეფასების ანგარიშები დალუქული სახით გადაეცემა იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს. ამ ანგარიშებში მოცემული შეფასების შედეგების გაანალიზების მიზნით
შესაფასებელ მოსამართლეს უფლება აქვს, შეფასების თითოეული პერიოდის
დასრულების შემდეგ თავისუფლად გაეცნოს ანგარიშებს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ საამისოდ გამოყოფილ ადგილას. მასალების გატანა დაუშვებელია.
მოსამართლის მიერ ანგარიშების გაცნობის შემდეგ ისინი ილუქება და მის
პირად საქმეს დაერთვება.
მოსამართლის შეფასების ანგარიში მოიცავს: ა) დასკვნას, რომელშიც
სათანადოდ არის აღწერილი და დასაბუთებული შეფასების ორივე
კრიტერიუმის თითოეული მახასიათებლის მიხედვით გამოვლენილი
შედეგები; ბ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ნიმუშის
მიხედვით შევსებულ ფორმას, რომელშიც ასახულია კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმით მოსამართლის შეფასების შედეგად მიღებული დასკვნა და
კომპეტენტურობის კრიტერიუმის თითოეული მახასიათებლის მიხედვით
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მოსამართლის მიერ მოპოვებულ ქულათა რაოდენობა; გ) ყველა წერილობით
დოკუმენტს და სხვა მასალას, რომლებზე დაყრდნობითაც შეფასდა
მოსამართლის საქმიანობა შესაბამის პერიოდში.
მოსამართლის შეფასების თაობაზე მონაცემები მოსამართლის თანამდებობაზე
ყოფნის 3-წლიანი ვადის გასვლამდე კონფიდენციალურია. იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს არცერთ წევრს და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის
არცერთ თანამშრომელს არ აქვს უფლება, გაამჟღავნოს შეფასების შედეგები.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აანალიზებს მოსამართლის 3-წლიანი საქმიანობის
განმავლობაში განხორციელებული მისი ყველა შეფასების შედეგებს.
კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მიხედვით მოსამართლის მიერ მიღებული
შეფასებების შეჯერების მიზნით გამოიანგარიშება კომპეტენტურობის
კრიტერიუმის
მახასიათებლებით
შეფასების
სამივე
პერიოდში
განხორციელებული ექვსი შეფასებისას მოსამართლის მიერ მოპოვებულ
ქულათა ჯამი, რის შემდეგაც განისაზღვრება ამ ჯამის პროცენტული სიდიდე
კომპეტენტურობის კრიტერიუმისათვის განსაზღვრული ქულების შესაძლო
მაქსიმალური რაოდენობის მიმართ.
თუ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას შემფასებელთა
ნახევარზე
მეტი
მიიჩნევს,
რომ
მოსამართლე
არ
აკმაყოფილებს
კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, ან/და კომპეტენტურობის კრიტერიუმის
მიხედვით მოსამართლის მიერ მოპოვებულ ქულათა ჯამი ვერ აღწევს ქულათა
მაქსიმალური რაოდენობის 70 პროცენტს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
თავმჯდომარე გამოსცემს სამართლებრივ აქტს მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესების საკითხის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხილვაზე
უარის თქმის შესახებ. ეს აქტი შეიძლება გასაჩივრდეს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოში კანონით გათვალისწინებული საფუძვლით, მოსამართლისთვის მისი
გადაცემიდან 1 კვირის ვადაში.
აღნიშნული საჩივრის განხილვის შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ით, ღია კენჭისყრით იღებს ერთ-ერთ
შემდეგ გადაწყვეტილებას: ა) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის
სამართლებრივი აქტის უცვლელად დატოვების შესახებ; ან ბ) იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის გაუქმებისა და
მოსამართლესთან გასაუბრების ჩატარების შესახებ. კანონის დარღვევის
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დადგენა მხოლოდ მაშინ შეიძლება გახდეს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის
გაუქმების საფუძველი, თუ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აზრით, შესაბამისმა
დარღვევამ გავლენა მოახდინა შეფასების საბოლოო შედეგზე და არსებითად
არასწორი გადაწყვეტილების მიღება გამოიწვია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის უცვლელად დატოვების შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ საჩივრდება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის
გაუქმებისა და მოსამართლესთან გასაუბრების ჩატარების შესახებ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო ატარებს მოსამართლესთან გასაუბრებას და იღებს
გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილი წესით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
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მიერ მოსამართლესთან გასაუბრების ჩატარების შედეგად მოსამართლის
თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღების შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება საჩივრდება კანონით დადგენილი
წესით.
 მოსამართლეს, რომელსაც უარი ეთქვა მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესებაზე, უფლება აქვს, მოითხოვოს, რომ შეფასების შედეგები საჯარო არ
გახდეს. ამ შემთხვევაში შეფასების შედეგები დალუქული სახით დაერთვება
მოსამართლის პირად საქმეს და გაიხსნება მხოლოდ იმ კონკურსის დროს,
რომელშიც იგი კანონით დადგენილი წესით მიიღებს მონაწილეობას
მოსამართლის თანამდებობის ხელახლა დასაკავებლად.
 თუ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას სამი ან სამზე მეტი
შემფასებელი მიიჩნევს, რომ მოსამართლე აკმაყოფილებს ან სრულად
აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს, ხოლო კომპეტენტურობის
კრიტერიუმის მიხედვით მოსამართლის მიერ მოპოვებულ ქულათა ჯამი
ქულათა მაქსიმალური რაოდენობის არანაკლებ 70 პროცენტია, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო ატარებს მოსამართლესთან გასაუბრებას და ისმენს მის
მოსაზრებას შეფასების შედეგების შესახებ. მოსამართლეს უფლება აქვს,
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილობითი ფორმითაც წარუდგინოს თავისი
მოსაზრება შეფასების შედეგების თაობაზე, ასევე ზეპირად ან/და წერილობით
წარუდგინოს თვითშეფასება, რაც გულისხმობს მოსამართლის 3-წლიანი
საქმიანობის
განმავლობაში,
მოსამართლის
აზრით,
მისი
ყველაზე
წარმატებული
და
ყველაზე
წარუმატებელი
გადაწყვეტილების/გადაწყვეტილებების, აგრეთვე მის მიერ გადაწყვეტილების
მიღებისას დაშვებული შეცდომების ანალიზის იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოსთვის წარდგენას. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეფასებასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე ინფორმაციის მისაღებად უსმენს შემფასებლებს.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეფასების შედეგების ანალიზისა და
მოსამართლესთან გასაუბრების საფუძველზე მსჯელობს და სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ით, ღია კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას
აღნიშნული მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ, კანონით დადგენილი
ასაკის მიღწევამდე განწესების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს,
რომელიც არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას, შეუძლია წერილობით
ჩამოაყალიბოს თავისი განსხვავებული აზრი, რომელიც დაერთვება საქმეს. თუ
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებას მხარს დაუჭერს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ზე ნაკლები, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ. ამ გადაწყვეტილებას 5 დღის
ვადაში უნდა დაერთოს კენჭისყრაში მონაწილე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
თითოეული წევრის დასაბუთება, თუ რის საფუძველზე დაუჭირა ან არ
დაუჭირა მან მხარი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებას.
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების/განწესებაზე უარის თქმის
შესახებ
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილების
ასლი
გადაწყვეტილების მიღებისთანავე, განსხვავებულ აზრთან ან იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრების დასაბუთებებთან ერთად გადაეცემა მოსამართლეს.
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 მოსამართლის
თანამდებობაზე
უვადოდ
განწესების
შემთხვევაში
მოსამართლის შეფასების ანგარიშები საჯარო ინფორმაციაა და ნებისმიერ პირს
აქვს უფლება, მოითხოვოს ისინი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის III თავით დადგენილი წესით.
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მოიცავდა ცვლილებასაც საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც მიმართულია თანამდებობაზე 3 წლის
ვადით განწესებული მოსამართლის საქმიანობის შემფასებლის დაცვისა და
დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისკენ; კერძოდ, საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსში შეტანილი ცვლილებით დანაშაულად გამოცხადდა
თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესებული მოსამართლის საქმიანობის
შეფასების განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა, რისთვისაც სასჯელის
სახედ განისაზღვრა ჯარიმა ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ვადით ას
ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთა ვადით ერთ
წლამდე.
ზემოთ როგორც აღინიშნა, საკანონმდებლო ცვლილებით ასევე შემოღებულ იქნა
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების პრინციპი და
დადგინდა საბჭოს ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურა. ამისათვის კი
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში შეიქმნა საკვალიფიკაციო პალატა, რომლის
შემადგენლობის დაკომპლექტებასა და საქმიანობის ზოგად საკითხებთან
მიმართებით საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა შემდეგი საკანონმდებლო
მოწესრიგება:
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა განიხილავს საჩივრებს
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებებზე.
 საკვალიფიკაციო პალატას 3 წევრის შემადგენლობით, 2 წლის ვადით ირჩევს
უზენაესი სასამართლოს პლენუმი. საკვალიფიკაციო პალატის წევრი არ
შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს ის მოსამართლე, რომელიც
იმავდროულად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი.
 საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარეს 2 წლის ვადით ირჩევს უზენაესი
სასამართლოს პლენუმი. საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარე არ შეიძლება
იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ან
მოადგილე. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ არ შეიძლება შეასრულოს
საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარის უფლებამოსილება (ზოგადად ამ
საკითხთან მიმართებით კანონით დადგენილია, რომ უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარემ უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილების
საფუძველზე შეიძლება განახორციელოს უზენაესი სასამართლოს პალატის
თავმჯდომარის (გარდა სადისციპლინო და საკვალიფიკაციო პალატების
თავმჯდომარეებისა) უფლებამოსილება).
 საკვალიფიკაციო
პალატის
წევრთა
კანდიდატურებს
(მათ
შორის,
საკვალიფიკაციო პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურას) უზენაესი
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სასამართლოს წევრთაგან ასარჩევად უზენაესი სასამართლოს პლენუმს
წარუდგენს პლენუმის ნებისმიერი წევრი. თუ უზენაესი სასამართლოს
პლენუმმა ორჯერ ვერ აირჩია წარდგენილი კანდიდატურა, უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება აქვს, საკვალიფიკაციო პალატის წევრის
არჩევამდე, არაუმეტეს 6 თვის ვადით, უზენაესი სასამართლოს წევრთაგან
დანიშნოს საკვალიფიკაციო პალატის წევრის მოვალეობის შემსრულებელი.
 საკვალიფიკაციო პალატის წევრს ათავისუფლებს უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარე უზენაესი სასამართლოს პლენუმის თანხმობით.
 საკვალიფიკაციო პალატის წევრი ვალდებულია კონკრეტული საჩივრის
განხილვის დროით ჩამოშორდეს საქმის განხილვას, თუ მას ამ საჩივართან
დაკავშირებით
აქვს
საქართველოს
საპროცესო
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული აცილების საფუძველი. ამ შემთხვევაში უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარე აღნიშნული საჩივრის განხილვის ვადით,
უზენაესი სასამართლოს წევრთაგან ნიშნავს საკვალიფიკაციო პალატის წევრის
მოვალეობის შემსრულებელს.
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის წევრი სრულად
ახორციელებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილებას.
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებასთან მიმართებით
საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა შემდეგი პროცედურა:
 მოსამართლეს უფლება აქვს, თანამდებობაზე მისი უვადოდ განწესებაზე უარის
თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატაში, თუ მიაჩნია, რომ: ა)
შეფასებისას შემფასებელი/გასაუბრებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი
(წევრები)
მიკერძოებული
იყო
(იყვნენ);
ბ)
შეფასებისას
შემფასებლის/გასაუბრებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის (წევრების)
მიდგომა დისკრიმინაციული იყო; გ) შემფასებელმა გადაამეტა მისთვის
საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, რის
შედეგადაც დაირღვა შესაფასებელი მოსამართლის უფლებები ან საფრთხე
შეექმნა სასამართლოს დამოუკიდებლობას; დ) ინფორმაცია, რომელიც
საფუძვლად
დაედო
შეფასებას,
არსებითად
მცდარია,
რის
დამადასტურებლადაც
შესაფასებელმა
მოსამართლემ
შესაბამისი
მტკიცებულებები წარადგინა; ე) შეფასება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი პროცედურის დარღვევით განხორციელდა, რასაც შეეძლო
არსებითად ემოქმედა საბოლოო შედეგზე.
 საჩივარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების
მოსამართლისათვის გადაცემიდან 2 კვირის ვადაში შეიტანება იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში, რომელიც მიღებულ საჩივარს თანდართულ მასალებთან
ერთად 3 დღის ვადაში გადასცემს უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატას.
 მოსამართლე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამის გადაწყვეტილებას
ასაჩივრებს პირადად ან თავისი დამცველის ანდა სხვა წარმომადგენლის
მეშვეობით.
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 მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე შეტანილ საჩივარზე
სახელმწიფო ბაჟი არ გადაიხდება.
 საჩივარი უნდა შეიცავდეს: ა) საკვალიფიკაციო პალატის დასახელებას; ბ)
საჩივრის შემტანი პირის ვინაობას და მისამართს, მოწინააღმდეგე მხარის
დასახელებას და მისამართს; გ) გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ზუსტ
დასახელებას, ამ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს დასახელებას; დ)
მითითებას კანონით გათვალისწინებულ გასაჩივრების საფუძველზე, აგრეთვე
იმ ფაქტებსა და მტკიცებულებებზე, რომლებიც ადასტურებს ამ საფუძვლის
არსებობას; ე) საჩივრისათვის დართული წერილობითი მასალების ნუსხას; და
ვ) საჩივრის შემტანი პირის ხელმოწერას.
 საჩივარს უნდა დაერთოს მასში მითითებული ყველა მტკიცებულება.
წარმომადგენლის მიერ შეტანილ საჩივარს უნდა დაერთოს მინდობილობა,
რომელიც ადასტურებს, რომ წარმომადგენელი უფლებამოსილია შეიტანოს
საჩივარი.
 საჩივრის მიღებიდან 5 დღის ვადაში უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატა ამოწმებს, შეტანილია თუ არა საჩივარი კანონის მოთხოვნათა დაცვით.
თუ საჩივარი აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს, საკვალიფიკაციო პალატა
იღებს მას წარმოებაში. თუ საჩივარი არ აკმაყოფილებს კანონის მოთხოვნებს,
საკვალიფიკაციო პალატა ავალებს საჩივრის შემტან პირს, გამოასწოროს
ხარვეზი, რისთვისაც უნიშნავს მას გონივრულ ვადას, მაგრამ არაუმეტეს 5
დღისა. თუ ამ ვადაში ხარვეზი არ გამოსწორდა, ან დაირღვა საჩივრის შეტანის
კანონით დადგენილი ვადა, საჩივარი განუხილველი რჩება. საჩივრის
დასაშვებობის საკითხს საკვალიფიკაციო პალატა ზეპირი განხილვის გარეშე
წყვეტს. საჩივრის წარმოებაში მიღების შემდეგ საჩივრისა და თანდართული
მასალების ასლები მოწინააღმდეგე მხარეს უნდა გაეგზავნოს. საკვალიფიკაციო
პალატას შეუძლია მოწინააღმდეგე მხარეს დაუნიშნოს ვადა საჩივარზე
წერილობითი პასუხის გასაცემად.
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საჩივარს განიხილავს
წარმოებაში მიღებიდან 1 თვის ვადაში. საჩივრის განსახილველად მიღების
შესახებ განჩინებით საკვალიფიკაციო პალატა განსაზღვრავს საქმის ზეპირი
განხილვის დროს, რის შესახებაც მხარეებს ატყობინებს ამ განჩინების
მიღებიდან 3 დღის ვადაში. საკვალიფიკაციო პალატა უზრუნველყოფს
მხარეთა/მონაწილეთა მიწვევას საკვალიფიკაციო პალატის სხდომაში
მონაწილეობისათვის.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატაში საჩივრის განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად ნიშნავს თავის
წარმომადგენელს.
 საჩივარი
ზეპირი
მოსმენით
განიხილება
უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო
პალატის ღია სხდომაზე. საჩივრის განხილვისას
მოსამართლის შეფასების ანგარიშები საჯაროა.
 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომას თავმჯდომარეობს საკვალიფიკაციო
პალატის თავმჯდომარე ან მისი დავალებით – საკვალიფიკაციო პალატის სხვა
წევრი.
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 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარე ხსნის სხდომას და აცხადებს
განსახილველ საქმეს. საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის მდივანი მოახსენებს
სხდომას, თუ ვინ გამოცხადდა სხდომაზე განსახილველ საქმეზე მოწვეულ
პირთაგან, ეცნობათ თუ არა გამოუცხადებელ პირებს სხდომის თაობაზე და რა
ცნობები არსებობს
მათი გამოუცხადებლობის მიზეზების შესახებ.
საკვალიფიკაციო პალატა ადგენს გამოცხადებულთა ვინაობას, აგრეთვე
ამოწმებს წარმომადგენელთა უფლებამოსილებას.
 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარე განუმარტავს მხარეებს და
მათ წარმომადგენლებს მათ უფლება-მოვალეობებს. სხდომის თავმჯდომარე
აცხადებს საკვალიფიკაციო პალატის შემადგენლობას, სხდომის მდივნის
ვინაობას და განუმარტავს მხარეებს, რომ მათ შეუძლიათ განაცხადონ აცილება,
თუ
არსებობს
საქართველოს
საპროცესო
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული აცილების საფუძველი.
 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარე ეკითხება მხარეებს, აქვთ
თუ არა მათ შუამდგომლობა ან განცხადება, რომელიც სხდომამდე ვერ იქნა
განცხადებული.
 პროცესის მონაწილეები ვალდებული არიან, დაიცვან წესრიგი და
დაემორჩილონ
საკვალიფიკაციო
პალატის
სხდომის
თავმჯდომარის
განკარგულებას. წესრიგის დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევს სხდომის
თავმჯდომარე გაფრთხილებას აძლევს.
 საქმის განხილვა იწყება საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარის
მიერ საქმის შესახებ მოხსენებით, რომელიც უნდა ემყარებოდეს საქმეში
წარმოდგენილ მასალებს. სხდომის თავმჯდომარის მიერ საქმის შესახებ
მოხსენების შემდეგ იგი სიტყვას აძლევს მხარეებს ახსნა-განმარტებისათვის.
 პირველად ახსნა-განმარტებას საჩივრის ავტორი/მისი წარმომადგენელი
იძლევა. იგი, კერძოდ, განმარტავს, რას ითხოვს, რა გარემოებებს ემყარება ეს
მოთხოვნა, რით ადასტურებს ის ამ გარემოებებს, კვლავ უჭერს თუ არა მხარს ამ
მოთხოვნას, უარს ხომ არ ამბობს საჩივარზე და სხვა.
 საჩივრის ავტორის/მისი წარმომადგენლის მოსმენის შემდეგ საკვალიფიკაციო
პალატა ისმენს მოწინააღმდეგე მხარის/მისი წარმომადგენლის ახსნაგანმარტებებს იმის შესახებ, ხომ არ ცნობს ის საჩივარს და სხვა.
 თუ საკვალიფიკაციო პალატის სხდომაზე მხოლოდ ერთი მხარე გამოცხადდა,
საკვალიფიკაციო პალატა ახსნა-განმარტებას ამ მხარისაგან მიიღებს.
 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარის ნებართვით თითოეულ
მხარეს შეუძლია შეკითხვა დაუსვას მოწინააღმდეგე მხარეს და მის
წარმომადგენელს. თუ შეკითხვა სცილდება განხილვის საგანს და არ ემსახურება
საქმის გარემოებების გამოკვლევასა და დადგენას, სხდომის თავმჯდომარეს
მხარის თხოვნით ან თავისი ინიციატივით შეუძლია მოხსნას ასეთი შეკითხვა.
 საკვალიფიკაციო პალატის წევრს უფლება აქვს, მხარეებს დაუსვას შეკითხვები,
რომლებიც ხელს შეუწყობს საქმის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელობის მქონე
გარემოებათა სრულად და ზუსტად განსაზღვრას, მათი უტყუარობის
გამორკვევას.
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 პაექრობა შედგება მხარეებისა და მათი წარმომადგენლების სიტყვებისაგან.
პირველად გამოდიან საჩივრის ავტორი და მისი წარმომადგენელი, ხოლო
შემდეგ – მოწინააღმდეგე მხარე და მისი წარმომადგენელი.
 მას შემდეგ, რაც პაექრობის ყოველი მონაწილე წარმოთქვამს სიტყვას,
საკვალიფიკაციო პალატის სხდომის თავმჯდომარე მხარეებს აძლევს
საშუალებას, გამოვიდნენ რეპლიკებით.
 პაექრობის დასრულების შემდეგ საკვალიფიკაციო პალატა გადის სათათბირო
ოთახში გადაწყვეტილების მისაღებად, რის შესახებაც უცხადებს მხარეებს.
 სათათბირო ოთახიდან დაბრუნების შემდეგ საკვალიფიკაციო პალატის
სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს მიღებულ გადაწყვეტილებას და განმარტავს
გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლებს, რის შემდეგაც სხდომას დახურულად
აცხადებს.
 საკვალიფიკაციო პალატის სხდომაზე დგება ოქმი, რომელსაც ხელს აწერენ
სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი.
 საკვალიფიკაციო პალატა გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით.
საკვალიფიკაციო პალატის წევრმა გადაწყვეტილების მიღებისას არ შეიძლება
თავი შეიკავოს ხმის მიცემისაგან.
 საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილებაში აღინიშნება იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების შინაარსი, მიღებული საჩივრის შინაარსი,
საკვალიფიკაციო პალატაში საქმის განხილვის შედეგები, საკვალიფიკაციო
პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების არსი და დასაბუთება.
 საკვალიფიკაციო პალატა იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: ა)
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების უცვლელად დატოვების
თაობაზე; ან ბ) მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის
თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებისა და
საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შესახებ.
 კანონის დარღვევის საკვალიფიკაციო პალატის მიერ დადგენა მხოლოდ მაშინ
შეიძლება გახდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმების
საფუძველი, თუ, საკვალიფიკაციო პალატის აზრით, შესაბამისმა დარღვევამ
გავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგზე და გამოიწვია იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ არსებითად არასწორი გადაწყვეტილების მიღება.
 საკვალიფიკაციო პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წერილობით
ფორმდება. გადაწყვეტილებას ხელს აწერენ საკვალიფიკაციო პალატის წევრები.
გადაწყვეტილების ასლი ეგზავნებათ მხარეებს.
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილება
საბოლოოა და არ საჩივრდება.
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის ხელახლა
განსახილველად დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილების
გათვალისწინებით, ხელახლა მსჯელობს მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ
განწესების
საკითხზე
და
საკვალიფიკაციო
პალატის
გადაწყვეტილების ასლის მიღებიდან 2 კვირის ვადაში, კანონით დადგენილი
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წესით იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესების შესახებ.
 მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განმეორებითი გადაწყვეტილება საჩივრდება
საბჭოს
მიერ
თავდაპირველად
მიღებული
გადაწყვეტილების
გასაჩივრებისათვის კანონით დადგენილი წესით.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მოსამართლე
თანამდებობაზე უვადოდ განწესებულად ჩაითვლება იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან.
 მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში
მოსამართლის თანამდებობა ვაკანტურად ჩაითვლება და მის დასაკავებლად
კონკურსი გამოცხადდება უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის
მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების უცვლელად დატოვების
შემდეგ, ხოლო უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის
ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შემთხვევაში – იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის
შესახებ განმეორებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „[...] საქართველოს პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს
თანამდებობაზე სამი წლის ვადით დანიშნული მოსამართლის საქმიანობის
შეფასების ისეთი კრიტერიუმებისა და პროცედურის განსაზღვრა, რომლებიც
დაადგენს შეფასების პროცესის ობიექტურად, კეთილსინდისიერად და
მიუკერძოებლად წარმართვის ვალდებულებას და, ამავე დროს, გაითვალისწინებს
შეფასების პროცესში მოსამართლის ინტერესების დაცვის სამართლებრივ
გარანტიებს. ამასთან, ეს პროცესი ჰარმონიზებული უნდა იყოს განვითარებული
ქვეყნების გამოცდილებასთან. საბოლოოდ, უნდა შეიქმნას მოსამართლეთა
შეფასების ობიექტური და გამჭვირვალე მექანიზმი, რომელიც სამწლიანი ვადის
გასვლის შემდეგ უზრუნველყოფს მოსამართლის თანამდებობაზე ისეთი
პროფესიონალის გამწესებას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ არის კვალიფიციური,
კეთილსინდისიერი და მიუკერძოებელი და ხანგრძლივი ვადით იმსახურებს
მოსამართლის მანტიას. [...] კანონპროექტის მიზანია თანამდებობაზე სამი წლის
ვადით დანიშნული მოსამართლეების საქმიანობის შეფასების გამჭვირვალე და
საზღვარგარეთის განვითარებული ქვეყნების გამოცდილებასთან ჰარმონიზებული
კრიტერიუმების
ჩამოყალიბება,
შეფასების
პროცესის
სამართლიანი,
მიუკერძოებელი და ეფექტიანი პროცედურის დადგენა, რაც ხელს შეუწყობს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ დანიშვნის შესახებ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღებას, აგრეთვე
თანამდებობაზე უვადოდ გასამწესებლად ღირსეული, კვალიფიციური და
კეთილსინდისიერი მოსამართლეების შერჩევის გზით დამოუკიდებელი და
კვალიფიციური მართლმსაჯულების უზრუნველყოფას. კანონპროექტი კიდევ
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ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის გზაზე,
რომლის
შედეგადაც
საქართველოში
უნდა
ჩამოყალიბდეს
ისეთი
მართლმსაჯულების სისტემა და მოსამართლეთა კორპუსი, რომლის თითოეული
წევრის მაღალი პროფესიონალიზმი, შინაგანი სიმტკიცე და დამოუკიდებლობა
უზრუნველყოფს განსახილველ საქმეებზე კანონიერი, დასაბუთებული და
სამართლიანი გადაწყვეტილებების მიღებას.“12
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით ჩამოყალიბდა რაიონული
(საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესების კომპლექსური წესები, რამაც აამაღლა ამ პროცესის სტანდარტი და
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მისი მიუკერძოებლად, კეთილსინდისიერად და
გამჭვირვალედ წარმართვის ხარისხი. აღსანიშნავია, რომ კანონით პირველად
განისაზღვრა მოსამართლის კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის
მიხედვით შეფასების კრიტერიუმები, ხოლო მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილების გასაჩივრების უზრუნველსაყოფად უზენაეს სასამართლოში
შეიქმნა საკვალიფიკაციო პალატა.

I.6. 2014 წლის 30 ოქტომბრის საკანონმდებლო ცვლილება
2014 წლის 30 ოქტომბრის საკანონმდებლო ცვლილება13 შეეხო მოსამართლის მიერ
სასამართლოში ადმინისტრაციული და მენეჯერული ფუნქციების შესრულებასთან
დაკავშირებულ იმ შემთხვევას, როდესაც მოსამართლემ მიაღწია კანონით
გათვალისწინებულ ასაკს ან გავიდა მისი თანამდებობაზე ყოფნის ვადა; კერძოდ,
დღევანდლამდე მოქმედი საკანონმდებლო ნორმის თანახმად, თუ მოსამართლის
მონაწილეობით დაწყებული საქმის განხილვის დამთავრებამდე მან მიაღწია
საპენსიო ასაკს ან გავიდა კანონით განსაზღვრული მისი თანამდებობაზე ყოფნის
ვადა, მოსამართლის უფლებამოსილება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნულ საქმეზე ამ
მოსამართლის ან იმ სასამართლო კოლეგიის (პალატის) მიერ საბოლოო
გადაწყვეტილების გამოტანამდე, რომლის შემადგენლობაშიც ის შედის.
საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა შემდეგი შეზღუდვა: იმ ვადის
განმავლობაში, რომლითაც მოსამართლეს გაუგრძელდა უფლებამოსილება, ის არ
შეიძლება დაინიშნოს (აირჩეს) სასამართლოს თავმჯდომარედ, სასამართლოს
თავმჯდომარის მოადგილედ, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარედ
ან რომელიმე ასეთი თანამდებობის პირის მოვალეობის შემსრულებლად; თუ პირი,
რომელსაც
გაუგრძელდა
მოსამართლის
უფლებამოსილება,
კანონით
გათვალისწინებული ასაკის მიღწევის ან თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლის

12

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/27937
იხ. 2014 წლის 30 ოქტომბრის ცვლილება (N2726-Iს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/6426
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2568066?publication=0
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დროისათვის სასამართლოს თავმჯდომარე, სასამართლოს თავმჯდომარის
მოადგილე, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარე ან რომელიმე ასეთი
თანამდებობის პირის მოვალეობის შემსრულებელია, მას, აღნიშნული ასაკის
მიღწევის ან თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლის შემდეგ მოსამართლის
უფლებამოსილების
გაგრძელების
მიუხედავად,
უწყდება
შესაბამისად
სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის,
სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის ან რომელიმე ასეთი
თანამდებობის პირის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილება.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის შემუშავება განაპირობა სასამართლო
სისტემის რეფორმის პროცესში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ
კანონში
არსებული
ხარვეზების
ეტაპობრივი
აღმოფხვრის
აუცილებლობამ, რამაც, საბოლოო ჯამში, უნდა განაპირობოს სასამართლოს
დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა და ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში
მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებას. [...]
მნიშვნელოვანია ერთმანეთისაგან გაიმიჯნოს, ერთი მხრივ, მოსამართლის მიერ
უშუალოდ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება და, მეორე მხრივ,
ადმინისტრაციული
და
მენეჯერული
ფუნქციების
შესრულება,
რაც
დაკავშირებულია სასამართლოს თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის,
კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის, ან რომელიმე ასეთი თანამდებობის პირის
მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობასთან. ყურადსაღებია ის გარემოება,
რომ შეუფერხებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ინტერესი, რომელიც
საფუძვლად უდევს
საქმეზე საბოლოო
გადაწყვეტილების
მიღებამდე
სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის გაგრძელებას, იმავდროულად, არ
განაპირობებს მოსამართლის მიერ სასამართლო სისტემაში ხელმძღვანელი
თანამდებობის შეთავსების საჭიროებას. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში სახეზე არ
არის „მართლმსაჯულების ინტერესი“, რომელსაც შეიძლება რაიმე ფორმით ზიანი
მიადგეს განსხვავებული რეგულაციის არსებობის პირობებში. ამდენად,
წარმოდგენილი კანონპროექტი მიზნად ისახავს საპენსიო ასაკის მიღწევის ან
თანამდებობაზე ყოფნის ვადის გასვლის შემდეგ მოსამართლის უფლებამოსილების
ვადის გაგრძელების მიუხედავად, სასამართლო სისტემაში ამავე პირების მიერ
ხელმძღვანელი თანამდებობის შეთავსების შეზღუდვას. კერძოდ, მოსამართლეს
შეუწყდება
სასამართლოს
თავმჯდომარის/თავმჯდომარის
მოადგილის/კოლეგიის/პალატის თავმჯდომარის, ან რომელიმე ასეთი პირის
მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილება და შესაბამისი ვაკანსია შეივსება
კანონით დადგენილი ზოგადი წესით. შედეგად, საქმეზე საბოლოო
გადაწყვეტილების მიღებამდე, მოსამართლე სრულად განახორციელებს საკუთარ
ფუნქციებს სამოსამართლო უფლებამოსილების ნაწილში, რაც აუცილებელი და
საკმარისია მართლმსაჯულების შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, თუმცა მას
შეეზღუდება მენეჯერულ თანამდებობაზე ყოფნის უფლება, რადგან ასეთი
შეთავსება ამავე ინტერესით არ არის ნაკარნახევი; უფრო მეტიც, მიზანშეუწონელია
სასამართლოში ხელმძღვანელ პოზიციას იკავებდეს პირი, რომელსაც კანონით
გათვალისწინებული რომელიმე საფუძვლით, რეალურად, ამოწურული აქვს
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თანამდებობაზე ყოფნის ზღვრული ვადა. უფლებამოსილების ვადის გასვლის
შემდეგ მოსამართლის თანამდებობის შენარჩუნება, როგორც გამონაკლისი,
დასაშვები უნდა იყოს მხოლოდ დროის შეზღუდული პერიოდით და მხოლოდ იმ
მიზნით, რომ მოსამართლემ დაასრულოს საქმის განხილვა და მიიღოს საქმეზე
საბოლოო
გადაწყვეტილება,
რითაც
უზრუნველყოფილი
იქნება
სამართალწარმოების სხვა მონაწილეთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების
დაცვა და თავიდან იქნება აცილებული მართლმსაჯულების ინტერესებისათვის
ზიანის მიყენების საფრთხე. ამგვარი დათქმის არსიდან გამომდინარე, დაუშვებელი
უნდა იყოს მოსამართლისათვის იმ უფლებამოსილებების შენარჩუნებაც, რაც
გამომდინარეობს არა უშუალოდ საქმის განხილვის პროცედურიდან, არამედ
სასამართლოს სისტემაში ადმინისტრაციული/მმართველობითი ფუნქციების
განხორციელებას
უკავშირდება.
ზემოთ
დასახელებული
მიზეზებიდან
გამომდინარე, გამორიცხული უნდა იყოს გაგრძელებული უფლებამოსილების
ვადის განმავლობაში მოსამართლის დანიშვნა (არჩევა) სასამართლოს სისტემაში
რომელიმე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე  სასამართლოს თავმჯდომარედ,
თავმჯდომარის მოადგილედ, კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარედ, ან
რომელიმე ასეთი თანამდებობის პირის მოვალეობის შემსრულებლად. ასეთი რამ
გაუმართლებელია იქიდან გამომდინარეც, რომ, ზოგადად, უფლებამოსილების
ვადის გაგრძელება ხდება იმ კონკრეტულ საქმეზე, რომელიც განიხილება ამ
მოსამართლის მიერ ან მისი მონაწილეობით, საბოლოო გადაწყვეტილების
გამოტანამდე. ამდენად, მოსამართლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელება
მოცემული მომენტისათვის წარმოქმნილი აუცილებლობითაა ნაკარნახევი და,
შესაბამისად, შეზღუდულია კონკრეტული მიზნით და დროის შუალედით,
რომლის განმავლობაშიც მოსამართლისათვის დამატებით მენეჯერული
ფუნქციების დაკისრება მოკლებულია გონივრულ საფუძველს.“14
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა გონივრული და
ლოგიკური შეზღუდვა იმ მოსამართლის მიერ სასამართლოში ადმინისტრაციული
და მენეჯერული ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომელმაც მიაღწია
კანონით გათვალისწინებულ ასაკს ან რომლის თანამდებობაზე ყოფნის ვადაც
გავიდა. ამასთანავე, ეს შეზღუდვა იმგვარია, რომ არ აზიანებს მართლმსაჯულების
ინტერესს.

I.7. 2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღა“)
2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებებით15 (სასამართლო
რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში) ძირეულად შეიცვალა რაიონულ

14

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/33120
იხ. 2017 წლის 8 თებერვლის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში, „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში,
„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“
15
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(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში ვაკანტურ თანამდებობაზე
მოსამართლის კონკურსის წესით დანიშვნის პროცედურა და პირობები;
განისაზღვრა ასეთ კონკურსში მონაწილე მოსამართლეობის კანდიდატის
შეფასების დაწვრილებითი კრიტერიუმები; დადგინდა აღნიშნული კონკურსის
ფარგლებში მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების
წესი; განისაზღვრა ამ კონკურსის ჩატარებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრის ინტერესთა შეუთავსებლობის შემთხვევები და ინტერესთა ამგვარი
შეუთავსებლობისას საბჭოს წევრის აცილების პროცედურა; დაზუსტდა
მოსამართლის სხვა სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნისა
და მოსამართლის დაწინაურების საკითხები; დადგინდა უფლებამოსილების სხვა
მოსამართლისათვის დაკისრების/მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების
წესი; ძირეულად შეიცვალა მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილების წესი და
დაინერგა მოსამართლეთა შორის საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული
სისტემის
მეშვეობით,
შემთხვევითი
განაწილების
პრინციპი;
საერთო
სასამართლოების ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტზე ზედამხედველობის
განხორციელების მიზნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნა სასამართლო
მენეჯმენტის დეპარტამენტი; კანონით უშუალოდ დადგინდა საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს წევრთა მინიმალური რაოდენობა და ახლებურად
მოწესრიგდა უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული
საკითხები; ახლებურად მოწესრიგდა რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო
სასამართლოთა
თავმჯდომარეების,
პალატებისა
და
კოლეგიების
თავმჯდომარეების, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის
თანამდებობაზე განწესებასა და უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული მთელი
რიგი საკითხები; დაზუსტდა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ზოგად
საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები.
სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული აღნიშნული
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის
კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR)
ადამიანის უფლებათა დირექტორატმა (DGI) შეიმუშავეს ერთობლივი დასკვნები.16
საქართველოს კანონსა და „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“ საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3536739?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3297586?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3296553?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3296535?publication=0
16 იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)031), N774/2014 ერთობლივი დასკვნა
(CDL-AD(2014)032) და N775/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)030):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-e
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ამ დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
ა) საკანონმდებლო ცვლილება რაიონულ (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოში
ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის წესით დანიშვნის
პროცედურისა და პირობების ძირეულად შეცვლისა და ასეთ კონკურსში მონაწილე
მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასების დაწვრილებითი კრიტერიუმების
დადგენის თვალსაზრისით ითვალისწინებდა შემდეგ ახლებურ საკანონმდებლო
მოწესრიგებას:
 რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლის
ვაკანტური თანამდებობის არსებობისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო საქართველოს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს მეშვეობით აცხადებს
კონკურსს.
 კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს პირს, რომელიც აკმაყოფილებს
კანონით დადგენილ მოთხოვნებს. ასეთი პირი მოსამართლეობის კანდიდატად
ჩაითვლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის შესაბამისი განცხადების
წარდგენის შემდეგ. ამასთანავე, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების
შედეგად, რაიონულ (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობის დაკავებისას მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის
ჩაბარებისა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლის მოთხოვნებისაგან
გათავისუფლდნენ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოქმედი და ყოფილი
წევრები
(საკანონმდებლო
ცვლილებამდე
იდენტური
გამონაკლისი
ვრცელდებოდა მხოლოდ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
მოქმედ და ყოფილ წევრებზე, თუმცა კანონი ადგენდა მოსამართლეობის
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მოთხოვნისაგან ან/და იუსტიციის
უმაღლეს სკოლაში სწავლის მოთხოვნისაგან გათავისუფლების სხვა სახის
ცალკეულ შემთხვევებსაც).
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ადგენს მოსამართლეობის კანდიდატთა
რეგისტრაციისათვის განცხადებების წარდგენის ვადას. ეს ვადა არ უნდა იყოს
15 კალენდარულ დღეზე ნაკლები. კონკურსი ტარდება მოსამართლეობის
კანდიდატთა რეგისტრაციის ვადის გასვლის შემდეგ.
 პირის მიერ კონკურსში მონაწილეობისათვის წარდგენილი განცხადება უნდა
შეიცავდეს მის თანხმობას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ ამ პირის შესახებ
ინფორმაციის (მათ შორის, მისი პერსონალური მონაცემების) კანონით
დადგენილი წესით მოძიებაზე/გადამოწმებაზე.
 პირი უფლებამოსილია კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადება შეიტანოს
მისთვის სასურველ მოსამართლის ერთ ან რამდენიმე ვაკანტურ
თანამდებობაზე და თითოეულ ვაკანტურ თანამდებობას შესაბამისი
პრიორიტეტი მიანიჭოს. მოსამართლეობის კანდიდატის მიერ მოსამართლის
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e
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ვაკანტური თანამდებობისათვის პრიორიტეტის მინიჭება იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს არ ავალდებულებს, თავდაპირველად სწორედ ამ თანამდებობაზე
გასამწესებლად უყაროს კენჭი მოსამართლეობის კანდიდატს.
მოსამართლეობის კანდიდატი ვალდებულია განცხადების წარდგენიდან 7
დღის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს თანამდებობის პირის ქონებრივი
მდგომარეობის დეკლარაცია. მოსამართლეობის კანდიდატმა განცხადების
წარდგენიდან 7 დღის ვადაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა წარუდგინოს
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული ცნობა საჯარო
სამსახურის ბიუროსთვის თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციის წარდგენის შესახებ.
კონკურსი ობიექტურობისა და თანასწორობის პრინციპების სრული დაცვით
უნდა ჩატარდეს. კონკურსის ჩატარებისას უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს
მოსამართლეობის კანდიდატთა თანასწორობა, განურჩევლად რასისა, სქესისა,
რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, საზოგადოებაში მათი
მდგომარეობისა, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა და
სხვა გარემოებებისა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს კონკურსში
მონაწილე მოსამართლეობის კანდიდატთა განცხადებებსა და თანდართულ
დოკუმენტებს. განხილვის დასრულებისთანავე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ვებგვერდზე ქვეყნდება იმ მოსამართლეობის კანდიდატთა მოკლე
ბიოგრაფიული ცნობები, რომელთა დოკუმენტებიც შეესაბამება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
მოსამართლეობის კანდიდატების განცხადებებისა და თანდართული
დოკუმენტების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან
შესაბამისობის დადგენის შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეული მოსამართლეობის კანდიდატთა ობიექტურად და
სრულფასოვნად შესაფასებლად მათთან გასაუბრების ჩატარებამდე იწყებს მათ
შესახებ სანდო ინფორმაციის მოძიებას.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული
მოსამართლეობის
კანდიდატების
შესახებ
ინფორმაციის
მოძიებისას
საფუძვლიანად სწავლობს მათ პროფესიულ რეპუტაციასა და საქმიანობას,
ამოწმებს მათ მიერ წარდგენილი ინფორმაციის სიზუსტეს, აგრეთვე
მოსამართლეობის
კანდიდატთა
მიმართ
წარსულში
არსებული
სისხლისსამართლებრივი/დისციპლინური დევნის ან/და ადმინისტრაციული
წარმოების თაობაზე ინფორმაციას.
მოსამართლეობის
კანდიდატების
შესახებ
მოძიებული
ინფორმაცია
გამოიყენება მხოლოდ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა მიერ
მოსამართლეობის კანდიდატების შესაფასებლად. იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრი უფლებამოსილია მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასებისას
გაითვალისწინოს მის შესახებ მოძიებული ინფორმაცია.
ინფორმაციის მოძიების შედეგად მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ
მიღებული მონაცემები კონფიდენციალურია და რაიმე ფორმით მათი
გამჟღავნება დაუშვებელია.
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 მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული უფლებამოსილია
დაუკავშირდეს მოსამართლეობის კანდიდატის რეკომენდატორებს, ყოფილ
დამსაქმებლებსა და კოლეგებს, შესაბამისი სასწავლებლის ადმინისტრაციასა და
პედაგოგებს, აგრეთვე იმ უწყებებს, სადაც შესაძლოა ინახებოდეს ინფორმაცია
მოსამართლეობის კანდიდატის ნასამართლობის, ადმინისტრაციული და
დისციპლინური დავების და დარღვევის ჩადენის შესახებ. ინფორმაციის
მისაღებად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი სტრუქტურული
ერთეული ვალდებულია შესაბამის პირს წარუდგინოს მოსამართლეობის
კანდიდატის წერილობითი თანხმობა მისი პერსონალური მონაცემების
მოძიებაზე/გადამოწმებაზე.
 მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული
იყენებს რეკომენდაციის სტანდარტულ ფორმასა და სპეციალურ კითხვარს.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილმა სტრუქტურულმა ერთეულმა
გამონაკლისის სახით შეიძლება ინფორმაციის მიმწოდებელს დამატებითი
შეკითხვებით მიმართოს ან/და ინფორმაციის მისაღებად მის მიმწოდებელთან
ზეპირი კომუნიკაცია გამოიყენოს, რაც წერილობით უნდა გაფორმდეს და
ინფორმაციის მიმწოდებელმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს.
 მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის მოსაძიებლად
განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება ან/და კომუნიკაცია ერთიან
შემაჯამებელ ოქმში უნდა აისახოს.
 მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ კანონით დადგენილი წესის
დარღვევით მოძიებული ინფორმაცია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას
არ გაითვალისწინება.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული
მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების დაწყებიდან
არაუგვიანეს 1 თვისა ინფორმაციის მოძიების შედეგებს წარუდგენს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრებს.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებულია მოსამართლეობის კანდიდატთან
გასაუბრების ჩატარებამდე არანაკლებ 5 სამუშაო დღით ადრე უზრუნველყოს
მოსამართლეობის კანდიდატისათვის მის შესახებ იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოში არსებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. მოსამართლეობის
კანდიდატს ასევე უფლება აქვს, გასაუბრების დასრულების შემდეგ ნებისმიერ
დროს
გაეცნოს
აღნიშნულ
ინფორმაციას.
ინფორმაციის
წყარო
კონფიდენციალურია. მოსამართლეობის კანდიდატი აღნიშნულ ინფორმაციას
ეცნობა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საამისოდ გამოყოფილ ადგილას.
 მოსამართლეობის კანდიდატს უფლება აქვს, მის შესახებ მოძიებული
ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ წერილობით მიმართოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს, წარადგინოს დამატებითი ინფორმაცია ან/და სათანადო წესით
გააბათილოს მის შესახებ მოძიებული მონაცემები.
 მოსამართლეობის კანდიდატის შესახებ მოძიებული ინფორმაცია დალუქული
ინახება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საამისოდ გამოყოფილ დაცულ
ადგილას არანაკლებ 3 წლის განმავლობაში.
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 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თითოეული წევრი ვალდებულია მისთვის
მოსამართლეობის კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის წარდგენიდან 1 თვის
ვადაში სრულყოფილად შეისწავლოს ეს ინფორმაცია და შესაბამისი
დოკუმენტები. ამ ინფორმაციისა და შესაბამისი დოკუმენტების შესწავლის
დასრულების შემდეგ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ნიშნავს მოსამართლეობის
კანდიდატებთან გასაუბრებას.
 მოსამართლეობის კანდიდატები ფასდებიან ორი ძირითადი კრიტერიუმით –
კეთილსინდისიერებითა და კომპეტენტურობით, მათთან გასაუბრებისა და
კანონის შესაბამისად მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე. ამავე დროს,
მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების ამ კრიტერიუმების მახასიათებლები
და მათი ამ მახასიათებლებით შეფასების სისტემა კეთილსინდისიერებისა და
კომპეტენტურობის კრიტერიუმების იმ მახასიათებლებისა და შეფასების იმ
სისტემის ანალოგიურია, რომლებითაც თანამდებობაზე 3 წლის ვადით
განწესებული რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
საქმიანობა ფასდება (იხ. I.5 ქვეთავი). ამასთანავე, სამოსამართლო
გამოცდილების მქონე მოსამართლეობის კანდიდატის (გარდა საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედი ან ყოფილი
წევრისა) შეფასებისას სავალდებულოა მის მიერ განხილული 5 საქმის შეფასება,
რომლებზე გამოტანილი შემაჯამებელი/საბოლოო გადაწყვეტილებებიც
კანონიერ ძალაშია შესული (მათ შორის, არანაკლებ 2 საქმის (არსებობის
შემთხვევაში) შეფასება, რომლებზე გამოტანილი შემაჯამებელი/საბოლოო
გადაწყვეტილებებიც
ზემდგომი
ინსტანციის
სასამართლომ
გააუქმა/ნაწილობრივ გააუქმა). შესაფასებელი საქმეები შემთხვევითობის
პრინციპის დაცვით შეირჩევა. საქმის/გადაწყვეტილების შესწავლის მიზანია,
შეფასდეს მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობების, ადამიანის
უფლებების სამართლის (მათ შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის) მოსამართლეობის კანდიდატის
მიერ ცოდნის დონე, მის მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებაში შესაბამისი
სამართლის
ნორმების
გამოყენების
სისწორე,
გადაწყვეტილების
დასაბუთებულობა და დამაჯერებლობა, მოსამართლის ანალიტიკური
აზროვნების უნარი, აზრის ნათლად და გასაგებად გადმოცემის, ლოგიკური
მსჯელობისა და ანალიზის უნარი. საქმის/გადაწყვეტილების შესწავლისას ასევე
ფასდება ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გაუქმებულ/ნაწილობრივ
გაუქმებულ გადაწყვეტილებაში დაშვებული სამართლებრივი შეცდომის
ხასიათი და სერიოზულობა.
 გასაუბრების დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს ყოველი წევრი ავსებს თითოეული მოსამართლეობის კანდიდატის
შეფასების ფურცელს, რომელშიც შეიტანება მოსამართლეობის კანდიდატის
კანონით
განსაზღვრული
კრიტერიუმებით
შეფასების
შედეგები.
მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასების ფურცლის ფორმას ამტკიცებს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
 მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების ფურცლებში შეტანილ ინფორმაციას
3 სამუშაო დღის ვადაში აჯამებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეული, რის შემდეგაც იგი შეჯამების შედეგებს წარუდგენს
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იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. შეჯამების შედეგების წარდგენიდან 2 სამუშაო
დღის ვადაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კენჭს უყრის მოსამართლეობის
კანდიდატს მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე გასამწესებლად.
მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე გასამწესებლად კენჭი ეყრება
მხოლოდ იმ მოსამართლეობის კანდიდატს, რომლის კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმით შეფასებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული
შემადგენლობის ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეობის კანდიდატი
აკმაყოფილებს ან სრულად აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს,
ხოლო კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას ამ კრიტერიუმის
მახასიათებლების მიხედვით მოსამართლეობის კანდიდატის მიერ მოპოვებულ
ქულათა ჯამი ქულების მაქსიმალური რაოდენობის არანაკლებ 70 პროცენტია.
იუსტიციის
მსმენელთა
საკვალიფიკაციო
სიაში
შეყვანილი
პირის
მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისას გაითვალისწინება მისი რიგითი ნომერი იუსტიციის მსმენელთა
საკვალიფიკაციო სიაში და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი
საბჭოს შეფასება.
მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების ან
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება მოსამართლეობის კანდიდატს გადაეცემა
გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს მე-5 სამუშაო დღისა.
თუ კონკურსის საფუძველზე ვერ მოხდა მოსამართლის ყველა ვაკანტური
თანამდებობის დაკავება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კონკურსის შედეგების
გამოცხადებიდან 3 თვის ვადაში აცხადებს ახალ კონკურსს.
კონკურსის ჩატარების პირობებს, აგრეთვე მოსამართლეობის კანდიდატის
შესახებ
ინფორმაციის
მოძიებისას
გამოსაყენებელ
რეკომენდაციის
სტანდარტულ ფორმასა და სპეციალურ კითხვარს ამტკიცებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო.
მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების
შემთხვევაში მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასების ფურცელი და მასში
შეტანილი ინფორმაციის შეჯამების შედეგები საჯარო ინფორმაციაა. ნებისმიერ
პირს აქვს უფლება, მოითხოვოს და მიიღოს მათი ასლები კანონით დადგენილი
წესით.

საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა აგრეთვე მოსამართლეობის კანდიდატის
რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
კონკურსის ფარგლებში განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების პრინციპი და დაწვრილებითი
პროცედურა; კერძოდ, უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას მიენიჭა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აღნიშნულ გადაწყვეტილებაზე საჩივრის განხილვის
უფლებამოსილება და ამასთან დაკავშირებით განისაზღვრა შემდეგი წესი:
 მოსამართლეობის კანდიდატს უფლება აქვს, მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება გაასაჩივროს უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატაში, თუ მიაჩნია, რომ: ა) კონკურსის ჩატარებისას
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იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მიკერძოებული იყო; ბ) კონკურსის
ჩატარებისას
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
წევრის
მიდგომა
დისკრიმინაციული იყო; გ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა გადაამეტა
საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას, რის
შედეგადაც დაირღვა მოსამართლეობის კანდიდატის უფლებები ან საფრთხე
შეექმნა სასამართლოს დამოუკიდებლობას; დ) ინფორმაცია, რომელიც
საფუძვლად დაედო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას,
არსებითად
მცდარია,
რის
დასადასტურებლადაც
მოსამართლეობის
კანდიდატმა შესაბამისი მტკიცებულებები წარადგინა; ე) კონკურსი
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურის დარღვევით
ჩატარდა, რასაც შეეძლო არსებითად ემოქმედა საბოლოო შედეგზე.
საჩივარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების
მოსამართლეობის კანდიდატისათვის გადაცემიდან 2 კვირის ვადაში
წარედგინება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომელიც მიღებულ საჩივარს
თანდართულ მასალებთან ერთად 3 დღის ვადაში გადასცემს უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას.
საქმის განხილვის შედეგად უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა
იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას: ა) მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების უცვლელად დატოვების თაობაზე; ბ)
მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე
უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
გაუქმებისა და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების თაობაზე.
კანონის დარღვევის უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ
დადგენა მხოლოდ მაშინ შეიძლება გახდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შესაბამისი გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი, თუ, უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის აზრით, შესაბამისმა დარღვევამ
გავლენა მოახდინა საბოლოო შედეგზე და გამოიწვია იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ არსებითად არასწორი გადაწყვეტილების მიღება.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების გაუქმებისა და საქმის ხელახლა
განსახილველად
დაბრუნების
თაობაზე
გადაწყვეტილების
მიღების
შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილების გათვალისწინებით ხელახლა
განიხილავს მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესების საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეობის
კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების ან მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ.
თუ
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
მოსამართლეობის
კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების საკითხის ხელახლა განხილვის
შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების თაობაზე და კონკურსის შედეგად
შესაბამისი თანამდებობა კვლავ ვაკანტურია, მოსამართლეობის კანდიდატი ამ
ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლედ განწესდება.
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 თუ
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
მოსამართლეობის
კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების საკითხის ხელახლა განხილვის
შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების თაობაზე და კონკურსის შედეგად
შესაბამის თანამდებობაზე უკვე განწესებულია სხვა მოსამართლე, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო ვალდებულია უზრუნველყოს მოსამართლეობის კანდიდატის
იმავე ან სხვა სასამართლოში დანიშვნა.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ განმეორებით
მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება საბჭოს მიერ თავდაპირველად
მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებისათვის კანონით დადგენილი წესით.
 თუ კონკურსის შედეგად მოსამართლის თანამდებობა კვლავ ვაკანტურია,
მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე
უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრების შემთხვევაში ამ თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსი
გამოცხადდება უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების უცვლელად
დატოვების შემდეგ, ხოლო უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის
მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი გადაწყვეტილების გაუქმებისა
და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების შემთხვევაში – იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების
განმეორებით მიღების შემდეგ.
 მოსამართლეობის კანდიდატის მოსამართლის თანამდებობაზე განწესებაზე
უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე
საჩივრის წარდგენისას, უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის
მიერ საქმის განხილვისას და გადაწყვეტილების მიღებისას, ზემოხსენებული
წესების გარდა, გამოიყენება ასევე მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესებაზე უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში გამოსაყენებელი წესები (იხ. I.5
ქვეთავი).
ბ) საკანონმდებლო ცვლილებით კანონს დაემატა საგამონაკლისო დათქმა, რომლის
თანახმადაც, რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესების 3-წლიანი ვადა არ ვრცელდება საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედ ან ყოფილ
წევრზე, თუ მას აქვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.17

17

ამ საკითხთან დაკავშირებით I.8 ქვეთავში იხ. აგრეთვე საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის N3/1/659 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს
მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ და ამ გადაწყვეტილებიდან
გამომდინარე განხორციელებული სათანადო საკანონმდებლო მოწესრიგება.
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გ) საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის
ჩატარებისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ინტერესთა შეუთავსებლობის
შემთხვევები და დადგინდა ინტერესთა ამგვარი შეუთავსებლობისას საბჭოს
წევრის აცილების პროცედურა; კერძოდ, ამ საკითხთან დაკავშირებით განისაზღვრა
შემდეგი წესი:
 მოსამართლის
ვაკანტური
თანამდებობის
დასაკავებელი
კონკურსის
ჩატარებისას მოსამართლეობის კანდიდატს უფლება აქვს, დასაბუთებული
შუამდგომლობით მოითხოვოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილება,
თუ არსებობს ინტერესთა შეუთავსებლობა, კერძოდ, გარემოება, რომელიც
საეჭვოს ხდის საბჭოს ამ წევრის ობიექტურობას, დამოუკიდებლობას ან/და
მიუკერძოებლობას.
 ინტერესთა შეუთავსებლობის არსებობის შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრი ვალდებულია წინასწარ განაცხადოს ამის შესახებ და
მონაწილეობა არ მიიღოს შესაბამისი მოსამართლეობის კანდიდატის
მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის საკითხზე გადაწყვეტილების
მიღებაში.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი მონაწილეობას ვერ მიიღებს მოსამართლის
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის პროცედურებში, როგორც
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, თუ იგი თავად
მონაწილეობს მოსამართლის ამ ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელ
კონკურსში.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილების შესახებ გადაწყვეტილებას
იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ხმათა უმრავლესობით. კენჭისყრაში არ
მონაწილეობს საბჭოს ის წევრი, რომლის აცილების საკითხიც განიხილება.
დ) საკანონმდებლო ცვლილებით დაზუსტდა მოსამართლის სხვა სასამართლოს
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნისა და მოსამართლის დაწინაურების
საკითხები:
 გაუქმდა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის ქვემდგომი
ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნის
შესაძლებლობა.
 რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნის ერთ-ერთი პირობა, კერძოდ,
მოსამართლის მიერ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში სამოსამართლო
უფლებამოსილების განხორციელების არანაკლებ 2-წლიანი სტაჟი ქონის
მოთხოვნა, შეიცვალა არანაკლებ 5-წლიანი სტაჟის ქონის მოთხოვნით.
ამასთანავე, გაუქმდა ამ მოთხოვნიდან გადახვევის საგამონაკლისო შემთხვევა:
საკანონმდებლო ცვლილებამდე კანონი ადგენდა, რომ რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს ის მოსამართლე, რომელიც რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში
სამოსამართლო უფლებამოსილებას 2 წელი არ ახორციელებდა, შეიძლებოდა
დაწინაურებულიყო სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ, თუ მას
განსაკუთრებული
წვლილი
მიუძღოდა
სამართლის
განვითარებაში,
ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებასა და სწრაფი და
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ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელებაში, აგრეთვე თუ მას
სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელების პერიოდში გამოევლინა
მაღალკვალიფიციური სამოსამართლო უნარ-ჩვევები; ეს ნორმა საკანონმდებლო
ცვლილებით კანონიდან ამოღებულ იქნა.
 დადგინდა
დისციპლინურ
პასუხისგებაში
მიცემული
მოსამართლის
თანამდებობრივი დაწინაურებისა და ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში
განწესების შეზღუდვა (საკანონმდებლო ცვლილებამდე დაუშვებელი იყო იმ
მოსამართლის თანამდებობრივი დაწინაურება ან ზემდგომი ინსტანციის
სასამართლოში განწესება, რომლისთვისაც დაკისრებული დისციპლინური
სახდელი არ გაქარწყლებულა; საკანონმდებლო ცვლილებით კი მოსამართლის
თანამდებობრივი დაწინაურებისა და ზემდგომ ინსტანციაში განწესების
შეზღუდვის ამ საფუძველს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის გარემოება დაემატა).
ე) საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა უფლებამოსილების სხვა
მოსამართლისათვის დაკისრების/მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების
წესი; კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად:
 რაიონულ (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის არყოფნის
ან განსახილველ საქმეთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
მოსამართლის
უფლებამოსილების
განხორციელების
წინადადებით
მიმართავს
რეზერვში
ჩარიცხულ
მოსამართლეს/მოსამართლეებს.
რეზერვში
ჩარიცხული
მოსამართლისგან/მოსამართლეებისგან
წერილობითი
უარის
მიღების
შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აღნიშნული წინადადებით, პირველ
რიგში, მიმართავს იმავე ინსტანციის ტერიტორიულად ახლოს მდებარე
სასამართლოების მოსამართლეებს, ხოლო მათგან წერილობითი უარის მიღების
შემთხვევაში – იმავე ინსტანციის სხვა სასამართლოების მოსამართლეებს.
როგორც რეზერვში ჩარიცხული, ისე მოქმედი მოსამართლეები იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს აღნიშნულ წინადადებაზე თანხმობის/უარის თქმის შესახებ
ინფორმაციას აწვდიან წინადადების მიღებიდან 7 დღის ვადაში.
 ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის
დასაკისრებლად მოსამართლე შეიძლება მივლინებულ
იქნეს სხვა
სასამართლოში
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
დასაბუთებული
გადაწყვეტილებით, მოსამართლის თანხმობით, 1 წლამდე ვადით. მივლინების
ვადის გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 1 წლით, რისთვისაც
აუცილებელია
მოსამართლის
თანხმობა.
მივლინების
საფუძვლის
აღმოფხვრისას მივლინება დადგენილ ვადაზე ადრე შეწყდება.
 თუ ზემოაღნიშნული წესით ვერ შეირჩა მოსამართლე, აუცილებლობის
შემთხვევაში, როდესაც ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები,
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მოსამართლის თანხმობის
გარეშე მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება სასამართლოში, პირველ
რიგში, იმ მოსამართლის მივლინების თაობაზე, რომელიც თავის
უფლებამოსილებას ახორციელებს ტერიტორიულად ახლოს მდებარე
სასამართლოში. დაუშვებელია სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
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თანხმობის გარეშე მისი რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში მივლინება.
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილებაში
მიეთითება
მართლმსაჯულების
ინტერესების
არსებობის
დამადასტურებელი
კონკრეტული გარემოებები. იმ მოსამართლეს, რომელიც მივლინებული უნდა
იქნეს სხვა სასამართლოში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წილისყრის შედეგად
გამოავლენს. წილისყრის შედეგად გამოვლენილ მოსამართლეს უნდა მიეცეს
სხვა სასამართლოში მივლინების შესახებ დასაბუთებული მოსაზრების
ზეპირად ან/და წერილობით წარდგენის შესაძლებლობა. იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო განიხილავს მივლინების შესახებ მოსამართლის მოსაზრებას და, თუ
მიიჩნევს, რომ არსებობს ისეთი გარემოებები, რომელთა გამოც მოსამართლის
სხვა სასამართლოში მივლინება მიზანშეუწონელია, ატარებს ხელახალ
წილისყრას.
 ერთი და იგივე მოსამართლე მისი თანხმობის გარეშე სხვა სასამართლოში
შეიძლება მივლინებულ იქნეს 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.
მოსამართლის მივლინება მისი თანხმობის გარეშე შესაძლებელია 1 წლამდე
ვადით. შესაბამისი საფუძვლების აღმოფხვრისას მივლინება დადგენილ ვადაზე
ადრე შეწყდება.
 რეზერვში ჩარიცხული მოსამართლე მოსამართლის უფლებამოსილებას
მივლინების საფუძვლის აღმოფხვრამდე ახორციელებს.
 მოსამართლის
მივლინებასთან
დაკავშირებული
ქმედებების
განხორციელებისას
შესაბამის
სასამართლოში
ვაკანსიის
არსებობის
შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იმავდროულად, გონივრულ ვადაში,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აცხადებს მოსამართლის
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსს.
ვ) საკანონმდებლო ცვლილებით ძირეულად შეიცვალა მოსამართლეთა შორის
საქმეთა განაწილების წესი. ამ ცვლილების მთავარი სიახლე ის იყო, რომ დაინერგა
მოსამართლეთა შორის საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპი; კერძოდ, საკანონმდებლო
ცვლილებით გაუქმდა საქართველოს კანონი „საერთო სასამართლოებში საქმეთა
განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების წესის
შესახებ“ და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ჩამოყალიბდა
მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილების შემდეგი წესი:
 რაიონულ
(საქალაქო),
სააპელაციო
და
უზენაეს
სასამართლოებში
მოსამართლეთა შორის საქმეები ნაწილდება ავტომატურად, ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპის დაცვით.
 საქმეთა ავტომატურად განაწილების ელექტრონული სისტემის დროებითი
შეფერხებისას დასაშვებია მოსამართლეთა შორის საქმეების ელექტრონული
სისტემის გარეშე, რიგითობის წესით განაწილება, რაც გულისხმობს საქმეების
შემოსვლის რიგითობისა და მოსამართლეთა ანბანური რიგითობის მიხედვით
მოსამართლეთა შორის საქმეების განაწილებას.
 საქართველოს
საერთო
სასამართლოებში
საქმეთა
ავტომატურად,
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესს ამტკიცებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო.
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ზ)
საერთო
სასამართლოების
ადმინისტრირებასა
და
მენეჯმენტზე
ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებით
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნა სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტი
და განისაზღვრა მისი უფლებამოსილებები და დაკომპლექტების წესი; კერძოდ,
საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად:
 საქართველოს საერთო სასამართლოების ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტზე
ზედამხედველობას ახორციელებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო
მენეჯმენტის დეპარტამენტი.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის
თავმჯდომარეს
კონკურსის
საფუძველზე,
სრული
შემადგენლობის
უმრავლესობით ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. სასამართლო
მენეჯმენტის დეპარტამენტის თავმჯდომარის არჩევისა და თანამდებობიდან
გათავისუფლების, აგრეთვე სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის
დაკომპლექტებისა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს რეგლამენტით.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტი: ა)
შეისწავლის საერთო სასამართლოებში საქმეთა ნაკადის მართვასთან
დაკავშირებულ ინფორმაციას, საერთო სასამართლოების დატვირთულობისა
და საქმეთა განხილვის მაჩვენებლებს, მოსამართლეთა მივლინების საჭიროებას,
საქმისწარმოებისა და მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხთან დაკავშირებულ
ინფორმაციას და რეკომენდაციებს წარუდგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და
შესაბამის საერთო სასამართლოებს; ბ) ზედამხედველობს საქმისწარმოების
ელექტრონული
პროგრამის
ფუნქციონირებას
და
მის
დასახვეწად
რეკომენდაციებს
წარუდგენს
იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოს;
გ)
ზედამხედველობს საერთო სასამართლოების რესურსების ეფექტიან და
მიზნობრივ გამოყენებას და ამისათვის კოორდინაციას უწევს საერთო
სასამართლოების დეპარტამენტისა და საერთო სასამართლოების საქმიანობას;
დ) შეისწავლის როგორც კერძო სექტორში, ისე საჯარო სექტორში არსებულ
მენეჯერულ
გამოცდილებას,
აგრეთვე
სასამართლო
მენეჯმენტის
საერთაშორისო გამოცდილებას, ხელს უწყობს საერთო სასამართლოებში
მენეჯერული კულტურის დანერგვას, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან
თანამშრომლობით ხელს უწყობს საერთო სასამართლოების თავმჯდომარეთა,
სასამართლოების მენეჯერთა და სასამართლოების აპარატის სხვა მოხელეთა
მენეჯერული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას; ე) იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
წარუდგენს დასკვნებსა და რეკომენდაციებს საერთო სასამართლოების
ადმინისტრირების მნიშვნელოვან საკითხებზე; ვ) ახორციელებს საქართველოს
კანონმდებლობითა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით
გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
თ) საკანონმდებლო ცვლილებით კანონით უშუალოდ დადგინდა უზენაესი
სასამართლოს წევრთა მინიმალური რაოდენობა და ახლებურად მოწესრიგდა
უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები; კერძოდ:

40

 საკანონმდებლო ცვლილებამდე უზენაესი სასამართლოს წევრთა რაოდენობას
თავისი შეხედულების მიხედვით განსაზღვრავდა უზენაესი სასამართლოს
პლენუმი. საკანონმდებლო ცვლილებით კი განისაზღვრა, რომ „უზენაესი
სასამართლოს წევრთა – მოსამართლეთა რაოდენობაა არანაკლებ 16-ისა.
საჭიროების შემთხვევაში უზენაესი სასამართლოს პლენუმი იღებს
გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს წევრთა რაოდენობის გაზრდის
შესახებ. ამ გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს პლენუმი უგზავნის
საქართველოს პრეზიდენტს, რათა მან საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს
წევრთა კანდიდატურები უზენაესი სასამართლოს წევრთა გაზრდილი
რაოდენობის შესაბამისად.“
 გაიზარდა უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომის გამჭვირვალობა და
კანონით დადგინდა, რომ უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომა, როგორც
წესი, საჯაროა.
 უზენაესი
სასამართლოს
პალატების
წევრთა
და
თავმჯდომარეთა
კანდიდატურების პლენუმისთვის ასარჩევად წარდგენის უფლებამოსილება
(რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებამდე ექსკლუზიურად მინიჭებული
ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს) მიენიჭა პლენუმის ნებისმიერ
წევრს.
 უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ჩამოერთვა უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატის წევრის გათავისუფლების უფლება.
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას მიენიჭა მოსამართლეობის
კანდიდატის რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობაზე კონკურსის ფარგლებში განწესებაზე უარის თქმის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე საჩივრის განხილვის
უფლებამოსილებაც (საკანონმდებლო ცვლილებამდე უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატა იხილავდა საჩივარს მხოლოდ 3 წლის ვადით
განწესებული მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის
თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე).
 უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის წევრთა და თავმჯდომარის
უფლებამოსილების ვადა 2 წლიდან 3 წლამდე გაიზარდა.
ი) საკანონმდებლო ცვლილებით ახლებურად მოწესრიგდა რაიონული (საქალაქო)
და სააპელაციო სასამართლოთა თავმჯდომარეების, პალატებისა და კოლეგიების
თავმჯდომარეების, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის
თანამდებობაზე განწესებასა და უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული მთელი
რიგი საკითხები; კერძოდ:
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და
თავმჯდომარის მოადგილე ინიშნებოდნენ მხოლოდ სააპელაციო სასამართლოს
პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეთაგან. საკანონმდებლო
ცვლილებით კი დადგინდა, რომ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ ან
თავმჯდომარის მოადგილედ შეიძლება დაინიშნოს სააპელაციო სასამართლოს
ნებისმიერი მოსამართლე, რომელიც იმავდროულად შესაძლოა არ იყოს
სააპელაციო სასამართლოს პალატის ან საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე.
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 დაზუსტდა, რომ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე
იმავდროულად
არის
სააპელაციო
სასამართლოს
ერთ-ერთი
პალატის/საგამოძიებო კოლეგიის წევრი და შეიძლება იყოს სააპელაციო
სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის/საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე,
ხოლო იმ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარე, სადაც
შექმნილია სასამართლო კოლეგიები, იმავდროულად არის ამ სასამართლოს
ერთ-ერთი კოლეგიის წევრი და შეიძლება იყოს კოლეგიის თავმჯდომარე.
 დაზუსტდა, რომ რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარედ,
სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის
მოადგილედ,
სააპელაციო
სასამართლოს
პალატის
თავმჯდომარედ ან სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის
თავმჯდომარედ არ შეიძლება დაინიშნოს თანამდებობაზე 3 წლის ვადით
განწესებული მოსამართლე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მას აქვს
მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება; თანამდებობაზე 3
წლის ვადით განწესებული მოსამართლე რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
თავმჯდომარედ, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ, სააპელაციო
სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ, სააპელაციო სასამართლოს
პალატის თავმჯდომარედ ან სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის
თავმჯდომარედ დაინიშნება თავისი უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში.
 განისაზღვრა რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის, რაიონული
(საქალაქო) სასამართლოს სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარის, სააპელაციო
სასამართლოს თავმჯდომარის, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის
მოადგილის, სააპელაციო სასამართლოს პალატის თავმჯდომარისა და
სააპელაციო
სასამართლოს
საგამოძიებო
კოლეგიის
თავმჯდომარის
უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლები; კერძოდ, დადგინდა მათი
უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი საფუძვლები: პირადი განცხადება;
მოსამართლის უფლებამოსილების შეწყვეტა; დისციპლინური ზემოქმედების
ღონისძიების სახით ზემოაღნიშნული თანამდებობიდან გათავისუფლება; ამ
თანამდებობის დაკავების ვადის გასვლა.
 დაზუსტდა რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის, სააპელაციო
სასამართლოს თავმჯდომარისა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის
მოადგილის ცალკეული უფლებამოსილებები; კერძოდ, საკანონმდებლო
ცვლილების თანახმად, მათ უფლებამოსილებებს აღარ განეკუთვნება
სასამართლო პრაქტიკის განზოგადების უფლებამოსილება. ამასთანავე, კანონში
მიეთითა,
რომ
რაიონული
(საქალაქო)
სასამართლოს
თავმჯდომარე/სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე შეისწავლის და
განაზოგადებს საქმეთა ნაკადის მართვის შესახებ ინფორმაციას (მათ შორის,
საქმეთა შემოსვლისა და დასრულების მაჩვენებლებს, საქმისწარმოების ვადებს,
სხდომების გადადებისა და საქმისწარმოების შეფერხების მიზეზებს) და ამ
ინფორმაციას წელიწადში ერთხელ მაინც აწვდის მოსამართლეებსა და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს; თავისი კომპეტენციის ფარგლებში
იღებს ზომებს საქმისწარმოების შეფერხების სისტემური მიზეზების
აღმოსაფხვრელად.
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 სასამართლოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნისა და
თანამდებობიდან
გათავისუფლების
უფლებამოსილება
(რომელიც
საკანონმდებლო
ცვლილებამდე
მინიჭებული
ჰქონდა
სასამართლოს
თავმჯდომარეს) გადაეცა სასამართლოს მენეჯერს, ხოლო სასამართლოს
თავმჯდომარეს ამ სფეროში დარჩა სასამართლოს მენეჯერის, სასამართლოს
მანდატურის სამსახურის უფროსის, სასამართლოს მანდატურის, მოსამართლის
თანაშემწისა და სასამართლო სხდომის მდივნის თანამდებობაზე დანიშვნისა
და თანამდებობიდან გათავისუფლების უფლებამოსილება.
კ) საკანონმდებლო ცვლილება შეეხო საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
ზოგად საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა ცალკეულ საკითხებსაც; კერძოდ:
 დაზუსტდა კანონის ნორმა და ნათლად მიეთითა, რომ არავის არა აქვს უფლება,
მოსამართლეს მიუთითოს, როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს კონკრეტულ
საქმეზე (საკანონმდებლო ცვლილებამდე ეს ნორმა კრძალავდა კონკრეტულ
საქმეზე მოსამართლისათვის მხოლოდ ანგარიშის მოთხოვნას).
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედებდა წესი, რომლის თანახმადაც,
აუცილებლობის
შემთხვევაში,
მართლმსაჯულების
განხორციელების
შეფერხების თავიდან ასაცილებლად რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო
სასამართლოს
თავმჯდომარეს
შეეძლო,
შესაბამისი
სასამართლოს
მოსამართლისთვის დაევალებინა საქმის განხილვაში მონაწილეობა იმავე
სასამართლოს სხვა პალატაში/სხვა კოლეგიაში; ამასთანავე, აუცილებლობის
შემთხვევაში, მართლმსაჯულების განხორციელების შეფერხების თავიდან
ასაცილებლად რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარეს შეეძლო,
მოსამართლისთვის
დაევალებინა
მაგისტრატი
მოსამართლის
უფლებამოსილების განხორციელება, ხოლო მაგისტრატი მოსამართლისთვის
დაევალებინა საქმის მისი სამოქმედო ტერიტორიის გარეთ, რაიონულ
(საქალაქო) სასამართლოში განხილვა. საკანონმდებლო ცვლილებით კი ამ
საკითხებთან დაკავშირებით დაზუსტდა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარის
აღნიშნული დავალებების შესასრულებლად საჭიროა შესაბამისი მოსამართლის
თანხმობა.
 1 თვიდან 2 თვემდე გაიზარდა რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული
მოსამართლის საქმიანობის შეფასების განსახორციელებლად დადგენილი
ვადის ხანგრძლივობა (საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი წესის
თანახმად, თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული მოსამართლის
საქმიანობის შესაფასებლად, თანამდებობაზე მისი განწესებიდან 1 წლის თავზე
და 2 წლის თავზე, აგრეთვე მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3-წლიანი
ვადის გასვლამდე 4 თვით ადრე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
წილისყრით შეარჩევდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ მოსამართლე წევრს
და
ერთ
არამოსამართლე
წევრს,
რომლებსაც
ერთმანეთისაგან
დამოუკიდებლად, 1 თვის ვადაში უნდა შეეფასებინათ შესაბამის პერიოდში
მოსამართლის საქმიანობა; შეფასების ყოველი პერიოდის ანგარიშები
მოსამართლის თანამდებობაზე ყოფნის 3-წლიანი ვადის გასვლამდე 3 თვით
ადრე შესასწავლად გადაეცემოდათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს.
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საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად, მოსამართლის საქმიანობის შეფასების
ზემოხსენებული 1-თვიანი ვადა შეიცვალა 2-თვიანი ვადით, ხოლო შეფასების
ანგარიშების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის შესასწავლად გადაცემის 3თვიანი პერიოდი შეიცვალა 2-თვიანი პერიოდით).
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედებდა წესი, რომლის თანახმადაც,
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები ძალას კარგავდა, თუ
პირი გამოცდის ჩაბარებიდან 7 წლის განმავლობაში არ ჩაირიცხებოდა
იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ან არ აირჩეოდა მოსამართლის თანამდებობაზე.
საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად მოსამართლის საკვალიფიკაციო
შედეგების მოქმედების აღნიშნული 7-წლიანი ვადა გაიზარდა 10 წლამდე.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს
სასამართლო სისტემის გარდაქმნის პროცესში შემდგომი რეფორმების
განხორციელების საჭიროება, კერძოდ, მისი შემუშავება განპირობებულია საერთო
სასამართლოთა სისტემაში არსებული იმ პრობლემებით, რამაც შეიძლება ეჭვქვეშ
დააყენოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. რიგ
შემთხვევებში
აღნიშნული
გამოწვეულია
კანონმდებლობაში
არსებული
არასრულყოფილი რეგულაციებით, ბუნდოვანი ცნებებით და სხვა სახის
ხარვეზებით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მიერ მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში
მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, მათ შორის, „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში შესატანი ცვლილების
პროექტი, გაგზავნილ იქნა ვენეციის კომისიაში, რომელმაც დადებითად შეაფასა
მიმდინარე რეფორმის ძირითადი პრინციპები. ვენეციის კომისიის მიერ
მომზადებულ დასკვნაში ასახული რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
შემუშავებულ კანონპროექტში. [...] კანონპროექტის მიზანია სასამართლო სისტემის
მეტი დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის გარანტიების შექმნა, მისი
გამჭვირვალობის
უზრუნველყოფა,
კანონში
არსებული
ცალკეული
პროცედურების დახვეწა და ხარვეზების გამოსწორება. ცვლილების მიზანია
უზრუნველყოფილ იქნეს მოსამართლეთა მეტი ჩართულობა სასამართლო
სისტემის ადმინისტრირების პროცესში და გამოირიცხოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ მოსამართლეთათვის მიუღებელი კანდიდატურების სასამართლოს
თავმჯდომარეებად
დანიშვნა,
ამასთან,
კანონპროექტი
ითვალისწინებს
სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარეების
ადმინისტრაციული
უფლებამოსილებების
სასამართლოს
მენეჯერზე
გადანაწილებას,
რათა
მათ
სრულყოფილად
შეძლონ
სამოსამართლო
უფლებამოსილების განხორციელება. [...] გარდა ამისა, რაიონული (საქალაქო) და
სააპელაციო სასამართლოთა თავმჯდომარეებს აღარ ექნებათ საქმეთა განაწილების
ფუნქცია, რათა გამოირიცხოს მათი მხრიდან ნებისმიერი სახის მანიპულაცია თუ
თვითნებობა. კანონპროექტი მიზნად ისახავს სამართლიანი და თანაბარი
პირობების შექმნას მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად,
კერძოდ, ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად, მოქმედი რეგულირებისგან
44

განსხვავებით, თანაბარ პირობებში მოექცევიან იუსტიციის მსმენელები და ის
პირები, რომლებიც გათავისუფლებულნი არიან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
სწავლისაგან. ორივე დასახელებული კატეგორიის პირები მონაწილეობას მიიღებენ
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში და ამ
პროცესში აღარ მიენიჭება უპირატესობა იუსტიციის მსმენელებს. კანონპროექტი
ასევე აწესრიგებს მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესში მოსამართლეობის
კანდიდატთა ობიექტური და სრულფასოვანი შეფასების მიზნით მათზე
ინფორმაციის მოძიების წესს. ცვლილების თანახმად, კონკურსის სამართლიანად
წარმართვის გარანტიების უზრუნველყოფის მიზნით რეგულირდება ინტერესთა
შეუთავსებლობის შემთხვევა და მოსამართლეობის კანდიდატებს უფლება
ენიჭებათ გაასაჩივრონ მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნაზე უარის თქმის
შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება.
წარმოდგენილი ცვლილების მიზანია მოსამართლის მივლინებისა და საქმეთა
განაწილების საკითხი, როგორც საერთო სასამართლოების ფუნქციონირებისათვის
მნიშვნელოვანი თემები, ასახოს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში. ამისათვის, კანონპროექტი ძალადაკარგულად აცხადებს
„საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა
მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონს და
აღნიშნული კანონით მოწესრიგებული მივლინების საკითხი, ისევე როგორც
საქმეთა განაწილების წესი, განისაზღვრება ორგანული კანონით. უნდა აღინიშნოს,
რომ წარმოდგენილი ცვლილება მოქმედი დებულებებისაგან განსხვავებულად
აწესრიგებს მითითებულ საკითხებს, კერძოდ, მივლინების შემთხვევებისათვის
იქმნება მოსამართლეთა დაცვის უფრო მეტი სამართლებრივი გარანტიები, ხოლო
საქმეთა განაწილება მოხდება ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით, საქმეთა თანაბარი და შემთხვევითი განაწილების პრინციპების
დაცვით. კანონპროექტის მიზანია, ასევე, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა
რაოდენობის განსაზღვრა. საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოსგან, საქართველოს პარლამენტისგან და ქვეყნის
სხვა სახელისუფლო ორგანოებისგან განსხვავებით, ერთადერთია საქართველოს
კონსტიტუციურ ორგანოებს შორის, რომლის შემადგენლობას განსაზღვრავს არა
კონსტიტუცია ან/და კანონი, არამედ თვით უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთი
ხელმძღვანელი
ორგანო.
ასეთი
მდგომარეობა
არ
შეესაბამება
კონსტიტუციონალიზმისა
და
სამართლებრივი
სახელმწიფოს
ძირითად
პრინციპებს. გარდა აღნიშნულისა, წარმოდგენილი ცვლილებების მიზანია
დახვეწოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობისა და სადისციპლინო
პალატის წევრის დანიშვნის საკითხები, შექმნას მოსამართლის დამოუკიდებლობის
მეტი გარანტიები, უკეთ მოაწესრიგოს მოსამართლის სხვა სასამართლოს
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნისა და რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს მოსამართლის დაწინაურების საკითხები.“18
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებებით ჩამოყალიბდა რაიონულ
(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში ვაკანტურ თანამდებობაზე
18

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/84869
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მოსამართლის კონკურსის წესით დანიშვნის კომპლექსური პროცედურები, რამაც
აამაღლა ამ პროცესის სტანდარტი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მისი
მიუკერძოებლად, კეთილსინდისიერად და გამჭვირვალედ წარმართვის ხარისხი.
ამასთანავე, საკანონმდებლო ცვლილებებით დაიხვეწა და გაუმჯობესდა საერთო
სასამართლოების სისტემასთან დაკავშირებული მთელი რიგი სხვა საკითხების
საკანონმდებლო მოწესრიგება (მათ შორის, დაინერგა მოსამართლეთა შორის
საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, შემთხვევითი
განაწილების პრინციპი), რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საერთო
სასამართლოების სისტემის განვითარებასა და მართლმსაჯულების ხარისხი
გაზრდას. ამავე დროს, გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რომლის
დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.19

I.8 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის
გადაწყვეტილება და 2017 წლის 16 ივნისის საკანონმდებლო ცვლილება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 15 თებერვლის N3/1/659
გადაწყვეტილებით საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“20 არაკონსტიტუციურად ცნო „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 36-ე მუხლის 41
პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ითვალისწინებდა სააპელაციო და
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების მოსამართლის თანამდებობაზე იმ პირის
განწესებას 3 წლის ვადით, რომელიც მოქმედი ან ყოფილი მოსამართლეა და
რომელსაც სამოსამართლო საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება აქვს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, „ისეთი პირების მიმართ,
რომელთაც უკვე აქვთ 3 წლიანი სამოსამართლო საქმიანობის გამოცდილება და
ობიექტურად შესაძლებელია მათი საქმიანობის შესწავლა, სადავო ნორმით
განსაზღვრული ვადის დამატებით დაწესება, ზედმეტ, დაუსაბუთებელ ბარიერად
უნდა იქნეს მიჩნეული. შესაბამისად, როდესაც პირის წარსული სამოსამართლო
საქმიანობა იძლევა მოსამართლის ინდივიდუალური ნიშან-თვისებების შესწავლის
ობიექტურ შესაძლებლობას, მოსამართლის თანამდებობასთან შესაბამისობის
შემოწმების მოტივით, მისი ამ თანამდებობაზე 3 წლიანი ვადით გამწესება არ
წარმოადგენს ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის აუცილებელ საშუალებას.“21 სადავო
19

იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
იხ. https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=916
21 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის N3/1/659
გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის
წინააღმდეგ“, II-44, 63:
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=916
20
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ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული შინაარსი საკონსტიტუციო
სასამართლოს იმავე გადაწყვეტილებით ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი 2017
წლის 1 ივლისიდან.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილებიდან
გამომდინარე, 2017 წლის 16 ივნისს განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილება22,
რომლითაც უზრუნველყოფილ იქნა კანონის საქართველოს კონსტიტუციასთან
შესაბამისობა და დაიხვეწა მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების სათანადო
წესები და პირობები. იმავე საკანონმდებლო ცვლილების ფარგლებში შემცირდა
ასევე დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიმართ სამუშაო გამოცდილების შესახებ
კანონით დადგენილი მოთხოვნა; კერძოდ:
 დადგინდა, რომ მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების 3-წლიანი ვადა არ
ვრცელდება რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოქმედ ან
ყოფილ მოსამართლეზედაც, თუ მას აქვს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 3
წლის
გამოცდილება
და
ყოფილი
მოსამართლის
სამოსამართლო
უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 10 წელი არ გასულა (საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მოქმედი წესის მიხედვით, მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესების 3-წლიანი ვადა არ ვრცელდებოდა მხოლოდ საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედ ან ყოფილ
წევრზე, თუ მას ჰქონდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ან
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 3 წლის
გამოცდილება).
 დადგინდა, რომ რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოქმედი
ან ყოფილი მოსამართლე თანამდებობაზე უვადოდ განწესდება შესაბამისი
კონკურსის წარმატებით გავლის და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის ფარული კენჭისყრით მიღების შემთხვევაში.
ამასთანავე, დაზუსტდა, რომ ეს მოსამართლე კონკურსის გავლისას იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრთა მიერ დამოუკიდებლად შევსებული ფორმების
საფუძველზე ფასდება შეფასების იმავე სისტემითა და იმავე პირობებით (მათ
შორის, კანონით დადგენილი კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის
კრიტერიუმების მახასიათებლების მიხედვით), რომელიც თანამდებობაზე 3წლის ვადით განწესებულის მოსამართლის შეფასებისთვის არის კანონით
განსაზღვრული. თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა ამ წესიდან
გამონაკლისიც და მიეთითა, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
ან უზენაესი სასამართლოს მოქმედ ან ყოფილ წევრზე არ ვრცელდება
თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული მოსამართლისთვის დადგენილი
შეფასების სისტემა, არამედ ეს მოსამართლეები მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესდებიან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით,
მოსამართლის განწესებისათვის დადგენილი კრიტერიუმებითა და წესით.

22

იხ. 2017 წლის 16 ივნისის ცვლილება (N1052-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13943
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3708235?publication=0
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 დაზუსტდა, რომ იმ მოქმედი მოსამართლისათვის თანამდებობაზე უვადოდ
განწესებაზე უარის თქმის შემთხვევაში, რომელიც თანამდებობაზე
დანიშნულია 10 წლის ვადით, იგი უფლებამოსილების განხორციელებას
გააგრძელებს სამოსამართლო უფლებამოსილების დარჩენილი ვადის
ფარგლებში.
 ზემოაღნიშნული წესები და პირობები გავრცელდა საკანონმდებლო
ცვლილების მიღებამდე თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული იმ
მოსამართლის მიმართაც, რომელსაც მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 3
წლის გამოცდილება ჰქონდა.
 შეიცვალა მოსამართლეობის კანდიდატის მიმართ დადგენილ ერთ-ერთ
მოთხოვნასთან (მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებასთან)
დაკავშირებული საგამონაკლისო დათქმა, რომლის თანახმადაც, საქართველოს
საერთო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესებისას მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისგან
თავისუფლდებოდა სამოსამართლო უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 7 წლის
განმავლობაში; აღნიშნული 7-წლიანი ვადა საკანონმდებლო ცვლილებით 10წლიანი ვადით შეიცვალა.
 დამოუკიდებელი ინსპექტორობის კანდიდატის მიმართ კანონით დადგენილი,
სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილების მოთხოვნა
შეიცვალა სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილების
მოთხოვნით.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მომზადება განპირობებულია
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილებით.
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
აღნიშნული
გადაწყვეტილებით
ძალადაკარგულად გამოცხადდა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის 36-ე მუხლის 41 პუნქტის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც
ითვალისწინებს სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოების
მოსამართლის თანამდებობაზე იმ პირის გამწესებას 3 წლის ვადით, რომელიც არის
მოქმედი ან ყოფილი მოსამართლე და აქვს სამოსამართლო საქმიანობის არანაკლებ
3 წლის გამოცდილება. აუცილებელია განისაზღვროს ის კრიტერიუმები, რომელთა
მიხედვითაც მოხდება გადაწყვეტა, კონკრეტულად, რომელი მოსამართლე უნდა
დაინიშნოს გამოსაცდელი ვადით. საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 15
თებერვლის N3/1/659 გადაწყვეტილებაში მიუთითა, რომ კანონმდებელმა საჭიროა
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში დაადგინოს მოსამართლის გამოსაცდელი
ვადით თანამდებობაზე დანიშვნა და ამგვარ წესს არ უნდა ჰქონდეს ბლანკეტური
ხასიათი. მხოლოდ ობიექტურო საჭიროების არსებობისას მოხდეს სამოსამართლო
საქმიანობაზე დაკვირვება და მისი შესწავლა, რის გამოც გამოსაცდელი ვადა არ
გავრცელდეს მოსამართლეებზე, რომელთაც უკვე აქვთ მოსამართლედ საქმიანობის
3 წლიანი გამოცდილება და მათი წარსული სამოსამართლო საქმიანობა იძლევა
მოსამართლის ინდივიდუალური ნიშან-თვისებების სათანადოდ შესწავლის
ობიექტურ შესაძლებლობას. აუცილებელია საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს
მოსამართლეობის კანდიდატის წარსული საქმიანობის შეფასების სათანადო წესის
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საკანონმდებლო რეგლამენტაცია. ამასთან, სასამართლომ არ გამორიცხა 3 წლიანი
გამოცდილების მქონე კანდიდატების შემთხვევაში მაშინ დაწესდეს გამოსაცდელი
ვადა, თუ ობიექტური გარემოებებიდან გამომდინარე, მოსამართლის წარსული
საქმიანობის შეფასება შეუძლებელი ან რთულად განსახორციელებელია შემდეგ
გარემოებათა გამო: მოსამართლის საქმიანობის განხორციელებიდან ხანგრძლივი
ვადაა გასული; არსებობს მისი წარსული სამოსამართლო საქმიანობის სათანადოდ
შესწავლის სხვა დამაბრკოლებელი გარემოება; ზემოხსენებული პირების
საქმიანობის შეფასება შესაძლოა ობიექტურად ვერ განხორციელდეს იმ
მოცულობით, რაც უზრუნველყოფდა პირის შესაბამისობის დადგენას
მოსამართლის თანამდებობისთვის აუცილებელ სტანდარტებთან. გარდა ამისა,
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონით
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგები ძალას კარგავს, თუ პირი
გამოცდის ჩაბარებიდან 10 წლის განმავლობაში არ ჩაირიცხა იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში ან არ აირჩა მოსამართლის თანამდებობაზე. ამავე კანონის 34-ე მუხლის
თანახმად, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისაგან
თავისუფლდება საქართველოს საერთო სასამართლოების ყოფილი მოსამართლე
მოსამართლის
უფლებამოსილების
შეწყვეტიდან
7
წლის
გასვლამდე.
მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში
განხორციელებულ ცვლილებამდე ეს ვადები ერთიანი იყო და შეადგენდა 7 წელს,
საკანონმდებლო ცვლილების შემდგომ გაიზარდა ვადები იმ პირებთან
მიმართებაში, რომლითაც მოსამართლეობის გამოცდა ჩაბარებული ჰქონდათ
მოსამართლედ გამწესებამდე ან იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ჩარიცხვამდე, რის
გამოც მათთან მიმართებაში არათანაბარ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის ყოფილი
მოსამართლეები,
რომელთა
მოსამართლის
უფლებამოსილების
ვადის
ამოწურვიდან არ იყო გასული 10 წლიანი ვადა, რადგან ამ პირებს დაუსაბუთებლად
ავალდებულებდა კანონი მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებას.
აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2017 წლის 11
აპრილის სხდომაზე მოწონებულ იქნა მოქალაქეთა მიერ წარმოდგენილი
საკანონმდებლო წინადადება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ
კანონში
ცვლილების
შეტანის
თაობაზე“
და
კომიტეტმა
მიზანშეწონილად მიიჩნია მის საფუძველზე კანონპროექტის ინიციირება. გარდა
ზემოაღნიშნულისა, აუცილებელია თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესებულ იმ
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ დანიშვნის წესის განსაზღვრა, რომელსაც
აქვს სამოსამართლო საქმიანობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. [...]
კანონპროექტის მიზანია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ
კანონში
ისეთი
ცვლილებების
განხორციელება,
რომელიც
უზრუნველყოფს
მოსამართლის
თანამდებობაზე
პირის
გამწესების
მარეგულირებელი ნორმების დახვეწასა და სრულყოფას, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრის უფლებამოსილების საკითხის ახლებურად მოწესრიგებასა და
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილების
აღსრულებას. ცვლილება აგრეთვე მიზნად ისახავს იუსტიციის უმაღლესის საბჭოს
წევრობის და დამოუკიდებელი ინსპექტორის კანდიდატის მიმართ არსებული
მინიმალური სამუშაო გამოცდილების ვადის შემცირებას 5 წლამდე, რადგან იმ
პირობებში როდესაც მოსამართლეობის კანდიდატს მუშაობის 5 წლის
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გამოცდილება მოეთხოვება, ხოლო საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს
წევრობის კანდიდატის მიმართაც კი არ ითხოვს მსგავსი სტანდარტის (მინიმუმ 10
წლის სამუშაო გამოცდილების) არსებობას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრობის კანდიდატის მიმართ დაწესება მიზანშეწონილი არ არის.“23
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით უზრუნველყოფილ იქნა
კანონის კონსტიტუციასთან შესაბამისობა და გაუქმდა 3-წლიანი სამოსამართლო
გამოცდილების მქონე, რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების
მოქმედ და ყოფილ მოსამართლეთა მიმართ არსებული მომეტებული შეზღუდვა
მოსამართლის თანამდებობაზე 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადით განწესების
ნაწილში. ამასთანავე, საკანონმდებლო ცვლილებით დაზუსტდა, დაიხვეწა და
გაუმჯობესდა საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული
საკითხები. ყოველივე ეს კი, თავის მხრივ, ხელს უწყობს საერთო სასამართლოების
სისტემის განვითარებასა და მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებას.

I.9. 2017 წლის 13 ოქტომბრისა და 2018 წლის 23 მარტის კონსტიტუციური კანონები
და 2018 წლის 21 ივლისის საკანონმდებლო ცვლილება:
2017 წლის 13 ოქტომბრისა და 2018 წლის 23 მარტის კონსტიტუციური კანონებით24
(რომელთა სათანადო ნორმების შინაარსი 2018 წლის 21 ივლისის საკანონმდებლო
ცვლილებით25 აისახა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონშიც) შეიცვალა საქართველოს საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებული
საკითხების მომწესრიგებელი მთელი რიგი ნორმები; კერძოდ, აღნიშნული
კონსტიტუციური ცვლილებებით:
 დადგინდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ
განწესების პრინციპი, ხოლო ქვემდგომი ინსტანციის მოსამართლეთა 3 წლის
ვადით თანამდებობაზე განწესების შესაძლებლობა გარდამავალი პერიოდის
ვადით (2024 წლის 31 დეკემბრამდე) შემოიფარგლა; კერძოდ, 2017 წლის 13
ოქტომბრის ცვლილებამდე მოქმედი კონსტიტუცია ადგენდა: „მოსამართლე
თანამდებობაზე განწესდება უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის
მიღწევამდე. მოსამართლის უვადოდ განწესებამდე კანონით შეიძლება
გათვალისწინებულ იქნეს მოსამართლის განწესება განსაზღვრული ვადით,
მაგრამ არა უმეტეს 3 წლისა.“ კონსტიტუციური ცვლილებით კი დადგინდა, რომ
23

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/150616
იხ. „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 2017 წლის 13
ოქტომბრის N1324-რს კონსტიტუციური კანონი, რომელშიც 2018 წლის 23 მარტს მის ამოქმედებამდე
დამატებით სხვა კონსტიტუციური ცვლილებაც (N2071-IIს) განხორციელდა:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14575
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14653
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3811818?publication=2
25 იხ. 2018 წლის 21 ივლისის ცვლილება (N3262-რს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15918
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4274417?publication=1
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„საერთო სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე განწესდება უვადოდ,
ორგანული კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე. [...] 2024 წლის 31
დეკემბრამდე პირველად განწესების შემთხვევაში უვადოდ განწესებამდე
მოსამართლე თანამდებობაზე შეიძლება განწესდეს 3 წლის ვადით.
განსაზღვრული ვადით განწესებულ მოსამართლეზე მოსამართლის უვადოდ
განწესების დათქმა გავრცელდეს ორგანული კანონით დადგენილი წესით მისი
უვადოდ განწესების შემთხვევაში.“ ამასთანავე, კონსტიტუციური ცვლილებით
განისაზღვრა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის პირდაპირ უვადოდ
არჩევის პრინციპი (კონსტიტუციურ ცვლილებამდე საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეს პარლამენტი 10 წლის ვადით ირჩევდა).
 კონსტიტუციით დადგენილ მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს
დაემატა მოსამართლის კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის ნიშნით
შერჩევის კონსტიტუციური მოთხოვნა; კერძოდ, კონსტიტუციაში მიეთითა,
რომ მოსამართლე შეირჩევა კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის
ნიშნით. ამასთანავე, კონსტიტუციამ დაუშვა კონსტიტუციით დადგენილ
მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან ერთად მოსამართლის სხვა,
დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ორგანული კანონით განსაზღვრის
შესაძლებლობაც.
 დადგინდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო საბჭოს წევრთა ხმათა
რაოდენობა: კონსტიტუციაში მიეთითა, რომ გადაწყვეტილებას მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით.
 დადგინდა უზენაესი სასამართლოს წევრთა მინიმალური რაოდენობა;
შეიცვალა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისა და თავმჯდომარეობის
კანდიდატების პარლამენტისთვის ასარჩევად წარმდგენი სუბიექტი და მათ
ასარჩევად საჭირო პარლამენტის წევრთა ხმათა რაოდენობა; გამოირიცხა
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ
არჩევის შესაძლებლობა; კერძოდ, 2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებამდე
მოქმედი კონსტიტუცია ადგენდა: „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარეს და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს საქართველოს
პრეზიდენტის წარდგინებით სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს
პარლამენტი არანაკლებ 10 წლის ვადით.“ კონსტიტუციური ცვლილებით კი
დადგინდა, რომ „უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში შედის არანაკლებ
28 მოსამართლე. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით უვადოდ, ორგანული კანონით დადგენილი
ასაკის მიღწევამდე, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს
პარლამენტი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უზენაესი სასამართლოს
წევრთაგან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით 10 წლის ვადით
სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა
დაუშვებელია.“ (ამასთანავე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში 2018 წლის 21 ივლისს შეტანილი ზემოხსენებული
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ცვლილებით დაკონკრეტდა, რომ „უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაში
შედის 28 მოსამართლე.“).
 დადგინდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით
თანამდებობიდან გადაყენების პრინციპი. ანალოგიური პრინციპი 2017 წლის
კონსტიტუციურ ცვლილებამდე მოქმედებდა უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარის მიმართ, თუმცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ამავე
თანამდებობიდან იმპიჩმენტის წესით გადაყენების შესაძლებლობაზე აღარ
უთითებს საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რადგან იმპიჩმენტის
წესით თანამდებობიდან გადაყენების პრინციპი, კონსტიტუციური ცვლილების
თანახმად, უზენაესი სასამართლოს ნებისმიერ მოსამართლეზე გავრცელდა.
ამასთანავე, კონსტიტუციურ კანონში მიეთითა, რომ უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობიდან გადაყენება შეიძლება მხოლოდ იმპიჩმენტის
წესით. კონსტიტუციური კანონით განისაზღვრა ასევე უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების შემდეგი
პროცედურა: კონსტიტუციის დარღვევის ან ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების
არსებობის საფუძვლით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის
წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის უფლება აქვს
პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს;26 საკითხი
გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც მას განიხილავს და
პარლამენტს დასკვნას წარუდგენს ერთი თვის ვადაში; თუ საკონსტიტუციო
სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის
26

იხ. აგრეთვე 2018 წლის 6 დეკემბერს მიღებული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
(N3875-რს) 178-ე მუხლი, რომელიც, ადგენს კონსტიტუციით განსაზღვრული შესაბამისი
თანამდებობის პირების, მათ შორის, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის, იმპიჩმენტის წესით
თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის პროცედურას: საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის
უფლება აქვს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს. იმპიჩმენტის წესით
თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის წერილობით მოთხოვნაში ჩამოყალიბებული
უნდა იყოს: ა) იმ ქმედების აღწერა, რომელიც, საკითხის აღძვრის ინიციატორთა აზრით,
იმპიჩმენტის საფუძველია; ბ) საქართველოს კონსტიტუციის დებულებანი, რომლებსაც, საკითხის
აღძვრის ინიციატორთა აზრით, არღვევს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე, ან/და
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლი/მუხლები, რომლით/რომლებით
გათვალისწინებული დანაშაულიც, საკითხის აღძვრის ინიციატორთა აზრით, ჩაიდინა უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლემ; გ) მტკიცებულებანი, რომლებიც, საკითხის აღძვრის ინიციატორთა
აზრით, ადასტურებს კონსტიტუციური წარდგინების საფუძვლიანობას. უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრისათვის
კონსტიტუციური წარდგინების შედგენის შემდეგ, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და
წესების კომიტეტისთვის შესაბამისი წარდგინების გადაცემიდან 3 დღის ვადაში აღნიშნული
კომიტეტი ამოწმებს ხელმოწერების ნამდვილობას და ადგენს შესაბამის დასკვნას. უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის
ინიციატორებმა საკითხის აღძვრიდან 7 დღის ვადაში დასკვნისათვის კონსტიტუციური
წარდგინებით უნდა მიმართონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეს, რომლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების
საკითხიც აღიძრა, შეუწყდა უფლებამოსილება, მის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურა წყდება:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15824
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=27
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ნიშნების არსებობა, პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან 2 კვირის ვადაში
განიხილავს და კენჭს უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან
გადაყენების საკითხს; უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იმპიჩმენტის
წესით თანამდებობიდან გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ გადაწყვეტილებას
მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა თუ
პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის წარდგენიდან 2 კვირის
ვადაში არ მიიღო გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, იმავე საფუძვლით
იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება დაუშვებელია.27 (ამასთანავე, „საერთო
27

იხ. აგრეთვე 2018 წლის 6 დეკემბერს მიღებული საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
(N3875-რს) 179-ე და 180-ე მუხლები, რომლებიც ადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის განხილვისა და იმპიჩმენტის თაობაზე
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებს: პარლამენტის მიერ საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის ქმედებაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის
მიღების შემდეგ, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 საათისა, აღნიშნული ფაქტი ეცნობება
პარლამენტის თავმჯდომარეს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით
თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის ინიციატორებს, ფრაქციებსა და უფრაქციო
პარლამენტის წევრებს. თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით
დაადასტურა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა
ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა და პარლამენტის მიერ აღნიშნული სასამართლოს
დასკვნის მიღების დროს მიმდინარეობს პარლამენტის მორიგი ან რიგგარეშე სესია, დასკვნის
მიღებიდან არაუგვიანეს მე-5 კალენდარული დღისა პარლამენტი იღებს დადგენილებას დასკვნის
განხილვისა და კენჭისყრის გრაფიკის თაობაზე. თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ
თავისი დასკვნით დაადასტურა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მიერ საქართველოს
კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა და პარლამენტის მიერ
აღნიშნული სასამართლოს დასკვნის მიღების დროს არ მიმდინარეობს პარლამენტის მორიგი ან
რიგგარეშე სესია, დასკვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 24 საათისა პარლამენტის თავმჯდომარე
საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგენს რიგგარეშე სესიის მოწვევის მოთხოვნას. თუ საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის მიერ საქართველოს კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის
ნიშნების არსებობა, პარლამენტი აღნიშნული სასამართლოს დასკვნის მიღებიდან 2 კვირის ვადაში
პლენარულ სხდომაზე განიხილავს და კენჭს უყრის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს. პარლამენტის გადაწყვეტილებით, ეს
პლენარული სხდომა შეიძლება დახურულად გამოცხადდეს. პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლისათვის წარდგენილი ბრალდების განხილვაში პარლამენტის მოწვევით შეიძლება
მონაწილეობდეს თავად ეს მოსამართლე, ხოლო განხილვაში მისი მონაწილეობის შეუძლებლობის
შემთხვევაში – მისი წარმომადგენელი. თუ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი
დასკვნით არ დაადასტურა არც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის მიერ საქართველოს
კონსტიტუციის დარღვევა და არც მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა, უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურა წყდება. უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლე იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ
გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. ამ
საკითხზე კენჭისყრა ფარულია. პარლამენტის გადაწყვეტილების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობება
უზენაესი სასამართლოს აღნიშნულ მოსამართლეს, რომლის თანამდებობიდან გადაყენების
საკითხიც განიხილებოდა. თუ პარლამენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოს დასკვნის მიღებიდან 2
კვირის ვადაში კენჭი არ უყარა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით
თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს ან ამ გადაწყვეტილებას მხარი არ დაუჭირა პარლამენტის
წევრთა საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულმა რაოდენობამ, საკითხი მოხსნილად
ჩაითვლება და დაუშვებელია უზენაესი სასამართლოს აღნიშნული მოსამართლისთვის იმავე
ბრალდების წარდგენა.
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სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2018 წლის 21
ივლისს შეტანილი ზემოხსენებული ცვლილებით დაზუსტდა რაიონული
(საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან
გათავისუფლების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
მისაღებად საჭირო საბჭოს წევრთა ხმათა რაოდენობა − საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3).
 გაიზარდა მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისგან დაცვისა და
შეუცვლელობის, მისი ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური გარანტიები;
კერძოდ, კონსტიტუციაში მიეთითა, რომ:
 მოსამართლის შეუცვლელობა გარანტირებულია ორგანული კანონით (2017
წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებამდე მოქმედი კონსტიტუცია მოსამართლის
ამ გარანტიას არ ითვალისწინებდა).
 სასამართლოს რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია არ შეიძლება გახდეს
უვადოდ განწესებული მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების
საფუძველი (2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებამდე მოქმედი
კონსტიტუცია მოსამართლის ამ გარანტიას არ ითვალისწინებდა).
 დაუშვებელია მოსამართლის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა,
დაკავება ან დაპატიმრება, საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის, მანქანის ან
პირადი გაჩხრეკა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანხმობის გარეშე.
გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. თუ იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო არ მისცემს თანხმობას, თავისუფლებაშეზღუდული მოსამართლე
დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს (2017 წლის 13 ოქტომბრის
ცვლილებამდე მოქმედი კონსტიტუცია მოსამართლის სისხლის სამართლის
პასუხისგებაში მიცემაზე, დაკავებაზე ან დაპატიმრებაზე, საცხოვრებელი ან
სამუშაო ადგილის, მანქანის ან პირად გაჩხრეკაზე თანხმობის მიცემის
უფლებამოსილებას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ანიჭებდა).
ამასთანავე, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში 2018 წლის 21 ივლისს შეტანილი ზემოხსენებული ცვლილებით
დადგინდა მოსამართლის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემაზე,
დაკავებაზე ან დაპატიმრებაზე, საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის,
მანქანის ან პირად გაჩხრეკაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
თანხმობის გასაცემად საჭირო საბჭოს წევრთა ხმათა რაოდენობა − საბჭოს
სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3.
 საერთო სასამართლოს მოსამართლის ჩამოცილება საქმის განხილვისაგან,
თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება ან სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა
დასაშვებია მხოლოდ ორგანული კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში
(2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებამდე მოქმედი კონსტიტუცია საერთო
სასამართლოს მოსამართლის საქმის განხილვისაგან ჩამოცილებას, მისი
თანამდებობიდან გათავისუფლებას ან სხვა თანამდებობაზე გადაყვანას
უშვებდა კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში).
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15824
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=27
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 კონსტიტუციაში მიეთითა, რომ საერთო სასამართლოების სისტემაში შეიძლება
შეიქმნას
სპეციალიზებული
სასამართლოები.
(ამასთანავე,
„საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2018 წლის 21
ივლისს შეტანილი ზემოხსენებული ცვლილებით დაზუსტდა, რომ „სამხედრო
სასამართლო შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ საერთო სასამართლოების
სისტემაში,
საომარი
მდგომარეობის
დროს,
ამ
მდგომარეობასთან
დაკავშირებული
სისხლის
სამართლის
საქმეების
განსახილველად,
საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით. ამავე დეკრეტით უნდა განისაზღვროს
სამხედრო სასამართლოს შემადგენლობა, განსჯადობა და მის მიერ საქმეთა
განხილვის წესი. აღნიშნული დეკრეტი ძალაში შედის გამოცემის მომენტიდან.“
ამ ცვლილებამდე მოქმედებდა კანონის ნორმა, რომლის თანახმადაც, სამხედრო
სასამართლოები შეიძლებოდა შექმნილიყო საომარი მდგომარეობის დროს და
მხოლოდ საერთო სასამართლოების სისტემაში, სამხედრო სასამართლოების
შექმნის წესი და მათი კომპეტენცია კი განისაზღვრებოდა კანონით).
 კონსტიტუციიდან ამოღებულ იქნა მითითება, რომელიც სასამართლო
ხელისუფლების
განხორციელების
შესაძლებლობას,
საკონსტიტუციო
კონტროლისა და მართლმსაჯულების ფორმის გარდა, კანონით განსაზღვრული
სხვა ფორმითაც უშვებდა; კერძოდ, 2017 წლის 13 ოქტომბრის ცვლილებამდე
მოქმედი კონსტიტუცია ადგენდა: „სასამართლო ხელისუფლება ხორციელდება
საკონსტიტუციო კონტროლის, მართლმსაჯულების და კანონით დადგენილი
სხვა ფორმების მეშვეობით.“ კონსტიტუციური ცვლილებით კი განისაზღვრა,
რომ „სასამართლო ხელისუფლება დამოუკიდებელია და მას ახორციელებენ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და საქართველოს საერთო
სასამართლოები.“
2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის პროექტის განმარტებით
ბარათში მითითებულია ცვლილების შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „საქართველოს
კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია საჭიროებს თვისებრივ გადასინჯვას როგორც
შინაარსობრივი, ისე ტექნიკური თვალსაზრისით. კონსტიტუციის მთელი რიგი
ნორმები უხეშად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ
პრინციპებს, მათ შორის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, რაც ხაზგასმით
არის აღნიშნული ვენეციის კომისიის მიერ 2010 წელს წარმოდგენილ შესაბამის
დასკვნაში. მოქმედი კონსტიტუცია შეიცავს მთელ რიგ წინააღმდეგობებს
კონსტიტუციურ ორგანოებს შორის უფლებამოსილებების სათანადო განაწილებისა
და მკაფიო გამიჯვნის თვალსაზრისით, რამაც პრაქტიკაშიც არაერთგზის შექმნა
სირთულე. მოქმედი კონსტიტუცია არ ადგენს საკმარის გარანტიებს კონკრეტული
ძირითადი
უფლებების
დაცვისა
და
კონსტიტუციური
ორგანოების
დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად. მთლიანობაში,
მოქმედი კონსტიტუცია ადგენს გაუმართავ საპარლამენტო მმართველობის
სისტემას. შესაბამისად, ქვეყნის ძირითადი კანონი ფუნდამენტურ გადასინჯვას
საჭიროებს. გარდა ამისა, კონსტიტუცია შეიცავს მრავალ ხარვეზს იურიდიული
ტექნიკის თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა, დასახვეწია კონსტიტუციის
სტრუქტურა, რომელიც იმდენად გაუმართავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, მუხლების
დასათაურებაც კი შეუძლებელია. ტექნიკურ დახვეწას საჭიროებს კონსტიტუციის
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არაერთი კონკრეტული ნორმა. [...] საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის
ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და კონსტიტუციის დახვეწილი რედაქციის
შესამუშავებლად,
საქართველოს
პარლამენტის დადგენილებით
შეიქმნა
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. კომისიას პარლამენტმა დაუსახა ორი
ძირითადი მიზანი: ა) კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა
კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან; ბ) ქვეყნის
გრძელვადიანი
დემოკრატიული
განვითარების
ინტერესის
შესაბამისი
კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება. წარმოდგენილი კონსტიტუციური
კანონი სრულად შეესაბამება ზემოაღნიშნულ ორ მიზანს. იგი უზრუნველყოფს
კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას სამართლებრივ პრინციპებთან და აფუძნებს
ძალზე დახვეწილ საპარლამენტო მმართველობის სისტემას ქვეყნის გრძელვადიანი
დემოკრატიული
განვითარებისათვის.
[...]
მეექვსე
თავში
შედის
უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების
დამოუკიდებლობის შემდგომ განმტკიცებას ემსახურება.“28
ამრიგად, აღნიშნული კონსტიტუციური კანონებით საერთო სასამართლოების
სისტემასთან მიმართებით განხორციელდა როგორც სარეფორმო ხასიათის
ცვლილებები, ისე ცალკეულ კონსტიტუციურ ნორმათა დაზუსტება, დახვეწა და
გაუმჯობესება, რაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საერთო სასამართლოების
სისტემის განვითარებასა და მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებას.
ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნულ კონსტიტუციურ კანონებთან
მიმართებით რეკომენდაციები და მოსაზრებები გამოთქვა ვენეციის კომისიამაც,29
რომლებიც გაზიარებულ იქნა და ეტაპობრივად აისახა კონსტიტუციური კანონების
პროექტების განხილვისას. (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტიტუციური კანონების
მიღების შემდეგ, კერძოდ, 2018 წლის 17 დეკემბერს, ვენეციის კომისიამ იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხზე, რომლებიც ახალი
კონსტიტუციური მოწყობის პირობებში დაინერგა „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ ორგანულ კანონში, დამატებითი დასკვნა შეიმუშავა.30 თუმცა ვენეციის
კომისიის ეს დასკვნა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული სხვა
ცალკეული საკითხების შეფასებასაც მოიცავდა).
საქართველოს პრეზიდენტმა 2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის
მიმართ გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“

28

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149115
იხ. ვენეციის კომისიის 2017 წლის 19 ივნისის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)013), 2017 წლის 9
ოქტომბრის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)023) და 2018 წლის 19 მარტის N918/2018 დასკვნა
(CDL-AD(2018)005):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)023-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)005-e
30 იხ. ვენეციის კომისიის 2018 წლის 17 დეკემბრის N937/2018 დასკვნა (CDL-AD(2018)029):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)029-e
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საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
შესაბამისად.31

I.10. 2018 წლის 7 მარტის საკანონმდებლო ცვლილება
2018 წლის 7 მარტის საკანონმდებლო ცვლილებით32 დასაშვები გახდა სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრა; დაიხვეწა და
დაზუსტდა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარისა და სააპელაციო
სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შესრულების დაკისრების
წესები; დაზუსტდა მოსამართლის მიერ შვებულებით სარგებლობის პირობები;
კერძოდ:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიენიჭა სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის უფლებამოსილება
(საკანონმდებლო ცვლილებამდე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უფლება ჰქონდა,
მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია განესაზღვრა მხოლოდ საქმეთა
წარმოების განსაკუთრებული ინტენსიურობის მქონე იმ რაიონულ (საქალაქო)
სასამართლოში, სადაც ორზე მეტი მოსამართლე იყო განწესებული).
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიენიჭა სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნამდე მისი უფლებამოსილების იმავე
სასამართლოს ერთ-ერთი მოსამართლისთვის დაკისრების უფლებამოსილება.
 სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეს მიენიჭა მისი და მისი მოადგილის
დროებით არყოფნისას სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის
შესრულების იმავე სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის ან საგამოძიებო
კოლეგიის თავმჯდომარისთვის დაკისრების უფლებამოსილება.
 დაზუსტდა სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის დროებით
არყოფნისას მისი მოვალეობის შესრულების იმავე სასამართლოს პალატის ან
საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარისთვის დაკისრების უფლებამოსილების
მქონე სუბიექტი: საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, სააპელაციო
სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის დროებით არყოფნისას სააპელაციო
სასამართლოს
თავმჯდომარის
მოადგილის
მოვალეობას
ასრულებს
სააპელაციო სასამართლოს ერთ-ერთი პალატის ან საგამოძიებო კოლეგიის
თავმჯდომარე სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის დავალებით.
 დაზუსტდა მოსამართლის მიერ ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულებით,
ანაზღაურებისგარეშე შვებულებით, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო შვებულებითა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო
შვებულებით სარგებლობის პირობები: საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად,
მოსამართლეზე გავრცელდა აღნიშნული შვებულებებით სარგებლობის იგივე
პირობები, რომლებიც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის
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იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/14575
იხ. 2018 წლის 7 მარტის ცვლილება (N2034-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14951
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4094627?publication=0
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მიხედვით პროფესიულ საჯარო მოხელეზე ვრცელდებოდა33 (საკანონმდებლო
ცვლილებამდე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონი ადგენდა მხოლოდ შემდეგს: „მოსამართლე სარგებლობს ყოველწლიური
ანაზღაურებადი შვებულებით 30 კალენდარული დღის ხანგრძლივობით.“).
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღება განპირობებულია რაიონულ
(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში საქმეთა განხილვის გაჭიანურების
თავიდან აცილების, სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელებისა
და შესაბამისად, მართლმსაჯულების ხარისხის ამაღლების ინტერესით.
მოსამართლის
მიერ
ერთგვაროვანი
კატეგორიის
საქმეთა
განხილვა
დაკავშირებულია მართლმსაჯულების სწრაფ განხორციელებასთან. ამასთან,
უზრუნველყოფს სამართლის კონკრეტულ დარგში მოსამართლის კვალიფიკაციის
ამაღლებას, რაც თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად მოქმედებს მართლმსაჯულების
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იხ. „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 62-ე მუხლი: „1. მოხელისათვის
დადგენილია ყოველწლიური ანაზღაურებადი შვებულება 24 სამუშაო დღის ოდენობით. 2. მოხელეს
შვებულების მოთხოვნის უფლება წარმოეშობა თანამდებობაზე დანიშვნიდან 11 თვის გასვლის
შემდეგ. უფლებამოსილი პირის თანხმობით მოხელეს შვებულება შეიძლება ამ ვადის გასვლამდეც
მიეცეს. თანამდებობაზე დანიშვნიდან 1 წლის გასვლის შემდეგ მოხელეს შვებულება კალენდარული
წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს მიეცემა. 3. მოხელეს უფლება აქვს, [ყოველწლიური
ანაზღაურებადი შვებულება და ანაზღაურებისგარეშე შვებულება] ნაწილ-ნაწილ გამოიყენოს. 4.
მოხელეს უფლება აქვს, კალენდარული წლის განმავლობაში გამოუყენებელი ანაზღაურებადი
შვებულებით მომდევნო კალენდარულ წელს ისარგებლოს. ამ შემთხვევაში შვებულების
პერიოდულობა საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელთან უნდა შეთანხმდეს. 5. მოხელეს უფლება
აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებისგარეშე შვებულებით არაუმეტეს 1 წლისა, თუ ეს არ
ეწინააღმდეგება საჯარო დაწესებულების ინტერესებს.“; აგრეთვე იმავე კანონის 64-ე მუხლი: „1.
მოხელეს მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის
გამო შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. 2. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის
მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის
გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში − 200 კალენდარული დღე. ანაზღაურება გაიცემა
შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან, მოხელის თანამდებობრივი სარგოს და საკლასო
დანამატის გათვალისწინებით, ხოლო იმ მოხელეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სამხედრო ან
სპეციალური წოდება, სარგოსთან ერთად ეძლევა წელთა ნამსახურობის დანამატი და წოდებრივი
სარგო. 3. მოხელეს უფლება აქვს, [ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო] შვებულება
თავისი შეხედულებისამებრ გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობისშემდგომ პერიოდებზე.
4. მოხელეს, რომელმაც 1 წლამდე ასაკის ბავშვი იშვილა, მისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა
ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულება ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის
ოდენობით. ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე. ანაზღაურება გაიცემა
შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან, მოხელის თანამდებობრივი სარგოს და საკლასო
დანამატის გათვალისწინებით, ხოლო იმ მოხელეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სამხედრო ან
სპეციალური წოდება, სარგოსთან ერთად ეძლევა წელთა ნამსახურობის დანამატი და წოდებრივი
სარგო. 5. მოხელეს ორსულობის პერიოდში სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარების გამო
გაცდენილი სამუშაო საათები გამოკვლევების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
წარდგენის შემთხვევაში საპატიოდ ჩაეთვლება და შეუნარჩუნდება შრომის ანაზღაურება. 6.
[ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებით] და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით
შესაძლებელია ისარგებლოს იმ მშობელმა, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს. აღნიშნულ
შემთხვევაში მოხელეს შვებულება ეძლევა ბავშვის დაბადებიდან 550 კალენდარული დღის
ოდენობით და ანაზღაურებადია 90 კალენდარული დღე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
ახალშობილის დედას არ უსარგებლია [შესაბამისი] შვებულებით.“
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ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია სასამართლოებში
ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნის შესაძლებლობის არსებობა. აღსანიშნავია, რომ
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 30-ე
მუხლის მე-2 პუნქტი ითვალისწინებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილებით მოსამართლეთა უფრო ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნის
შესაძლებლობას მხოლოდ საქმეთა წარმოების განსაკუთრებული ინტენსიურობის
მქონე იმ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, სადაც ორზე მეტი მოსამართლეა.
ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნის პრაქტიკა დანერგილია თბილისის საქალაქო
სასამართლოში, რამაც დადებითი შედეგი გამოიღო საქმეთა უფრო ხარისხიანად და
სწრაფად განხილვის თვალსაზრისით. განსხვავებით რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოებისაგან,
ორგანული
კანონი
არ
ითვალისწინებს
ვიწრო
სპეციალიზაციის შექმნის შესაძლებლობას სააპელაციო სასამართლოში, სადაც
ასევე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს საქმეთა ნაკადის მატება და
მოსამართლეთა დატვირთულობის ზრდა. საქმეთა განხილვის გაჭიანურების
თავიდან აცილების მიზნით, მიზანშეწონილია, განისაზღვროს სააპელაციო
სასამართლოში უფრო ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნის სამართლებრივი
საფუძველი. [...] კანონპროექტის მიღება აგრეთვე გამოწვეულია „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში არსებული
ხარვეზებითა და მათი აღმოფხვრის აუცილებლობით. დღეს მოქმედ ორგანულ
კანონში მითითებულია, რომ მოსამართლის შვებულების ხანგრძლივობა არის 30
კალენდარული დღე. 2017 წლიდან ამოქმედებული „საჯარო სამსახურის შესახებ“
საქართველოს კანონი ითვალისწინებს საჯარო მოსამსახურისთვის შვებულებას,
რომელიც შეადგენს 24 სამუშაო დღეს. ასევე, აღნიშნული კანონი მთლიანობაში
განსაზღვრავს რამდენიმე სახის შვებულებას − ყოველწლიურ ანაზღაურებად
შვებულებას, ანაზღაურებისგარეშე შვებულებას, ორსულობის, მშობიარობისა და
ბავშვის მოვლის გამო და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებას.
ბუნებრივია,
მითითებული
შრომითი
უფლებები
უნდა
გავრცელდეს
მოსამართლეებზეც. შესაბამისად, წინამდებარე კანონპროექტით წესრიგდება
მოსამართლის შვებულების საკითხი და მითითება კეთდება „საჯარო სამსახურის
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამის მუხლებზე. [...] კანონპროექტის მიღების
მიზანია მხარეთა ინტერესების უკეთ დაცვა, მოსამართლეთა დატვირთულობის
შემცირება და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელების ხელშეწყობა.“34
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ხელს უწყობს სასამართლოებში
საქმეთა განხილვის სისწრაფისა და ეფექტიანობის გაზრდას, საქმეთა განხილვის
გაჭიანურების თავიდან აცილებას. საკანონმდებლო ცვლილებით დაზუსტდა,
დაიხვეწა და გაუმჯობესდა ასევე საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებული სხვა
ცალკეული საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგება.

I.11. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის
გადაწყვეტილება

34

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/170414
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2018 წლის 14 დეკემბრის
N3/2/767,1272 გადაწყვეტილებით საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები − ჯიმშერ

ცხადაძე და მამუკა ჭანტურია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“35
არაკონსტიტუციურად ცნო „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონის 59-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მე-2 წინადადება, რომელიც
ადგენდა: „სასამართლოს მანდატურად სამსახურის ზღვრული ასაკი 50 წელია.“
საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნული ნორმა დისკრიმინაციულად მიიჩნია
და აღნიშნა შემდეგი: „შესადარებელ პირებს შორის დიფერენცირებასა და მათ
განსხვავებულ სამართლებრივ რეჟიმში მოქცევას განაპირობებს სასამართლოს
მანდატურის სამსახურის გამართული ფუნქციონირება და ამ გზით სასამართლოსა
და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უსაფრთხოების დაცვა. როგორც უკვე დადგინდა,
50 წლის ასაკის მიღწევა არ არის ის თავისთავადი გარემოება, რომელიც
დააქვეითებს პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, შეასუსტებს ფიზიკურ
მონაცემებს და შეუძლებელს გახდის მის მიერ მანდატურის საქმიანობის
სრულყოფილად განხორციელებას. შესაბამისად, 50 წელს მიღწეულ და მიუღწეველ
მოქალაქეებს შორის დადგენილი დიფერენცირება არ არის რაციონალურ კავშირში
დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზნებთან. ამგვარად, არ არსებობს ასაკობრივი
ნიშნით დაწესებული განსხვავებული მოპყრობის ობიექტური და გონივრული
გამართლება.“36 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, „50
წლის ასაკის მიღწევა, ზოგადად, არ წარმოადგენს გარემოებას, რომელიც a priori
იწვევს ადამიანის იმგვარი უნარების დაქვეითებას, რომელიც აუცილებელია
სასამართლოს მანდატურის ფუნქციების სრულყოფილად განხორციელებისთვის.
შესაბამისად, სასამართლოს მანდატურად საქმიანობის განხორციელებისთვის 50
წლიანი ასაკობრივი ცენზის დადგენა არ არის რაციონალურ კავშირში
დასახელებულ ლეგიტიმურ მიზანთან.“37

I.12. 2019 წლის 1 მაისის, 2020 წლის 30 სექტემბრისა და 2021 წლის 1 აპრილის
საკანონმდებლო ცვლილებები
2019 წლის 1 მაისს საქართველოს პარლამენტმა ცვლილებები38 შეიტანა „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონსა და საქართველოს
35

იხ. https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1296
იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N3/2/767,1272
გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები − ჯიმშერ ცხადაძე და მამუკა ჭანტურია
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II-44:
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1296
37 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის 14 დეკემბრის N3/2/767,1272
გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები − ჯიმშერ ცხადაძე და მამუკა ჭანტურია
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, II-43:
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1296
38 იხ. 2019 წლის 1 მაისის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონსა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17447
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4550937?publication=0
36
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პარლამენტის რეგლამენტში და ძირეულად შეცვალა საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეთა თანამდებობაზე განწესების პროცედურა.
2019 წლის 1 მაისამდე არსებული საკანონმდებლო ნორმების თანახმად, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს
საქართველოს პარლამენტს ასარჩევად წარუდგენდა ყოველგვარი სპეციალური
შერჩევის წესის გარეშე, ხოლო 2018 წლის 16 დეკემბრამდე (ვიდრე 2017 წლის 13
ოქტომბერს მიღებული კონსტიტუციური ცვლილებები ამოქმედდებოდა)
პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს ასარჩევად
წარუდგენდა საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე ყოველგვარი სპეციალური
შერჩევის წესის გარეშე.39 ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების პარლამენტისთვის ასარჩევად
წარდგენის უფლებამოსილების საქართველოს პრეზიდენტისგან იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოსთვის გადაცემას (რაც 2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური
ცვლილებების ფარგლებში განხორციელდა) საქართველოს ურჩევდა ვენეციის
კომისიაც 2010 წელს.40 თუმცა 2017 წელს ვენეციის კომისიამ თავისი ეს მიდგომა
შეცვალა, კერძოდ, მისი შეცვლილი რეკომენდაციის თანახმად, უზენაესი
სასამართლოს წევრები პარლამენტის მონაწილეობის გარეშე უნდა აირჩიოს
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით
დანიშნოს საქართველოს პრეზიდენტმა.41
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4550213?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4550930?publication=0
39 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 2019 წლის 1 მაისის
საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი რედაქცია მოკლედ აღწერდა იმ პირობას, რომელიც
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს უნდა დაეკმაყოფილებინა; კერძოდ,
აღნიშნული კანონი ადგენდა მხოლოდ შემდეგს: „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
უფლებამოსილია, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების გარეშე უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს
კანდიდატურა, რომლის პროფესიული გამოცდილება უნდა შეეფერებოდეს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის მაღალ სტატუსს. ამ გამოცდის ჩაბარებისაგან თავისუფლდება
აგრეთვე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილი პირი.“
ეს საკითხი მსგავსად წესრიგდებოდა საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლის 13 ოქტომბერს
შეტანილ ცვლილებათა ამოქმედებამდეც, − იმ განსხვავებით, რომ აღნიშნული კონსტიტუციური
ცვლილებების ამოქმედებამდე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის
საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენის უფლებამოსილება საქართველოს პრეზიდენტს
ჰქონდა მინიჭებული (იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
2019 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებამდე და 2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური
ცვლილებების ამოქმედებამდე მოქმედი რედაქციის 34-ე მუხლის მე-4 პუნქტი):
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=33
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=28
40 იხ. ვენეციის კომისიის 2010 წლის 15 ოქტომბრის N543/2009 დასკვნა (CDL-AD(2010)028), 87-ე
პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)028-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)028-geo
41 იხ. ვენეციის კომისიის 2017 წლის 19 ივნისის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)013), მე-80, 81-ე და
98-ე პუნქტები, 2017 წლის 9 ოქტომბრის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)023), 45-ე და 57 პუნქტები
და 2018 წლის 19 მარტის N918/2018 დასკვნა (CDL-AD(2018)005), მე-15, 37-ე და 48-ე პუნქტები:
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2019 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ჩამოყალიბდა
კომპლექსური წესები, რომლებმაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი
სასამართლო მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ღია, გამჭვირვალე, საჯარო,
ხანგრძლივი და უმაღლესი სტანდარტის პროცედურა უზრუნველყო. 2019 წლის 1
მაისს ცვლილება შევიდა ასევე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში და
მნიშვნელოვნად დაიხვეწა პარლამენტის მიერ უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე არჩევის წესი, კერძოდ, უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატთა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის საჯარო
სხდომაზე მოსმენის ნაწილში. შედეგად, შესაძლებელი გახდა ამ პროცესზე
საზოგადოებრივი მონიტორინგის განხორციელება.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების წესებმა 2019
წლის 1 მაისის შემდეგაც განიცადა ცვლილებები, კერძოდ, 2020 წლის 30
სექტემბერს42 და 2021 წლის 1 აპრილს43, რაც ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24
ივნისის44 და 2020 წლის 8 ოქტომბრის45 რეკომენდაციების იმპლემენტაციით იყო
განპირობებული. ამასთანავე, 2021 წლის 1 აპრილის ცვლილების გარდამავალი
დებულებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალა, რომ უზრუნველეყო უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იმ დროს მიმდინარე შერჩევის
პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით დამატებითი განცხადებების მიღებისა და
ამ განცხადებების წარმდგენ პირთა იმავე პროცედურებში მონაწილეობის
შესაძლებლობა.46 შესაბამისად, 2021 წლის 6 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით
ნებისმიერ მსურველს უფლება მიეცა, განცხადება შეეტანა და დამატებულიყო 2020
წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დაწყებულ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებს. შედეგად, დარეგისტრირების სურვილი
გამოთქვა და აღნიშნულ პროცედურებს დაემატა 3 პირი (3 კანდიდატი). ამ
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)023-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)005-e
42 იხ. 2020 წლის 30 სექტემბრის (N7205-Iს) ცვლილება „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20825
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5003532?publication=0
43 იხ. 2021 წლის 1 აპრილის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის
შესახებ“ საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/21840
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5140642?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5140633?publication=0
44 იხ. ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24 ივნისის N949/2019 დასკვნა (CDL-AD(2019)009):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)009-e
45 იხ. ვენეციის კომისიის 2020 წლის 8 ოქტომბრის N1001/2020 დასკვნა (CDL-AD(2020)021):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)021-e
46 იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს 2021 წლის 1 აპრილის ორგანული კანონის მე-2 მუხლი:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5140642?publication=0
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საკითხთან დაკავშირებით ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წლის 1 აპრილს,
როდესაც პარლამენტმა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად
ცვლილება შეიტანა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში,
იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოში
მიმდინარე
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის არცერთ პროცედურაში ჯერ არ იყო
დაწყებული არც კანდიდატთა შეფასების ეტაპი და არც კანდიდატთა შეფასების
შემდეგი ეტაპები, კერძოდ, ის ეტაპები, რომლებიც 2021 წლის 1 აპრილის
ცვლილების შედეგად შეიცვალა. ამრიგად, კანონის ახალი ნორმები იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში იმ დროს მიმდინარე კონკურსში მონაწილე ყველა პირზე
თანაბრად გავრცელდა, მიუხედავად იმისა, კონკურსში მონაწილე პირმა
კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადება საბჭოში შეიტანა 2021 წლის 1
აპრილამდე თუ 2021 წლის 1 აპრილის შემდეგ.
გასათვალისწინებელია, რომ ახალი წესები პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის საჯარო სხდომაზე მოსმენის გარკვეული პროცედურის ნაწილში 2019
წლის 1 მაისის ზემოხსენებული ცვლილების შედეგად შეეხო უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე განწესების საკითხსაც; კერძოდ,
2019 წლის 1 მაისს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი
ცვლილების თანახმად, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის
საქართველოს კონსტიტუციის ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის ხელშეწყობის მიზნით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
ქმნის სამუშაო ჯგუფს და კომიტეტის საჯარო სხდომაზე უსმენს კანდიდატს.
კომიტეტის სხდომაზე კანდიდატის მოსმენის შემდეგ კომიტეტი შეიმუშავებს
დასკვნას. დასკვნის შესახებ კომიტეტის გადაწყვეტილება მიიღება კომიტეტის
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ღია კენჭისყრით. კომიტეტის დასკვნა
უნდა შეიცავდეს კომიტეტის რეკომენდაციას კანდიდატის მიმართ. კომიტეტის
დასკვნა პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით
წარედგინება პარლამენტის ბიუროს და ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე.
ამრიგად, დღესდღეობით მოქმედებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების შემდეგი წესი:
ა) იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცესი:
ა.ა) კანდიდატთა რეგისტრაცია:47
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანსიის წარმოშობამდე არაუგვიანეს 3
თვისა ან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე
შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
იწყებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად
საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარსადგენი
კანდიდატის
შერჩევის
47

იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის
პირველი−მე-5 პუნქტები.
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პროცედურას. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შერჩევის პროცედურის
დაწყებას აცხადებს საქართველოს ოფიციალური ბეჭდვითი ორგანოს და თავისი
ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით და შესაბამის ინფორმაციას აწვდის
საზოგადოებრივ მაუწყებელს და არანაკლებ 2 ეროვნულ მაუწყებელს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ადგენს პირის მიერ შერჩევის
პროცედურაში მონაწილეობისათვის წარსადგენი განცხადების ფორმას და
თანდართული დოკუმენტების ნუსხას. პირის მიერ წარდგენილი განცხადება და
დოკუმენტები (მათ შორის, ავტობიოგრაფია) უნდა შეიცავდეს სათანადო
ინფორმაციას მის მიერ მოსამართლის საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
დაკმაყოფილების თაობაზე, აგრეთვე პირის თანხმობას საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ მის შესახებ ინფორმაციის (მათ შორის, პირის
პერსონალური მონაცემების) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის მიერ მოძიებაზე/გადამოწმებაზე და
საქართველოს პარლამენტისთვის გადაცემაზე/გასაჯაროებაზე.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანსიაზე განცხადებები
შერჩევის პროცედურის დაწყებიდან 3 კვირის განმავლობაში.

მიიღება

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განცხადებების მიღების ვადის
ამოწურვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს შერჩევის პროცედურაში
მონაწილე პირთა განცხადებებსა და თანდართულ დოკუმენტებს. საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას პირის კანდიდატად
რეგისტრაციის შესახებ, თუ იგი აკმაყოფილებს მოსამართლის საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებს48 და მას სრულყოფილად აქვს წარდგენილი განცხადება და
თანდართული დოკუმენტები.
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საქართველოს კონსტიტუცია და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონი ნათლად და არაორაზროვნად ადგენს იმ მოთხოვნებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატი). საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, „საერთო
სასამართლოს მოსამართლე შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს
შესაბამისი უმაღლესი იურიდიული განათლება და სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის
გამოცდილება. საერთო სასამართლოს მოსამართლის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განისაზღვრება ორგანული კანონით. საერთო სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე
განწესდება უვადოდ, ორგანული კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე. მოსამართლე შეირჩევა
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის ნიშნით.“ ამასთანავე, მოთხოვნები, რომლებიც
წაეყენება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს (უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატს), განისაზღვრება აგრეთვე „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 34-ე
მუხლით, კერძოდ, ამ მუხლის თანახმად: „1. მოსამართლედ შეიძლება დაინიშნოს (აირჩეს)
საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე 30 წლის ასაკიდან, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული
განათლება არანაკლებ მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით/უმაღლესი
განათლების დიპლომით, სპეციალობით მუშაობის სულ ცოტა 5 წლის გამოცდილება, ფლობს
სახელმწიფო ენას, ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, გავლილი აქვს
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო კურსი და შეყვანილია იუსტიციის მსმენელთა
საკვალიფიკაციო სიაში. 2. მოსამართლის თანამდებობაზე არ შეიძლება დაინიშნოს/აირჩეს
ნასამართლევი პირი, აგრეთვე პირი, რომელიც გათავისუფლებული იყო მოსამართლის
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რეგისტრაციის პროცედურის დასრულებისთანავე საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
ვებგვერდზე
ქვეყნდება
განმცხადებელთა
სია,
ავტობიოგრაფიები და ინფორმაცია კანდიდატად მათი რეგისტრაციის შესახებ.
შერჩევის პროცედურაში მონაწილე პირს უფლება აქვს, პირის კანდიდატად
რეგისტრაციის
შესახებ
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში გაასაჩივროს უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო
პალატაში.
უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატა საჩივარს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 2 სამუშაო
დღის ვადაში.
ა.ბ) გასაუბრება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში:49
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ზემოხსენებული საჩივრის განხილვის
ვადის გასვლიდან არაუადრეს 10 და არაუგვიანეს 20 სამუშაო დღისა იწყებს
კანდიდატებად რეგისტრირებული პირების საჯარო მოსმენას.
კანდიდატებად რეგისტრირებულმა პირებმა აღნიშნული საჩივრის განხილვის
ვადის გასვლიდან 5 სამუშაო დღეში საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს
უნდა წარუდგინონ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული ცნობა
თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის შესახებ
და ცნობა ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ. ნარკოლოგიური შემოწმების
შესახებ ცნობა კანდიდატის მიერ წარდგენიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში ქვეყნდება
თანამდებობიდან ამ კანონის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
საფუძვლით (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღარ არსებობს ამ კანონის XIII1 თავის ის ნორმა,
რომლის საფუძველზედაც პირი გათავისუფლდა მოსამართლის თანამდებობიდან), ან იმავე
მუხლის იმავე პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით. 3. მოსამართლის
თანამდებობის დასაკავებლად იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისაგან თავისუფლდება
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად წარდგენილი პირი, ასევე
ყოფილი მოსამართლე, რომელსაც ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა,
გამწესებული იყო მოსამართლის თანამდებობაზე უზენაეს სასამართლოში ან რაიონულ (საქალაქო)
ანდა სააპელაციო სასამართლოში კონკურსის წესით და აქვს მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 18
თვის გამოცდილება. პირი, რომელმაც გაიარა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სრული სასწავლო
კურსი და შეყვანილ იქნა იუსტიციის მსმენელთა საკვალიფიკაციო სიაში, მოსამართლის
თანამდებობის დასაკავებლად თავისუფლდება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისაგან,
მიუხედავად იმისა, რა ვადით ეკავა მას მოსამართლის თანამდებობა ან იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის დამთავრების შემდეგ დაინიშნა თუ არა იგი ამ თანამდებობაზე. 4. უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევი პირი თავისუფლდება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდის ჩაბარებისგან. 5. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისაგან
თავისუფლდება საქართველოს საერთო სასამართლოების ყოფილი მოსამართლე სამოსამართლო
უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 10 წლის გასვლამდე. 6. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდის ჩაბარებისაგან და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისაგან თავისუფლდებიან
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და უზენაესი სასამართლოს როგორც მოქმედი, ისე
ყოფილი წევრები.“
49 იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის მე-8−მე-10
პუნქტები.
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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე. თუ კანდიდატი
დადგენილ ვადაში არ წარადგენს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის
დეკლარაციის წარდგენის შესახებ ცნობას ან ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ
ცნობას, მისი კანდიდატად რეგისტრაცია უქმდება.
კანდიდატების მოსმენის დაწყებამდე არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თითოეულ წევრს შესასწავლად გადაეცემა
კანდიდატების შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი
სტრუქტურული ერთეულის მიერ მოძიებული ინფორმაცია.
კანდიდატები საჯარო მოსმენაზე ინდივიდუალურად წარდგებიან. საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს უფლება აქვთ, კითხვა დაუსვან თითოეულ
კანდიდატს. კანდიდატების საჯარო მოსმენა უნდა გაიმართოს ყველა კანდიდატის
მიმართ თანასწორი მოპყრობის პრინციპის დაცვით. კანდიდატების საჯარო
მოსმენა იმართება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დადგენილი
წესით.
ა.გ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა მიერ კანდიდატების შეფასება
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმების მიხედვით:50
კანდიდატების საჯარო მოსმენის დასრულების შემდეგ, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს უახლოეს სხდომამდე საბჭოს წევრები კანდიდატებს აფასებენ
ქულებით კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მიხედვით. საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრები კანდიდატებს აფასებენ აგრეთვე კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმის მიხედვით.51 ამასთანავე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს ყოველი წევრი კანდიდატის შეფასებისას წერილობით ასაბუთებს
კომპეტენტურობის კრიტერიუმის თითოეულ ქულას და კეთილსინდისიერების
კრიტერიუმის თითოეულ მახასიათებელს. აღნიშნულ შეფასებებსა და
დასაბუთებებში მიეთითება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შესაბამისი წევრის სახელი, გვარი და ხელმოწერა.
თუ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი არ შეაფასებს ყველა
კანდიდატს და აღნიშნულ შეფასებებს ზემოხსენებულ დასაბუთებებთან ერთად არ
გადასცემს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატს, ითვლება, რომ
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51 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის კეთილსინდისიერებისა
და კომპეტენტურობის კრიტერიუმებთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია, რომ ამ
კრიტერიუმების მახასიათებლები (კერძოდ, იმ თვისებათა აღწერა, რომლებიც უნდა გააჩნდეს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს იმისათვის, რომ კეთილსინდისიერებისა და
კომპეტენტურობის კრიტერიუმები მასთან მიმართებით დაკმაყოფილებულად ჩაითვალოს)
დაწვრილებით გაწერილია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 351 და 363
მუხლებში. ეს კრიტერიუმები იგივეა, რაც რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების
მოსამართლეთა თანამდებობაზე გასამწესებლად გამოიყენება.
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საბჭოს ეს წევრი არ მონაწილეობს შეფასების პროცედურაში, ამასთანავე, მის მიერ
განხორციელებული ყველა კანდიდატის შეფასების შედეგები უქმდება. თუ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს აპარატს გადასცემს კანდიდატის არასრულ შეფასებას ან
კანდიდატის შეფასებას დასაბუთების გარეშე, საბჭოს აპარატი საბჭოს ამ წევრს
აცნობებს აღნიშნული ხარვეზის თაობაზე. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრს შეუძლია ეს ხარვეზი 2 სამუშაო დღის ვადაში აღმოფხვრას. ხარვეზის
ამ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში ითვლება, რომ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს წევრი არ მონაწილეობს შეფასების პროცედურაში,
ამასთანავე, მის მიერ განხორციელებული ყველა კანდიდატის შეფასების შედეგები
უქმდება.
კანდიდატების მიერ კომპეტენტურობის კრიტერიუმში დაგროვებული ქულების
რაოდენობა და ამ ქულების დასაბუთებები, კეთილსინდისიერების კრიტერიუმის
მიხედვით მიღებული შეფასებები და ამ შეფასებების დასაბუთებები საჯაროა და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ვინაობის მითითებით
ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე.
ა.დ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ კანდიდატთა შერჩევის ბოლო ეტაპზე
(კენჭისყრის ეტაპზე) გადამსვლელ კანდიდატთა სიის (shortlist-ის) შედგენა:52
კანდიდატთა შეფასებებისა და ამ შეფასებების დასაბუთებების გამოქვეყნების
შემდეგ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს განკარგულებას,
რომელშიც მიეთითება შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების ვინაობა,
აგრეთვე იმ კანდიდატების ვინაობა, რომლებიც შემდგომ ეტაპზე ვერ გადავიდნენ.
აღნიშნული განკარგულების მიღებამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მდივანი საბჭოს წევრებს წარუდგენს თითოეული კანდიდატის შეფასებებს
და ამ შეფასებების დასაბუთებებს, აგრეთვე კანდიდატთა შეფასებების შესახებ
შეჯამებულ წერილობით ინფორმაციას.
შემდგომ ეტაპზე გადადის კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას
დაგროვებულ ქულათა ჯამის მიხედვით საუკეთესო შედეგის მქონე იმდენი
კანდიდატი, რამდენი ვაკანსიაც არის გამოცხადებული. ამასთანავე, კანდიდატი
მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადავა შემდგომ ეტაპზე, თუ კომპეტენტურობის
კრიტერიუმით შეფასებისას მის მიერ დაგროვებულ ქულათა ჯამი ქულების
მაქსიმალური რაოდენობის არანაკლებ 70 პროცენტია და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს 10-მა წევრმა მაინც მიიჩნია, რომ იგი აკმაყოფილებს ან სრულად
აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს. წინააღმდეგ შემთხვევაში
შემდგომ ეტაპზე გადავა კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას
დაგროვებულ ქულათა ჯამის მიხედვით საუკეთესო შედეგის მქონე ის მომდევნო
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კანდიდატი, რომლის მიერ დაგროვებულ ქულათა ჯამი ქულების მაქსიმალური
რაოდენობის არანაკლებ 70 პროცენტია და რომელიც, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 10 წევრის შეფასების მიხედვით, აკმაყოფილებს ან
სრულად აკმაყოფილებს კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს. თუ იმ კანდიდატთა
რაოდენობა, რომლებიც აღნიშნულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ, გამოცხადებული
ვაკანსიების რაოდენობაზე ნაკლებია, შემდგომ ეტაპზე მხოლოდ ეს კანდიდატები
გადავლენ.
თუ შემდგომ ეტაპზე გადასული კანდიდატების გამოვლენისას აღმოჩნდა, რომ ორი
ან ორზე მეტი კანდიდატის კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას მათ
მიერ დაგროვებულ ქულათა ჯამი თანაბარია, მათ შორის უპირატესობა მიენიჭება
იმ კანდიდატს, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მეტმა
წევრმა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით უკეთესად შეაფასა, ხოლო თუ ეს
შეფასებებიც თანაბარია, − იმ კანდიდატს, რომელსაც სპეციალობით მუშაობის
უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს.
შემდგომ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა სია და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ზემოხსენებული განკარგულება საჯაროა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ვებგვერდზე ქვეყნდება.
ა.ე) კანდიდატების პარლამენტისთვის წარდგენის მიზნით იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ კენჭისყრის გამართვა და კანდიდატების პარლამენტისთვის
წარდგენა:53
შემდგომ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთა სიისა და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს განკარგულების გამოქვეყნების შემდეგ, უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის
თანამდებობაზე
ასარჩევად
კანდიდატის
საქართველოს
პარლამენტისთვის წარდგენის მიზნით, აღნიშნულ სიაში მყოფ კანდიდატებს
საბჭოს ღია სხდომაზე კენჭი სათითაოდ, შემდეგი წესის დაცვით ეყრებათ: პირველ
რიგში, კენჭი ეყრება კომპეტენტურობის კრიტერიუმით შეფასებისას დაგროვებულ
ქულათა ჯამის მიხედვით ამ კანდიდატებს შორის საუკეთესო შედეგის მქონე
კანდიდატს, შემდეგ კი იმავე პრინციპის დაცვით, თანამიმდევრობით ეყრებათ
კენჭი დანარჩენ კანდიდატებს. ამასთანავე, თუ რომელიმე კანდიდატმა
კენჭისყრისას ვერ მოიპოვა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
კვალიფიციური უმრავლესობის (სრული შემადგენლობის არანაკლებ ორი
მესამედის) მხარდაჭერა, დანარჩენ კანდიდატებს კენჭი აღარ ეყრებათ.
თუ აღმოჩნდა, რომ ორი ან ორზე მეტი კანდიდატის კომპეტენტურობის
კრიტერიუმით შეფასებისას მათ მიერ დაგროვებულ ქულათა ჯამი თანაბარია,
კენჭისყრის რიგითობის განსაზღვრისას მათ შორის უპირატესობა მიენიჭება იმ
კანდიდატს, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მეტმა წევრმა
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კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით უკეთესად შეაფასა, ხოლო თუ ეს
შეფასებებიც თანაბარია, − იმ კანდიდატს, რომელსაც სპეციალობით მუშაობის
უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს.
კენჭისყრა ღიაა. კენჭისყრისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრები
კანდიდატის
კეთილსინდისიერებისა
და
კომპეტენტურობის
კრიტერიუმების გათვალისწინებით ხელმძღვანელობენ. კენჭისყრაში მონაწილე
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი კენჭისყრისას დაფიქსირებული თავისი
გადაწყვეტილების წერილობით დასაბუთებას კენჭისყრის დასრულებისთანავე
წარუდგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს.
კანდიდატი საქართველოს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობაზე ასარჩევად წარედგინება, თუ მას მხარს დაუჭერს საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კვალიფიციური უმრავლესობა (სრული
შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედი). საქართველოს პარლამენტს
კანდიდატები ერთიანად, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წარდგინებით წარედგინება.
აღნიშნული წარდგინება, კენჭისყრის შედეგები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრთა მიერ კენჭისყრისას დაფიქსირებული გადაწყვეტილებები და ამ
გადაწყვეტილებების დასაბუთებები საბჭოს ვებგვერდზე ქვეყნდება.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს, კენჭისყრის
შემდეგ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წერილობით წარუდგინოს
თავისი განსხვავებული აზრი, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე და რომელსაც საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
ასარჩევად კანდიდატის საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენისას უგზავნის
საქართველოს პარლამენტს.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საქართველოს პარლამენტს უგზავნის
კანდიდატების შერჩევის პროცესში (კანდიდატთა კეთილსინდისიერებისა და
კომპეტენტურობის კრიტერიუმებით შეფასების ეტაპიდან დაწყებული მომდევნო
ეტაპების ჩათვლით) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე
გამოქვეყნებულ ყველა ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას.
ა.ვ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეულის მიერ კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიება:54
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევ
კანდიდატთა ობიექტურად და სრულფასოვნად შეფასების მიზნით, მათი
54

იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 342 მუხლი.
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რეგისტრაციის დასრულებისთანავე
ინფორმაციის მოძიებას.

იწყებს

კანდიდატების

შესახებ

სანდო

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ მოძიებული ინფორმაცია
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა მიერ კანდიდატების
შესაფასებლად გამოიყენება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი
უფლებამოსილია კენჭისყრისას გაითვალისწინოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის
წარსადგენი კანდიდატის შესახებ მოძიებული ინფორმაცია.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ დადგენილი წესის
დარღვევით მოძიებული ინფორმაცია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას არ
გაითვალისწინება.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი სტრუქტურული
ერთეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად
საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარსადგენი
კანდიდატების
შესახებ
ინფორმაციის მოძიებისას საფუძვლიანად სწავლობს მათ პროფესიულ
რეპუტაციასა და საქმიანობას, ამოწმებს კანდიდატების მიერ წარდგენილი
ინფორმაციის სიზუსტეს, აგრეთვე ინფორმაციას მათ მიმართ წარსულში არსებული
სისხლისსამართლებრივი
დევნის/დისციპლინური
დევნის
ან/და
ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეული უფლებამოსილია დაუკავშირდეს კანდიდატების რეკომენდატორებს,
ყოფილ
დამსაქმებლებსა
და
კოლეგებს,
შესაბამისი
სასწავლებლების
ადმინისტრაციასა და აკადემიურ პერსონალს, აგრეთვე იმ უწყებებს, სადაც
შესაძლებელია ინახებოდეს ინფორმაცია კანდიდატების ნასამართლობის,
ადმინისტრაციულ და დისციპლინურ დავებში მონაწილეობისა და მათ მიერ
დარღვევის ჩადენის შესახებ. ინფორმაციის მისაღებად საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეული ვალდებულია
შესაბამის პირს წარუდგინოს კანდიდატის წერილობითი თანხმობა მისი
პერსონალური მონაცემების მოძიებაზე/გადამოწმებაზე.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარსადგენი
კანდიდატების
შესახებ
ინფორმაციის
მოსაძიებლად საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილი
სტრუქტურული ერთეული რეკომენდაციის სტანდარტულ ფორმასა და
სპეციალურ კითხვარს იყენებს. გამონაკლისის სახით შეიძლება საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილმა სტრუქტურულმა ერთეულმა
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ინფორმაციის მიმწოდებელს დამატებითი შეკითხვებით მიმართოს ან/და
ინფორმაციის
მისაღებად
მის
მიმწოდებელთან
ზეპირი
კომუნიკაცია
განახორციელოს, რაც წერილობით უნდა გაფორმდეს და ინფორმაციის
მიმწოდებელმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის
წარსადგენი
კანდიდატების
შესახებ
ინფორმაციის
მოსაძიებლად განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება ან/და კომუნიკაცია
ერთიან, შემაჯამებელ ოქმში უნდა აისახოს.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მოძიების
შედეგების საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისთვის
წარდგენისთანავე საბჭო ვალდებულია აცნობოს კანდიდატებს ინფორმაციის
მოძიების დასრულების შესახებ და უზრუნველყოს საბჭოში არსებული
ინფორმაციის თითოეული კანდიდატისათვის ხელმისაწვდომობა. მას შემდეგ, რაც
ინფორმაციის მოძიების შედეგები კანდიდატისათვის ხელმისაწვდომი გახდება,
კანდიდატს უფლება აქვს, 2 სამუშაო დღის ვადაში წერილობით მიმართოს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, წარადგინოს დამატებითი
ინფორმაცია ან/და სათანადო წესით გააბათილოს მის შესახებ მოძიებული
მონაცემები. კანდიდატს ასევე უფლება აქვს, კენჭისყრის დასრულების შემდეგ
ნებისმიერ დროს გაეცნოს აღნიშნულ ინფორმაციას. ამ ინფორმაციის წყარო
კონფიდენციალურია. კანდიდატი აღნიშნულ ინფორმაციას საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საამისოდ გამოყოფილ ადგილას ეცნობა.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შესახებ მოძიებული ინფორმაცია
დალუქული ინახება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საამისოდ
გამოყოფილ, დაცულ ადგილას არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატების წარდგინებასთან ერთად საქართველოს პარლამენტს უგზავნის
კანდიდატების განცხადებებსა და თანდართული დოკუმენტებს, აგრეთვე
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ კანდიდატების შესახებ
ინფორმაციის მოძიების შედეგად მიღებული მონაცემებს. ამ ინფორმაციის
მოძიების შედეგად მიღებული მონაცემები, რომლებიც დაკავშირებულია
ადამიანის ჯანმრთელობასთან, კონფიდენციალურია და მათი რაიმე ფორმით
გამჟღავნება დაუშვებელია. აღნიშნული წარდგინება უნდა შეიცავდეს კანდიდატის
შერჩევის პროცედურასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და კანდიდატის შესახებ
საერთო ინფორმაციას.
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ა.ზ) კანდიდატების შერჩევის პროცესში მიღებული საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს განკარგულებისა და საბჭოს წარდგინების გასაჩივრება:55
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის პროცესში მონაწილე
კანდიდატს უფლება აქვს, shortlist-ის შედგენის თაობაზე მიღებული საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულება ან კანდიდატების პარლამენტისთვის
წარდგენის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინება
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატაში გაასაჩივროს, თუ იგი
მონაწილეობდა კანდიდატების შერჩევის შესაბამის ეტაპზე და მიაჩნია, რომ:
− კანდიდატების შერჩევის პროცესში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრი მიკერძოებული იყო;
− კანდიდატების შერჩევის პროცესში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრის მიდგომა დისკრიმინაციული იყო;
− საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა გადაამეტა საქართველოს
კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებას, რის შედეგადაც
დაირღვა კანდიდატის უფლებები ან საფრთხე შეექმნა სასამართლოს
დამოუკიდებლობას;
− ინფორმაცია, რომელიც ამ განკარგულებას/წარდგინებას საფუძვლად დაედო,
არსებითად მცდარია და ამის დასადასტურებლად კანდიდატმა სათანადო
მტკიცებულებები წარადგინა;
− კანდიდატების
შერჩევის
პროცესი
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი პროცედურის დარღვევით ჩატარდა, რასაც შეეძლო საბოლოო
შედეგზე არსებითი გავლენა მოეხდინა.
საჩივარი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების ან წარდგინების საბჭოს
ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 1 კვირის ვადაში წარედგინება იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიღებულ საჩივარს
დაუყოვნებლივ გადასცემს უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას.
აღნიშნული საჩივრის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის წარდგენის შემთხვევაში
კანდიდატების შერჩევის პროცედურა შესაბამის ეტაპზე ჩერდება, ვიდრე უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.
საჩივარზე სახელმწიფო ბაჟი არ გადაიხდება.
საჩივარში მითითებული უნდა იყოს:
− უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის დასახელება;
− საჩივრის წარმდგენი პირის ვინაობა და მისამართი, მოწინააღმდეგე მხარის
დასახელება და მისამართი;
− გასაჩივრებული განკარგულების/წარდგინების ზუსტი დასახელება და ამ
განკარგულების/წარდგინების მიმღები ორგანოს დასახელება;
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−

−
−

ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
გათვალისწინებული
განკარგულების/წარდგინების გასაჩივრების საფუძველი, აგრეთვე ამ
საფუძვლის არსებობის დამადასტურებელი ფაქტები და მტკიცებულებები;
საჩივრისთვის დართული წერილობითი მასალების ნუსხა;
საჩივრის წარმდგენი პირის ხელმოწერა.

საჩივარს უნდა ერთოდეს მასში მითითებული ყველა მტკიცებულება. საჩივრის
საჩივრის ავტორის წარმომადგენლის მიერ წარდგენის შემთხვევაში მას უნდა
ერთოდეს მინდობილობა, რომელიც ადასტურებს, რომ საჩივრის ავტორის
წარმომადგენელი უფლებამოსილია წარადგინოს საჩივარი.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა ამოწმებს, წარდგენილია თუ არა
საჩივარი საჩივრის წარდგენის უფლების მქონე კანდიდატის მიერ და
აკმაყოფილებს თუ არა ის ფორმალურ მოთხოვნებს. თუ საჩივარი წარდგენილია
საჩივრის წარდგენის უფლების მქონე კანდიდატის მიერ და აკმაყოფილებს
ფორმალურ მოთხოვნებს, უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა მას
წარმოებაში იღებს. თუ საჩივარი წარდგენილია საჩივრის წარდგენის უფლების
მქონე კანდიდატის მიერ და არ აკმაყოფილებს ფორმალურ მოთხოვნებს, უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საჩივრის ავტორს ხარვეზის გამოსწორებას
ავალებს და ამისთვის უნიშნავს გონივრულ ვადას, მაგრამ არაუმეტეს 2 დღისა. თუ
ამ ვადაში ხარვეზი არ გამოსწორდა, საჩივარი არ არის წარდგენილი საჩივრის
წარდგენის უფლების მქონე კანდიდატის მიერ ან დაირღვა საჩივრის
წარდგენისთვის კანონით დადგენილი ვადა, საჩივარი განუხილველი რჩება.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საჩივრის დასაშვებობის
საკითხს ზეპირი განხილვის გარეშე წყვეტს.
საჩივრის წარმოებაში მიღების შემდეგ საჩივარი და მისთვის დართული მასალების
ასლები
ეგზავნება
მოწინააღმდეგე
მხარეს.
უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატა უფლებამოსილია გააერთიანოს ორი ან ორზე მეტი
საჩივარი ერთ წარმოებად ერთად განხილვისთვის.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საჩივარს მისთვის ამ საჩივრის
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაცემიდან 2 კვირის ვადაში
განიხილავს. უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საჩივრის
განსახილველად მიღების შესახებ განჩინებით განსაზღვრავს საქმის ზეპირი
განხილვის დროს და ამის შესახებ ატყობინებს მხარეებს ამ განჩინების
გამოტანიდან 1 დღის ვადაში. უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა
უზრუნველყოფს საკვალიფიკაციო პალატის სხდომაში მონაწილეობისთვის
მხარეთა/მონაწილეთა მიწვევას.
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
უზენაესი
სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატის მიერ საჩივრის განხილვაში მონაწილეობისთვის თავის
წარმომადგენელს ნიშნავს.
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უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატა საქმის განხილვის შედეგად
იღებს ერთ-ერთ შემდეგ გადაწყვეტილებას:
− საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების
უცვლელად დატოვების თაობაზე;
− საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების
გაუქმებისა და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნების თაობაზე.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების გასაჩივრების
ზემოხსენებული საფუძვლის დადგენა მხოლოდ მაშინ შეიძლება გახდეს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების
გაუქმების საფუძველი, თუ საკვალიფიკაციო პალატას მიაჩნია, რომ შესაბამისმა
დარღვევამ საბოლოო შედეგზე გავლენა მოახდინა და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ არსებითად არასწორი განკარგულების/წარდგინების
მიღება გამოიწვია.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების გაუქმებისა და საქმის
ხელახლა განსახილველად დაბრუნების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევაში:
− გადაისინჯება შესაბამისი კანდიდატის შესაბამისი შეფასება და საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიიღებს ხელახალ განკარგულებას, თუ უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატამ გააუქმა shortlist-ის შედგენის
თაობაზე მიღებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულება. ამასთანავე,
კანდიდატის შეფასების გადასინჯვისას კანდიდატის უფრო დაბალი შედეგით
შეფასება დაუშვებელია;
− გადაისინჯება კანდიდატების პარლამენტისთვის წარდგენის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინება და საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო მიიღებს ხელახალ წარდგინებას, თუ უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატამ გააუქმა კანდიდატების პარლამენტისთვის
წარდგენის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინება.
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების გაუქმებისა და საქმის ხელახლა
განსახილველად დაბრუნების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება გავლენას არ
ახდენს საბჭოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესმა საბჭომ მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობაზე ასარჩევად კანდიდატის საქართველოს პარლამენტისთვის
წარდგენას. ამ შემთხვევაში აღნიშნულ კანდიდატს კენჭი ხელახლა აღარ ეყრება,
ხოლო კანდიდატების შერჩევის მიმდინარე ეტაპზე მყოფ დანარჩენ
კანდიდატებს კენჭი ხელახლა ეყრებათ.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელახალი განკარგულება/ხელახალი
წარდგინება საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში
შეიძლება გასაჩივრდეს ამ მუხლით დადგენილი წესით. უზენაესი სასამართლოს
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საკვალიფიკაციო პალატა საჩივარს განიხილავს მისთვის ამ საჩივრის საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაცემიდან 1 კვირის ვადაში. ამ შემთხვევაში
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების/წარდგინების გაუქმებისა და საქმის
ხელახლა განსახილველად დაბრუნების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების
შედეგად მიღებული საბჭოს განკარგულება/წარდგინება აღარ საჩივრდება.
ა.თ) სხვა დებულებები:56
თუ საქართველოს პარლამენტი კანდიდატს/კანდიდატებს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე ვერ აირჩევს, 2 კვირის განმავლობაში,
კანდიდატებად რეგისტრირებულ პირთა სიაში მითითებული კანდიდატებიდან
შეირჩევა და საქართველოს პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
თანამდებობაზე ასარჩევად წარედგინება იმ რაოდენობის კანდიდატი, რამდენი
ვაკანსიაც არსებობს. ეს პროცედურა ერთჯერადია და ხორციელდება იმავე წესების
დაცვით, რომლებიც ზემოთ არის აღწერილი.
თუ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია, იგი არ სარგებლობს კანდიდატების
შეფასებისა და ხმის მიცემის უფლებით პროცედურის არცერთ ეტაპზე. იგი ასევე არ
არის უფლებამოსილი, კითხვით მიმართოს კანდიდატებს საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მათი მოსმენისას.
თუ ვერ შეივსო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ვაკანსია, 1 თვის ვადაში
შერჩევის პროცედურა ხელახლა იწყება.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს
პარლამენტისთვის იმ კანდიდატის წარდგენა, რომელმაც კენჭისყრის შედეგად ვერ
მიიღო საქართველოს პარლამენტის წევრთა საჭირო რაოდენობის ხმები, ერთი და
იმავე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში შეიძლება
მხოლოდ ორჯერ.
ბ) საქართველოს პარლამენტში მიმდინარე პროცესი:57
საქართველოს პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს.

56

იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის მე-15−მე18 პუნქტები.
57 იხ. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 204-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა.ე“ ქვეპუნქტი, მე-4
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი, მე-6 პუნქტის „ა1“ ქვეპუნქტი და 205-ე მუხლის პირველი−მე-6 პუნქტები.
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად
ერთი და იმავე კანდიდატურის წარდგენა ერთი და იმავე მოწვევის პარლამენტის
უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში შეიძლება მხოლოდ ორჯერ.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის არჩევის საკითხის განმსაზღვრელი
კომიტეტია პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ადგენს წარმოდგენილი კანდიდატების
საქართველოს კონსტიტუციის ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობას.
ამ მიზნით კანდიდატი ვალდებულია კომიტეტს სრულყოფილად მიაწოდოს
საჭირო
ინფორმაცია.
თავის
მხრივ,
კომიტეტი
უფლებამოსილია
მოიძიოს/გადაამოწმოს კანდიდატის შესახებ საჭირო ინფორმაცია, მათ შორის, მისი
ბიოგრაფიული ცნობების, შრომითი გამოცდილებისა და პროფესიული ცოდნის
შესახებ ინფორმაცია.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საქართველოს
კონსტიტუციის ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის
ხელშეწყობის მიზნით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი პარლამენტის ბიუროს
მიერ კანდიდატების ასარჩევად წარდგენის შესახებ წარდგინების გადაცემიდან 3
დღის ვადაში ქმნის სამუშაო ჯგუფს.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი პარლამენტის ბიუროს მიერ კანდიდატების
ასარჩევად წარდგენის შესახებ წარდგინების გადაცემიდან 1 კვირის ვადაში
უზრუნველყოფს ამ წარდგინებისა და თანდართული მასალების კომიტეტის ყველა
წევრისთვის გაგზავნას. აღნიშნული წარდგინება და თანდართული მასალები
მოთხოვნის შემთხვევაში ეგზავნება აგრეთვე სხვა პარლამენტის წევრს.
კანდიდატის შესახებ წარდგინება და თანდართული მასალები ქვეყნდება ასევე
პარლამენტის ვებგვერდზე.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საქართველოს
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტი ზემოაღნიშნული დოკუმენტების კომიტეტის ყველა წევრისთვის
გაგზავნიდან არაუადრეს 1 კვირისა საჯარო სხდომაზე უსმენს თითოეულ
კანდიდატს. კანდიდატების მოსმენა და კითხვა-პასუხი ტარდება სათითაოდ.
კანდიდატების იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის საჯარო სხდომაზე მოსმენის
პროცედურას კომიტეტთან შეთანხმებით განსაზღვრავს კომიტეტის თავმჯდომარე.
2019 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემდეგ დამკვიდრებული
პრაქტიკის თანახმად, კანდიდატების იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის
სხდომაზე მოსმენა იმართება საჯაროობის, ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ფართო
მონაწილეობის უმაღლესი სტანდარტის ხანგრძლივი პროცედურით. საკომიტეტო
მოსმენის ფორმატში კანდიდატებთან გასაუბრებისა და მათთან შეკითხვების
დასმის თავისუფალი, ჯეროვანი და სრულფასოვანი შესაძლებლობა აქვს ყველა
საპარლამენტო ფრაქციას, საპარლამენტო პოლიტიკურ ჯგუფსა და პარლამენტის
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უფრაქციო წევრთა ჯგუფს, აგრეთვე სახალხო დამცველის, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − იურიდიული დახმარების სამსახურის, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, პროფესიული
წრეებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. მეტიც,
კომიტეტის სხდომის თავმჯდომარე კანდიდატებს უსვამს აგრეთვე მოქალაქეთა
მიერ (მათ შორის, პენიტენციურ დაწესებულებებში მოთავსებულ ბრალდებულთა
და მსჯავრდებულთა მიერ) კომიტეტისთვის წინასწარ გაგზავნილ შეკითხვებს და
საზოგადოება იღებს ამ შეკითხვებზე პასუხებს. კანდიდატების საკომიტეტო
მოსმენაზე დასწრებისა და პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ
ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციას, დიპლომატიური კორპუსის
წარმომადგენლებს, მედიის წარმომადგენლებს და კომიტეტისთვის წინასწარი
მიმართვის საფუძველზე ნებისმიერ მოქალაქეს. კანდიდატების კომიტეტის
სხდომებზე მოსმენის პროცესი ე. წ. live stream-ით გადაიცემა საქართველოს
პარლამენტის ვებგვერდისა და შესაბამისი facebook-გვერდის მეშვეობით.
კომიტეტის სხდომაზე კანდიდატების მოსმენის შემდეგ კომიტეტი შეიმუშავებს
დასკვნას. დასკვნის შესახებ კომიტეტის გადაწყვეტილება მიიღება კომიტეტის
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, ღია კენჭისყრით. კომიტეტის დასკვნა
უნდა შეიცავდეს კომიტეტის რეკომენდაციას კანდიდატის მიმართ. კომიტეტის
დასკვნა პარლამენტის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში შეტანის მიზნით
წარედგინება პარლამენტის ბიუროს და ქვეყნდება პარლამენტის ვებგვერდზე.
პლენარულ სხდომაზე კანდიდატებს განხილვის გარეშე, თითოეულს ცალ-ცალკე
ეყრება კენჭი. კენჭისყრის წინ პლენარული სხდომის თავმჯდომარე პარლამენტს
აცნობს კანდიდატთა სიას და მათ წერილობით თანხმობას. უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლედ არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც კენჭისყრისას
პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერას მოიპოვებს.
გ) საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და გერმანიის ფედერალური
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიდგომა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების არსებულ მოდელთან დაკავშირებულ
ცალკეულ საკითხებზე:
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების
არსებულ მოდელთან დაკავშირებით საყურადღებოა ასევე საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს მსჯელობა 2020 წლის 30 ივლისის N3/1/1459,1491
გადაწყვეტილებაში საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს
პარლამენტის წინააღმდეგ“58; კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ საქმეზე
განაცხადა შემდეგი:
„19. როგორც უკვე აღინიშნა, უზენაესი სასამართლოს ფორმირების
კონსტიტუციით დადგენილი მექანიზმის მოდელში საქართველოს
58

იხ. https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=9956
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იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქცია პარლამენტისათვის
მოსამართლეთა კანდიდატების წარდგენას გულისხმობს. აღნიშნული
უფლებამოსილების განხორციელებისას საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს დისკრეცია ასარჩევად სათანადო კანდიდატების
წარდგენით შემოიფარგლება და საქართველოს პარლამენტს რჩება
მთავარი - საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება,
რაც გულისხმობს იმას, რომ პარლამენტი უფლებამოსილია, სრულად
ან ნაწილობრივ დაიწუნოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
წარდგენილი კანდიდატები და აირჩიოს მხოლოდ მისთვის
სასურველი, პროცესი წარმართოს იმგვარად, რომ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუწიოს ხელახლა, სრულიად სხვა
კანდიდატების
წარდგენა
და,
შესაბამისად,
საკუთარი
შეხედულებისამებრ
მოახდინოს
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს ფორმირება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს
პარლამენტის
მიერ
კანდიდატების
კენჭისყრა
მარტოოდენ
წარდგენილი კანდიდატების ფორმალურ ლეგიტიმაციას არ
წარმოადგენს. კენჭისყრას წინ უძღვის თითოეული კანდიდატის
ხანგრძლივი საკომიტეტო მოსმენა, რათა პარლამენტის წევრებს
ჩამოუყალიბდეთ თავიანთი ინდივიდუალური დამოკიდებულება
თითოეული კანდიდატის მიმართ. ამასთან, გადაწყვეტილების
მიღებისას პარლამენტის, ისევე როგორც იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრები, შებოჭილნი არიან კონსტიტუციის მოთხოვნით კანდიდატი შეარჩიონ კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის
კრიტერიუმების საფუძველზე.
35. მეორე კონსტიტუციური ორგანო, რომელიც მონაწილეობს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეთა
განწესებაში,
არის
საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს კონსტიტუციის 36-ე
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს პარლამენტი
არის ქვეყნის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო. თავის მხრივ,
უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო უშუალოდ ხალხის მანდატითა
და მის მიერვე გადანდობილი ძალაუფლების ფარგლებში
ახორციელებს
საკუთარ
უფლებამოსილებას.
შესაბამისად,
საქართველოს პარლამენტის მიერ სასამართლო ხელისუფლების
უმაღლესი ინსტანციის ფორმირება ქმნის დემოკრატიისთვის
დამახასიათებელ სახალხო ლეგიტიმაციის საფუძველს.
36. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის
შესაბამისად,
საქართველოს
პარლამენტის
მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილების ლეგიტიმაცია განისაზღვრება არა სამართლებრივი
დასაბუთებით, არამედ პარლამენტის წევრთა ხმების რაოდენობით
(იხ. mutatis mutandis საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
2016 წლის 29 დეკემბრის №3/5/768,769,790,792 გადაწყვეტილება
საქმეზე „საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე,
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სერგო რატიანი, როლანდ ახალაია, ლევან ბეჟაშვილი და სხვები, სულ
38 დეპუტატი), საქართველოს მოქალაქეები – ერასტი ჯაკობია და
კარინე შახპარონიანი, საქართველოს მოქალაქეები – ნინო კოტიშაძე,
ანი დოლიძე, ელენე სამადბეგიშვილი და სხვები, აგრეთვე,
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (ლევან ბეჟაშვილი,
გიორგი ღვინიაშვილი, ირმა ნადირაშვილი, პეტრე ცისკარიშვილი და
სხვები, სულ 38 დეპუტატი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“,
II-124). ამდენად, ამა თუ იმ პირის მოსამართლედ განწესების შესახებ
საბოლოო
გადაწყვეტილების
მიმღებად
ქვეყნის
უმაღლესი
წარმომადგენლობითი ორგანოს - საქართველოს პარლამენტის
განსაზღვრა, ამ ორგანოსადმი არსებული საზოგადოების ნდობის
გათვალისწინებით
(რომელიც
ხალხის
მიერ
არჩევნებზე
დაფიქსირებულ ხმებში და, ამ გზით, ხალხის წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების მათთვის მინიჭებაში ვლინდება), უმაღლეს
ლეგიტიმაციას სძენს თანამდებობაზე განწესებულ პირებს.
37. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევისა და
განწესების პროცესში ორი კონსტიტუციური ორგანოს მონაწილეობა,
მათი ფუნქციები, დანიშნულება, სტატუსი, ერთობლიობაში,
უზრუნველყოფს
უზენაესი
სასამართლოს
დაკომპლექტებას
კონსტიტუციის მოთხოვნების შესაბამისად - სათანადო კომპეტენციის,
კეთილსინდისიერი მოსამართლეებით.“
მოსამართლის
თანამდებობაზე
განწესების
შესახებ
გადაწყვეტილების
დასაბუთების საკითხთან მიმართებით საყურადღებოა გერმანიის ფედერალური
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
მიდგომაც;
კერძოდ:
გერმანიის
მართლმსაჯულების ფედერალური სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს
არჩევს უფლებამოსილი ფედერალური მინისტრი და მოსამართლეთა შერჩევის
კომიტეტი (Richterwahlausschuss), ხოლო მათ თანამდებობაზე ნიშნავს
ფედერალური პრეზიდენტი.59 Richterwahlausschuss-ის შემადგენლობაში შედიან:
გერმანიის მიწების უფლებამოსილი მინისტრები და ბუნდესტაგის მიერ არჩეული
ამავე რაოდენობის წევრები60. 2016 წელს გერმანიის ფედერალურმა
საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა გერმანიის მართლმსაჯულების
ფედერალური სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის სარჩელი, რომელიც

59

იხ. გერმანიის ძირითადი კანონის 95-ე მუხლი და „სასამართლოების შესახებ“ გერმანიის
კონსტიტუციური კანონის 125-ე მუხლი:
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gvg/englisch_gvg.html
60 იხ. გერმანიის ძირითადი კანონის 95-ე მუხლი:
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html
https://www.bundestag.de/services/glossar/glossar/R/richterwahl_aussch-245530
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სადავოდ ხდიდა Richterwahlausschuss-ის გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობას.61
გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნულ საქმეში
მიიჩნია, რომ მოსამართლეთა ამრჩევი ორგანო არ იყო ვალდებული,
დაესაბუთებინა, თუ რატომ გაამწესა გერმანიის მართლმსაჯულების ფედერალური
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე სხვა კანდიდატი და არა მოსარჩელე.
გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ
მოსამართლის
თანამდებობაზე
განწესების
შესახებ
გადაწყვეტილების
დასაბუთების ვალდებულება არ გამომდინარეობს არც გერმანიის ძირითადი
კანონის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტის პირველი წინადადებით გათვალისწინებული
ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის პრინციპიდან.62
ამრიგად, დღესდღეობით მოქმედი არცერთი საკანონმდებლო პროცედურა არ
ითვალისწინებს
საქართველოს
პარლამენტის
წევრის
სამართლებრივ
ვალდებულებას, დაასაბუთოს ამა თუ იმ კენჭისყრაში მის მიერ დაფიქსირებული
პოზიცია. ამგვარი დასაბუთების ვალდებულება პარლამენტის წევრს არ აქვს
არცერთ საკითხთან მიმართებით, როგორც საკომიტეტო კენჭისყრის ფორმატში,
ისე პლენარული სხდომის კენჭისყრის ფორმატში. ამ ვალდებულების გაჩენა
შეუთავსებელი იქნებოდა პარლამენტის წევრის საქმიანობის კონსტიტუციურ
პრინციპთან. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის წევრს მის მიერ
დაფიქსირებული პოზიციის დასაბუთების ვალდებულება საგამონაკლისოდ ვერც
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთან დაკავშირებულ
კენჭისყრაში მონაწილეობისას დაეკისრება. აქედან გამომდინარე, იმის
დადასტურებით
გარკვევა,
თუ
პარლამენტის
კონკრეტულმა
წევრმა
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმებით რამდენად
სათანადოდ შეაფასა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი,
როდესაც მან ამ კანდიდატს მხარი დაუჭირა/მხარი არ დაუჭირა კენჭისყრისას,
შეუძლებელია. თუმცა ამ მოცემულობას ერთობლივად აბალანსებს საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევისა და განწესების პროცესში ორი
კონსტიტუციური ორგანოს (იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და პარლამენტის) იმ
სტატუსით,
ფუნქციებით,
უფლებამოსილებებითა
და
პროცედურებით
მონაწილეობა, რომლებიც წარმოდგენილია მოქმედი კანონით დადგენილ
მოდელში, რაც უზრუნველყოფს უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობის
დაკომპლექტებას საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნების შესაბამისად −
სათანადო კომპეტენციის მქონე კეთილსინდისიერი მოსამართლეებით.
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იხ. გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე სენატის 2016 წლის 20
სექტემბრის გადაწყვეტილება 2 BvR 2453/15:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/09/rs20160920_2bvr24531
5.html
62 იხ. გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე სენატის 2016 წლის 20
სექტემბრის გადაწყვეტილების (2 BvR 2453/15), მათ შორის, 33-ე პუნქტი:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2016/09/rs20160920_2bvr24531
5.html
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ამასთანავე, დაუშვებელია, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა
თანამდებობაზე განწესების პროცესში პარლამენტს მხოლოდ პროცედურული
ნორმების შესრულებაზე ზედამხედველობის ფუნქცია მიენიჭოს კანონით, როგორც
ეს გაჟღერებულია ზოგიერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშში,63 რადგან
ეს შეუსაბამო იქნებოდა საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციურ დანაწესთან;
კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე თანამდებობაზე საბოლოოდ უნდა
გაამწესოს (აირჩიოს) პარლამენტმა, რაც თავისთავად პარლამენტის მიერ
გადამწყვეტი გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს. პარლამენტის ნებისმიერი
გადაწყვეტილების მიღებაში კი პარლამენტის მიერ კენჭისყრის პროცედურის
ჩატარება და მისი დისკრეციის ფართო ფარგლების არსებობა მოიაზრება. აქედან
გამომდინარე, თუ პარლამენტს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის
პროცესში მხოლოდ პროცედურული ნორმების შესრულებაზე ზედამხედველობის
ფუნქცია მიენიჭებოდა კანონით, ეს აშკარად პირდაპირ შეუთავსებელი იქნებოდა
საქართველოს კონსტიტუციასთან.
დ) საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესების საკითხზე ვენეციის კომისიის ბოლო რეკომენდაციები:
2021 წლის 1 აპრილის შემდეგ, კერძოდ, მას შემდეგ, რაც საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების წესებმა ბოლო
ცვლილება განიცადა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიამ 2021 წლის
28 აპრილს და 2 ივლისს შეიმუშავა დასკვნები და გასცა შემდეგი რეკომენდაციები:64
 ვენეციის კომისიის მოსაზრებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილების
გასაჩივრების
შედეგად
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში საბჭოს მიერ ხელახალი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა აღარ უნდა მიიღოს საბჭოს
იმ წევრმა, რომელიც საჩივრის განხილვის შედეგად მიჩნეულ იქნა
მიკერძოებულად ან რომლის მიმართაც დადგინდა, რომ მან დაარღვია კანონის
შესაბამისი ნორმა.
თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია შემდეგი:

63

იხ., მაგალითად, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის
(OSCE/ODIHR) 2021 წლის 23 აგვისტოს საბოლოო ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა წარდგენისა და განწესების შესახებ“, გვ. 5-6:
https://www.osce.org/odihr/496261
64 იხ. ვენეციის კომისიის 2021 წლის 28 აპრილის N1039/2021 დასკვნა (CDL-PI(2021)007) და 2021 წლის
2 ივლისის N1039/2021 დასკვნა (CDL-AD(2021)020):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2021)007-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2021)020-e
81

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 353 მუხლი
აწესრიგებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილების საკითხს და აცხადებს:
„მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის ჩატარებისას
მოსამართლეობის კანდიდატს უფლება აქვს, დასაბუთებული შუამდგომლობით
მოითხოვოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილება, თუ
არსებობს ინტერესთა შეუთავსებლობა, კერძოდ, გარემოება, რომელიც საეჭვოს
ხდის
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
ამ
წევრის
ობიექტურობას,
დამოუკიდებლობას ან/და მიუკერძოებლობას. თუ საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრი არის მოსამართლეობის კანდიდატის ოჯახის წევრი,
პირდაპირი აღმავალი ან დამავალი შტოს ნათესავი, და, ძმა, მშობლის ან შვილის
გერი, მეუღლის და, ძმა ან მშობელი, იგი არ მონაწილეობს მოსამართლის
ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის პროცედურაში.“ აქედან
გამომდინარე, თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის დამოუკიდებლობის
არარსებობის, მიკერძოების ან/და არაობიექტურობის გარემოება გამოიკვეთა, ის
თავისთავად ჩამოსცილდება არა მხოლოდ საბჭოს ზემოხსენებული ხელახალი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, არამედ შერჩევის პროცედურის ნებისმიერ
ეტაპს. მეტიც, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე
შეწყვეტის კანონით გათვალისწინებული ერთ-ერთი საფუძველია „მოვალეობის
არაჯეროვანი შესრულება“65, რაც იმას გულისხმობს, რომ უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესში იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრის მიკერძოებულმა ან არაობიექტურმა ქცევამ შესაძლოა მისი
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტაც კი გამოიწვიოს. ამდენად, ვენეციის
კომისიის აღნიშნული რეკომენდაცია გარკვეულწილად ასახულია კანონში.
თუმცა ვენეციის კომისიის აღნიშნული რეკომენდაციის ზედმიწევნით გაზიარების
შემთხვევაში წარმოიშობა ისეთი ვითარება, რომელშიც უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატის გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის
კონსტიტუციური პროცესიდან ჩამოცილების საფუძველი გახდება, რაც
საქართველოს კონსტიტუციის დანაწესსა და შინაარსთან შეუსაბამო იქნებოდა.
მეტიც, თუ საკვალიფიკაციო პალატა მიიჩნევს, რომ, მაგალითად, საბჭოს 6 წევრი
მიკერძოებული იყო საბჭოს მიერ გამართული იმ კენჭისყრის დროს, რომელშიც
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის პარლამენტისთვის
წარსადგენად საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერაა
საჭირო, და თუ საბჭოს ეს 6 წევრი, ვენეციის კომისიის აზრით, საბჭოს მიერ
გამართულ ხელახალ კენჭისყრას უნდა ჩამოსცილდეს, ხელახალი კენჭისყრა აზრს
დაკარგავდა, რადგან კანდიდატი თეორიულადაც კი ვერ შეძლებდა საბჭოს
ხელახალ კენჭისყრაში საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის
მხარდაჭერის მოპოვებას. ამრიგად, უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატისთვის ამ უფლების მინიჭებით საკვალიფიკაციო პალატას შესაძლებლობა
მიეცემოდა, საერთოდ შეეწყვიტა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე,
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იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე მუხლის პირველი
პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტი.
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კონსტიტუციით გარანტირებული პროცესი, რაც, თავის მხრივ, ასევე შეუსაბამო
იქნებოდა საქართველოს კონსტიტუციასთან.
 ვენეციის კომისიის მოსაზრებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილების საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო
პალატაში
გასაჩივრების
შემთხვევაში
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურა შესაბამის ეტაპზე უნდა
შეჩერდეს, ვიდრე საკვალიფიკაციო პალატა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.
თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია შემდეგი:
აღნიშნულ წესს თავიდანვე ადგენდა კანონი.66 ამგვარად, ვენეციის კომისიის ეს
რეკომენდაცია მის შემუშავებამდე იქნა ასახული კანონში.
 ვენეციის კომისიის მოსაზრებით, კანდიდატთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის
უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა, შეწყდეს საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის ის პროცედურები,
რომლებიც 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დაიწყო, და იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოში გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი (the selection procedure may need to
be restarted). წინააღმდეგ შემთხვევაში, „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში 2021 წლის 1 აპრილს განხორციელებული
ცვლილებები 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დაწყებულ პროცედურებში
მონაწილე კანდიდატების ნაწილზე გავრცელდება, ნაწილზე კი − არა, რაც მათ
მიმართ უთანასწორო მოპყრობას გულისხმობს.
თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია შემდეგი:
ზემოთ როგორც აღინიშნა, 2021 წლის 1 აპრილის ცვლილების გარდამავალი
დებულებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალა, რომ უზრუნველეყო უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იმ დროს მიმდინარე შერჩევის
პროცედურებში მონაწილეობის მიზნით დამატებითი განცხადებების მიღებისა და
ამ განცხადებების წარმდგენ პირთა იმავე პროცედურებში მონაწილეობის
შესაძლებლობა.67 შესაბამისად, 2021 წლის 6 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით
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იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 343 მუხლის მე-2
პუნქტის ბოლო წინადადება: „2. საჩივარი ამ კანონის 341 მუხლის მე-12 პუნქტით განსაზღვრული
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულების ან იმავე მუხლის მე-13 ან მე-15
პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების საბჭოს
ვებგვერდზე გამოქვეყნებიდან 1 კვირის ვადაში წარედგინება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიღებულ საჩივარს დაუყოვნებლივ გადასცემს
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატას. აღნიშნული საჩივრის საქართველოს

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის წარდგენის შემთხვევაში ამ კანონის 341 მუხლით
განსაზღვრული პროცედურა შესაბამის ეტაპზე ჩერდება, ვიდრე უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატა გადაწყვეტილებას არ მიიღებს.“
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იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს 2021 წლის 1 აპრილის ორგანული კანონის მე-2 მუხლი:
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ნებისმიერ მსურველს უფლება მიეცა, განცხადება შეეტანა და დამატებულიყო 2020
წლის ოქტომბერ-ნოემბერში დაწყებულ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებს. შედეგად, დარეგისტრირების სურვილი
გამოთქვა და აღნიშნულ პროცედურებს დაემატა 3 პირი (3 კანდიდატი).
ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ 2021 წლის 1 აპრილს, როდესაც
პარლამენტმა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ცვლილება
შეიტანა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში, იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის
კანდიდატების შერჩევის არცერთ პროცედურაში ჯერ არ იყო დაწყებული არც
კანდიდატთა შეფასების ეტაპი და არც კანდიდატთა შეფასების შემდეგი ეტაპები,
კერძოდ, ის ეტაპები, რომლებიც 2021 წლის 1 აპრილის ცვლილების შედეგად
შეიცვალა. ამრიგად, კანონის ახალი ნორმები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იმ
დროს მიმდინარე კონკურსში მონაწილე ყველა პირზე თანაბრად გავრცელდა,
მიუხედავად იმისა, კონკურსში მონაწილე პირმა კონკურსში მონაწილეობის
შესახებ განცხადება საბჭოში შეიტანა 2021 წლის 1 აპრილამდე თუ 2021 წლის 1
აპრილის შემდეგ.

I.13. 2019 წლის 18 სექტემბრის საკანონმდებლო ცვლილება
2019 წლის 18 სექტემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით68 (რომელიც მედიაციის
შესახებ რეფორმის განხორციელების მიზნით ინიციირებული საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტიდან გამომდინარეობდა) დადგინდა სასამართლო მედიაციის
პროგრამის განხორციელების სამართლებრივი გარანტიები; კერძოდ, აღნიშნული
საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა შემდეგი:
 რაიონული (საქალაქო) სასამართლო, სააპელაციო სასამართლო ვალდებულია
შესაბამის სასამართლოში „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე
განახორციელოს
სასამართლო
მედიაციის
პროგრამით
გათვალისწინებული ღონისძიებები და მედიაციის განვითარებისათვის საჭირო
სხვა ღონისძიებები.
 სასამართლო მედიაციის პროგრამა უნდა განსაზღვრავდეს სასამართლოსა და
საქართველოს მედიატორთა ასოციაციას შორის კომუნიკაციის სტანდარტებს,
სასამართლო მედიაციის წარმართვის საპროცესო მხარეს, აგრეთვე სასამართლო
მედიაციის გამართულად ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა საკითხებს,
რომლებიც „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონით მოწესრიგებული არ
არის.
 სასამართლო მედიაციის პროგრამას/პროგრამებს და მედიატორის საქმიანობის
ანაზღაურების წესს ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5140642?publication=0
68 იხ. 2019 წლის 18 სექტემბრის ცვლილება (NN4963-Iს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/17600
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4646586?publication=0
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 რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში მოქმედი სასამართლო
მედიაციის პროგრამები საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან
ფინანსდება. საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ასიგნებებში 2020 წლისთვის და 2020
წლის მომდევნო ყოველი წლისთვის გათვალისწინებული უნდა იქნეს
რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში მოქმედი სასამართლო
მედიაციის
პროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების
დასაფინანსებლად საჭირო სახსრები.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის შემუშავება განპირობებულია
„მედიაციის შესახებ“ საქართველოს ახალი კანონის პროექტის მომზადებით,
რომლის შინაარსიდან გამომდინარეც აუცილებელია მედიაციის ინსტიტუტთან
დაკავშირებული ცალკეული საკითხების „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონით, როგორც საერთო სასამართლოების სისტემის
მიმართ მოქმედი ძირითადი აქტით, მოწესრიგება. [...] იქიდან გამომდინარე, რომ
მედიაციის წარმატებულ ფუნქციონირებას დიდწილად თითოეულ სასამართლოში
სათანადოდ დანერგილი და სტრუქტურირებული სასამართლო მედიაციის
პროგრამა განაპირობებს, საჭიროა ორგანულმა კანონმა გაითვალისწინოს
რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების ვალდებულება,
თითოეული ამ სასამართლოს ფარგლებში განახორციელონ სასამართლო
მედიაციის პროგრამით გათვალისწინებული და მედიაციის განვითარებისათვის
საჭირო სხვა ღონისძიებები. აქვე უნდა განისაზღვროს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს ის ფუნქციები, რომლებიც „მედიაციის შესახებ“ საქართველოს
კანონის
პროექტიდან
გამომდინარეობს
(სასამართლო
მედიაციის
პროგრამის/პროგრამებისა და მედიატორის საქმიანობის ანაზღაურების წესების
დამტკიცება). [...] კანონპროექტის მიღებით უზრუნველყოფილი იქნება „მედიაციის
შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის შინაარსის შევსება „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისათვის იმ ნორმების
დამატებით, რომლებიც ითვალისწინებს სასამართლოების ვალდებულებას,
თითოეული სასამართლოს ფარგლებში დანერგონ და განავითარონ სასამართლო
მედიაციის პროგრამები. [...] სასამართლო მედიაციის პროგრამის წარმატებით
იმპლემენტაცია ხელს შეუწყობს სასამართლოებში მედიაციის დანერგვასა და
განვითარებას, ხოლო მედიატორთა საქმიანობის ანაზღაურების საკითხის
მოწესრიგება შექმნის ამ პროცესის გამჭვირვალობის გარანტიას.“69
ამრიგად, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება მიმართულია სასამართლო
მედიაციის ინსტიტუტის გაძლიერებისა და განვითარებისკენ, რაც, თავის მხრივ,
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესების ხელშემწყობი ერთ-ერთი პირობაა.
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I.14. 2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღა“)
2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით70 (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღის“ ფარგლებში) გაუმჯობესდა სასამართლოსთან
დაკავშირებული მთელი რიგი შემდეგი საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგება:
ა) სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის მოადგილისა და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
თავმჯდომარის თანამდებობებზე დანიშვნასთან დაკავშირებული საკითხები:
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაევალა, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარისა და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის
თანამდებობებზე დანიშვნამდე გამართოს კონსულტაციები შესაბამისი
სასამართლოს მოსამართლეებთან.
 იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალა, დაასაბუთოს სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილისა და
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობებზე
დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებები.
ბ) სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლისა და რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს
მოსამართლეთა
თანამდებობებზე
განწესების
შესახებ
გადაწყვეტილებების დასაბუთებასთან დაკავშირებული საკითხი:
 გაჩნდა ვალდებულება, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესების შესახებ კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ
გამოქვეყნდეს დასაბუთება. დასაბუთება უნდა შეიცავდეს პროცედურის
აღწერას და დანიშნული მოსამართლის დახასიათებას, მათ შორის, მის მიერ
დაგროვებულ ქულებს და დასკვნას მისი კეთილსინდისიერების თაობაზე.
დასაბუთებას ადგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილია დაწეროს
განსხვავებული აზრი, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს.
გ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის
დამოუკიდებლობის გაზრდასთან, ცალკეულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან,
ანგარიშვალდებულებასა და მისი საქმიანობის საჯაროობასთან დაკავშირებული
საკითხები:
 ჩამოყალიბდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი
ინსპექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების წესის მომწესრიგებელი
სპეციალური ნორმები და, შედეგად, გაიზარდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის
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თანამდებობიდან უსაფუძვლოდ გათავისუფლებისგან დაცვის გარანტიები;
კერძოდ, განისაზღვრა, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობიდან
გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
იღებს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ით (ეს კვორუმი საკანონმდებლო
ცვლილებამდე არ იყო კანონში დაკონკრეტებული, რაც იმას ნიშნავდა, რომ
საკანონმდებლო ცვლილებამდე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელ
ინსპექტორს
თანამდებობიდან
ათავისუფლებდა
ხმათა
უბრალო
უმრავლესობით). ამასთანავე, კანონში ცხადად მიეთითა, რომ დამოუკიდებელი
ინსპექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება შეიძლება 10 კალენდარული დღის ვადაში
გასაჩივრდეს შესაბამის რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში, რომელიც
საჩივარს განიხილავს 30 კალენდარული დღის ვადაში. რაიონული (საქალაქო)
სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება მისი მიღებიდან 10 კალენდარული
დღის ვადაში გასაჩივრდეს სააპელაციო სასამართლოში, რომელიც საჩივარს
განიხილავს 30 კალენდარული დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება შეიძლება მისი მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში
გასაჩივრდეს უზენაეს სასამართლოში, რომელიც საჩივარს განიხილავს 30
კალენდარული დღის ვადაში. ამასთანავე, დამოუკიდებელი ინსპექტორის
უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებიდან გაუქმდა შემდეგი სამი
საფუძველი: „მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება“, „მოსამართლეთა
უფლებების უხეში ან სისტემატური შელახვა“ და „შეუფერებელი ქცევა,
რომელიც სახელს უტეხს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს“, ხოლო
მათ ნაცვლად დაემატა შემდეგი სამი საფუძველი: „მოსამართლისა და საჩივრის
ავტორის უფლებების უხეში დარღვევა, რამაც საქმის შედეგზე არსებითი
გავლენა მოახდინა“, „დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული
კონფიდენციალური ინფორმაციის განზრახ ან უხეში გაუფრთხილებლობით
გამჟღავნება“ და „ქმედება, რომელიც აშკარად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს
(რისთვისაც
დამოუკიდებელ
ინსპექტორს
შეფარდებული
აქვს
ადმინისტრაციული სახდელი) და ლახავს სასამართლო ხელისუფლების
ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს სასამართლოსადმი ნდობას“.
 გაიზარდა
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
სამსახურის
საბიუჯეტო
უზრუნველყოფის გარანტიები; კერძოდ, დადგინდა დამოუკიდებელი
ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი −
დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობრივი სარგო განისაზღვრება
სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის შრომის ანაზღაურების შესაბამისად;
კანონში მიეთითა, რომ დამოუკიდებელ ინსპექტორს აქვს დამოუკიდებელი
დოკუმენტბრუნვა; კანონით უზრუნველყოფილ იქნა, რომ დამოუკიდებელი
ინსპექტორის თანხმობის გარეშე არ შეიძლება დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურის მიმდინარე ხარჯების შემცირება წინა წლის მიმდინარე ხარჯებთან
შედარებით.
 დამოუკიდებელ ინსპექტორად ასარჩევი პირის (კანდიდატის) საკვალიფიკაციო
მოთხოვნებს დაემატა შემდეგი მოთხოვნა: მას უნდა ჰქონდეს უმაღლესი
იურიდიული განათლება მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური
ხარისხით/უმაღლესი განათლების დიპლომით.
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 დაზუსტდა, რომ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოსა და მოსამართლეთა კონფერენციისთვის წარდგენილი, გაწეული
საქმიანობის შესახებ ანგარიში უნდა მოიცავდეს დამოუკიდებელი
ინსპექტორის მიერ მიღებული საჩივრებისა და შესაბამისი დასკვნების შესახებ
ინფორმაციასაც. ამასთანავე, გაჩნდა ვალდებულება, რომ დამოუკიდებელი
ინსპექტორის მიერ გაწეული საქმიანობის თაობაზე ინფორმაცია (მათ შორის,
მიღებული საჩივრებისა და შესაბამისი დასკვნების შესახებ ინფორმაცია) 4
თვეში ერთხელ მაინც პროაქტიულად უნდა გამოქვეყნდეს დამოუკიდებელი
ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე.
დ) სხვა ცალკეული საკითხები:
 დაზუსტდა, რომ მოსამართლის დაწინაურება (კონკურსის გარეშე ზემდგომი
ინსტანციის სასამართლოში დანიშვნა) შესაძლებელია მხოლოდ სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლედ და, ამდენად, გამოირიცხა კანონის ნორმის
მცდარი ინტერპრეტირების საფუძველზე მოსამართლის უზენაეს სასამართლოს
მოსამართლედ დაწინაურების შესაძლებლობა.
 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციას მიენიჭა სამოსამართლო ეთიკის
საბჭოს დებულების დამტკიცებისა და ამ დებულების საფუძველზე
სამოსამართლო ეთიკის საბჭოს წევრების არჩევის უფლებამოსილებები.

I.15. 2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილება
2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით71 გაუმჯობესდა საერთო
სასამართლოების სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი
საკითხები. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა, მათ შორის,
შემდეგი საკითხების ახლებურად მოწესრიგებას:
ა) დადგინდა რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
ვაკანტურ
თანამდებობაზე
გამოცხადებულ
კონკურსში
მონაწილე
მოსამართლეობის არარჩეული კანდიდატისთვის მიმდინარე კონკურსის
ფარგლებში დარჩენილ რომელიმე ვაკანტურ თანამდებობაზე კენჭისყრის
შესაძლებლობა: საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, თუ მოსამართლეობის
კანდიდატი რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის
ვაკანტურ თანამდებობაზე ვერ განწესდება, კენჭისყრის დასრულების შემდეგ
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 3 წევრს უფლება აქვს,
კანდიდატის თანხმობით მიმართოს აღნიშნულ საბჭოს, რათა ამ კანდიდატს
მიმდინარე
კონკურსის
ფარგლებში
დარჩენილ
რომელიმე
ვაკანტურ
თანამდებობაზე ხელახლა ეყაროს კენჭი. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო ხელახალი კენჭისყრის ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მის
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იხ. 2021 წლის 30 დეკემბრის ცვლილება (N1346-VIIრს-Xმპ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/23324
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5340417?publication=0
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სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით. ხელახალი კენჭისყრა ტარდება საერთო
წესით.
ამ საკანონმდებლო ცვლილების მიზანშეწონილობა დაადასტურა პრაქტიკამ;
კერძოდ, შესაძლოა, მოსამართლეობის კანდიდატი მაღალი კონკურენციის გამო
ვერ განწესდეს მისთვის სასურველ ვაკანტურ თანამდებობაზე (მაგალითად,
თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ), თუმცა კონკურსის
ფარგლებში გამოვლენილმა მისმა ცოდნამ, უნარებმა და თვისებებმა ცხადყოს, რომ
შესაძლებელია მისი მოსამართლის სხვა ვაკანტურ თანამდებობაზე განწესება.
საკანონმდებლო ცვლილების მიღებამდე მოქმედი კანონი ამის შესაძლებლობას არ
იძლეოდა და, როგორც მოსამართლეობის კანდიდატს, ისე იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს ზღუდავდა კანდიდატის მიერ კონკურსის საწყის ეტაპზე მითითებული
ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალით.
ბ) შეიცვალა მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების წესი და პირობები,
მათ შორის, 2 წლიდან 4 წლამდე გაიზარდა მოსამართლის სხვა სასამართლოში
მივლინების მაქსიმალური ვადა, დადგინდა მოსამართლის მივლინების შესახებ
მიღებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრების შესაძლებლობა. მოსამართლის მივლინების მაქსიმალური ვადების
გაზრდისას გათვალისწინებულ იქნა პრაქტიკა, რომელმაც ცხადყო, რომ
საკანონმდებლო ცვლილების მიღებამდე მოქმედი, მოსამართლის სხვა
სასამართლოში მივლინების ვადები არ იყო საკმარისი შესაბამის სასამართლოთა
გადატვირთულობისა და მათ მიერ განსახილველ საქმეთა სიჭარბიდან
გამომდინარე. ამრიგად, ცვლილების შედეგად ჩამოყალიბდა მოსამართლის სხვა
სასამართლოში მივლინების შემდეგი წესი და პირობები:
 აუცილებლობის შემთხვევაში, როდესაც ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების
ინტერესები (რაიონულ (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოში
მოსამართლის ნაკლებობა, განსახილველ საქმეთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა
ან/და სხვა ობიექტური გარემოება), საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელების წინადადებით მიმართავს
სხვა სასამართლოების მოსამართლეებს. თუ წინადადების წარდგენიდან 5 დღის
ვადაში რომელიმე მოსამართლე გამოთქვამს თანხმობას, საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი სხვა
სასამართლოში (მათ შორის, სააპელაციო სასამართლოდან რაიონულ
(საქალაქო) სასამართლოში ან რაიონული (საქალაქო) სასამართლოდან
სააპელაციო სასამართლოში) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
განსაზღვრული ვადით მივლინების შესახებ.
 თუ აღნიშნული წესით ვერ შეირჩა მოსამართლე, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მოსამართლის თანხმობის გარეშე მიიღოს
გადაწყვეტილება მოსამართლის სხვა სასამართლოში (მათ შორის, სააპელაციო
სასამართლოდან რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში ან რაიონული
(საქალაქო) სასამართლოდან სააპელაციო სასამართლოში) მივლინების შესახებ,
მაგრამ არაუმეტეს 2 წლის ვადით მივლინებისა. მივლინების ვადის
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მოსამართლის თანხმობის გარეშე გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 2
წლით.
 ერთი და იგივე მოსამართლე მისი თანხმობის გარეშე სხვა სასამართლოში
შეიძლება მივლინებულ იქნეს 10 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ.
შესაბამისი საფუძვლების აღმოფხვრისას მივლინება დადგენილ ვადაზე ადრე
შეწყდება.
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება მივლინებული
მოსამართლის მიერ შეიძლება ერთჯერადად გასაჩივრდეს საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატაში, ამ გადაწყვეტილების
ჩაბარებიდან 7 დღის ვადაში. საკვალიფიკაციო პალატაში სამართალწარმოება
მიმდინარეობს კანონით დადგენილი წესით.
გ) დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო ნუსხისა და
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურისათვის განსაზღვრული საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში
დამტკიცების
უფლებამოსილება
მიენიჭა
დამოუკიდებელ
ინსპექტორს
(აღნიშნული უფლებამოსილება საკანონმდებლო ცვლილებამდე მინიჭებული
ჰქონდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს). ეს ცვლილება ემსახურება
დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობას.
2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, როგორც
დადებითი შეფასებები და მოსაზრებები, ისე შენიშვნები და რეკომენდაციები
გამოთქვა ვენეციის კომისიამაც.72

II. მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ დევნასა და მოსამართლის დისციპლინურ
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები 2013-2021
წლებში

II.1. 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღა“)
2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით73 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში) საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოს
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიისა და
72

იხ. ვენეციის კომისიის 2022 წლის 20 ივნისის N1077/2022 დასკვნა (CDL-AD(2022)010):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
73 იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N581-IIს) „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1922274?publication=0
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის კანონიერ ძალაში
შესული გადაწყვეტილებების სრული ტექსტი; დადგინდა დისციპლინური საქმის
წარმოებისას მიღებული გადაწყვეტილებების მოსამართლის მიერ დისციპლინური
გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების,
შეტყობინების
ავტორისთვის გაგზავნის ვალდებულება; კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილება
ითვალისწინებდა შემდეგ ახლებურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას:
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედებდა ნორმები, რომელთა თანახმადაც,
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის
გადაწყვეტილებები, პირის პერსონალური მონაცემების გარეშე, ქვეყნდებოდა
ოფიციალურ ვებგვერდზე; ამასთანავე, სადისციპლინო კოლეგიასა და
სადისციპლინო პალატას უფლება ჰქონდათ, სრულად გამოექვეყნებინათ მათ
მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. საკანონმდებლო ცვლილებით კი
დადგინდა, რომ სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის
გადაწყვეტილებები კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე ქვეყნდება ოფიციალურ
ვებგვერდზე. სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების დამოწმებული ასლები
მოთხოვნის შემთხვევაში გადაეცემა მხარეებს ან/და ნებისმიერ პირს.
 მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის, მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური დევნის შეწყვეტის, მის მიმართ დისციპლინური დევნის
შეჩერებისა და მოსამართლისათვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათით
მიმართვის შესახებ უფლებამოსილი ორგანოს ან თანამდებობის პირის მიერ
მიღებული გადაწყვეტილებები, აგრეთვე დისციპლინური საქმის წარმოების
შეწყვეტის, დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების, მოსამართლის
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად ცნობის, მისთვის
დისციპლინური სახდელის (დისციპლინური პასუხისმგებლობის) დაკისრების,
მოსამართლისათვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვისა და
მოსამართლის გამართლების თაობაზე საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო
კოლეგიის
მიერ
მიღებული
გადაწყვეტილებები საკანონმდებლო ცვლილებამდე არ ეგზავნებოდა
მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის,
განცხადების, შეტყობინების ავტორს, არამედ მას, წერილობითი მოთხოვნის
შემთხვევაში,
ეგზავნებოდა
მხოლოდ
შეტყობინება
აღნიშნული
გადაწყვეტილების გამოტანის თაობაზე (თუ საერთო სასამართლოში აღარ
განიხილებოდა ის საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც განხორციელდა
დისციპლინური სამართალწარმოება). საკანონმდებლო ცვლილებით კი
დადგინდა
აღნიშნულ
გადაწყვეტილებათა
მოსამართლის
მიერ
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების,
შეტყობინების ავტორისთვის გაგზავნის ვალდებულება (თუ საერთო
სასამართლოში აღარ განიხილება ის საქმე, რომელთან დაკავშირებითაც
განხორციელდა დისციპლინური სამართალწარმოება).
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „მოქმედი რედაქციით, არ ხდება სადისციპლინო საქმის
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წარმოების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილების საჩივრის ავტორისათვის
გაგზავნა, კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება და
მოთხოვნის შემთხვევაში მისი მიწოდება დაინტერესებულ პირთათვის. [...]
მნიშვნელოვანია [...] სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილებების საჩივრის
ავტორისა
და
ზოგადად
საზოგადოებისათვის
ხელმისაწვდომობის
74
უზრუნველყოფა.“
სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მის მიღებამდე გაეგზავნა
ვენეციის კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ შეიმუშავა დასკვნა.75 ამ
დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების ძირითადი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა და აისახა კანონპროექტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.76

II.2. 2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო
რეფორმის „მესამე ტალღა“)
2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებებით77 (სასამართლო
რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში) დაიხვეწა და ახლებურად მოწესრიგდა
მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული
მთელი რიგი საკითხები. მათგან ერთ-ერთი არსებითი საკითხი კი იყო
მოსამართლის
სავარაუდო
დისციპლინური
გადაცდომის
ობიექტური,
მიუკერძოებელი და სრულყოფილი გამოკვლევისა და წინასწარი შემოწმების
ჩატარების მიზნით საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დამოუკიდებელი
ინსპექტორის სამსახურის შექმნა, რომელსაც ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელი
ინსპექტორი.

74

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/158438
იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
76 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
77
იხ. 2017 წლის 8 თებერვლის ცვლილებები „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონსა და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3297586?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3536739?publication=0
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სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული აღნიშნული
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის
კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR)
ადამიანის უფლებათა დირექტორატმა (DGI) შეიმუშავეს ერთობლივი დასკვნები.78
ამ დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
საკანონმდებლო ცვლილებებით შეიცვალა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყების უფლებამოსილების მქონე სუბიექტი, რისთვისაც
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
ფარგლებში
შეიქმნა
დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობა და დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახური; კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება შეეძლო: ა) საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარეს (ან მისი მოვალეობის შემსრულებელს) –
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, სააპელაციო სასამართლოს, რაიონული
(საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეთა მიმართ; ბ) სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარეს (ან მისი მოვალეობის შემსრულებელს) – შესაბამისი სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოს სამოქმედო
ტერიტორიაზე მოქმედი რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლის
მიმართ; და გ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს – საქართველოს საერთო
სასამართლოების ყველა მოსამართლის მიმართ. საკანონმდებლო ცვლილებებით
კი აღნიშნული უფლებამოსილება გადაეცა დამოუკიდებელ ინსპექტორს:
დადგინდა, რომ მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმოებას
იწყებს, აგრეთვე დისციპლინური საქმის წინასწარ შემოწმებასა და გამოკვლევას
ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი
ინსპექტორი; დამოუკიდებელი ინსპექტორი თავის დასკვნებსა და მოსაზრებებს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს.
საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სხვა
უფლებამოსილებებიც, რომლებიც დისციპლინური საქმის წინასწარ შემოწმებასა
და გამოკვლევასთან არის დაკავშირებული; დადგინდა დამოუკიდებელი
ინსპექტორის აცილებისა და თვითაცილების პრინციპი და წესი; კერძოდ,
საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად:
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)031), N774/2014 ერთობლივი დასკვნა
(CDL-AD(2014)032) და N775/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)030):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-geo
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 მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის,
განცხადების ან სხვა ინფორმაციის საფუძვლიანობის წინასწარი შემოწმების
უფლებამოსილება (რომელსაც საკანონმდებლო ცვლილებამდე ახორციელებდა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, საბჭოს სხვა წევრი ან იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივნის დავალებით – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
აპარატის მოხელე) გადაეცა დამოუკიდებელ ინსპექტორს. დისციპლინური
საქმის წინასწარი შემოწმება და გამოკვლევა ობიექტურად, ყოველმხრივ და
მიუკერძოებლად უნდა განხორციელდეს. შესწავლილი უნდა იქნეს
მოსამართლის
პასუხისმგებლობის
როგორც
შემამსუბუქებელი,
ისე
დამამძიმებელი გარემოებები.
 მოსამართლეს, რომლის მიმართაც წარმოებს დისციპლინური დევნა,
ჩამოერთმევა წერილობითი ახსნა-განმარტება. დამოუკიდებელი ინსპექტორი
უფლებამოსილია წერილობითი ახსნა-განმარტება ჩამოართვას საჩივრის
(განცხადების) ავტორსაც. დამოუკიდებელი ინსპექტორი უფლებამოსილია
მოითხოვოს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებული
ყველა საჭირო ინფორმაცია, დოკუმენტი და მასალა, მიიწვიოს სხვა პირი და
მოისმინოს მისი ინფორმაცია. დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვალდებულია
განიხილოს იმ მოსამართლის შუამდგომლობა, რომლის მიმართაც წარმოებს
დისციპლინური დევნა, და მოსამართლეს, მისი მოთხოვნის შემთხვევაში,
დამატებითი ახსნა-განმარტება ჩამოართვას. მოსამართლეს უფლება აქვს,
დისციპლინური საქმის გამოკვლევისას დამცველის დახმარებით ისარგებლოს.
მას შეუძლია დამცველად მიიწვიოს ადვოკატი ან სხვა მოსამართლე, ან სხვა
წარმომადგენელი.
 თუ დისციპლინური საქმის გამოკვლევის პროცესში წარმოიშვა ისეთი
ობიექტური სირთულე ან დაბრკოლება (იმ მოსამართლის ავადმყოფობა,
რომლის მიმართაც წარმოებს დისციპლინური დევნა, ან სხვა შემთხვევა),
რომელიც დროებით შეუძლებელს ხდის ამ საქმის გამოკვლევას,
დისციპლინური საქმის წარმოება შეჩერდება. ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი
ინსპექტორი თავისი გადაწყვეტილებით აჩერებს დისციპლინური საქმის
წარმოებას. დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების საფუძვლის
აღმოფხვრის შემთხვევაში დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვალდებულია
განაახლოს ამ საქმის წარმოება.
 მოსამართლეს უფლება აქვს, განაცხადოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის
აცილება. აცილება დასაბუთებული უნდა იყოს. მოსამართლის შუამდგომლობა
უნდა დაკმაყოფილდეს, თუ მოცემულ საქმეში დამოუკიდებელი ინსპექტორის
მიუკერძოებლობისადმი ეჭვი საფუძვლიანია. ამავე საფუძვლის არსებობისას
დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვალდებულია თვითაცილება განაცხადოს.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხს განიხილავს საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3-წევრიანი კოლეგია, რომელიც წილისყრით
შეირჩევა. მოსამართლის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში
დისციპლინური საქმის გამოკვლევას ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს რეგლამენტით დადგენილი წესით გამოვლინდება. საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აღნიშნული წევრის აცილების საკითხი იმავე
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წესით გადაწყდება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი,
რომელიც განახორციელებს დამოუკიდებელი ინსპექტორისთვის კანონით
მინიჭებულ უფლებამოსილებებს, მონაწილეობას ვერ მიიღებს მოცემულ
საქმეზე მოსამართლისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
საკითხის გადაწყვეტაში. დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხის
გადაწყვეტისთვის გამოყენებული ვადა არ ჩაითვლება დისციპლინური საქმის
გამოკვლევის ვადაში.
 1 თვიდან 2 თვემდე გაიზარდა დისციპლინური საქმის გამოკვლევის
მაქსიმალური ვადა, რომელიც აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება
გაგრძელდეს არაუმეტეს 2 კვირით.
საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა ასევე დამოუკიდებელი ინსპექტორის
არჩევასთან, უფლებამოსილების შეწყვეტასთან, საქმიანობის გარანტიებსა და
ანგარიშვალდებულებასთან დაკავშირებული საკითხები; კერძოდ, საკანონმდებლო
ცვლილების თანახმად:
 დამოუკიდებელ ინსპექტორს 5 წლის ვადით, კონკურსის საფუძველზე, სრული
შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ამ კონკურსის ჩატარების წესი
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით.
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია უფლებამოსილია სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ით, შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართოს წინადადებით
დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების თაობაზე.
 დამოუკიდებელ ინსპექტორად შეიძლება აირჩეს საქართველოს მოქალაქე,
რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, სპეციალობით მუშაობის
არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება და მაღალი რეპუტაცია.
 დამოუკიდებელ ინსპექტორს არ შეიძლება ეკავოს სხვა თანამდებობა
სახელმწიფო სამსახურში ან მუნიციპალიტეტის ორგანოში, ეწეოდეს
სამეწარმეო საქმიანობას, უშუალოდ ახორციელებდეს სამეწარმეო საქმიანობის
სუბიექტის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო, საკონტროლო,
სარევიზიო ან საკონსულტაციო ორგანოს წევრის უფლებამოსილებას ან
ახორციელებდეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო,
პედაგოგიური ანდა შემოქმედებითი საქმიანობისა. იგი არ შეიძლება იყოს
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ან/და მონაწილეობდეს
პოლიტიკურ საქმიანობაში.
 დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძვლებია:
ა) პირადი განცხადება; ბ) სასამართლოს მიერ შეზღუდულქმედუნარიანად
აღიარება
ან
მხარდაჭერის
მიმღებად
ცნობა,
თუ
სასამართლოს
გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული; გ) მის მიმართ
სასამართლოს საბოლოო გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;
დ) საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; ე) კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების
ვადის
ამოწურვა;
ვ)
გარდაცვალება;
ზ)
ამ
უფლებამოსილების წელიწადში 3 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში
განხორციელების
შეუძლებლობა;
თ)
მოვალეობის
სისტემატური
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შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება; ი) მოსამართლეთა უფლებების
უხეში ან სისტემატური შელახვა; კ) შეუფერებელი ქცევა, რომელიც სახელს
უტეხს დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურს; ლ) დამოუკიდებელი
ინსპექტორის თანამდებობასთან შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან
შეუთავსებელი საქმიანობის განხორციელება.
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
უფლებამოსილების
შეწყვეტის
საფუძვლებიდან
პირადი
განცხადების,
სასამართლოს
მიერ
შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარების ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის,
სასამართლოს საბოლოო გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში
შესვლის, საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის, კანონით განსაზღვრული
უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის ან გარდაცვალების გარემოების
არსებობისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ასეთი გარემოების
არსებობის შესახებ ინფორმაციას იღებს ცნობად, გადაწყვეტილების მიღების
გარეშე, ხოლო დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილების წელიწადში
3 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში განხორციელების შეუძლებლობის,
მოვალეობის სისტემატური შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების,
მოსამართლეთა
უფლებების
უხეში
ან
სისტემატური
შელახვის,
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
სამსახურისთვის
სახელგამტეხი,
შეუფერებელი ქცევის ან დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამდებობასთან
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავების ან შეუთავსებელი საქმიანობის
განხორციელების გარემოების არსებობისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კენჭს
უყრის გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი ინსპექტორის უფლებამოსილების
შეწყვეტის შესახებ. აღნიშნული კენჭისყრის ჩატარების მოთხოვნის უფლება
აქვს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა არანაკლებ 1/3-ს.
კენჭისყრის ჩატარებამდე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებულია
მოისმინოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის ახსნა-განმარტება და გამოიკვლიოს
შესაბამისი მტკიცებულებები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს
შეუძლიათ გამოთქვან მოსაზრებები საკითხის შესახებ.
დამოუკიდებელი ინსპექტორის საქმიანობის ადგილია საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი კონკურსის საფუძველზე თანამდებობაზე
ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის
სამსახურის აპარატის თანამშრომლებს. ამ კონკურსის ჩატარების წესი
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით.
დისციპლინურ
სამართალწარმოებაზე
ზეგავლენის
მოსახდენად
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
საქმიანობაში
ჩარევა
დაუშვებელია.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი ვალდებულია ასეთი ჩარევის შესახებ აცნობოს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს.
დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოთხოვნის შემთხვევაში, მაგრამ წელიწადში
ერთხელ მაინც, გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშს წარუდგენს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციას.
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საკანონმდებლო ცვლილებით დაიხვეწა და ახლებურად მოწესრიგდა
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული
მთელი რიგი სხვა საკითხებიც; კერძოდ:
 გამარტივდა მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის
შესახებ საჩივრის (განცხადების) წარდგენა და გაფართოვდა მოსამართლის
მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების საბაბთა ჩამონათვალი:
 დადგინდა, რომ მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის
შესახებ საჩივრის (განცხადების) წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონული
ფორმითაც.
 განისაზღვრა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული
ფორმის ნიმუშის შეუსაბამო საჩივრის (განცხადების) წარდგენა არ შეიძლება
გახდეს მის მიღებაზე (რეგისტრაციაზე) უარის თქმის საფუძველი.
 მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ
მოხსენებითი ბარათის წარდგენის უფლება (რომელიც საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მინიჭებული ჰქონდა სხვა მოსამართლეს, სასამართლოსა და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეს) მიენიჭა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრსაც.
 მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების
საბაბთა ჩამონათვალს დაემატა საქართველოს სახალხო დამცველის
ანგარიშში ან/და წინადადებაში მოცემული ინფორმაცია.
 გაუქმდა მოსამართლის მიმართ ახალი საფუძვლით დისციპლინური დევნის
აღძვრის შესახებ საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის წარდგინებაზე დაყრდნობით მოსამართლის
მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყების შესაძლებლობა;
კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი წესის თანახმად, თუ
დისციპლინური საქმის განხილვის დროს სადისციპლინო კოლეგიაში
წარმოიშობოდა მოსამართლის მიერ სხვა დისციპლინური გადაცდომის
ჩადენის საფუძვლიანი ეჭვი, სადისციპლინო კოლეგია ვალდებული იყო,
შესაბამის ორგანოსთვის ან თანამდებობის პირისთვის მიემართა
წარდგინებით მოსამართლის მიმართ ახალი ბრალდებით დისციპლინური
სამართალწარმოების დასაწყებად. ეს წესი საკანონმდებლო ცვლილებით
გაუქმდა.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განისაზღვრა ვალდებულება, რომ მოსამართლის
მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან
სხვა ინფორმაციის მიღება დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის მოსამართლეს.
 მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების საფუძვლიანობის
შეფასების უფლებამოსილება (რომელსაც საკანონმდებლო ცვლილებამდე
ახორციელებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი) გადაეცა იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოს.
ამასთანავე,
დაზუსტდა
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური დევნის დაწყების საფუძვლიანობის შეფასების წესი; კერძოდ,
საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი წესის თანახმად, წინასწარი
შემოწმების შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი აფასებდა
დისციპლინური
დევნის
დაწყების
საფუძვლიანობას
და
იღებდა
გადაწყვეტილებას დისციპლინური დევნის შეწყვეტის ან მოსამართლისათვის
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ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის თაობაზე; მოსამართლისათვის ახსნაგანმარტების ჩამორთმევის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში
გადაწყვეტილებაში უნდა აღნიშნულიყო დისციპლინური დევნის საფუძველი
კანონის შესაბამისი ნორმის მითითებით; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მდივნის გადაწყვეტილება დისციპლინური დევნის შეწყვეტის თაობაზე
განსახილველად წარედგინებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს; იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი განაახლებდა დისციპლინურ დევნას და
იღებდა
გადაწყვეტილებას
მოსამართლისათვის
ახსნა-განმარტების
ჩამორთმევის თაობაზე. საკანონმდებლო ცვლილებით კი აღნიშნული წესი
ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად: წინასწარი შემოწმების შედეგად საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აფასებს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
დევნის დაწყების საფუძვლიანობას და წინასწარი შემოწმებისათვის კანონით
დადგენილი საერთო ვადის ფარგლებში, სრული შემადგენლობის 2/3-ის
უმრავლესობით
იღებს
გადაწყვეტილებას
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური დევნის დაწყების და მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების
ჩამორთმევის შესახებ; თუ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვერ
მიიღებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
სამართალწარმოება შეწყდება; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრს, რომელიც არ ეთანხმება ამ გადაწყვეტილებას, შეუძლია წერილობით
ჩამოაყალიბოს თავისი განსხვავებული აზრი, რომელიც დისციპლინურ საქმეს
დაერთვება; მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილებაში უნდა აღინიშნოს დისციპლინური დევნის
საფუძველი კანონის შესაბამისი ნორმის მითითებით. ახსნა-განმარტების მიცემა
მოსამართლის უფლებაა.
 იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოს
განესაზღვრა
ვალდებულება,
რომ
დისციპლინური საქმის განხილვისას სხდომაზე მიიწვიოს შესაბამისი
მოსამართლე და მოისმინოს მისგან ინფორმაცია და ახსნა-განმარტებები
(სხდომაზე შესაბამისი მოსამართლის მიწვევა საკანონმდებლო ცვლილებამდე
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დისკრეცია იყო).
 დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემულ მოსამართლეს განესაზღვრა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის შეპასუხების წარდგენის უფლება:
საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემულ მოსამართლეს უფლება აქვს, გადაწყვეტილების ასლის მიღებიდან 10
დღის ვადაში საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინოს მისი
დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე წერილობითი შეპასუხება და სათანადო
მტკიცებულებები; მოსამართლის მიერ შეპასუხების წარდგენიდან ან
შეპასუხების წარდგენისათვის დადგენილი ვადის გასვლიდან 3 დღეში
დისციპლინური საქმის მასალები მოსამართლის მიერ წარდგენილ
დოკუმენტებთან ერთად ეგზავნება საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიას.
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 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განესაზღვრა უფლება, დამოუკიდებელ
ინსპექტორს დაავალოს დისციპლინურ საქმეზე დამატებითი გამოკვლევის
ჩატარება და მისცეს მას შესაბამისი მითითებები; ამ შემთხვევაში
დისციპლინური საქმის გამოკვლევის ვადა 2 თვით გაგრძელდება; ამ ვადის
შემდგომი გაგრძელება დაუშვებელია; დისციპლინური საქმის გამოკვლევის
დასრულების შემდეგ შესაბამისი საკითხი კვლავ დადგება კენჭისყრაზე
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების
მისაღებად.
 დაზუსტდა, რომ მოსამართლის მიერ დისციპლინური ბრალდების აღიარების
შემთხვევაში
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
იღებს
გადაწყვეტილებას მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის
შესახებ.
 შეიცვალა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის საფუძველი იმ შემთხვევაში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ დისციპლინური საქმის წარმოების ეტაპზე გამოვლინდა მოსამართლის
მიერ დანაშაულის სავარაუდო ჩადენის ფაქტი; კერძოდ, საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მოქმედი წესის თანახმად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
დისციპლინური საქმის წარმოების ეტაპზე დისციპლინური საქმის წარმოების
შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველი იყო შემთხვევა, როდესაც დისციპლინური
საქმის გამოკვლევის მასალები აშკარად მიუთითებდა მოსამართლის მიერ
დანაშაულის ჩადენაზე და ამ მასალების საფუძველზე მათი საგამოძიებო
ორგანოსთვის გაგზავნის შემდეგ მოსამართლის მიმართ დაიწყებოდა
სისხლისსამართლებრივ დევნა. საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა,
რომ თუ საგამოძიებო ორგანოსთვის გაგზავნილი ამგვარი მასალების
საფუძველზე მოსამართლის მიმართ არ დაიწყება სისხლისსამართლებრივი
დევნა ან/და არ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი, ამასთანავე, თუ
მოსამართლისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ვადა
ამოწურული არ არის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განაახლებს
დისციპლინური
საქმის
წარმოებას
(მსგავსი
წესი
საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მოქმედებდა მხოლოდ საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის მიერ დისციპლინური საქმის
წარმოების ეტაპზე).
 დადგინდა, რომ მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის
შესახებ
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილება ეცნობება შესაბამის მოსამართლეს და ქვეყნდება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე ამ მოსამართლისა და
დისციპლინურ საქმეში მონაწილე სხვა პირების მაიდენტიფიცირებელი
მონაცემების გარეშე; ამასთანავე, თუ მოსამართლემ კანონის შესაბამისად
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის გასაჯაროება მოითხოვა,
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის
შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება ამ
მოსამართლის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით ქვეყნდება.
 გაუქმდა მოსამართლისათვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის
შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება (ეს უფლებამოსილება
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შეუნარჩუნდა
მხოლოდ
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიას).
დადგინდა მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებისთვის განსხვავებული აზრის
დართვის შესაძლებლობა: საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრს, რომელიც არ ეთანხმება მოსამართლის დისციპლინურ
პასუხისგებაში
მიცემის
შესახებ
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილებას,
შეუძლია,
წერილობით
ჩამოაყალიბოს
თავისი
განსხვავებული აზრი, რომელიც დისციპლინურ საქმეს დაერთვება.
გაუქმდა მოსამართლისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების
ვადის
ამოწურვის
გამო
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის მიერ დისციპლინური საქმის
წარმოების შეწყვეტის ვალდებულება, თუ ამ ვადის ამოწურვა დისციპლინურ
პასუხისგებაში მიცემული მოსამართლის მიერ დროის განზრახ ბრალეულმა
გაჭიანურებამ გამოიწვია.
დაზუსტდა, რომ დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემული მოსამართლის
მძიმე ავადმყოფობის ან სხვა დაუძლეველი ძალის გამო მისი საქართველოს
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის
სხდომაზე დაუსწრებლობის შემთხვევაში დისციპლინური საქმის წარმოების 3თვემდე შეჩერების ვადა არ უნდა ჩათვლილიყო მოსამართლისთვის
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 1-წლიან ვადაში, მაგრამ
გათვალისწინებულ უნდა ყოფილიყო დისციპლინური პასუხისმგებლობის
დაკისრებისთვის დადგენილ 5-წლიან ვადაში (საკანონმდებლო ცვლილების
განხორციელების დროს ამ საკითხთან დაკავშირებით მოქმედებდა წესი,
რომლის თანახმადაც, თუ დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემული
მოსამართლე მძიმე ავადმყოფობის ან სხვა დაუძლეველი ძალის გამო ვერ
ცხადდებოდა სადისციპლინო კოლეგიის სხდომაზე, სადისციპლინო კოლეგიას
ჰქონდა იმის უფლებამოსილება, რომ თავისი გადაწყვეტილებით შეეჩერებინა
დისციპლინური საქმის წარმოება 3 თვემდე ვადით; ეს ვადა არ ჩაითვლებოდა
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 3-წლიან ვადაში; თუ
დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების საფუძველი 3 თვის ვადაში არ
აღმოიფხვრებოდა, სადისციპლინო კოლეგია უფლებამოსილი იყო, ეს საქმე
დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემული მოსამართლის დაუსწრებლად
განეხილა.
ამასთანავე,
ზოგადი
წესის
მიხედვით,
მოსამართლეს
დისციპლინური პასუხისმგებლობა არ დაეკისრებოდა, თუ დისციპლინური
გადაცდომის ჩადენის დღიდან გასული იყო 5 წელი, ხოლო დისციპლინურ
პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან – 1 წელი).
მოსამართლისათვის წაყენებული დისციპლინური ბრალდების მოსახსნელად
საჭირო
გახდა
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილება
(საკანონმდებლო
ცვლილებამდე
მოქმედი
წესის
თანახმად,
მოსამართლისათვის წაყენებული ბრალდების დისციპლინური საქმის
განხილვის რომელიმე ეტაპზე მოსახსნელად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წარმომადგენელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება არ
ესაჭიროებოდა).
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 ამაღლდა დისციპლინური სამართალწარმოებისას მოსამართლის უფლებრივი
დაცვის სტანდარტი და დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით
გამართული სხდომების გამჭვირვალობა: იმ მოსამართლეს, რომლის მიმართაც
დისციპლინური
სამართალწარმოება
მიმდინარეობს,
საკანონმდებლო
ცვლილებით
უფლება
მიეცა,
მოითხოვოს
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო
კოლეგიისა
და
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის სხდომების
გასაჯაროება, აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
მოსამართლის
დისციპლინურ
პასუხისგებაში
მიცემის
შესახებ
გადაწყვეტილების მისაღებად გამართული სხდომის (გარდა თათბირისა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცედურებისა) გასაჯაროება.
 ამაღლდა მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის ჩადენაში ბრალეულად
ცნობის,
მისთვის
დისციპლინური
სახდელის
(დისციპლინური
პასუხისმგებლობის)
დაკისრების
და
მოსამართლისათვის
კერძო
სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის თაობაზე საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებების დასაბუთების სტანდარტი: კერძოდ, დადგინდა, რომ ეს
გადაწყვეტილებები ურთიერთშეთავსებად და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა
ერთობლიობას უნდა ეფუძნებოდეს.
 დაზუსტდა, რომ საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიისა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატის კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების
სრული ტექსტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებისას არ ქვეყნდება
მოსამართლის
მაიდენტიფიცირებელი
მონაცემები.
ამასთანავე,
თუ
გამოქვეყნება ეხება მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ
გადაწყვეტილებას ან მოსამართლემ კანონის შესაბამისად დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცესის გასაჯაროება მოითხოვა, სადისციპლინო
კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებები მოსამართლის
მაიდენტიფიცირებელი მონაცემებით ქვეყნდება (აღნიშნული საკითხი
საკანონმდებლო
ცვლილებამდე
შემდეგნაირად
წესრიგდებოდა:
„სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის გადაწყვეტილებები
კანონიერ ძალაში შესვლისთანავე ქვეყნდება ოფიციალურ ვებგვერდზე.“).
 დაზუსტდა
დისციპლინური
საქმის
წარმოებისას
მიღებული
გადაწყვეტილებების მოსამართლისა და მის მიერ დისციპლინური გადაცდომის
ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების, შეტყობინების ავტორისთვის
გაგზავნის წესი: საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, გადაწყვეტილება
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის,
შეჩერების ან განახლების შესახებ, აგრეთვე საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილება
მოსამართლის გამართლების შესახებ მიღებიდან 5 დღის ვადაში ეგზავნება
საჩივრის (განცხადების) ავტორს და შესაბამის მოსამართლეს; გადაწყვეტილება
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების და მოსამართლის
დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის შესახებ, აგრეთვე სადისციპლინო
კოლეგიის გადაწყვეტილებები მოსამართლის დისციპლინური გადაცდომის
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ჩადენაში ბრალეულად ცნობის, მისთვის დისციპლინური სახდელის
(დისციპლინური პასუხისმგებლობის) დაკისრების და მოსამართლისათვის
კერძო სარეკომენდაციო ბარათით მიმართვის თაობაზე მიღებიდან 5 დღის
ვადაში ეგზავნება ასევე საჩივრის (განცხადების/შეტყობინების) ავტორს, თუ
საერთო
სასამართლოში
აღარ
განიხილება
ის
საქმე,
რომელთან
დაკავშირებითაც განხორციელდა დისციპლინური სამართალწარმოება.
ამასთანავე, კერძო სარეკომენდაციო ბარათის შინაარსის კონფიდენციალობის
დაცვის მიზნით, საჩივრის (განცხადების/შეტყობინების) ავტორს დაეკისრა
კერძო სარეკომენდაციო ბარათის შინაარსის გაუმჟღავნებლობის შესახებ
ხელწერილის ხელმოწერის ვალდებულება.
დაზუსტდა, რომ კერძო სარეკომენდაციო ბარათი, დისციპლინური
გადაცდომის ჩამდენ მოსამართლესა და მის მიერ დისციპლინური გადაცდომის
ჩადენის შესახებ საჩივრის (განცხადების/შეტყობინების) ავტორთან ერთად,
ეგზავნება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსაც.
დადგინდა დისციპლინური საქმის წარმოებისას საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის,
განცხადების, შეტყობინების ავტორისთვის გაგზავნის ვალდებულება.
კანონში ნათლად მიეთითა, რომ დისციპლინური სამართალწარმოების დროს
დაუშვებელია მოსამართლის მიერ გამოტანილი აქტების კანონიერებაზე
ზედამხედველობა.
კანონში ნათლად მიეთითა, რომ დისციპლინური დევნის შედეგად
მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება უკიდურესი ღონისძიებაა, და
ეს ღონისძიება განსაკუთრებულ შემთხვევაში გამოიყენება.

საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის შემუშავება განპირობებულია
მოსამართლის დამოუკიდებლობის გარანტიების შექმნის აუცილებლობითა და
საერთაშორისო
ორგანიზაციების
რეკომენდაციების
გათვალისწინების
საჭიროებით. ასევე, ცვლილებების მიზეზს წარმოადგენს ის სტატისტიკა, რომელიც
მიუთითებს მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური დევნის სიხშირესა და მის
შედეგებზე. გარდა ამისა, კანონპროექტის მიღების მიზეზია კანონში არსებული
ხარვეზების აღმოფხვრისა და პროცედურული საკითხების დახვეწის,
დისციპლინური სამართალწარმოების ეტაპების ოპტიმიზაციის აუცილებლობა,
რაც ქმნიდა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის გაჭიანურებისა და
არაერთგვაროვანი მიდგომის არსებობის შესაძლებლობას. მნიშვნელოვანია
აღინიშნოს, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ მართლმსაჯულების
რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო
ცვლილებათა პაკეტი, მათ შორის, „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილების
პროექტი, გაგზავნილ იქნა ვენეციის კომისიაში, რომელმაც დადებითად შეაფასა
მიმდინარე რეფორმის ძირითადი პრინციპები. ვენეციის კომისიის მიერ
მომზადებულ დასკვნაში ასახული რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი
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ნაწილი გაზიარებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ
შემუშავებულ
კანონპროექტში.
[...]
კანონპროექტის
მიზანია
შექმნას
მოსამართლეთა დაცვის დამატებითი სამართლებრივი გარანტიები, დახვეწოს
დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესი, მოახდინოს მისი ეტაპების
ოპტიმიზაცია და უზრუნველყოს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის
გამჭვირვალობა. კანონპროექტის მიხედვით, მოსამართლეს უფლება უნდა ჰქონდეს
გაასაჯაროოს მის მიმართ წარმოებული დისციპლინური საქმისწარმოება, რაც
დამატებით გარანტიას ქმნის მოსამართლის უფლებების დაცვისათვის. ამით ასევე
მიიღწევა დისციპლინური სამართალწარმოების ერთგვაროვნებისა და პროცესზე
საზოგადოებრივი კონტროლის მიზანი. აღსანიშნავია, რომ კანონპროექტი
შესაბამისობაშია სასამართლო დამოუკიდებლობის შესახებ გაეროს ძირითად
პრინციპებთან, რომლის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოებისას
საკითხის გამოკვლევა საწყის ეტაპზე უნდა იყოს კონფიდენციალური, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ამას სხვაგვარად ითხოვს მოსამართლე. კანონის ცვლილება,
რომლითაც სადისციპლინო კოლეგიას ერთმევა უფლება წარდგინებით მიმართოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სრულიად ახალი დარღვევის თაობაზე, რომელზეც
მხარე არ დავობს, სადისციპლინო კოლეგიას აიძულებს იყოს მიუკერძოებელი
არბიტრი და არა ინკვიზიციური ნიშნების მატარებელი ორგანო. კანონპროექტის
თანახმად,
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოსა
და
სააპელაციო
სასამართლოების
თავმჯდომარეებს
აღარ
ექნებათ
დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყების უფლებამოსილება, რაც ხელს შეუწყობს
მოსამართლეთა თანასწორობის პრინციპის დამკვიდრებას. დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყების უფლებამოსილება ენიჭება დამოუკიდებელ
ინსპექტორს, რომელიც დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში ახალ
ინსტიტუტს წარმოადგენს. მითითებული სიახლე უფრო მეტად უზრუნველყოფს
პროცესის ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობას, რაც, თავის მხრივ, ხელს
შეუწყობს საზოგადოების მხრიდან სასამართლო ხელისუფლების მიმართ ნდობის
ამაღლებას. კანონპროექტის მიზანია დისციპლინური სამართალწარმოების
პროცესის ეტაპების ოპტიმიზაცია. გარდა აღნიშნულისა, კანონპროექტი
შემუშავებულია კანონში არსებული ცალკეული ხარვეზების აღმოფხვრისა და
პროცედურული საკითხების მოწესრიგების მიზნით.“79
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.80

II.3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 16 ნოემბრის
გადაწყვეტილება და 2018 წლის 20 აპრილის საკანონმდებლო ცვლილება
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2017 წლის 16 ნოემბრის N2/5/658
გადაწყვეტილებით საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე
79
80

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/84872
იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
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საქართველოს

პარლამენტის

წინააღმდეგ“81

არაკონსტიტუციურად
ცნო
„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა
და
დისციპლინური
სამართალწარმოების
შესახებ“
საქართველოს კანონის ნორმათა დიდი ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი,
რომელიც ადგენდა მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების წესს.
საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, „აშკარაა, რომ საქართველოს
კონსტიტუციის 86-ე მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნას წარმოადგენს
მოსამართლეთა შერჩევის, დანიშვნისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების
მომწესრიგებელი პროცედურული საკითხების ორგანული კანონით მოწესრიგება.
[...] „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ კანონის
მე-2 და მე-3 თავები, შესაბამისად, განსაზღვრავს დისციპლინური საქმის
გამოკვლევისა და საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის მიერ დისციპლინური საქმის განხილვის წესებს.
ამასთან, სადავო ნორმატიული აქტის მე-5 თავი აწესრიგებს დისციპლინურ საქმეზე
მიღებული გადაწყვეტილების შემდგომი აღსრულების წესს. ამდენად, ხსენებული
სადავო ნორმები ადგენენ მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების
წესს. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხების კანონით მოწესრიგება, ფორმალური
საფუძვლით, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის მოთხოვნებს.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის II, III და V თავების ის
ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ადგენს მოსამართლეთა თანამდებობიდან
გათავისუფლების
წესს,
ცნობილი
უნდა
იქნეს არაკონსტიტუციურად
საქართველოს კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით.“82 სადავო
ნორმების
არაკონსტიტუციურად
ცნობილი
ნორმატიული
შინაარსი
საკონსტიტუციო სასამართლოს იმავე გადაწყვეტილებით ძალადაკარგულად იქნა
ცნობილი 2018 წლის 1 მაისიდან.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილებიდან
გამომდინარე, 2018 წლის 20 აპრილს განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილება83,
რომლითაც
„საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმები გადატანილ იქნა ორგანულ კანონში,
81

იხ. https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=906
იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 16 ნოემბრის NN2/5/658
გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის
წინააღმდეგ“, II-24, 32:
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=906
83 იხ. 2018 წლის 20 აპრილის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და „საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15456
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4156879?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4156189?publication=0
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კერძოდ, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში,
ხოლო „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“ კანონი
ძალადაკარგულად გამოცხადდა.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზია საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილების
შესრულება. 2017 წლის 16 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ
მიიღო N2/5/658 გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ომარ
ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, რომლითაც საქართველოს
კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით, არაკონსტიტუციურად
ცნო ზემოაღნიშნული კანონის II, III და V თავების ის მუხლები, რომლებიც
არეგულირებს დისციპლინური სამართალწარმოების პროცედურას, რომელსაც
შესაძლოა შედეგად მოჰყვეს მოსამართლის თანამდებობიდან განთავისუფლება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების დასაბუთების მიხედვით,
აღნიშნული საკითხები უნდა წესრიგდებოდეს ორგანული კანონის დებულებებით.
შესაბამისად,
„საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედი რედაქციით გათვალისწინებული
ნორმები ემატება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონს ცალკე თავის სახით. [...] კანონპროექტის მიზანია საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლოს
2017
წლის
16
ნოემბერს
N2/5/658
გადაწყვეტილების შესრულება.“84

II.4. 2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღა“)
2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით85 (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღის“ ფარგლებში) გაუმჯობესდა სასამართლოსთან
დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხების, მათ შორის, მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული საკითხების, მოწესრიგება.
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები, მოსამართლის დამოუკიდებლობის
გაზრდის, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წარმოების პროცესში
უფრო მაღალი სტანდარტის დამკვიდრების და ამ პროცესში სუბიექტურობის
გამორიცხვის მიზნით, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის
წარმოებასთან დაკავშირებით, ბანგალორის პრინციპების გათვალისწინებით,
ითვალისწინებდა შემდეგ ახლებურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას:
84

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/180587
იხ. 2019 წლის 13 დეკემბრის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18385
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4733708?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4726488?publication=0
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ა) დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში დადგინდა დასაბუთებული
ვარაუდისა და ალბათობის მაღალი ხარისხის მტკიცებულებითი სტანდარტი;
კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა შემდეგი:
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორი მოსამართლის
მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან
სხვა ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში მისი საფუძვლიანობის წინასწარი
შემოწმებისას
ეყრდნობა
დასაბუთებული
ვარაუდის
სტანდარტს;
დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ დისციპლინური საქმის წინასწარი
შემოწმებისა და გამოკვლევის შედეგად მიღებული და იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოსთვის წარდგენილი დასკვნები და მოსაზრებები დასაბუთებული უნდა
იყოს.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის
დაწყების და მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ
გადაწყვეტილების
მიღებისას
ეყრდნობა
დასაბუთებული
ვარაუდის
სტანდარტს; მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყების და
მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას ეყრდნობა ალბათობის მაღალი
ხარისხის სტანდარტს; მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის
შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა
იყოს.
 საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, „დასაბუთებული ვარაუდი“ არის
ფაქტების
ან
ინფორმაციის
ერთობლიობა,
რომელიც
მოცემული
დისციპლინური საქმის წარმოების მასალების მიხედვით დააკმაყოფილებდა
ნეიტრალურ
მეთვალყურეს,
რათა
დაესკვნა
მოსამართლის
მიერ
დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ჩადენა.
 საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად, „ალბათობის მაღალი ხარისხი“ არის
ურთიერთშეთავსებად და დამაჯერებელ მტკიცებულებათა ერთობლიობა,
რომელიც საკმარისია ვარაუდის მაღალი ხარისხისათვის, რომ მოცემულ
დისციპლინურ საქმეზე შეფარდებული იქნება შესაბამისი სახდელი.
ბ) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის
საფუძვლები და დისციპლინური გადაცდომის სახეები: ამ საკითხთან მიმართებით
საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედებდა შემდეგი ნორმები: „საერთო
სასამართლოს მოსამართლეს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენისათვის
ეკისრება დისციპლინური პასუხისმგებლობა და სახდელი. [...] დისციპლინური
გადაცდომის სახეებია: ა) კორუფციული სამართალდარღვევა ან თანამდებობრივი
მდგომარეობის მართლმსაჯულებისა და სამსახურებრივი ინტერესების საზიანოდ
გამოყენება.
კორუფციულ
სამართალდარღვევად
ჩაითვლება
„საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული დარღვევა, თუ იგი არ იწვევს
სისხლისსამართლებრივ
ან
ადმინისტრაციულ
პასუხისმგებლობას;
ბ)
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მოსამართლის თანამდებობასთან შეუთავსებელი საქმიანობა ან მოსამართლის
მოვალეობებთან
ინტერესთა
შეუთავსებლობა;
გ)
მოსამართლისათვის
შეუფერებელი ქმედება, რომელიც ბღალავს სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს
აყენებს სასამართლოსადმი ნდობას; დ) საქმის განხილვის უსაფუძვლო
გაჭიანურება; ე) მოსამართლის მოვალეობების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად
შესრულება; ვ) მოსამართლეთა თათბირის ან პროფესიული საიდუმლოების
გამჟღავნება;
ზ)
დისციპლინური
უფლებამოსილების
მქონე
ორგანოს
საქმიანობისათვის ხელის შეშლა ან მისდამი უპატივცემულობა; თ) სამოსამართლო
ეთიკის ნორმების დარღვევა. [...] კანონის არასწორი განმარტება, რომელსაც
საფუძვლად უდევს მოსამართლის შინაგანი რწმენა, არ არის დისციპლინური
გადაცდომა და აღნიშნული ქმედებისათვის მოსამართლეს არ ეკისრება
დისციპლინური პასუხისმგებლობა. საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად კი
დადგინდა შემდეგი ნორმები:
 მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა (სახდელი) დაეკისრება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კანონით დადგენილი წესით განხორციელებული
დისციპლინური სამართალწარმოების შედეგად დადგინდება მოსამართლის
მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა.
 მოსამართლეს დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ
ბრალეული ქმედების ჩადენისთვის, ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას
ობიექტურად შეეძლო დისციპლინური გადაცდომის თავიდან ასაცილებლად
სათანადო ქმედების განხორციელება, მაგრამ არ განუხორციელებია ის.
 დისციპლინური გადაცდომა არის მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული,
მოსამართლის მიერ ჩადენილი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი ქმედება.
 განზრახ დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომლის ჩადენისას
მოსამართლე
აცნობიერებდა
მისი
ქმედებით
ზიანის
დადგომის
შესაძლებლობას.
 გაუფრთხილებლობით დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება,
რომლის ჩადენისას მოსამართლე არ ითვალისწინებდა მისი ქმედებით ზიანის
დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა უნდა გაეთვალისწინებინა და შეეძლო
კიდეც გაეთვალისწინებინა ის.
 მოსამართლის მიერ კანონის არასწორი განმარტება ან/და გამოყენება, რასაც
საფუძვლად უდევს მისი შინაგანი რწმენა, არ არის დისციპლინური გადაცდომა
და აღნიშნული ქმედებისათვის მოსამართლეს არ ეკისრება დისციპლინური
პასუხისმგებლობა.
 დისციპლინურ გადაცდომად არ ჩაითვლება ისეთი ქმედება, რომელიც
ფორმალურად შეიცავს კანონით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედების
ნიშნებს, თუმცა მცირე მნიშვნელობის გამო არ გამოუწვევია ისეთი ზიანი,
რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი ჩადენისთვის დისციპლინურ
პასუხისმგებლობას, ან არ შეუქმნია ასეთი ზიანის საფრთხე.
 დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება:
 ქმედება, რომელიც არღვევს დამოუკიდებლობის პრინციპს, კერძოდ: ა)
მოსამართლის მიერ სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელება
პირადი ინტერესის, პოლიტიკური ან სოციალური ზეგავლენით; ბ)
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მოსამართლის მიერ სხვა მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა საქმის შედეგზე
ზეგავლენის მოხდენის მიზნით;
ქმედება, რომელიც არღვევს მიუკერძოებლობის პრინციპს, კერძოდ: ა)
მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოხატვა სასამართლოს წარმოებაში
არსებულ საქმეზე. ამასთანავე, დისციპლინურ გადაცდომად არ ჩაითვლება
მოსამართლის მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით ამ საქმესთან
დაკავშირებულ საორგანიზაციო და ტექნიკურ საკითხებზე განმარტებების
გაკეთება; ბ) მოსამართლის მიერ განსახილველი საქმის შედეგის წინასწარ
გამჟღავნება,
გარდა
საქართველოს
საპროცესო
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა; გ) მოსამართლესთან კომუნიკაციის
დაუშვებლობის პრინციპის დაცვის მოთხოვნათა დარღვევა; დ)
მოსამართლის მიერ საქმის აცილებაზე/თვითაცილებაზე უარის თქმა, როცა
არსებობს საქმის აცილების კანონით გათვალისწინებული აშკარა
საფუძველი; ე) მოსამართლის პოლიტიკურ გაერთიანებაში გაწევრება, მის
მიერ პოლიტიკური საქმიანობის განხორციელება, საარჩევნო სუბიექტის
ნებისმიერი ფორმით საჯაროდ მხარდაჭერა ან პოლიტიკური შეხედულების
საჯაროდ გამოხატვა; ვ) მოსამართლის მიერ სასამართლოში საქმეთა
განაწილებაში უკანონო ჩარევა;
ქმედება, რომელიც არღვევს კეთილსინდისიერების პრინციპს, კერძოდ: ა)
მოსამართლის მიერ კორუფციული სამართალდარღვევის, ანუ „საჯარო
დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5, 52, მე-7, მე-8, მე-10, მე-11, მე-13, 134, 135 ან 204
მუხლით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის
ჩადენა;
ბ)
მოსამართლის
მიერ
დისციპლინური
სამართალწარმოების
განხორციელებისათვის ხელის შეშლა;
ქმედება, რომელიც არღვევს წესიერების პრინციპს, კერძოდ: ა) მოსამართლის
მიერ პირადი და ინტენსიური (მეგობრული, ოჯახური) ურთიერთობის
დამყარება უშუალოდ მის მიერ განსახილველ საქმეში პროცესის
მონაწილესთან, რაც იწვევს მოსამართლის მიკერძოებას ან/და პროცესის
მონაწილისთვის უპირატესობის მინიჭებას, თუ მას ჰქონდა ინფორმაცია
მხარის შესახებ; ბ) მოსამართლის მიერ სექსუალური შევიწროების
განხორციელება; გ) მოსამართლის მიერ სასამართლოს თათბირის
საიდუმლოების გამჟღავნება;
ქმედება, რომელიც არღვევს თანასწორობის პრინციპს, კერძოდ: ა)
სამოსამართლო უფლებამოსილების განხორციელებისას მოსამართლის
სიტყვიერად ან სხვაგვარი ფორმით გამოხატული დისკრიმინაციული
ქმედება ნებისმიერი პირის მიმართ ამა თუ იმ საფუძვლით; ბ) სასამართლოს
აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო პროცესის მონაწილის მიერ
სასამართლო პროცესის სხვა მონაწილის მიმართ სიტყვიერად ან სხვაგვარი
ფორმით გამოხატული დისკრიმინაციული ქმედების მოსამართლის მიერ
რეაგირების
გარეშე
დატოვება,
თუ
მოსამართლე
ამ
ფაქტის
თვითმხილველია;
ქმედება, რომელიც არღვევს კომპეტენციისა და გულისხმიერების პრინციპს,
კერძოდ: ა) მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით
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დადგენილი ვადის არასაპატიო მიზეზით არსებითად დარღვევა. ამ ვადის
დარღვევის მიზეზი არასაპატიოდ არ ჩაითვლება, თუ მოსამართლემ
აღნიშნული ვადის დაცვა ობიექტურ გარემოებათა (საქმეთა სიმრავლე,
საქმის სირთულე და სხვ.) გამო ვერ შეძლო; ბ) მოსამართლის მიერ სხვა
მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო
პროცესის მონაწილის მიმართ აშკარა უპატივცემულობის გამოხატვა; გ) სხვა
მოსამართლის, სასამართლოს აპარატის თანამშრომლის ან სასამართლო
პროცესის მონაწილის მიერ კანონის დარღვევისა და ამ პუნქტით
გათვალისწინებული შესაძლო დისციპლინური გადაცდომის ფაქტის
მოსამართლის მიერ რეაგირების გარეშე დატოვება, თუ მოსამართლე ამ
ფაქტის
თვითმხილველია;
დ)
მოსამართლის
მიერ
შესაბამისი
ადმინისტრაციული
უფლებამოსილების,
კერძოდ,
სასამართლოს,
სასამართლო კოლეგიის ან პალატის ხელმძღვანელის მოვალეობების
შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება;
 მოსამართლის სხვა ქმედება, რომელიც არ შეეფერება მოსამართლის მაღალ
სტატუსს (მოსამართლის მაღალი სტატუსისათვის შეუფერებელი ქმედება
(ქცევა), ჩადენილი სასამართლოში ან მის გარეთ, რომელიც აშკარად არღვევს
საზოგადოებრივ წესრიგს ან საყოველთაოდ აღიარებულ ზნეობრივ ნორმებს
და ამით ლახავს სასამართლოს ავტორიტეტს ან ზიანს აყენებს
სასამართლოსადმი ნდობას).
გ) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა დისციპლინურ სახდელებსა და დისციპლინური
პასუხისმგებლობის დაკისრებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი:
 გაუქმდა მოსამართლის მიმართ გამოსაყენებელი ერთ-ერთი დისციპლინური
სახდელი − საერთო სასამართლოს მოსამართლეთა რეზერვში ჩარიცხული
მოსამართლის რეზერვიდან ამორიცხვა; ამასთანავე, დისციპლინურ სახდელთა
ჩამონათვალს დაემატა შემდეგი დისციპლინური სახდელი: ხელფასის 5%-დან
20%-მდე დაქვითვა არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში.
 სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი
მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო კოლეგიის ან პალატის
თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება, რომელიც საკანონმდებლო
ცვლილებამდე დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიებას განეკუთვნებოდა,
საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად დისციპლინური სახდელი გახდა.
 დაზუსტდა, რომ კანონით გათვალისწინებული დისციპლინური სახდელები
დისციპლინური გადაცდომისთვის, როგორც წესი, გამოიყენება შესაბამისი
თანამიმდევრობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დისციპლინური
გადაცდომის სახე მოითხოვს უფრო მკაცრი დისციპლინური სახდელის
გამოყენებას. ამასთანავე, დაზუსტდა, რომ მოსამართლის თანამდებობიდან
გათავისუფლება, როგორც დისციპლინური სახდელის სახე, უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის მიმართ არ გამოიყენება.
 2 წლით შემცირდა მოსამართლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის
დაკისრების ხანდაზმულობის საერთო ვადა; კერძოდ, საკანონმდებლო
ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის თანახმად, მოსამართლეს დისციპლინური
პასუხისმგებლობა არ დაეკისრებოდა, თუ დისციპლინური გადაცდომის
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ჩადენის დღიდან გავიდოდა 5 წელი, ხოლო დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან – 1 წელი. საკანონმდებლო
ცვლილებით
კი
დადგინდა,
რომ
მოსამართლეს
დისციპლინური
პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება, თუ მის მიერ დისციპლინური გადაცდომის
ჩადენის დღიდან ამ გადაცდომაზე დისციპლინური სამართალწარმოების
დაწყებამდე გასულია 3 წელი, ხოლო მოსამართლის დისციპლინურ
პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან – 1 წელი.
დ) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის
წარმოებასთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხების საკანონმდებლო
მოწესრიგება:
 დაზუსტდა და კანონში მიეთითა, რომ მოსამართლის მიერ დისციპლინური
გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივარი (განცხადება) წარედგინება იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელ ინსპექტორის სამსახურს. ამასთანავე,
განისაზღვრა, რომ: თუ საჩივარში (განცხადებაში) მითითებული არ არის
მოსამართლის ვინაობა, საქმე ან/და დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო
ჩადენის ფაქტი, დამოუკიდებელი ინსპექტორი საჩივრის (განცხადების) ავტორს
დაუდგენს ხარვეზს და მის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს არაუმეტეს 10დღიან ვადას; ხარვეზის აღნიშნულ ვადაში აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში
საჩივარი (განცხადება) არ განიხილება; დამოუკიდებელი ინსპექტორი
მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის,
განცხადების ან სხვა ინფორმაციის მიღების თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობებს
შესაბამის მოსამართლეს.
 დამოუკიდებელი ინსპექტორისთვის უზრუნველყოფილ იქნა მოსამართლის
მიერ დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან
სხვა ინფორმაციის შესამოწმებლად სათანადო ელექტრონულ ბაზებზე
ხელმისაწვდომობისა და მათი გამოყენების სპეციალური უფლება; კერძოდ,
საკანონმდებლო
ცვლილებით
განისაზღვრა,
რომ:
დამოუკიდებელი
ინსპექტორი
უფლებამოსილია
მოსამართლის
მიერ
დისციპლინური
გადაცდომის ჩადენის შესახებ საჩივრის, განცხადების ან სხვა ინფორმაციის
შემოწმებისას უშუალოდ გამოიყენოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
−
სახელმწიფო
სერვისების
განვითარების
სააგენტოს
მონაცემთა
ელექტრონული ბაზა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის
მონაცემთა ელექტრონული ბაზა, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
აღსრულების ეროვნული ბიუროს მონაცემთა ელექტრონული ბაზა და საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა
ელექტრონული ბაზა. ამასთანავე, იგი უფლებამოსილია შემოწმებისას
ინტერაქტიური ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, მიმართვიდან 10 დღის
ვადაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოითხოვოს
ადმინისტრაციული სახდელის დადებისა და ნასამართლობის შესახებ
ინფორმაცია, ხოლო სახელმწიფო საზღვრის კვეთის, ავტოსატრანსპორტო
საშუალებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის სარეგისტრაციო მონაცემები
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მოიძიოს
უშუალოდ
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
ავტომატიზირებული საძიებო რესურსის მეშვეობით. დამოუკიდებელი
ინსპექტორი ასევე უფლებამოსილია დასაბუთებული წერილით მიმართოს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამატებით სხვა ინფორმაციის
გამოთხოვის შესახებ, რომლის გაცემაზე გადაწყვეტილებას საქართველოს
შინაგან საქმეთა სამინისტრო იღებს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.
 განისაზღვრა დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ან
მოსამართლის მიმართ დაწყებული დისციპლინური სამართალწარმოების
შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლები: საკანონმდებლო
ცვლილების თანახმად, დამოუკიდებელი ინსპექტორი იღებს დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებას
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ ან მოსამართლის მიმართ
დაწყებული დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა)
მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის
დისციპლინური პასუხისმგებლობის (დისციპლინური სახდელის) დაკისრების
ვადა ამოიწურა; ბ) არსებობს დისციპლინური სამართალწარმოების
განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე
ქმედების გამო გამოტანილი გადაწყვეტილება; გ) მოსამართლეს შეუწყდა
სამოსამართლო უფლებამოსილება; დ) საჩივარი ეხება მოსამართლის მიერ
გამოტანილი აქტის კანონიერებას. ამასთანავე, დადგინდა, რომ მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების
შეწყვეტის
შესახებ
დამოუკიდებელი ინსპექტორის გადაწყვეტილება ეცნობება შესაბამის
მოსამართლეს და ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ვებგვერდზე ამ მოსამართლისა და დისციპლინურ საქმეში მონაწილე სხვა
პირების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
 შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღების საფუძვლები: საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის
თანახმად,
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭო
იღებდა
დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებას
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ: ა) დისციპლინური საქმის
გამოკვლევის შედეგად მოსამართლის მიერ კანონით გათვალისწინებული
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი ან ბრალეული ჩადენა არ
დადასტურდებოდა; ბ) მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან
მისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების ვადა
ამოიწურებოდა; გ) არსებობდა დისციპლინური სამართალწარმოების
განმახორციელებელი ორგანოს მიერ იმავე მოსამართლის მიმართ, იმავე
საფუძვლით გამოტანილი გადაწყვეტილება; ან დ) მოსამართლეს შეუწყდა
სამოსამართლო უფლებამოსილება. საკანონმდებლო ცვლილებით კი
განისაზღვრა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებას
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ დისციპლინური საქმის
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გამოკვლევის შედეგად მოსამართლის მიერ კანონით გათვალისწინებული
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის ფაქტი ან ბრალეული ჩადენა არ
დადასტურდა.
 გაუქმდა დისციპლინური საქმის წარმოების შეჩერების ერთ-ერთი საფუძველი;
კერძოდ, საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის მიხედვით,
დისციპლინური საქმის წარმოება შეჩერდებოდა, თუ დისციპლინური საქმის
გამოკვლევის მასალები აშკარად მიუთითებდა მოსამართლის მიერ
დანაშაულის ჩადენაზე; ამ შემთხვევაში დისციპლინური საქმის მასალები
საგამოძიებო ორგანოს ეგზავნებოდა; თუ მოსამართლის მიმართ არ დაიწყებოდა
სისხლისსამართლებრივი დევნა ან/და არ დადგებოდა გამამტყუნებელი
განაჩენი,
ამასთანავე,
თუ
მოსამართლისათვის
დისციპლინური
პასუხისმგებლობის დაკისრების ვადა ამოწურული არ იყო, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო განაახლებდა დისციპლინური საქმის წარმოებას.
საკანონმდებლო ცვლილებით დისციპლინური საქმის წარმოების ეს
საფუძველი გაუქმდა. ამავე დროს, საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა,
რომ თუ დამოუკიდებელი ინსპექტორი დისციპლინური საქმის წინასწარი
შემოწმებისა და გამოკვლევის განხორციელებისას დარწმუნდება, რომ ამ
საქმეში იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, იგი იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს მიმართავს დასაბუთებული წარდგინებით აღნიშნული საქმის
მასალების საქართველოს პროკურატურისათვის გადაცემის თაობაზე
გადაწყვეტილების მისაღებად.

II.5. 2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილება
2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით86 გაუმჯობესდა საერთო
სასამართლოების სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი
საკითხები. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა, მათ შორის,
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული
შემდეგი საკითხების ახლებურად მოწესრიგებას:
ა) შეიცვალა მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების წესი და
პირობები, მათ შორის, დადგინდა მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან
ჩამოცილების
კომპლექსური
პროცედურა
და
მოსამართლის
საქმეთა
განხილვისაგან
ჩამოცილების
თაობაზე
მიღებული
გადაწყვეტილების
გასაჩივრების შესაძლებლობა, მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების მქონე სუბიექტად
განისაზღვრა
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგია (ეს უფლებამოსილება საკანონმდებლო ცვლილებამდე
მინიჭებული ჰქონდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს).
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იხ. 2021 წლის 30 დეკემბრის ცვლილება (N1346-VIIრს-Xმპ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/23324
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5340417?publication=0
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საკანონმდებლო ცვლილება ემსახურება, ერთი მხრივ, დისციპლინური
სამართალწარმოების
პროცესში
მონაწილე
მოსამართლის
უფლებრივი
სტანდარტის ამაღლებას, ხოლო, მეორე მხრივ, მოსამართლის მიმართ დაწყებული
დისციპლინური სამართალწარმოების კანონისმიერი ინტერესების უკეთ დაცვასა
და ეფექტიანობის ხელშეწყობას, დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესსა
და მის შედეგებზე უარყოფითი ზემოქმედების შესაძლებლობის მინიმუმამდე
შემცირებას. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით უზრუნველყოფილ იქნა
მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების, როგორც დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცესში პრევენციული და შემაკავებელი ღონისძიების,
გამოყენების შესაძლებლობა. ამრიგად, ცვლილების შედეგად ჩამოყალიბდა
მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების შემდეგი წესი და პირობები:
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასაბუთებული
შუამდგომლობის საფუძველზე, სრული შემადგენლობის უმრავლესობის
მხარდაჭერის შემთხვევაში წარდგინებით მიმართოს საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიას რაიონული
(საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან
ჩამოცილების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ არსებობს შემდეგი
საფუძვლებიდან რომელიმე:
 მოსამართლის მიმართ დაწყებულია სისხლისსამართლებრივი დევნა;
 რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მიმართ
დაიწყო დისციპლინური დევნა და არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ
შესაბამის თანამდებობაზე დარჩენით მოსამართლე ხელს შეუშლის
დისციპლინურ სამართალწარმოებას ან/და დისციპლინური გადაცდომით
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას ან/და განაგრძობს სამუშაო
დისციპლინის დარღვევას.
 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიისათვის წარდგინებით მიმართვის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისთანავე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სრული
შემადგენლობის
უმრავლესობის
მხარდაჭერის
შემთხვევაში
ნიშნავს
წარმომადგენელს, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო
კოლეგიის
მიერ
წარდგინების განხილვასთან დაკავშირებულ სამართალწარმოებაში, ხოლო
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში − აგრეთვე უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატის მიერ საჩივრის განხილვასთან
დაკავშირებულ სამართალწარმოებაში.
 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებას იხილავს
მისი მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული საერთო წესით.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების განხილვაზე
დისციპლინური საქმის მხარეთა გამოუცხადებლობა არ დააბრკოლებს

113

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების განხილვას და
გადაწყვეტილების მიღებას.
 თუ საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგია გაიზიარებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წარდგინებაში ასახულ დასკვნებს მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან
ჩამოცილების რომელიმე საფუძვლის არსებობის შესახებ, იგი მიიღებს
გადაწყვეტილებას
შესაბამისი
სამართალწარმოების
საბოლოოდ
დასრულებამდე მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების შესახებ.
წინააღმდეგ
შემთხვევაში
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია მიიღებს გადაწყვეტილებას
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინების დაკმაყოფილებაზე
უარის თქმის შესახებ.
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებასთან დაკავშირებით
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დისციპლინური საქმის მხარეებმა
შეიძლება მისი ჩაბარებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გაასაჩივრონ უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატაში. ამ ვადის აღდგენა ან გაგრძელება არ
დაიშვება. საჩივარი უნდა წარედგინოს საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიას. საჩივრის მიღებიდან 2 სამუშაო
დღის ვადაში საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის თავმჯდომარე დისციპლინურ საქმეს საჩივართან
ერთად გადასცემს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატას და ამის
შესახებ ატყობინებს დისციპლინური საქმის მხარეებს.
 უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა საჩივარს იხილავს „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განსაზღვრული
საერთო
წესით,
შემდეგი
განსხვავებული
საპროცესო
ვადების
გათვალისწინებით:
 საჩივრის შემოსვლიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატა ამოწმებს, საჩივარი სათანადო
მოთხოვნათა დაცვითაა შეტანილი თუ არა. თუ საჩივარი აკმაყოფილებს
სათანადო მოთხოვნებს, უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა მას
წარმოებაში იღებს;
 თუ საჩივარი არ აკმაყოფილებს სათანადო მოთხოვნებს, უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატა საჩივრის წარმდგენ პირს ხარვეზის
აღმოფხვრას ავალებს, რისთვისაც მას განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 3
სამუშაო დღისა. თუ ხარვეზი ამ ვადაში არ აღმოიფხვრა ან თუ საჩივარი
კანონით დადგენილ ვადაში არ არის შეტანილი, საჩივარი განუხილველი
დარჩება;
 უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატა საჩივარს იხილავს მისი
წარმოებაში მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. საჩივარი შესაძლებელია
განხილულ იქნეს ზეპირი მოსმენით, თუ, უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატის მოსაზრებით, ეს ხელს შეუწყობს კანონიერი და
დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღებას. ამასთანავე, საჩივრის ზეპირი
მოსმენით განხილვაზე დისციპლინური საქმის მხარეთა გამოუცხადებლობა
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არ დააბრკოლებს დისციპლინური საქმის განხილვას და გადაწყვეტილების
მიღებას.
 მოსამართლის
საქმეთა
განხილვისაგან
ჩამოცილების
შესახებ
გადაწყვეტილების
მოქმედების
ვადაში
მოსამართლეს
უჩერდება
უფლებამოსილება, რის გამოც ასევე ჩერდება მასზე ხელფასისა და სხვა
მატერიალური შეღავათების გაცემა. მოსამართლის გამართლების შემთხვევაში
მას მიუღებელი ხელფასი და სხვა მატერიალური შეღავათები სრულად
აუნაზღაურდება. ამასთანავე, მოსამართლეს აღნიშნულ ვადაში უნარჩუნდება
მოსამართლის ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებული უფლებები.
 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის მიერ დისციპლინური სახდელის სახით მოსამართლის
თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების
მომენტიდან
ითვლება,
რომ
მოსამართლე
საქმეთა
განხილვისაგან
ჩამოცილებულია შესაბამისი სამართლებრივი შედეგებით.
ბ) სადისციპლინო საკითხზე კენჭისყრისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმათა რაოდენობა საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-დან (საბჭოს არანაკლებ 10 წევრიდან) შემცირდა
საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე (საბჭოს არანაკლებ 8 წევრამდე).
ეს
ცვლილება
ემსახურება
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდას. ამ საკითხთან დაკავშირებით
საყურადღებოა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და
კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა
დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა,
სადაც
აღნიშნულია
შემდეგი:
„დისციპლინური
სამართალწარმოების

დაწყებისთვის [საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის] დადგენა ქმნის სერიოზულ საფრთხეს იმისა,
რომ ძალზე ბევრი საჩივარი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაძლო შიდა
კორპორატისტული მიდგომის გამო, [მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
დევნის დაწყებისა და მისთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის] ადრეულ ეტაპზე
რეაგირების გარეშე დარჩება. უბრალო უმრავლესობა საკმარისი უნდა იყოს
აღნიშნული საკითხის გადასაწყვეტად. ამასთანავე, [...] იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო ხმათა იმავე 2/3-ით წყვეტს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის საკითხს და იგივე კვალიფიციური უმრავლესობის მხარდაჭერაა
[გათვალისწინებული]
სადისციპლინო
კოლეგიის
გადაწყვეტილების
გასაჩივრებისათვის. ხმათა ამგვარი უმრავლესობა მეტისმეტად მაღალი
მოთხოვნაა, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს [შესაბამისი] ლეგიტიმური
მიზნის მიღწევას და რომელიც, თუ არ შეაჩერებს, შეანელებს მაინც დისციპლინური
სამართალწარმოების ეფექტიანი განვითარების მთლიან პროცესს. დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყებაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი როლის
გათვალისწინებით და დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანი სისტემის
დანერგვის მიზნით, ზემოხსენებულ საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
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გადაწყვეტილებები ხმათა უბრალო უმრავლესობით უნდა გადაწყდეს.“87
„დისციპლინური სამართალწარმოების ქმედითი სისტემის დანერგვის მიზნით
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დისციპლინურ საკითხებთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილებებს უბრალო უმრავლესობით უნდა იღებდეს.“88 საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების ყველა
საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად დადგენილი ხმათა არანაკლებ 2/3
ზედმეტად მაღალი მოთხოვნაა. დისციპლინური სამართალწარმოების უფრო
ქმედითი სისტემის დასამკვიდრებლად საჭიროა, ეს მოთხოვნა შეიცვალოს
უბრალო უმრავლესობით.“89
გ)
მოსამართლის
დისციპლინური
გადაცდომების
ჩამონათვალს
მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევის ქმედებათა შორის დაემატა შემდეგი
დისციპლინური გადაცდომა: მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით. ეს ცვლილება ემსახურება
მოსამართლის
მიერ
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობის,
მიუკერძოებლობისა და ავტორიტეტის შელახვის პრევენციას, საქართველოს
კონსტიტუციისა და სამოსამართლო ქცევის პრინციპების დაცვას. ამასთანავე,
დაიხვეწა მოსამართლის სხვა დისციპლინური გადაცდომის − მოსამართლის მიერ
საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი ვადის არასაპატიო
მიზეზით არსებითად დარღვევის − განმარტების შინაარსი; კერძოდ, მიეთითა, რომ
მოსამართლის მიერ საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი
ვადის არსებითად დარღვევის მიზეზი არასაპატიოდ არ ჩაითვლება, თუ
მოსამართლემ
აღნიშნული
ვადა
უშუალოდ
მართლმსაჯულების
განხორციელებასთან დაკავშირებულ ობიექტურ გარემოებათა (საქმეთა სიმრავლე,
საქმის სირთულე და სხვა) გამო ვერ დაიცვა.
დ) დისციპლინური სახდელების ჩამონათვალს დაემატა შემდეგი დისციპლინური
სახდელი: მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით შესაბამის
პროგრამაში ჩართვა. დისციპლინურ სახდელთა ჩამონათვალის გაფართოება,
ზოგადად, ემსახურება დისციპლინური სახდელების მრავალფეროვნების
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 24-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
88 იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 66-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
89 იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 72-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
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გაზრდას, რაც, თავის მხრივ, უკეთ უზრუნველყოფს კონკრეტული დისციპლინური
გადაცდომის შესატყვისი, პროპორციული დისციპლინური სახდელის შერჩევის
შესაძლებლობას. ამასთანავე, განხორციელდა დისციპლინური სახდელების
ძირითად და დამატებით დისციპლინურ სახდელებად კატეგორიზაცია; კერძოდ,
მიეთითა, რომ შენიშვნა, საყვედური, მკაცრი საყვედური, მოსამართლის
თანამდებობიდან გათავისუფლება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ
ძირითად დისციპლინურ სახდელად, ხოლო სასამართლოს თავმჯდომარის,
სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო
კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება,
ხელფასის 5%-დან 20%-მდე დაქვითვა − როგორც ძირითად, ისე დამატებით
დისციპლინურ სახდელად. ძირითად და დამატებით დისციპლინურ სახდელთა
გამოყენებასთან მიმართებით საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა ასევე
დათქმა, რომ ძირითად დისციპლინურ სახდელთან ერთად დამატებითი
დისციპლინური სახდელი გამოიყენება მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში,
როდესაც მხოლოდ ძირითადი დისციპლინური სახდელი ვერ უზრუნველყოფს
დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზნის მიღწევას. დისციპლინური
სახდელების
ძირითად
და
დამატებით
დისციპლინურ
სახდელებად
კატეგორიზაცია დისციპლინური სახდელის შემფარდებელს (საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო
კოლეგიას)
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ინდივიდუალიზაციის მეტ
შესაძლებლობას ანიჭებს.
ე)
შემცირდა
(განახევრდა)
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცედურული ვადები. ეს ცვლილება ემსახურება
დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდის ლეგიტიმური
მიზნის მიღწევას.
ვ) დადგინდა, რომ დისციპლინური საქმის გამოკვლევისას დამოუკიდებელი
ინსპექტორის აცილების საკითხის განმხილველი საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს 3-წევრიანი კოლეგია 2 მოსამართლე წევრითა და 1
არამოსამართლე წევრით უნდა დაკომპლექტდეს. საკანონმდებლო ცვლილების
მიღებამდე მოქმედი ნორმის თანახმად, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
საქმის გამოკვლევაში მონაწილე დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების
საკითხს განიხილავდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3-წევრიანი
კოლეგია, რომელიც წილისყრით შეირჩეოდა. თუმცა ეს ნორმა იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს არ ზღუდავდა, რომ აღნიშნული 3-წევრიანი კოლეგია წილისყრის
შედეგად სრულად მოსამართლე წევრებით ან სრულად არამოსამართლე წევრებით
დაეკომპლექტებინა. საკანონმდებლო ცვლილებით კი ეს მიდგომა შეიცვალა და
დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილების საკითხის განმხილველი იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს 3-წევრიანი კოლეგია ამჟამად უკვე 2 მოსამართლე წევრითა და 1
არამოსამართლე წევრით უნდა იქნეს დაკომპლექტებული. ეს ცვლილება
ემსახურება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთა მიერ
დამოუკიდებელი
ინსპექტორის
აცილების
საკითხის
გადაწყვეტაში
სამართლებრივი შეცდომის დაშვების რისკის შემცირებას.
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2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, როგორც
დადებითი შეფასებები და მოსაზრებები, ისე შენიშვნები და რეკომენდაციები
გამოთქვა ვენეციის კომისიამაც.90

III. სასამართლო სხდომის გამჭვირვალობასა და საქმის განხილვის
საქვეყნოობასთან დაკავშირებული საკითხები

III.1. 2013 წლამდე მოქმედი საკანონმდებლო მოდელი
სასამართლო სხდომის გამჭვირვალობასა და საქმის განხილვის საქვეყნოობასთან
დაკავშირებით 2013 წლამდე მოქმედებდა შემდეგი ძირითადი საკანონმდებლო
მოდელი:91
 სასამართლოში ყველა საქმე განიხილებოდა ღია სხდომაზე.
 დახურულ სხდომაზე საქმის განხილვა დასაშვები იყო მხოლოდ კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
 სასამართლო გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში ცხადდებოდა საქვეყნოდ.
 სასამართლოში, ასევე სასამართლო სხდომის დარბაზში საქმის განხილვის
ფოტო-, კინო-, ვიდეოგადაღება და ტრანსლაცია დაუშვებელი იყო, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ამას ახორციელებდა სასამართლო ან სასამართლოს მიერ
უფლებამოსილი პირი. სასამართლოს შეეძლო, გაევრცელებინა თავის ხელთ
არსებული სასამართლო პროცესის ფოტო-, კინო- და ვიდეოგადაღების
მასალები, თუ ეს არ ეწინააღმდეგებოდა კანონს. სასამართლო სხდომის
სტენოგრაფირება და აუდიოჩაწერა დაიშვებოდა სასამართლოს (მოსამართლის)
მიერ დადგენილი წესით. ეს უფლება შეიძლებოდა, შეზღუდულიყო
სასამართლოს (მოსამართლის) მოტივირებული გადაწყვეტილებით.

III.2. საკანონმდებლო ცვლილებები 2013-2021 წლებში
III.2.1. 2013 წლის 6 მარტის საკანონმდებლო ცვლილება
2013 წლის 6 მარტის საკანონმდებლო ცვლილებით92 გაიზარდა სასამართლო
სხდომის გამჭვირვალობა და შემოღებულ იქნა სასამართლო სხდომის მასობრივი
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იხ. ვენეციის კომისიის 2022 წლის 20 ივნისის N1077/2022 დასკვნა (CDL-AD(2022)010):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
91 იხ. საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 2013 წლამდე მოქმედი
რედაქციის მე-13 მუხლი:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=9
92 იხ. 2013 წლის 6 მარტის ცვლილება (N260-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ უფრო ადრე, 2013 წლის 18 იანვრის
ცვლილებით (N205-რს) ანალოგიური შინაარსის ნორმები სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების
მიზნებისათვის დაემატა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსაც, რომლებიც
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ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქების პრინციპი; კერძოდ, კანონს დაემატა ახალი
ნორმები, რომლებითაც დადგინდა შემდეგი წესები:
 სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს სასამართლო პროცესის აუდიო-,
ვიდეოჩაწერა. სასამართლომ მოთხოვნისთანავე უნდა უზრუნველყოს აუდიო-,
ვიდეოჩანაწერის მხარეებისათვის ან/და სხვა პირთათვის ხელმისაწვდომობა,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სასამართლოს მიერ გამოტანილია განჩინება
სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის თაობაზე. თუ
სასამართლოს მიერ გამოტანილია განჩინება სასამართლო სხდომის
ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის თაობაზე, აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის ასლი
შეიძლება გადაეცეს მხოლოდ მხარეებს, რომლებიც ვალდებული არიან ხელი
მოაწერონ ხელწერილს აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის გაუმჟღავნებლობაზე.
 საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
უფლებამოსილია
შეუზღუდავად
განახორციელოს სასამართლო პროცესის ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეო-,
აუდიოჩაწერა და ეთერში გადაცემა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
სასამართლოს მიერ გამოტანილია განჩინება სასამართლო სხდომის
ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის თაობაზე. საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ვალდებულია უზრუნველყოს ჩანაწერის გადაცემა მასობრივი ინფორმაციის
სხვა საშუალებებისათვის მათი მოთხოვნისთანავე.
 თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ სარგებლობს ამ უფლებამოსილებით,
ასეთი უფლებამოსილებით სარგებლობა შეუძლია საერთო მაუწყებლობის
ლიცენზიის მფლობელ სხვა პირს სასამართლო სხდომის დაწყების წინ საქმის
განმხილველი მოსამართლისათვის წერილობითი განცხადების წარდგენის
საფუძველზე. თუ ასეთი განცხადება წარდგენილია ერთზე მეტი საერთო
მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელის მიერ, მოსამართლე უფლებამოსილ
პირს შეარჩევს წილისყრის საფუძველზე. პირს, რომელიც ახორციელებს
აღნიშნულ უფლებამოსილებას, ეკისრება ჩანაწერის მასობრივი ინფორმაციის
სხვა საშუალებებისათვის მათი მოთხოვნისთანავე გადაცემის ვალდებულებაც.
 სასამართლოს თანხმობით, სასამართლო სხდომის ფოტოგადაღების, კინო-,
ვიდეოჩაწერის უფლებამოსილება აქვთ ასევე მასობრივი ინფორმაციის სხვა
საშუალებებს, მხარეებს ან/და სხვა პირებს დასაბუთებული მოთხოვნის
საფუძველზე. ეს უფლება შეიძლება შეიზღუდოს სასამართლოს (მოსამართლის)
მოტივირებული განჩინებით.
 სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეოჩაწერა და
ეთერში გადაცემა უნდა განხორციელდეს სასამართლოს მიერ წინასწარ

შემდეგ, 2013 წლის 1 მაისის N583-IIს ცვლილებით (სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“
ფარგლებში) სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსიდან ამოღებულ იქნა:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/151
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1868378?publication=0
https://info.parliament.ge/#law-drafting/144
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1823746?publication=0
https://info.parliament.ge/#law-drafting/1275
https://info.parliament.ge/#law-drafting/6044
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1922303?publication=0
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გამოყოფილი ადგილიდან. სასამართლო სხდომის დარბაზში მყოფ ნებისმიერ
პირს აქვს უფლება, თავისი ადგილიდან განახორციელოს სხდომის
აუდიოჩაწერა. აღნიშნული მოქმედებების შესრულებისას დაუშვებელია
სასამართლო სხდომის დარბაზში მოძრაობა, ხმაური, შუქის ან სხვა ისეთი
ემისიების გამოყოფა, რომლებიც ხელს უშლის მართლმსაჯულების
განხორციელების ნორმალურ პროცესს. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში
მოსამართლეს (სასამართლოს) შეუძლია მიიღოს საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო და სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით
დადგენილი ზომები.
 თუ სასამართლო სხდომაში ნაფიცი მსაჯულები მონაწილეობენ, სხდომის
ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერა და ეთერში გადაცემა უნდა
განხორციელდეს ნაფიცი მსაჯულების გადაღების, მათი ვინაობის, გარეგნული
ნიშნების ან/და სხვა პერსონალური მონაცემების გამხელის გარეშე.
 ნებადართულია სასამართლოს ეზოსა და შენობის დერეფანში ფოტოგადაღება,
კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერა და ეთერში გადაცემა.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს მოქმედ
კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილების განხორციელება, რომლითაც სრულად
იქნება უზრუნველყოფილი საქმის განხილვის საქვეყნოობის პრინციპი − საქმის
განხილვის ფოტო-, კინო-, ვიდეოგადაღება და ეთერში გადაცემა. [...]
კანონპროექტის მიღების მიზანია სასამართლო ხელისუფლების მეტი
დემოკრატიულობისა და საქვეყნოობის პრინციპის ჯეროვანი უზრუნველყოფა. [...]
კანონპროექტის არსს წარმოადგენს ახალი რეგულაციებით უზრუნველყოფილი
სასამართლო სხდომების მეტი გამჭვირვალობა და საზოგადოებისათვის სხდომაზე
განხორციელებული ვიდეო/აუდიო ჩანაწერების ხელმისაწვდომობა.“93
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება თითქმის იმეორებს მის ინიციირებამდე
საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი სხვა საკანონმდებლო
ცვლილების ინიციირებული ვერსიის94 ნორმებს, რომლებიც მეორე მოსმენით
განხილვის ეტაპზე შინაარსობრივად გარკვეულწილად შეიცვალა და საბოლოო
რედაქციით 2013 წლის 1 მაისს სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“
ფარგლებში იქნა მიღებული (ვრცლად იხ. III.2.2 ქვეთავი).

III.2.2. 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღა“)

93
94

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/139329
იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
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2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით95 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში), ვენეციის კომისიის მოსაზრებების96 შესაბამისად:
 კანონიდან ამოღებულ იქნა სასამართლო პროცესის აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის
სასამართლოს მიერ იმ პირისთვის გადაცემის ვალდებულება, რომელიც საქმის
მხარე არ არის.
 კანონიდან ამოღებულ იქნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ სასამართლო
პროცესის ეთერში გადაცემის უფლებამოსილება.
 კანონიდან ამოღებულ იქნა შემდეგი ნორმა: „სასამართლოს თანხმობით,
სასამართლო
სხდომის
ფოტოგადაღების,
კინო-,
ვიდეოჩაწერის
უფლებამოსილება აქვთ ასევე მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებს,
მხარეებს ან/და სხვა პირებს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე. ეს
უფლება შეიძლება შეიზღუდოს სასამართლოს (მოსამართლის) მოტივირებული
განჩინებით.“
 კანონის ნორმა დაზუსტდა და მიეთითა, რომ სასამართლო სხდომის დარბაზში
მყოფ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, სასამართლო სხდომის აუდიო ჩაწერა
განახორციელოს არა „თავისი ადგილიდან“, არამედ „სასამართლოს მიერ
წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან“.
 კანონს დაემატა შემდეგი სახის დათქმა: „თუ დაზარალებულის ან/და მოწმის
უსაფრთხოების ინტერესები ამას მოითხოვს, მხარის მოტივირებული
შუამდგომლობის
საფუძველზე
სასამართლოს
შეუძლია
აკრძალოს
დაზარალებულის ან/და მოწმის გადაღება, მისი ვინაობის, გარეგნული ნიშნების
ან/და სხვა პერსონალური მონაცემების გამხელა.“
 კანონს დაემატა შემდეგი სახის აკრძალვა: „დაუშვებელია სასამართლოს მიერ
დადგენილი წესით სასამართლოს შენობაში შესული პირისათვის პირადი
ნივთების, მათ შორის, მობილური ტელეფონის, კომპიუტერის, ფოტო-, კინო-,
ვიდეო- ან/და აუდიოსაშუალებების ჩამორთმევა.“
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.97

95

იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N580-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში; აგრეთვე იმავე საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში შემავალი, 2013 წლის 1
მაისის ცვლილება (N583-IIს) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1924526?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1922303?publication=0
96 იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
97 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
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III.2.3. 2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღა“)
2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებით98 (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღის“ ფარგლებში) კანონს დაემატა შემდეგი სახის ნორმა: „ღია
სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის შედეგად მიღებული სასამართლო
გადაწყვეტილება მთლიანად ქვეყნდება სასამართლოს ვებგვერდზე, ხოლო
დახურულ სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის შედეგად მიღებული
სასამართლო გადაწყვეტილების შემთხვევაში სასამართლოს ვებგვერდზე ამ
გადაწყვეტილების მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი ქვეყნდება. სასამართლო
გადაწყვეტილებებში შეტანილი პირის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების
საკითხი წყდება კანონის შესაბამისად.“
სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის
კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR)
ადამიანის უფლებათა დირექტორატმა (DGI) შეიმუშავეს ერთობლივი დასკვნები.99
ამ დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.100

III.2.4. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის
გადაწყვეტილება

98

იხ. 2017 წლის 8 თებერვლის ცვლილება (N255-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3536739?publication=0
99 იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)031), N774/2014 ერთობლივი დასკვნა
(CDL-AD(2014)032) და N775/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)030):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-geo
100 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
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საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2019 წლის 7 ივნისის N1/4/693,857
გადაწყვეტილებით საქმეზე „ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ საქართველოს
პარლამენტის წინააღმდეგ“101 არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსისა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონის ცალკეულ ნორმათა ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც
გამორიცხავდა ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო
აქტების სრული ტექსტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას. სადავო ნორმების
არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმატიული შინაარსი საკონსტიტუციო
სასამართლოს იმავე გადაწყვეტილებით ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი 2020
წლის 1 მაისიდან.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის იმ წევრებმა,
რომლებიც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები არიან, 2021 წლის 1 ივლისს
პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარუდგინეს საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი,102 რომელიც, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს
ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, კანონის ნორმების
საქართველოს კონსტიტუციასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას ემსახურება.

III.3. დღეს მოქმედი საკანონმდებლო მოდელი
სასამართლო სხდომის გამჭვირვალობასა და საქმის განხილვის საქვეყნოობასთან
დაკავშირებით დღეს მოქმედებს შემდეგი ძირითადი საკანონმდებლო მოდელი:103
 სასამართლოში ყველა საქმე განიხილება ღია სხდომაზე.
 დახურულ სხდომაზე საქმის განხილვა დასაშვებია მხოლოდ კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
 სასამართლო გადაწყვეტილება ყველა შემთხვევაში ცხადდება საქვეყნოდ.
 ღია სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის შედეგად მიღებული სასამართლო
გადაწყვეტილება მთლიანად ქვეყნდება სასამართლოს ვებგვერდზე, ხოლო
დახურულ სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის შედეგად მიღებული
სასამართლო გადაწყვეტილების შემთხვევაში სასამართლოს ვებგვერდზე ამ
გადაწყვეტილების მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი ქვეყნდება. სასამართლო
გადაწყვეტილებებში
შეტანილი
პირის
პერსონალური
მონაცემების
გამჟღავნების საკითხი წყდება კანონის შესაბამისად.
 სასამართლო ვალდებულია უზრუნველყოს სასამართლო პროცესის აუდიო-,
ვიდეოჩაწერა. სასამართლომ მოთხოვნისთანავე უნდა უზრუნველყოს აუდიო-,
ვიდეოჩანაწერის მხარეებისთვის ხელმისაწვდომობა. თუ სასამართლოს მიერ
გამოტანილია განჩინება სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად
დახურვის თაობაზე, მხარეები ვალდებული არიან ხელი მოაწერონ ხელწერილს
აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის გაუმჟღავნებლობაზე.
101

იხ. https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1268
იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/22494
103 იხ. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-13 და 131 მუხლები.
102

123

 საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
უფლებამოსილია
შეუზღუდავად
განახორციელოს სასამართლო პროცესის ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეო-,
აუდიოჩაწერა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სასამართლოს მიერ
გამოტანილია განჩინება სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად
დახურვის
თაობაზე.
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი
ვალდებულია
უზრუნველყოს ჩანაწერის გადაცემა მასობრივი ინფორმაციის სხვა
საშუალებებისათვის მათი მოთხოვნისთანავე.
 თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ სარგებლობს ამ უფლებამოსილებით,
ასეთი უფლებამოსილებით სარგებლობა შეუძლია სხვა საერთო საეთერო
მაუწყებელს სასამართლო სხდომის დაწყების წინ საქმის განმხილველი
მოსამართლისათვის წერილობითი განცხადების წარდგენის საფუძველზე. თუ
ასეთი განცხადება წარდგენილია ერთზე მეტი საერთო საეთერო მაუწყებლის
მიერ, მოსამართლე უფლებამოსილ პირს შეარჩევს წილისყრის საფუძველზე.
პირს, რომელიც ახორციელებს აღნიშნულ უფლებამოსილებას, ეკისრება
ჩანაწერის მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებისათვის მათი
მოთხოვნისთანავე გადაცემის ვალდებულებაც.
 სასამართლო სხდომის დარბაზში ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეოჩაწერა უნდა
განხორციელდეს სასამართლოს მიერ წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან.
სასამართლო სხდომის დარბაზში მყოფ ნებისმიერ პირს აქვს უფლება,
სასამართლოს მიერ წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან განახორციელოს
სასამართლო
სხდომის
აუდიოჩაწერა.
აღნიშნული
მოქმედებების
განხორციელებისას დაუშვებელია სასამართლო სხდომის დარბაზში მოძრაობა,
ხმაური, შუქის ან სხვა ისეთი ემისიების გამოყოფა, რომლებიც ხელს უშლის
მართლმსაჯულების განხორციელების ნორმალურ პროცესს. ამ წესის
დარღვევის შემთხვევაში მოსამართლეს (სასამართლოს) შეუძლია მიიღოს
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო და სამოქალაქო საპროცესო
კანონმდებლობით დადგენილი ზომები.
 თუ სასამართლო სხდომაში ნაფიცი მსაჯულები მონაწილეობენ, სასამართლო
სხდომის ფოტოგადაღება, კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერა უნდა განხორციელდეს
ნაფიცი მსაჯულების გადაღების, მათი ვინაობის, გარეგნული ნიშნების ან/და
სხვა პერსონალური მონაცემების გამხელის გარეშე.
 თუ დაზარალებულის ან/და მოწმის უსაფრთხოების ინტერესები ამას
მოითხოვს,
მხარის
მოტივირებული
შუამდგომლობის
საფუძველზე
სასამართლოს შეუძლია აკრძალოს დაზარალებულის ან/და მოწმის გადაღება,
მისი ვინაობის, გარეგნული ნიშნების ან/და სხვა პერსონალური მონაცემების
გამხელა.
 ნებადართულია სასამართლოს ეზოსა და შენობის დერეფანში ფოტოგადაღება,
კინო-, ვიდეო-, აუდიოჩაწერა და ეთერში გადაცემა ყოველგვარი შეზღუდვის
გარეშე. დაუშვებელია სასამართლოს მიერ დადგენილი წესით სასამართლოს
შენობაში შესული პირისათვის პირადი ნივთების, მათ შორის, მობილური
ტელეფონის, კომპიუტერის, ფოტო-, კინო-, ვიდეო- ან/და აუდიოსაშუალებების
ჩამორთმევა.
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IV. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის
დაკომპლექტებასა და საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან, საბჭოს
ზოგად საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები 2013-2021
წლებში

IV.1. 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღა“)
2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით104 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში) ძირეულად შეიცვალა საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და პირობები; კერძოდ,
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით:
 გაუქმდა შეზღუდვა, რომ პარლამენტს შეეძლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრებად მხოლოდ პარლამენტის წევრები აერჩია. ამასთანავე, გაუქმდა პირობა,
რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე საბჭოს ex
officio წევრი უნდა ყოფილიყო.
 საქართველოს პრეზიდენტს ჩამოერთვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2 წევრის
დანიშვნის უფლებამოსილება და საბჭოს ამ წევრთა არჩევის უფლებამოსილება
მიენიჭა პარლამენტს. შედეგად, პარლამენტის მიერ ასარჩევ საბჭოს წევრთა
რაოდენობა 4-დან 6-მდე გაზრდა.
 შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევისას მის
მიმართ დადგენილი მოთხოვნები, კერძოდ: საკანონმდებლო ცვლილებამდე
საბჭოს იმ წევრებთან მიმართებით, რომლებსაც პარლამენტი ირჩევდა, კანონი
ადგენდა ერთადერთ დანაწესს  საბჭოს წევრის არჩევისას პარლამენტს უნდა
გაეთვალისწინებინა კანდიდატის პროფესიული გამოცდილება, მისი
მორალური რეპუტაცია და ეთიკური სტანდარტები (საბჭოს ყველა ამ წევრს
პარლამენტი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, პარლამენტის წევრთაგან ირჩევდა,
ხოლო პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე საბჭოს
ex officio წევრი იყო). იგივე დანაწესი მოქმედებდა საქართველოს პრეზიდენტის
მიერ საბჭოს წევრის დანიშვნის დროსაც, თუმცა პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ
საბჭოს წევრს იმავდროულად მოეთხოვებოდა, რომ ყოფილიყო საქართველოს
მოქალაქე 25 წლის ასაკიდან და ჰქონოდა უმაღლესი იურიდიული განათლება.
საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად კი, საბჭოს არამოსამართლე წევრის
მიმართ არსებული აღნიშნული მოთხოვნები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა:
„საქართველოს პარლამენტმა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრად შეიძლება აირჩიოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი
იურიდიული განათლება, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის
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იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N580-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
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გამოცდილება, მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის
აღიარებული სპეციალისტია.“
 დადგინდა პარლამენტის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა (საბჭოს
არამოსამართლე წევრთა) არჩევის შემდეგი ახალი წესი და პირობები:
 „საქართველოს პარლამენტი კონკურსის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით
ირჩევს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 წევრს, რომლებიც
შეირჩევიან საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში
მოღვაწე პროფესორებისა და მკვლევრებისაგან, საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის
წევრებისაგან
ან/და
საქართველოს
არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების მიერ წარდგენილი პირებისაგან,
შესაბამისი
ორგანიზაციის
კოლეგიური
ხელმძღვანელი
ორგანოს
რეკომენდაციის
საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული
არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის ერთ-ერთი სფერო
კონკურსის გამოცხადებამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში უნდა იყოს
წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების
განხორციელება
სასამართლოებში განხორციელებულ სამართალწარმოებაში. თითოეული
ზემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაცია უფლებამოსილია საქართველოს
პარლამენტს წარუდგინოს არაუმეტეს 3 კანდიდატურისა. საქართველოს
პარლამენტის წევრის, მოსამართლისა და პროკურორის კანდიდატად
წარდგენა არ შეიძლება. კანდიდატურების წარდგენის, [კანონით] დადგენილ
მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის, მათი განხილვისა და
პარლამენტის პლენარული სხდომისთვის წარდგენის წესი და ვადა
განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით105.“
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იხ. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში 2013 წლის 5 აპრილს შეტანილი ცვლილება (N528IIს), რომლითაც დადგინდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევისას
კანდიდატურების წარდგენისა და კომიტეტისა და ფრაქციების მიერ განხილვის შემდეგი წესი და
ვადები: კანდიდატურები პარლამენტს უნდა წარედგინოს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრის: ა) უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუადრეს მე-60 და არაუგვიანეს მე-40
დღისა; ბ) უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში − უფლებამოსილების შეწყვეტის
დღიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა. კანდიდატურების წარდგენის ვადებს
პარლამენტის ვებგვერდზე აქვეყნებს პარლამენტის თავმჯდომარე. კანდიდატურის წარდგინებას
უნდა დაერთოს სარეკომენდაციო წერილი, კანდიდატის საქმიანი ბიოგრაფია, პირადობის
მოწმობის ან პასპორტის ასლი, უმაღლესი იურიდიული განათლებისა და სპეციალობით მუშაობის
არანაკლებ 10 წლის გამოცდილების დამადასტურებელი საბუთების ასლები, სამართლის
საკითხებზე გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა (თუ აქვს ასეთი შრომები), კანდიდატის
წერილობითი თანხმობა, ხოლო თუ წარმდგენი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირია − აგრეთვე ამ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის მიმართ კანონით
დადგენილი მოთხოვნის დამადასტურებელი საბუთები. პარლამენტისთვის წარდგენილი
საბუთები დაუყოვნებლივ გადაეცემა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, რომელმაც
მათი განხილვა, კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად, უნდა
დაასრულოს კანდიდატურების წარდგენის ვადის ამოწურვიდან: ა) 10 კალენდარული დღის ვადაში,
თუ კანდიდატურა წარდგენილია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის
ამოწურვამდე; ბ) 4 კალენდარული დღის ვადაში, თუ კანდიდატურა წარდგენილია იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში. პარლამენტის
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ საბუთების განხილვის დასრულების შემდეგ იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტი იმ კანდიდატთა სიას, რომლებიც შეესაბამებიან კანონით დადგენილ
მოთხოვნებს, სათანადო საბუთებთან ერთად წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს. პარლამენტის
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 „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად პარლამენტის
პლენარული სხდომისთვის წარდგენილ კანდიდატებს კენჭი ცალ-ცალკე
ეყრებათ.106 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩეული
კანდიდატები გამოვლინდებიან საქართველოს პარლამენტის სრული
შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით, [„საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა] და საქართველოს
პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი წესით. თუ კენჭისყრის პირველ
ტურში ყველა ვაკანსია ვერ შეივსო, კენჭისყრის მომდევნო ტურებში
არჩეული კანდიდატი გამოვლინდება საქართველოს პარლამენტის სრული
შემადგენლობის უმრავლესობით. ამასთანავე, ასეთი კვორუმით არჩეულ
წევრთა რაოდენობა ოთხს არ უნდა აღემატებოდეს.“
 „კენჭისყრის პირველ ტურში არჩეულად ჩაითვლებიან კანდიდატები,
რომლებიც საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის სულ ცოტა
2/3-ის ხმებს მიიღებენ. თუ ასეთ კანდიდატთა რაოდენობა არსებულ
ვაკანსიაზე მეტი აღმოჩნდა, არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო შედეგის
მქონე სათანადო რაოდენობის კანდიდატი. თუ არჩეული ვერ გამოვლინდა
რამდენიმე კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების მიღების გამო,
ამ კანდიდატებს ხელახლა ეყრებათ კენჭი და არჩეულად ჩაითვლება
საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი.“
 „თუ კენჭისყრის პირველ ტურში ყველა ვაკანსია ვერ შეივსო, იმავე დღეს ან
უახლოეს პლენარულ სხდომაზე გაიმართება კენჭისყრის მე-2 ტური,
რომელშიც კენჭი ეყრებათ დარჩენილთაგან პირველ ტურში საუკეთესო
შედეგის მქონე კანდიდატებს, რომელთა რაოდენობაც ვაკანტურ ადგილებზე
ორჯერ მეტი არ უნდა იყოს. თუ კანდიდატთა რაოდენობა ამ რიცხვზე მეტი
აღმოჩნდა მათ მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების მიღების გამო, კენჭი
ეყრება ყველა ასეთ კანდიდატს. მე-2 ტურში არჩევისთვის საკმარისია
საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის
მხარდაჭერა შემდეგი პირობების დაცვით: ა) თუ კენჭისყრის მე-2 ტურის
ბიურო კანდიდატთა სიასა და თანდართულ საბუთებს დაუყოვნებლივ გადასცემს ფრაქციებს.
ფრაქციებს უფლება აქვთ, წარდგენილი კანდიდატურები განიხილონ პარლამენტის ბიუროსთვის
კანდიდატთა სიის წარდგენიდან: ა) 2 კვირის ვადაში, თუ კანდიდატურა წარდგენილია იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე; ბ) 1 კვირის ვადაში, თუ
კანდიდატურა წარდგენილია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადამდე
შეწყვეტის შემთხვევაში:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1896879?publication=0
https://info.parliament.ge/#law-drafting/222
106 იხ. აგრეთვე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში 2013 წლის 5 აპრილს შეტანილი
ცვლილება (N528-IIს): „პარლამენტი ფრაქციათა მიერ განხილვის ვადის დასრულებიდან უახლოეს
პლენარულ სხდომაზე განხილვის გარეშე იწყებს კენჭისყრას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს [...] წევრების ასარჩევად. კანდიდატებს კენჭი ცალ-ცალკე ეყრებათ. კენჭისყრის რიგითობა
განისაზღვრება ანბანურად, კანდიდატთა გვარების მიხედვით. კენჭისყრის დაწყებამდე
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენელი პარლამენტს გააცნობს
წარდგენილ კანდიდატთა მონაცემებს. პარლამენტში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრების არჩევნები, საჭიროების შემთხვევაში, იმართება 3 ტურად.“:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1896879?publication=0
https://info.parliament.ge/#law-drafting/222
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გამართვამდე
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
შემადგენლობაში აღმოჩნდა 2/3-ის უმრავლესობით არჩეული 2 წევრი,
კენჭისყრის მე-2 ტურში არჩეულად ჩაითვლებიან კანდიდატები, რომლებიც
საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის
მხარდაჭერას მიიღებენ. თუ ასეთ კანდიდატთა რაოდენობა ასარჩევ
რაოდენობაზე მეტი აღმოჩნდა, არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო შედეგის
მქონე სათანადო რაოდენობის კანდიდატი. თუ არჩეული ვერ გამოვლინდა
რამდენიმე კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების მიღების გამო,
ამ კანდიდატებს ხელახლა ეყრებათ კენჭი და არჩეულად ჩაითვლება
საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი; ბ) თუ კენჭისყრის მე-2 ტურის
გამართვამდე
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
შემადგენლობაში აღმოჩნდა 2/3-ის უმრავლესობით არჩეული მხოლოდ 1
წევრი და მე-2 ტურში ვერავინ მიიღო 2/3-ის უმრავლესობის მხარდაჭერა, 1
ადგილი ვაკანტური დარჩება, ხოლო დანარჩენ ადგილებზე არჩეულები
გამოვლინდებიან [ზემოხსენებული „ა“ პუნქტით] დადგენილი წესით; გ) თუ
კენჭისყრის მე-2 ტურის გამართვამდე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს შემადგენლობაში არ აღმოჩნდა 2/3-ის უმრავლესობით არჩეული
წევრი და მე-2 ტურში ვერავინ მიიღო 2/3-ის უმრავლესობის მხარდაჭერა, 2
ადგილი ვაკანტური დარჩება, ხოლო დანარჩენ ადგილებზე არჩეულები
გამოვლინდებიან [ზემოხსენებული „ა“ პუნქტით] დადგენილი წესით.“
 „თუ კენჭისყრის მე-2 ტურის გამართვის შედეგად კვლავ ვერ შეივსო ყველა
ვაკანსია, 2 დღის შემდეგ გაიმართება კენჭისყრის მე-3 ტური, რომელშიც
კენჭი ეყრებათ დარჩენილთაგან მე-2 ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე
კანდიდატებს და არჩეული კანდიდატები გამოვლინდებიან [კენჭისყრის მე2 ტურისთვის დადგენილი] წესით.“
 „თუ კენჭისყრის სამივე ტურის გამართვის შემდეგ ისევ დარჩა შეუვსებელი
ვაკანსია, 70 კალენდარული დღის ვადაში გაიმართება ხელახალი არჩევნები
[...].“
 გაუქმდა
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
თავმჯდომარის
ექსკლუზიური უფლებამოსილება, წარედგინა საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციის მიერ ასარჩევ საბჭოს წევრთა კანდიდატურები (იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა კანდიდატურები) და იგი
საქართველოს
მოსამართლეთა
კონფერენციაზე
დამსწრე
ნებისმიერ
მოსამართლეს მიენიჭა.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის არჩევისას მის მიმართ
დადგინდა შემდეგი დამატებითი მოთხოვნები: „საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციის მიერ არჩეული წევრი არ შეიძლება იყოს უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატის წევრი ან რომელიმე სასამართლოს თავმჯდომარე.
ასეთი წევრი ასევე არ შეიძლება იყოს სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი
მოადგილე ან მოადგილე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს თანამდებობა მას
თანამდებობრივად უკავია კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარეობის გამო.
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეულ წევრთაგან სამზე
მეტი არ შეიძლება იყოს კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარე.“
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 დადგინდა მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრის ასარჩევად საჭირო ხმათა რაოდენობა  მოსამართლეთა კონფერენციის
სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის უმრავლესობა  და ამ საკითხზე კენჭისყრის
ფარულობა.
 დადგინდა მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრთა (საბჭოს მოსამართლე წევრთა) არჩევის შემდეგი წესი და პირობები:
 „საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ცალკე უყრის კენჭს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებს იმ 3
მოსამართლე წევრის თანამდებობაზე, რომლებიც, [კანონის] თანახმად,
უფლებამოსილი არიან, საბჭოს წევრის თანამდებობასთან ერთად შეითავსონ
სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა, და ცალკე
უყრის კენჭს კანდიდატებს დანარჩენი 5 მოსამართლე წევრის
თანამდებობაზე, რომლებიც უფლებამოსილი არ არიან, შეითავსონ
რომელიმე ასეთი თანამდებობა. პირს, რომელსაც უკავია უზენაესი
სასამართლოს
სადისციპლინო
პალატის
წევრის,
სასამართლოს
თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო
კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა და კენჭს იყრის იმ
წევრის თანამდებობაზე, რომელსაც არა აქვს უფლება, შეითავსოს რომელიმე
ზემოთ ჩამოთვლილი თანამდებობა, წევრად არჩევის შემთხვევაში უწყდება
წევრის
თანამდებობასთან
შეუთავსებელ
თანამდებობაზე
ყოფნის
უფლებამოსილება. თუ იმ 3 წევრის თანამდებობაზე, რომლებსაც უფლება
აქვთ, შეითავსონ სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის
თანამდებობა, წევრად არჩევის მსურველთა რაოდენობა სამზე ნაკლებია, ან
კენჭისყრის შედეგად სამზე ნაკლებმა წევრმა დააგროვა ხმათა საჭირო
რაოდენობა, ვაკანტურ ადგილზე შეიძლება აირჩეს პირი, რომელსაც არ
უკავია სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა.“
 „თუ [არჩევისას] ხმათა საჭირო რაოდენობა მიიღო ასარჩევ რაოდენობაზე
მეტმა კანდიდატმა, არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო შედეგების მქონე
კანდიდატების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვაკანტური ადგილების
დასაკავებლად. 2 ან მეტი კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების
მიღების შემთხვევაში ამ კანდიდატებს ხელახლა ეყრებათ კენჭი. არჩეულად
ჩაითვლება მათგან საუკეთესო შედეგის მქონე ის კანდიდატი, რომელიც
მიიღებს
საქართველოს
მოსამართლეთა
კონფერენციის
სრული
შემადგენლობის ხმათა არანაკლებ 1/4-ს.“
 „თუ [არჩევისას] ხმათა საჭირო რაოდენობა მიიღო ასარჩევ რაოდენობაზე
ნაკლებმა კანდიდატმა, იმ კანდიდატებს, რომელთაც ვერ მიიღეს ხმათა
საჭირო რაოდენობა, ხელახლა ეყრებათ კენჭი. არჩეულად ჩაითვლება
საუკეთესო შედეგების მქონე კანდიდატების ის რაოდენობა, რომელიც
საჭიროა ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად. ამასთანავე, კანდიდატის
მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა არ უნდა იყოს საქართველოს
მოსამართლეთა კონფერენციის სრული შემადგენლობის ხმათა 1/4-ზე
ნაკლები.“
 აიკრძალა ერთი და იმავე პირის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად
ზედიზედ ორჯერ არჩევა.
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 შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის არჩევის პირობები და მისი
უფლებამოსილების ვადა, საბჭოს მდივანს აეკრძალა საერთო სასამართლოში
გარკვეულ თანამდებობათა დაკავება, კერძოდ: საკანონმდებლო ცვლილებამდე
საბჭოს მდივანს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინებით, 3 წლის
ვადით ირჩევდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია; საკანონმდებლო
ცვლილებით კი განისაზღვრა, რომ „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მდივანს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე
წევრებისგან 4 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენცია. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს არ
შეიძლება იმავდროულად ეკავოს სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი პირველი
მოადგილის ან მოადგილის, კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის
თანამდებობა.“ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის არჩევისას მისი
კანდიდატურის წარდგენის უფლება მიენიჭა საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციაზე დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს; ამასთანავე, დადგინდა
მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ საბჭოს მდივნის ასარჩევად საჭირო ხმათა
რაოდენობა  მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის
უმრავლესობა  და ამ საკითხზე კენჭისყრის ფარულობა.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების
წესისა და პირობების ძირეულად შეცვლის პარალელურად კანონის გარდამავალი
დებულების საფუძველზე უფლებამოსილება შეუწყდათ იმ დროს მოქმედ საბჭოს
არამოსამართლე წევრებსა და იმ მოსამართლე წევრებს, რომელთაც ბოლო 1 წლის
განმავლობაში ეკავათ სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილის
ან მოადგილის, კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა ან/და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩეული იყვნენ საქართველოს
მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ. ამასთანავე,
კანონის გარდამავალი დებულებებით განისაზღვრა 1 თვის ვადაში საბჭოს ახალი
წევრებით დაკომპლექტების ვალდებულება.
საკანონმდებლო ცვლილებით ახლებურად მოწესრიგდა აგრეთვე იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებული
ზოგიერთი საკითხი, კერძოდ:
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის
საფუძვლების ჩამონათვალს დაემატა შემდეგი საფუძვლები: მოვალეობის
არაჯეროვანი შესრულება; და წევრად არჩევა ან დანიშვნა არაუფლებამოსილი
ორგანოს მიერ ან კანონით დადგენილი წესის დარღვევით.
 დაზუსტდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების
შეწყვეტის წესი და პირობები, კერძოდ: საკანონმდებლო ცვლილებამდე
მოქმედებდა საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი წესი და
პირობები:
„საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
წევრს
თანამდებობიდან ათავისუფლებს შესაბამისად საქართველოს პრეზიდენტი,
საქართველოს პარლამენტი ან საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია.
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრს თანამდებობიდან ათავისუფლებს უზენაესი
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სასამართლოს თავმჯდომარის წარდგინებით. საქართველოს პრეზიდენტი
უფლებამოსილია გაათავისუფლოს მის მიერ დანიშნული საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე.
გარდა [კანონით] გათვალისწინებული საფუძვლებისა, საქართველოს
პარლამენტის წევრის, მოსამართლის და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობის მიხედვით შემავალი წევრის
თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველია შესაბამისად საქართველოს
პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა, მოსამართლის და
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში თანამდებობის
მიხედვით შემავალი წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლება (გადაყენება).“
საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად კი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების
შეწყვეტის წესი და პირობები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა: „საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს თანამდებობიდან ათავისუფლებს
შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი ან საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენცია. [„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 48-ე] მუხლის პირველი პუნქტის „ა“–„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული
რომელიმე გარემოების107 არსებობისას საქართველოს პარლამენტი ან
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ასეთი გარემოების არსებობის
შესახებ ინფორმაციას იღებს ცნობად, გადაწყვეტილების მიღების გარეშე, ხოლო
[„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 48-ე]
მუხლის პირველი პუნქტის „თ“–„ლ“ ქვეპუნქტებში მითითებული რომელიმე
გარემოების108 არსებობისას – კენჭს უყრის გადაწყვეტილებას საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.
საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ გადაწყვეტილებას იღებს ფარული
კენჭისყრით, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით. გარდა [კანონით]
გათვალისწინებული საფუძვლებისა, მოსამართლის საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველია
მოსამართლის თანამდებობიდან მისი ვადამდე გათავისუფლება (გადაყენება).“
საკანონმდებლო ცვლილებით ახლებურად მოწესრიგდა იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოსთან დაკავშირებულ სხვა ცალკეული საკითხებიც, კერძოდ:
 გაიზარდა ზოგ საკითხზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
მისაღებად საჭირო საბჭოს წევრთა ხმათა რაოდენობა, დადგინდა ამ
გადაწყვეტილებების ნაწილის ფარული კენჭისყრით მიღების წესი; კერძოდ:
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ეს გარემოებებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი
საფუძვლები: პირადი განცხადება; მისი თანხმობით სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა ან არჩევა;
სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ აღიარება; მის
მიმართ საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;
საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ვადის
ამოწურვა; გარდაცვალება.
108 ეს გარემოებებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი
საფუძვლები: წელიწადში 4 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თავისი უფლებამოსილების
განხორციელების შეუძლებლობა; მოვალეობის სისტემატური შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი
შესრულება; შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობა; წევრად არჩევა
ან დანიშვნა არაუფლებამოსილი ორგანოს მიერ ან კანონით დადგენილი წესის დარღვევით.
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 საკანონმდებლო ცვლილებამდე სადისციპლინო საკითხზე საბჭოს მიერ
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო იყო საბჭოს სხდომაზე დამსწრე
საბჭოს წევრთა ხმათა უმრავლესობა. საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად,
საბჭოს ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო გახდა საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერა; ამასთანავე, დადგინდა ამ
გადაწყვეტილების ფარული კენჭისყრით მიღების წესი.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოსამართლის დანიშვნის შესახებ საბჭოს
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო იყო საბჭოს სხდომაზე დამსწრე
საბჭოს წევრთა ხმათა უმრავლესობა, მაგრამ არანაკლებ საბჭოს სრული
შემადგენლობის უმრავლესობისა. საკანონმდებლო ცვლილების შედეგად,
საბჭოს ასეთი გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო გახდა საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის მხარდაჭერა; ამასთანავე, დადგინდა ამ
გადაწყვეტილების ფარული კენჭისყრით მიღების წესი.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე საბჭოს რეგლამენტის დასამტკიცებლად
საჭირო იყო საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5-ის მხარდაჭერა.
საკანონმდებლო
ცვლილების
შედეგად,
საბჭოს
რეგლამენტის
დასამტკიცებლად საჭირო გახდა საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ
2/3-ის მხარდაჭერა.
 დადგინდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის საბჭოს წევრთა არანაკლებ
1/3-ის მოთხოვნით მოწვევის შესაძლებლობა (საკანონმდებლო ცვლილებამდე
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის მოწვევის უფლებამოსილება ჰქონდა
საბჭოს თავმჯდომარეს ან საბჭოს მდივანს, ხოლო საკანონმდებლო ცვლილების
შედეგად ეს უფლებამოსილება, მათ გარდა, საბჭოს წევრთა არანაკლებ 1/3-საც
მიენიჭა).
 დადგინდა პარლამენტის მიერ ახალი წესითა და პირობებით არჩეული საბჭოს
წევრთა მიმართ თანამდებობრივი შეუთავსებლობის შემდეგი მოთხოვნები:
„საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრს არ შეიძლება ეკავოს რაიმე სხვა თანამდებობა
სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში,
ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას, უშუალოდ ახორციელებდეს სამეწარმეო
საქმიანობის სუბიექტის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო,
საკონტროლო,
სარევიზიო
ან
საკონსულტაციო
ორგანოს
წევრის
უფლებამოსილებას ან ეწეოდეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა
სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. იგი არ შეიძლება
იყოს პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ან/და მონაწილეობდეს პოლიტიკურ
საქმიანობაში.“
 კანონიდან ამოღებულ იქნა ჩანაწერი, რომელიც პარლამენტის მიერ არჩეული
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრისთვის (პარლამენტის წევრისთვის) საბჭოს
წევრის უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელების გამო დანამატის
მიცემის შესაძლებლობას იძლეოდა. ამასთანავე, პარლამენტის მიერ ახალი
წესითა და პირობებით არჩეულ საბჭოს წევრებს დაუდგინდათ საბჭოს წევრის
მოვალეობის შესრულებისთვის ანაზღაურება საქართველოს სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით (ეს
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ანაზღაურება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის გამოყოფილი საბიუჯეტო
ასიგნებებიდან გაიცემა).
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს მოქმედ
კანონმდებლობაში დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მოსამართლეთა
კორპუსის ფორმირებისათვის არაეფექტური რეგულაციების არსებობა. კერძოდ,
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონით საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარის კომპეტენციას განეკუთვნება საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების და საბჭოს მდივნის
კანდიდატურის წარდგენა, რაც ვერ უზრუნველყოფს საბჭოს დამოუკიდებლობას
იმ ვითარებაში, როდესაც საბჭო გვევლინება მოსამართლეებზე დისციპლინური
საქმისწარმოების განმხილველ, მოსამართლეთა დანიშვნა-გათავისუფლებაზე
უფლებამოსილ ორგანოდ. [...] ასევე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
დაკომპლექტებისას არაა უზრუნველყოფილი საზოგადოების წარმომადგენლობა,
არ არსებობს საზოგადოების ჩართულობა საბჭოს საქმიანობაში. [...] კანონპროექტის
მიღების მიზანია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეორგანიზაცია,
დამოუკიდებელი
და
მიუკერძოებელი
მოსამართლეთა
კორპუსის
ფორმირებისათვის ეფექტური რეგულაციების შემოღება, იუსტიციის უმაღლესი
[საბჭოს] [...] ფორმირების წესის შეცვლა. კერძოდ, პროექტით შემოთავაზებული
რეგულაციების შესაბამისად, იზრდება იუსტიციის უმაღლესი [საბჭოს] [...]
დამოუკიდებლობის ხარისხი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისგან და
უზრუნველყოფილი ხდება საზოგადოების წარმომადგენლობის მონაწილეობა
საბჭოს საქმიანობაში. [...] კანონპროექტის მიზანია, ასევე, გაიზარდოს
მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს როლი იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს ფორმირებაში.“109
სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მის მიღებამდე გაეგზავნა
ვენეციის კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ შეიმუშავა დასკვნა.110 ამ
დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების ძირითადი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა და აისახა კანონპროექტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.111
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იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/158436
იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
111 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
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IV.2. 2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ პირველი ნაწილი)
2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით112 (სასამართლო რეფორმის
„მეორე ტალღის“ პირველი ნაწილის ფარგლებში) განხორციელდა საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების წესისა და
პირობების მომდევნო ცვლილება; კერძოდ, აღნიშნული საკანონმდებლო
ცვლილებით:
 საქართველოს პრეზიდენტს დაუბრუნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 1
წევრის დანიშვნის უფლებამოსილება. შედეგად, პარლამენტის მიერ ასარჩევ
საბჭოს წევრთა რაოდენობა 6-დან 5-მდე შემცირდა. ამასთანავე, დადგინდა
პრეზიდენტის მიერ საბჭოს წევრის დანიშვნის შემდეგი ვადები და პროცედურა:
„საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს კონკურსის საფუძველზე
ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს შესაბამისი წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუადრეს
1 თვისა და არაუგვიანეს 1 კვირისა, ხოლო მისი უფლებამოსილების ვადამდე
შეწყვეტის შემთხვევაში − უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1
თვისა. პირველ შემთხვევაში კანდიდატურები საქართველოს პრეზიდენტს
წარედგინება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის
უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 30-ე დღიდან 10 დღის განმავლობაში,
ხოლო მეორე შემთხვევაში − მისი უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 10 დღის
ვადაში. კონკურსის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ოფიციალურ ვებგვერდზე და მასობრივი
ინფორმაციის საშუალებათა მეშვეობით. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრობის კანდიდატის წარმდგენი ორგანიზაცია და კანდიდატი უნდა
აკმაყოფილებდნენ [პარლამენტის მიერ საბჭოს წევრის არჩევის შემთხვევაში]
დადგენილ შესაბამის მოთხოვნებს. აღნიშნული ორგანიზაცია უფლებამოსილია
საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინოს არაუმეტეს 1 კანდიდატურისა.“
საკანონმდებლო ცვლილებით განისაზღვრა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული
საბჭოს წევრის თანამდებობრივი შეუთავსებლობის შემთხვევებიც, რომლებიც
იგივეა, რაც პარლამენტის მიერ არჩეული საბჭოს წევრისა. პარლამენტის მიერ
არჩეული საბჭოს წევრის ანალოგიურად, პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ საბჭოს
წევრს თავისი მოვალეობის შესრულებისათვის დაუდგინდა ანაზღაურება
საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობრივი
სარგოს ოდენობით, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის გამოყოფილი
საბიუჯეტო ასიგნებებიდან გაიცემა.
 გაფართოვდა პარლამენტის მიერ საბჭოს არამოსამართლე წევრის არჩევისას მის
მიმართ დადგენილი მოთხოვნები, კერძოდ, საბჭოს აღნიშნული წევრის მიმართ
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იხ. 2013 წლის 1 ნოემბრის ცვლილება (N1489-Iს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/417
https://info.parliament.ge/#law-drafting/534
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2077760?publication=1
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დადგენილი უმაღლესი იურიდიული განათლების ქონის მოთხოვნა შეიცვალა
მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის უმაღლესი
იურიდიული განათლების ქონის მოთხოვნით.
 შინაარსობრივად დაზუსტდა და დაიხვეწა პარლამენტის მიერ საბჭოს წევრის
არჩევისას კენჭისყრის პროცედურის დამდგენი ნორმები.113
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღება განპირობებულია საქართველოს
კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილებით, რომლებიც ამოქმედდება 2013 წლის
ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის
მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. აღნიშნული ცვლილებების ამოქმედების
დღიდან საქართველოს პრეზიდენტს მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციით
განსაზღვრული უფლებამოსილებები ექნება. იმის გათვალისწინებით, რომ
საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებები ამჟამად განსაზღვრულია
სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებით, აუცილებელია შესაბამის აქტებში
ცვლილების
განხორციელება
და
საქართველოს
პრეზიდენტის
უფლებამოსილებების სხვადასხვა ორგანოებსა და თანამდებობის პირებზე
გადანაწილება. [...] კანონპროექტის მიზანია „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს
კონსტიტუციაში შესულ იმ ცვლილებებთან, რომლებიც ამოქმედდება 2013 წლის
ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის
მიერ ფიცის დადების მომენტიდან. [...] კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის
მოთხოვნიდან გამომდინარე, კანონით განისაზღვრა, რომ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი,
რომელიც ჩაანაცვლებს საქართველოს პარლამენტის მიერ ასარჩევ საბჭოს ერთ
წევრს.“114
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მეორე ტალღის“ პირველი
ნაწილის ფარგლებში განხორციელებული 2013 წლის 1 ნოემბრის საკანონმდებლო
ცვლილების მიმართ გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა
„დაძლია“ საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტის შესაბამისად.115
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საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის არჩევისას
კენჭისყრის პროცედურის დამდგენი ნორმები ანალოგიურად დაზუსტდა და დაიხვეწა ასევე
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში, რაც სხვა საკანონმდებლო ინიციატივის ფარგლებში
განხორციელდა (იხ. 2013 წლის 29 ნოემბრის ცვლილება (N1688-Iს) საქართველოს პარლამენტის
რეგლამენტში):
https://info.parliament.ge/#law-drafting/843
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2113237?publication=0
114 იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/29426
115 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/534
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IV.3. 2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღა“)
2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებით116 (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღის“ ფარგლებში) ახლებურად მოწესრიგდა საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტებასა და საბჭოს საქმიანობის
გამჭვირვალობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი; კერძოდ:
 პარლამენტის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ასარჩევად საჭირო
ხმათა რაოდენობა პარლამენტის სრული შემადგენლობის 2/3-დან შემცირდა
პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე. ამ ცვლილებიდან
გამომდინარე, შეიცვალა და დაზუსტდა აგრეთვე პარლამენტის მიერ საბჭოს
წევრთა კანდიდატურების კენჭისყრის პირველი და მე-2 ტურების გამართვის
პროცედურა.117
 საქართველოს პრეზიდენტისთვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 1 წევრის
დანიშვნის უფლებამოსილების დაბრუნებიდან გამომდინარე (რაც სასამართლო
რეფორმის „მეორე ტალღის“ პირველი ნაწილის ფარგლებში განხორციელდა −
იხ. IV.2 ქვეთავი), პრეზიდენტს სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“
ფარგლებში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებით მიენიჭა საბჭოს
აღნიშნული წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლების უფლებამოსილებაც,
ანალოგიური პირობებითა და წესით, როგორი პირობებითა და წესითაც საბჭოს
წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლება შეეძლოთ პარლამენტსა და
მოსამართლეთა კონფერენციას.
 დაზუსტდა, რომ საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეული
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი არ შეიძლება იყოს თანამდებობაზე 3 წლის
ვადით განწესებული მოსამართლე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მას აქვს
მოსამართლედ მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება.
 გაუქმდა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ სასამართლოს
თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილისა და მოადგილის იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის აკრძალვა და, ამის ნაცვლად, კანონში
მიეთითა, რომ საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეულ
საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი არ შეიძლება იყოს სასამართლოს
თავმჯდომარე, მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე ან სასამართლო
კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარე (ამასთანავე, საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს სადისციპლინო პალატის ან საკვალიფიკაციო პალატის წევრის
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იხ. 2017 წლის 8 თებერვლის ცვლილება (N255-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3536739?publication=0
117 ამ საკითხთან დაკავშირებით ანალოგიური ცვლილება სხვა საკანონმდებლო ინიციატივის
ფარგლებში განხორციელდა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტშიც (იხ. საქართველოს
პარლამენტის რეგლამენტში 2017 წლის 21 აპრილს შეტანილი ცვლილება (N638-IIს)):
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13362
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3644731?publication=0
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იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის აკრძალვა ძალაში დარჩა). ამ
ცვლილებიდან გამომდინარე, შემდეგი სახით დაზუსტდა ასევე მოსამართლეთა
კონფერენციის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა არჩევის წესი:
„საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ცალკე უყრის კენჭს საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებს იმ მოსამართლე წევრის
თანამდებობაზე, რომელსაც, [კანონის] თანახმად, აქვს უფლება, საბჭოს წევრის
თანამდებობასთან ერთად ეკავოს სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი პირველი
მოადგილის ან მოადგილის ან სასამართლო კოლეგიის ან პალატის
თავმჯდომარის თანამდებობა, და ცალკე უყრის კენჭს საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებს იმ მოსამართლე წევრის
თანამდებობაზე, რომელსაც არ აქვს უფლება, შეითავსოს რომელიმე აღნიშნული
თანამდებობა. პირს, რომელსაც უკავია უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო
პალატის ან საკვალიფიკაციო პალატის წევრის ან სასამართლოს
თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლო
კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა და კენჭს იყრის იმ წევრის
თანამდებობაზე, რომელსაც არ აქვს უფლება, შეითავსოს რომელიმე ზემოთ
აღნიშნული თანამდებობა, საბჭოს წევრად არჩევის შემთხვევაში უწყდება
საბჭოს წევრის თანამდებობასთან შეუთავსებელ თანამდებობაზე ყოფნის
უფლებამოსილება. თუ იმ წევრის თანამდებობაზე, რომელსაც აქვს უფლება,
შეითავსოს სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილის ან
მოადგილის ან სასამართლო კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის
თანამდებობა, არჩევის მსურველთა რაოდენობა ასარჩევ პირთა რაოდენობაზე
ნაკლებია, ან თუ კენჭისყრის შედეგად საჭირო რაოდენობის ხმები ასარჩევ
პირთა რაოდენობაზე ნაკლებმა პირმა მიიღო, ვაკანტურ თანამდებობაზე
შეიძლება აირჩეს პირი, რომელსაც არ უკავია სასამართლოს თავმჯდომარის,
მისი პირველი მოადგილის ან მოადგილის ან სასამართლო კოლეგიის ან
პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა.“
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით
დადგინდა, რომ „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილებები, საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია
და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია, აგრეთვე
მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული
კონკურსისა და მისი შედეგების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე. საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის გამართვამდე არანაკლებ 7 დღით ადრე
საბჭოს ვებგვერდზე ქვეყნდება სხდომის გამართვის თარიღისა და დღის
წესრიგის თაობაზე ინფორმაცია.“
სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული აღნიშნული
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის
კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR)
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ადამიანის უფლებათა დირექტორატმა (DGI) შეიმუშავეს ერთობლივი დასკვნები.118
ამ დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.119

IV.4. 2017 წლის 16 ივნისის საკანონმდებლო ცვლილება
2017 წლის 16 ივნისის საკანონმდებლო ცვლილებით120 შემცირდა საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრობის კანდიდატის მიმართ
დადგენილი ერთ-ერთი მოთხოვნის ფარგლები; კერძოდ, იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრობის კანდიდატის მიმართ დადგენილი, სპეციალობით მუშაობის
არანაკლებ 10-წლიანი გამოცდილების მოთხოვნა შეიცვალა სპეციალობით
მუშაობის არანაკლებ 5-წლიანი გამოცდილების მოთხოვნით.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „ცვლილება [...] მიზნად ისახავს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრობის და დამოუკიდებელი ინსპექტორის კანდიდატის მიმართ
არსებული მინიმალური სამუშაო გამოცდილების ვადის შემცირებას 5 წლამდე,
რადგან იმ პირობებში როდესაც მოსამართლეობის კანდიდატს მუშაობის 5 წლის
გამოცდილება მოეთხოვება, ხოლო საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს
წევრობის კანდიდატის მიმართაც კი არ ითხოვს მსგავსი სტანდარტის (მინიმუმ 10
წლის სამუშაო გამოცდილების) არსებობას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრობის კანდიდატის მიმართ დაწესება მიზანშეწონილი არ არის.“121

118

იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)031), N774/2014 ერთობლივი დასკვნა
(CDL-AD(2014)032) და N775/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)030):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-geo
119 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
120 იხ. 2017 წლის 16 ივნისის ცვლილება (N1052-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13943
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3708235?publication=0
121 იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/150616
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IV.5. 2017 წლის 13 ოქტომბრისა და 2018 წლის 23 მარტის კონსტიტუციური კანონები
და 2018 წლის 21 ივლისის საკანონმდებლო ცვლილება:
2017 წლის 13 ოქტომბრისა და 2018 წლის 23 მარტის კონსტიტუციური კანონებით122
(რომელთა სათანადო ნორმების შინაარსი 2018 წლის 21 ივლისის საკანონმდებლო
ცვლილებით123 აისახა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონშიც) ნათლად განისაზღვრა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შემადგენლობის დაკომპლექტებისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპები,
დაზუსტდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მიზანი და ამოცანები;
კერძოდ, აღნიშნული კონსტიტუციური ცვლილებებით:
 განისაზღვრა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან 4
წლის ვადით განწესებული 14 წევრი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტს შეადგენენ საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს მიერ
მოსამართლეთაგან არჩეული წევრები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შემადგენლობაში,
გარდა
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ არჩეული წევრებისა და უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარისა, შედიან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
დანიშნული წევრი და პარლამენტის მიერ სრული შემადგენლობის არანაკლებ
სამი მეხუთედის უმრავლესობით არჩეული წევრები. კონსტიტუცია აღნიშნულ
კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე ადგენდა მხოლოდ, რომ საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის ნახევარზე მეტს შეადგენდნენ
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის
ორგანოს მიერ არჩეული წევრები.
 დადგინდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთაგან ორგანული კანონით დადგენილი
წესით 4 წლის ვადით, მაგრამ არაუმეტეს მისი როგორც იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადისა, ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო. კონსტიტუცია აღნიშნულ კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე ადგენდა,
რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეობდა უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარე. ამასთანავე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს იმ მოქმედ
თავმჯდომარეს, რომელიც, როგორც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე,
კონსტიტუციური
ცვლილებების
ამოქმედებამდე
თანამდებობრივად
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იხ. „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს 2017 წლის 13
ოქტომბრის N1324-რს კონსტიტუციური კანონი, რომელშიც 2018 წლის 23 მარტს მის ამოქმედებამდე
დამატებით სხვა კონსტიტუციური ცვლილებაც (N2071-IIს) განხორციელდა:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13831
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14575
https://info.parliament.ge/#law-drafting/14653
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3811818?publication=2
123 იხ. 2018 წლის 21 ივლისის ცვლილება (N3262-რს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15918
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4274417?publication=1
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თავმჯდომარეობდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, კონსტიტუციური კანონის
გარდამავალი ნორმით შეუნარჩუნდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
თავმჯდომარის თანამდებობა დარჩენილი უფლებამოსილების ვადით.
 კონსტიტუციაში მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს 4 წლის
ვადით ირჩევს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის
ორგანო მის მიერ არჩეულ წევრთაგან. კონსტიტუცია იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მდივნის არჩევის წესს აღნიშნულ კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე არ
ითვალისწინებდა.
 განისაზღვრა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ანგარიშვალდებულია საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს წინაშე.
ანგარიშგების წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით. კონსტიტუცია
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ანგარიშვალდებულების საკითხს აღნიშნულ
კონსტიტუციურ ცვლილებებამადე არ ითვალისწინებდა. ამასთანავე, „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2018 წლის 21
ივლისს შეტანილი ზემოხსენებული ცვლილებით კანონში მიეთითა, რომ
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ისმენს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნისა და
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის ყოველწლიურ
ანგარიშებს ამ ორგანოთა მუშაობის შესახებ.
 კონსტიტუციურ ცვლილებებამდე კონსტიტუციაში არსებულ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მიზნებსა და ამოცანებს დაემატა საერთო
სასამართლოების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის
მიზანი.
2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის პროექტის განმარტებით
ბარათში მითითებულია ცვლილების შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „საქართველოს
კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია საჭიროებს თვისებრივ გადასინჯვას როგორც
შინაარსობრივი, ისე ტექნიკური თვალსაზრისით. კონსტიტუციის მთელი რიგი
ნორმები უხეშად ეწინააღმდეგება კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ
პრინციპებს, მათ შორის ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, რაც ხაზგასმით
არის აღნიშნული ვენეციის კომისიის მიერ 2010 წელს წარმოდგენილ შესაბამის
დასკვნაში. მოქმედი კონსტიტუცია შეიცავს მთელ რიგ წინააღმდეგობებს
კონსტიტუციურ ორგანოებს შორის უფლებამოსილებების სათანადო განაწილებისა
და მკაფიო გამიჯვნის თვალსაზრისით, რამაც პრაქტიკაშიც არაერთგზის შექმნა
სირთულე. მოქმედი კონსტიტუცია არ ადგენს საკმარის გარანტიებს კონკრეტული
ძირითადი
უფლებების
დაცვისა
და
კონსტიტუციური
ორგანოების
დამოუკიდებლობის მაღალი სტანდარტის უზრუნველსაყოფად. მთლიანობაში,
მოქმედი კონსტიტუცია ადგენს გაუმართავ საპარლამენტო მმართველობის
სისტემას. შესაბამისად, ქვეყნის ძირითადი კანონი ფუნდამენტურ გადასინჯვას
საჭიროებს. გარდა ამისა, კონსტიტუცია შეიცავს მრავალ ხარვეზს იურიდიული
ტექნიკის თვალსაზრისით. უპირველეს ყოვლისა, დასახვეწია კონსტიტუციის
სტრუქტურა, რომელიც იმდენად გაუმართავია, რომ ხშირ შემთხვევაში, მუხლების
დასათაურებაც კი შეუძლებელია. ტექნიკურ დახვეწას საჭიროებს კონსტიტუციის
არაერთი კონკრეტული ნორმა. [...] საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის
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ხარვეზების აღმოსაფხვრელად და კონსტიტუციის დახვეწილი რედაქციის
შესამუშავებლად,
საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით
შეიქმნა
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. კომისიას პარლამენტმა დაუსახა ორი
ძირითადი მიზანი: ა) კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა
კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან; ბ) ქვეყნის
გრძელვადიანი
დემოკრატიული
განვითარების
ინტერესის
შესაბამისი
კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბება. წარმოდგენილი კონსტიტუციური
კანონი სრულად შეესაბამება ზემოაღნიშნულ ორ მიზანს. იგი უზრუნველყოფს
კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას სამართლებრივ პრინციპებთან და აფუძნებს
ძალზე დახვეწილ საპარლამენტო მმართველობის სისტემას ქვეყნის გრძელვადიანი
დემოკრატიული
განვითარებისათვის.
[...]
მეექვსე
თავში
შედის
უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების
დამოუკიდებლობის შემდგომ განმტკიცებას ემსახურება.“124
აღნიშნულ კონსტიტუციურ კანონებთან მიმართებით რეკომენდაციები და
მოსაზრებები გამოთქვა ვენეციის კომისიამაც,125 რომლებიც გაზიარებულ იქნა და
ეტაპობრივად აისახა კონსტიტუციური კანონების პროექტების განხილვისას. (აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ კონსტიტუციური კანონების მიღების შემდეგ, კერძოდ, 2018
წლის 17 დეკემბერს, ვენეციის კომისიამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
დაკავშირებულ რამდენიმე საკითხზე, რომლებიც ახალი კონსტიტუციური
მოწყობის პირობებში დაინერგა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ
კანონში, დამატებითი დასკვნა შეიმუშავა.126 თუმცა ვენეციის კომისიის ეს დასკვნა
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხების
შეფასებასაც მოიცავდა).
საქართველოს პრეზიდენტმა 2017 წლის 13 ოქტომბრის კონსტიტუციური კანონის
მიმართ გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის
შესაბამისად.127

IV.6. 2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღა“)

124

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/149115
იხ. ვენეციის კომისიის 2017 წლის 19 ივნისის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)013), 2017 წლის 9
ოქტომბრის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)023) და 2018 წლის 19 მარტის N918/2018 დასკვნა
(CDL-AD(2018)005):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)023-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)005-e
126 იხ. ვენეციის კომისიის 2018 წლის 17 დეკემბრის N937/2018 დასკვნა (CDL-AD(2018)029):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2018)029-e
127 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/14575
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2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით128 (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღის“ ფარგლებში) გაუმჯობესდა სასამართლოსთან
დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხების, მათ შორის, იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან დაკავშირებული საკითხების, მოწესრიგება. იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან მიმართებით საკანონმდებლო ცვლილებები ითვალისწინებდა შემდეგ
ახლებურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას:
ა) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ინტერესთა შეუთავსებლობასთან
დაკავშირებული საკითხები:
 გაფართოვდა იმ საკითხთა წრე, რომელთა შესახებაც იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროს გამოყენებულ უნდა იქნეს
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
ინტერესთა შეუთავსებლობის მომწესრიგებელი შესაბამისი ნორმები.
 დადგინდა, რომ თუ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი არის
მოსამართლეობის კანდიდატის ოჯახის წევრი, პირდაპირი აღმავალი ან
დამავალი შტოს ნათესავი, და, ძმა, მშობლის ან შვილის გერი, მეუღლის და, ძმა
ან მშობელი, იგი არ მონაწილეობს მოსამართლის ვაკანტური თანამდებობის
დასაკავებელი კონკურსის პროცედურაში.
 გამოირიცხა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის აცილება მის მიერ
აბსტრაქტულად განსაზღვრულ პირთა წრის მიმართ გამოთქმული მოსაზრების
გამო.
 კანონში ნათლად მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის
ინტერესთა
შეუთავსებლობის
საკითხის
მომწესრიგებელი
წესები,
მოსამართლის
ვაკანტური
თანამდებობის
დასაკავებელი
კონკურსის
პროცედურების გარდა, მოქმედებს აგრეთვე საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის დაწინაურებისა და მისი
დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხების გადაწყვეტისას, იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოში, საპროკურორო საბჭოში, საჯარო
სამსახურის საბჭოში ან კანონით დადგენილ სხვა უწყებაში იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრის არჩევისას და სხვა საკითხზე იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს განკარგულების მიღებისას. ინტერესთა შეუთავსებლობასთან
დაკავშირებული წესი არ ვრცელდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს იმ განკარგულებაზე, რომელიც არ ეხება სახელობით განსაზღვრულ
პირთა წრეს.
ბ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობასა და ანგარიშვალდებულებასთან
დაკავშირებული საკითხები:
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იხ. 2019 წლის 13 დეკემბრის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18385
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4733708?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4726488?publication=0
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 გაჩნდა მოთხოვნა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთაგან
თითო წევრი მაინც უნდა წარმოადგენდეს თითოეული ინსტანციის
სასამართლოს.
 შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის კვორუმი,
კერძოდ, მის ასარჩევად საჭირო გახდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული
შემადგენლობის უმრავლესობის (საბჭოს 8 წევრის) მხარდაჭერა, ნაცვლად
„საბჭოს „ხმათა უმრავლესობისა“ (რომელიც, ამასთანავე, ბუნდოვანი იყო იმ
მხრივ, რომ არ იყო აშკარად ნათელი, თუ ზუსტად რა იგულისხმებოდა „საბჭოს
ხმათა უმრავლესობაში“ − საბჭოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა თუ
საბჭოს სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრთა ხმათა უმრავლესობა). იმავე დროს,
დადგინდა,
რომ:
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
თავმჯდომარის
კანდიდატურის დასახელების უფლება აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრთა არანაკლებ 1/5-ს; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის
კანდიდატებს კენჭი ეყრებათ ერთიანად; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი
უფლებამოსილია ხმა მისცეს მხოლოდ ერთ კანდიდატს; თუ იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ვერ იქნა არჩეული, მისი არჩევის პროცედურა
ხელახლა გაიმართება კენჭისყრიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს დაევალა, რომ საქართველოს
მოსამართლეთა კონფერენციას წარუდგინოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზედაც უნდა გამოქვეყნდეს. ამ
ანგარიშს ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სრული შემადგენლობის
არანაკლებ 2/3-ის უმრავლესობით.
გ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომების საჯაროობის სტანდარტის გაზრდის
საკითხები:
 განისაზღვრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განსახილველი საბჭოს
ნორმატიული აქტის პროექტის, საბჭოს სხდომების ოქმების, საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ
წარდგენილი დასკვნების თაობაზე სტატისტიკური ინფორმაციისა და საბჭოს
მიერ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ვებგვერდზე გამოქვეყნების ვალდებულება.
 საბჭოს სხდომის გამართვის თარიღისა და სხდომის დღის წესრიგის საბჭოს
ვებგვერდზე წინასწარ, საბჭოს სხდომამდე გამოქვეყნების ვადა 3 დღიდან
გაიზარდა 7 დღემდე.
 კანონში მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისი მოთხოვნის
საფუძველზე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირისათვის
სხდომის აუდიოჩანაწერის ხელმისაწვდომობას.
დ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან დაკავშირებული
საკითხები:
 ნათლად განისაზღვრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამართლებრივი აქტების
კატეგორიები; კერძოდ, კანონში მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
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გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ან ნორმატიული ხასიათის;
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტია
„განკარგულება“, ხოლო ნორმატიული აქტია „დადგენილება“.
 ნათლად განისაზღვრა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული
განკარგულება უნდა შეიცავდეს წერილობით დასაბუთებას. იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს განკარგულებაში უნდა მიეთითოს ის საკანონმდებლო ან
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი ან მისი შესაბამისი ნორმა, რომლის
საფუძველზედაც მიღებულ იქნა ეს განკარგულება. პირს, რომლის კანონიერ
ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო გავლენას ახდენს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს განკარგულება, უფლება აქვს, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აღნიშნული
განკარგულების მიღებამდე წერილობით წარუდგინოს თავისი მოსაზრება.
 მოწესრიგდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული აქტთან მიმართებით
სამართლებრივი ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების საკითხი და
დადგინდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული აქტი
სამართლებრივი დასკვნისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
გადაეცემა მხოლოდ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ნორმატიული
აქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
 მოწესრიგდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული აქტის გამოქვეყნების
საკითხი და დადგინდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ნორმატიული აქტი
„საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ უნდა გადაეცეს და უნდა გამოქვეყნდეს
მისი მიღებიდან არაუგვიანეს მე-5 დღისა.

IV.7. 2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილება
2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით129 გაუმჯობესდა საერთო
სასამართლოების სისტემის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი
საკითხები. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა, მათ შორის,
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხის ახლებურად
მოწესრიგებას:
გაუქმდა ერთი და იმავე პირის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრად ზედიზედ ორჯერ არჩევის (დანიშვნის) აკრძალვა. ეს ცვლილება
ემსახურება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პროფესიული
გამოცდილებისა და დამსახურების პრინციპზე დაყრდნობით დაკომპლექტების
შესაძლებლობის გაზრდას. ამ საკითხთან დაკავშირებით საყურადღებოა ვენეციის
კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა, სადაც ვენეციის კომისიამ
იუსტიციის საბჭოების დაკომპლექტების თაობაზე მსჯელობისას, ზოგადად,
განმარტა: „იუსტიციის საბჭოების შექმნის ლოგიკა გულისხმობს იმას, რომ

მაქსიმალურად მცირე რაოდენობის შეზღუდვები დაწესდეს მოსამართლეთა
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იხ. 2021 წლის 30 დეკემბრის ცვლილება (N1346-VIIრს-Xმპ) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/23324
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5340417?publication=0
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უფლებაზე, აირჩიონ თავიანთ კოლეგებს შორის მათთვის სასურველი პირები,
რომლებიც მათ წარმოადგენენ საბჭოში.“130 შესაბამისად, ის, თუ რამდენად
იმსახურებს კონკრეტული პირი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობას, მათ
შორის, ზედიზედ მეორედ არჩევის (დანიშვნის) შემთხვევაში, მიზანშეწონილია,
უშუალოდ მისი არჩევის (დანიშვნის) უფლებამოსილების მქონე სუბიექტმა
შეაფასოს, რაიმე გაუმართლებელი ბლანკეტური შეზღუდვის გარეშე.
2021 წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებთან მიმართებით, როგორც
დადებითი შეფასებები და მოსაზრებები, ისე შენიშვნები და რეკომენდაციები
გამოთქვა ვენეციის კომისიამაც.131

V. საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის შემადგენლობის დაკომპლექტებასა და სადისციპლინო კოლეგიის
წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან, სადისციპლინო კოლეგიის ზოგად
საკითხებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები 2013-2021 წლებში

V.1. 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღა“)
2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით132 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში) არსებითად შეიცვალა საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის შემადგენლობის
დაკომპლექტების წესი და პირობები; კერძოდ, აღნიშნული საკანონმდებლო
ცვლილებით:
 გაიზარდა იმ თანამდებობის პირთა წრე, რომლებიც არ შეიძლება შედიოდნენ
სადისციპლინო კოლეგიის შემადგენლობაში: საკანონმდებლო ცვლილების
თანახმად, სადისციპლინო კოლეგიის შემადგენლობაში არ შეიძლება შედიოდეს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არცერთი წევრი, სასამართლოს თავმჯდომარე,
მისი პირველი მოადგილე ან მოადგილე, კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარე,
ან პირი, რომელსაც ბოლო 1 წლის განმავლობაში ეკავა რომელიმე ასეთი
თანამდებობა სასამართლოში. საკანონმდებლო ცვლილებამდე ამგვარი
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იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007), 48-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
131 იხ. ვენეციის კომისიის 2022 წლის 20 ივნისის N1077/2022 დასკვნა (CDL-AD(2022)010):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
132 იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N581-IIს) „საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1922274?publication=0
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თანამდებობრივი შეზღუდვა არსებობდა მხოლოდ საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნისა და იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს იმ წევრის მიმართ, რომელიც თანამდებობრივად შედიოდა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში ან რომელსაც არა ჰქონდა
უმაღლესი იურიდიული განათლება.
 საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩამოერთვა სადისციპლინო
კოლეგიის არამოსამართლე წევრების (2 წევრის) არჩევის უფლებამოსილება
(რომლებსაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საკანონმდებლო ცვლილებამდე
თავისი შემადგენლობიდან ირჩევდა) და მათი არჩევის უფლებამოსილება
მიენიჭა საქართველოს პარლამენტს. ამასთანავე, დადგინდა პარლამენტის მიერ
სადისციპლინო კოლეგიის არამოსამართლე წევრთა არჩევის შემდეგი წესი და
პირობები:
 „სადისციპლინო კოლეგიის იმ წევრებს, რომლებიც არ არიან
მოსამართლეები, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს
საქართველოს პარლამენტი. ასეთი წევრები შეირჩევიან საქართველოს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოღვაწე პროფესორებისა
და მკვლევრებისაგან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებისაგან
ან/და საქართველოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების მიერ წარდგენილი პირებისაგან, შესაბამისი ორგანიზაციის
კოლეგიური ხელმძღვანელი ორგანოს რეკომენდაციის საფუძველზე.
ზემოაღნიშნულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს უფლება
აქვს, წარადგინოს სადისციპლინო კოლეგიის წევრობის კანდიდატი, თუ
კონკურსის გამოცხადებამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში მისი
საქმიანობის
ერთ-ერთი
სფერო
იყო
წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების განხორციელება სასამართლოებში განხორციელებულ
სამართალწარმოებაში. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაცია
უფლებამოსილია საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს თითო
კანდიდატურა. საქართველოს პარლამენტის წევრის, მოსამართლისა და
პროკურორის სადისციპლინო კოლეგიის წევრობის კანდიდატად წარდგენა
არ შეიძლება. კანდიდატურების საქართველოს პარლამენტისთვის
წარდგენის, [კანონით] დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის,
მათი განხილვის, პარლამენტის პლენარული სხდომისთვის წარდგენისა და
სადისციპლინო კოლეგიის წევრად არჩევის წესი და ვადა განისაზღვრება
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით133.“
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იხ. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში 2013 წლის 5 აპრილს შეტანილი ცვლილება (N528IIს): პარლამენტი კონკურსის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით ირჩევს საქართველოს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2 წევრს. სადისციპლინო კოლეგიის
ახალ წევრს პარლამენტი ირჩევს სადისციპლინო კოლეგიის შესაბამისი წევრის უფლებამოსილების
ვადის ამოწურვამდე არაუადრეს 30 კალენდარული დღისა და ამ ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს
7 კალენდარული დღისა, ხოლო მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში −
უფლებამოსილების შეწყვეტის დღიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. თუ ეს ვადები მთლიანად ან
ნაწილობრივ დაემთხვა პარლამენტის სესიებს შორის პერიოდს, სადისციპლინო კოლეგიის წევრის
არჩვისთვის განსაზღვრული ვადა შესაბამისი დროით გაგრძელდება. კანდიდატურები პარლამენტს
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 „საქართველოს პარლამენტმა სადისციპლინო კოლეგიის წევრად შეიძლება
აირჩიოს საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული
უნდა წარედგინოს სადისციპლინო კოლეგიის წევრის: ა) უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე
არაუადრეს მე-60 და არაუგვიანეს მე-40 დღისა; ბ) უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის
შემთხვევაში − უფლებამოსილების შეწყვეტის დღიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა.
კანდიდატურების წარდგენის ვადებს პარლამენტის ვებგვერდზე აქვეყნებს პარლამენტის
თავმჯდომარე. კანდიდატურის წარდგინებას უნდა დაერთოს სარეკომენდაციო წერილი,
კანდიდატის საქმიანი ბიოგრაფია, პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი, უმაღლესი
იურიდიული განათლებისა და სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილების
დამადასტურებელი საბუთების ასლები, სამართლის საკითხებზე გამოქვეყნებული შრომების ნუსხა
(თუ აქვს ასეთი შრომები), კანდიდატის წერილობითი თანხმობა, ხოლო თუ წარმდგენი
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია − აგრეთვე ამ არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირის
მიმართ
კანონით
დადგენილი
მოთხოვნის
დამადასტურებელი საბუთები. პარლამენტისთვის წარდგენილი საბუთები დაუყოვნებლივ
გადაეცემა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, რომელმაც მათი განხილვა, კანონით
დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადგენად, უნდა დაასრულოს კანდიდატურების
წარდგენის ვადის ამოწურვიდან: ა) 10 კალენდარული დღის ვადაში, თუ კანდიდატურა
წარდგენილია სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე; ბ) 4
კალენდარული დღის ვადაში, თუ კანდიდატურა წარდგენილია სადისციპლინო კოლეგიის წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა
კომიტეტის მიერ საბუთების განხილვის დასრულების შემდეგ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი იმ
კანდიდატთა სიას, რომლებიც შეესაბამებიან კანონით დადგენილ მოთხოვნებს, სათანადო
საბუთებთან ერთად წარუდგენს პარლამენტის ბიუროს. პარლამენტის ბიურო კანდიდატთა სიასა
და თანდართულ საბუთებს დაუყოვნებლივ გადასცემს ფრაქციებს. ფრაქციებს უფლება აქვთ,
წარდგენილი კანდიდატურები განიხილონ პარლამენტის ბიუროსთვის კანდიდატთა სიის
წარდგენიდან: ა) 2 კვირის ვადაში, თუ კანდიდატურა წარდგენილია სადისციპლინო კოლეგიის
წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე; ბ) 1 კვირის ვადაში, თუ კანდიდატურა
წარდგენილია სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის
შემთხვევაში. პარლამენტი ფრაქციათა მიერ განხილვის ვადის დასრულებიდან უახლოეს
პლენარულ სხდომაზე განხილვის გარეშე იწყებს კენჭისყრას სადისციპლინო კოლეგიის წევრების
ასარჩევად. კანდიდატებს კენჭი ცალ-ცალკე ეყრებათ. კენჭისყრის რიგითობა განისაზღვრება
ანბანურად, კანდიდატთა გვარების მიხედვით. კენჭისყრის დაწყებამდე პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენელი პარლამენტს გააცნობს წარდგენილ კანდიდატთა
მონაცემებს. პარლამენტში სადისციპლინო კოლეგიის წევრების არჩევნები, საჭიროების
შემთხვევაში, იმართება 2 ტურად. სადისციპლინო კოლეგიის წევრად არჩეული კანდიდატები
გამოვლინდებიან პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით, შემდეგი წესით: თუ
კენჭისყრის პირველ ტურში იმ კანდიდატთა რაოდენობა, რომლებიც პარლამენტის სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობის ხმებს მიიღებენ, არსებულ ვაკანსიაზე მეტი აღმოჩნდა, არჩეულად
ჩაითვლება საუკეთესო შედეგის მქონე სათანადო რაოდენობის კანდიდატი. თუ არჩეული ვერ
გამოვლინდა რამდენიმე კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების მიღების გამო, ამ
კანდიდატებს ხელახლა ეყრებათ კენჭი და არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო შედეგის მქონე
კანდიდატი. თუ კენჭისყრის პირველ ტურში ყველა ვაკანსია ვერ შეივსო, იმავე დღეს ან უახლოეს
პლენარულ სხდომაზე გაიმართება კენჭისყრის მე-2 ტური, რომელშიც კენჭი ეყრება
დარჩენილთაგან პირველ ტურში საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატებს, რომელთა რაოდენობაც
ვაკანტურ ადგილებზე ორჯერ მეტი არ უნდა იყოს. თუ კანდიდატთა რაოდენობა ამ რიცხვზე მეტი
აღმოჩნდა მათ მიერ თანაბარი რაოდენობის ხმების მიღების გამო, კენჭი ეყრება ყველა ასეთ
კანდიდატს. არჩეული კანდიდატები გამოვლინდებიან კენჭისყრის პირველი ტურისთვის
დადგენილი წესით. თუ კენჭისყრის ორივე ტურის გამართვის შემდეგ ისევ დარჩა შეუვსებელი
ვაკანსია, 70 კალენდარული დღის ვადაში გაიმართება ხელახალი არჩევნები:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1896879?publication=0
https://info.parliament.ge/#law-drafting/222
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განათლება, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება,
მაღალი რეპუტაცია და რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული
სპეციალისტია. სადისციპლინო კოლეგიის წევრად არჩევისას საჭიროა
წევრობის კანდიდატის წინასწარი წერილობითი თანხმობა.“
 „საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ სადისციპლინო კოლეგიის
წევრს არ შეიძლება ეკავოს რაიმე სხვა თანამდებობა სახელმწიფო
სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოში, ეწეოდეს
სამეწარმეო საქმიანობას, უშუალოდ ახორციელებდეს სამეწარმეო
საქმიანობის სუბიექტის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, სამეთვალყურეო,
საკონტროლო, სარევიზიო ან საკონსულტაციო ორგანოს წევრის
უფლებამოსილებას ან ეწეოდეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა
სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. იგი არ
შეიძლება იყოს პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ან/და მონაწილეობდეს
პოლიტიკურ საქმიანობაში.“
 გაუქმდა
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
თავმჯდომარის
ექსკლუზიური უფლებამოსილება, წარედგინა საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციის
მიერ
ასარჩევ
სადისციპლინო
კოლეგიის
წევრთა
კანდიდატურები
(სადისციპლინო
კოლეგიის
მოსამართლე
წევრთა
კანდიდატურები) და იგი საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციაზე
დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს მიენიჭა.
 დადგინდა მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ სადისციპლინო კოლეგიის
წევრის ასარჩევად საჭირო ხმათა რაოდენობა  მოსამართლეთა კონფერენციის
სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის უმრავლესობა  და ამ საკითხზე კენჭისყრის
ფარულობა. ამასთანავე, საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა შემდეგ
წესებსაც: „თუ [არჩევისას] ხმათა საჭირო რაოდენობა მიიღო ასარჩევ
რაოდენობაზე მეტმა კანდიდატმა, არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო
შედეგების მქონე კანდიდატების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვაკანტური
ადგილების დასაკავებლად. 2 ან მეტი კანდიდატის მიერ თანაბარი რაოდენობის
ხმების მიღების შემთხვევაში ამ კანდიდატებს ხელახლა ეყრებათ კენჭი.
არჩეულად ჩაითვლება მათგან საუკეთესო შედეგის მქონე ის კანდიდატი,
რომელიც მიიღებს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სრული
შემადგენლობის ხმათა არანაკლებ 1/4-ს.“ „თუ [არჩევისას] ხმათა საჭირო
რაოდენობა მიიღო ასარჩევ რაოდენობაზე ნაკლებმა კანდიდატმა, იმ
კანდიდატებს, რომელთაც ვერ მიიღეს ხმათა საჭირო რაოდენობა, ხელახლა
ეყრებათ კენჭი. არჩეულად ჩაითვლება საუკეთესო შედეგების მქონე
კანდიდატების ის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა ვაკანტური ადგილების
დასაკავებლად. ამასთანავე, კანდიდატის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა არ
უნდა
იყოს
საქართველოს
მოსამართლეთა
კონფერენციის
სრული
შემადგენლობის ხმათა 1/4-ზე ნაკლები.“
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის შემადგენლობის დაკომპლექტების წესისა და პირობების არსებითად
შეცვლის პარალელურად კანონის გარდამავალი დებულების საფუძველზე
უფლებამოსილება შეუწყდათ იმ დროს მოქმედ სადისციპლინო კოლეგიის წევრებს.
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ამასთანავე, კანონის გარდამავალი დებულებით განისაზღვრა 1 თვის ვადაში
სადისციპლინო კოლეგიის ახალი წევრებით დაკომპლექტების ვალდებულება.
საკანონმდებლო ცვლილებით ახლებურად მოწესრიგდა აგრეთვე სადისციპლინო
კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებული ზოგიერთი
საკითხი, კერძოდ:
 სადისციპლინო
კოლეგიის
წევრის
უფლებამოსილების
შეწყვეტის
საფუძვლების ჩამონათვალს დაემატა შემდეგი საფუძვლები: მის მიმართ
საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა;
საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან
შეზღუდული
ქმედუნარიანობის
მქონედ
აღიარება;
გარდაცვალება;
მოვალეობის სისტემატური შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება;
შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობა.
 დაზუსტდა სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის
წესი და პირობები, კერძოდ: საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედებდა
სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი წესი
და პირობები: „გადაწყვეტილებას სადისციპლინო კოლეგიის წევრობისაგან
გათავისუფლების შესახებ იღებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო,
რომელიც ვალდებულია შეამოწმოს სადისციპლინო კოლეგიის წევრის
გათავისუფლების საფუძველი. ის უფლებამოსილია სხდომაზე მიიწვიოს
შესაბამისი წევრი და მოისმინოს მისი მოსაზრება.“ საკანონმდებლო ცვლილების
შედეგად კი სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის
წესი და პირობები შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა: „სადისციპლინო კოლეგიის
წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
შესაბამისად
საქართველოს
პარლამენტი
სიითი
შემადგენლობის
უმრავლესობით ან საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია, რომლებიც
ვალდებული
არიან
შეამოწმონ
სადისციპლინო
კოლეგიის
წევრის
უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველი. ისინი უფლებამოსილი არიან
სხდომაზე მიიწვიონ შესაბამისი წევრი და მოისმინონ მისი მოსაზრება.
[„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური
პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ“
საქართველოს კანონის 24-ე] მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“–„ვ“ ქვეპუნქტებში
მითითებული
რომელიმე
გარემოების134
არსებობისას
საქართველოს
პარლამენტი ან საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია ასეთი გარემოების
არსებობის შესახებ ინფორმაციას იღებს ცნობად, გადაწყვეტილების მიღების
გარეშე, ხოლო [„საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების
შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე] მუხლის მე-6 პუნქტის „ზ“–„კ“
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ეს გარემოებებია სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი
საფუძვლები: პირადი განცხადება; მის მიმართ საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის
კანონიერ ძალაში შესვლა; საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; უფლებამოსილების ვადის
გასვლა; სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონედ აღიარება;
გარდაცვალება.
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ქვეპუნქტებში მითითებული რომელიმე გარემოების135 არსებობისას − კენჭს
უყრის
გადაწყვეტილებას
სადისციპლინო
კოლეგიის
წევრის
უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ.“
საკანონმდებლო ცვლილება შეეხო სადისციპლინო კოლეგიასთან დაკავშირებულ
სხვა ცალკეულ საკითხებსაც, კერძოდ:
 სადისციპლინო კოლეგიის საქმიანობის წესის დადგენის უფლებამოსილება
(რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებამდე მინიჭებული ჰქონდა იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს) საკანონმდებლო ცვლილებით გადაეცა საქართველოს
მოსამართლეთა კონფერენციას; ამასთანავე, განისაზღვრა, რომ სადისციპლინო
კოლეგიის საქმიანობის წესის პროექტს საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენციას წარუდგენდა სადისციპლინო კოლეგია.
 დადგინდა, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულ სადისციპლინო
კოლეგიის წევრს თავისი მოვალეობის შესრულებისათვის მიეცემა შესაბამისი
ანაზღაურება საქართველოს საერთო სასამართლოებისათვის გამოყოფილი
საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში (საკანონმდებლო ცვლილებამდე
სადისციპლინო კოლეგიის წევრს შესაბამისი მოვალეობების შესრულებისათვის
დამატებითი ანაზღაურება ან ხელფასის დანამატი არ ეძლეოდა).
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „[...] დღეისათვის არ არის უზრუნველყოფილი
სადისციპლინო კოლეგიის დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, ვინაიდან მისი
შემადგენლობა სრულად კომპლექტდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთაგან.
[...] კანონპროექტის მიზანს [...] წარმოადგენს სადისციპლინო კოლეგიის
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, მისი იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოსაგან გამოყოფის გზით.“136
სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მის მიღებამდე გაეგზავნა
ვენეციის კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ შეიმუშავა დასკვნა.137 ამ
დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების ძირითადი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა და აისახა კანონპროექტში.
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ეს გარემოებებია სადისციპლინო კოლეგიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგი
საფუძვლები: დისციპლინური საქმის შესახებ კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება;
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა; მოვალეობის სისტემატური შეუსრულებლობა ან
არაჯეროვანი შესრულება; შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობა.
136 იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/158438
137 იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
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საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.138

V.2. 2018 წლის 6 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილება
საქართველოს პარლამენტის მიერ საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2 წევრის არჩევისა და მათი
უფლებამოსილების შეწყვეტის წესის მომწესრიგებელი ცალკეული ნორმები 2018
წლის 6 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებით „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონიდან გადატანილ იქნა საქართველოს
პარლამენტის ახალ რეგლამენტში, რომელიც ასევე 2018 წლის 6 დეკემბერს იქნა
მიღებული.139 იმავდროულად, შეიცვალა ამ ნორმათა ნაწილის შინაარსი, კერძოდ:
 სადისციპლინო კოლეგიის წევრთა ასარჩევისა და მათი უფლებამოსილების
შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო პარლამენტის
წევრთა ხმათა რაოდენობა, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებამდე
პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა იყო, საკანონმდებლო
ცვლილებით პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა გახდა.
 გაუქმდა მოთხოვნა, რომლის თანახმადაც, არასამეწარმეო (არაკომერციულ)
იურიდიულ პირს პარლამენტის მიერ სადისციპლინო კოლეგიის წევრის
ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში სადისციპლინო კოლეგიის წევრობის
კანდიდატის წარდგენა შეეძლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკურსის
გამოცხადებამდე არანაკლებ 2 წლის განმავლობაში მისი საქმიანობის ერთერთი სფერო სასამართლოებში განხორციელებულ სამართალწარმოებაში
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება იყო.

VI. საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის საქმიანობის ზოგად საკითხებთან
დაკავშირებული, 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო
რეფორმის „პირველი ტალღა“)
2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით140 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში) ახლებურად მოწესრიგდა საქართველოს საერთო
138

იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
იხ. 2018 წლის 6 დეკემბრის ცვლილება (N3903-რს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანულ კანონში და იმავე საკანონმდებლო ცვლილებების ფარგლებში მიღებული
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (N3875-რს):
https://info.parliament.ge/#law-drafting/15824
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4386653?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=0
140 იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N580-IIს) „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
139

151

სასამართლოების მოსამართლეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული ცალკეული
საკითხები; კერძოდ:
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ჩამოერთვა უფლება,
ყოფილიყო საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული
კომიტეტის შემადგენლობაში, რითაც ის ამ საკითხში სხვა სასამართლოების
თავმჯდომარეებს გაუთანაბრდა. მეტიც, საკანონმდებლო ცვლილებამდე
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა მოსამართლეთა
კონფერენციის ადმინისტრაციულ კომიტეტს, ხოლო საკანონმდებლო
ცვლილების შედეგად მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული
კომიტეტის
თავმჯდომარის
არჩევის
უფლებამოსილება
მიენიჭა
მოსამართლეთა კონფერენციას; ამასთანავე, დადგინდა მოსამართლეთა
კონფერენციის მიერ ამ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმათა რაოდენობა
 მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის
უმრავლესობა  და ამ საკითხზე კენჭისყრის ფარულობა. ამასთანავე, კანონში
ნათლად მიეთითა, რომ მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული
კომიტეტის თავმჯდომარის არჩევისას კანდიდატის დასახელების უფლება აქვს
მოსამართლეთა კონფერენციაზე დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს.
 დადგინდა მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ მოსამართლეთა კონფერენციის
ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრის ასარჩევად საჭირო ხმათა რაოდენობა 
მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომაზე დამსწრე წევრთა 2/3-ის
უმრავლესობა  და ამ საკითხზე კენჭისყრის ფარულობა. ამასთანავე, კანონში
ნათლად მიეთითა, რომ მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული
კომიტეტის წევრის არჩევისას კანდიდატის დასახელების უფლება აქვს
მოსამართლეთა კონფერენციაზე დამსწრე ნებისმიერ მოსამართლეს.
 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტს
ჩამოერთვა უფლება, საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომებს
შორის შუალედში აერჩია და თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და საბჭოს სხვა წევრები.
 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტს
ჩამოერთვა უფლება, საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომებს
შორის შუალედში საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის შემადგენლობაში აერჩია მოსამართლე წევრები.
 დაზუსტდა
საქართველოს
მოსამართლეთა
კონფერენციის
სხდომის
უფლებამოსილებისთვის საჭირო კვორუმი; კერძოდ, კანონში მიეთითა, რომ
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია უფლებამოსილია განიხილოს
საკითხი და მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მის სხდომას ესწრება საქართველოს
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ნახევარზე მეტი.
 დაზუსტდა საქართველოს მოსამართლეთა რიგგარეშე კონფერენციის მოწვევის
შემთხვევები; კერძოდ, კანონში მიეთითა, რომ რიგგარეშე კონფერენციის
მოწვევა სავალდებულოა, როდესაც კანონის შესაბამისად არჩეული უნდა იქნეს
(იქნენ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი
https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1924526?publication=0
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(წევრები),
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის მოსამართლე წევრი (წევრები), ადმინისტრაციული
კომიტეტის წევრი (წევრები).
 მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად დადგინდა, რომ საქართველოს
მოსამართლეთა კონფერენციის სხდომის დღის წესრიგი ქვეყნდება უზენაესი
სასამართლოს ვებგვერდზე, სხდომამდე არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღისა.
სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მის მიღებამდე გაეგზავნა
ვენეციის კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ შეიმუშავა დასკვნა.141 ამ
დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების ძირითადი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა და აისახა კანონპროექტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.142

VII. იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო
ცვლილებები 2013-2021 წლებში

VII.1. 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღა“)
2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებით143 (სასამართლო რეფორმის
„პირველი ტალღის“ ფარგლებში) არსებითად შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და
პირობები; კერძოდ, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით:
 დამოუკიდებელი საბჭოს წევრთა დანიშვნის უფლებამოსილება (რომელიც
საკანონმდებლო ცვლილებამდე მინიჭებული ჰქონდა უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარეს) გადაეცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს: საკანონმდებლო
ცვლილებამდე დამოუკიდებელი საბჭოს 5 წევრს, რომელთაგან 1 იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი უნდა ყოფილიყო, 3 წლის ვადით
141

იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
142 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
143 იხ. 2013 წლის 1 მაისის ცვლილება (N582-IIს) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“
საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/107
https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1922267?publication=0
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ამტკიცებდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან შეთანხმებით; საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა, რომ
დამოუკიდებელი საბჭოს იმავე წევრებს იმავე ვადით ამტკიცებს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარის მიმართვის
საფუძველზე.
 უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ჩამოერთვა უფლება, ყოფილიყო
დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი და თავმჯდომარე: საკანონმდებლო
ცვლილებამდე დამოუკიდებელ საბჭოს თავმჯდომარეობდა უზენაესი
სასამართლოს თავმჯდომარე; საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა, რომ
„დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს, რომელიც იმავდროულად
დამოუკიდებელი საბჭოს წევრია, თავისი წევრებისგან 3 წლის ვადით ირჩევს
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენცია. ერთი და იგივე პირი
დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარედ შეიძლება აირჩეს ზედიზედ
მხოლოდ ორჯერ.“
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის
დაკომპლექტების წესისა და პირობების არსებითად შეცვლის პარალელურად
კანონის გარდამავალი დებულების საფუძველზე უფლებამოსილება შეუწყდათ იმ
დროს მოქმედ დამოუკიდებელი საბჭოს წევრებს. ამასთანავე, კანონის
გარდამავალი დებულებით განისაზღვრა 1 თვის ვადაში დამოუკიდებელი საბჭოს
ახალი წევრებით დაკომპლექტების ვალდებულება.
საკანონმდებლო ცვლილებით შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელი
საბჭოს
წევრის
გათავისუფლების
წესიც,
კერძოდ:
საკანონმდებლო ცვლილებამდე დამოუკიდებელი საბჭოს წევრს ათავისუფლებდა
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოსთან შეთანხმებით, ხოლო საკანონმდებლო ცვლილებით დადგინდა, რომ
დამოუკიდებელი საბჭოს წევრს ათავისუფლებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარის მიმართვის საფუძველზე, ხოლო
დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს − საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენცია.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ფორმირებისა და საქმიანობის დამოუკიდებლობის
უზრუნველმყოფი მექანიზმების სისუსტე  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელ საბჭოს თავმჯდომარეობს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარე, რომელიც თავადვე ამტკიცებს დამოუკიდებელი საბჭოს 5 წევრს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან შეთანხმებით. [...] წინამდებარე კანონპროექტის
მიღების მიზანია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ფორმირებისა და საქმიანობის
დამოუკიდებლობის ხელშემწყობი და სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს
თავმჯდომარის მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩევის დემოკრატიული
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წესის შემოღება, ასევე დამოუკიდებელი საბჭოს დაკომპლექტების ახალი წესის
დადგენა.“144
სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული „საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი მის მიღებამდე გაეგზავნა
ვენეციის კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ შეიმუშავა დასკვნა.145 ამ
დასკვნაში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების ძირითადი
ნაწილი გაზიარებულ იქნა და აისახა კანონპროექტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.146

VII.2. 2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილება (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღა“)
2017 წლის 8 თებერვლის საკანონმდებლო ცვლილებით147 (სასამართლო რეფორმის
„მესამე ტალღის“ ფარგლებში) გაიზარდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
საქმიანობის გამჭვირვალობა და იუსტიციის მსმენელის ინფორმირებულობა;
დაზუსტდა იუსტიციის მსმენელის სტატუსის განმარტება; კანონით ცალკე
მოწესრიგდა იუსტიციის მსმენელის პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული
ურთიერთობები; დაზუსტდა და დაიხვეწა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
სწავლასა და სკოლის საქმიანობასთან დაკავშირებული ცალკეული დოკუმენტების
შედგენისა და გაცემის საკითხები; გაფართოვდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
სწავლების ფორმები; კერძოდ, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებით:
 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდის
მიზნით დადგინდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი
საბჭოს სხდომის შესახებ ინფორმაცია და სხდომის დღის წესრიგი სხდომის
გამართვამდე 1 კვირით ადრე ქვეყნდება სკოლის ვებგვერდზე, ხოლო
დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება სხდომის ოქმთან
ერთად, სხდომის გამართვიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა ქვეყნდება
სკოლის ვებგვერდზე.

144

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/158440
იხ. ვენეციის კომისიის 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)007-geo
146 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/328
147 იხ. 2017 წლის 8 თებერვლის ცვლილება (N261-IIს) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“
საქართველოს კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/9715
https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3296544?publication=0
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 დაზუსტდა, რომ მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორი
სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს იუსტიციის
მსმენელთა საკვალიფიკაციო სიას, იუსტიციის მსმენელს ეცნობება მისი
რიგითი ნომერი იუსტიციის მსმენელთა საკვალიფიკაციო სიაში.
 დაზუსტდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო
შეფასებას ადგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ
დადგენილი შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით; დამოუკიდებელი საბჭოს
შეფასების 1 ეგზემპლარი კი გადაეცემა იუსტიციის მსმენელს.
 დაზუსტდა იუსტიციის მსმენელის სტატუსის განმარტება: საკანონმდებლო
ცვლილებამდე იუსტიციის მსმენელად მიიჩნეოდა პირი, რომელიც კონკურსის
გავლის
შედეგად
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
გადაწყვეტილებით
ჩაირიცხებოდა
იუსტიციის
უმაღლეს
სკოლაში
სასწავლებლად და მიიღებდა იუსტიციის მსმენელობის დამადასტურებელ
მოწმობას. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად კი, იუსტიციის მსმენელი
არის პირი, რომელიც კონკურსის გავლის შედეგად, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ჩაირიცხა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში
სასწავლებლად, მიუხედავად იმისა, მიიღო თუ არა მან იუსტიციის
მსმენელობის დამადასტურებელი მოწმობა.
 კანონით ცალკე მოწესრიგდა იუსტიციის მსმენელის პერსონალურ
მონაცემებთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობები; კერძოდ, ამ
საკითხთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებდა
შემდეგ ნორმებს: იუსტიციის მსმენელს უფლება აქვს, გაეცნოს მის შესახებ
იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციასა და
ოფიციალურ დოკუმენტს და მიიღოს მათი ასლები; პირს ეს უფლება
უნარჩუნდება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამთავრების შემდეგაც,
მიუხედავად იმისა, დაინიშნა თუ არა იგი მოსამართლის თანამდებობაზე.
იუსტიციის მსმენელს უფლება აქვს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მოსთხოვოს
მისი პერსონალური მონაცემების (მათ შორის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასების) გასწორება, განახლება ან დამატება, თუ
ისინი არაზუსტია, განახლებული არ არის, არასრულია ან მათი შეგროვება და
დამუშავება კანონის მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ განხორციელდა; ამ
შემთხვევაში იუსტიციის მსმენელის მოთხოვნის წარდგენა, მისი განხილვა და
გადაწყვეტილების მიღება ხდება „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესებით; იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
ვალდებულია მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად
ხელმისაწვდომად გახდომის გზით არ გაამჟღავნოს იუსტიციის მსმენელის
შესახებ არსებული ინფორმაცია და ოფიციალური დოკუმენტი მისი თანხმობის
გარეშე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
 განისაზღვრა, რომ იუსტიციის მსმენელთა საკვალიფიკაციო სიის დამტკიცების
შემდეგ ამ სიაში შეყვანილ იუსტიციის მსმენელზე გაიცემა იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის სასწავლო კურსის დასრულების დამადასტურებელი
დოკუმენტი, რომელშიც აღინიშნება, რომ მან გაიარა იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის სრული სასწავლო კურსი და შეყვანილია იუსტიციის მსმენელთა
საკვალიფიკაციო სიაში; ამ დოკუმენტის ფორმას ამტკიცებს იუსტიციის
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უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო სკოლის წესდებით დადგენილი
წესით.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი წესის თანახმად, იუსტიციის
უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს დასკვნა და გადაწყვეტილება
ფორმდებოდა ოქმების სახით. საკანონმდებლო ცვლილებით კი დაზუსტდა,
რომ დამოუკიდებელი საბჭო განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით იღებს
დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას წერილობითი ფორმით და დამოუკიდებელი
საბჭოს სხდომის მიმდინარეობის შესახებ დგება სხდომის ოქმი.
 იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების ფორმებს დაემატა საღამოს სწავლება.
საკანონმდებლო ცვლილების განმარტებით ბარათში მითითებულია ცვლილების
შემდეგი მიზეზი/მიზანი: „კანონპროექტის მიღების მიზეზს წარმოადგენს
სასამართლო სისტემის გარდაქმნის პროცესში შემდგომი რეფორმების
განხორციელების საჭიროება. ვინაიდან იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სასამართლო
სისტემის შემადგენელი კომპონენტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი ფუნქციები
აკისრია მოსამართლეობის კანდიდატთა მომზადების პროცესში, აუცილებელია
დაიხვეწოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის მარეგულირებელი
საკანონმდებლო ბაზა. გარდა ამისა, პრობლემას წარმოადგენს იუსტიციის
მსმენელთა
უფლებების
დარღვევის
ფაქტები,
რაც
დაკავშირებულია
მოსამართლეობის კანდიდატების არასაკმარისად ინფორმირებულობასთან,
იუსტიციის მსმენელის სტატუსის განმსაზღვრელი ბუნდოვანი ნორმა და
დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასების შედგენასთან დაკავშირებული არასაკმარისი
რეგულაციები. კანონპროექტის მიღების მიზეზია ჩამოთვლილ საკითხთა
მოწესრიგებისა და უკეთესად დარეგულირების საჭიროება. [...] კანონპროექტის
მიზანია
უზრუნველყოს
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლის
საქმიანობის
გამჭვირვალობა. გარდა აღნიშნულისა, იმისათვის, რომ გამოირიცხოს კანონის
არასწორი განმარტების საფუძველზე ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის
შემთხვევები, მკაფიოდ განისაზღვრება იუსტიციის მსმენელის უფლება, გაეცნოს
მის შესახებ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში არსებულ ნებისმიერ ინფორმაციასა და
ოფიციალურ დოკუმენტებს და მიიღოს მათი ასლები. ამასთან, პირს ეს უფლება
შეუნარჩუნდება სკოლის დამთავრების შემდეგაც, მიუხედავად იმისა, დაინიშნება
თუ არა იგი მოსამართლის თანამდებობაზე. კანონპროექტი აგრეთვე მიზნად
ისახავს დახვეწოს იუსტიციის მსმენელის სტატუსის განმსაზღვრელი ნორმა,
დაადგინოს იუსტიციის მსმენელისათვის საკვალიფიკაციო სიაში მისი რიგითი
ნომრის შეტყობინების, ისევე, როგორც დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასების
ეგზემპლარის მისთვის გადაცემის ვალდებულება და დახვეწოს დამოუკიდებელი
საბჭოს მიერ კანდიდატის შეფასებასთან დაკავშირებული პროცედურა.“148
სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში ინიციირებული შესაბამისი
საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მათ მიღებამდე გაეგზავნა ვენეციის
კომისიას, რის შემდეგაც ვენეციის კომისიამ და ევროპის საბჭოს ადამიანის
უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR)
148

იხ. https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/84896
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ადამიანის უფლებათა დირექტორატმა (DGI) შეიმუშავეს ერთობლივი დასკვნები.149
ამ დასკვნებში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა და მოსაზრებების დიდი ნაწილი
გაზიარებულ იქნა და აისახა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში.
საქართველოს პრეზიდენტმა სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღის“ მიმართ
გამოიყენა „ვეტოს“ უფლება, რომელიც პარლამენტმა „დაძლია“ საქართველოს
კონსტიტუციისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად.150

VII.3. 2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებები (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღა“)
2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით151 (სასამართლო
რეფორმის „მეოთხე ტალღის“ ფარგლებში) გაუმჯობესდა სასამართლოსთან
დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხების, მათ შორის, იუსტიციის უმაღლეს
სკოლასთან დაკავშირებული საკითხების, მოწესრიგება. იუსტიციის უმაღლეს
სკოლასთან
მიმართებით
აღნიშნული
საკანონმდებლო
ცვლილებები
ითვალისწინებდა შემდეგ ახლებურ საკანონმდებლო მოწესრიგებას:
ა) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის ნორმების
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ასახვა:
აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ძალადაკარგულად
გამოცხადდა „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“ საქართველოს კანონი და
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის მომწესრიგებელი ნორმები უპირატესი
იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტში − „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში − აისახა.
ბ) იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის დამოუკიდებლობისა და
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)031), N774/2014 ერთობლივი დასკვნა
(CDL-AD(2014)032) და N775/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)030):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)031-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)030-geo
150 იხ. https://info.parliament.ge/#law-drafting/13301
151 იხ. 2019 წლის 13 დეკემბრის ცვლილებები „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონსა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში:
https://info.parliament.ge/#law-drafting/18385
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4733708?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4726488?publication=0
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დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და დაზუსტდა
დამოუკიდებელი საბჭოს ცალკეული ფუნქციები:
 დამოუკიდებელი საბჭოს წევრთა რაოდენობა 6-დან გაიზარდა 7-მდე.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე დამოუკიდებელი საბჭოს 5 წევრს, რომელთაგან
1 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი უნდა
ყოფილიყო, ამტკიცებდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელი საბჭოს
თავმჯდომარის მიმართვის საფუძველზე, 3 წლის ვადით. საკანონმდებლო
ცვლილებით კი დადგინდა, რომ: დამოუკიდებელი საბჭოს 3 წევრს, რომლებიც
საერთო სასამართლოების სამივე ინსტანციიდან წარმოდგენილი თითო
მოსამართლეები არიან, 4 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენცია
კონფერენციის
რეგლამენტით
დადგენილი
წესით.
დამოუკიდებელი საბჭოს 2 წევრს (1 მოსამართლე წევრს და 1 არამოსამართლე
წევრს) მათი, როგორც იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრების,
უფლებამოსილების ვადით ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკუთარი
შემადგენლობიდან. დამოუკიდებელი საბჭოს დანარჩენ 2 წევრს, რომლებსაც
კანონით დადგენილი წესით აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის ან ასისტენტპროფესორის აკადემიური თანამდებობა უკავიათ და საჯარო დაწესებულებაში
არ მუშაობენ, 4 წლის ვადით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არანაკლებ 3 წევრის
წარდგინებით ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს,
რომელიც იმავდროულად დამოუკიდებელი საბჭოს წევრი უნდა ყოფილიყო,
თავისი წევრებისგან 3 წლის ვადით ირჩევდა საქართველოს მოსამართლეთა
კონფერენცია (ერთი და იგივე პირი დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარედ
შეიძლებოდა არჩეულიყო ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ). საკანონმდებლო
ცვლილებით კი დადგინდა, რომ დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარეს
საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეულ დამოუკიდებელი
საბჭოს წევრთაგან, მისი, როგორც დამოუკიდებელი საბჭოს წევრის,
უფლებამოსილების ვადით ირჩევს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
(„ერთი და იგივე პირი დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარედ შეიძლება
აირჩეს ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ“ − ეს შეზღუდვა კანონში შენარჩუნებულია).
 კანონის ნორმა, რომელიც ადგენდა, რომ დამოუკიდებელი საბჭოს
თავმჯდომარისა და წევრის დამოუკიდებელ საბჭოში საქმიანობის
ანაზღაურების საკითხი წყდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
შეზღუდვების
გათვალისწინებით,
შეიცვალა
შემდეგი
ნორმით:
„დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარისა და წევრის დამოუკიდებელ საბჭოში
საქმიანობა არ ანაზღაურდება.“
 კანონში ნათლად მიეთითა, რომ დამოუკიდებელი საბჭო იღებს დასაბუთებულ
გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში პირის იუსტიციის
მსმენელად ჩარიცხვისა და იუსტიციის მსმენელის სკოლიდან გარიცხვის
თაობაზე.
გ) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მიღების სხვადასხვა
საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგება:
159

 იუსტიციის
უმაღლეს
სკოლაში
მისაღები
კონკურსის
ჩატარების
უფლებამოსილება, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებამდე იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს ჰქონდა მინიჭებული, გადაეცა იუსტიციის უმაღლეს სკოლას.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის თანახმად, იუსტიციის
უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსი, როგორც წესი, ტარდებოდა წელიწადში
ორჯერ – მაისსა და ოქტომბერში. საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა,
რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მისაღები კონკურსი ტარდება არანაკლებ
წელიწადში ერთხელ.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის თანახმად, იუსტიციის
უმაღლეს სკოლაში მისაღებ იუსტიციის მსმენელთა საერთო რაოდენობას
კონკურსის გამოცხადებამდე ამტკიცებდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელი საბჭო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით.
საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა, რომ: იუსტიციის უმაღლეს
სკოლაში მისაღები კონკურსის გამოცხადებამდე იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
დაადგენს სკოლაში მიმდინარე წელს ჩასარიცხი იუსტიციის მსმენელების მიერ
სკოლაში სწავლის სრული კურსის დასრულების დროისათვის დასანიშნ
მოსამართლეთა
ვაკანსიების
სავარაუდო
რაოდენობას
და
სკოლას
დასამტკიცებლად წარუდგენს სკოლაში მისაღებ იუსტიციის მსმენელთა
საერთო რაოდენობას, რომელიც მოსამართლეთა ვაკანსიების სავარაუდო
რაოდენობას 20%-ით უნდა აღემატებოდეს. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
უფლებამოსილია დაამტკიცოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილ
რაოდენობაზე ნაკლები რაოდენობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სკოლის
ბიუჯეტი ან/და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ იძლევა უფრო მეტი
იუსტიციის მსმენელის მიღების შესაძლებლობას.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმის თანახმად, იუსტიციის
უმაღლეს სკოლაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობა შეეძლო ქმედუნარიან,
ნასამართლობის არმქონე საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც „იურიდიული
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ჩაბარებული ჰქონდა
სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდა, რომლის ჩაბარებიდან 7 წელი არ იყო
გასული. საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა, რომ იუსტიციის
უმაღლეს სკოლაში მისაღებ კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც არის ქმედუნარიანი, ნასამართლობის
არმქონე, იცის სახელმწიფო ენა, აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება
არანაკლებ
მაგისტრის
ან
მასთან
გათანაბრებული
აკადემიური
ხარისხით/უმაღლესი განათლების დიპლომით და ამ კანონის შესაბამისად
ჩაბარებული აქვს მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომლის
ჩაბარებიდან 10 წელი არ არის გასული.
 კანონში ნათლად მიეთითა, რომ იუსტიციის მსმენელობის კანდიდატის
შერჩევისას გაითვალისწინება საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგი, აგრეთვე
მისი კვალიფიკაცია, სამართლებრივი ანალიზის, დასაბუთების, ზეპირი
კომუნიკაციისა და გამოხატვის უნარები.
დ) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლასთან
დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგება:
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 გაიზარდა იუსტიციის მსმენელის სახელმწიფო სტიპენდიის მინიმალური
ოდენობა: საკანონმდებლო ცვლილებამდე იუსტიციის მსმენელი სასწავლო
კურსის გავლისას იღებდა სახელმწიფო სტიპენდიას, რომლის ოდენობა არ
შეიძლებოდა ყოფილიყო პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის
მინიმალური ხელფასის 1/4-ზე ნაკლები. საკანონმდებლო ცვლილებით კი
დადგინდა, რომ იუსტიციის მსმენელი სასწავლო კურსის გავლისას იღებს
სახელმწიფო სტიპენდიას, რომლის ოდენობა არ შეიძლება იყოს პირველი
ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის მინიმალური ხელფასის 1/3-ზე
ნაკლები.
 იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების ხანგრძლივობა 10 თვიდან გაიზარდა
16 თვემდე, ხოლო იმ იუსტიციის მსმენელისათვის სრული სასწავლო კურსის
ვადა, რომელსაც აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურული
ქვედანაყოფის ხელმძღვანელად, საერთო სასამართლოს აპარატის ან მისი
სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელად, მოსამართლის თანაშემწედ,
სასამართლო სხდომის მდივნად, გამომძიებლად, პროკურორად ან/და
ადვოკატად მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება, 6 თვიდან გაიზარდა
12 თვემდე.
 საკანონმდებლო ცვლილებამდე კანონი განსაზღვრავდა იმ სასწავლო საგნების
ჩამონათვალს, რომლებიც იუსტიციის მსმენელს უნდა შეესწავლა; კერძოდ, ეს
საგნები იყო: საქმის განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში; საქმის
განხილვა სააპელაციო სასამართლოში; საქმის განხილვა საკასაციო
სასამართლოში; სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართალში
კვალიფიკაციის
საკითხები;
სასამართლო
განხილვისას
საპროცესო
დოკუმენტის
(გადაწყვეტილების)
მომზადება;
პროფესიული
ეთიკა;
დისციპლინა ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების შესახებ; უცხოური
ენა; და სხვა საგნები, რომელთა ჩამონათვალს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებდა სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო.
საკანონმდებლო ცვლილებით კი განისაზღვრა, რომ: იუსტიციის მსმენელის
მომზადების სასწავლო პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს კანონით დადგენილი,
მოსამართლის კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმების
შესაბამისი თეორიული ცოდნის გაღრმავება, პრაქტიკული უნარებისა და
თვისებების განვითარება. იუსტიციის მსმენელის მომზადების სასწავლო
პროგრამა, გარდა სავალდებულო საგნებისა, შეიძლება ითვალისწინებდეს
არჩევით საგნებს. საგნების ჩამონათვალს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო.
 იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების ფორმების ჩამონათვალს დაემატა
დისტანციური სწავლების ფორმა.
 კანონით განისაზღვრა, რომ იუსტიციის მსმენელის სწავლებისას შეიძლება
გათვალისწინებულ იქნეს მისი უცხო ქვეყნის ავტორიტეტულ სასწავლო
ორგანიზაციაში სწავლება ან/და სტაჟირება, ხოლო იუსტიციის უმაღლესი
სკოლის მიერ შემუშავებულ გადამზადების პროგრამაში მონაწილეობის
უფლების მქონე პირის კვალიფიკაციის ამაღლება შეიძლება განხორციელდეს
უცხო ქვეყნების ავტორიტეტულ სასწავლო ორგანიზაციებში სწავლების ან/და
სტაჟირების გზით.
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 დაიხვეწა იუსტიციის მსმენელის სტაჟირების ფორმების მომწესრიგებელი
ნორმები: საკანონმდებლო ცვლილებამდე მოქმედი ნორმების თანახმად,
სტაჟირების ფორმები იყო სავალდებულო სტაჟირება და ალტერნატიული
სტაჟირება;
სავალდებულო
სტაჟირების
გავლა
ხდებოდა
საერთო
სასამართლოებში, ხოლო ალტერნატიული სტაჟირებისა – ნოტარიატში,
პროკურატურაში ან სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში, რომელთა
ჩამონათვალს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორის წარდგინებით
ამტკიცებდა სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო; ალტერნატიულ სტაჟირებაზე
იუსტიციის მსმენელის განწესება ხდებოდა მისი სურვილის გათვალისწინებით.
საკანონმდებლო ცვლილებით კი დადგინდა, რომ: იუსტიციის მსმენელი
სტაჟირებას გადის საერთო სასამართლოებში, აგრეთვე საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლოში,
ადვოკატურაში,
ნოტარიატში,
პროკურატურაში
ან/და
ადმინისტრაციულ
ორგანოებში,
რომელთა
ჩამონათვალს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორის წარდგინებით
ამტკიცებს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო. იუსტიციის მსმენელის მიერ
სტაჟირების სხვა ორგანოში, გარდა საერთო სასამართლოებისა, გავლის
საკითხს, ამ იუსტიციის მსმენელის საჭიროებების გათვალისწინებით,
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორის წარდგინებით წყვეტს სკოლის
დამოუკიდებელი საბჭო.
ე) დაიხვეწა და გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული
სხვა ცალკეული საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგება:
 განისაზღვრა, რომ მოქმედი მოსამართლე ვალდებულია 3 წელიწადში 5 დღე
მაინც დაუთმოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში კვალიფიკაციის ამაღლებას.
მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა მის საჭიროებებს უნდა
შეესაბამებოდეს.
 დადგინდა, რომ უცხო ქვეყნის მოსამართლეებისათვის, სასამართლო სისტემის
მოხელეებისა და იურიდიული სფეროს სხვა წარმომადგენლებისათვის
შესაძლებელია შეიქმნას სპეციალური სასწავლო კურსი. სპეციალური სასწავლო
კურსის პროგრამას იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დირექტორის წარდგინებით
ამტკიცებს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭო. სპეციალური სასწავლო კურსი
განხორციელდება შესაბამის უცხოურ ენაზე.
 კანონში მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლეს სკოლას უფლება აქვს, გასცეს
სასწავლო გრანტი მხოლოდ მოსამართლესა და სასამართლოს მოხელეზე, მათი
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. სასწავლო გრანტის გაცემის წესსა და
პირობებს განსაზღვრავს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი
საბჭო.
 კანონში მიეთითა, რომ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ბაზაზე სასამართლო
სისტემის გამოწვევების ანალიზისა და კვლევისათვის შესაძლებელია შეიქმნას
კვლევითი
ინსტიტუტები.
იუსტიციის
უმაღლესი
სკოლა
თავისი
უფლებამოსილების ფარგლებში ეწევა საგამომცემლო საქმიანობას.

162

VIII. საქართველოს საერთო სასამართლოების მოქმედი სისტემის შესაბამისობა
საერთაშორისო სტანდარტებთან (ძირითადი ინსტიტუციური საკითხები)

VIII.1. მოსამართლის
გათავისუფლება

თანამდებობაზე

განწესება

და

თანამდებობიდან

ა) საქართველოში მოქმედი ძირითადი სტანდარტი:
საქართველოს კონსტიტუციის 48-ე მუხლი, 61-ე მუხლი და 63-ე მუხლის მე-5 და
მე-6 პუნქტები აწესრიგებს საერთო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების ძირითად საკითხებს; კერძოდ,
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად:
 საერთო სასამართლოს მოსამართლე შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქე 30
წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს შესაბამისი უმაღლესი იურიდიული განათლება და
სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება. საერთო
სასამართლოს მოსამართლის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
განისაზღვრება ორგანული კანონით. საერთო სასამართლოს მოსამართლე
თანამდებობაზე განწესდება უვადოდ, ორგანული კანონით დადგენილი ასაკის
მიღწევამდე.
მოსამართლე
შეირჩევა
კეთილსინდისიერებისა
და
კომპეტენტურობის ნიშნით. გადაწყვეტილებას მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ ორი მესამედის უმრავლესობით. მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესებისა და თანამდებობიდან გათავისუფლების წესი
განისაზღვრება ორგანული კანონით.
 2024 წლის 31 დეკემბრამდე პირველად განწესების შემთხვევაში უვადოდ
განწესებამდე მოსამართლე თანამდებობაზე შეიძლება განწესდეს 3 წლის
ვადით. განსაზღვრული ვადით განწესებულ მოსამართლეზე მოსამართლის
უვადოდ განწესების დათქმა ვრცელდება ორგანული კანონით დადგენილი
წესით მისი უვადოდ განწესების შემთხვევაში.
 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წარდგინებით უვადოდ, ორგანული კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე,
სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების წესი ეფუძნება აშშ-ის
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების მოდელს,
რომელიც წარიმართება ღია, გამჭვირვალე, საჯარო, ხანგრძლივი და
მრავალეტაპიანი პროცედურით, ორი კონსტიტუციური ორგანოს (იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოსა და პარლამენტის) მონაწილეობით.
 უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უზენაესი სასამართლოს წევრთაგან
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით 10 წლის ვადით სრული
შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. უზენაესი სასამართლოს
თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელია.
 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან გადაყენება შეიძლება
მხოლოდ იმპიჩმენტის წესით. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის
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იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების საკითხის აღძვრის უფლება
აქვს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს. საკითხი
გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც მას განიხილავს და
პარლამენტს დასკვნას წარუდგენს ერთი თვის ვადაში. თუ საკონსტიტუციო
სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა თანამდებობის პირის მიერ
კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა,
პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან 2 კვირის ვადაში განიხილავს და კენჭს
უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან
გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს
პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. თუ პარლამენტმა
ზემოაღნიშნულ ვადაში არ მიიღო გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ,
იმავე საფუძვლით იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება დაუშვებელია.
 საერთო სასამართლოს მოსამართლის ჩამოცილება საქმის განხილვისაგან,
თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება ან სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა
დასაშვებია მხოლოდ ორგანული კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
მოსამართლის შეუცვლელობა გარანტირებულია ორგანული კანონით.
სასამართლოს რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია არ შეიძლება გახდეს უვადოდ
განწესებული მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი.
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად,
საერთო სასამართლოს მოსამართლეების თანამდებობაზე განწესება ხორციელდება
სათანადო
პროცედურებით,
მოსამართლეობის
კანდიდატის
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის კრიტერიუმებით შეფასების
საფუძველზე.
მოსამართლის
უფლებამოსილების
ვადამდე
შეწყვეტის
(თანამდებობიდან გათავისუფლების) საკითხებს საქართველოს კონსტიტუციის
შესაბამისად ასევე აწესრიგებს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს
ორგანული კანონი, რომელიც ადგენს რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო
სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემდეგ
საფუძვლებს: დისციპლინური გადაცდომის ჩადენა; სასამართლოს მიერ
შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება ან მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა, თუ
სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული; საქართველოს
მოქალაქეობის შეწყვეტა; მის მიმართ საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი
განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა; კორუფციული სამართალდარღვევის ჩადენა
„საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული წესის
შესაბამისად; გარდაცვალება; სასამართლოს ლიკვიდაცია, მოსამართლის
თანამდებობის შემცირება; სხვა სასამართლოში დანიშვნა (არჩევა); სხვა
დაწესებულებაში თანამდებობაზე არჩევა ან დანიშვნა.
ბ) საქართველოში მოქმედი სტანდარტის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან
შესაბამისობა:
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე განწესების
პროცედურებისა და მათი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობის
შესახებ იხ. 1.12 ქვეთავი.
ვენეციის კომისიის 2005 წლის რეკომენდაციები: მოსამართლის თანამდებობაზე
უვადოდ განწესება უკეთ უზრუნველყოფს მის დამოუკიდებლობას. იმ
შემთხვევაში კი, თუ მოსამართლე თანამდებობაზე 10 წლის ვადით არის
განწესებული, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ გამორიცხულ უნდა იქნეს მისი
თანამდებობაზე ხელახლა განწესება.152
შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს.
ვენეციის კომისიის 2004 და 2005 წლების რეკომენდაციები: იმ შემთხვევაში,
როდესაც ქვეყნის პრეზიდენტი თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან
ათავისუფლებს მოსამართლეებს, მისი ეს უფლებამოსილება სავსებით
ფორმალური უნდა იყოს და იგი ამ უფლებამოსილებას, კონსტიტუციის თანახმად,
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარდგინებით უნდა ახორციელებდეს. ამასთანავე,
უზენაესი სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა წევრის
კანდიდატურის პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენა როდესაც მხოლოდ
პრეზიდენტის მიერ ხორციელდება, ასეთი სისტემა ვერ უზრუნველყოფს
პლურალისტური წარმომადგენლობის პრინციპს, რის გამოც მიზანშეწონილია, ამ
პროცესში ჩაბმულ იქნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.153
შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს.
ვენეციის კომისიის 1994 წლის რეკომენდაცია: პარლამენტის მიერ მოსამართლის
არჩევამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მოსამართლის დამოუკიდებლობის
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003),
105-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე-8
პუნქტი და 30-ე პუნქტის „c“ ქვეპუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
153 იხ. ვენეციის კომისიის 2004 წლის 29 მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008), 22-ე და 38-ე
პუნქტები; ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDLAD(2005)003), 110-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDLAD(2005)005), მე-5 და მე-16 პუნქტები და 30-ე პუნქტის „a“ ქვეპუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
165

პრინციპს, მით უფრო, იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტის მიერ მოსამართლე
უვადოდ არ აირჩევა.154
შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტი
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს უვადოდ ირჩევს.
ვენეციის კომისიის 1994 და 2005 წლების რეკომენდაციები: მიზანშეწონილია,
კანონით განისაზღვრებოდეს სამხედრო სასამართლოს შემადგენლობისა და
მაგისტრატი მოსამართლეების შემადგენლობის დაკომპლექტების საკითხები.155
შესაბამისობა: საქართველოს კონსტიტუციის 59-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,
სამხედრო სასამართლოს შემოღება შეიძლება საომარი მდგომარეობის დროს და
მხოლოდ საერთო სასამართლოების სისტემაში. „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით,
სამხედრო სასამართლო შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ საერთო სასამართლოების
სისტემაში, საომარი მდგომარეობის დროს, ამ მდგომარეობასთან დაკავშირებული
სისხლის სამართლის საქმეების განსახილველად, საქართველოს პრეზიდენტის
დეკრეტით. ამავე დეკრეტით უნდა განისაზღვროს სამხედრო სასამართლოს
შემადგენლობა, განსჯადობა და მის მიერ საქმეთა განხილვის წესი. აღნიშნული
დეკრეტი ძალაში შედის გამოცემის მომენტიდან. „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ ორგანული კანონის 28-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, მაგისტრატი
თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს
სამოქმედო
ტერიტორიაზე
არსებულ
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულში. მაგისტრატი მოსამართლის სამოქმედო ტერიტორია და რაოდენობა
განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.
მაგისტრატი
მოსამართლეების
შემადგენლობას
რაიონულ
(საქალაქო)
სასამართლოში განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
ამრიგად, საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება ვენეციის
კომისიის რეკომენდაციებს, თუმცა შესაძლებელია დამატებითი მსჯელობა.
ვენეციის კომისიის 2005 წლის რეკომენდაცია: ვენეციის კომისია უარყოფითად
აფასებს არსებულ მოსამართლეთა კორპუსის კანონით ჩანაცვლების ღონისძიებას,
კერძოდ, საკანონმდებლო ღონისძიებას, რომლის მიხედვითაც მოქმედ
მოსამართლეებს ვადამდე უწყდებათ უფლებამოსილება, რათა მოსამართლეთა
კორპუსი ახალი მოსამართლეებით დაკომპლექტდეს.156
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იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 22:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
155 ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 24; ვენეციის კომისიისა და
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005
წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003), 102-ე და 110-ე პუნქტები:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
156 იხ. ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე-3 პუნქტი:
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შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას.

VIII.2. მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის ძირითადი
პრინციპები და გარანტიები
ა) საქართველოში მოქმედი ძირითადი სტანდარტი:
საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლი უზრუნველყოფს მოსამართლის
დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის ძირითად პრინციპებსა და გარანტიებს;
კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად:
 მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ
კონსტიტუციასა და კანონს. რაიმე ზემოქმედება მოსამართლეზე ან ჩარევა მის
საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია
და ისჯება კანონით. არავის აქვს უფლება მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში
კონკრეტულ საქმეზე. ბათილია ყველა აქტი, რომელიც ზღუდავს მოსამართლის
დამოუკიდებლობას.
 მოსამართლე ხელშეუხებელია. დაუშვებელია მისი სისხლის სამართლის
პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, საცხოვრებელი ან სამუშაო
ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ხოლო
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის შემთხვევაში − საკონსტიტუციო
სასამართლოს თანხმობის გარეშე. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების
შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შესაბამისად იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოს ან საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ შესაბამისად
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ან საკონსტიტუციო სასამართლო არ მისცემს
თანხმობას, თავისუფლებაშეზღუდული მოსამართლე დაუყოვნებლივ უნდა
გათავისუფლდეს.
 სახელმწიფო უზრუნველყოფს მოსამართლის და მისი ოჯახის უსაფრთხოებას.
 მოსამართლის თანამდებობა შეუთავსებელია სხვა თანამდებობასთან და
ანაზღაურებად საქმიანობასთან, გარდა სამეცნიერო და პედაგოგიური
საქმიანობისა. მოსამართლე არ შეიძლება იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი,
მონაწილეობდეს პოლიტიკურ საქმიანობაში.
 საერთო სასამართლოს მოსამართლის ჩამოცილება საქმის განხილვისაგან,
თანამდებობიდან მისი გათავისუფლება ან სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა
დასაშვებია მხოლოდ ორგანული კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
მოსამართლის შეუცვლელობა გარანტირებულია ორგანული კანონით.
სასამართლოს რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია არ შეიძლება გახდეს უვადოდ
განწესებული მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლების საფუძველი.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
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აღნიშნული კონსტიტუციური პრინციპები და გარანტიები განმტკიცებულია
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით.
ბ) საქართველოში მოქმედი ძირითადი
რეკომენდაციებთან შესაბამისობა:

სტანდარტის

ვენეციის

კომისიის

ვენეციის კომისიის 1994, 2004 და 2005 წლების რეკომენდაციები: კონსტიტუცია
უნდა
ითვალისწინებდეს
მოსამართლის
დამოუკიდებლობისა
და
ხელშეუხებლობის ძირითადი პრინციპებისა და გარანტიების მომწესრიგებელ
ნორმებს, რომლებიც, იმავე დროს, არ უნდა იყოს ბუნდოვანი. ამასთანავე,
მიზანშეწონილია, ნათლად განისაზღვროს ამ პრინციპებისა და გარანტიების
უზრუნველყოფისთვის პასუხისმგებელი ორგანო და აღნიშნულ პრინციპებსა და
გარანტიებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა
სასამართლოში გასაჩივრების მექანიზმები.157
შესაბამისობა: საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლი ნათლად განსაზღვრავს
მოსამართლის დამოუკიდებლობისა და ხელშეუხებლობის ძირითად პრინციპებსა
და გარანტიებს. ამასთანავე, ეს კონსტიტუციური პრინციპები და გარანტიები
განმტკიცებულია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით. საერთო
სასამართლოების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფისა და
სხვა ამოცანების შესრულების მიზნით, საქართველოს კონსტიტუციის 64-ე
მუხლისა და „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 47-ე მუხლის თანახმად, შექმნილია საერთო სასამართლოების სისტემის
ორგანო − საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ ორგანული თანახმად, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ
დისციპლინურ საქმეებს განიხილავს საქართველოს საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია. „საერთო სასამართლოების შესახებ“
ორგანული კანონის მიხედვით, მოსამართლეს უფლება აქვს, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებები გაასაჩივროს უზენაესი სასამართლოს
საკვალიფიკაციო პალატაში, ხოლო საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილებები  უზენაესი სასამართლოს
სადისციპლინო პალატაში. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-12
კარით (364-ე3812 მუხლებით) დადგენილია სასამართლო ხელისუფლების
წინააღმდეგ მიმართულ მთელ რიგ ქმედებათა დანაშაულებრიობა. ამრიგად,
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იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 22 და 2004 წლის 29
მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008), 32-ე და 38-ე პუნქტები; ვენეციის კომისიისა და
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005
წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003), 101-ე და 102-ე პუნქტები
და 117-ე პუნქტის „k“ ქვეპუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
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საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება ვენეციის კომისიის
რეკომენდაციებს.
ვენეციის
კომისიის
2005
წლის
რეკომენდაციები:
კონსტიტუციით
უზრუნველყოფილ
უნდა
იქნეს
მოსამართლის
თანამდებობრივი
უფლებამოსილებისაგან ჩამოცილებისგან დაცვის გარანტიები. კონსტიტუცია, სულ
მცირე, უნდა ადგენდეს მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლებისა და
სამოსამართლო
უფლებამოსილების
შეჩერებისგან
დაცვის
მინიმალურ
საფუძვლებს. კონსტიტუცია ასევე უნდა ადგენდეს მოსამართლის დისციპლინური
პასუხისმგებლობის, მოსამართლის საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილებისა და მისი
სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის სახელმძღვანელო პრინციპებს.158
შესაბამისობა: საქართველოს კონსტიტუცია უზრუნველყოფს მოსამართლის
თანამდებობიდან გათავისუფლების, მისი საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების,
მოსამართლის სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის ძირითად პრინციპებს. აღნიშნული
კონსტიტუციური პრინციპები კი განმტკიცებულია „საერთო სასამართლოების
შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონითა და საქართველოს სხვა
საკანონმდებლო აქტებით. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონი
ადგენს ასევე მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლებსა და
დაწვრილებით წესებს. ამრიგად, საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები
შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს.
ვენეციის კომისიის 1994 წლის რეკომენდაცია: მოსამართლის, მისი თანხმობის
გარეშე, სხვა სასამართლოში გადაყვანა ყოველთვის საფრთხის შემცველია, რადგან
ეს მექანიზმი შესაძლოა მოსამართლის წინააღმდეგ იქნეს გამოყენებული, როდესაც
სახელმწიფო მის მიმართ კეთილგანწყობილი არ არის.159
შესაბამისობა: „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 37-ე და 41-ე მუხლების თანახმად, მოსამართლის სხვა სასამართლოს
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნა და მოსამართლის დაწინაურება
მხოლოდ მისი თანხმობით არის შესაძლებელი. ამრიგად, საქართველოს მოქმედი
საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას.
ვენეციის კომისიის 2005 წლის რეკომენდაციები: კონსტიტუციური დანაწესი
მოსამართლის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემისგან, დაკავებისა და
დაპატიმრებისგან იმუნიტეტის თაობაზე (გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003),
105-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე10 პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
159 იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 22:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
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შემთხვევა) არასწორია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დანაწესი ამცირებს
მოსამართლის საქმიანობაში თვითნებურად ჩარევის შესაძლებლობას. ის
მოსამართლე, რომლის მიმართაც სისხლის სამართლის საქმის წარმოება
მიმდინარეობს, უნდა სარგებლობდეს თავის დაცვის იმავე უფლებით, როგორითაც
 ნებისმიერი პირი. ყოველ შემთხვევაში, მოსამართლისთვის ზემოხსენებული
იმუნიტეტის შეჩერების უფლებამოსილება უნდა ჰქონდეს არა პარლამენტს, არამედ
საკონსტიტუციო სასამართლოსა და უზენაეს სასამართლოს.160
შესაბამისობა: საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად,
მოსამართლე ხელშეუხებელია. დაუშვებელია მისი სისხლის სამართლის
პასუხისგებაში მიცემა, დაკავება ან დაპატიმრება, საცხოვრებელი ან სამუშაო
ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ხოლო
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის შემთხვევაში − საკონსტიტუციო
სასამართლოს თანხმობის გარეშე. გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების
შემთხვევა, რაც დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შესაბამისად იუსტიციის უმაღლეს
საბჭოს ან საკონსტიტუციო სასამართლოს. თუ შესაბამისად იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო
ან
საკონსტიტუციო
სასამართლო
არ
მისცემს
თანხმობას,
თავისუფლებაშეზღუდული მოსამართლე დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.
ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო
ნორმები ვენეციის კომისიის აღნიშნული რეკომენდაციების პირველ ნაწილს
პირდაპირ არ შეესაბამება, საქართველოს კონსტიტუციით მოსამართლის
ხელშეუხებლობისა და დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტია უზრუნველყოფილი;
ვენეციის კომისიის იმავე რეკომენდაციების მეორე ნაწილთან კი (მოსამართლის
იმუნიტეტის შეჩერების უფლებამოსილების მქონე ორგანოსთან მიმართებით)
საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შესაბამისობაშია.
ვენეციის კომისიის 2005 წლის რეკომენდაციები: ბუნდოვანია საქართველოს
კონსტიტუციის ნორმის დანაწესი, რომლის თანახმადაც, მოსამართლის
თანამდებობა თავსებადია პედაგოგიურ საქმიანობასთან; კერძოდ, ტერმინი
„პედაგოგიური საქმიანობა“ არ არის ნათელი და იგი შესაძლოა მეტისმეტად
შემზღუდავი აღმოჩნდეს განსაკუთრებით ნახევარ განაკვეთზე მომუშავე
მოსამართლისათვის. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, ამ ტერმინის ნაცვლად
კონსტიტუციაში მიეთითოს, რომ დასაშვებია მოსამართლის მიერ სხვა
თანამდებობის დაკავება ან სხვა საქმიანობის განხორციელება, თუ ეს ხელს არ
უშლის მის დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას. თუმცა ვენეციის კომისიის
აზრით, კონსტიტუციის იმავე ნორმის დანაწესი, რომლის თანახმადაც,
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003),
107-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე11 და მე-12 პუნქტები და 30-ე მუხლის „b“ ქვეპუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
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მოსამართლის
თანამდებობა
პოზიტიურია და მისაღებია.161

თავსებადია

სამეცნიერო

საქმიანობასთან,

შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, თუმცა შესაძლებელია დამატებითი
მსჯელობა.

VIII.3. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთან დაკავშირებული ზოგადი საკითხები
ა) საქართველოში მოქმედი ძირითადი სტანდარტი:
საქართველოს კონსტიტუციის 64-ე მუხლი ადგენს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს, როგორც კონსტიტუციური ორგანოს, შექმნის სამართლებრივ
საფუძველს და აწესრიგებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან დაკავშირებულ
ძირითად საკითხებს; კერძოდ, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად:
 საერთო
სასამართლოების
დამოუკიდებლობისა
და
ეფექტიანობის
უზრუნველყოფის, მოსამართლეთა დანიშვნისა და გათავისუფლების და სხვა
ამოცანების შესრულების მიზნით იქმნება საერთო სასამართლოების სისტემის
ორგანო − საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში შედიან 4 წლის ვადით
განწესებული 14 წევრი და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტს შეადგენენ საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს მიერ მოსამართლეთაგან
არჩეული წევრები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში, გარდა
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს მიერ
არჩეული წევრებისა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა, შედიან
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრი და პარლამენტის მიერ
სრული შემადგენლობის არანაკლებ სამი მეხუთედის უმრავლესობით არჩეული
წევრები.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მოსამართლე წევრთაგან ორგანული კანონით დადგენილი წესით 4 წლის
ვადით, მაგრამ არაუმეტეს მისი როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის
უფლებამოსილების ვადისა, ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს 4 წლის ვადით ირჩევს საერთო
სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანო მის მიერ
არჩეულ წევრთაგან.
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003),
104-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე-6
და მე-7 პუნქტები:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
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 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ანგარიშვალდებულია საერთო სასამართლოების
მოსამართლეთა თვითმმართველობის ორგანოს წინაშე. ანგარიშგების წესი
განისაზღვრება ორგანული კანონით.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება, შექმნისა და საქმიანობის
წესი განისაზღვრება ორგანული კანონით.
აღნიშნული კონსტიტუციური საკითხების მომწესრიგებელი დაწვრილებითი
წესები დადგენილია „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონითა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით.
ბ) საქართველოში მოქმედი ძირითადი
რეკომენდაციებთან შესაბამისობა:

სტანდარტის

ვენეციის

კომისიის

ვენეციის კომისიის 1994, 2004 და 2005 წლების რეკომენდაციები: იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა, როლი, ფუნქცია და უფლებამოსილებები
კონსტიტუციით ნათლად უნდა განისაზღვრებოდეს, რომლებიც, იმავდროულად
მკაფიოდ უნდა გაიმიჯნოს უზენაესი სასამართლოს როლისგან, ფუნქციისა და
უფლებამოსილებებისგან. სხვა ევროპული სისტემების მსგავსად, იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოს,
როგორც
სასამართლო
ხელისუფლების
სისტემაში
თვითმმართველ ორგანიზაციულ წარმონაქმნს, უნდა ჰქონდეს მოსამართლეთა
დანიშვნის, გათავისუფლებისა და გადაყვანის უფლებამოსილებები, ხოლო
უზენაესი სასამართლო სასამართლოს ადმინისტრირების საკითხებში არ უნდა
იჭრებოდეს
იუსტიციის
უმაღლესი
საბჭოს
უფლებამოსილებებში.
მიზანშეწონილია, კონსტიტუცია ადგენდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
დამოუკიდებლობის გარანტიებს. მიზანშეწონილია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
შეიმუშავებდეს მოსაზრებებს მოსამართლეობის კანდიდატის კვალიფიკაციისა და
თანამდებობისთვის შესაფერისობის თაობაზე.162
შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს.
ვენეციის კომისიის 2004 წლის რეკომენდაცია: მოდელი, რომელშიც ქვეყნის
პრეზიდენტი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეობს, არ არის საუკეთესო

162

იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 23 და 2004 წლის 29
მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008), 22-ე და 38-ე პუნქტები; ვენეციის კომისიისა და
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005
წლის 9 თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003), 102-ე პუნქტი; ვენეციის
კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე-9 პუნქტი და 30-ე პუნქტის
„d“ ქვეპუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
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გამოსავალი, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი მოდელი აღმოსავლეთ ევროპის
ზოგიერთი ქვეყნის კონსტიტუციებში დამკვიდრებულია.163
შესაბამისობა: საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება
ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას.

VIII.4. მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობა
მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული ყველა
საკითხის მომწესრიგებელი ნორმები დადგენილია „საერთო სასამართლოების
შესახებ“
საქართველოს
ორგანული
კანონით,
რითაც
საქართველოს
საკანონმდებლო ნორმები შეესაბამება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას იმის
შესახებ, რომ მოსამართლის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის წესების
გარდა, კანონით მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესებიც უნდა
იქნეს დადგენილი.164
მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის მომწესრიგებელი ნორმები
ძირითადად შეესაბამება ვენეციის კომისიის სხვა რეკომენდაციებსაც, რომლებიც
ვენეციის კომისიამ თავის სხვადასხვა დასკვნაში ასახა.165 დისციპლინური
საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგებასთან დაკავშირებით იხ. II თავი.
ვენეციის კომისიის 2022 წლის რეკომენდაციები: ვენეციის კომისია 2022 წლის
დასკვნაში უარყოფითად აფასებს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
პასუხისმგებლობის საკითხთან დაკავშირებულ, 2021 წლის 30 დეკემბრის
ცვლილებებს მოსამართლის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტთან და იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილებათა მიღების
კვორუმთან მიმართებით.
შესაბამისობა: მართალია, საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები
პირდაპირ არ არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან შესაბამისობაში, თუმცა
აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით გასათვალისწინებელია შემდეგი:
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იხ. ვენეციის კომისიის 2004 წლის 29 მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008), 22-ე და 38-ე
პუნქტები:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
164 იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 23:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
165 იხ. კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური
დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის
N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032); ვენეციის კომისიის 2022 წლის 20 ივნისის
N1077/2022 დასკვნა (CDL-AD(2022)010):
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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1. სადისციპლინო საკითხზე კენჭისყრისას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ხმათა რაოდენობა საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-დან (საბჭოს არანაკლებ 10 წევრიდან) შემცირდა
საბჭოს სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე (საბჭოს არანაკლებ 8 წევრამდე).
ეს
ცვლილება
ემსახურება
მოსამართლის
მიმართ
დისციპლინური
სამართალწარმოების ეფექტიანობის გაზრდას. ამ საკითხთან დაკავშირებით
საყურადღებოა ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და
კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა
დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა,
სადაც
აღნიშნულია
შემდეგი:
„დისციპლინური
სამართალწარმოების

დაწყებისთვის [საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული
შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ის] დადგენა ქმნის სერიოზულ საფრთხეს იმისა,
რომ ძალზე ბევრი საჩივარი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაძლო შიდა
კორპორატისტული მიდგომის გამო, [მოსამართლის მიმართ დისციპლინური
დევნის დაწყებისა და მისთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის] ადრეულ ეტაპზე
რეაგირების გარეშე დარჩება. უბრალო უმრავლესობა საკმარისი უნდა იყოს
აღნიშნული საკითხის გადასაწყვეტად. ამასთანავე, [...] იუსტიციის უმაღლესი
საბჭო ხმათა იმავე 2/3-ით წყვეტს მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში
მიცემის საკითხს და იგივე კვალიფიციური უმრავლესობის მხარდაჭერაა
[გათვალისწინებული]
სადისციპლინო
კოლეგიის
გადაწყვეტილების
გასაჩივრებისათვის. ხმათა ამგვარი უმრავლესობა მეტისმეტად მაღალი
მოთხოვნაა, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს [შესაბამისი] ლეგიტიმური
მიზნის მიღწევას და რომელიც, თუ არ შეაჩერებს, შეანელებს მაინც დისციპლინური
სამართალწარმოების ეფექტიანი განვითარების მთლიან პროცესს. დისციპლინური
სამართალწარმოების დაწყებაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი როლის
გათვალისწინებით და დისციპლინური სამართალწარმოების ეფექტიანი სისტემის
დანერგვის მიზნით, ზემოხსენებულ საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
გადაწყვეტილებები ხმათა უბრალო უმრავლესობით უნდა გადაწყდეს.“166
„დისციპლინური სამართალწარმოების ქმედითი სისტემის დანერგვის მიზნით
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დისციპლინურ საკითხებთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილებებს უბრალო უმრავლესობით უნდა იღებდეს.“167 „საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების ყველა
საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად დადგენილი ხმათა არანაკლებ 2/3
ზედმეტად მაღალი მოთხოვნაა. დისციპლინური სამართალწარმოების უფრო
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 24-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
167 იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 66-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
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ქმედითი სისტემის დასამკვიდრებლად საჭიროა, ეს მოთხოვნა შეიცვალოს
უბრალო უმრავლესობით.“168
2.
მოსამართლის
დისციპლინური
გადაცდომების
ჩამონათვალს
მიუკერძოებლობის პრინციპის დარღვევის ქმედებათა შორის დაემატა შემდეგი
დისციპლინური გადაცდომა: მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით. ეს ცვლილება ემსახურება
მოსამართლის
მიერ
მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობის,
მიუკერძოებლობისა და ავტორიტეტის შელახვის პრევენციას, საქართველოს
კონსტიტუციისა და სამოსამართლო ქცევის პრინციპების დაცვას.

VIII.5. სხვა ცალკეული საკითხების ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან
შესაბამისობა
საქართველოს მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები ასევე შეესაბამება ვენეციის
კომისიის შემდეგ რეკომენდაციებს:
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: საქართველოს პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს
უფლება, შეაჩეროს ან გააუქმოს მთავრობისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების
დაწესებულებათა აქტები, თუნდაც ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ საქართველოს
კონსტიტუციას, საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს, კანონებსა და
პრეზიდენტის ნორმატიულ აქტებს; მსგავსი უფლებამოსილებით პრეზიდენტი
კვაზი-მართლმსაჯულებით ფუნქციას იძენს და, ამდენად, ეს უფლებამოსილება
არა პრეზიდენტს, არამედ სასამართლოებს უნდა ჰქონდეთ.169
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო
სასამართლოს როლები, ფუნქციები და უფლებამოსილებები კანონით მკაფიოდ
უნდა გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან; კერძოდ, თუ ქვეყანა ირჩევს საკონსტიტუციო
კონტროლის ევროპულ მოდელს, საკონსტიტუციო კონტროლის უფლებამოსილება
მთლიანად საკონსტიტუციო სასამართლოს უნდა ჰქონდეს კანონით მინიჭებული,
ხოლო თუ ქვეყანა ირჩევს საკონსტიტუციო კონტროლის ამერიკულ, კანადურ ან
ირლანდიურ მოდელს, ეს უფლებამოსილება მთლიანად საერთო სასამართლოებს
(მაგალითად, უზენაეს სასამართლოს) უნდა მიენიჭოთ (უნდა მინიჭოს). ზოგადად,
ორივე მოდელი მისაღებია და თითოეულ მათგანს, როგორც უპირატესობები, ისე
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იხ. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის
გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14
ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2014)032), 72-ე პუნქტი:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo
169 იხ. ვენეციის კომისიის 2004 წლის 29 მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008), 24-ე და 38-ე
პუნქტები:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)008-e
175

ნაკლოვანებები ახასიათებს. მთავარია, რომელიმე მოდელის არჩევა და დანერგვა
სათანადო შეფასების საფუძველზე განხორციელდეს.170
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: მიზანშეწონილია, კონსტიტუციაში მიეთითოს,
რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს საქართველოს სახელით; ამასთან
დაკავშირებით ვენეციის კომისიას მაგალითად მოჰყავს იტალიის კონსტიტუცია.171
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: ახსნადია, გასაგებია და მისაღებია ის ფაქტი,
რომ, საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას
არ გააჩნია ცალკე, ავტონომიური რესპუბლიკის ქვემდებარე სასამართლო სისტემა
და მის ტერიტორიაზე მხოლოდ ქვეყნის ცენტრალური სასამართლო სისტემის
ორგანოები
ახორციელებენ
მართლმსაჯულებასა
და
საკონსტიტუციო
172
კონტროლს.
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: მიზანშეწონილია, დაზუსტდეს ტერმინის
„სასამართლოს თავმჯდომარე“ მნიშვნელობა.173
ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია: კონსტიტუცია უნდა ადგენდეს პრინციპს, რომ
სასამართლო საქმე განიხილება ღია სხდომაზე და უნდა ითვალისწინებდეს
სასამართლო სხდომის დახურვის საფუძველთა ჩამონათვალს.174
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იხ. ვენეციის კომისიის 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013), გვ. 24-26 და 2004 წლის 21
ივნისის N291/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)018), 37-ე პუნქტი; ვენეციის კომისიისა და ეუთოს
დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9
თებერვლის N320/2004 ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003), 108-ე და 109-ე პუნქტები; ვენეციის
კომისიის 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005), მე-4, მე-13, მე-14 და 30-ე
პუნქტები:
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)013-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2004)018-e
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IX. სასამართლო რეფორმის „ოთხი ტალღის“ შეჯამება (დასკვნითი ანალიზი)
სასამართლო რეფორმის „ოთხი ტალღის“ შედეგად მნიშვნელოვნად გაიზარდა და
გაუმჯობესდა საქართველოს საერთო სასამართლოების ინსტიტუციურ მოწყობასა
და საქმიანობასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები. აღნიშნული „ოთხი
ტალღის“ რეფორმა დაიწყო 2013 წლის 1 მაისის საკანონმდებლო ცვლილებებით და
დასრულდა 2019 წლის 13 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით. თუმცა
გასათვალისწინებელია, რომ საერთო სასამართლოების სისტემის დასახვეწად და
გასაუმჯობესებლად 2013 წლიდან დღემდე გატარებული რეფორმები მხოლოდ
„ოთხი ტალღის“ ფარგლებში გატარებულ რეფორმებს არ მოიცავს, არამედ ისინი
ბევრად სცილდება სასამართლო რეფორმის „ოთხი ტალღის“ არეალს. ამ თავში კი
მოკლე შეჯამების სახით წარმოდგენილია სასამართლო რეფორმის მხოლოდ
აღნიშნული „ოთხი ტალღის“ დასკვნითი ანალიზი, რომელთა ძირითადი შინაარსი
შემდეგია:
ა)
მოსამართლის
თანამდებობაზე
განწესებასა
და
თანამდებობიდან
გათავისუფლებასთან, სასამართლოს ორგანიზებასა და მის ზოგად საქმიანობასთან
დაკავშირებული საკითხები:
 განისაზღვრა რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების
მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის წესი და პირობები. საკანონმდებლო
ცვლილება ემსახურებოდა ასამოქმედებელი კონსტიტუციური ცვლილებით
დადგენილი, მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების პრინციპის
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში ასახვას; კერძოდ,
მოსამართლის
თანამდებობაზე
უვადოდ
განწესების
პრინციპი
თავდაპირველად შემოღებულ იქნა საქართველოს კონსტიტუციაში 2010 წელს
განხორციელებული ცვლილებით, რომელიც რაიონული (საქალაქო) და
სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის საკითხს
ითვალისწინებდა და 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო
არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების
მომენტიდან ამოქმედდა. ამასთანავე, იმავე კონსტიტუციური ცვლილებით
განისაზღვრა აღნიშნული სასამართლოების მოსამართლეთა თანამდებობაზე 3
წლამდე ვადით განწესების შესაძლებლობაც.
 გათვალისწინებულ იქნა აგრეთვე საქართველოს კონსტიტუციით გაზრდილი,
მოსამართლისთვის
საჭირო
მინიმალური
ასაკი
და
გაფართოვდა
მოსამართლეობის კანდიდატის მიმართ დადგენილი მოთხოვნები; კერძოდ,
მოსამართლის თანამდებობაზე გასამწესებლად საჭირო მინიმალური ასაკი 28
წლიდან 30 წლამდე გაიზარდა, ხოლო მოსამართლეობის კანდიდატის მიმართ
დადგენილი უმაღლესი იურიდიული განათლების ქონის მოთხოვნა მაგისტრის
ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის უმაღლესი იურიდიული
განათლების ქონის მოთხოვნით შეიცვალა.
ამრიგად, კანონში აისახა 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო
არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან
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ასამოქმედებელი კონსტიტუციური ცვლილების პრინციპები და განისაზღვრა მათი
რეალიზების შინაარსობრივი ასპექტები. ამასთანავე, აღნიშნული საკანონმდებლო
ცვლილებით დაზუსტდა, დაიხვეწა და გაუმჯობესდა საერთო სასამართლოებთან
დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები.
 დაზუსტდა, დაიხვეწა და გაუმჯობესდა თანამდებობაზე 3 წლის ვადით
განწესებული რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების
მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების პროცედურა, დადგინდა მათი
საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმები (კერძოდ, განისაზღვრა მოსამართლის
კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის მიხედვით შეფასების
დაწვრილებითი კრიტერიუმები, რომლებიც მანამდე არ არსებობდა),
დადგინდა მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე უარის თქმის
შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრების პროცედურა, რისთვისაც საქართველოს უზენაეს სასამართლოში
შეიქმნა საკვალიფიკაციო პალატა.
 ცვლილება განხორციელდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსშიც,
რომელიც მიმართულია თანამდებობაზე 3 წლის ვადით განწესებული
მოსამართლის საქმიანობის შემფასებლის დაცვისა და დამოუკიდებლობის
უზრუნველყოფისკენ; კერძოდ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში
შეტანილი ცვლილებით დანაშაულად გამოცხადდა თანამდებობაზე 3 წლის
ვადით
გამწესებული
მოსამართლის
საქმიანობის
შეფასების
განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის
საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა, რისთვისაც სასჯელის სახედ
განისაზღვრა ჯარიმა ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ვადით ას
ოთხმოციდან ორას ორმოც საათამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთა ვადით ერთ
წლამდე.
ამრიგად, ჩამოყალიბდა რაიონული (საქალაქო)/სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესების კომპლექსური წესები, რამაც
აამაღლა ამ პროცესის სტანდარტი და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მისი
მიუკერძოებლად, კეთილსინდისიერად და გამჭვირვალედ წარმართვის ხარისხი.
აღსანიშნავია,
რომ
კანონით
პირველად
განისაზღვრა
მოსამართლის
კეთილსინდისიერებისა
და
კომპეტენტურობის
მიხედვით
შეფასების
კრიტერიუმები, ხოლო მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ განწესებაზე
უარის თქმის შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების
გასაჩივრების
უზრუნველსაყოფად
უზენაეს
სასამართლოში
შეიქმნა
საკვალიფიკაციო პალატა.
 ძირეულად შეიცვალა რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში
ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის წესით დანიშვნის
პროცედურა და პირობები; განისაზღვრა ასეთ კონკურსში მონაწილე
მოსამართლეობის კანდიდატის შეფასების დაწვრილებითი კრიტერიუმები;
დადგინდა აღნიშნული კონკურსის ფარგლებში მოსამართლის თანამდებობაზე
განწესებაზე უარის თქმის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
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გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი; განისაზღვრა ამ კონკურსის ჩატარებისას
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ინტერესთა შეუთავსებლობის
შემთხვევები და ინტერესთა ამგვარი შეუთავსებლობისას საბჭოს წევრის
აცილების პროცედურა; დაზუსტდა მოსამართლის სხვა სასამართლოს
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნისა და მოსამართლის დაწინაურების
საკითხები; დადგინდა უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის
დაკისრების/მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების წესი; ძირეულად
შეიცვალა მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილების წესი და დაინერგა
მოსამართლეთა შორის საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპი; საერთო სასამართლოების
ადმინისტრირებასა და მენეჯმენტზე ზედამხედველობის განხორციელების
მიზნით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შეიქმნა სასამართლო მენეჯმენტის
დეპარტამენტი; კანონით უშუალოდ დადგინდა საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს წევრთა მინიმალური რაოდენობა და ახლებურად მოწესრიგდა
უზენაეს სასამართლოსთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები;
ახლებურად
მოწესრიგდა
რაიონული
(საქალაქო)
და
სააპელაციო
სასამართლოთა
თავმჯდომარეების,
პალატებისა
და
კოლეგიების
თავმჯდომარეების, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის
თანამდებობაზე განწესებასა და უფლებამოსილებებთან დაკავშირებული
მთელი რიგი საკითხები; დაზუსტდა საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
ზოგად საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა ცალკეული საკითხები.
ამრიგად, ჩამოყალიბდა რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში
ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის წესით დანიშვნის
კომპლექსური პროცედურები, რამაც აამაღლა ამ პროცესის სტანდარტი და
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მისი მიუკერძოებლად, კეთილსინდისიერად და
გამჭვირვალედ წარმართვის ხარისხი. ამასთანავე, საკანონმდებლო ცვლილებებით
დაიხვეწა
და
გაუმჯობესდა
საერთო
სასამართლოების
სისტემასთან
დაკავშირებული მთელი რიგი სხვა საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგება (მათ
შორის, დაინერგა მოსამართლეთა შორის საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული
სისტემის მეშვეობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპი), რაც, თავის მხრივ,
მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საერთო სასამართლოების სისტემის განვითარებასა
და მართლმსაჯულების ხარისხი გაზრდას.
 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაევალა, სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარისა და რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის
თანამდებობებზე დანიშვნამდე გამართოს კონსულტაციები შესაბამისი
სასამართლოს მოსამართლეებთან.
 იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალა, დაასაბუთოს სააპელაციო სასამართლოს
თავმჯდომარის, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილისა და
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობებზე
დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილებები.
 გაჩნდა ვალდებულება, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის
თანამდებობაზე განწესების შესახებ კენჭისყრის ჩატარების შემდეგ
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გამოქვეყნდეს დასაბუთება. დასაბუთება უნდა შეიცავდეს პროცედურის
აღწერას და დანიშნული მოსამართლის დახასიათებას, მათ შორის, მის მიერ
დაგროვებულ ქულებს და დასკვნას მისი კეთილსინდისიერების თაობაზე.
დასაბუთებას ადგენს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი.
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი უფლებამოსილია დაწეროს
განსხვავებული აზრი, რომელიც უნდა გამოქვეყნდეს.
 გაიზარდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის
დამოუკიდებლობის ხარისხი, გაუმჯობესდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის
ცალკეულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან, ანგარიშვალდებულებასა და მისი
საქმიანობის საჯაროობასთან დაკავშირებული საკითხები.
ბ) მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ დევნასა და მოსამართლის დისციპლინურ
პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები:
 დაიხვეწა და ახლებურად მოწესრიგდა მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ
სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული მთელი რიგი საკითხები. მათგან
ერთ-ერთი არსებითი საკითხი კი იყო მოსამართლის სავარაუდო
დისციპლინური გადაცდომის ობიექტური, მიუკერძოებელი და სრულყოფილი
გამოკვლევისა და წინასწარი შემოწმების ჩატარების მიზნით საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის
შექმნა, რომელსაც ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელი ინსპექტორი.
 მოსამართლის დამოუკიდებლობის გაზრდის, მოსამართლის მიმართ
დისციპლინური საქმის წარმოების პროცესში უფრო მაღალი სტანდარტის
დამკვიდრების და ამ პროცესში სუბიექტურობის გამორიცხვის მიზნით,
მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით,
ბანგალორის
პრინციპების
გათვალისწინებით,
დისციპლინური
სამართალწარმოების პროცესში დადგინდა დასაბუთებული ვარაუდისა და
ალბათობის მაღალი ხარისხის მტკიცებულებითი სტანდარტი; დაიხვეწა და
გაუმჯობესდა მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები
და დისციპლინური გადაცდომის სახეები; დაიხვეწა და გაუმჯობესდა
დისციპლინურ სახდელებსა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის
დაკისრებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხი.
გ) სასამართლო სხდომის გამჭვირვალობასა და საქმის განხილვის საქვეყნოობასთან
დაკავშირებული საკითხები:
 გაიზარდა სასამართლო სხდომის გამჭვირვალობა და დაიხვეწა სასამართლო
სხდომის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით გაშუქების წესები; კანონში
მიეთითა ღია სხდომაზე საქმის არსებითი განხილვის შედეგად მიღებული
სასამართლო გადაწყვეტილების სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნების
ვალდებულება.
დ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტებასა და საბჭოსთან
დაკავშირებული სხვა საკითხები:
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 ძირეულად შეიცვალა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და პირობები, ახლებურად მოწესრიგდა
და გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობასა
და საჯაროობის სტანდარტის გაზრდასთან, ინტერესთა შეუთავსებლობასთან,
ანგარიშვალდებულებასთან, საბჭოს სამართლებრივ აქტებთან დაკავშირებული
მთელი რიგი საკითხები.
ე) საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო
კოლეგიის შემადგენლობის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხები:
 არსებითად შეიცვალა საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა
სადისციპლინო კოლეგიის შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და
პირობები.
ვ) საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა კონფერენციასთან
დაკავშირებული საკითხები:
 ახლებურად
მოწესრიგდა
საქართველოს
საერთო
სასამართლოების
მოსამართლეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული ცალკეული საკითხები.
ზ) იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული საკითხები:
 არსებითად შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს
შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და პირობები.
 გაიზარდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის გამჭვირვალობა და
იუსტიციის მსმენელის ინფორმირებულობა; დაზუსტდა იუსტიციის
მსმენელის სტატუსის განმარტება; კანონით ცალკე მოწესრიგდა იუსტიციის
მსმენელის პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული ურთიერთობები;
დაზუსტდა და დაიხვეწა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლასა და სკოლის
საქმიანობასთან დაკავშირებული ცალკეული დოკუმენტების შედგენისა და
გაცემის საკითხები; გაფართოვდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების
ფორმები.
 ძალადაკარგულად გამოცხადდა „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“
საქართველოს კანონი და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის
მომწესრიგებელი ნორმები უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ
აქტში − „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში −
აისახა; იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობის დამოუკიდებლობისა და
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობის დაკომპლექტების წესი და
დაზუსტდა დამოუკიდებელი საბჭოს ცალკეული ფუნქციები; დაიხვეწა და
გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მიღებისა და სწავლასთან
დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგება; დაიხვეწა
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და გაუმჯობესდა იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან დაკავშირებული სხვა
ცალკეული საკითხების საკანონმდებლო მოწესრიგება.
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დასკვნა
ყოველივე ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ საქართველოს მოქალაქეების
ინტერესების დასაცავად, საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციების წინაშე აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად და
სასამართლოს საქმიანობის საერთაშორისო სტანდარტებთან და საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად 2013-2021
წლებში განხორციელდა ფართომასშტაბიანი რეფორმები, რაც ამ დოკუმენტში
წარმოდგენილი ფაქტობრივი გარემოებებითა და საქართველოს პარტნიორი
ქვეყნების წარმომადგენლობების/ორგანიზაციების შეფასებებით175 ნათლად
დასტურდება.
აღსანიშნავია USAID-ის მხარდაჭერით 2021 წლის 31 ოქტომბრის კვლევა „ბიზნესის
შეხედულებები საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ“, რომლის
თანახმადაც, „ბიზნესების კვლევამ აჩვენა, რომ, საერთო ჯამში, ბიზნესებს საკმაოდ
დადებითი დამოკიდებულება აქვთ სასამართლო სისტემის მიმართ. მათი დიდი
ნაწილი (43%) სასამართლოს მუშაობას საშუალოდ აფასებს; უფრო მეტი წილი
აფასებს დადებითად, ვიდრე უარყოფითად.“176
აღსანიშნავია ასევე USAID-ის მხარდაჭერით 2021 წლის ივლისის კვლევა
„მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში: იურიდიული პროფესიის
წარმომადგენლების ხედვა“, რომელშიც, მაგალითად, ხაზგასმულია, რომ „2021
წელს, კვლევის წინა ტალღებთან მეტ-ნაკლები მსგავსებით, იურიდიული
პროფესიის წარმომადგენლების აზრით, მხარეთა თანასწორობის პრინციპი
უმეტესად დაცულია სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში.
მათი
თქმით,
უმრავლეს
შემთხვევაში
მხარეთა
თანასწორობა
კანონმდებლობითაცაა უზრუნველყოფილი და პრაქტიკაშიც ხორციელდება.“177
ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ქართული მართლმსაჯულების ზემოაღნიშნული
მკვეთრად დადებითი განვითარება ვერ შეაფერხა იმ აშკარა ტენდენციამაც კი,
რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში მედიისა თუ სოციალური ქსელების
მეშვებით აქტიურად წარიმართება ვიდეორგოლების სახით და ქართული
სასამართლო სისტემის დისკრედიტაციისა და მისთვის რეპუტაციული ზიანის
მიყენებისკენ არის მიმართული.

175

იხ.
https://1tv.ge/news/karl-harceli-saqartvelos-istoriashi-mosamartleebis-sherchevis-processhi-arasdrosyofila-aseti-gamchvirvaloba-rac-dzalian-kargia
https://ge.usembassy.gov/ka/statement-on-the-fourth-wave-of-judicial-reform-june-13-ka
https://www.coe.int/en/web/tbilisi/-/the-statement-of-the-head-of-the-council-of-europe-office-in-georgia
176 აღნიშნულთან დაკავშირებით იხ.:
http://ewmi-prolog.org/images/files/9464PROLoGBusiness_Report_GEO.pdf, გვ. 2.
177 აღნიშნულთან დაკავშირებით იხ.:
http://ewmi-prolog.org/images/files/2927CRRCPROLoG_StudyofLegalProfessionalsReport_25Oct2021_GEO.pdf, გვ. 2 და მომდევნო გვერდები.
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ხაზგასასმელია „რუსთავი 2“-ის საქმესთან დაკავშირებით წარმოებული, ქართული
სასამართლო სისტემის შეურაცხმყოფელი კამპანია, რაც, ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლოს
შეფასებით,
საბოლოოდ
მოსამართლის
გადაწყვეტილებაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენასა და სასამართლო
ხელისუფლების ავტორიტეტის შელახვას ისახავდა მიზნად.178
აღნიშნულის მიუხედავად, თვალსაჩინოა ქართულ სასამართლო სისტემის
საერთაშორისო აღიარებაც, რაც შესაბამისი საერთაშორისო რეიტინგებით
დასტურდება. სასამართლო სისტემის ეფექტიანობის, დამოუკიდებლობისა და
მიუკერძოებლობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია საქართველოს სასამართლოთა
მიერ გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენებისა და სასამართლოს წინაშე
დაყენებულ შუამდგომლობათა დაკმაყოფილების რაოდენობის მაჩვენებელი.179
ქართული მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობის
თვალსაჩინო ინდიკატორია ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში
საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ საჩივართა რაოდენობის მკვეთრი კლება და
მათი ამჟამინდელი დაბალი მაჩვენებელი.180 ამასთანავე, გასათვალისწინებელია,
რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს წინააღმდეგ
მიმართულ ერთ-ერთ განსაკუთრებით გახმაურებულ საქმეზე, კერძოდ, „რუსთავი
2“-ის საქმეზე, არ დაადგინა კონვენციის დარღვევა.181
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იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილება
საქმეზე „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“, განაცხადის
N16812/17, 175-ე, 176-ე, 350-ე და 351-ე პუნქტები:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194445
179 აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით იხ.:
http://hcoj.gov.ge/files/news/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83
%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%
E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83
%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%8
3%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%
E1%83%98%20-%202017-2019.pdf
http://hcoj.gov.ge/files/news/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83
%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D%20%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%
E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83
%A5%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%8
3%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%
E1%83%98%202013-2017.pdf
180 აღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით იხ.:
https://echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2021_ENG.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-216681
181 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2019 წლის 18 ივლისის გადაწყვეტილება
საქმეზე „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2 და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“, განაცხადის
N16812/17, მათ შორის, 347-ე, 350-ე, 351-ე, 357-ე, 364-ე პუნქტები:
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194445
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, აუცილებელია გაგრძელდეს ქართული
მართლმსაჯულების შემდგომ განვითარებაზე მუშაობა, ვინაიდან მაინც რჩება
გამოწვევები,
რომელთა
გადაჭრაც
მნიშვნელოვნად
ხელს
შეუწყობს
მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებას. მაგალითად, გამოსაყოფია ისეთი
გამოწვევები, როგორებიც არის:
 მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეების ოპტიმალური რაოდენობის
უზრუნველყოფა, დაკისრებული ამოცანებისა და მოვალეობების გონივრულ
ვადაში შესასრულებლად და საქმიანობის მაღალი ხარისხის შესანარჩუნებლად.
 სასამართლოში
საქმეთა
ნაკადის
შემცირება
და
სასამართლოს
გადატვირთულობის პრობლემის მოგვარება, რისთვისაც აუცილებელია
დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების სათანადო განვითარება
და ხელშეწყობა, როგორც არბიტრაჟის, ისე მედიაციის მიმართულებით.
 გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხის გაუმჯობესება და მოსამართლეთა
და სასამართლოს მოხელეთა პროფესიული განვითარების კიდევ უფრო
ხელშეწყობა.
 მოსამართლეთა სოციალური დაცვის გარანტიების არასაკმარისობა.
 შშმ პირებისთვის სრულად ადაპტირებული გარემოს უზრუნველყოფა, აგრეთვე
ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით სათანადო გარემოს შექმნა.
 თარჯიმნის სერვისის გაუმჯობესება, რათა სამართლიანი სასამართლოს
უფლების დაცვა ჯეროვნად იქნეს უზრუნველყოფილი.
 მატერიალურ-ტექნიკური
და
ტექნოლოგიური
გაუმჯობესება, ახალი სერვისების დანერგვა.

ინფრასტრუქტურის

 იუსტიციის უმაღლესი სკოლის გაძლიერება, რათა მან ჯეროვნად შეძლოს
სათანადო რაოდენობის იუსტიციის მსმენელთა მომზადება, რაც აუცილებელია
2025 წლის 1 იანვრიდან მოსამართლეთა თანამდებობაზე უვადოდ განწესების
პროცესის შეუფერხებლად წარმართვისათვის.
დასასრულ,
გასათვალისწინებელია,
რომ
მართლმსაჯულების
სფეროში
სამომავლოდ განსახორციელებელი ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილების
მიზანი უნდა იყოს არა მართლმსაჯულების დაბრკოლება და სამართლიანი
სასამართლოს უფლების რეალიზების შეფერხება, არამედ საქართველოს
მოქალაქეთა ინტერესების შეუფერხებლად დაცვის უზრუნველსაყოფად
სასამართლო სისტემის შემდგომი გაუმჯობესება და რეპუტაციული ზიანისაგან
სასამართლოს დაცვა. ამიტომ სხვადასხვა ფორმატში დღემდე გაჟღერებული ისეთი
შემოთავაზებები, განსაკუთრებით ცალკეული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან,
როგორებიც არის, მაგალითად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ სხვადასხვა
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გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო კვორუმის გაზრდა (ე. წ. ორჯერ 2/3) და
სასამართლოს თავმჯდომარეთა არჩვის წესის შეცვლა (სასამართლოების
თავმჯდომარეების არჩევა ე. წ. საარჩევნო კამპანიის წარმოების გზით), არის
საქართველოს კონსტიტუციასთან შეუსაბამო, არ ეფუძნება დამკვიდრებულ
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და საბოლოოდ მართლმსაჯულების
შეფერხებასა და სასამართლოში მისთვის შეუფერებელი პოლიტიკური პროცესების
გაღვივებას გამოიწვევს.
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დანართი
საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები და ანგარიშები საქართველოს საერთო
სასამართლოების სისტემასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
I. ვენეციის კომისიის დასკვნები:
1. 1994 წლის 21 აპრილის დასკვნა (CDL(1994)013);182
2. 2004 წლის 29 მარტის N281/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)008);183
3. 2004 წლის 21 ივნისის N291/2004 დასკვნა (CDL-AD(2004)018);184
4. ვენეციის კომისიისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის
უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2005 წლის 9 თებერვლის N320/2004
ერთობლივი დასკვნა (CDL-AD(2005)003);185
5. 2005 წლის 14 მარტის N328/2004 დასკვნა (CDL-AD(2005)005);186
6. 2006 წლის 20 დეკემბრის N407/2006 დასკვნა (CDL-AD(2006)040);187
7. 2007 წლის 19 მარტის N408/2006 დასკვნა (CDL-AD(2007)009);188
8. 2010 წლის 15 ოქტომბრის N543/2009 დასკვნა (CDL-AD(2010)028);189
9. 2013 წლის 11 მარტის N701/2012 დასკვნა (CDL-AD(2013)007);190
10. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის
უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა
დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის N773/2014 ერთობლივი
დასკვნა (CDL-AD(2014)031);191
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185 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)003-e
186 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2005)005-e
187 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2006)040-e
188 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)009-e
189 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)028-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)028-geo
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183

187

11. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის
უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა
დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის N774/2014 ერთობლივი
დასკვნა (CDL-AD(2014)032);192
12. ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის
უზენაესობის გენერალური დირექტორატის (DHR) ადამიანის უფლებათა
დირექტორატის (DGI) 2014 წლის 14 ოქტომბრის N775/2014 ერთობლივი
დასკვნა (CDL-AD(2014)030);193
13. 2017 წლის 19 ივნისის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)013);194
14. 2017 წლის 9 ოქტომბრის N876/2017 დასკვნა (CDL-AD(2017)023);195
15. 2018 წლის 19 მარტის N918/2018 დასკვნა (CDL-AD(2018)005);196
16. 2018 წლის 17 დეკემბრის N937/2018 დასკვნა (CDL-AD(2018)029);197
17. 2019 წლის 24 ივნისის N949/2019 დასკვნა (CDL-AD(2019)009);198
18. 2020 წლის 8 ოქტომბრის N1001/2020 დასკვნა (CDL-AD(2020)021);199
19. 2021 წლის 28 აპრილის N1039/2021 დასკვნა (CDL-PI(2021)007);200
20. 2021 წლის 2 ივლისის N1039/2021 დასკვნა (CDL-AD(2021)020);201
21. 2022 წლის 20 ივნისის N1077/2022 დასკვნა (CDL-AD(2022)010).202
II. ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის
(OSCE/ODIHR) დასკვნები და ანგარიშები:
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1. 2014 წლის 14 მარტის შუალედური ანგარიში: სასამართლო პროცესზე
მონიტორინგის პროექტი, საქართველო, 2014 წლის 12 მარტი;203
2. 2014 წლის 9 დეკემბრის ანგარიში სასამართლო პროცესზე მონიტორინგი,
საქართველო, 2014 წლის დეკემბერი;204
3. 2019 წლის 18 აპრილის დასკვნა „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა
განწესებასთან
დაკავშირებული
საკანონმდებლო
205
ცვლილებების პროექტზე“;
4. 2019 წლის 10 სექტემბრის ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა წარდგენისა და განწესების პირველი ეტაპის შესახებ“;206
5. 2020 წლის 9 იანვრის მეორე ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა წარდგენისა და განწესების შესახებ“;207
6. 2021 წლის 9 ივლისის მესამე ანგარიში „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა წარდგენისა და განწესების შესახებ“;208
7. 2021 წლის 23 აგვისტოს საბოლოო ანგარიში „საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და განწესების შესახებ“.209
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