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1 მოკლე შეჯამება 

 

 

○ შესავალი  
 
1. სასამართლოს დამოუკიდებლობა საქართველოს მოქალაქის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება და 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა მოქალაქის წინაშე.  
 
2. ეს საკითხი ასევე წარმოადგენს საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების ნაწილს, მათ შორის 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსტში.2 სწორედ იმის გამო, რომ ხელისუფლებამ არ 
განახორციელა სასამართლო რეფორმა, საქართველომ ვერ შეძლო მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად საჭირო 
პირობების დაკმაყოფილება გასულ წელს3 და  დაკარგა 75 მილიონი ევროს მიღების შესაძლებლობა ევროკავშირისგან. 

 
3. დღეის მდგომარეობით სასამართლო რეფორმის განხორციელება წარმოადგენს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი 

ქვეყნის სტატუსის მისაღებად ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობას (იხ. რეფორმების 12 პუნქტიანი დღის წესრიგი4). 
  

                                                           
2 Brussels, 9.3.2022 COM(2022) 103 final ANNEX ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in 
the Association Council established under the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their 
Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, on the adoption of the EU-Georgia Association Agenda  resource.html (europa.eu)  
3 https://eurasianet.org/georgia-turns-down-75-million-euros-from-the-eu 
4  
https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%
83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98-memo-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_ka?s=221 
 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:22e3477d-9f90-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
https://eurasianet.org/georgia-turns-down-75-million-euros-from-the-eu
https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98-memo-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_ka?s=221
https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98-memo-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_ka?s=221
https://www.eeas.europa.eu/delegations/georgia/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98-memo-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D_ka?s=221
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4. კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს ხელისუფლების ყველა რგოლი ვალდებულია, ყველა ნაბიჯი გადადგას 
საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის ხელშესაწყობად. შესაბამისად რეფორმების შეუსრულებლობა 
ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს მოქალაქეების წინაშე კონსტიტუციური ვალდებულების დარღვევა იქნება. 
ამასთან, სასამართლო რეფორმა საკვანძო საკითხია არამხოლოდ ევროკავშირთან ურთიერთობის შემდგომი 
პროგრესისთვის, ის ასევე წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების და სტაბილურობისთვის სასიცოცხლო 
ჟანგბადს. და ბოლოს, სასამართლო რეფორმა წარმოადგენდა მმართველი პარტიის ერთ-ერთ საკვანძო დაპირებას 
2012 წლის არჩევნების დროს. ეს დაპირება ხელისუფლებას დღემდე, ხელისუფლებაში მესამე ვადით ყოფნის 
პირობებშიც კი, შეუსრულებელი აქვს.  
 

5. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების კამპანიის ერთ-ერთი უმწვავესი საკითხი იყო ქვეყანაში გაბატონებული 
უსამართლობა და პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება, რომელიც ხელისუფლების მიერ ჩადენილი 
უსამართლობების თანამონაწილე იყო და არა მათგან მოქალაქეთა დაცვის ქმედითი ინსტრუმენტი.   
 

6. მაშინ არსებული რეალობა “ქართული ოცნების” საარჩევნო პროგრამაში სამართლიანად იყო შეფასებული შემდეგი 
სიტყვებით: „სასამართლო მხოლოდ ფორმალურად არის დამოუკიდებელი, რეალურად კი მის საქმიანობას მთლიანად 
აკონტროლებს პოლიტიკური ხელისუფლება და უპრინციპო მოსამართლეთა ხელში სასამართლო ხშირად გვევლინება 
მისი უსამართლო სურვილების შემსრულებლად. ამიტომ სუფევს სასამართლო ხელისუფლებისადმი საფუძვლიანი 
უნდობლობა.“5   
 

7. შესაბამისად, არჩევნებამდე არსებობდა მკაფიო აღიარება და პოლიტიკური დაპირება იმის თაობაზე, რომ 
სასამართლო სისტემა საჭიროებდა ფუნდამენტურ ცვლილებებს და ერთიან განახლებას. 6 

 
8. თუმცა, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, “ქართულ ოცნებას” არ განუხორციელებია სასამართლოს რეალური 

რეფორმა.  
 

9. წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს 2013-2021 წლებში სასამართლოს მიმართულებით გატარებული ცვლილებების 
ანალიზს და აჩვენებს, რომ დაპირება შეუსრულებელია. „ქართულმა ოცნებამ“ შეცვალა კანონები, მაგრამ უცვლელი 

                                                           
5 პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო პროგრამა, გვ. 4, ხელმისაწვდომია 
http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf 
6 დეტალურად, იხ. პოლიტიკური გაერთიანება „ქართული ოცნების“ წინასაარჩევნო პროგრამა სრულად 
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დატოვა უსამართლო სისტემის ორი მთავარი  საყრდენი, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსვლამდე ებრძოდა და 
აკრიტიკებდა: ა. დისკრედიტირებული სასამართლო კორპუსი და ბ. სასამართლო სისტემის  მართვის მანკიერი 
სისტემა. ამ ორი კომპონენტის უცვლელობამ განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს ძალა გამოაცალა.   
  

10. მიუხედავად მრავალეტაპიანი ცვლილებებისა, არსებითი რეფორმა არ შეხებია სასამართლო სისტემის მართვის 
ყველაზე გავლენიან ორგანოს - იუსტიციის საბჭოს. მართალია, შეიცვალა წევრების დაკომპლექტების წესი, მაგრამ არ 
შეიცვალა წევრების შერჩევის პრინციპი - ლოიალობა სისტემის (კორპორატიული ინტერესის) და მმართველი პარტიის 
მიმართ.   არ შეიცვალა ის, რომ საბჭოს აქვს უზარმაზარი უფლებამოსილება - მის ხელშია თავმოყრილი სასამართლო 
სისტემის მართვის პრაქტიკულად სრული ძალაუფლება და ამ ძალაუფლებას არ აბალანსებს ანგარიშვალდებულების 
არანაირი მექანიზმი. არსებითად არ შეიცვალა საბჭოს  საქმიანობის გაუმჭვირვალე წესი და ის, რომ საბჭო არ ხსნის და 
ასაბუთებს კანონის და საზოგადოების წინაშე მის მიერ მიღებულ უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს.  

 
11. რაკი სასამართლო სისტემის მართვის მთავარი რგოლი - საბჭო - არ გაჯანსაღდა, ამან დაღი დაასვა ფაქტიურად 

მთლიან რეფორმას; საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაში გატარებაზე მთავარი პასუხისმგებელი ორგანო - 
საბჭოა, როდესაც საბჭო თავად არ რეფორმირდა და დარჩა იმ პრობლემების წყაროდ, რომლებიც რეფორმას უნდა 
გამოესწორებინა, ცხადია რომ ცვლილებები ჩავარდა.7    

 

12. ის, რომ საბჭოს შემადგენლობიდან ფორმალურად გამოირიცხა პოლიტიკური კომპონენტი (პარლამენტის წევრების 
სახით), ავტომატურად სულაც არ ნიშნავდა  მის დე-პოლიტიზირებას. ამის ნათელი დასტურია შემდეგი მაგალითი: 
„ქართული ოცნება“ ერთპარტიულად, მრავალი თვის განმავლობაში ბლოკავს საბჭოს არამოსამართლე წევრების 
არჩევას და ამას აკეთებს სწორედ ვიწროპარტიული ინტერესით. საბჭოს პოლიტიზირებას მის მიერვე მიღებული 

არაერთი გადაწყვეტილებაც ადასტურებს. ამ პირობებში საბჭოს დეპოლიტიზირებაზე საუბარი შეუძლებელია.   

 

13. რეფორმის შედეგად ვერ გაიმართა/გაჯანსაღდა მოსამართლის კარიერასთან დაკავშირებული ვერც ერთი 
საკვანძო ეტაპი, რომელთა გამართული მუშაობა მოსამართლის დამოუკიდებლობის მთავარი გარანტიაა და პირიქით 
- გაუმართავი მუშაობა სასამართლოზე ზეწოლისთვის ღია კარია. მოსამართლის შერჩევა-დანიშვნა, გამოსაცდელი 
ვადა, სხვა სასამართლოში მივლინება, დისციპლინირება, გათავისუფლების ჩათვლით - ყველა  ამ ეტაპზე, 

                                                           
7 იუსტიციის საბჭოს შესახებ იხ. მაგ .საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 
2019 https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/geo.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/geo.pdf
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სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით არსებობდა სერიოზული პრობლემები და მანკიერებები და ეს 
პრობლემები არ აღმოფხვრილა 2013-2021 წლებში საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილებების მიუხედავად.   

 

14. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ცვლილებები არსებითად არასწორი მიდგომით და მეთოდოლოგიით ხორციელდებოდა:    
 
● ცვლილებები შემოფარგლა ფორმალურ-სამართლებრივი და ვიწროდ ლეგალისტური ცვლილებებით,8 არ 

გაითვალისწინა სასამართლოს წინაშე მდგარი სისტემური პრობლემები და კონტექსტი;   
  

● ცვლილებებმა შეინარჩუნა მოსამართლეებზე კონტროლის ბერკეტები და არ მისცა მათ რეალური 
დამოუკიდებლობის ინსტრუმენტები;    
  

● ცვლილებების შინაარსი არ ყოფილა ფართო კონსენსუსის საგანი, არ დაფუძნებია საჭიროებების რაიმე 
ობიექტურ კვლევებს; საჭიროებების და ცვლილებების მიმართულებების, თანმიმდევრობის და დროის 
განსაზღვრა ხდებოდა პრაქტიკულად ერთპარტიულად (გამონაკლისი იყო რეფორმის პირველი ტალღა);   
  

● რეფორმისთვის დამახასიათებელი იყო არათანმიმდევრულობა - მიღებული ცვლილებების მალევე უკან 
წაღება (მაგალითად, პირველი ტალღის ფარგლებში მიღებული პოზიტიური საკანონმდებლო ცვლილებები 
უკან იქნა წაღებული მესამე ტალღის ფარგლებში და 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს განხორციელებული 
ცვლილებების დროს);   
 

● რეფორმის ბოლომდე არმიყვანა და ფრაგმენტულობა, მაგალითად დისციპლინური სამართალწარმოების 
სისტემის თანდათან და არა ერთიანად გამართვა, რამაც ცვლილებები უშედეგო გახადა. 
  

● ხშირ შემთხვევაში, გადაწყვეტილებების მიღება დახურულ რეჟიმში, მათ შორის კულუარული 
მოლაპარაკებების გზით, არასაჯაროდ, არაგამჭვირვალედ, არგუმენტების და დასაბუთებების საჯაროდ 
წარმოდგენის გარეშე;  

    
● აცდენა და შეუსაბამობა მთელ რიგ საერთაშორისო სტანდარტებთან და საერთშორისო კარგი პრაქტიკის 

მაგალითებთან;    
  

                                                           
8 https://gyla.ge/ge/post/saia-da-emc-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesacvlelia#sthash.ESclDPJk.dpbs 

https://gyla.ge/ge/post/saia-da-emc-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesacvlelia%23sthash.ESclDPJk.dpbs


8 

● პროფესიული საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაციების იგნორირება. მართალია 
რიგ შემთხვევებში გათვალისწინებულ იქნა ვენეციის კომისიის ზოგი რეკომენდაცია, მაგრამ არსებითი ხასიათის 
საკითხებთან მიმართებაში, რაც რეალურად ძალაუფლების საკითხებს წყვეტდა სასამართლო სისტემაში, 
რეკომენდაციები გათვალისწინებული არ ყოფილა.      
 

15. ამგვარად, მრავალეტაპიანი ცვლილებების მიუხედავად, სასამართლოში კვლავ დარჩა შემდეგი პრობლემები:  
  
● დამოუკიდებლობის კრიზისი9  
● კომპეტენტურობის/გადაწყვეტილებების დასაბუთების დაბალი ხარისხი10     
● გადატვირთულობა11 ; 
● მოსამართლეთა თვითმმართველობის სისუსტე 
● მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების (დისციპლინური სისტემა)  სისუსტე და მიკერძოებულობა 
● სასამართლო კორპუსი ჩაკეტილი დარჩა გარე კადრებისთვის12  

                                                           
9 იხ. მაგ. სახალხო დამცველის ანგარიში, 2020: „საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების უმთავრესი გამოწვევა მისი დამოუკიდებლობის 
ნაკლებობა და დაბალი საზოგადოებრივი ნდობაა“ https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf გვ 115 
10 საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი, დემოკრატიის ინდექსი საქართველო, იურისტების დამოუკიდებელი 
ჯგუფი, თბილისი 2021 (ამას ადასტურებს არაერთი ანგარიში, რომელმაც შეისწავლა კონკრეტული გადაწყვეტილებები და განაჩენები. ამასთან, 
ხშირად აღნიშნული პრობლემები ფიქსირდება ხელისუფლებისთვის სენსიტიურ და/ან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეებში.) 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშები. 
https://www.gyla.ge/files/2020/GetFileAttachment-10.pdf; 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83
%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83
%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf 
11  პრობლემად რჩება სასამართლო განხილვების გაჭიანურება. რიგ შემთხვევაში ბრალდებულები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, 
სრულყოფილად ისარგებლონ საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის უფლებით. გაჭიანურების საპირწონე არგუმენტად ვერ გამოდგება ვერც 
სასამართლოს გადატვირთულობაზე აპელირება და ვერც სხვა ნებისმიერი გარემოება, რომელიც ხელს უშლის კანონის აღსრულებას. 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1% 
12 მაგალითად: სასამართლო სისტემა იმ სიხშირით არ აცხადებს მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ კონკურსს, რასაც მართლმსაჯულების 
სათანადო და ეფექტიანი ფუნქციონირება მოითხოვს. ამასთან, სასამართლო სისტემა კვლავ ჩაკეტილია ახალი კადრების შესადინებლად. კერძოდ, 
2018 წლის მოსამართლეობის შესარჩევი კონკურსის შედეგად მხოლოდ 3 ახალი კადრი შევიდა სასამართლო სისტემაში, ვაკანტურ თანამდებობათა 
უმრავლესობა მოქმედმა მოსამართლეებმა დაიკავეს, რომლებიც, თავის მხრივ, უვადოდ გადაინიშნენ თანამდებობაზე. მათი ნაწილი იმავე 
სასამართლოს იმავე კოლეგიაში დაინიშნა, ნაწილი სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურდა, ხოლო ნაწილმა სასამართლო შეიცვალა. ეს 
ყველაფერი კი ხარვეზიანი კანონმდებლობის პირობებში განხორციელდა. კონკურსის მექანიზმი, ფაქტობრივად, არა ახალი კადრების მისაღებად, 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.gyla.ge/files/2020/GetFileAttachment-10.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/angrishi%20sasamrtlo.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf
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● მოსამართლეთა კვალიფიკაციის პრობლემა - საჯარო გასაუბრებების დროს არაერთი სტაჟიანი მოსამართლე 
ვერ პასუხობდა საბაზისო სამართლებრივ საკითხებზე დასმულ კითხვებს, მიუხედავად ამისა, ისინი მაინც იქნენ 
შერჩეული მოსამართლის თანამდეობობის კვლავ დასაკავებლად;  

● კვლავ აქტუალურია კლანური მმართველობა,  კორუფცია და კრონიზმი,13   
● პოლიტიკური და შერჩევითი მართლმსაჯულების პრობლემა,14 

● სახეზეა მოსამართლის ფორმალური ან არასაკმარისი როლი ადამიანის უფლებების დაცვაზე სასამართლო 
კონტროლის განხორციელებისას,15  

● და სხვა სისტემური პრობლემები.16 

 
16. ამგვარად, ოცნების მიერ განხორციელებულმა რეფორმამ უცვლელი დატოვა ის, რასაც თავად აკრიტიკებდა 

ხელისუფლებაში მოსვლამდე. საკანონმდებლო ცვლილებებმა ვერ გამოიღო სასურველი შედეგები.  
 

                                                           
არამედ შიდა გადაადგილებებისთვის იქნა გამოყენებული, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიების/ პალატების „სანდო“ მოსამართლეებით 
დასაკომპლექტებლა; მოსამართლეთა წინასაარჩევნო 
მიგრაცია, GDI, 2021. https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf 
13 ტერმინი „კლანი“ მოიაზრებს მოსამართლეთა ურთიერთდაკავშირებულ ჯგუფს, რომელიც ფლობს სასამართლოს მართვის ბერკეტებს და 
პოლიტიკურად აკონტროლებს მართლმსაჯულებას 
14 აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა შესახებ საქართველოს 2021 წლის ანგარიში, იხ. Human Rights Report - U.S. Embassy in 
Georgia (usembassy.gov) 
15საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სისხლის სამართლის პროცესების ოთხწლიანი მონიტორინგის შედეგები,2021 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83
%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-
%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D
%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf  გვ. 6 (კვლევაში, რომელიც ბოლო 4 წლიან ტენდენციებს აჯამებს სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების მიმართულებით, საუბრობს მაგალითად იმაზე, რომ მოსამართლე არასაკმარისი გულმოდგინებით ეკიდება 
პატიმრობის პერიოდული გადასინჯვის საკითხს და მას თითქმის ყოველთვის უცვლელად ტოვებს. უმრავლეს შემთხვევაში სხდომაზე არ ხდება 
პატიმრობის ვადის გაგრძელების აუცილებლობის დასაბუთება. პროკურატურა, თითქმის ყოველთვის, მაშინაც კი, როდესაც მკაფიოდ არ არის 
გამოკვეთილი საგამოძიებო მოქმედების გადაუდებელი საფუძვლით განხორციელების აუცილებლობა, სასამართლოს გვერდის ავლით ატარებს 
ჩხრეკა/ამოღებას. თავის მხრივ, სასამართლო, სათანადო კონტროლის გარეშე, როგორც წესი, კანონიერად მიიჩნევს წინასწარი ნებართვის გარეშე 
ჩხრეკა-ამოღების გზით პირთა პირად ცხოვრებაში ჩარევას. კვლავ ფორმალური ხასიათი აქვს საპროცესო შეთანხმებისას სასჯელის 
სამართლიანობისა და კანონიერების შემოწმებას უშუალოდ სასამართლო სხდომის დარბაზში. აუცილებელია, სხდომაზე მოსამართლემ მეტი 
გულმოდგინება გამოიჩინოს ამ საკითხთან მიმართებით და დააფიქსიროს, ეთანხმება თუ არა დანაშაულის კვალიფიკაციას და შეფარდებულ 
სასჯელს.) 
16 იხ. მაგ. საქართველოს სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში, 2020, https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf  

https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf
https://ge.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/human-rights-report/
https://ge.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/human-rights-report/
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98/4-%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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17. დღეს უკვე ნათელია რომ ჩავარდნილი ცვლილებები არის არა სწორი მიზნების ვერ განხორციელების სავალალო 
შედეგი, არამედ სასამართლოს გათავისუფლების რეალური პოლიტიკური ნების არქონის პროდუქტი.  ოცნებამ არ 
გამოავლინა პოლიტიკური ნება, რომ გაეტარებინა რეალური რეფორმა: წარსულში დაეტოვებინა ხელისუფლების 
მიერ კონტროლირებადი სასამართლო და რეალურად დამოუკიდებელი გაეხადა ის.  
  

○ უცვლელი სასამართლო კორპუსი  
  

18. 2012 წლამდე არაერთი მოსამართლის გადაწყვეტილება თუ განაჩენი, ისევე როგორც ზოგადი ტენდენციები 
სასამართლო სისტემაში, საზოგადოებაში იწვევდა ტოტალური უსამართლობის, დაუცველობის და სასამართლოს 
არარსებობის განცდას. ამასთან, სასამართლოში არსებობდა გავლენიანი ჯგუფი, რომელიც მართავდა სისტემას.  

 

19. 2013 წლის შემდეგ მალევე, წინა ხელისუფლების დროს დანიშნულ მოსამართლეებს ბუნებრივად ეწურებოდათ 
ხელისუფლებაში ყოფნის კანონით დადგენილი ვადა. რაც იმას ნიშნავდა, რომ ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ კანონით 
ავტომატურად უწყდებოდათ სამოსამართლო უფლებამოსილება. შესაბამისად, სისტემის გაჯანსაღებისთვის საჭირო 
იყო არა მათი გათავისუფლება (ისინი ავტომატურად აღარ იყვნენ მოსამართლეები ვადის გასვლის შემდეგ), არამედ იმ 
მოსამართლეების თავიდან არდანიშვნა, ვისაც გამრუდებული მართლმსაჯულების გამო საზოგადოება და 
პროფესიული წრეები საფუძვლიანად უცხადებდა უნდობლობას. თუმცა, დისკრედიტირებული მოსამართლეების 
თავიდან აღარ დანიშვნის ნაცვლად, ხელისუფლებამ ისევ დანიშნა და ამჯერად - უვადოდ.    

 
20. ამგვარად, რეფორმის მიუხედავად, უცვლელი დარჩა მოსამართლეთა კორპუსის უდიდესი ნაწილი, რომელიც 

რეფორმამდე საზოგადოების თვალში უკიდურესად იყო დისკრედიტირებული და სრულიად სამართლიანად; 
სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციები, რომ ფუნდამენტურად შეცვლილიყო მოსამართლეთა შერჩევა-
დანიშვნის სისტემა მანამ, სანამ 10 წლიანი ვადა უმთავრდებოდათ მოსამართლეებს, რათა ახალი შერჩევის პროცესი 
ახალი წესით ჩატარებულიყო, გათვალისწინებული არ ყოფილა.  

   
21. შერჩევის წესი შეიცვალა მხოლოდ მესამე ტალღის ფარგლებში, მაშინ, როცა კორპუსის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე 

თავიდან იყო დანიშნული უვადოდ. ამასთან, შერჩევის წესი მართალია კანონით შეიცვალა, მაგრამ პრაქტიკაში 
სრულყოფილად ვერ დაინერგა.  პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ახალი რეგულაციების საწინააღმდეგოდა, გადაწყვეტილებები 
დანიშვნა-არდანიშვნის შესახებ არ დაეფუძნა მოსამართლეთა კომპეტენციის და კეთილსინდისიერების 
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კრიტერიუმებს. იუსტიციის საბჭომ, ხელისუფლების ხელშეწყობით, პროგრესულ საკანონმდებლო რეგულაციებს ძალა 
გამოაცალა.   
 
 
 

○ სასამართლოს მართვის უცვლელი სისტემა  
 
22. 2012 წლამდე არსებული არაერთი კვლევის თანახმად, მაშინდელი სასამართლო სისტემა ემყარებოდა 

ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლის რამდენიმე მექანიზმს, რითიც იმართებოდა სასამართლო და 
ხდებოდა ზეგავლენის მოხდენა სასამართლოს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე; სწორედ ამ სისტემის მეშვეობით 
ხდებოდა ზემოქმედება ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების/განაჩენების შინაარსზე.   
 

23. სასამართლო კონტროლის მექანიზმი იყო სამდონიანი: 1. სასამართლო სისტემაში შესასვლელი კარის კონტროლი და 
მხოლოდ ხელისუფლებისადმი ლოიალური კადრების შეშვება სასამართლო სისტემაში - იუსტიციის სკოლის და საბჭოს 
მეშვეობით, 2. უკვე დანიშნული მოსამართლეების კონტროლი სასამართლოს თავმჯდომარეების მეშვეობით, საქმის 
განაწილების გზით, მოსამართლეთა ე.წ. „გადასახლების“ მექანიზმით, დაწინაურების და დასჯის თვითნებური 
მექანიზმებით, და სხვ. 3. განგრძობადი კონტროლი და სისტემიდან ურჩი მოსამართლეების გაშვება - დისციპლინური 
მექანიზმებით.   

 
24. ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ, რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა სწორედ ამ კონტროლის მექანიზმების 

გაუქმება და მათ ადგილას ინდივიდუალური მოსამართლეების დაცვის მყარი გარანტიების დანერგვა უნდა 
ყოფილიყო. 

 
25. სასამართლოს და ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლის მექანიზმებს ცვლილებები ან საერთოდ არ 

შეხებია, ან შეეხო მხოლოდ რეფორმის გვიან ეტაპზე და ისიც - მხოლოდ ნაწილობრივ. ამასთან, ძველ სისტემას 
დაემატა ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლის დამატებითი შესაძლებლობა - მოსამართლის  
გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა.   
 

26. ამგვარად, ცვლილებების მიუხედავად, სრულად შენარჩუნდა  მოსამართლეზე კონტროლის განხორციელების 
მანამდე არსებული სამდონიანი სისტემა, მეტიც - ეს სისტემა გაძლიერდა რეფორმის ფარგლებში; რეფორმის 
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შედეგად არ შეცვლილა ძალთა ბალანსი და ფორმალური და არაფორმალური გავლენების სისტემა სასამართლოს 
შიგნით, არ მომხდარა სისტემის დეცენტრალიზაცია და დემოკრატიზაცია. 17    
 

27. რეფორმამ არ შეცვალა ის, რომ სასამართლო სისტემის ადმინისტრირების (მართვის) პროცესში მთელი ძალაუფლება 
პირთა ვიწრო ჯგუფის ხელშია კონცენტრირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ეს გარემოებები კარგად იყო უკვე ცნობილი 
და დოკუმენტირებული რეფორმის დაწყების მომენტისთვის.   
 

28. ამგვარმა პოლიტიკამ და მიდგომებმა შესაძლებლობა მისცა სასამართლო სისტემაში არსებულ მანკიერებებს, 
მორგებოდა ახალ რეგულაციებს და ცვალებად საკანონმდებლო რეალობაშიც გადაერჩინა საკუთარი თავი.   
 

29. რეფორმის ფარგლებში შემუშავებული საკანონმდებლო ჩარჩო არათუ დაუპირისპირდა გავლენის სისტემას, არამედ 
გავლენის ჯგუფებმა ის საკუთარ ინტერესებს მოარგეს.18 
 

○ საკანონმდებლო ცვლილებების არასწორი კონტექსტი და არასწორი შინაარსი   
 

30. 2013-2021 წლებში კანონმდებლობაში ცვლილებებისთვის დამახასიათებელი იყო: მოსამართლეებზე კონტროლის 
ბერკეტების შენარჩუნება/გაძლიერება და არა მათი დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე ორიენტირებული 
შინაარსი; ცვლილებების საჭიროებების და მიმართულებების განსაზღვრა ერთპარტიულად, ვითარების რაიმე სახის 
ანალიზის, კვლევების და რეალური ინკლუზიურობის გარეშე; არათანმიმდევრულობა, მიღებული ცვლილებების 
მალევე უკან წაღება, რეფორმის ბოლომდე არმიყვანა და ფრაგმენტულობა, გადაწყვეტილებების მიღება 
გაუმჭვირვალედ, არგუმენტების და დასაბუთებების გარეშე; ხშირ შემთხვევაში  - აცდენა და შეუსაბამობა 
საერთაშორისო სტანდარტებთან და საერთშორისო კარგი პრაქტიკის მაგალითებთან.  

 

31. სასამართლოზე კონტროლის შენარჩუნების და გაძლიერების და არა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფაზე 
ორიენტირებული შინაარსი: რეფორმის ფარგლებში შენარჩუნდა ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლის 
მექანიზმები, მეტიც - დაემატა ახალი ბერკეტები (მაგ. გამოსაცდელი ვადა). ამასთან, აღსანიშნავია, რომ მსგავსი 
ცვლილებები აუცილებლობას ხელისულება არ და ვერ ასაბუთებდა, ხშირად იგნორირებას უკეთებდა დასაბუთებულ 

                                                           
17 მართლმსაჯულების სისტემის შემდგომი რეფორმირების მხარდაჭერა, დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრი, 2022 თბილისი 
18 მართლმსაჯულების სისტემის შემდგომი რეფორმირების მხარდაჭერა, დემოკრატიისა და მმართველობის ცენტრი, 2022 თბილისი, გვ. 46-47 
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გაფრთხილებებს და რჩევებს რომ ესათუის ცვლილება უარყოფით გავლენას მოახდენდა სასამართლოს 
დამოუკიდებლობაზე.   
  

32. მაგალითად, 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს მიღებულ ცვლილებებზე მთელი საპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო 
საზოგადოება, თავად მოსამართლეთა კორპუსის ნაწილი, პრეზიდენტი ღიად გამოხატავდა პოზიციას, რომ ეს 
ცვლილებები უარყოფითად იმოქმედებდა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. ვენეციის კომისიის დასკვნაში 
აღნიშნულია, რომ „ 2021 წლის ცვლილებების მომზადებისა და მიღების  გზა სერიოზულ ეჭვებსა და შეშფოთებებს 
ბადებს ცვლილებების მოტივებთან დაკავშირებით და იმაზე, თუ როგორ იმოქმედებს ეს ცვლილებები მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობაზე.“ ამასთან, კომისიამ აღნიშნა, რომ ხელისუფლებამ ვერ დაასაბუთა ამ ცვლილებების 
საჭიროება.19 

     
33. ერთპარტიულობა, რეალური ინკლუზიურობის დეფიციტი: რეფორმების დიდი ნაწილი (გამონაკლისს 

წარმოადგენდა რეფორმის პირველი ტალღა, რომელიც არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციების საფუძველზე 
მომზადდა), მიმდინარეობდა მკაფიო საშინაო და საგარეო კრიტიკის ფონზე, რეალური ინკლუზიურობის გარეშე20.   
 

34. ხელისუფლება არ ითვალისწინებდა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციების მნიშვნელოვან 
ნაწილს, იგნორირებას უკეთებდა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან გატარებული რეფორმების პრაქტიკაში 
აღრსულების დროს გამოვლენილ უმწვავეს პრობლემებს, არ უსმენდა სამოქალაქო საზოგადოების ხმას, რომელიც 
ფაქტებზე და ტენდენციებზე დაყრდნობით საუბრობდა, რომ მიღებული რეგულაციები სასამართლოს 
დამოუკიდებლობას ვერ უზრუნველყოფდა.     
 

35. მაგალითად, 2021 წლის დეკემბერში „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში განხორციელებულ 
ცვლილებებზე ვენეციის კომისია წერს, რომ ოპოზიციისთვის, ისევე როგორც ყველა სხვა დაინტერესებული 

                                                           
19 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; 
20 იხ. მაგ. აშშ საელჩოს პოზიცია, ეუთოს ანაგარიში, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს პოზიცია, საქართველოს სახალხო დამცველის 
ანგარიში, ვენეციის კომისიის ანგარიშები https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-the-appointment-of-judges-ka/; 
https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/429491.pdf ; https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf ; https://osgf.ge/sasamartlo-sistemis-
reformis-koncefcia/; https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf ; https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf ; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-
e&fbclid=IwAR1Jcy_rB6PaOKkTYotaqFaAlrYc08tfDOUiLe3HTEK0cxWyZGp7sn7ml1A 
 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-the-appointment-of-judges-ka/
https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/429491.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf
https://osgf.ge/sasamartlo-sistemis-reformis-koncefcia/
https://osgf.ge/sasamartlo-sistemis-reformis-koncefcia/
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e&fbclid=IwAR1Jcy_rB6PaOKkTYotaqFaAlrYc08tfDOUiLe3HTEK0cxWyZGp7sn7ml1A
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e&fbclid=IwAR1Jcy_rB6PaOKkTYotaqFaAlrYc08tfDOUiLe3HTEK0cxWyZGp7sn7ml1A
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მხარისთვის, 2021 წლის ცვლილებების შესახებ არაფერი იყო ცნობილი მათი მომზადების პროცესში და მმართველმა 
პარტიამ ცვლილებების ინიცირებით ისინი ფაქტის წინაშე დააყენა.  პარლამენტის საშემოდგომო სესიის ბოლო კვირას, 
წინასაახალწლო პერიოდში, ოცნებამ ინიცირება გაუკეთა ცვლილებებს ორი უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო 
ინსტიტუტის შესახებ კანონში : სასამართლოს კანონში და სახელმწიფო ინსპექტორის კანონში.   
 

36. კომისიის შეფასებით, მასშტაბური რეფორმების ასეთ ფორსირებულ რეჟიმში განხორციელებამ შეუძლებელი გახადა 
ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების რეალური ჩართვა კანონშემოქმედებით პროცესში, არ ყოფილა სათანადო 
კონსულტაციები არც ოპოზიციასთან, არც ექპერტებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან.  კანონშემოქმედებითი 
პროცესი იყო ზედმეტად სწრაფი, მისი მოტივები და მიზნები არ იყო გამჭვირვალე,  და რეფორმა ჩატარდა ინკლუზიური 
და ეფექტური კონსულტაციების გარეშე. 21   
 

37. კომისიამ დასკვნაში ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვერც  რეფორმის დროს და ვერც მოგივანებით -  ვენეციის კომისიასთან 
შეხვედრაზე ხელისუფლებამ ვერ დაასახელა დამაჯერებელი მიზეზები, რომლებიც  გაამართლებდა რეფორმის ასე 
განხორციელებას.22    
 

38. ვენეციის კომისიამ ხაზგასმთ აღნიშნა, რომ კანონშემოქმედება არ არის/ვერ იქნება მხოლოდ პოლიტიკური ნების 
განხორციელება, არამედ ის რაციონალური აქტია (უნდა იყოს). ხოლო მაშინ, როცა [ხელისუფლების მხრიდან] არ ხდება 
კანონპროექტის მიზნების და მოტივების დასაბუთება, მსჯელობა მის მიზნებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე,  
შინაარსიანი დებატი შეუძლებელი ხდება.  მითუმეტეს როცა კანონპროექტი წარდგენილია და მიიღება 
მოულოდნელად და დაჩქარებული წესით, დაჩქარებული პროცედურებით, ეს  ზღუდავს საზოგადოებრივი და 
საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების საშუალებას. 23   
 

39. აქვე აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა თავის საჯარო განცხადებაში გააფრთხილა საკანონმდებლო 
ორგანო იმ რისკების შესახებ, რომელსაც შეიცავს ახალი კანონი სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და ქვეყნის 
დემოკრატიისათვის.24  

                                                           
21 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 13.  
22 იგივე 
23 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 14.  
24 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 12. 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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40. ცვლილებების შინაარსით გამოწვეულ შეშფოთებას ასახავს ის ფაქტიც, რომ ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის 

ხელმძღვანელმა ვენეციის კომისიას მიმართა და სთხოვა, მათი შეფასება.25 აღნიშნული სახის მიმართვა საკმაოდ 
იშვიათია პრაქტიკაში.  კომისიის დასკვნა უკიდურესად მწვავეა. დაბოლოს, მიღებულ კანონს საკონსტიტუციო 
სასამართლოში ასაჩივრებენ თავად მოსამართლეებიც. ისინი საუბრობენ, რომ კანონი მათ დამოუკიდებლობას 
საფრთხეს უქმნის. 
 

41. არათანმიმდევრულობა: რიგი პოზიტიური საკანონმდებლო ცვლილებები რეფორმის საწყის ეტაპზე განხორციელდა, 
მაგრამ მოგვიანებით ეს ცვლილებები უკან იქნა წაღებული. მაგალითისთვის, რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში 
ხელისუფლებამ უკან წაიღო რეფორმის პირველი ტალღის ფარგლებში დანერგილი ცვლილებები, რომლებიც 
პოზიტიურად იყო შეფასებული. ამ უკან წაღებას საფუძვლად არ ედო არანაირი ღია და საჯარო კვლევა ან არგუმენტი, 
თუ რატომ ჩაითვალა რამდენიმე წლის წინ მიღებული ცვლილება წარუმატებლად და მოხდა ცვლილება.    
 

42. არასრულყოფილი, ფრაგმენტული ხასიათი: რიგი პოზიტიური საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა  
არასრულყოფილად, საჭირო რეფორმები არ იქნა მიყვანილი ბოლომდე; მაგალითად, დისციპლნურ 
სამართალწარმოების სისტემა რომელიც რამდენიმე კომპონენტის ერთდროულ და გამართულ მუშაობაზეა 
დამოკდებული, ერთიანად კი არ რეფორმირდა და გაიმართა, არამედ ფრაგმენტულად, რამაც მიღებულ დადებით 
ცვლილებებს ძალა დაუკარგა და აზრი გამოაცალა.  
   

○ ცვლილებების შედეგები თუ უშედეგობა    
 
43. დამკვირვებელი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ გატარებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა არათუ გააჯანსაღა 

სასამართლო სისტემა, არამედ გააძლიერა დისკრედიტირებული მოსამართლეების ჯგუფი და მათი გავლენა 
სასამართლო სისტემაზე.26 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, რომელიც 20 წელზე მეტია 
აქტიურადაა ჩართული სასამართლო სისტემის მონიტორინგსა და რეფორმის ადვოკატირებაში, „2020 წლისთვის 

                                                           
25 https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=ongoing&lang=EN  
26 https://gyla.ge/ge/post/saia-da-emc-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesacvlelia#sthash.ESclDPJk.dpbs კვლევის თანახმად, ამის 
დასტურია საბჭოში სასამართლოს თავმჯდომარეების დაბრუნება, მათი დანიშვნის უფლების საბჭოსთვის შენარჩუნება და ბოლო კონსტიტუციური 
რეფორმა, რომელმაც ერთგვარად გააფორმა იქ არსებული მოცემულობა და ძალთა ბალანს. 

https://www.venice.coe.int/WebForms/documents/by_opinion.aspx?v=ongoing&lang=EN
https://gyla.ge/ge/post/saia-da-emc-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesacvlelia%23sthash.ESclDPJk.dpbs
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სისტემის მთავარი გამოწვევა კვლავ კლანური მმართველობაა.“ კლანურ მმართველობაზე საერთაშორისო აქტორებიც 
უკვე ღიად საუბრობენ.27   

 

44. არ არსებობს ბოლო წლების განმავლობაში არც ერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო შეფასება, რომელიც 
მიიჩნევს, რომ საქართველოში სასამართლო დამოუკიდებელია და განხორციელებულმა ცვლილებებმა - არსებითი 
პროგრესი მოიტანა.28 ამის საპირისპიროდ არსებობს ათობით კვლევა, რომელიც აჩვენებს, რომ სასამართლო სისტემა 
არ არის დამოუკიდებელი და მას ძალიან სერიოზული პრობლემების აქვს. (ეს კვლევები მითითებულია წინამდებარე 
დოკუმენტში). 

 

45.   „მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში შეიძლება ჩანდეს ინდივიდუალური მოსამართლეების 
პროგრესული მსჯელობა და დავების გადაწყვეტა ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის დაცვით, იქ სადაც 
პოლიტიკური ვერტიკალი და ძალაუფლების სისტემა თავის ინტერესს ავლენს, სასამართლო დამყოლი და მორჩილი 
რჩება. ძალაუფლების ცენტრების დაბალანსების, გაკონტროლების, სამართლებრივ ჩარჩოებში მოქცევის პროცესში 
სასამართლო სუსტადაც კი ვერ ახერხებს თავის გამოჩენას. ეს არ ეხება მხოლოდ დავების განხილვას.“ 29 

   

                                                           
27 ამ საკითხზე ისაუბრეს საქართველოს საკითხის განხილვისას აშშ სენატში, 2021 წლის მარტში, მოსმენა ხელმისაწვდომია 
https://www.foreign.senate.gov/hearings/bolstering-democracy-in-georgia-032321 
ასევე UN Web TV The United Nations Live & On Demand, Georgia Review - 37th Session of Universal Periodic Review, UN Web TV-ის ვებგვერდი, 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3dySFDd ; იხ. ასევე ევროპარლამენტის კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა Association agreement 
between the EU and Georgia, European Implementation Assessment (update), 2022 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699489/EPRS_STU(2022)699489_EN.pdf 
28 საყურადღებოა, მაგ. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო დასკვნა #1 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საყურადღებოდ 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ, პარ.12, რომელიც სწორედ 
დამკვირვებელი ორგანიზაციების პერსპექტივის და დასკვნების მნიშვნელობაზე საუბრობს. 
„სასამართლო სისტემისადმი ნდობა უნდა ჰქონდეთ არა მხოლოდ კონკრეტული საქმის მხარეებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას. მაშასადამე, 
მოსამართლე ფაქტობრივად თავისუფალი უნდა იყოს ნებისმიერი არასათანადო კავშირისაგან, მიკერძოების ან გავლენისაგან, და მეტიც, 
მოსამართლის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით ასეთი შეფასების გაკეთება უნდა შეძლოს დამოუკიდებელმა პირმა (“დამკვირვებელმა”). 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა შეირყეს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისადმი რწმენა.“ 
29 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 

https://www.foreign.senate.gov/hearings/bolstering-democracy-in-georgia-032321
https://bit.ly/3dySFDd
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699489/EPRS_STU(2022)699489_EN.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
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46. „რეფორმების, საკადრო გადაწყვეტილებების, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის კუთხით სასამართლო არ 
პოზიციონირებს, როგორც ავტონომიური, შიდა და გარე, პოლიტიკური თუ სხვა გავლენიანი ჯგუფების ინტერესებისგან 
დისტანცირებული სისტემა.“ 30    
 

47. „სასამართლო ხელშეუხებლობას და ინსტიტუციურ სიძლიერეს ეძებს არა ავტორიტეტული, სამართლიანი, 
პროგრესული იდეებით, არამედ კონკრეტულ ვითარებაში ძალაუფლებაში მყოფ ჯგუფებთან კოლაბორაციით, მათთან 
გარიგებებით. ამ პროცესში ის გამოდის, როგორც მოლაპარაკებებში ჩართული მხარე, რომელიც გავლენის მოპოვება-
შენარჩუნებისთვის გარიგების საგნად სამართლიანობას აქცევს.“31 

 

48.  სწორედ ზემოთ აღნიშნული მიზეზების გამოა, რომ სასამართლო რეფორმამ ვერ მოიპოვა პროფესიული 
საზოგადოების და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნდობა.   

 
49. როგორიც არ უნდა იყოს დღეს რეფორმის ავტორების ან თავად სასამართლოს დამოკიდებულება ამ საკითხზე, 

საზოგადოებრივი აზრის  კვლევები აჩვენებს, რომ მართლმსაჯულების მიმართ განწყობების არსებითი გაუმჯობესება 
ბოლო წლებში არ შეინიშნება.32 სასამართლო სისტემა კვლავ განიცდის საზოგადოების ნდობის კრიზისს. 2021 წელს 
IRI-ს33 მიერ ჩატარებული კვლევით გამოკითხულთა მხოლოდ 30 პროცენტი აფასებს სასამართლოს საქმიანობას 
დადებითად, ხოლო 55 პროცენტი უარყოფითად.   
  

50. მართლმსაჯულების რეფორმის 4 ტალღის არაეფექტურობას ადასტურებს საზოგადოების განწყობებიც. 
საზოგადოებრივი აზრის კვლევები აჩვენებს, რომ მართლმსაჯულების მიმართ განწყობების არსებითი გაუმჯობესება 
ბოლო წლებში არ შეინიშნება.34   

   
                                                           
30 იგივე 
31 იგივე 
32 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 
33 https://www.iri.org/wp-content/uploads/legacy/iri.org/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf 
34 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), CRRC-საქართველო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDIF), „საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ”, 2018, გვ.10, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/3OeTNwt . იხ. ასევე, „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის“ (CRRC) კვლევა, 2019, ხელმისაწვდომია: https://bit. ly/3NX1Ptv, 
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC), CRRC-საქართველო, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDIF), “სასამართლოს ხელმისაწვდომობა“ 2020, გვ.9, 21, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3RlKldn 

https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
https://www.iri.org/wp-content/uploads/legacy/iri.org/iri_poll_presentation-georgia_february_2021_1.pdf
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○ მწვავე პრობლემები: აღქმა თუ რეალობა   
 
51. ხელისუფლება ხშირად ამბობს, რომ სასამართლოს მიმართ კრიტიკა ეფუძნება პირთა მცირე წრის აღქმებს, და არა 

ფაქტებს სასამართლოში არსებული მწვავე პრობლემების შესახებ. სიმართლე იმაშია, რომ 1. არაერთი ფაქტი და 
დოკუმენტირებული ტენდენცია მიუთითებს სასამართლოში რეალურად არსებულ პრობლემებზე (რაზეც წინამდებარე 
კვლევაში დეტალურადაა საუბარი) 2. არ არსებობს არც ერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ნეიტრალური 
ავტორის მიერ დაწერილი დასკვნა, ვინც სასამართლოს დამოუკიდებლად მიიჩნევს და პოზიტიურად აფასებს არსებულ 
მდგომარეობას. 3. სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესაფასებლად ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და 
ლეგიტიმური კრიტერიუმი სწორედ სასამართლოს შესახებ საზოგადოებაში არსებული აღქმაა.   
  

52. სასამართლოს მიმართ საზოგადოებაში არსებული აღქმა მისი დამოუკიდებლობის შეფასების ერთ-ერთი მთავარი 
ინსტრუმენტია. ამას მოწმობს არაერთ საერთაშორისო დოკუმენტში სასამართლოს მიმართ ნდობის და მის მიმართ 
არსებული აღქმის კრიტერიუმის შემოტანა. მაგალითად,    
 
● ვენეციის კომისია ხაზს უსვამს, რომ დამოუკიდებლობა არაა მოსამართლის პრივილეგია, არამედ საზოგადოების 

უფლება, სასამართლოს უნდა ჰქონდეს და იმსახურებდეს საზოგადოების თვალში ნდობას.35 
● ბანგალორის პრინციპების თანახმად, მოსამართლე ისე უნდა იქცეოდეს, რომ გადაწყვეტილების გამოტანის 

პროცესში მიუკერძოებელ არბიტრად იყოს აღქმული.36  
● მოსამართლემ მოსაზრება უნდა გამოთქვას სიფრთხილით, რათა თავიდან აირიდოს იმის განცდა, რომ იგი 

ლობირებს ხელისუფლებას ან მიანიშნებდეს იმაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა კონკრეტული დავის 
არსებობის პირობებში. გარდა ამისა, ინდივიდუალურ მოსამართლეს გააზრებული უნდა ჰქონდეს, რომ მისი 
მოსაზრებები შეიძლება აღქმული იქნეს არა მის პირად ნააზრევად, არამედ სასამართლო ხელისუფლების 
პოზიციად.37  

                                                           
35 International Round Table SHAPING JUDICIAL COUNCILS TO MEET CONTEMPORARY CHALLENGES University La Sapienza, Rome 21-22 March 2022, GENERAL 
CONCLUSIONS 
36 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct (September, 2007) para. 136  
37 Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct (September, 2007) para. 138. Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no. 3 on 
the Principles and Rules Governing Judges’ Professional Conduct, in Particular Ethics, Incompatible Behaviour and Impartiality para. 34. 
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● ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მოსაზრებით, მოსამართლემ თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი 
პოლიტიკური აქტივობისაგან, რომელმაც შეიძლება ხელყოს მისი დამოუკიდებლობა და უარყოფითი როლი 
ითამაშოს მისი მიუკერძებლობის შესახებ საზოგადოების აღქმაზე.38  

● დაბოლოს, მართლმსაჯულება არამხოლოდ უნდა აღსრულდეს, არამედ ასეთად უნდა იყოს აღქმული - დიდი 
ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ეს გამოთქმა39 დღეს სასამართლოს დამოუკიდებლობასა და 
მიუკერძოებლობაზე ყველაზე ხშირად ციტირებული ფრაზაა. ადამიანის უფლებათა სასამართლო მუდმივად ხაზს 
უსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანია სასამართლოსთვის, რომ მას ენდობოდნენ, ნდობა აუცილებელი კომპონენტია, 
რათა სასამართლო ხელისუფლებამ წარმატებით შეძლოს თავისი ვალდებულებების განხორციელება.40  

● საყურადღებოა, რომ თავის ყველაზე ახალ დასკვნაში საქართველოსთან მიმართებაში ვენეციის კომისია 
მიუთითებს სხვადასხვა ჯგუფებში ფართოდ გავრცელებულ ნეგატიურ აღქმებზე სასამართლო ხელისფლებასთან 
მიმართებით და დასძენს, „მართალია კომისიას არ შეუძლია გადაამოწმოს ამ მოსაზრებების ნამდვილობა, მაგრამ 
მუდმივი და ფართოდ გავრცელებული მოსაზრებები კორპორატივიზსმა და საკუთარი ინტერესის დაცვის მოტივით 
მოქმედებაზე საბჭოს მიმართ აზიანებს საზოგადოების ნდობას სასამართლოს მიმართ და [ხელისუფლება] მათ 
სერიოზულად უნდა მოეკიდოს. 41  

  

○ სასამართლო რეფორმა საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში     
 

53. ვითარება განსაკუთრებით დამძიმდა შარლ-მიშელის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის 
(საკანონმდებლო ცვლილებების არმიღება, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნის არშეჩერება და 
მწვავედ გაკრიტიკებული დანიშვნები) გამო;  
   

54. სწორედ სასამართლო რეფორმის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, გასულ წელს, 
საქართველომ ვერ მიიღო 75 მილიონიანი მიკროფინანსური დახმარება.  
  

                                                           
38 Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion no. 3 on the Principles and Rules Governing Judges’ Professional Conduct, in Particular Ethics, 
Incompatible Behaviour and Impartiality, para. 50 European Charter on the Statute for Judges,DAJ/DOC (98) 23, para. 4.3. 
39 Lord Hewart, the then Lord Chief Justice of England in the case of Rex v. Sussex Justices, [1924]  
40 CASE OF GLOVELI v. GEORGIA (European Court of Human Rights) 18952/18, https://laweuro.com/?p=18376 
41 პარ. 59-60 

https://laweuro.com/?p=18376
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55. აგვისტოს ბოლოს საქართველოს პრემიერ მინისტრმა ოფიციალურად თქვა უარი ევროკავშირის მიერ გამოყოფილ 
სესხზე, რომელიც უშუალოდ სასამართლო რეფორმისთვის იყო განსაზვრული და შეადგენდა 75 მილიონ ევროს.42 მან 
თავისი გადაწყვეტილება გაამართლა როგორც ხელისუფლების მცდელობა,  „შეამციროს ქვეყნის საგარეო ვალი”.43 
ევროკავშირმა აღნიშნა, რომ საქართველომ ისედაც ვერ შეძლო ხსენებული მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად 
საჭირო პირობების დაკმაყოფილება.“44   
 

56. „სასამართლო სისტემის რეფორმის ხარვეზები ჩამოყალიბდა მთავარ დაბრკოლებად ევროკავშირი-საქართველოს 
ურთიერთობებში....  ევროკავშირი განაგრძობს დაკვირვებას არამხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, არამედ 
მათ რეალურ იმპლემენტაციაზეც. იგი განაგრძობს კონსულტაციებს საქართველოს მთავრობასთან,  რათა 
წარმოდგენილ იქნას სასამართლო სისტემის იმგვარი რეფორმა, რომელიც შემუშავებული იქნება სხვადასხვა 
პოლიტიკური პარტიისა და სამოქალაქო სექტორის აქტიური ჩართულობისა და თანამშრომლობის პირობებში.“45   
 

57. „2020 წლიდან სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენები ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი 
ვალდებულებების შესრულების პროცესში არსებული ხარვეზების ნათელი ინდიკატორია. საქართველოს მიერ 
სასამართლო სისტემის რეფორმის შესახებ ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა ვერ შეაჩერა ევროკავშირის მხრიდან 
ფინანსური დახმარების შეწყვეტის რისკმაც. საქართველოს მხრიდან ვალდებულებების განმეორებითი დარღვევა 
მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, გაატაროს 
სასამართლო სისტემის სიღრმისეული რეფორმა.“46    

  
დასკვნა  
 
58. წინამდებარე კვლევაზე დაყრდნობით, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების 

მოგვარება ვერ მოხდება მხოლოდ ცალკეული პრობლემების გამოსწორებით, ან ცალკეული რეგულაციების გაუქმებით, 

                                                           
42 Charles Michel announced that the EU may cut € 75 million loan should the Georgian authorities fail to complete judicial reform and refuse to commit to the 
April 19 EU-brokered deal. The European Parliament and the Council adopted a loan package for Georgia (€ 150 million) in the context of COVID-19 pandemic 
in May 2020. The first disbursement of €75 million was made in November 2020. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-
policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-
countries/georgia_en 
43 Agenda.ge, ‘PM Garibashvili: 'We have decided not to take the second part of the EU loan, as we have started reducing foreign debt'‘, 31.08.2021 
44 https://eurasianet.org/georgia-turns-down-75-million-euros-from-the-eu 
45 Association agreement between the EU and Georgia, European Implementation Assessment (update), 2022 
46 Association agreement between the EU and Georgia, European Implementation Assessment (update), 2022 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/georgia_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/georgia_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/international-economic-relations/enlargement-and-neighbouring-countries/neighbouring-countries-eu/neighbourhood-countries/georgia_en
https://eurasianet.org/georgia-turns-down-75-million-euros-from-the-eu
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შემოღებით, შეცვლით და ა.შ. არამედ საჭიროა პირველ რიგში რეალური რეფორმის გატარების მკაფიო პოლიტიკური 
ნება და მის საფუძველზე - კომპლექსურ და სისტემურ მიდგომა.  

  
  

○ უახლოეს მომავალში გადასადგმელი ნაბიჯები: 
 
➢ რეფორმა 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად უნდა დაეფუძნოს ობიექტური, სრულყოფილი, ინკლუზიური 

პროცესის შედეგად შემუშავებულ შეფასებას სასამართლოში არსებული პრობლემების შესახებ. შეფასება უნდა 
მოიცავდეს როგორც საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზს, ასევე პრაქტიკაში მათი იმპლემენტაციის ხარისხის და 
მიღებული შედეგების შეფასებას. ამგვარი შეფასების გარეშე რეფორმა კვლავ იქნება ვიწროპარტიული ინტერესით 
ნაკარნახევი და ვერ მოიტანს საჭირო შედეგს.  
 

➢ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტება 5 არამოსამართლე წევრით. ხუთივე წევრი უნდა 
შეირჩეს კომპეტენციის, კეთილსინდისიერების და საზოგადოების ფართო წრეში სანდოობის მიხედვით,  არა 
პარტიისადმი ლოიალობის ნიშნით; 
 

➢ საბჭოს არამოსამართლე წევრებს უნდა მიეცეთ რეალური ბერკეტები და არა ფორმალური ძალაუფლება საბჭოში 
(ორმაგი 2/3 ით გადაწყვეტილების მიღების წესის შემოღება); 

 
➢ დღის წესრიგში უნდა დადგეს საბჭოს მიერ არასრული შემადგნელობით ფუნქციონირების პერიოდში მიღებული 

გადაწყვეტილებების, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში დანიშვნების გადახედვის საკითხი;  
 

➢ მოხდეს 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში მიღებული უკიდურესად 
დამაზიანებელი ცვლილებების გაუქმება და სტატუს ქვოს აღდგენა. 
 

რეალური სასამართლო რეფორმის ფარგლებში, ზემოაღნიშნულთან ერთად: 

➢ არსებითი ცვლილებები უნდა შეეხოს იუსტიციის საბჭოს წევრების შერჩევის პროცესს და საქმიანობის წესს, 
იუსტიციის სკოლას, დისციპლინურ სისტემას, თავმჯდომარეების არჩევის წესს, საქმის განაწილების საკითხი 
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სათანადოდ უნდა მოწესრიგდეს კანონით, და ა.შ. აღნიშნული ცვლილებები დეტალურადაა მოცემულია ჩვენს მიერ 
მომზადებულ და პარლამენტისთვის წარდგენილ საკანონმდებლო პაკეტში.47 
 

 

 

 

1 განმარტებები 

 

1.1. იუსტიციის საბჭო 

1.1.1 როლი და უფლებამოსილებები 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

1. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო წარმოადგენს სასამართლო სისტემის მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ მთავარ 

კონსტიტუციურ ორგანოს. რეფორმის დაწყებამდე მას ჰქონდა სრული კონტროლი მოსამართლის კარიერის ყველა ეტაპზე 

- სისტემაში შესვლიდან მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის ჩათვლით. ამ უფლებამოსილებებით 

საბჭო აკონტროლებდა სასამართლო სისტემას, ასევე ინდივიდუალური მოსამართლეების ნებას, კონკრეტულ საქმეებზე 

გადაწყვეტლებების შინაარსის ჩათვლით.  

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

2. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო რეკომენდაციას უწევს, რომ მართლმსაჯულების საბჭოს ფუნქციები 

მისსავე დაქვემდებარებაში მყოფ სხვადასხვა პალატას შორის გადანაწილდეს. (პარ. 43). დამატებითი დებულებებია 

გათვალისწინებული სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ ეუთო/ოდირის რეკომენდაციებში (2010). კერძოდ: 

კორპორატივიზმის და ძალაუფლების კონცენტრირების თავიდან ასაცილებლად, ეუთო/ოდირის რეკომენდაციები 

                                                           
47 https://parliament.ge/legislation/23157 

https://parliament.ge/legislation/23157
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შემოდის წინადადებით, რომ სასამართლო ადმინისტრირების ზოგიერთი ფუნქცია, როგორებიცაა, მაგ., მოსამართლეთა 

დანიშვნა, დაწინაურება და ტრენინგი, დისციპლინა, შეფასება, ბიუჯეტი – სხვადასხვა ორგანოში გადანაწილდეს.48  

3. ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც ეხება უკრაინაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების შერჩევის საკითხს, 

კომისია ყურადღებას ამახვილებს მართლმსაჯულების საბჭოს წევრთა კეთილსინდისიერების უზრუნველყოფაზე და 

დასაშვებად მიიჩნევს სპეციალური კომისიის შექმნას, რომელიც დააკვირდება მართლსაჯულების საბჭოს ასარჩევი ან უკვე 

არჩეული წევრების კეთილსინდისიერების შემოწმების პროცესს. 

4. ანალოგიურ დასკვნამდე მივიდა ევროკავშირის მართლმსაჯულების პროექტის ფარგლებში საქართველოსთან 

დაკავშირებით ჩატარებული კვლევა, რომლის რეკომენდაციაც შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა: ძალაუფლების 

კონცენტრაციასთან დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად, სასურველია იუსტიციის საბჭოს განტვირთვა, 

უფლებამოსილებების გადანაწილების გზით. 49  

5. რაც უფრო დიდია საბჭოს უფლებამოსილებები, მით მაღალი ხარისხის უნდა იყოს მისი ანგარიშვალდებულება 

საზოგადოების წინაშე. თუმცა ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ძალიან ფართო უფლებამოსილებების 

თავმოყრა საბჭოს ხელთ, იწვევს წნეხის გაზრდას, რამაც შესაძლოა სასამართლოს დამოუკიდებლობა დააზიანოს.50 

 

ეუთო/ოდირის  რეკომენდაციები 

6. სასამართლოების და სასამართლო ხელისუფლების ადმინისტრირების მიზანია, განამტკიცოს საქმეთა დამოუკიდებელი 

და მიუკერძოებელი განხილვა სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და კანონის უზენაესობის პრინციპების 

შესაბამისად. დაუშვებელია სასამართლოს ადმინისტრირება სასამართლო გადაწყვეტილების შინაარსზე ზეგავლენის 

მოსახდენად იქნას გამოყენებული. სასამართლო ადმინისტრირების პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე. 

7. მოსამართლეთა საბჭოები წარმოადგენენ ორგანოებს, რომელთაც დაკისრებული აქვთ სასამართლოს ადმინისტრირების 

სპეციფიური მოვალეობები და გააჩნიათ დამოუკიდებელი უფლებამოსილებები სასამართლოს დამოუკიდებლობის 

გარანტირების მიზნით. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული უფლებამოსილებების ზედმეტი კონცენტრირება 

                                                           
48 ვენეციის კომისიის 2021 წლის დასკვნა, CDL-REF(2021)082-e, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)082-e 
49 Enhancing Implementation of Judiciary Reforms in Georgia, სასამართლო (თვით)მმართველობის სისტემის მულტი-ცენტრულობა 
ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და სისტემის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, 2020 
50 International Round Table SHAPING JUDICIAL COUNCILS TO MEET CONTEMPORARY CHALLENGES University La Sapienza, Rome 21-22 March 2022, GENERAL 
CONCLUSIONS 
 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2021)082-e
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სასამართლო ხელისუფლების ერთ ორგანოში და კორპორატიზმის განცდა, რეკომენდებულია, მოხდეს სხვადასხვა 

უფლებამოსილებების გამიჯვნა და მათი დანაწილება, როგორიცაა, მაგალითად, მოსამართლეთა შერჩევა (იხ. 

პარაგრაფები 3-4, 8), დაწინაურება და სწავლება, დისციპლინა (იხ. პარაგრაფები 5, 9, 14, 25-26), პროფესიული შეფასება (იხ. 

პარაგრაფები 27-28) და ბიუჯეტი (იხ. პარაგრაფი 6). სასურველია, შეიქმნას რამდენიმე დამოუკიდებელი ორგანო, 

რომლებიც ცალ-ცალკე იქნებიან კომპეტენტური სასამართლოს ადმინისტრირების ცალკეულ სფეროებში ისე, რომ არ 

ექვემდებარებოდნენ ერთი რომელიმე დაწესებულების ან ორგანოს კონტროლს. ამ ორგანოების შემადგენლობა უნდა 

იყოს თითოეული მათგანის ფუნქციების შესაბამისი. მათი საქმიანობა უნდა რეგულირდებოდეს საკანონმდებლო დონეზე 

და არა აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული აქტის შესაბამისად. 

 

 

 

რა შეიცვალა კანონში  

8. რეფორმამ ვერ უზრუნველყო ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულება: ა) იუსტიციის საბჭოს ყოვლისმომცველი 

ძალაუფლების დეკონცენტრაცია/გადანაწილება და ბ) სასამართლო სისტემის მართვის ორგანოების რეალური 

დამოუკიდებლობა (იუსტიციის საბჭოსგან).  რეფორმის შედეგად არსებითად არ შეცვლილა/შეკვეცილა იუსტიციის საბჭოს 

უფლებამოსილებები, პირიქით -ზოგი მიმართულებით გაფართოვდა კიდეც, მაგ. საბჭოს უფლებამოსილებებს დაემატა 

მოსამართლის საქმიანობის შეფასება გამოსაცდელი ვადის პერიოდში; დღემდე არ არის უზრუნველყოფილი იუსტიციის 

სკოლის დამოუკიდებლობა იუსტიციის საბჭოსგან, მის დაკომპლექტებაში არსებითი როლი აქვს საბჭოს, ამ უკანასკნელმა 

სრული კონტროლი შეინარჩუნა სკოლის საქმიანობაზე; შეიქმნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი, თუმცა ის 

არსებითად დამოკიდებულია და არა რეალურად დამოუკიდებელი საბჭოსგან, და სხვ.   

 

9. რეფორმის გვიან ეტაპზე, დისციპლინური სამართალწარმოების მიმართულებით საბჭოს უფლებამოსილების მცირე 

ნაწილი გადაეცა ახალ ინსტიტუტს - დამოუკიდებელ ინსპექტორს. ამ ცვლილებით დისციპლინური საქმის გამოძიების 

ფუნქცია საბჭოს ჩამოსცილდა. თუმცა, კანონით, საბჭომ სრულად შინარჩუნა კონტროლი თავად ინსპექტორზე (მისი 

დანიშვნის და გათავისუფლების უფლებამოსილებით, ასევე იმით, რომ ინსპექტორის გადაწყვეტილება საბოლოოდ 
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საბჭომ უნდა გაიზიაროს), შესაბამისად - საბჭოს უფლებამოსილებების (კონტროლის მექანიზმების) დეკონცენტრაციის 

მიმართულებით არსებითი ცვლილება არც ამ ნაწილში განხორციელებულა. 

 

10. რეფორმის პირობებშიც კი საბჭოს დარჩა ყველა შემდეგი უფლებამოსილება:  

- საკადრო ფუნქცია (მოსამართლეთა და სასამართლოს თავმჯდომარეთა დანიშვნა, დაწინაურება, გათავისუფლება, 

გადაყვანა, მოსამართლეთა წახალისება, სასამართლოებში მოსამართლეთა რაოდენობისა და სპეციალიზაციის 

განსაზღვრა, საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზება, სასამართლო მოხელეთა საშტატო ნუსხის დამტკიცება და 

სხვ.); 

- დისციპლინური ფუნქცია (დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევა, დისციპლინური საჩივრების გამოკვლევა, 

მოსამართლის პასუხისგებაში მიცემა, დისციპლინური ბრალდების მხარდაჭერა);  

- რეგულაციური ფუნქცია (სასამართლოების მუშაობის ორგანიზაციული წესის დამტკიცება, მოხელეთა შეფასების 

წესის დამტკიცება, ა.შ.);  

- მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ფუნქცია (საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის 

ანალიზის მოსმენა);  

- სასამართლო სისტემის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის ფუნქცია (სასამართლოების შექმნა და მათი სამოქმედო 

ტერიტორიების განსაზღვრა, ასევე, სტატისტიკის ანალიზი). 

- სხვა არასასამართლო ფუნქციები (მედიაციის პროგრამის დამტკიცება, იურიდიული დახმარების საბჭოს წევრის 

არჩევა და ა.შ.). 

 

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

 

11. საბჭოს შემადგენლობა ქმნის არაფორმალური ჯგუფების ხელში საბჭოს ინსტრუმენტალიზების რისკებს შემდეგ მიზეზთა 

გამო: კონფერენციის მიერ მოსამართლე წევრების არჩევის წესი არ იძლევა მოსამართლეთა ფართო ჯგუფის მიერ, 

კონსენსუსზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებით, საბჭოს წევრის ნომინირების და არჩევის შესაძლებლობას; ამასთან, 

ადმინისტრაციულ თანამდებობზე ყოფნა რვა მოსამართლე წევრიდან ოთხისთვის არ არის დამაბრკოლებელი გარემოება, 

რაც იმას ნიშნავს, რომ საბჭოში ორმაგად დიდია არაფორმალური ჯგუფებისთვის სასურველი კანდიდატების მოხვედრის 

რისკი; უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე აირჩევა ბალანსის გარეშე როგორც საბჭოს მიერ, ისე პარლამენტში - მისი 
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არჩევა შესაძლებელია საბჭოს არამოსამართლე წევრების და ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობის გარეშე; 

პრეზიდენტის მიერ არჩეული წევრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ცხადყოფს, რომ ის, როგორც წესი, იზიარებს 

საბჭოს მოსამართლე და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე წევრის გადაწყვეტილებებს. ყოველივე აღნიშნულს 

ემატება ისიც, რომ საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს არასრული შემადგენლობით - 5 არამოსამართლე წევრის გარეშე.51 

12. „რეფორმების შემდეგ მოსამართლეთა კარიერასა და სასამართლოს მართვასთან დაკავშირებული ყველა ძირითადი 

ბერკეტი საბჭოს ხელშია თავმოყრილი. ამ უკანასკნელის საქმიანობაზე ბოლო წლების დაკვირვება კი აჩვენებს, რომ 

საკანონმდებლო სიცხადის, პროცედურათა დეტალიზაციის მიუხედავად, მისი გადაწყვეტილებების მოტივი არაერთ 

შემთხვევაში საეჭვო და პრობლემურია. ეს დიდწილად განპირობებულია საბჭოში როგორც მოსამართლე, ისე 

არამოსამართლე წევრთა არჩევის წესით, კონკრეტული პირების დანიშვნის გადაწყვეტილებებით და ძალთა არსებული 

ბალანსით. ამ პრობლემის გამოხატულებაა არამოსამართლე წევრების, უმეტესად, ერთპარტიულად დანიშვნა და 

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე დასაქმებული ან ასეთი გამოცდილების მქონე მოსამართლეების სრული დომინაცია 

საბჭოში.“ 52 

13. „საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომელიც სასამართლოს ადმინისტრირებისთვის შექმნილი კოლეგიური 

ორგანოა, გადაწყვეტილებები (მათ შორის, მოსამართლეთა წარდგენა) წინასწარ შეთანხმებული და კოორდინირებული 

წესებით მიიღება და მთლიანად იკარგება კოლეგიური ორგანოს არსი, რაც პლურალიზმს, განხილვასა და 

კონსესუსით/შეთანხმებით გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს.53 ამ პრობლემაზე, რომ საბჭოს  მოსამართლე 

წევრები უმრავლეს შემთხვევაში მართლაც შეთანხმებულად მოქმედებდნენ, ასევე მითითებულია ვენეციის კომისიის 

დასკვნაში, 54   “”საქართველოში გამართულ შეხვედრებზე ვენეციის დელეგაციამ კომისიამ შეიტყო, რომ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები უმეტეს შემთხვევაში მართლაც შეთანხმებულად მოქმედებენ და რომ არსებობდა 

შიდა აზრთა სხვადასხვაობა მოსამართლეებსა და იუსტიციის საბჭოს სხვა წევრებს შორის. ბევრი თანამოსაუბრე, 

რომელსაც ვენეციის კომისიის დელეგაცია შეხვდა, აცხადებდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები 

მოქმედებდნენ სასამართლო სისტემაში გავლენიანი ჯგუფის კორპორაციული ინტერესების დასაცავად.” ასევე 

საყურადღებოა ბოლო საკადრო ცვლილებები იუსტიციის საბჭოში, როდესაც მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ 

                                                           
51 დემოკრატის და მმართველობის ცენტრის კვლევა, გვ. 51 
52 https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf გვ 20 
53 სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში, 2020 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf  გვ. 115 
54 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e   პარაგრაფი 59 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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არჩეულმა ორმა წევრმა ვადაზე ადრე დატოვა საბჭოს წევრობა და სასწრაფოდ მოხდა მათი ჩანაცვლება სხვა ორი 

წევრით55. ვენეციის კომისიის შეფასებით, პროცესი იყო არაკონკურენტულ და არაგამჭვირვალე პროცესს. 56  

14.  ზემოაღნიშნული ფაქტორებისა და გარემოებების ფონზე, სულ უფრო ნათელი ხდება, რომ სასამართლო ხელისუფლება 

ერთეული გავლენიანი ჯგუფების მიერ იმართება, რომლებიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სასამართლოს 

თავმჯდომარეების მეშვეობით აკონტროლებენ სისტემას. სასამართლო სისტემის გასაჯანსაღებლად, მნიშვნელოვანია 

სისტემის მაქსიმალური გახსნილობა, ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე, სისტემის მაქსიმალური 

დეცენტრალიზაცია, ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობის გაძლიერება და მოსამართლეთა 

დამსახურებისა და გამოცდილების მიხედვით შერჩევა.“57 

15. საბჭოსთან მიმართებით რეფორმის ოთხი ტალღისა და კონსტიტუციური რეფორმის ანალიზი ააშკარავებს, რომ 

კანონმდებლობის დეტალიზაციის გზით სიარული დომინანტი ჯგუფის ინტერესებსა და ძალაუფლებასთან კონფლიქტში 

არ არის. პირიქით, საკანონმდებლო ცვლილებების ხელწერა ამ ჯგუფის გაძლიერებისა და სასამართლოს იზოლაციის 

ტენდენციაზე მიუთითებს.“58  

16. საქართველოში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ვერ შეძლო საზოგადოებაში ნდობის მოპოვება, ნდობის კრიზისზე 

საუბრობენ საერთაშორისო შემფასებლებიც.59  ვენეციის კომისია მუდმივად ხაზს უსვამს იმას, რომ  გავრცელებული 

პრეტენზიები კორპორატიულობისა და პირადი ინტერესების შესახებ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სანდოობის ხარისხს 

დაბლა სწევს და ავტორიტეტს ულახავს, რასაც მივყავართ  საზოგადოების მხრიდან სასამართლო სისტემის 

უნდობლობისკენ. ეს პრეტენზიები და უნდობლობის რისკები სერიოზულად უნდა იქნეს მიღებული. 60 

                                                           
55 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №9; თბილისი 2021; გვერდი 10; 
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%
9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%
E1%83%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%209.pdf  
56 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 11.  
57 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf  
58 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf  
59 ვენეციის კომისიის 2020 წლის 8-9 ოქტომბრის მოსაზრება 
60 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 81. 

https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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17. 2022 წლის ვენეციის კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია რომ საბჭო არ არის სრულად დაკომპლექტებული, პარლამენტს 

უნდა აერჩია მაგრამ ამ დრომდე არ აურჩევია 5 არამოსამართლე წევრი.61 

18. ახალ რეალობაში კონსტიტუციის ცვლილების გარეშე საბჭოს რეფორმის პერსპექტივა ბუნდოვანია, ვინაიდან საბჭოს 

კომპოზიციასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი (წევრთა რაოდენობა, თანაფარდობა, საბჭოში ადმინისტრაციულ 

თანამდებობაზე მოსამართლე წევრთა არჩევა, ვადები) უზენაესი კანონის დონეზეა მოწესრიგებული.62  

 

 

 

 

გატარებული ცვლილებების შედეგები 

19. საბჭოს დაკომპლექტების წესის ცვლილებამ დასახულ მიზნებს ვერ მიაღწია; 

20. ანგარიშვალდებულების და ძალაუფლების დეკონცენტრაციის მიმართულებით არსებითი ცვლილებები არ შეხებია 

სასამართლოს მართვის ყველაზე გავლენიან ორგანოს, იუსტიციის საბჭოს;   

21. საბჭოს ხელში დღემდე კონცენტრირებულია ძალიან ფართო უფლებამოსილებები, მას კვლავ სრული კონტროლი აქვს 

თითოეული მოსამართლის პროფესიულ ბედზე და შესაბამისად  - ყველაზე პირდაპირი და მძლავრი გავლენა აქვს 

სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებზე.63  

22. რეფორმების მიუხედავად, სისტემაში თავიდან დაინიშნენ მოსამართლეები, რომლებიც ასოცირდებოდნენ 

უსამართლობასა და უნდობლობასთან ფართო საზოგადოების თვალში. ეს მოსამართლეები სისტემაში დაბრუნდნენ 

იუსტიციის საბჭოს გავლით, რომელმაც თავიდან უზრუნველყო თანამდებობებზე მათი დანიშვნა. 

1.1.2 საბჭოს მუშაობის პრინციპები 

 

                                                           
61 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 10.  
62 ვენეციის კომისიის 2020 წლის 8-9 ოქტომბრის მოსაზრება 
63 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

 

23. ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნაში ნათქვამია, რომ „მართლმსაჯულების  სისტემის მიმართ 

საზოგადოების ნდობას მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავენ სასამართლო საბჭოები, რომლებიც უნდა მუშაობდნენ 

გამჭვირვალედ და ანგარიშვალდებულნი იყვნენ თავიანთ საქმიანობაზე, მაგალითად პერიოდული ანგარიშის წარდგენის 

გზით, რომელიც ასევე შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მართლმსაჯულების სისტემის გაუმჯობესება“.64 

 

არსებული პრაქტიკის შეფასება 

24. საკანონმდებლო თვალსაზრისით მოუწესრიგებელია საბჭოს მუშაობის ფუნდამენტური წესები თუ პრინციპები, 

მაგალითად ისეთი საკითხი, როგორიცაა დღის წესრიგის განსაზღვრა. საბჭოს რეგლამენტში არაფერია ნათქვამი, ვინ 

ადგენს და ამტკიცებს დღის წესრიგის პროექტს. არ არის განსაზღვრული საბჭოს წევრის უფლება, მოითხოვოს დღის 

წესრიგიდან ამა თუ იმ საკითხის ამოღება ან დამატება. 

25. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება, შექმნისა და საქმიანობის წესი 

განისაზღვრება ორგანული კანონით. თუმცა, ორგანული კანონში მხოლოდ რამდენიმე საკითხია მოწესრგიბეული და ის 

ძირითადად რეგლამენტზე უთითებს, ანუ კანონმდებელმა არ შეასრულა კონსტიტუციით მისთვის დაკისრებული 

უფლებამოსილება - თავად მოეხდინა საბჭოს საქმიანობის სათანადო რეგლამენტირება  შედეგად - მნიშვნელოვანი 

საკითხები ისევ საბჭოს წევრების გადასაწყვეტი ხდება რეგლამენტით; ეს პირდაპირ წინააღმეგობაშია კონსტიტუციასთან 

და არ ქმნის მექანიზმს საბჭოს წევრების თვითნებობის პრევენციისთვის. 

26. კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს „ღიაობისა“ და „საჯაროობის“ პრინციპები, რაც 

ერთ-ერთ ნაკლად უნდა მივიჩნიოთ. მეორეს მხრივ, ის, რაც კანონმდებლობითაა მოწესრიგებული, არ სრულდება 

პრაქტიკაში: სულ მცირე სამი დღით ადრე სხდომის დღის წესრიგი საბჭოს ვებ-გვერდზე უნდა ქვეყნდებოდეს, ეს 

ვალდებულება  ხშირად უგულებელყოფილია. 

27. ამასთან, საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ხშირად არ არის გამჭვირვალე და საზოგადოების წინაშე 

ანგარიშვალდებული. როდესაც ზოგადად გამჭვირვალობის საკითხზე საუბრობენ, ხშირად აპელირებენ იმ ფაქტზე, რომ 
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საბჭოს სხდომები ღიაა დამკვირვებლებისათვის (თუმცა საბჭოს ყველა სხდომა არაა საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი 

პირდაპირი ტრანსლაციის ფორმით და ხშირად არც აუდიო/ვიდეო ჩანაწერების სახით, რომელიც საბჭოს ვებ-გვერდზე 

უნდა ქვეყნდებოდეს), ასევე ამბობენ, რომ ღიაა კანდიდატებთან გასაუბრებების პროცესი (თუმცა ხშირად იხურება 

პერსონალურ მონაცემებე მითითებით). გარდა მითითებული ხარვეზებისა, აქ არსებითია განიმარტოს ისიც, რომ 

გამჭვირვალობა არ ნიშნავს, მხოლოდ პროცესის ღიაობას დამსწრე საზოგადოებისათვის, არამედ ამ პროცესის შედეგად 

მიღებული გადაწყვეტილების მოტივაციის (დასაბუთების) გამჭვირვალობას - გასაგებობას საზოგადოებისათვის, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ ვისაუბრებთ რეალურ გამჭვირვალობაზე.  

28. საბჭოს მიერ მისაღები გადაწყვეტილებების დასაბუთების კრიტიკულ აუცილებლობაზე დეტალურად საუბრობს არაერთი 

კვლევა, მათ შორის ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში მომზადებული კვლევა, სადაც საუბარია ფაქტობრივ-

სამართლებრივი დასაბუთების აუცილებლობაზე და ამის საკანონმდებლო უზრუნველყოფაზე.  საბჭოს თითოეული 

გადაყწვეტილების დასაბუთება აუცილებელია, რადგან საზოგადოებისთვის ცხადი უნდა იყოს, რაზე დაყრდნობით მიიღო 

საბჭომ ესათუის გადაწყვეტილება.65 

29. საბჭოს საქმიანობა არ არის გამჭვირვალე და მისი გადაწყვეტილებები არ არის დასაბუთებული საზოგადოების წინაშე. ეს 

ფატქი პირდაპირპროპორციულად ამცირებს საზოგადოების ნდობას მისდამი.  

 

 

 

1.1.3 საბჭოს დაკომპლექტება 

საკითხის მნიშვნელობა 

30. 2013 წლის რეფორმამდე იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობაში შედიოდნენ მოსამართლეები და პოლიტიკოსები 

(პარლამენტის წევრები). საბჭოს შემადგენლობა, როგორც მოსამართლე ისე არამოსამართლე წევრების თვალსაზრისით, 

არ სარგებლობდა საზოგადოების ნდობით. მოსამართლე წევრების დასახელების ექსკლუზიური უფლება ჰქონდა უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარეს, ხოლო არჩევის უფლება - მოსამართლეთა კონფერენციას. 

 

                                                           
65 Enhancing Implementation of Judiciary Reforms in Georgia, იუსტიციის საბჭოების მიერ გადაწყვეტილებების დასაბუთება,ევროპული გამოცდილების 
კვლევა, ნაწილი II, 2020 
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საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

31. საერთაშორისო სტანდარტებით, საბჭოს შემადგენლობაში არ უნდა შედიოდეს აღმასრულებელი ხელისუფლების 

წარმომადგენლები, ისევე როგორც პოლიტიკოსები. 

32. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მე-10 მოსაზრება ამბობს, რომ საბჭოს როგორც მოსამართლე, ისე 

არამოსამართლე წევრები მხოლოდ მერიტოკრატიული პრინციპით უნდა შეირჩნენ. შერჩევა უნდა მოხდეს კომპეტენციის, 

გამოცდილების, სასამართლოს ფუნქციონირების ცოდნის, დისკუსიისა და დამოუკიდებლობის კულტურის მხედველობაში 

მიღებით (პარ. 21);  

33. შერჩევის მოდელმა უნდა უზრუნველყოს ყველა დონის სასამართლოს ყველაზე ფართო წარმომადგენობა საბჭოში. (პარ 27)  

34. ამასთან, რეკომენდირებული არ არის წევრების ერთიანად ცვლილება (პარ.35).   

35. ვენეციის კომისიის დასკვნა ყურადღებას ამახვილებს 47-ე მუხლის მე-12 პუნქტზე, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის 

საბჭოში ერთზე მეტი ვადით მუშაობის შეზღუდვა იხსნება. კომისიის რეკომენდაცია ამბობს რომ გათვალისწინებული 

შეზღუდვის გაუქმება და დაუყოვნებლივ ხელახალი არჩევა უნდა იყოს გამართლებული. 66  

36. შერჩევის პროცესი უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იძლეოდეს წევრობის კანდიდატების წინა საქმიანობის, პროფესიული 

და სხვა კავშირების საფუძვლიანი შესწავლის და მათთან საჯარო გასაუბრების საშუალებას.67  

37. არამოსამართლე წევრები პარლამენტმა უნდა აირჩიოს 2/3 უმრავლესობით, რაც უზრუნველყოფს იმას რომ საბჭოს 

წევრები არ ინიშნებოდნენ მხოლოდ ერთი პარტიის შეხედულებით და საპარლამენტო ოპოზიციას ჰქონდეს გავლენა 

საბჭოში წევრთა არჩევაზე. (ამასთან, გათვალისწინებული უნდა იყოს ჩიხური მდგომარეობის გამორიცხვის მექანიზმი ან 

სხვა პროპორციული მეთოდი, თუმცა აღნიშნული არ უნდა წარმოადგენდეს 2/3 ხმათა მონაწილეობაზე დაფუძნებული 

შეთანხმების მიღწევის მცდელობის გვერდის ავლის საშუალებას.)   68 

38. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნაში ნათქვამია, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია, წევრთა 

მეორე ვადით არჩევის ნაცვლად, უპირატესობა მიენიჭოს მათ უფრო ხანგრძლივ ერთჯერადი ვადით არჩევას, რაც 

                                                           
66 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e პარაგრაფი 54 
67 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 
68 ვენეციის კომისიის No. 701/2012 მოსაზრება 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
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უზრუნველყოფს მეტ დამოუკიდებლობას.69 ვენეციის კომისიამ ასევე გამოთქვა მოსაზრება, რომ მტკიცედ დადგენილმა 

ვადებმა, გადარჩევის უეცარი შესაძლებლობის გარეშე, შეიძლება დამოუკიდებლობის გაძლიერებად იქნას მიჩნეული .70   

 

 

რა შეიცვალა კანონში 

39. საბჭოს მოსამართლე წევრები: რეფორმამდე საბჭოს მოსამართლე წევრობის კანდიდატის დასახელების ექსკლუზიური 

უფლებამოსილება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ჰქონდა მინიჭებული. რეფორმის შედეგად კონფერენციის 

ნებისმიერ მონაწილეს მიენიჭა უფლება, დაესახელებინა საბჭოს წევრობის კანდიდატი.  

40. ზემოაღნიშნული ცვლილება დადებითად იქნა შეფასებული. თუმცა, ამ ცვლილებას თან არ ახლდა ინდივიდუალური 

მოსამართლეების გასაძლიერებლად საჭირო სხვა ცვლილებები. შესაბამისად, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, მან შედეგი ვერ 

გამოიღო და რეალურად ვერ წაახალისა მოსამართლეების ინდივიდუალური ჩართულობა არჩევნების პროცესში.  

41. ამასთან, არც კანონმდებლობით და არც პრაქტიკით არ დაინერგა საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევის იმგვარი 

მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფდა კონფერენციის თითოეული წევრის აქტიურ ინდივიდუალურ ჩართულობას მისთვის 

სასურველი კანდიდატის დასახელებისა და მხარდაჭერის პროცესში, უზრუნველყოფდა საბჭოში სასამართლო სისტემის 

ფართო წარმომადგენლობას და საბჭოს წევრობას არ დატოვებდა მცირე ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომ პრივილეგიად. 

42. მოსამართლე წევრების არჩევის პროცესის სერიოზული ხარვეზები განსაკუთრებით საყურადღებოა იმ ფონზე, როდესაც 

კანონით, როგორც სასამართლო სისტემისთვის, ასევე ინდივიდუალური მოსამართლეების კარიერისთვის არაერთი 

კრიტიკული მნიშვნელობის გადაწყვეტილების მისაღებად იუსტიციის საბჭოში საკმარისია მხოლოდ მოსამართლე 

წევრების ხმები, რაც არამოსამრთლე წევრებს მხოლოდ ნომინალურ როლს უტოვებს71 და ამით ქმნის სასამართლო 

                                                           
69 CCJE Opinion N 24 (2021) https://rm.coe.int/opinion-no-24-2021-of-the-ccje/1680a47604 
70 enice Commission, CDL-INF(1998)009, Opinion on recent amendments to the law on major constitutional provisions of the Republic of Albania, paragraph 20 
71 1) რაიონული და საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშვნა, ასევე თავმჯდომარის უფლებამოსილების დროებითი დაკისრება, 
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონი, მუხ. 32.1 და 32.3.  
2) სააპელაციო სასამართლოების თავმჯდომარის და თავმჯდომარის მოადგილის დანიშვნაა, ან მათი უფლებამოსილების დროებით დაკისრება. 
მუხ. 23.6 და 23.7.  
3) სააპელაციო სასამართლოს პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეების დანიშვნა. მუხ. 23.5  

https://rm.coe.int/opinion-no-24-2021-of-the-ccje/1680a47604
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სისტემაში კორპორატივიზმის საფრთხეს - მოსამართლეთა კონფერენცია (მოსამართლეები) აირჩევს საბჭოს წევრებს, 

რომლებიც შემდეგ იმოქმედებენ საკადრო თუ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს მიიღებენ მოსამართლეთა (და არა 

მართლმსაჯულების) ინტერესების საკეთილდღეოდ.   

43. “არ არსებობს მკაცრი საერთაშორისო სტანდარტები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში წევრების ხელახლა დანიშვნის შესახებ, 

რამდენადაც მათი დანიშვნა და უფლებამოსილების ვადა იძლევა საკმარის გარანტიებს მათი დამოუკიდებლობისთვის.  

თუმცა, ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭომ (CCJE) და მისმა ბოლოდროინდელმა 24-ე დასკვნამ მიიპყრო 

ყურადღება, რომელიც ამბობს რომ “ყურადღება უნდა გამახვილდეს ხელახალი არჩევნები როგორ ზემოქმედებას 

იქონიებს საბჭოს წევრების დამოუკიდებლობის ხარისხზე.”72 

44. რეფორმის პირველივე ეტაპზე შეიზღუდა საბჭოში თავმჯდომარეების და მათი მოადგილეების ხვედრითი წილი. 

თუმცა მათთვის შეიქმნა განსხვავებული საარჩევნო პირობები. არ იქნა გაზიარებული თავმჯდომარის არჩევის ან 
როტაციული ცვლილების წესი. მესამე ტალღის ფარგელბში გაიზარდა თავმჯდომარის მოადგილეთა რაოდენობა, ხოლო 
2021 წლის დეკემბრის ცვლილებებით ის აკრძალვაც მოიხსნა, რომლითაც წევრის ზედიზედ მეორე ვადით არჩევაზე 
დაწესებული იყო აკრძალვა.  ამგვარმა ნაბიჯებმა გააძლიერა „პრივილეგირებული“ მოსამართლეები.   
2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებით იუსტიციის მდივანი კონსტიტუციურ პოზიციად იქცა, როცა რეალურად მას არც 
ერთ კონსტიტუციური ფუნქცია არ აქვს და მხოლოდ მენეჯერია. 
 

45. საბჭოს არამოსამართლე წევრები: 2013 წელს ჩატარებული რეფორმის შემდეგ, საბჭოს დეპოლიტიზაციის მოტივით, მის 

შემადგენლობაში პოლიტიკური სუბიექტების მონაწილეობა შეიზღუდა. აღნიშნული ცვლილება დადებითად იქნა 

შეფასებული. თუმცა, საბჭოს დეპოლიტიზირების რეალურ მიზანს ამ ცვლილებამ ვერ მიაღწია, რადგან კანონმდებლობით 

შენარჩუნდა წესი, რომელმაც, რეალურად, ერთ პოლიტიკურ ძალას - მმართველ უმრავლესობას - მისცა საშუალება, 

პოლიტიკური კონსულტაციებისა და კონსენსუსის გარეშე, მისთვის მისაღები კანდიდატები აერჩია საბჭოში.   

                                                           
4) რაიონულ და საქალაქო სასამართლოებში ვიწრო სპეციალიზაციების და სასამართლო კოლეგიების შექმნა, მათი შემადგენლობის დამტკიცება 
და კოლეგიების თავმჯდომარეების დანიშვნა. მუხ. 30  
5) უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის წარდგენა. მუხ. 36 6) მოსამართლის დაწინაურება სააპელაციო სასამართლოში მუხ. 
41.  
7) იუსტიციის საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა. მუხ. 47.2. 1 
8) მოსამართლის შემფასებელი წევრის და ასევე საბჭოს წევრის აცილება სხვა შემთხვევებშიც. მუხ. 36.45 და 35.5.  
9) იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს წევრთა უმრავლესობის არჩევა. მუხ. 663 .4   
72  იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 55 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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46.  რეფორმის განხორციელებიდან მალევე მმართველმა პარტიამ 4 არამოსამართლე წევრი დანიშნა ოპოზიციის თანხმობის 

გარეშე, ხოლო 1 წევრის პოზიცია ვაკანტური იყო 4 წლის განმავლობაში, სანამ 2017 წელს კანონში ისევ შევიდა ცვლილება 

და არამოსამართლე ყველა წევრის არჩევის კვოტა 2/3-დან უბრალო უმრავლესობაზე ჩამოვიდა. შედეგად, მმართველმა 

პარტიამ სრულად დააკომპლექტა საბჭოს შემადგენლობა ოპოზიციური პარტიების ჩართულობის გარეშე, მხოლოდ ერთ 

კანდიდატს ჰქონდა ოპოზიციის მხარდაჭერა. გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო “კვალიფიციური უმრავლესობის 

უბრალო უმრავლესობამდე შემცირება, უკან გადადგმული ნაბიჯია და ზრდის ინდივიდუალურ მოსამართლეებზე 

არასათანადო გავლენების რისკებს"73, ვკითხულობთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ანგარიშში, რაც მიუთითებს 

იმაზე, რომ არამხოლოდ ვენეციის კომისია, არამედ ადგილობრივი ექსპერტები ხედავენ ცვლილებით გამოწვეულ რეალურ 

საფრთხეს.  

47. დღეის მდგომარეობით, საბჭოს არამოსამართლე წევრთა ასარჩევად განსაზღვრულია პარლამენტის 3/5 უმრავლესობა, 

რაც კვლავ ნაკლებია, ვიდრე ვენეციის No. 701/2012 მოსაზრებაში გათვალისწინებული 2/3, თუმცა, მანამდე არსებულ 

რეგულირებასთან შედარებით, ოპოზიციის პროცესში ჩასართავად – პოზიტიური ინიციატივაა. თუმცა ფაქტია, რომ უკვე 

მრავალი თვეა საბჭოში არამოსამართლე წევრებს, რომელთა ასარჩევად მხოლოდ დამატებით რამდენიმე ოპოზიციონერი 

დეპუტატის ხმაა საჭირო, პარლამენტი არ ირჩევს.  

48. იუსტიციის საბჭოში არ არის უზრუნველყოფილი გენდერული ბალანსი. არ არსებობს ბალანსის მისაღწევად არანაირი 

მექანიზმი არც კანონში, არც პრაქტიკაში. 

 

                რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

49. მოსამართლე წევრები: მოსამართლეთა კონფერენციაზე, რომელიც საბჭოს მოსამართლე წევრებს ირჩევს, არ 

მიმდინარეობს პროცესი, რომელიც მოსამართლეებს შესაძლებლობას მისცემს, აირჩიონ თავიანთი წარმომადგენლები 

საბჭოში კომპეტენციის, გამოცდილების, სასამართლოს ფუნქციონირების ცოდნის, დისკუსიისა და დამოუკიდებლობის 

                                                           
73  იხილეთ : მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა; სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2022; 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E
1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%8
3%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9
2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E
1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf 
 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf


35 

კულტურის მხედველობაში მიღებით; კონფერენციის მონაწილეებს რეალურად არ აქვთ შესაძლებლობა 

მერიტოკრატიული პროცესში მიიღონ მონაწილეობა; კანდიდატების დასახელება და არჩევა ხდება დისკუსიის, მათი 

ხედვების წარდგენის და მოსმენის, კითხვა-პასუხის გარეშე; კანდიდატებს პრაქტიკულად, ერთიდაიგივე ჯგუფი ასახელებს, 

დანარჩენები კი მათ ირჩევენ.74   

50. საბჭოში „მოხვედრის შესაძლებლობა, როგორც წესი, მხოლოდ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წარმომადგენლებს, 

ან მათ მიერ ნდობით აღჭურვილ პირებს აქვთ.“75 მოსამართლე წევრთა ადგილებს, ძირითადად, იკავებენ იმავდროულად 

ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე განწესებული პირები, ან ის კანდიდატები, რომლებიც ახლო წარსულში 

სასამართლოს თავმჯდომარის/ მოადგილის უფლებამოსილებას ასრულებდნენ. 76 მაგალითად, უახლესი კვლევის 

თანახმად, საბჭოს მოსამართლე 9 წევრიდან 7 არის, ან ბოლო პერიოდში იყო სხვადასხვა ინსტანციის თავმჯდომარე, ან – 

სასამართლოში არსებული კოლეგიებისა და პალატების თავმჯდომარე,77 რაც მიუთითებს, რომ სასამართლოში 

მმართველ თანამდებობებზე სულ ერთიდაიგივე ადამიანები ინიშნებიან.  

51. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული ძალაუფლების კონცენტრაცია მოსამართლეთა მცირე  ჯგუფის ხელში და 

შემცირდეს რამდენიმე ადმინისტრაციულ და ხელმძღვანელ პოზიციაზე მყოფ მოსამართლეთა ზეგავლენა სასამართლო 

სისტემაზე, მნიშვნელოვანია, სასამართლოს თავმჯდომარეს, თავმჯდომარის მოადგილეს, კოლეგიისა და პალატის 

თავმჯდომარეს შეეზღუდოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არჩევის შესაძლებლობა.78 აგრეთვე, კონფერენციის მონაწილე 

თითოეულმა მოსამართლემ ხმა უნდა მისცეს მხოლოდ ერთ კანდიდატს, შესავსები ვაკანსიების რაოდენობის მიუხედავად. 

                                                           
74მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები,დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 
2021. 
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf 
75 ნოზაძე ნ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №9, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისი, 2021 წელი, 
გვ. 10, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ვებგვერდი, ხელმისაწვდომია:https://cutt.ly/0RB71rC,  განახლებულია: 01.11.2021 
76 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 
77მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები,დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 
2021 
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf 
2021 წლის ოქტომბერში საბჭოს ორი წევრი ვადამდე გადადგა ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გარეშე და მათი ადგილი დაიკავეს ყოფილმა 
საბჭოს წევრმა -სილაგაძე და სადისციპლინო კოლეგიის წევრმა - გიორგი გოგინაშვილი 
78 ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნა N19 (2016) 

https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
https://cutt.ly/0RB71rC
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
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52. არც შერჩევის მოდელი და არც პრაქტიკა არ  უზრუნველყოფს ყველა დონის სასამართლოს ყველაზე ფართო 

წარმომადგენობა საბჭოში.79 

53. მოსამართლეთა კონფერენციის მნიშვნელობა და მუშაობის ინტენსივობა ქვეყანაში პოლიტიკური კონტექსტის მიხედვით 

იცვლება. ბოლო წლებში მოსამართლეთა კონფერენციის საქმიანობა ცხადად მიუთითებს მის პოლიტიკურ 

დატვირთვაზე.80 

54. არამოსამართლე წევრები: საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის პროცესი 2013 წელს უარყოფითად იქნა 

შეფასებული, როგორც ნაკლებად გამჭვირვალე, მას შემდეგ გამჭირვალობის ხარისხი არსებითად არ გაუმჯობესებულა. 

პრობლემაა ისიც, რომ პარლამენტი არ ახორციელებს, ან არაჯეროვნად ახორციელებს კანონით დადგენილი აუცილებელი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გადამოწმებას.81  

55. ეს ტენდენცია გააძლიერა 2017 წელს პარლამენტის და 2020 წელს პრეზიდენტის მიერ განხორციელებულმა დანიშვნებმა 

საბჭოში. სასამართლოსთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ეტაპზე, როგორც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანომ, ისე 

პრეზიდენტმა საბჭოს არამოსამართლე წევრებად აირჩიეს კანდიდატები, რომელთა უმრავლესობის ხედვებსა და 

ღირებულებებზე სასამართლო სისტემის შესახებ საზოგადოებამ არაფერი იცოდა.82 მოგვიანებით პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 

ასე შერჩეულმა არამოსამართლე წევრებმა ვერ შეძლეს საბჭოში ყოფილიყვნენ საზოგადოების წარმომადგენლები და 

მათი ინტერესების მოდარაჯეები, არამედ იქცნენ საბჭოს მოსამართლე წევრების გაგრძელებად, გარკვეული ფაქტები 

                                                           
79 2022 წლის მარტის მდგომარეობით, საბჭოს წევრებად წარმოდგენილნი არიან მხოლოდ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, თბილისის 
საქალაქო სასამართლოსა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები 
80  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 
81მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები,დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 
2021 
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf 
მაგ. ზაზა ხარებავა არ აკმაყოიფილებდა საბჭოს წევრად დანიშვნის წინაპირობებს, თუმცა ის საბჭოს წევრი გახდა. 
http://www.coalition.ge/index.php?article_id=208&amp%3Bclang=0&fbclid=IwAR2FYo2osPn_9Rv4EcYQ0F5mJZ-ouEO4vnEgUl9n3Qp83N4XQxXJqM6KKfM 
82 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 

https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
http://www.coalition.ge/index.php?article_id=208&amp%3Bclang=0&fbclid=IwAR2FYo2osPn_9Rv4EcYQ0F5mJZ-ouEO4vnEgUl9n3Qp83N4XQxXJqM6KKfM
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
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ამყარებს გამოთქმულ მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ამ „სამსახურის“ სანაცვლოდ მათ გარკვეული გამორჩენა და 

პრივილეგიებიც მიიღებს.83  

56. წლებია, საბჭოში იშვიათია აზრთა მრავალფეროვნება, ჯანსაღი კამათი, დისკუსია და კონსენსუსის პრაქტიკა 

მართლმსაჯულების საუკეთესო ინტერესების დასაცავად. მოსამართლე წევრები გადაწყვეტილებების მიღებისას იქცევიან 

როგორც – ჰომოგენური ჯგუფი,84 პრაქტიკულად მუდმივად ყველაფერზე ერთი აზრის არიან, არ არსებობს განსხვავებული 

აზრების გამოხატვის პრაქტიკა. ამასთან, საყურადღებოა, რომ 2017 წელს გამოქვეყნებულ რამდენიმე სადამკვირვებლო 

ორგანიზაციის ანგარიშში ნეგატიურად შეფასდა, რომ მოსამართლე წევრები, რომლებიც ყველა საკითხზე, როგორ წესი, 

ერთგვაროვან პოზიციებს აფიქსირებდნენ, ყოველთვის ახერხებდნენ არამოსამართლე წევრების საჭირო რაოდენობის 

მხარდაჭერის მოპოვებას, ხოლო განსხვავებული აზრი მხოლოდ ერთსა და იმავე არამოსამართლე წევრის და, ზოგიერთ 

შემთხვევაში, მხოლოდ საბჭოს თავმჯდომარის მხრიდან ისმოდა.  

57. დამკვირვებლები გამოთქვამენ ეჭვებს, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ხდებოდა წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, 

რადგან მათ წინ უსწრებდა საბჭოს წევრების კონსულტაციები დახურულ ფორმატში.85 

58. ერთი არამოსამართლე წევრის აშკარა შეთანხმება მოსამართლე წევრთა ჰომოგენურ ჯგუფთან გამოიკვეთა სახალხო 

დამცველმა სპეციალურ ანგარიშში, სადაც აღნიშნა, რომ „შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეების შერჩევის პროცესში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 10 წევრი (მათ შორის, საბჭოს ყველა მოსამართლე 

წევრი) მოქმედებდა ერთიანი დღის წესრიგით და კოორდინირებულად.“86 

 

ცვლილებების შედეგები 

                                                           
83 მაგ. საბჭოს არამოსამართლე წევრის - ლევან გზირიშვილის შვილი, მამის თანამდებობაზე ყოფნის დროს დაინიშნა მოსამართლედ. 
https://formulanews.ge/News/52161  
84მართლმსაჯულების საბჭოები საქართველოსა და საზღვარგარეთ, საქართველოში არსებული გამოწვევები,დამოუკიდებელი იურისტების 
ჯგუფი,2021 
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf 
85 იუსტიციის საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში #6, გვ 6, ხელმისაწვდომია http://ewmi-prolog.org/ka/public ations/613-iusticiis-umaghlesi-sabtshos-
monitoringis 
86 საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ შერჩევის მონიტორინგის ანგარიში, 2019 წ 

https://formulanews.ge/News/52161
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/3(Kart.)_Martlmsajulebis_Sabchoebi.pdf
http://ewmi-prolog.org/ka/public%20ations/613-iusticiis-umaghlesi-sabtshos-monitoringis
http://ewmi-prolog.org/ka/public%20ations/613-iusticiis-umaghlesi-sabtshos-monitoringis
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59. რეფორმის ფარგლებში არ შექმნილა არც საკანონმდებლო გარანტიები/მექანიზმები და არც პრაქტიკა, რომელიც საბჭოს 

წევრების არჩევის პროცესს შესაბამისობაში მოიყვანდა საერთაშორისო სტანდარტთან;  

60. რეალურად ვერ განხორციელდა საბჭოს შემადგენლობის დეპოლიტიზირება. პარტიული/პოლიტიკური 

წარმომადგენლობა ჩანაცვლდა საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევით ერთპარტიული გადაწყვეტილებების 

საფუძველზე, საპარლამენტო ოპოზიციის იგნორირებით. ამგვარად, თვისებრივად ვერ შეცვალა საბჭოს არამოსამართლე 

წევრის არჩევის ბუნება.87 

61. საბჭოს საქმიანობის მიმართ სადამკვირვებლო ადგილობრივ ორგანიზაციებსა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

კრიტიკა მუდმივი და მზარდია. ამ კრიტიკის საპირწონედ არ არსებობს არც ერთი კვლევა თუ დასკვნა, რომელიც 

საპირისპიროზე მეტყველებს.  

 

 

1.2 თვითნებური გადაწყვეტილებები მოსამართლის კარიერულ საკითხებთან დაკავშირებით 

1.2.1 იუსტიციის სკოლა 

საკითხის მნიშვნელობა 

62. სასამართლო კონტროლის სამდონიან სისტემაში იუსტიციის სკოლა უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებდა, მის 

კომპეტენციაში შედიოდა მოსამართლეობის კანდიდატთა პროფესიული მომზადება და მოქმედი მოსამართლეებისა და 

სასამართლოს მოხელეების გადამზადება. ამგვარად, სკოლა იყო  პირველი კარიერული ფილტრი სასამართლო სისტემაში 

მოსახვედრად და განსაზღვრავდა როგორც ახალი ნაკადების შედინებას სასამართლოში, ისე მართლმსაჯულების 

ხარისხს, ხელწერას და იდეოლოგიას.  

63. ამგვარად, სკოლის კონტროლის მეშვეობით ხდებოდა არასასურველი კადრებისთვის სისტემის დაბლოკვა, ხოლო 

ლოიალურად განწყობილი პირებისთვის კარიერული შესაძლებლობების მიცემა. 

64. ამიტომაც, სკოლის რეალური როლი და მის მიმართ მოლოდინი მხოლოდ მატერიალური და პროცესუალური სამართლის 

ნორმების სწავლებით არ შემოიფარგლება. რეფორმის დაწყების მომენტისთვისაც და დღესაც, სკოლის ინსტიტუციური 

                                                           
87 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში 2013-
2021.https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf 

https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/GetFileAttachment-4.pdf
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დამოუკიდებლობა და მსმენელთა მიღება/გამოშვება სამართლიანად განიხილება სასამართლოს დაკომპლექტებისთვის 

პრინციპულ საკითხად.88  

 

რა შეიცვალა კანონში 

 

65. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ინსტიტუტის რეფორმის ფარგლებში, სკოლის მმართველი ორგანოს - დამოუკიდებელი 

საბჭოს საქმიანობაში გამჭვირვალობის და საჯაროობის ელემენტის გაზრდის მიზნით, გადაიდგა ნაბიჯები და მოწესრიგდა 

შემდეგი საკითხები: 

● უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის როლი შეიზღუდა და დამოუკიდებელი საბჭოს წევრების არჩევის 

უფლებამოსილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და მოსამართლეთა კონფერენციაზე გადანაწილდა; 

● უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს შეეზღუდა დამოუკიდებელი საბჭოს წევრობის უფლება; 

● სავალდებულო გახდა სხდომის შესახებ ინფორმაციისა და დღის წესრიგის წინასწარ გამოქვეყნება;  

● შემოღებულ იქნა მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების ვალდებულება და ვებგვერდზე მისი გამოქვეყნება. 

66. რეფორმის „მეოთხე ტალღის“ ფარგლებში მსმენელთა მისაღები კონკურსის ჩატარების უფლებამოსილება, იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს ნაცვლად გადაეცა თავად სკოლას. საკვალიფიკაციო გამოცდების გამართულად ჩატარების კუთხით 

ასევე გადაიდგა გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები: იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეიმუშავა გამოცდის ჩატარების წესი, 

განახლდა საკვალიფიკაციო პროგრამა, და სხვ.  

67. მიუხედავად ამისა, რეფორმის შედეგად არ მომხდარა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და სკოლას შორის 

უფლებამოსილებებისა და ძალაუფლების ახლებურ გადანაწილება, იუსტიციის საბჭოს ძალაუფლების დეკონცენტრაცია 

და სკოლის ავტონომიის უზრუნველყოფა საბჭოსგან. ამგვარად, ცვლილებები არ შეხებია პრინციპულ საკითხებს, 

როგორიცაა სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს დაკომპლექტებისა და თავმჯდომარის შერჩევის პროცესში იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს ფართო როლი.89  

                                                           
88 ქეთი კუკავა, მარიამ ორჟონია, გიორგი ბერაია, ანა ჭიაბრიშვილი, საბა ბუაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოება (ISFED) და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), „მოსამართლეთა პროფესიული მომზადების სისტემა 
საქართველოში”, 2019, გვ. 6, ხელმისაწვდომია: https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/rule_of_law/ISFED_PrintBook_GEO2.pdf (ბოლოს ნანახია 2021 
წლის 1-ლ მარტს). 
89 სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს 7 წევრიდან 2-ს ნიშნავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საკუთარი შემადგენლობიდან. იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭო ნიშნავს დამატებით კიდევ 2 წევრს აკადემიის კვოტიდან. 

https://idfi.ge/public/upload/IDFI_2019/rule_of_law/ISFED_PrintBook_GEO2.pdf
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რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

68. სკოლის იუსტიციის საბჭოზე დამოკიდებულების დღეს არსებული მოდელი უარყოფითად იქნა შეფასებული არაერთი 

ორგანიზაციის მიერ. ევროკავშირის ეგიდით ჩატარებული უახლესი კვლევა პირდაპირ მიუთითებს სკოლის მმართველი 

ორგანოს - დამოუკიდებელი საბჭოს დაკომპლექტების არსებული წესის კორექტირების საჭიროებაზე; კვლევის თანახმად, 

როგორც მინიმუმ, საჭიროა სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს შემადგენლობიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების 

გამორიცხვა და ამ უკანასკნელის მიერ არჩეული წევრების წილის შემცირება. ასეთი ცვლილება შესაბამისობაში იქნებოდა 

სკოლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან გამიჯვნისა და მისი ავტონომიურობის უზრუნველყოფის მიზანთან.  

69. კვლევის თანახმად, ამავე მიზნის მისაღწევად, სასურველია შეიცვალოს სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს თავმჯდომარის 

შერჩევის წესიც. არსებული კანონმდებლობით, მას მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეულ წევრთაგან ირჩევს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. სკოლის საბჭოსგან გამიჯვნის ინტერესთან შესაბამისობაში იქნებოდა თავმჯდომარის 

არჩევა დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ თავისი შემადგენლობიდან.90  

70. 2019 წლის დეკემბერში მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც სკოლის უფლებამოსილებების ფარგლები 

და სკოლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან დამოუკიდებლობის ხარისხი გაიზარდა შესაბამისობაშია 

უფლებამოსილებების დანაწილების პრინციპთან და ძალაუფლების კონცენტრირების თავიდან აცილების ინტერესთან. 

80 თუმცა სისტემის დაბალანსების ეს მცდელობა ეფექტიანი ვერ იქნება, თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეეძლება 

ვაკანტურ პოზიციაზე დანიშვნაზე უარი უთხრას კანდიდატს, რომელმაც სკოლა წარმატებით დაამთავრა (და დადებითად 

შეფასდა სკოლის დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ). დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა 

გაითვალისწინოს იუსტიციის მსმენელის რიგითი ნომერი საკვალიფიკაციო სიაში და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

დამოუკიდებელი საბჭოს შეფასება,  თუმცა საბჭოს წევრები დამოუკიდებლად იქმნიან წარმოდგენას კანდიდატებზე (მათ 

შორის, გასაუბრებების მეშვეობით). 

 

ცვლილებების შედეგები 

                                                           
90 Enhancing Implementation of Judiciary Reforms in Georgia, სასამართლო (თვით)მმართველობის სისტემის მულტი-ცენტრულობა 
ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და სისტემის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, 2020 



41 

71. რეფორმამ ვერ უზრუნველყო სკოლის დამოუკიდებლობის რეალური გარანტიების შექმნა საბჭოსგან. მოსამართლის 

კარიერის ყველა ეტაპის კონტროლის ბერკეტები კვლავ ერთი ორგანოს - იუსტიციის საბჭოს - ხელშია თავმყორილი. 

ამასთან, კანონმა არ დაარეგულირა სკოლის მსმენელთა შერჩევის წესი და კრიტერიუმები, რომლებიც ობიექტურობის 

სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს.91 

 

1.2.2 მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის სისტემა 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

72. მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის სისტემა წლების განმავლობაში სასამართლო სისტემის აქილევსის ქუსლს 

წარმოადგენდა. ეს კრიტიკული საკითხია, ვინაიდან სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმს წარმოადგენს, ასევე საზოგადოების ნდობის ჩამოსაყალიბებლად დიდი მნიშვნელობა 

აქვს. 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

73. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპების (პუნქტი 13) მიხედვით, “შესაბამისი სისტემის არსებობის 

შემთხვევაში, მოსამართლეთა დაწინაურება უნდა ემყარებოდეს ობიექტურ ფაქტორებს, კერძოდ, შესაძლებლობებს, 

მიუკერძოებლობასა და გამოცდილებას.” ამავე საკითხთან დაკავშირებით რეკომენდაციაში #R94 (12) ცალსახად არის 

აღნიშნული: “მოსამართლეთა პროფესიულ კარიერასთან დაკავშირებული ყველა გადაწყვეტილება ობიექტურ 

კრიტერიუმებს უნდა ეყრდნობოდეს, ხოლო მოსამართლეთა შერჩევა და კარიერული წინსვლა უნდა ეფუძნებოდეს 

დამსახურებას, ასევე – მათ კვალიფიკაციას, კეთილსინდისიერებას, შესაძლებლობასა და ეფექტიანობას.” 

რეკომენდაციაში # R(94) 12 განმარტებულია, რომ ეს პრინციპი ვრცელდება ნებისმიერ პირზე, რომელიც მოსამართლის 

ფუნქციას ასრულებს, იმ პირების ჩათვლით, რომლებიც საკონსტიტუციო, სისხლის სამართლის, სამოქალაქო, 

კომერციული და ადმინისტრაციული სამართლის საკითხებზე მუშაობენ (ასევე ძირითად შემთხვევებში – მოსამართლის 

მრჩევლებზეც და სხვა პირებზე, რომლებიც მოსამართლის ფუნქციებს ასრულებენ). შესაბამისად, საზოგადოდ მიიჩნევა, 

                                                           
91 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში , საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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რომ განწესება უნდა ხდებოდეს “დამსახურების” გათვალისწინებით”, “ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე” და 

პოლიტიკური შეხედულებების გაუთვალისწინებლად.92 

74. ძირითად პრობლემად რჩება შემდეგი საკითხები: (ა) როგორი შინაარსი უნდა მიენიჭოს “დამსახურებისა საფუძველზე” 

განწესების მოთხოვნას და “ობიექტურობას” და (ბ) როგორ უნდა მოხდეს თეორიისა და პრაქტიკის შესაბამისობის მიღწევა. 

ეს თემა ასევე მჭიდრო კავშირშია შემდეგ ორ თემასთან (დანიშვნის განმახორციელებელი ორგანო და თანამდებობაზე 

განწესების ვადა).93 

75. ...დაუშვებელია მოსამართლეთა დანიშვნა ან დაწინაურება ვიწრო პარტიულ პოლიტიკურ შეხედულებებს ემყარებოდეს. 

თუ არსებობს დანიშვნადაწინაურების ვიწრო პარტიული პოლიტიკური შეხედულებების საფუძველზე განხორციელების 

რისკი, ან ასეთი ალბათობა, ასეთი მეთოდი უფრო სახიფათოა, ვიდრე ეფექტური. იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც არსებობს 

ცალკე დაწესებულება, რომელიც პასუხისმგებელია მოსამართლეთა დანიშვნაზე და დაწინაურებაზე, პრაქტიკაში, 

პოლიტიკური შეხედულებების ფაქტორის გავლენა ავტომატურად გამორიცხული არ არის. 

76. ნებისმიერი “ობიექტური კრიტერიუმი”, რომელიც მიმართულია იმისაკენ, რომ მოსამართლეთა შერჩევა და კარიერული 

წინსვლა “ეყრდნობოდეს დამსახურებას, კვალიფიკაციის, კეთილსინდისიერების, შესაძლებლობების/ცოდნისა და 

ეფექტიანობის გათვალისწინებით”, გაწერილი უნდა იყოს ზოგად პირობებში. მიუხედავად ამისა, გადამწყვეტი როლი 

ენიჭება იმას, თუ რა შინაარსი ექნებათ ამ დებულებებს ცალკეულ სახელმწიფოებში და როგორ მოხდება მათი გამოყენება. 

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს რეკომენდაციით, ორგანოები, რომლებიც წევრ სახელმწიფოებში 

პასუხისმგებელნი არიან მოსამართლეთა დანიშვნასა და დაწინაურებაზე და ამ საკითხებზე რეკომენდაციების გაწევაზე, 

ვალდებულნი არიან შეიმუშავონ, გამოაქვეყნონ და აამოქმედონ ობიექტური კრიტერიუმები იმის უზრუნველყოფის 

მიზნით, რომ მოსამართლეთა შერჩევა და კარიერული წინსვლა “ემყარებოდეს დამსახურებას, კვალიფიკაციის, 

კეთილსინდისიერების, შესაძლებლობების/ცოდნისა და ეფექტიანობის გათვალისწინებით”.94 

77. ...ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მიაჩნია, რომ მოსამართლის დანიშვნასთან ან კარიერულ 

წინსვლასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს ობიექტურ კრიტერიუმებს და მიღებულ 

                                                           
92   ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #1 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საყურადღებოდ 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ 
93   ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #1 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საყურადღებოდ 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ 
94   ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #1 (2001) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის საყურადღებოდ 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ 
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უნდა იქნას დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ, ან უნდა არსებობდეს გარანტიები იმისა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება 

მიიღებოდეს მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნული კრიტერიუმების საფუძველზე. 

78. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს მიაჩნია, რომ როდესაც მოსამართლედ დანიშვნა დროებით ან 

შეზღუდული ვადით ხდება, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ორგანოს, რომელიც პასუხისმგებელია სრულ 

განაკვეთზე მომუშავე მოსამართლეთა დანიშვნის ან ხელახალი დანიშვნის მეთოდის გამჭვირვალობასა და 

ობიექტურობაზე,95 

79. საყურადღებოა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტება, რომლის მიხედვითაც „საქართველოს 

კონსტიტუციის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება ასევე 

გულისხმობს პირის უფლებას, რომ საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს კონსტიტუციური სტანდარტების 

შესაბამისად დაკომპლექტებულ სასამართლოს“.96 

80.  ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ  აღნიშნა, რომ მოსამართლეები უნდა შეირჩნენ დამსახურებისა და 

ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე, არა მხოლოდ სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის, არამედ 

მოსამართლეთა პირადი დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. ამ კონტექსტში, სტრასბურგის სასამართლო საკუთარ 

პრაქტიკაში იყენებს ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 2001 წლის მოსაზრების 25-ე პარაგრაფს, რომლის 

თანახმადაც,  რეკომენდებულია, მოსამართლეთა დანიშვნებისა და დაწინაურების თაობაზე პასუხისმგებელმა 

ორგანოებმა შემიმუშავონ და პრაქტიკაში გამოიყენონ ობიექტური კრიტერიუმები, რათა მოსამართლეთა შერჩევის 

საკითხი მათ კარიერულ დამსახურებაზე, კვალიფიკაციაზე, კეთილსინდისიერებასა და უნარებზე იყოს დამოკიდებული. 

სასამართლო ასევე ხაზს უსვამს თითოეული მოსამართლის დანიშვნისათვის საკმაოდ მკაცრი შესარჩევი პროცედურის 

მნიშვნელობას, რათა სასამართლო სისტემაში მოხვდნენ ყველაზე კვალიფიციური კადრები. სასამართლო სისტემის 

დამოუკიდებლობასა და მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის სწორად წარმართვას შორის მნიშვნელოვანი კავშირია. 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ასევე განაცხადა, რომ ეროვნული კანონმდებლობა უნდა იყოს 

                                                           
95   ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა #1 (2001) ევროპის საბჭოს მინ 
ისტრთა კომიტეტის საყურადღებოდ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მოსამართლეთა შეუცვლელობის სტანდარტების შესახებ 
96 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 17 დეკემბრის საოქმო ჩანაწერი №3/24/1459, საქმეზე, „საქართველოს სახალხო 
დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, პარ. 32.  
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ჩამოყალიბებული მაქსიმალურად არაორაზროვნად,  რათა არ მოხდეს თვითნებური ჩარევა მოსამართლეთა დანიშვნის 

პროცესში, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ.97 

 

 

 

რა შეიცვალა კანონში 

81. მესამე ტალღის რეფორმით დადგინდა, რომ კანდიდატები კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების 

კრიტერიუმებით, ქულების მეშვეობით ფასდებიან. მათი პროფესიული რეპუტაციისა და საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია 

შემაჯამებელ ოქმში აისახება, შემდეგ კი ტარდება გასაუბრება. მეოთხე ტალღის ცვლილებებით, კენჭისყრის ჩატარების 

შემდეგ საბჭოს დასაბუთების გამოქვეყნება დაევალა. ის მოიცავს პროცედურის აღწერას და დანიშნული მოსამართლის 

დახასიათებას, მის მიერ დაგროვებულ ქულებს და მისი კეთილსინდისიერების თაობაზე დასკვნას. საბჭოს წევრი 

უფლებამოსილია, დაწეროს განსხვავებული აზრი. 

82. ინტენსიური საკანონმდებლო რეგულირების მიუხედავად, რჩება მნიშვნელოვანი პრობლემები: მოსამართლეთა 

დანიშვნის მიზნით, მათი კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებით შერჩევისა და შეფასების წესები, 

რომელიც პირველი და სააპელაციო ინსტანციის ყველა მოსამართლის დანიშვნაზე გავრცელდა, პარლამენტმა მხოლოდ 

2017 წლიდან შემოიღო, მას შემდეგ, რაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ყოფილ მოსამართლეთა უმეტესობა უკვე 

გადანიშნული ჰყავდა თანამდებობაზე. ეს მოხდა იმის მიუხედავად, რომ დანიშვნის პროცესის ცვლილების 

აუცილებლობაზე ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოება ინტენსიურად საუბრობდა უკვე 2014 წლიდან. 

83. ამასთან, ფაქტია, რომ ამ რეფორმების მიუხედავად, მოსამართლეთა კორპუსი არსებითად არ განახლებულა, 

თანამდებობებზე ხელახლა და ამჯერად უვადოდ დაინიშნა ყველა ის მოსამართლე, რომელთა მმართველი პარტიისადმი 

მორჩილების პრაქტიკამ და ჩვევამ სწორედ მასშტაბური რეფორმის საჭიროება განაპირობა.98   

                                                           
97 CASE OF GLOVELI v. GEORGIA (European Court of Human Rights) 18952/18 https://laweuro.com/?p=18376 
98მოსამართლეთა შერჩევა გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში, დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 2021 
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%
83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/1(KArt.)_Mosamartleta_Shercheva_Gardam.pdf გვ. 5 

https://laweuro.com/?p=18376
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/1(KArt.)_Mosamartleta_Shercheva_Gardam.pdf
https://democracyindex.ge/uploads/_%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AF%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%98/1(KArt.)_Mosamartleta_Shercheva_Gardam.pdf
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84. დღეს სისტემაში გვყავს მოსამართლეები, რომლებსაც განსხვავებული შერჩევის პროცესები აქვთ გავლილი. რეფორმამ 

ვერ უზრუნველყო გადანიშვნებისას კადრების ობიექტური კრიტერიუმებზე დაფუძნებული შერჩევა.  

85. პრობლემას წარმოადგენს 2021 წლის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებებიც, კერძოდ 35. 131 მუხლი,   “თუ 

მოსამართლეობის კანდიდატი ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე ვერ 

გამწესდება, 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 სხდომაზე დამსწრეთა უმრავლესობით. 

ხელახალი კენჭისყრა ტარდება საერთო წესით.“ ეს მუხლი შესაძლებლობას აძლევს იუსტიციის საბჭოს კანდიდატები 

რომლებიც წარუმატებელი აღმოჩნდებიან ერთი ვაკანსიისთვის სხვა ვაკანსიაზე დანიშნოს, რეგულაციიდან ნათელი არ 

არის რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პირველი ვაკანსიისთვის წარუმატებელი კანდიდატი რომ სხვა ვაკანსიაზე 

დანიშნოს საბჭომ. 99 

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

 

86. „წლების განმავლობაში მოსამართლეთა შერჩევისა და თანამდებობაზე განწესების ხარვეზიანმა წესებმა, საბოლოოდ 

დაუკარგა ნდობა სასამართლო ხელისუფლებას. 2019 და 2020 წლებში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის 

პროცედურებთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებმა ძალიან კარგად წარმოაჩინა ის ხარვეზები, რაზეც პროფესიული 

ჯგუფები წლების განმავლობაში საუბრობდნენ. საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ გარკვეულ კანდიდატებს 

კომპეტენციის მნიშვნელოვანი ნაკლებობა ჰქონდათ, წარსული ქმედებების გამო კითხვის ქვეშ იდგა მათი 

კეთილსინდისიერება, და ამის მიუხედავად, ისინი თანამდებობაზე მაინც გამწესდნენ. ეს ნათელი დასტურია იმისა, რომ 

გადაწყვეტილების მიღება კონსტიტუციით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს კი არა, რაღაც სხვა ინტერესებსა და შეთანხმებებს 

ეფუძნებოდა.“100 

87. ამასთან, საქართველოში მოსამართლეთა შერჩევის დღეს არსებული მოდელი არ იძლევა სასამართლო კორპუსის 

დივერსიფიცირების შესაძლებლობას; ახალი კადრების შემოდინების ნაცვლად, ის ხელს უწყობს ისეთი კადრების 

                                                           
99 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 20-21. 
100 საქართველოს სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში 2020, https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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ბრუნვას, რომლებიც უკვე სოციალიზებული არიან სასამართლო სისტემაში.101 ევროპული გამოცდილების თანახმად, ასეთ 

ქვეყნებში მაღალია კორპორატივიზმის რისკი.102 

 

რეფორმის მესამე ტალღამდე: 

 

88. რეფორმის მესამე ტალღის გატარებამდე მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის სისტემა ხშირად იყო კრიტიკის საგანი: 

მაგალითად, ერთ-ერთი დამკვირვებელი ორგანიზაციის თანახმად, „მოსამართლის შერჩევის კრიტერიუმებისა და წესის 

დადგენის უფლებამოსილება სრულად საბჭოზე იყო დელეგირებული, რითაც მნიშვნელოვნად ილახებოდა სასამართლოს 

დამოუკიდებლობის პრინციპი. კანონით არ არის გარანტირებული დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პროფესიონალი 

მოსამართლის შერჩევა. საბჭოს გააჩნია ექსკლუზიური და განუსაზღვრელი უფლებამოსილება, დაადგინოს შერჩევის 

კრიტერიუმები და განსაზღვროს მოსამართლის შერჩევის პროცედურა, რაც თვითნებობის ფართო შესაძლებლობას 

იძლევა. თავის მხრივ, მოსამართლის შერჩევის საბჭოს მიერ დადგენილი წესი და კრიტერიუმები არ აკმაყოფილებს 

ობიექტური კრიტერიუმების და გამჭვირვალე პროცედურის სტანდარტს. ასევე, არაერთხელ დაფიქსირდა და საბჭოს 

მონიტორინგის ანგარიშებში ასახულია საბჭოს მხრიდან მის მიერვე დადგენილი წესის დარღვევის შემთხვევები. ზოგადად, 

მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის პროცესი წლების განმავლობაში გამოირჩეოდა არაობიექტური, გაუმჭვირვალე და 

კონკურსში მონაწილეთა მიმართ არათანაბარი მიდგომებით, ასევე, ფორმალური ხასიათით. აღნიშნული განსაკუთრებით 

სახიფათოა იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეების დანიშვნა ხდებოდა გამოსაცდელი ვადით.“103 

89. „იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმები ზოგიერთი შემფასებლის მიერ იმგვარად იყო შევსებული, 

რომ შეფასების რიგ კომპონენტებში კონკრეტული დასაბუთების არარსებობის გამო, შეფასება არ იყო მორგებული 

კონკრეტულ მოსამართლეზე და ნებისმიერ მოსამართლეს შეიძლება მიემართებოდეს. ამიტომ, შეიძლება ითქვას, რომ რიგ 

                                                           
101 Enhancing Implementation of Judiciary Reforms in Georgia, სასამართლო (თვით)მმართველობის სისტემის მულტი-ცენტრულობა 
ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და სისტემის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, 2020 
102 Enhancing Implementation of Judiciary Reforms in Georgia, სასამართლო (თვით)მმართველობის სისტემის მულტი-ცენტრულობა 
ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილება და სისტემის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში, 2020. გვ 14-15 
103 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2017. 
https://gyla.ge/files/news/2006/MONITORING%20REPORT%20OF%20THE%20HIGH%20COUNCIL%20OF%20JUSTICE%20%20N%205%20GEO%20(3).pdf 

https://gyla.ge/files/news/2006/MONITORING%20REPORT%20OF%20THE%20HIGH%20COUNCIL%20OF%20JUSTICE%20%20N%205%20GEO%20(3).pdf
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კომპონენტებში შეფასების ანგარიშები შაბლონურია, განსაკუთრებით, კეთილსინდისიერების კომპონენტთან 

მიმართებით.“104 

90. მოსამართლის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას შემფასებლები აღნიშნავენ, რომ ეყრდნობიან 

სხვადასხვა დაწესებულებიდან გამოთხოვნილ, ასევე, პირთა გამოკითხვის გზით მიღებულ ინფორმაციებს, სასამართლო 

სხდომების აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების შესწავლის შედეგებს და ა.შ. თუმცა, დასკვნების წაკითხვისას ძნელია იმის დადგენა, 

კონკრეტულად რა ინფორმაციამ მიიყვანა შემფასებელი დადებითი დასკვნის გაკეთებამდე.   

91. მოსამართლეების შეფასება კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მიხედვით, ძირითადად, ეყრდნობა მოსამართლის მიერ 

განხილული კონკრეტული საქმეების შესწავლას, რომლებიც შემთხვევითობის პრინციპით უნდა იყოს შერჩეული. თუმცა, 

ანგარიშებიდან შეუძლებელია იმის გარკვევა, თუ რა მეთოდოლოგიით მოხდა საქმეების შემთხვევით შერჩევა. ასევე, 

გაურკვეველია, რა მეთოდოლოგიის გამოყენებით შეფასდა მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და აქვთ თუ 

არა შემფასებლებს ერთიანი მიდგომები გადაწყვეტილებათა შეფასებისას. აღსანიშნავია, რომ კეთილსინდისიერების 

კრიტერიუმთან შედარებით, ამ კომპონენტის დასაბუთების ხარისხი ოდნავ მაღალია, თუმცა, იკვეთება ბევრი პრობლემა. 

შემფასებლები არ აღწერენ, სამართლის რომელი ნორმებისა და რა დონის ცოდნა გამოავლინა მოსამართლემ. ასევე, თუკი 

მან საქმეში მიუთითა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, შეფასებაში არ ჩანს, რამდენად რელევანტურად იყო 

გამოყენებული ეს გადაწყვეტილება და რამდენად სწორად იყო მითითება გაკეთებული. თავისთავად, გადაწყვეტილების 

მითითება არ შეიძლება იყოს პოზიტიური შეფასების საფუძველი.105 

92. კეთილსინდისიერების შეფასებისას ოქმი ისეა შედგენილი, რომ ნებისმიერ მოსამართლეს შეიძლება მიემართებოდეს. ის 

არ არის მორგებული კონკრეტულ პირზე. მნიშვნელოვანია, დასაბუთებაში ჩანდეს კონკრეტული გარემოებები, რომლებიც 

დადებითი ან უარყოფითი შეფასების საფუძველი გახდა. დასკვნა იმგვარად უნდა იკითხებოდეს, რომ დაინტერესებულმა 

პირმა მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია მოსამართლის კეთილსინდისიერების თაობაზე.106 

                                                           
104 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2017 http://ewmi-
prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf 
105 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2017 http://ewmi-
prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf 
106  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2021. 
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%
9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%
E1%83%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%209.pdf 

http://ewmi-prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/3491iusticiis_umaglesi_sabchos_monitoringis_mexute_angarishi_5.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
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93. კანდიდატების მიმართ არსებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ფონზე, პროცესის გამჭვირვალობა 

მნიშვნელოვანია და, ცალსახად, დადებითად უნდა შეფასდეს. ამით ფართო საზოგადოებას ეძლევა საშუალება, შეაფასოს 

როგორც მოქმედი მოსამართლეების, ისე საბჭოს წევრების კომპეტენცია და კეთილსინდისიერება. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, 

პირველ და მეორე ინსტანციებში გასაუბრებები, უზენაესი სასამართლოს კანდიდატების მსგავსად, საბჭოს ღია სხდომაზე 

ტარდებოდეს.107 

 

მესამე და მეოთხე ტალღის შემდგომი პერიოდის დანიშვნები 

 

94. არაერთი დამკვირვებელი ორგანიზაციის შეფასებით, შერჩევის პროცესის დეტალურმა რეგლამენტაციამ პრაქტიკა 

არსებითად ვერ გააუმჯობესა. რეგულაციებმა ვერ შებოჭა საბჭოს უკონტროლო ძალაუფლება და თვითნებობა, არამედ 

საბჭომ თავის თავზე მოირგო რეგულაციები დ მათ ფარგლებში ისევ გააგრძელა სამდონიანი კონტროლი 

მოსამართლეებზე.  

95. კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობის საჩვენებლად, საბჭოს გადაწყვეტილებები გახდა ფორმალისტური, შაბლონური 

„დასაბუთებებით“, რომლებიც არააა ინდივიდუალიზებული, არ აფასებს რეალურად რა გარემოებების საფუძველზე 

ჩაითვალა, რომ კონკრეტული კანდიდატი კანონში მითითებულ ახალ სამართლებრივ ჩარჩოს, სადაც ჩამოთვლილია 

კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმები. ამასთან, დასაბუთებებში არ არის მოცემული კანდიდატის 

უარყოფის მიზეზები.  

96. ახლახანს გამოქვეყნდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელშიც შეფასებულია 

რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში მიღებული გასაჩივრების მექანიზმი. სასამართლოს შეფასებით, ის არ 

აკმაყოფილებს კონვენციით დადგენილ სტანდარტებს. განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ დაირღვა მისი უფლება 

სასამართლოში გაესაჩივრებინა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სავარაუდო თვითნებური და დისკრიმინაციული 

გადაწყვეტილება. მისი მტკიცებით, მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის პროცედურას იმდენად დიდი მნიშვნელობა 

აქვს სასამართლო სისტემის გამართული ფუნქციონირებისთვის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ამ 

პროცედურის ნებისმიერ ეტაპზე, უნდა დაექვემდებაროს სასამართლო შემოწმებას. მთავრობამ საპასუხოდ განაცხადა, 

                                                           
107  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2021. 
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%
9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%
E1%83%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%209.pdf 

https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
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რომ მოსარჩელის სასამართლოზე ხელმისაწვდომობის უფლება არ დარღვეულა. მათი თქმით, ეროვნული 

კანონმდებლობა, შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ითვალისწინებდა საკვალიფიკაციო პალატის 

შექმნას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების კანონიერების შესამოწმებლად. ამასთან, საკვალიფიკაციო 

პალატას ჰქონდა სრული იურისდიქცია, კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის გაგებით, განეხილა იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა შერჩევასა და დანიშვნასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, საკვალიფიკაციო 

პალატის გადაწყვეტილება განმცხადებლის საქმესთან მიმართებით, სრულად  შეესაბამებოდა ეროვნულ 

კანონმდებლობას და ადგილი არ ჰქონია საკანონმდებლო ნორმების თვითნებურ ინტერპრეტაციას პალატის მხრიდან.108  

97. წინამდებარე საქმეში, განმცხადებლის საჩივარი მოსამართლეობის პოსტზე მის კანდიდატურაზე უარის თქმის შესახებ 

საკვალიფიკაციო პალატამ არსებითად არ განიხილა. პალატამ განმცხადებლის საჩივარი დაუშვებლად ცნო შესაბამისი 

იურისდიქციის არარსებობის გამო. ამრიგად, საკვალიფიკაციო პალატამ დაასკვნა, რომ მას არ გააჩნდა კომპეტენცია, 

განეხილა სასამართლო დანიშვნასთან დაკავშირებული დავები, თუ საკონკურსო პროცედურა არ მიაღწევდა იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრების მიერ კენჭისყრის ეტაპს. თუმცა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

გადაწყვეტილებაში აღნიშნავს, რომ განმცხადებელი კონკურსში მონაწილეობდა მისი სააპლიკაციო ფორმის საფუძველზე, 

შემოწმდა მისი წარსული საქმიანობა პროფესიული კუთხით, გამოიკითხა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიერ და 

შეფასდა კომპეტენციისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმების საფუძველზე. ყველა ზემოაღნიშნული ეტაპი ჩატარდა 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს იმავე შემადგენლობის მიერ, რომელთა მონაწილეობაც მოსალოდნელი იყო განმცხადებლის 

კანდიდატურაზე კენჭისყრის ეტაპზეც. კონკურსის ზემოაღნიშნული ეტაპების სასამართლო განხილვიდან ერთიანად 

გამორიცხვით, საკვალიფიკაციო პალატამ სრულად არ გაითვალისწინა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიცია, 

რომელიც აცხადებდა, რომ დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების უფლება კონსტიტუციითაა გარანტირებული და 

საჭიროებს ადეკვატურ დასაბუთებას კონკურსის მთელი პროცესის განმავლობაში. ხოლო, ვინაიდან მოსამართლეთა 

დანიშვნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კონსტიტუციური უფლებამოსილებაა, სამართლიანი სასამართლოს უფლება 

მოითხოვს, რომ საჯარო ხელისუფლების ყველა გადაწყვეტილება (აქტი), რომელიც არღვევს ადამიანის უფლებებს, 

გასაჩივრებული  და განხილულ იქნეს სრულყოფილად, შესაბამისი წესით სასამართლოში.  მიუხედავად იმისა, რომ 

დასაშვებობის ეტაპზე წარმოქმნილი პრობლემატიკა არ გამორიცხავს განცხადების განხილვას შესაბამისობის კუთხით, 

სასამართლომ ხაზი გაუსვა იმ მნიშვნელობას, რომელსაც ევროპის საბჭო და საერთაშორისო სასამართლოების პრაქტიკა 

ანიჭებს პროცედურულ სამართლიანობას მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის პროცესში. ამის გათვალისწინებით, 

                                                           
108 CASE OF GLOVELI v. GEORGIA (European Court of Human Rights) 18952/18, https://laweuro.com/?p=18376 

https://laweuro.com/?p=18376
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თვლის, რომ საკვალიფიკაციო პალატამ შესაბამის იურისდიქციის 

არქონაზე აპელირებით, მნიშვნელოვნად შეარყია განმცხადებლის უფლება სამართლიან სასამართლოზე 

ხელმისაწვდომობის ჭრილში.109  

98. დამკვირვებელი ორგანიზაციები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ აუცილებელია როგორც გასაუბრებების, ასევე კენჭისყრის 

ღიაობა, დანიშვნების რეალური და ინდივიდუალიზებული დასაბუთება, დანიშვნისთვის საჭირო ხმების გაზრდის ერთიანი 

რეფორმა. ასევე, მათი შეფასებით, „მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის გაუმჯობესება თავად საბჭოს რეფორმირების 

გარეშე შეუძლებელია. დაკვირვება აჩვენებს, რომ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი საბჭოს მეშვეობით საკუთარი 

ძალაუფლების გასაძლიერებლად იყენებს როგორც ხარვეზებს, ისე პოზიტიურ სიახლეებს. აქამდე გატარებულმა 

ცვლილებებმა ვერ უზრუნველყო სასამართლო სისტემაში არსებული მნიშვნელოვანი გამოწვევების მოგვარება და 

პროცესის გაჯანსაღება. პროცედურულმა გამჭვირვალობამ და დასაბუთების მექანიზმის ჩადებამ კანონმდებლობაში 

საბჭო ვერ დააბრკოლა, კანდიდატები ლოიალობის ნიშნით შეერჩია.“110 

 

 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა 

 

99. 2019-2020 წლებში განსაკუთრებული კრიტიკა დაიმსახურა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესმა.  

 

ეუთოს ანგარიშში, რომელიც უშუალოდ აკვირდებოდა პროცესს, აღნიშნულია: 

100. „საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნის სისტემის ბოლოდროინდელი რეფორმები 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად, თუმცა, 

სამართლებრივი ჩარჩო არ არის პრევენციული ხასიათის მატარებელი, პროცესზე მიკერძოებული პოლიტიკის გავლენის 

წინააღმდეგ და არ იძლევა გარანტიას, რომ გადაწყვეტილებების მიღება ობიექტური, დამსახურების შესაბამისი 

კრიტერიუმების საფუძველზე ხდება, რაც საერთაშორისო სტანდარტებს და კარგ პრაქტიკას ეწინააღმდეგება. პროცესის 

მიმდინარეობისას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და პარლამეტს მეტი ძალისხმევა დასჭირდა პროცესის დასარეგულირებლად, 

                                                           
109 CASE OF GLOVELI v. GEORGIA (European Court of Human Rights) 18952/18, https://laweuro.com/?p=18376 
110https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%
E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%
83%9D%E1%83%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%209.pdf  გვ. 6 

https://laweuro.com/?p=18376
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/2021/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%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%209.pdf
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რათა უზრუნველყოფილიყო ობიექტურობა, სამართლიანობა, თანმიმდევრულობა და წესრიგი, და ასევე გადაჭრილიყო 

ინსტიტუციისა და პროცესისადმი საზოგადოებრივი ნდობის საკითხი. .აგრეთვე მოსამართლეთა დასანიშნად პლენარული 

კენჭისყრის გაგრძელების გადაწყვეტილება , პოლიტიკური კრიზისის, ოპოზიციის ბოიკოტის, პროცესის გადადების 

მოწოდების და კომიტეტსა და პლენარულ სხდომაზე არსებული მნიშვნელოვანი შეფერხებების ფონზე ეჭვქვეშ აყენებს 

ხელისუფლების მიზნის გულწრფელობას - პროცესი ყოფილიყო ღია, გამჭვირვალე, რომელიც უზრუნველყოფს ფართო 

პოლიტიკურ მხარდაჭერას და ზრდის საზოგადოების ნდობას სასამართლო ხელისუფლების მიმართ.“111 

101. დანიშვნის პროცესთან დაკავშირებულმა ბოლოდროინდელმა ცვლილებებმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის ღიაობა და გამჭვირვალობა და სასამართლო ხელისუფლების 

მაკონტროლებელ ორგანოსთვის წარდგენის უფლებამოსილების მინიჭება შესაბამისობაშია საერთაშორისო კარგ 

პრაქტიკასთან. თუმცა საკანონმდებლო ჩარჩოში რჩება რიგი მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელიც საფრთხეს უქმნის 

დამსახურების საფუძველზე შერჩევის პროცესს, მათ შორისაა ფარული კენჭისყრის გამოყენება და დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულების ნაკლებობა, ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით არასრულფასოვნად 

გაწერილი დებულებები, თვითნებური გადაწყვეტილების მიღების წინააღმდეგ გარანტიების არარსებობა, 

პარლამენტისთვის შეუზღუდავი დისკრეციული უფლებამოსილების მინიჭება და ყველა ეტაპზე გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების უფლების გარანტიის ნაკლებობა. შერჩევის პროცესის ტექნიკური მხარე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და 

პარლამენტმა, ზოგადად, კანონთან შესაბამისობაში უზრუნველყო და დაიცვა სამართლებრივი ვადები, თუმცა პროცესის 

რეგულირებისათვის არცერთს საკმარისად არ უსარგებლია მინიჭებული უფლებამოსილებით უზრუნველყო 

ობიექტურობა, სამართლიანობა, თანმიმდევრულობა და წესრიგი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და პარლამენტში 

გასაუბრების მკაფიოდ განსაზღვრული პროცედურები საჭირო იყო კანდიდატების თანაბარი მოპყრობის 

უზრუნველსაყოფად.112 

 

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშში აღნიშნულია: 

102. ამას გარდა, ვინაიდან კანონი არ ითვალისწინებს ინტერესთა კონფლიქტის დროს თვითაცილების მექანიზმის 

მკაფიო რეგულირებას, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ორმა წევრმა უარი თქვა თვითაცილებაზე განმცხადებლებთან, 

ნათესაური ან ყოფილი ნათესაური კავშირის არსებობის მიუხედავად, რაც წარმოადგენს სადაო საფუძველს. 

                                                           
111 https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf  
112 https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf 

https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
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103. გასაუბრების შემდეგ, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა შეაფასეს კანდიდატები, მოახდინეს მათი რანგირება 

ფარული კენჭისყრით და უმაღლესი შეფასების მქონე კანდიდატები დაამტკიცეს კიდევ ერთი ფარული კენჭისყრით. 4 

სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ კენჭი უყარა 20 კანდიდატის ნომინირებას პარლამენტში განსახილველად. 20 

კანდიდატის შემადგენლობაში იყო 15 მოქმედი მოსამართლე ყველა ინსტანციის სასამართლოდან, მათ შორის 

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და ხუთი არამოსამართლე წევრი, 

რომელთაგანაც ყველა ყოფილი მოსამართლე ან მოქმედი ან ყოფილი მაღალჩინოსანი საჯარო მოხელეა, მათ შორის 

მოქმედი გენერალური პროკურორი. ოცდათხუთმეტი პროცენტი იყო ქალი. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიაწოდა 

განაცხადების სრული დოკუმენტაცია თითოეულ კანდიდატთან დაკავშირებით, თუმცა საკანონმდებლო ჩარჩო არ 

ითვალისწინებს დასაბუთებული ახსნა-განმარტებების წარდგენას, რადგან გადაწყვეტილებები მიიღება ფარული 

კენჭისყრის გზით, ყოველივე ამის შედეგად პარლამენტი არ იყო ინფორმირებული ნომინირების საფუძვლის შესახებ. 

კენჭისყრის შემდეგ, ODIHR-მა გამოაქვეყნა, ნომინირების ეტაპთან დაკავშირებული ანგარიში, რომელმაც წარმოშვა 

მნიშვნელოვანი კითხვები პროცესის კეთილსინდისიერების შესახებ. აღნიშნული შეშფოთება გაჟღერებული იყო პროცესში 

დაინტერესებული როგორც საერთაშორისო ასევე ქართული მხარის მიერ.  

104. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და პარლამენტის წინაშე გასაუბრების პროცესი საერთო ჯამში გამჭვირვალედ 

წარიმართა და უზრუნველყოფილი იყო დამკვირვებლების დაშვება. თუმცა, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გასაუბრების 

შესახებ ინფორმაცია საჯაროვდებოდა დაგვიანებით, გასაუბრებისთვის განკუთვნილი სივრცის ტევადობა არ პასუხობდა 

მაღალ ინტერესს და მედიას უწევდა გასაუბრებისთვის პირდაპირი ჩართვის საშუალებით თვალყურის დევნება.  

105. პარლამენტში ინფორმაცია საკმარისი დროით ადრე ვრცელდებოდა, დარბაზში საკმარისი ადგილი იყო ყველა 

დაინტერესებული დამკვირვებლის, მედიისა და საზოგადოებისთვის, თუმცა დაშვების პროცედურები, პერიოდულად 

გაურკვეველ ხასიათს ატარებდა ან არასათანადოდ იყო გამოყენებული. თუმცაღა, პირველად, კანონმა უზრუნველყო 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების საპარლამენტო მოსმენის საჯარო, პირდაპირი ტრანსლაცია, 

რამაც საშუალება მისცა საზოგადოებას შეეფასებინათ კანდიდატების დამსახურება და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა 

პროცესის გამჭვირვალობა. კარგი საერთაშორისო პრაქტიკისგან განსხვავებით, მოსამართლეთა დანიშვნასთან 

დაკავშირებულ საბოლოო გადამწყვეტ როლს კანონი ანიჭებს პარლამენტს. ამავდროულად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, 

პარლამენტში გასაუბრებამ საზოგადოებას მისცა პროცესზე დაკვირვების საშუალება. 

106. 12 დეკემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა გასცა 19 კანდიდატიდან 14 კანდიდატის დანიშვნის რეკომენდაცია 

კენჭისყრის საფუძველზე, რომელშიც თითქმის ექსკლუზიურად მხოლოდ მმართველი პარტიის წევრებმა მიიღეს 
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მონაწილეობა. კენჭისყრამდე არსებით განხილვას ან კანდიდატების დამსახურების დასაბუთებას ადგილი არ ჰქონია. ამ 

მიდგომამ საფრთხე შეუქმნა გამჭვირვალე, დამსახურების საფუძველზე შერჩევის პროცესს, ვერ უზრუნველყო 

ინფორმაციის მიწოდება პარლამენტისათვის და გაზარდა მიკერძოებული შეხედულებების საფუძველზე პლენარული 

კენჭისყრის წარმართვის რისკი. იურიდიული კომიტეტის მიერ პლენარული სხდომისთვის რეკომენდაციების გაცემის 

კენჭისყრის დასრულებიდან პარლამენტმა დაუყონებლივ, მხოლოდ რამდენიმე წუთში, უყარა კენჭი საკითხს, მიუხედავად 

კენჭისყრის გადადების მოწოდებებისა, პარლამენტის წევრების თხოვნისა გამართულიყო დამატებითი დებატები და 

პლენარულ სხდომებზე სერიოზული შეფერხებების არსებობისა.  

107. ოპოზიციურმა პარტიებმა და ყველა დამოუკიდებელმა წევრმა, გარდა ერთისა, გამოაცხადა ბოიკოტი. პლენარულ 

სხდომაზე კენჭი ეყარა 14 რეკომენდებული კანდიდატის დანიშვნას, პარლამენტის მმართველი პარტიის წევრების 

უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა კანდიდატებს და უარყო დანარჩენი ხუთი კანდიდატი. სამწუხაროდ, კენჭისყრამდე და მისი 

დასრულების შემდეგ, გაკეთდა მრავალი განცხადება, რომ კანდიდატები არ ფლობდნენ იმ კომპეტენციას და 

კეთილსინდისიერებას, რაც აუცილებელია უზენაეს სასამართლოში თანამდებობის დასაკავებლად. 

108. „იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესის სერიოზული 

დარღვევებით წარმართვის მიუხედავად, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კანდიდატების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, 

დაახლოებით ¾-ზე გასცა მათი არჩევის რეკომენდაცია, რითაც მხარი დაუჭირა საბჭოში გამართულ ხარვეზიან პროცესსა და 

საბჭოს მიერ მიღებულ პრობლემურ გადაწყვეტილებებს. კომიტეტის მიერ მხარდაჭერილმა უკლებლივ ყველა კანდიდატმა 

რამდენიმე წუთში მხარდაჭერა მიიღო პლენარულ სხდომაზეც. საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ პარლამენტის მიერ 

მხარდაჭერილი კანდიდატების ნაწილი კომპეტენციის მინიმალურ ზღვარსაც კი ვერ აკმაყოფილებს (მათ მიერ საჯაროდ 

გაცემული შეკითხვების პასუხებიდან გამომდინარე). შესაბამისად, პარლამენტის გადაწყვეტილებამ სასამართლო სისტემის 

მიმართ ისედაც დაბალი ნდობა კიდევ უფრო შეამცირა და მართლმსაჯულების სისტემას სერიოზული ზიანი მიაყენა.“113 

109. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში კეთილსინდისიერების 

კრიტერიუმით შეფასების ყველაზე დაბალ საფეხურზე აღმოჩნდნენ კანდიდატები, რომლებმაც ღიად გამოხატეს შეშფოთება 

სასამართლოს პრობლემური წარსულის გამო, ხოლო მაღალი შეფასება მიიღეს კანდიდატებმა, რომლებიც სასამართლოში 

სისტემური პრობლემის არსებობას (ვერც ახლა და ვერც წარსულში) ვერ ხედავენ.114 

                                                           
113 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf 2019 წლის ანგარიში 
114 http://www.coalition.ge/index.php?article_id=215&clang=0 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
http://www.coalition.ge/index.php?article_id=215&clang=0
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110. პრაქტიკაზე დაკვირვება აჩვენებს, რომ მოსამართლეთა დანიშვნის დროს კონსტიტუციით და კანონით დადგენილი 

კომპეტენტურობისა და კეთილსინდისიერების კრიტერიუმები ხშირად უგულვებელყოფილია.115 

111. საყურადღებოა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ოთხი წევრის განსხვავებული მოსაზრება 

სარჩელზე, რომელიც 2020 წლის სექტემბერში მიღებულ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის წესს  

ეხებოდა. განსხვავებულ აზრში აღნიშნულია: „მარტოოდენ კანდიდატთა მიერ წარდგენილი ინფორმაციის ანალიზით 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები არათუ გარანტირებულად ვერ შეაფასებენ თითოეული კანდიდატის 

კომპეტენტურობისა და კვალიფიკაციის მახასიათებლებს, არამედ შესაძლოა, ცალკეულ შემთხვევებში, გამოირიცხოს 

კანდიდატების სათანადოდ შეფასების შესაძლებლობა. მაგალითად, წარმოუდგენელია მხოლოდ წარდგენილი 

დოკუმენტაციის ფარგლებში ყველა შემთხვევაში შეფასებადი იყოს კანდიდატის დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, 

სამართლიანობა ან/და ზეპირი კომუნიკაციის უნარები. ამასთან, გამოირიცხება მონაცემთა გადამოწმების სხვადასხვა 

მეთოდოლოგიის გამოყენებაც, რამდენადაც რეგისტრირებულ პირებთან მიმართებით ყოველგვარი დამატებითი 

კონტაქტის, ინფორმაციის გამოკვლევისა თუ დაზუსტების გარეშე ხდება გადაწყვეტილების მიღება.  

112. გარდა ამისა, შესაძლებელია, კანდიდატთა მიერ წარდგენილი ინფორმაცია იყოს არასრული, მცდარი, 

ობიექტურობას მოკლებული, რაც დამატებითი რისკის წინაშე დააყენებს საბჭოს წევრების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების მართებულობას... ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, ცალსახაა, რომ საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს არ აქვთ შესაძლებლობა, ჯეროვნად გამოიკვლიონ თითოეული კანდიდატის 

შესაბამისობა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობასთან, თავიდან აირიდონ მცდარი 

გადაწყვეტილების მიღება და შეცდომების დაშვება.“116  

113. „ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე პროცედურა, ერთი 

მხრივ, საბჭოს წევრებს არ უზრუნველყოფს კანდიდატთა სათანადოდ შერჩევისათვის საჭირო მექანიზმებით. მეორე მხრივ 

კი, საერთოდ არ შეიცავს გარანტიებს, რომელიც საბჭოს წევრების თვითნებობისა და მიუკერძოებლობისაგან დაიცავს 

შერჩევაში მონაწილე კანდიდატებს.  

114. ... სადავო ნორმებით შექმნილი პროცედურა უგულებელყოფს დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხელისუფლების 

განმახორციელებელი პირების ანგარიშვალდებულების პრინციპს და ფაქტობრივად არარად აქცევს საქართველოს 

                                                           
115 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტა ასოციაცია, იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის 9 ანგარიში 
116 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების - თეიმურაზ ტუღუშის, ირინე იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძის და 
თამაზ ცაბუტაშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 30 ივლისის №3/1/1459,1491 
გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 30 ივლისი, do3/1/1459,1491, პარა. 18. 
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კონსტიტუციის 25-ე მუხლით დაცულ საქართველოს მოქალაქის უფლებას, დაიკავოს საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობა.“117 

 

115. უკიდურესად პრობლემური იყო, გასული წლის ივლისში, შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევით, უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეების ნომინირება საბჭოს მიერ და არჩევა პარლამენტის მიერ. აღნიშნულ პროცესს 

უნდობლობა და პროტესტი გამოუცხადა სამოქალაქო საზოგადოებამ, საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა.  

116. გარდა შარლ მიშელის შეთანხმების დარღვევისა, მნიშვნელოვანია საბჭოს ლეგიტიმაციის პრობლემა: საბჭო 

ფუნქციონირებდა თვეების განმავლობაში არამოსამართლე წევრების გარეშე, ასეთი საბჭოს მიერ შერჩეული 

კანდიდატების არჩევა პარლამენტის მიერ უზენაეს სასამართლოში წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტების 

დარღვევას. 118 არამოსამართლე წევრების ყოფნა საბჭოში კრიტიკულია, რათა თავიდან იქნეს აცილებული 

კორპორატივიზმი, საბჭოს ჰქონდეს დემოკრატიული ლეგიტიმაცია და უზრუნველყოფილი იყოს ანგარიშვალდებულება 

საზოგადოების წინაშე.119 

 

 

 

ცვლილებების შედეგები 

117. ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლო გათავისუფლებულიყო დისკრედიტირებული კადრებისაგან და შევსებულიყო 

ახალი,  მაღალი რეპუტაციისა და პროფესიონალიზმის მქონე კადრებით, თანამდებობა შეინარჩუნეს და დაწინაურდნენ 

მოსამართლეები,  რომელიც წინა ხელისუფლების დროს გამოირჩეოდნენ პოლიტიკური დაკვეთების შესრულებით.  

118. სასამართლოში არსებული არასახარბიელო ვითარების და ნიჰილიზმის გამო სისტემა ვერ იზიდავს კომპეტენტურ, 

პრინციპულ და მიუკერძოებელ კადრებს.120 

                                                           
117 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების - თეიმურაზ ტუღუშის, ირინე იმერლიშვილის, გიორგი 
კვერენჩხილაძის და თამაზ ცაბუტაშვილის განსხვავებული აზრი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის 2020 წლის 
30 ივლისის №3/1/1459,1491 გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, 2020 წლის 30 ივლისი, do3/1/1459,1491, 
118 International Round Table SHAPING JUDICIAL COUNCILS TO MEET CONTEMPORARY CHALLENGES University La Sapienza, Rome 21 – 22 March 2022, THE 
WORK OF THE CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES (CCJE) 
119 International Round Table SHAPING JUDICIAL COUNCILS TO MEET CONTEMPORARY CHALLENGES University La Sapienza, Rome 21-22 March 2022, GENERAL 
CONCLUSIONS  
120     პრობლემები სასამართლო სისტემაში, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფი. 2022 
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119. მოსამართლეთა შერჩევის ვერც ერთ ეტაპზე პროცესმა ვერ დაიმსახურა საზოგადოების, მათ შორის პროფესიული 

საზოგადოების,121 ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ნდობა. 

 

1.2.3 გამოსაცდელი ვადა 

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

120. ვენეციის კომისია უარყოფითად აფასებს მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის ინსტიტუტს.  კომისიის 

აზრით, გამოსაცდელი ვადა არ არის თავსებადი მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრინციპთან. გამოსაცდელი ვადის 

პირობებში მოსამართლეებმა შესაძლებელია თავი წნეხის ქვეშ იგრძნონ, რომ ესათუის საქმე კონკრეტული 

მიმართულებით უნდა გადაწყვიტონ.  

121. იმ მიზნის მისაღწევად, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ასახელებდა ვენეციის კომისია ალტერნატიულ 

მოდელს სთავაზობდა საქართველოს (ასისტენტი მოსამართლის პოზიციის შემოღების გზით), რათა მიღწეული 

ყოფილიყო ის ლეტიგიმური მიზანი, რისთვისაც ხელისუფლება ამბობდა, რომ შემოიღო გამოსაცდელი ვადა.122 (ეს 

რეკომენდაცია გათვალისწინებული არ ყოფილა.) 

 

 

რა შეიცვალა კანონში 

122. რიგმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა გააჩინა ინდივიდუალური მოსამართლეების კონტროლის დამატებითი 

შესაძლებლობა, ასეთია მაგალითად მოსამართლის  გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა. სასამართლო რეფორმის მესამე 

                                                           
121 იხ. მაგ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განცხადება https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-
%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1
%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-
%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-
%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html  
122 ვენეციის კომისიის დასკვნა 2014, პარა 32. 

https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html
https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html
https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html
https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html
https://gba.ge/ka/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D.html
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ტალღის ფარგლებში კი, 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადისგან მხოლოდ კონკრეტული, გავლენიან მოსამართლეებად 

მოაზრებული ჯგუფი გათავისუფლდა.123 

 

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

123. გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ მოსამართლეთა უვადოდ გადანიშვნისას მოქმედებს შედარებით 

გამჭვირვალე წესი, რომელიც კანდიდატთა მხოლოდ მცირე ნაწილზე (სკოლის მსმენელებზე) ვრცელდება. თუმცა, 

ხარვეზები აქაც გვხვდება. მაგალითად, თუ კეთილსინდისიერების კრიტერიუმით შეფასებისას, 6 შემფასებლიდან 4 

მიიჩნევს, რომ მოსამართლე ამ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს, ასევე, თუ კომპეტენტურობის კრიტერიუმის მიხედვით, 

მის მიერ მოპოვებულ ქულათა ჯამი ვერ აღწევს 70%-ს, საბჭოს თავმჯდომარე გამოსცემს სამართლებრივ აქტს უვადოდ 

განწესების მოთხოვნის განხილვაზე უარის თქმის შესახებ. საკითხი არ დგება კენჭისყრაზე. ეს წესი ეწინააღმდეგება 

კონსტიტუციურ რეგულირებას, რომლის თანახმად, მოსამართლედ კანდიდატის არდანიშვნისთვის 6 პირის უარია საჭირო;  

სამ წელზე მეტი გამოცდილების მქონე მოსამართლეების უვადოდ გადანიშვნისას არ საჯაროვდება მათი განცხადებების 

შემოსვლის თარიღი და ინფორმაცია საკითხის განხილვის ეტაპების შესახებ. არ არის დადგენილი გადაწყვეტილების 

მიღების ვადები. შესაძლოა, საბჭომ ეს მოსამართლეზე ზეწოლის ბერკეტად გამოიყენოს.124 

 

1.2.4 სასამართლოს თავმჯდომარეები 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

124. სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლამდე წარმოადგენდა მოსამართლეების და შესაბამისად - სასამართლოს 

კონტროლის ერთ-ერთ მთავარ რგოლს.  

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

                                                           
123 პრობლემები სასამართლო სისტემაში, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფი. 2022 
124 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020 , გვ.8 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf    

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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125. არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომლებიც უმნიშვნელოვანესია სასამართლოს თავმჯდომარისა და სასამართლოს 

სხვა მოსამართლეებს შორის ურთიერთობაში და ამ კონტექსტში სასამართლოს თავმჯდომარის მუშაობაში. 

სასამართლოს შიგნით დამოუკიდებლობა მოითხოვს, რომ ცალკეული მოსამართლეები თავისუფლები იყვნენ 

მითითებებისა ან ზეწოლისგან სასამართლოების თავმჯდომარის მხრიდან საქმეებზე გადაწყვეტილების გამოტანის 

პროცესში.125 თავმჯდომარე - სასამართლოს დამოუკიდებლობის, მიუკერძოებლობისა და ეფექტიანობის მთავარი 

დამცველი - თავად უნდა იცავდეს მოსამართლეთა შიდა დამოუკიდებლობას.126 

126. მოსამართლეებისთვის საქმეების განაწილება უნდა მოხდეს წინასწარ შედგენილი ობიექტური კრიტერიუმების 

მიხედვით. ისინი არ უნდა მომდინარეობდნენ კონკრეტული მოსამართლისგან, საფუძვლიანი მიზეზების გარეშე. 

საქმეების მოსამართლისგან გაწვევაზე გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს მხოლოდ გამჭვირვალე პროცედურის 

შესრულებით წინასწარ შემუშავებული კრიტერიუმების საფუძველზე127. იმ შემთხვევაში, როცა სასამართლოს 

თავმჯდომარეებს აქვთ როლი საქმეების სასამართლოს წევრებს შორის განაწილებაში, ეს პრინციპები უნდა იქნეს 

დაცული.128 

127. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) მიიჩნევს, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეებად 

დანიშვნის პროცედურა იმგვარადვე უნდა ხორციელდებოდეს, როგორც მოსამართლეების შერჩევისა და დანიშვნის 

შემთხვევაში. ეს მოიცავს კანდიდატების და მოსამართლეების რეკომენდაციით CM/Rec(2010)12 და ევროპის 

მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) -ს წინა დასკვნებით დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად 

მოსამართლეების შერჩევისა ან/დანიშვნის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს შეფასების პროცესს. 17 ნებისმიერ 

შემთხვევაში, სასამართლოების თავმჯდომარეების შერჩევისა და დანიშვნის სისტემა უნდა მოიცავდეს, როგორც წესი, 

კონკურსით შერჩევის პროცესს, რომელიც ემყარება იმ კანდიდატების განაცხადების მიღებას, რომლებმაც 

დააკმაყოფილეს კანონის მიერ წინასწარ განსაზღვრული პირობები.129 

                                                           
125 იხილეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები (შემდგომში ECtHR): Baka v. Hungary Grand Chamber no. 20261/12, 
2016 წლის 23 ივნისის გადაწყვეტილება, მოსამართლე სიცილიანოსის თანმხვედრი აზრი, პუნქტი 4; Parlov-Tkalčić v. Croatia, no. 24810/06, 2009 წლის 
22 დეკემბრის გადაწყვეტილება, პუნქტი 86; Agrokompleks v. Ukraine, no. 23465/03, 2011 წლის 6 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, პუნქტი 137; Moiseyev 
v. Russia, no. 62936/00, 2008 წლის 9 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, პუნქტი 182. 
126 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N° 19 (2016) სასამართლოს თავმჯდომარეების როლი, პარ 13. 
127 იხილეთ ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმა სასამართლო დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის შესახებ (CM(2016)36final),  
128 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N° 19 (2016) სასამართლოს თავმჯდომარეების როლი,პარ,21 
129 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N° 19 (2016) სასამართლოს თავმჯდომარეების როლი 
პარ.38 
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ეუთო/ოდირის რეკომენდაციები130 

128. სასამართლოს თავმჯდომარეების როლი მკაცრად უნდა შეიზღუდოს შემდეგი თვალსაზრისით: მათ უნდა 

შეასრულონ მხოლოდ ის სამოსამართლო ფუნქციები, რომლებიც ეკვივალენტურია სასამართლოს სხვა წევრებზე 

დაკისრებული ფუნქციებისა. სასამართლოს თავმჯდომარეები არ უნდა ჩაერიონ სხვა მოსამართლეების მიერ საქმეთა 

განხილვაში და არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას მოსამართლეების შერჩევაში. მათ არ უნდა ჰქონდეთ ანაზღაურებასთან 

დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება (პრემიებთან და პრივილეგიებთან 

დაკავშირებით იხ. პარაგრაფი 13). მათ შეიძლება ჰქონდეთ წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ფუნქციები, მათ 

შორის, კონტროლი არასამოსამართლო პერსონალზე. ადმინისტრაციული ფუნქციების შესასრულებლად აუცილებელია 

მართვის უნარების სწავლება. სასამართლოს თავმჯდომარეებმა ბოროტად არ უნდა გამოიყენონ მათი უფლებამოსილება 

სასამართლოს რესურსების განკარგვის საქმეში მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. 

129.  სასამართლოს თავმჯდომარის ხელში არ უნდა იყოს თავმოყრილი ისეთი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების 

მიღების უფლებამოსილება, რომლებმაც შეიძლება არსებითი გავლენა იქონიოს მოსამართლეების მიერ საქმის 

განხილვაზე. ამის ერთ-ერთი მაგალითია საქმეთა განაწილება, რომელიც უნდა მოხდეს შემთხვევითი პრინციპით ან 

წინასწარგანსაზღვრული, ნათელი და ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე, რომლებიც უნდა დაადგინოს 

სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ. მიღების შემდეგ, საქმეთა განაწილების წესში ჩარევა დაუშვებელია. 

130. სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევა უნდა მოხდეს გამჭვირვალედ. სასამართლოს თავმჯდომარის 

თანამდებობის ვაკანსია უნდა გამოქვეყნდეს. აუცილებელი სტაჟის / გამოცდილების მქონე ყველა მოსამართლეს უნდა 

ჰქონდეს ვაკანსიაზე განცხადების შეტანის შესაძლებლობა. მოსამართლეთა შერჩევაზე პასუხისმგებელმა ორგანომ 

შეიძლება ჩაატაროს კანდიდატებთან გასაუბრება. სასურველია, კონკრეტული სასამართლოს მოსამართლეებმა თვითონ 

აირჩიონ სასამართლოს თავმჯდომარე. თუ დანიშვნას ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლება, ისეთ 

საკონსულტაციო ორგანოს, როგორიცაა მოსამართლეთა საბჭო ან საკვალიფიკაციო კომისია (იხ. პარაგრაფი 4), 

ადგილობრივი სასამართლოს შემადგენლობის მოსაზრებების გათვალისწინებით, უნდა ჰქონდეს კანდიდატის წარდგენის 

უფლება, ხოლო 6 აღმასრულებელ ორგანოს ამ წარდგინებაზე უარის თქმა უნდა შეეძლოს მხოლოდ მოტივირებული 

                                                           
130 კიევის რეკომენდაციები აღმოსავლეთ ევროპაში, სამხრეთ კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში სასამართლოს დამოუკიდებლობის შესახებ: 
სასამართლოს ადმინისტრირება, მოსამართლეთა შერჩევისა და ანგარიშვალდებულების საკითხები, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 
ადამიანის უფლებათა ოფისი მაქს პლანკის სახელობის მინერვას კვლევითი ჯგუფი სასამართლოს დამოუკიდებლობის საკითხებზე, კიევი, 23-25 
ივნისი 2010წ. 
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გადაწყვეტილებით. ამ შემთხვევაში, საკონსულტაციო ორგანოს უფლება უნდა ჰქონდეს, წარუდგინოს სხვა კანდიდატი. 

გარდა ამისა, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ზედმეტი გავლენისგან თავდაცვის მიზნითი, საკონსულტაციო 

ორგანოს უფლება უნდა ჰქონდეს, აღმასრულებელი ხელისუფლების ვეტო დაძლიოს ხმათა კვალიფიციური 

უმრავლესობით. 

 

რა შეიცვალა კანონში 

131. პირველმა ტალღამ აკრძალა სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის შესაძლებლობა იუსტიციის საბჭოში და 

შეზღუდა პალატების თავმჯდომარეების რაოდენობა საბჭოში, აღნიშნული აკრძალვები მნიშვნელოვნად შემსუბუქდა 

მესამე ტალღის ფარგლებში ისე, რომ რეფორმის დადებითი ელემენტების უკან წაღების დასაბუთება წარმოდგენილი არ 

ყოფილა, ამასთან- არ არსებობს ამ ცვლილების გონივრულობის და მიზანშეწონილობის შესახებ ფართო კონსენსუსი 

პროფესიულ თუ პოლიტიკურ წრეებში. 2021 წლის დეკემბრის ცვლილებებით რეფორმის პირველი ტალღის პოზიტიური 

ცვლილებები პრაქტიკულად სრულად უკან იქნა წაღებული. 

132. რეფორმის ფარგლებში სასამართლოს თავმჯდომარის ფუნქციები გარკვეულწილად შემცირდა, რაც კარგია, თუმცა 

თავმჯდომარეს მაინც დარჩა საქმეების განაწილების თვითნებური უფლებამოსილება, რითიც შეინარჩუნა 

მოსამართლეებზე და საქმის შედეგზე გავლენის მოხდენის კანონისმიერი ბერკეტი;  

133. ამასთან, თავმჯდომარის პოზიცია არ გახდა არჩევითი, მისი დანიშვნის უფლებამოსილება დარჩა საბჭოს131 რითაც 

მან შეინარჩუნა სასამართლო კორპუსზე  კონტროლის მნიშვენლოვანი ბერკეტი. საყურადღებოა, რომ თავმჯდომარეების 

არჩევითობა გათვალისწინებული იყო მესამე ტალღის პროექტში, თუმცა განხილვის პროცესში ეს ინიციატივა 

დაუსაბუთებლად ამოიღეს კანონპროექტიდან. რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში სასამართლოს თავმჯდომარეთა 

დანიშვნაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს როლის შენარჩუნება უნდა შეფასდეს, როგორც ხელისუფლების მხრიდან 

სასამართლოს დამოუკიდებლობის სტრატეგიიდან ღია გადახვევა და გავლენის ჯგუფებთან მორიგების სტრატეგიისკენ 

გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი იმ ფონზე, როცა სასამართლოს თავმჯდომარეთა არჩევითობის ინიციატივა დადებითად 

იქნა შეფასებული ვენეციის კომისიის მიერ.132 

                                                           
131 მართალია, კანონში განხორციელებული ცვლილებით, საბჭო კონსულტაციას გადის შესაბამისი სასამართლოს მოსამართლეებთან, მაგრამ 
აღნიშნული კონსულტაცია არ წარმოადგენს გასათვალისწინებულად სავაულდებულოს 
132 Conclusion - Joint Opinion (DHR) on the draft law on amendments to the organic law on general courts - 14 October 2014. P. 100.   სათარგმნია სათაური 
ქართულად 
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134. რეფორმის მეოთხე ტალღის ფარგლებში სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშვნაზე შესაბამისი სასამართლოს 

მოსამართლეებთან კონსულტაციის გავლის ვალდებულების დადგენას სასამართლოებზე საბჭოს გავლენის შესუსტებაზე 

არსებითი გავლენა არ მოუხდენია, ვინაიდან პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ კანონის აღნიშნული ჩანაწერი ფორმალურ ხასიათს 

ატარებს.133 

 

ცვლილებების შედეგები 

135. სასამართლოს თავმჯდომარის საკითხთან დაკავშირებით რეფორმის მიმდინარეობა ნათელი მაგალითია იმისა, 

რომ რიგი პოზიტიური რეფორმები არ იქნა მიყვანილი ბოლომდე, რამაც გადადგმულ ნაბიჯებს ეფექტი დაუკარგა, ამასთან 

რეფორმა ხასიათდებოდა არათანმიმდევრულობით - პოზიტიური ცვლილებები შემოღებიდან რამდენიმე წელში უკან იქნა 

წაღებული შესაბამისი დასაბუთების გარეშე.  

136. სასამართლოში ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე არ არსებობს გენდერული ბალანსი. 

 

 

1.2.5 მოსამართლის თვითნებური დაწინაურება ან დასჯა იუსტიციის საბჭოს მიერ 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

137. 2012 წლამდე მოსამართლის სხვა სასამართლოში გადაყვანა ფართოდ გამოიყენებოდა როგორც მექანიზმი 

ინდივიდუალური მოსამართლეების გასაკონტროლებლად და ურჩი მოსამართლეების დასასჯელად. 

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

138. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ძირეული პრინციპია თანამდებობაზე ყოფნის გარანტირებული ვადა -- 

დადგენილი საპენსიო ასაკის მიღწევამდე ან თანამდებობაზე ყოფნის განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე: იხ. 

                                                           
 
133 კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, ,,,მიხეილ ჩინჩალაძის მეორე ვადით დანიშვნა ევროპული 
ინტეგრაციის პროცესს აზიანებს”, 2022, ხელმისაწვდომია: https://socialjustice. org.ge/ka/products/mikheil-chinchaladzis-meore-vadit-danishvna-
evropuli-integratsiis-protsess-azianebs 
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გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები, მე-12 პუნქტი; რეკომენდაცია #R (94) 12, პრინციპი I (2) და 

პრინციპი VI (1) და (2). ევროპულ ქარტიაში დადასტურებულია, რომ აღნიშნული პრინციპი ვრცელდება სხვა 

დაწესებულებაში ან სხვა რაიონში თანხმობის გარეშე დანიშვნასა და გადაყვანაზე (გარდა სასამართლოს რეორგანიზაციის 

ან დროებითი დანიშვნის შემთხვევებისა), თუმცა როგორც ქარტიაში, ისე რეკომენდაციაში # R (94) 12 გათვალისწინებულია, 

რომ სხვა სახის უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით გადაყვანა დასაშვებია მხოლოდ დისციპლინური სანქციის 

სახით. 

139. „ვენეციის კომისია და დირექტორატი მიიჩნევს, რომ მოსამართლეთა ყველა დაწინაურება უნდა ხდებოდეს 

კონკურსის წესით, რათა თავიდან იქნას აცილებული სისტემის ბოროტად გამოყენების ყოველგვარი შესაძლებლობა. 

ამასთან, არსებობს საფრთხე იმისა, რომ კონკურსის გარეშე დაწინაურების წესის შენარჩუნების შემთხვევაში, ვერ 

განვითარდება მორიგი (ჩვეულებრივი) დაწინაურების სისტემა და მისი კრიტერიუმები, რომელიც ორგანული კანონის 41.1 

მუხლის თანახმად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეიმუშაოს. რეკომენდებულია, კონკურსის გარეშე დაწინაურების 

პროცედურის გაუქმება და თუ ის მაინც შენარჩუნდება, მისი საგამონაკლისო ხასიათის ცხადად ასახვა.134“   

140. 28. მოსამართლეთა შეუცვლელობა აღიარებულია ECtHR16  პრეცედენტულ სამართალში და რიგ საერთაშორისო 

დოკუმენტებში, როგორც მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის მნიშვნელოვანი გარანტი.  მიუხედავად იმისა, რომ 

შეუცვლელობის პრინციპი არ არის აბსოლუტური, როგორც ზოგადი წესი, მოსამართლეების გადაყვანა მათი თანხმობის 

გარეშე დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როგორიცაა სასამართლო სისტემის ზოგადი რეფორმები და 

დისციპლინური სანქციების დაწესების შემთხვევაში. 2010 წლის ანგარიშში სასამართლო ხელისუფლების 

დამოუკიდებლობის შესახებ, ვენეციის კომისიამ განაცხადა, რომ „მოსამართლის ნების საწინააღმდეგოდ გადაყვანა 

დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში“.მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი, 

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ მოსამართლეთა შეუცვლელობა მათ დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში ასევე 

ხაზგასმულია ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, განსაკუთრებით იხილეთ 

გაერთიანებული საქმეები C- 2021 წლის 16 ნოემბრის 748/19 C-754/19: „(...) დამოუკიდებლობის მოთხოვნის დაცვა ნიშნავს, 

რომ მოსამართლეთა მივლინების მარეგულირებელი წესები უნდა უზრუნველყოფდეს დამოუკიდებლობისა და 

მიუკერძოებლობის აუცილებელ გარანტიებს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, რომ გადაყვანა გამოიყენებულ 

იქნას, როგორც სასამართლო გადაწყვეტილებების შინაარსზე პოლიტიკური კონტროლის განხორციელების საშუალება“.  

                                                           
134  ვენეციის კომისიის 2014 წლის ოქტომბრის დასკვნა 
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„თვითნებობისა და მანიპულირების რისკის თავიდან აცილების მიზნით, მოსამართლის გადაყვანასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილება და ამ მივლინების შეწყვეტის გადაწყვეტილება, კერძოდ, როდესაც საქმე ეხება მივლინებას ზემდგომ 

სასამართლოში, უნდა განხორციელდეს წინასწარ ცნობილი კრიტერიუმების საფუძველზე და უნდა შეიცავდეს სათანადო 

დასაბუთებას.“ მნიშვნელობა ენიჭება შეუცვლელობის პრინციპს მოსამართლეების დამოუკიდებლობის ხარისხის კუთხით.  

რაც ასევე გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლით,რომლის მიხედვითაც მოსამართლეთა 

მივლინებისას ფრთხილად მიდგომა უნდა იქნეს შერჩეული. საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით,  მოსამართლეთა 

მივლინება მათი ნების საწინააღმდეგოდ უნდა იყოს შესაძლებელი მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და 

გამართლებული იყოს ლეგიტიმური მიზნებით.  

141. ამის საპასუხოდ ვენეციის კომისია ნათლად აყალიბებს რომ მოსამართლეთა გადაყვანა მათი თანხმობის გარეშე 

დასაშვებია მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, როგორიცაა სასამართლო სისტემის ზოგადი რეფორმები და 

დისციპლინური სანქციები. საერთაშორისო სტანდარტი მკაფიოა და თვლის, რომ მოსამართლეთა მივლინება მათი ნების 

საწინააღმდეგოდ უნდა იყოს შესაძლებელი მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და გამართლებული იყოს ლეგიტიმური 

მიზნებით.135 ვენეციის კომისიის თვალთახედვით, Საბოლოოდ რომ შევაჯეროთ 371 მუხლში შეტანილი ცვლილებები 

მნიშვნელოვნად ზრდის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებებს მოსამართლეებზე და წარმოადგენს 

სერიოზულ ჩარევას დამოუკიდებლობის ხარისხსა და მოსამართლეთა დაცულობის კუთხით. ამ ცვლილებების წინააღმდეგ 

უკვე ორი კონსტიტუციური საჩივარი შევიდა 2022 წლის დასაწყისში : ერთი სახალხო დამცველის ოფისის მიერ და მეორე 

კი ხუთი მოსამართის კოლექტიური სარჩელი.136    

142. ვენეციის კომისიის დელეგაციასთან შეხვედრების დროს სამთავრობო მხარე ამტკიცებდა, რომ 2021 წლის 

ცვლილებები აუცილებელი იყო საქართველოს შორეული რაიონების სასამართლოებში საქმეების დროული განხილვის 

უზრუნველსაყოფად. თუმცა, არც ერთი სტატისტიკა ან ფაქტობრივი მტკიცებულება ახსნა-განმარტებაში ან შეხვედრებზე 

არ იყო წარმოდგენილი. შეხვედრების შემდეგ გარკვეული სტატისტიკა გაეგზავნა ვენეციის კომისიის დელეგაციას, მაგრამ 

ვენეციის კომისიას არ ძალუძს შეაფასოს ამ სტატისტიკის სიზუსტე. ყოველ შემთხვევაში, სტატისტიკა არ ამართლებს 2021 

წლის ცვლილებებით შემოღებულ ზოგიერთ ღონისძიებას. რაც შეეხება კონკრეტული მოსამართლეების მივლინებას მათი 

                                                           
135 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 28 
136 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 40 -41 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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ნების საწინააღმდეგოდ, ამ ცვლილების სისწორის დასასაბუთებლად მმართველი პარტია ამტკიცებდა, რომ კენჭისყრა 

ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ვენეციის კომისია ამ არგუმენტს სარწმუნოდ არ მიიჩნევს, რადგან კანონი არ შეიცავს 

კენჭისყრის  ხანგრძლივ პროცედურებს და კანონით შეიძლება ადვილად დადგინდეს სწრაფი პროცედურა.137   

143. რომ შევაჯამოთ ვენეციის კომისია რეკომენდაციას გასცემს ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების თავიდან 

ასაცილებლად, მოსამართლეთა თანამდებობაზე მათი ნების საწინააღმდეგოდ მივლინებისას, 2021 წლის შესწორებები 

უნდა ითვალისწინებდეს: • მკაფიო და ვიწრო კრიტერიუმებს; •ლეგიტიმური მიზნის დასაბუთებას; • მოკლე ვადები • და 

დაშვება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. გეოგრაფიული შერჩევისას უნდა დაინერგოს შემთხვევითი ან ობიექტური 

პროცედურა. ..138 

რა შეიცვალა კანონში 

144. არაერთი საკანონმდებლო ცვლილების მიუხედავად, კანონმა დატოვა შესაძლებლობა, მოსამართლეების კარიერის 

მიმართ იუსტიციის საბჭომ მიიღოს დაუსაბუთებელი და თვითნებური გადაწყვეტილებები, დააწინაუროს ისინი - ზემდგომ 

სასამართლოში უკონკურსოდ გადაყვანის გზით, ან გადაიყვანოს ისინი სხვა სასამართლოში, სხვა გეოგრაფიულ პუნქტში. 

რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში (2016 წ.) გადაყვანის უფლებამოსილება მკაცრად შეიზღუდა, შესაძლებელი დარჩა  

თანხმობის გარეშე გადაყვანა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სხვა მოსამართლის გადაყვანა შეუძლებელია, გადაყვანის 

ხანგრძლივობა შეიზღუდა და მისი გამოყენება მხოლოდ ყოველ ათ წელიწადში ერთხელ გახდა შესაძლებელი. აიკრძალა 

სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის პირველ ინსტანციაში გადაყვანა. ეს პოზიტიური ცვლილებები სამწუხაროდ 

უკან იქნა წაღებული 2021 წლის დეკემბრის ცვლილებებით, გაუქმდა აკრძალვა ქვედა ინსტანციის სასამართლოში 

გადაყვანაზე, გაახანგრძლივა გადაყვანის ვადა 4 წლით და გაუქმდა სხვა პროცედურული გარანტიები.   

145. 2021 წლის ბოლოს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საშუალებას 

აძლევს, კენჭისყრის გარეშე და გეოგრაფიული შეზღუდვის გარეშე შეარჩიოს მოსამართლე, რომლის გადაყვანის უფლებაც 

მას აქვს ერთი სასამართლოდან მეორეში. ეს ნიშნავს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შეუძლია თავისუფლად აირჩიოს 

მოსამართლეები, რომლებიც მათი ნების საწინააღმდეგოდ დაინიშნებიან, რათა იმსახურონ საქართველოს ნებისმიერ 

                                                           
137 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 33-34 
138 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 43 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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სასამართლოში. უფრო მეტიც, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია სააპელაციო სასამართლოდან მოსამართლის 

გაგზავნა საქალაქო/რაიონულ სასამართლოში, ისევე როგორც პირიქით.   

146. ასევე, რეფორმის მიუხედავად კანონში დარჩა კონკურსის გარეშე მოსამართლის სხვა სასამართლოში გადაყვანის 

მექანიზმი (მუხლი 37) წლების განმავლობაში კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა კონკურსის გარეშე გადანიშვნის რეგულაცია 

და პრაქტიკა. „მესამე ტალღის“ ცვლილებებმა გაითვალისწინა ამ წესით პირის დანიშვნის შესაძლებლობა იმავე 

ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ, მისივე თანხმობით. სიახლეებით, ეს პროცესი მოსამართლის 

დაწინაურებისთვის დადგენილი კრიტერიუმებით უნდა წარიმართოს, რომელთა შემუშავებაც საბჭოს დაევალა. ამგვარად 

ამ ორი მიზნისთვის კანონმდებლობით ერთი პროცედურაა გათვალისწინებული. საანგარიშო პერიოდში, 2019 წლის 1-ლი 

იანვრიდან 2020 წლის 1-ლ იანვრამდე, საკითხი 7-ჯერ დადგა დღის წესრიგში. საერთო ჯამში, 101 ვაკანსიაზე 46 

მოსამართლე გადაინიშნა, მათგან 19 დაწინაურდა. სამწუხაროდ, პროცესი არ იყო გამჭვირვალე. საბჭო არ აქვეყნებდა 

მასალებს პროცესის დაწყების, მონაწილეთა რაოდენობისა და ვინაობის შესახებ. ინფორმაცია მხოლოდ გასაუბრების 

დღეს, სხდომაზე ხდებოდა ხელმისაწვდომი. გასაუბრება (რომელიც უმეტესად 5-10 წუთი გრძელდებოდა და, მეტწილად, 

მოტივაციისა და დატვირთულობის შესახებ კითხვებს მოიცავდა) და კენჭისყრა, ძირითადად, ერთსა და იმავე დღეს 

ტარდებოდა. მნიშვნელოვანია, საბჭომ მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე გადაყვანისა და დაწინაურების პროცესი 

გამჭვირვალედ წარმართოს.139    

 
 

 

 

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

147. კვლევის თანახმად, უკონკურსოდ მოსამართლეთა გადაადგილება სასამართლოებში/პალატებში/კოლეგიებში 

განსაკუთრებით გახშირებული იყო 2019 წლის მაისიდან 2020 წლის ივლისის ჩათვლით. ეს პროცესი არჩევნებამდე 3 თვით 

ადრე დასრულდა, რაც აჩენს საფუძვლიან ეჭვს, რომ ამ პერიოდში მოსამართლეთა გადაადგილება, შესაძლოა, სწორედ 

მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდებოდეს. ეს პროცესები 1 წლით ადრე, შესაძლოა, „კვალის დაფარვის“ მიზნით დაიწყო, 

რათა შემდგომში, მოსამართლეთა გადაადგილების დაკავშირება არჩევნების პერიოდთან, მაქსიმალურად აერიდებინათ; 

                                                           
139  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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უკონკურსოდ მოსამართლეთა გადაადგილებები ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში/კოლეგიებში შეინიშნებოდა 3 

ყველაზე სტრატეგიულ და გადატვირთულ სასამართლოში, კერძოდ, თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოებსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ გადაადგილებების რეალური მიზეზი, მაღალი ალბათობით, 

სწორედ არჩევნებთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რამდენადაც, როგორც წესი, ყველაზე მეტი საარჩევნო დავა ძირითადად 

ამ სასამართლოებში შედის. შესაბამისად, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფისათვის მნიშვნელოვანი იყო ამ 

სასამართლოებში ლოიალური მოსამართლეების გადაყვანა; იმ მოსამართლეთა უმრავლესობა, რომლებიც 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში/კოლეგიებში გადავიდნენ, სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა 

გავლენიან ჯგუფთან დაახლოებული პირია. გარდა ამისა, თითქმის ყველა მათგანის სახელი უკავშირდება გახმაურებულ 

საქმეებს, რაც არჩევნების კონტექსტში განსაკუთრებით საგანგაშოა.140 

148.  „იმ პირობებში, როდესაც, ხარვეზიანი კანონმდებლობის საფუძველზე, სასამართლოს თავმჯდომარე 

ერთპიროვნულად განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატების/კოლეგიების ვიწრო სპეციალიზაციებში 

მოსამართლეთა შემადგენლობას და მასზევეა დამოკიდებული, თუ რამდენად ხშირად შეიცვლება ეს შემადგენლობა, 

არსებობს მაღალი რისკი, რომ საარჩევნო დავების განმხილველი ვიწრო სპეციალიზაციები ნებისმიერ დროს, მათ შორის, 

არჩევნების წინა დღესაც, დაკომპლექტდეს ისეთი მოსამართლეებით, რომლებიც, სახელმწიფოს მხრიდან არაჯანსაღი 

ინტერესის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. ამასთან, ამ რისკებს ზრდის 

აღნიშნული პროცედურის გაუმჭვირვალობაც, რადგან თავმჯდომარეთა ბრძანებები ვიწრო სპეციალიზაციების მიხედვით 

მოსამართლეთა შემადგენლობასთან დაკავშირებით და მათში შეტანილი ცვლილებები საჯაროდ ხელმისაწვდომი არაა. 

თბილისის საქალაქო სასამართლო აღნიშნულ ინფორმაციას არც საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნით 

მიმართვის შემთხვევაში იძლევა. ხოლო თბილისის სააპელაციო სასამართლოდან მიღებული ინფორმაცია ცხადყოფს, რომ 

საარჩევნო დავების ვიწრო სპეციალიზაციას მიკუთვნებულ მოსამართლეთა უმრავლესობა, ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატაში სწორედ საკვლევ პერიოდში განწესდა.“  141 

 

ცვლილებების შედეგები 

                                                           
140 მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია, GDI, 2020 https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf  
141 მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია, GDI, 2020 https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf 

https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf
https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf
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149. საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, მოსამართლის კონტროლის ბერკეტები - სხვა სასამართლოში 

გადაყვანის გზით, გარკვეულწილად მოდიფიცირდა, მაგრამ კანონში დარჩა. არსებული მოდელი შეუსაბამოა 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის და უცვლელობის საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

 

1.2.6 დისციპლინური სამართალწარმოება 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

150. მოსამართლეების კონტროლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტურმენტი 2012 წლამდე იყო მოსამართლეთა 

დისციპლინური სამართალწარმოების სისტემა. ამ სისტემის მეშვეობით ხდებოდა ინდივიდუალური მოსამართლეების და 

მათი საქმიანობის კონტროლი - ურჩი მოსამართლეების დასჯა და სხვების ერთგულების უზრუნველყოფა.   

  

საერთაშორისო სტანდარტები  

 

151. მოსამართლის უფლება და მოვალეობა დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაზე მიუთითებს იმაზე, რომ მისი 

გამოხატვის თავისუფლება და პოლიტიკური გაერთიანების უფლება შეიძლება ლეგიტიმურად შეიზღუდოს და რომ ამ 

შეზღუდვის დარღვევა შეიძლება იყოს დისციპლინური გადაცდომის საფუძველი. თუმცა, მოსამართლეებს სრულად არ 

უნდა აეკრძალოთ მათი ოფიციალური საქმიანობების მიღმა ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობებში. მოსამართლეთა 

მიუკერძოებლობის რეგულირებისას, ბალანსი უნდა იყოს დაცული გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტურ უფლებასა 

და სახელმწიფოს ლეგიტიმურ ინტერესებს შორის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მიუკერძოებელი და პოლიტიკური 

გავლენებისგან თავისუფალი სასამართლო. 142     

152.  აღსანიშნავია, რომ მაგალითად 2014 წელს ვენეციის კომისიის მიერ მიცემული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

რეკომენდაცია დღემდე გათვალისწინებული არ არის, მათ შორის არ მომხდარა მისი გათვალისწინება 2021 წლის 

შესწორებებით. კერძოდ, ვენეციის კომისიამ 2014 წლის ერთობლივ დასკვნაში განმარტა შემდეგი:“მოსამართლე, ვის 

                                                           
142 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 63-64 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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მიმართაც მიმდინარეობს დისციპლინური სამართალწარმოება, დროულად უნდა იყოს ინფორმირებული გამოძიების 

მიმდინარეობის შესახებ, უნდა ჰქონდეს უფლება, იყოლიოს დამცველი და აღნიშნული უფლება უნდა ვრცელდებოდეს 

დისციპლინური სამართალწარმოების მთელ პროცესზე. თუმცა, არც მოქმედი კანონი და არც წარმოდგენილი 

კანონპროექტი არ შეიცავს რაიმე ცხად მითითებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის იწყება ფორმალურად 

მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება. გაუგებარია, დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება 

იუსტიციის საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით, მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების 

ჩამორთმევის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება, თუ საბჭოს მდივნის მიერ წინასწარი შემოწმების 

დაწყებას. თბილისში ვიზიტის დროს დელეგაციას აცნობეს, რომ უკვე საქმის წინასწარი შემოწმების ეტაპზე იუსტიციის 

საბჭოს მდივანი მოსამართლისგან ითხოვს წერილობით ახსნა-განმარტებას წარდგენილ დისციპლინურ ბრალდებასთან 

დაკავშირებით და, რომ სწორედ ამ დროს ხდება მოსამართლისთვის ცნობილი მიმდინარე დისციპლინური 

სამართალწარმოების შესახებ და მას ამ დროიდანვე შეუძლია ისარგებლოს დამცველის მომსახურებით. თუმცა, მოქმედი 

კანონის მე-8 მუხლი, რომელიც საბჭოს მდივნის მიერ წინასწარი შემოწმების ჩატარებას არეგულირებს, არ ავალდებულებს 

ამ უკანასკნელს, დაუკავშირდეს მოსამართლეს და მოითხოვოს ახსნა-განმარტება; როგორც ჩანს, ეს მდივნის 

დისკრეციული გადაწყვეტილებაა. თუ მოსამართლეს მანამდე არ დაუკავშირდნენ, ის დისციპლინური 

სამართალწარმოების შესახებ მაშინ შეიტყობს, როცა საბჭო განსახილველი კანონპროექტის მე-9 მუხლის პირველი 

პუნქტის შესაბამისად სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით გადაწყვეტს, მოსამართლეს მოსთხოვოს ახსნა-

განმარტება. ამ დრომდე მოსამართლეს არ ეცოდინება მიმდინარე სამართალწარმოების შესახებ, და შესაბამისად, ის 

მოკლებული იქნება შესაძლებლობას, ისარგებლოს დამცველის დახმარებით. მეტიც, თუ კანონის მე-19 მუხლის პირველი 

პუნქტის შესაბამისად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტს, მოსამართლეს მიმართოს კერძო სარეკომენდაციო 

ბარათით, მოსამართლისთვის კერძო სარეკომენდაციო ბარათის მიღებამდე, უცნობი იქნება მიმდინარე შემოწმების 

შესახებ და შესაბამისად, არ ექნება შესაძლებლობა, ისარგებლოს უფლებით იყოლიოს დამცველი.”   

 

153. ამ ბუნდოვანების გამო ვენეციის კომისიამ გასცა რეკომენდაცია იმის შესახებ, თუ როდის უნდა ჩაითვალოს 

დისციპლინური სამართალწარმოება დაწყებულად. “თანაბარი შესაძლებლობების პრინციპის უზრუნველყოფის მიზნით, 

ვენეციის კომისია და დირექტორატი იძლევიან კანონპროექტის შესწორების რეკომენდაციას იმგვარად, რომ 

მოსამართლეს ეცნობოს მიმდინარე სამართალწარმოების შესახებ უკვე პირველადი შემოწმების ეტაპზე, რათა მან შეძლოს 

ადრეული ეტაპიდანვე ისარგებლოს დამცველის დახმარებით. ამასთან დაკავშირებით, კანონპროექტის 39-ე მუხლის მე-4 
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პუნქტის ჩანაწერი, რომელიც აცხადებს, რომ სადისციპლინო კოლეგიის მიერ დისციპლინური საქმის 20 CDL-AD(2014)032 

განხილვაზე მოსამართლეს უფლება აქვს, მოიწვიოს დამცველი - არ არის საკმარისი. ეს უფლება სხვა მუხლში უნდა იყოს 

მოცემული და უნდა ვრცელდებოდეს დისციპლინური სამართალწარმოების ყველა ეტაპზე და არა მხოლოდ 

სადისციპლინო კოლეგიის მიერ საქმის განხილვაზე.” 2022 წლის მოსაზრებაში ვენეციის კომისიას კვლავ გაიმეორა ეს 

რეკომენდაცია. 143       

  

რა შეიცვალა კანონში 

 

154. 2012 წლის შემდეგ სასამართლო რეფორმის 4 ტალღით დისციპლინური წარმოების სისტემაში მრავალი 

მნიშვნელოვანი საკანონმებლო ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის აღსანიშნავია შემდეგი: შეიქმნა სადისციპლინო 

საქმეთა განმხილველი ცალკე ორგანო, სადისციპლინო კოლეგია, რომელიც ფორმალურად დამოუკიდებელია იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოსგან. შემოღებული იქნა დისციპლინური საქმეების მოკვლევის სპეციალიზებული ორგანო – 

დამოუკიდებელი ინსპექტორი; გაიზარდა მოსამართლის უფლებები დისციპლინურ პროცესში; დამტკიცდა დისციპლინური 

გადაცდომების დეტალური ჩამონათვალი, გაუქმდა ზოგადი მითითება სამოსამართლო ეთიკის წესების დარღვევაზე; 

გასაჯაროვდა სადისციპლინო კოლეგიისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებები პერსონალური 

მონაცემების დაშტრიხვით; მოსამართლის მოთხოვნით, შესაძლებელი გახდა სადისციპლინო საკითხებზე იუსტიციის 

საბჭოსა და სადისციპლინო კოლეგიის სხდომების გასაჯაროება. 2019 წლის საკანონმდებლო ცვლილებით, 

დისციპლინური გადაცდომების ჩამონათვალიდან ამოღებული იქნა მოსამართლის მოვალეობის შეუსრულებლობა ან 

არაჯეროვნი შესრულება.   

  

155. კანონმდებლობით მინიჭებული შესაძლებლობის მიუხედავად, მოსამართლეები კვლავ არ სარგებლობენ 

დისციპლინური სხდომების გასაჯაროების მოთხოვნის უფლებით, რაც სისტემის ჩაკეტილობასა და მოსამართლეთა 

შორის ამ სისტემის მიმართ კრიტიკული აზრის ნაკლებობაზე მიუთითებს;  “აუცილებელია, წახალისდეს მოსამართლის 

                                                           
143 იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e ; პარაგრაფი 81; ნაწილი 4.  

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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მიერ დისციპლინური სხდომების გასაჯაროების მოთხოვნის უფლებით სარგებლობა, ასევე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრების მხრიდან საბჭოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე განსხვავებული აზრის გამოთქმის პრაქტიკა.”144 

156. ძალაში რჩება რამდენიმე პრობლემა, მათ  შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი - ინსპექტორის რეალური 

დემოუკიდებლობის თემა. კერძოდ, მართალია იუსტიციის საბჭოსგან გამოიყო და დამოუკიდებელ ინსპექტორს გადაეცა 

დისციპლინური საქმის შესწავლის ფუნქცია, რაც დადებითი ნაბიჯია ერთი ორგანოს ხელში ძალაუფლების 

დეკონცენტრაციის მიმართულებით, მაგრამ პრობლემად რჩება ის რომ საბჭო დარჩა ძირითად მდევნელ ორგანოდ და 

ინსპექტორი დამოუკიდებლად ვერ იღებს დისციპლინური დევნის გადაწყვეტილებას, მხოლოდ დამხმარე როლს 

ასრულებს. როგორც დისციპლინური მოკვლევის განმახორციელებელი ორგანოც, ის შეზღუდული უფლებამოსილებით 

სარგებლობს.   

157. რეფორმის შემდგომ, კანონმდებლობა კვლავ არ ითვალისწინებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასკვნების 

მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე გამოქვეყნებას. დასკვნები ხელმიუწვდომელია საჯარო ინფორმაციის სახით 

მოთხოვნის შემთხვევაშიც, რაც გამჭვირვალობის კუთხით მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, ეს მოცემულობა ქმნის 

ინსპექტორის დამოუკიდებლობის მყიფე გარანტიებს, ხოლო დასკვნების ხელმიუწვდომლობა ხელს უშლის სამოქალაქო 

საზოგადოებას, დაინტერესებულ მხარეებს ჩაერთნონ პროცესში და მიიღონ დამაკმაყოფილებელი ინფორმაციები, რაც, 

იდეაში, 2021 წლის რეფორმის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა ; 

158. ასევე, კანონმა სინამდვილეში არ შექმნა ინსპექტორის დამოუკიდებლობის რეალური გარანტიები: დამოუკიდებელი 

ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების წესს განსაზღვრავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. არც კანონი და არც 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დადგენილი დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევის წესი არ განსაზღვრავს მთელ რიგ 

მნიშვნელოვან საკითხებს: დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევის კრიტერიუმები, კრიტერიუმებით შეფასების წესი, 

გასაუბრების ჩატარების მიზანი და წესი, გასაუბრებაზე გამოსარკვევი საკითხები, კანდიდატის შეფასების წესი და მისი 

დასაბუთება, არ არის დადგენილი კონკურსის ჩატარების ძირითადი პრინციპები (ობიექტურობა, საჯაროობა, 

                                                           
144 “მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა”, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2022; 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E
1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%8
3%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9
2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E
1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf 
 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
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დისკრიმინაციის აკრძალვა, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება და სხვ.). აღნიშნული ხარვეზები საბჭოს 

თვითნებობის ფართო შესაძლებლობას აძლევს, რაც ინსპექტორის დანიშვნის პრაქტიკითაც იქნა დადასტურებული.145 

159. პრობლემად დარჩა ის, რომ დისციპლინური დევნის დაწყებაზე უარის შესახებ საბჭოს გადაწყვეტილებები არ 

საბუთდება. ამასთან, დისციპლინური დევნის დაწყებისა და ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ გადაწყვეტილებას 

საბჭო ხმათა 2/3-ით იღებს. ეს მოთხოვნა ბევრ საქმეს განხილვის მიღმა ტოვებს. 

160. პრობლემებს დაემატა ასევე 2021 წლის ბოლოს მიღებული ცვლილებებით დისციპლინური დევნის საფუძვლად 

პოლიტიკური ნეიტრალობის დარღვევის დამატებაც.  

 “ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი არ იძლევა რაიმე კონკრეტულ დასაბუთებას ახალი დისციპლინური საფუძვლის 

შესახებ და როგორ უნდა იქნას განმარტებული იგი. რამდენიმე თანამოსაუბრეს შეხვდა ვენეციის კომისიის დელეგაცია, 

რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ახალი ფორმულირების „პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის“ მიზანი იყო გარკვეული 

მოსამართლეების გაჩუმება.  146 

 

  

  

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

161. 2020 წელს განხორციელებული კვლევით დასტურდება, რომ პრაქტიკოსი ადვოკატების დიდი ნაწილი 

დისციპლინურ სისტემას არ ენდობა, რის გამოც ბევრი ადვოკატი თავს იკავებს დისციპლინური საჩივრის 

წარმოდგენისგან.147  

                                                           
145 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, 2018 
https://www.gyla.ge/files/banners/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E
1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E
1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E
1%83%98%E1%83%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%206.pdf 
146  იხ. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW ((VENICE COMMISSION), Strasbourg, 20 June 2022; 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e  პარაგრაფი 62-68 
147 უფლებები საქართველო, „დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი დისციპლინური 
სამართალწარმოების პროცესში”, 2020  

https://www.gyla.ge/files/banners/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%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%206.pdf
https://www.gyla.ge/files/banners/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%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%206.pdf
https://www.gyla.ge/files/banners/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%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%206.pdf
https://www.gyla.ge/files/banners/%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%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%206.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2022)010-e
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162. როგორც 2020 წელს ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა – 

დისციპლინური სისტემა ავლენს კორპორატივიზმის და ფავორიტიზმის ნიშნებს და არის არაეფექტური. პრობლემას 

წარმოადგენს დისციპლინური გადაწყვეტილებების ჯეროვანი დასაბუთება; არის შემთხვევები, როდესაც დისციპლინური 

საქმეები წყდება ქვორუმის არარსებობის გამო, რაც შეიძლება იყოს მოსამართლისთვის პასუხისმგებლობის თავიდან 

არიდების მექანიზმი; საქმეთა გაჭიანურების გამო, პასუხისმგებლობისგან ბლანკეტურად თავისუფლდებიან და 

არაადეკვატურად ხდება რეაგირება მედიაში გავრცელებულ ცნობებზე.148 იმავე კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა 

საკანონმდებლო ხარვეზებიც, კერძოდ: დახვეწას საჭიროებს დისციპლინური გადაცდომების სისტემა; გასაფართოებელია 

როგორც მოსამართლის, ასევე მომჩივანის უფლებები; შესამცირებელია დისციპლინური დევნის დაწყებისათვის საჭირო 

ხმათა რაოდენობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში; დასახვეწია დამოუკიდებელი ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსი. 

163. 2013-2020 წლებში დისციპლინური წესით დაისაჯა სულ 10 მოსამართლე, რომელთა მიმართ გამოყენებული იქნა 

ყველაზე მსუბუქი დისციპლინური სანქციები (5 სარეკომენდაცი ბარათი, 4 შენიშვნა, 1 საყვედური)13. წინამდებარე 

მონაცემებზე დაყრდნობით, ქართული დისციპლინური სისტემა ორ უკიდურესობას შორის მოძრაობს – 2012 წლამდე 

სახეზე გვაქვს მკაცრი და შერჩევითი დისციპლინური პოლიტიკა, ხოლო 2012 წლის შემდეგ მეტისმეტად ლიბერალური 

პოლიტიკა, რაც ზოგ შემთხვევაში, პროტექციონიზმისა და ფავორიტიზმის ნიშნებს აჩენს 149  

164. ერთ-ერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, დისციპლინური სამართალწარმოების შეწყვეტის 

შესახებ საბჭოს გადაწყვეტილებების გაცნობისას ნათელი ხდება, რომ: საჩივრების განხილვის ვადები კვლავ ჭიანურდება; 

საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ საბჭოს გადაწყვეტილებებში შეტანილი არ არის ინსპექტორის არგუმენტები 

გადაცდომის ნიშნების არსებობა-არარსებობის შესახებ; მაღალია მათი შეწყვეტის მაჩვენებელი.150  

165. 2014 წელს ვენეციის კომისიამ აღნიშნა151, რომ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ გადაწყვეტილების 

მისაღებად საჭირო ხმათა 2/3 იყო ძალიან მაღალი ქვორუმი, თუმცა, დასკვნის აღნიშნული ნაწილის ანალიზი, 

არამოსამართლე წევრთა ჩართულობის საჭიროებაზე გაცემულ რეკომენდაციასთან ერთად, მეტყველებს კანონის 

                                                           
148 უფლებები საქართველო, „დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი დისციპლინური 
სამართალწარმოების პროცესში”, 2020 
149 უფლებები საქართველო, „დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგი დისციპლინური 
სამართალწარმოების პროცესში“, 2020 (დაფინანსებულია აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროექტის – USAID/PRoLOG ის მიერ. 
150იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020  
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 
151 ვენეციის კომისიის დასკვნა 2014, CDL-AD(2014)032-geo, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)032-geo პარაგრაფი 50  
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შეცვლის საჭიროებაზე. “იუსტიციის საბჭოს მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების ყველა საკითხზე 

გადაწყვეტილების მისაღებად დაწესებული ხმათა 2/3-ის უმრავლესობა ზედმეტად მაღალი მოთხოვნაა. დისციპლინური 

სამართალწარმოების უფრო ქმედითი სისტემის დასამკვიდრებლად, საჭიროა, ეს მოთხოვნა შეიცვალოს უბრალო 

უმრავლესობით. “ ვკითხულობთ ვენეციის კომისიის 2014 წლის რეკომენდაციაში.    

166. როგორც ადგილობრივი ექსპერტების ანალიტიკურ დოკუმენტებში ვკითხულობთ, დისციპლინური 

სამართალწარმოება, მონიტორინგის წინა პერიოდის მსგავსად, ვადების დარღვევით მიმდინარეობს; ამასთანავე, 2021 

წლის 30 დეკემბრის საკანონმდებლო ცვლილებებით, საანგარიშო პერიოდში მოქმედი სამართალწარმოების ვადები 

განახევრდა. ამგვარი მოწესრიგება სრულიად უგულებელყოფს დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემაში ვადების 

დაცვის თვალსაზრისით არსებულ რეალობას და დამატებით პრობლემას წარმოშობს;   152 

167. მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესისთვის რეკომენდებული ორმაგი 2/3-ის მხარდაჭერის მოდელის მსგავსად, 

მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, ასევე 

სასურველია შემუშავდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრთა 2/3-ისა და არამოსამართლე წევრთა 2/3-ის 

ერთობლივი მხარდაჭერის მოდელი.  

168. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა ფავორიტიზმზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ხშირ შემთხვევაში 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ადრეულ ეტაპზე წყვეტს დისციპლინურ საქმეს ფაქტების დაუდგენლობის მოტივით, მაშინ 

როცა საქმის ჯეროვანი გამოკვლევით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ამ ფაქტების დადგენა იყო შესაძლებელი, ასევე ზოგ 

შემთხვევაში საქმეების შეწყვეტა ხდება სრულიად დაუსაბუთებლად, საჭირო ქვორუმის არ არსებობის მოტივით (რაც 

შეიძლება გამოყენებული იქნას კონკრეტული პირების მიმართ პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მექანიზმად.  153 

169. შედეგად, ნათელია, რომ განხორციელებული ცვლილებებმა ვერ ჩამოაშორა   დისციპლინურ სამართალწარმოებას 

მოსამართლეების მართვის და კონტროლის ფუნქცია და მისცეს მას სისტემის ანგარიშვალდებულების როლი, ის როლი, 

რისთვისაც ეს სისტემა უნდა არსებობდეს.   

                                                           
152 იხილეთ; მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2022; 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E
1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%8
3%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%9
2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E
1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf 
 
153 პრობლემები სასამართლო სისტემაში, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფი. 2022 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90_GEO_1657113197.pdf
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170. რეფორმის მიუხედავად დისციპლინურ საკითხებზე სხდომების ჩატარების სიხშირე კვლავ ფრაგმენტულია და 

არასაკმარისი., რომელი პრაქტიკაც  დისციპლინური სამართალწარმოების გაჭიანურების დამატებით განმაპირობებელი 

ფაქტორია; სხდომების არარეგულარულობის პრობლემასთან ერთად გამჭვირვალობის კრიზისი კვლავ დგას და კვლავ 

რელევანტურია, რადგან ისევ ვხვდებით საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გამოუქვეყნებლობის პრაქტიკას, 

რაც კვლავ ინარჩუნებს ძველ სტატუს კვოს და სისტემას ისევ კონცენტრირებული და გაუმჭვირვალე ძალაუფლების 

ცენტრის ხელში ტოვებს.  

 

ცვლილებების შედეგები 

171. მაშინ როცა რეფორმების დასაწყისშივე ცნობილი იყო პრობლემები დისციპლინური სამართალწარმოების 

სისტემაში,  ამ სისტემის რეფორმირება ერთიანად კი არ მოხდა, არამედ ნაწილ-ნაწილ, დროში გაწელილად; ნაბიჯები, 

რომლებიც გადაიდგა რეფორმის ფარგლებში არასრულყოფილია. (მაგ. დისციპლინური საქმის გამოძიების ფუნქცია 

გამოეყო საბჭოს და გადაეცა დამოუკიდებელ ინსპექტორს, რაც თეორიულად და სტანდარტებიდ დაკმაყოფილების მხრივ 

- სწორია, თუმცა რეალობაში ინსპექტორი არ არის დამოუკიდებელი, საბჭო ინარჩუნებს მასზე და შესაბამისად - მის 

გადაწყვეტილებებზე სრულ კონტროლს, რაც განხორციელებულ ცვლილებას აზრს უკარგავს).  

172. მოსამართლის მიერ დისციპლინური გადაცდომის სავარაუდო ჩადენის შემთხვევაში ამ დისციპლინური 

გადაცდომის ობიექტური, მიუკერძოებელი და სრულყოფილი გამოკვლევისა და წინასწარი შემოწმების მიზნით 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იქმნება დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური, რომელსაც 

ხელმძღვანელობს დამოუკიდებელი ინსპექტორი. დამოუკიდებელ ინსპექტორს ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს იუსტიციის საბჭო. დამოუკიდებელი ინსპექტორის შერჩევის წესი არ განსაზღვრავს მთელ რიგ 

მნიშვნელოვან საკითხებს. არ არის დადგენილი: კონკურსის ჩატარების ძირითადი პრინციპები (ობიექტურობა, 

საჯაროობა, დისკრიმინაციის აკრძალვა, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება), კონკურსი არის სრულად 

დახურული და ასევე არ არის დადგენილი პროცედურები (შერჩევის კრიტერიუმები, გასაუბრების ჩატარების მიზანი და 

წესი, გასაუბრებაზე გამოსარკვევი საკითხები, კანდიდატის შეფასების წესი და მისი დასაბუთება).154 

                                                           
154 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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173. დამოუკიდებელი ინსპექტორის დანიშვნას ესაჭიროება ხმათა უმრავლესობა, ხოლო გათავისუფლებას – ხმების 2/3. 

ეს შესაძლებლობას აძლევს მოსამართლე წევრებს თანამდებობაზე გაიყვანონ მათთვის მისაღები წევრი და ერთი 

არამოსამართლე წევრის მხარდაჭერით, გაათავისუფლონ მაშინვე, როგორც კი ეს უკანასკნელი მათივე კონტროლის მიღმა 

აღმოჩნდება. შედეგად, სასამართლოს ანგარიშვალდებულების მიზნით საბჭოში შეყვანილი არამოსამართლე წევრები 

გამორიცხული არიან სასამართლოს ანგარიშვალდებულებისთვის შექმნილი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის – 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის გამართულად ფუნქციონირების უმნიშვნელოვანესი ეტაპიდან.  

174. ამ მოცემულობაში საბჭო ინარჩუნებს სრულ კონტროლს ინსპექტორზე (ნაცვლად იმისა, რომ მაგ. ინსპექტორი იყოს 

არჩევითი პარლამენტის მიერ და შესაბამისად - საბჭოსაგან დამოუკიდებელი). ამგვარად, დამოუკიდებელ ინსპექტორის 

პოზიციის შემოღებამ რეალურად არ გამოიწვია საბჭოს ძალაუფლების დეკონცენტრაცია. საბჭო კვლავ სრულად 

აკონტროლებს მოსამართლის კარიერულ ბედს.  

 

 

 

1.3 საქმეთა განაწილების სისტემა 

 

რა შეიცვალა კანონში 

175. საქმეთა განაწილების სისტემა პირდაპირ კავშირშია სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან, რადგან საქმის 

განაწილების კონტროლით შესაძლებელია გაკონტროლდეს კონკრეტული საქმის ბედიც. შესაბამისად, საქმეთა 

ელექტრონულ განაწილების სისტემაზე გადასვლა უდაოდ იყო დადებითი მოვლენა რეფორმის მესამე ტალღის 

ფარგლებში.  

176. თუმცა პრობლემაა ის, რომ საქმეთა განაწილების დეტალური რეგულირების უფლებამოსილება კანონმა155 გადასცა 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ხოლო საბჭომ - კანონქვემდებარე აქტით156 - იმდენი გამონაკლისი დაადგინა, რომ 

ფაქტიურად კანონით დადგენილ წესს აზრი დაუკარგა.  

                                                           
155 საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=43 
156 საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების 
შესახებ  http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=43
http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf
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177. ამასთან, კანონმა ძალაში დატოვა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება, გამონაკლის შემთხვევებში 

თავად გაანაწილოს საქმეები ყოველგვარი დასაბუთების და მკაცრად გაწერილი წესის გარეშე, კანონმა ამომწურავად არ 

განსაზღვრა ის საგამონაკლისო შემთხვევები, როდესაც საქმეთა ელექტრონული განაწილება შემთხვევითობის პრინციპით 

ვერ განხორციელდება. ეს, თავის მხრივ, შეამცირებდა საქმეთა განაწილების პროცესში გაუმართლებელი და უკანონო 

ჩარევის რისკს. სასამართლოს თავმჯდომარეს ასევე დარჩა უფლება, განსაზღვროს მოსამართლეთა სპეციალიზაცია, რაც 

საქმეთა განაწილებაზეც ახდენს გავლენას.  

178. ამასთან, არავის პასუხისმგებლობად არ განისაზღვრა საქმეთა არაშემთხვევითი პრინციპით განაწილების ფაქტების 

გასაჯაროება და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიღებული გადაწყვეტილების არგუმენტირებული ახსნა. ასევე არც 

კანონით და არც პრაქტიკით არ ხდება საგამონაკლისო წესით საქმეთა განაწილების მონიტორინგი იმის დასადგენად, 

როგორ მუშაობს ახალი სისტემა.   

179. 2020-2021 წლების პერიოდში, ჯამურად, 537 929 საქმე განაწილდა, აქედან შემთხვევითი პრინციპის დაცვით - 333 

485 საქმე. შესაბამისად, საქმეთა მესამედზე მეტი ისევ შემთხვევითობის პრინციპის დაუცველად ნაწილდება და წინა 

წლებთან შედარებით, ამ მხრივ, გაუმჯობესება არ შეინიშნება;   

180. სწორედ აღნიშნულ პრობლემებზე მიუთითებდა ვენეციის კომისია, როდესაც თავის დასკვნაში წერდა, რომ 

ორგანული კანონის 581 მუხლი „ძალიან მოკლეა და ადგენს მხოლოდ იმას, რომ საქმეთა განაწილება უნდა მოხდეს 

ელექტრონული სისტემით“. „დეტალური რეგულაციები არ გვხვდება .... არ არის ნათელი, პრაქტიკაში როგორ იმუშავებს 

ელექტრონული სისტემა. ამასთან, მუხლის პროექტის მეორე ნაწილი, რომელიც არეგულირებს საქმეთა განაწილების 

საკითხს, ელექტრონული სისტემის დროებითი შეფერხების შემთხვევაში, ასევე, ფორმულირებულია ძალიან მოკლედ და 

არ ითვალისწინებს დეტალურ წესებს საქმეთა განაწილების შესახებ იმ დროს, როცა ელექტრონული სისტემა არ მუშაობს.“ 

181. უკიდურესად პრობლემურია სასამართლოს თავმჯდომარისთვის მინიჭებული უფლებამოსილება, 
მართლმსაჯულების შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, მოსამართლეს დაავალოს საქმის განხილვაში მონაწილეობა 
სხვა პალატასა ან საგამოძიებო კოლეგიაში, სხვა სპეციალიზებულ შემადგენლობაში, ასევე – მაგისტრატი 
მოსამართლეობა, ხოლო მაგისტრატ მოსამართლეს – საქმის განხილვა მისი სამოქმედო ტერიტორიის გარეთ. მიუხედავად 
იმისა, რომ კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული, 2006 წლიდან დადგენილი პრაქტიკის თანახმად, თბილისის 
საქალაქო სასამართლოში ვიწრო სპეციალიზაციაში მოსამართლეებს თავმჯდომარე ანაწილებს.157 თბილისის 

                                                           
157 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
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სააპელაციო სასამართლოში ეს უფლება თავმჯდომარეს 2018 წლიდან მიენიჭა. ამგვარი რეგულირება (მაგ. წილისყრის 
ნაცვლად) მანიპულირების რეალურ რისკებს წარმოშობს.158 

182. პირველი ინსტანციის სასამართლოებში მორიგეობის სიის შედგენის პროცედურულ საკითხებს, ვადებს, მასში 
ცვლილებების შეტანის წესსა და მოსამართლეთა თანხმობის საკითხს დღემდე არ ითვალისწინებს არცერთი 
ნორმატიული აქტი. შესაბამისად, სასამართლოს თავმჯდომარეებს შესაძლებლობა აქვთ, ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიებში მორიგეობის სია, სუბიექტური ფაქტორების გათვალისწინებით, წინასაარჩევნოდ სასურველი, ლოიალური 
მოსამართლეებით დააკომპლექტონ. ამასთან, ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიებში ყოველდღე 1 მოსამართლე 
მორიგეობს, რაც შემთხვევითი განაწილების პრინციპის მოქმედებას გამორიცხავს.159 
 

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

183. საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის პრაქტიკაში დანერგვაზე განხორციელებულმა მონიტორინგმა 
გამოავლინა შემდეგი: 

● საერთო სასამართლოების სისტემაში შემავალი 29 სასამართლოდან, საქმეთა შემთხვევითი განაწილება ფაქტობრივად 
არ მოქმედებს იმ რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებსა (6 სასამართლო) და მუნიციპალიტეტებში (თითქმის ყველა 
მაგისტრატ სასამართლოში), სადაც უფლებამოსილებას მხოლოდ 1 მოსამართლე ახორციელებს. კოლეგიების არსებობა 
უზრუნველყოფილია მხოლოდ 6 სასამართლოში, ხოლო დანარჩენ სასამართლოებში, იმ ობიექტური მიზეზების გამო, რომ 
არ არის უზრუნველყოფილი ერთსა და იმავე სპეციალიზაციაში ორი და მეტი მოსამართლის მიერ უფლებამოსილების 
განხორციელება, მოსამართლეებს ერთდროულად ეწერებათ სხვადასხვა სპეციალიზაციის საქმეები; 

● სასამართლოს თავმჯდომარეებს, ვიწრო სპეციალიზაციებში მოსამართლეთა შემადგენლობის განსაზღვრის 
უფლებამოსილებით, რომელიც კანონის საკამათო ინტერპრეტაციიდან გამომდინარეობს, საქმეთა განაწილების 
პროცესზე ზემოქმედების მნიშვნელოვანი ბერკეტი უნარჩუნდებათ;  
 რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში საქმის კოლეგიურად განხილვისას სასამართლოს თავმჯდომარე 
ერთპიროვნულად განსაზღვრავს კოლეგიურ შემადგენლობას, საქმის განმხილველი თავდაპირველი მოსამართლის 
აუცილებელი მონაწილეობით. გარდა ამისა, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოებში საქმე ნაწილდება 
სხდომის თავმჯდომარეზე/მომხსენებელ მოსამართლეზე, ხოლო კოლეგიაში/პალატაში სხვა მოსამართლეთა შერჩევა 
საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესით არ არის დარეგულირებული;  

                                                           
158 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020 
https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf 
159 მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია, GDI თბილისი, 2020 https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf 

https://www.gyla.ge/files/news/%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98/HCoJ%20-%208.pdf
https://gdi.ge/uploads/other/1/1262.pdf
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● სასამართლოს თავმჯდომარეებს საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის160 მე-4 მუხლის მე-12 პუნქტი 
უფლებამოსილებას ანიჭებს, გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე დაადგინოს მოსამართლეთა მორიგეობა. მორიგეობის 
სიის შედგენის პროცედურულ საკითხებს, ვადებსა და მასში ცვლილებების განხორციელების წესს კი, არ ითვალისწინებს 
არცერთი ნორმატიული აქტი; 

● მოსამართლის მიერ კანონდებლობით დადგენილი საფუძვლებით საქმის აცილების/თვითაცილებისას, ბუნდოვანი და 
გაურკვეველია, როგორ ხდება საქმის ხელახალი განაწილება, რამდენადაც საქმეთა განაწილების ელექტრონული 
წესისაგან განსხვავებულ განაწილების პროცესს ადგენს საქართველოს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საპროცესო 
კანონმდებლობა; კვლავ ბუნდოვანია, ვინ და რა გარემოებებზე დაყრდნობით უნდა შეაფასოს „აუცილებელი შემთხვევის“, 
„მართლმსაჯულების შეფერხების თავიდან აცილების“ ან/და „ობიექტური გარემოების“ არსებობა, რომელთა 
საფუძველზეც: ა) სხვა ვიწრო სპეციალიზაციის მოსამართლეს კონკრეტული საქმის განხილვის შესაძლებლობა ეძლევა, ბ) 
ჩერდება საქმეთა განაწილება და საქმე განსახილველად სხვა მოსამართლეს გადაეცემა; 161 

● ელექტრონული პროგრამის ხარვეზის/შეფერხების შემთხვევაში, მოქმედი წესები კანონქვემდებარე აქტების დონეზე 
რეგულირდება; 162 

184. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ზოგიერთ სასამართლოში მოსამართლეთა სიმცირე 
გამორიცხავს მთელი საქართველოს მასშტაბით საქმეთა ელექტრონული განაწილების დროს შემთხვევითობის პრინციპის 
დაცვას. ამასთან, სასამართლოს თავმჯდომარე კვლავ უფლებამოსილია, განსაზღვროს სასამართლოს ვიწრო 
სპეციალიზაციის შემადგენლობა, რითაც რჩება შესაძლებლობა, განსაზღვროს იმ მოსამართლეთა წრე, რომელთა 
შორისაც საქმე განაწილდება.163 

185. სასამართლოს თავმჯდომარისთვის მინიჭებული, შემთხვევითობის დაუცველად, დაუსაბუთებლად, მორიგეობის 
გრაფიკის ცვლილების უფლებამოსილება მისი შერჩევითად გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. აღნიშნული საკითხის 
პრაქტიკული შემთხვევები ნათლად გამოიკვეთა საქართველოს პარლამენტთან მიმდინარე მანიფესტაციის დროს 
დაკავებულ პირთა საქმეების სასამართლო განხილვებზე დაკვირვებისას.164 

                                                           
160საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების 
შესახებ  http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf 
161 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში; სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2022; გვერდი 9 
162 საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ახალი 
სისტემის სამართლებრივი და ტექნიკური ანალიზი, GDI, https://gdi.ge/uploads/other/0/807.pdf  
163 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 
164 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 

http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf
https://gdi.ge/uploads/other/0/807.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
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186. საქმეთა ელექტრონული განაწილების პროგრამა სააპელაციო და უზენაეს სასამართლოებში კოლეგიური 
შემადგენლობიდან ირჩევს მხოლოდ ერთ მოსამართლეს, დანარჩენ მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურა და წესი კვლავ 
ბუნდოვანია. ასევე, სათანადოდ არ არის მოწესრიგებული მოსამართლის აცილების/თვითაცილების დროს საქმეთა 
ხელახალი განაწილების პროცედურა და ვადები.165  გამოწვევას წარმოადგენს საპროცესო კანონმდებლობით 
აცილების/თვითაცილების შემთხვევაში საქმის ხელახალი განაწილების პროცესში სასამართლოს თავმჯდომარის 
ჩართვის შესაძლებლობაც.166 

187. აღსანიშნავია, რომ საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემის მიერ მოსამართლეებს შორის საქმეთა 
განაწილების პროგრამა კვლავ არ ითვალისწინებს საქმის სირთულესა და წონას, რაც აუცილებელია მოსამართლეთა 
თანაბარი და სამართლიანი დატვირთვისთვის.167 

188. ის მოსამართლეები, რომლებიც სასამართლოში ასევე იკავებენ სასამართლოს/კოლეგიის/პალატის 
თავმჯდომარის/მოადგილის თანამდებობებს, აგრეთვე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრები, მკვეთრად 
უპირატეს მდგომარეობაში იმყოფებიან სხვა მოსამართლეებთან შედარებით, რადგან საქმეთა ელექტრონული 
განაწილების წესი ამ პირებისთვის შეღავათიან დატვირთულობას ითვალისწინებს. მოსამართლის დატვირთულობა 
განსაკუთრებით მცირდება, თუკი ის ერთდროულად საბჭოს წევრიც არის და სხვა ადმინისტრაციული თანამდებობაც 
უკავია.168 

189. მკვეთრად არის გაუარესებული საქმეთა განაწილების სისტემის მუშაობის თაობაზე საჯარო ინფორმაციაზე 
ხელმისაწვდომობის სტანდარტი. მათ შორის, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ კვლევის მიზნებისთვის, არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხრიდან არაერთი მიმართვის მიუხედავადაც, მათთვის არ მიუწოდებიათ კონკრეტული 
მოსამართლეების დატვირთულობის მაჩვენებელი. ასევე, რიგ შემთხვევებში არ ყოფილა ხელმისაწვდომი 
მოსამართლეთა მორიგეობის გრაფიკები.169 

                                                           
165 საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების 
შესახებ  http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf 
166 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 
167 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 
168 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 
169 საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემა სასამართლოში, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 2020, 
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf 

http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/konsolidirebuli%20gadackvetilebebi/56...pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/GEO_WEB_1586245616.pdf
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1.4 სასამართლოთა გადატვირთულობა 

 

საკითხის მნიშვნელობა 

„დაგვიანებული მართლმსაჯულება, მართლმსაჯულებაზე უარის ტოლფასია“.170 საქმის განხილვის გაჭიანურება 

წარმოადგენს გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი განხილვის უფლების, სამართლიანი სასამართლოს უფლების, 

დარღვევას. გარდა ამისა, საქმეთა სიმრავლით გადატვირთული სასამართლო ვერ უზრუნველყოფს გადაწყვეტილებების 

სათანადო ხარისხითა და სტანდარტით დასაბუთებას, რაც, ასევე, წარმოადგენს საქმის სამართლიანი განხილვის 

უფლების ხელყოფას. 

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

190. ევროპის საბჭოს რეკომენდაციის თანახმად, საქმეთა განხილვის გაჭიანურება მიუთითებს არაეფექტურ 

მართლმსაჯულებაზეც. ეს უკანასკნელი განიმარტება, როგორც ხარისხიანი გადაწყვეტილებების მიღება გონივრულ 

ვადაში საქმის სამართლიანი განხილვის შედეგად. მოსამართლეების ვალდებულებაა, ეფექტურად მართონ მათ 

წარმოებაში არსებული საქმეები. ხოლო სახელმწიფო უწყებები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სასამართლო 

სისტემის ორგანიზებასა და ფუნქციონირებაზე, ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ მოსამართლეები ამისათვის საჭირო 

ყველა პირობით. ამ პროცესში აუცილებელია ეფექტიანობასა და სასამართლოს დამოუკიდებლობას შორის ბალანსის 

დაცვა.171 

191. ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნის172 თანახმად, გონივრულ ვადაში საქმის სამართლიანი 

განხილვის უზრუნველყოფა მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს. მაგალითად: 

- მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, საზოგადოებისთვის სასამართლო სისტემის 

ფუნქციონირების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდების გზით. მაგალითად, ინფორმაციის მიწოდება 

სამართალწარმოების სავარაუდო ხანგრძლივობის, სამართალწარმოების გამარტივებული მექანიზმებისა და 

                                                           
170 „Justice delayed is justice denied“ – სამართლებრივი მაქსიმა, რომელიც ხშირად გამოიყენება სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე 
მსჯელობისას, როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, ისე აკადემიურ წყაროებში. მაგალითისათვის იხ.: 
Vazagashvili and Shanava v. Georgia, no. 50375/07, § 89, 18 July 2019; ასევე, Martin Kuijer, The Right to a Fair Trial and the Council of Europe’s Efforts to 
Ensure Effective Remedies on a Domestic Level for Excessively Lengthy Proceedings, Human Rights Law Review 13:4, Oxford University Press, 2013, გვ. 777. 
171 ევროსაბჭოს Recommendation CM/Rec(2010)12, თავი V 
172 CCJE დასკვნა N6(2004). 
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სასამართლო სისტემის ფუნქციონირების დაფინანსების შესახებ (სასამართლო სისტემამ არ უნდა შეზღუდოს 

მართლმსაჯულებისადმი მისაწვდომობა მაღალი გადასახდელების დაკისრებით); იურიდიული დახმარების სისტემის 

ორგანიზება (რომელიც, მათ შორის, მოიცავს იურიდიულ კონსულტაციებს სასამართლოსათვის სარჩელით მიმართვის 

მიზანშეწონილობის თაობაზე); სპეციალური დებულებები, რომლებიც სასამართლო პროცედურების არამართებულად 

გამოყენებისთვის შესაბამის სანქციებს გაითვალისწინებს და სხვ.  

- მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხი განსაზღვრავს სასამართლო სისტემის ეფექტიანი მუშაობის ხარისხს. 

შესაბამისად, საქმეების (სასამართლოში მიმდინარე პროცესების) ეფექტიანი მართვა მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

სასამართლოს დატვირთულობის ხარისხს. მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის შეფასება განსხვავებულია 

ინდივიდუალური მოსამართლის შეფასებისგან. მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხი და შეფასება, მათ შორის, მოიცავს 

ინფრასტრუქტურის ხარისხს და სამართლის სფეროს სპეციალისტების შესაძლებლობებს. ამ კრიტერიუმში მოიაზრება 

ასევე მართლმსაჯულების ხარისხის შეფასება იმის მიხედვით, თუ რამდენი ხანი სჭირდება საქმისწარმოებას, რამდენი 

განსახილველი საქმეა დაგროვებული, რამდენი დამხმარე პერსონალი არსებობს, საჭირო ინფრასტრუქტურის რაოდენობა, 

ხარისხი და სხვა. ასევე, ხარისხის შეფასება მოიცავს სასამართლოების მიხედვით განხილულ და განხილვის სტადიაში 

მყოფ საქმეებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნებასა და მოსამართლეებისა და 

მკვლევარებისთვის დაცული ინფორმაციის მიწოდების ფორმებს. რაც მთავარია, ევროპელ მოსამართლეთა 

საკონსულტაციო საბჭოს მიაჩნია, რომ ხარისხის შეფასება უნდა მოხდეს კონტექსტის გათვალისწინებით და ხაზი უნდა 

გაესვას ურთიერთკავშირს მართლმსაჯულების ხარისხსა და სათანადო ინფრასტრუქტურისა და მხარდამჭერი 

პერსონალის არსებობას შორის. 

- სასამართლოების საქმეებით გადატვირთულობის შემცირებაზე მიმართული ზომები. მათ შორისაა 

არასამოსამართლო დავალებების შესრულებაში მოსამართლის მონაწილეობის შეზღუდვა, რაზეც არაერთი 

რეკომენდაცია არის გაცემული.173 ამაზე საუბრობს ევროპის საბჭოს რეკომენდაციაც, რომლის თანახმადაც, სასამართლოს 

გადატვირთულობის თავიდან ასაცილებლად, მიზანშეწონილია, მიღებული იყოს სასამართლოს დამოუკიდებლობის 

შესაბამისი ზომები, რომლითაც არასამოსამართლო ფუნქციები გადაეცემა სხვა, სათანადოდ კვალიფიციურ პირს.174 

ქართულ რეალობაში ასეთ პირებს წარმოადგენენ სასამართლოს მენეჯერები. 

                                                           
173ევროსაბჭოს რეკომენდაციები: R(81)7 on measures facilitating access to justice, R(84)5 on the principle of civil procedure designed to improve the 
functioning of justice; R(86)12 concerning measures to prevent and reduce the excessive workload in the courts; R(87)18 concerning the simplification of 
criminal justice; R(95)5 concerning the introduction and improvement of the functioning of appeal systems and procedures in civil and commercial cases; 
R(95)12 on the management of criminal justice; R(2001)3 on the delivery of court and other legal services to the citizen through the use of new technologies. 
174 Judges: Independence, Efficiency and Responsibility, Recommendation CM/Rec(2010)12, §36 
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რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

192. სასამართლო სისტემის ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად დღემდე მოსამართლეთა არასაკმარისი რაოდენობა და 

გადატვირთულობა რჩება, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებების ხარისხსა და დავების ხანგრძლივობაზეც მოქმედებს. 

ასევე, აფერხებს მოსამართლეებს, იმუშაონ თვითგანვითარებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე.175 

193. საქმის განხილვის კანონით დადგენილი ვადების დარღვევა და საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის პრინციპის 

გამოუყენებლობა პრაქტიკაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 2015-2021 წლებში გამოტანილი 

გადაწყვეტილებების კვლევა, რომელიც 100 გადაწყვეტილებას აანალიზებს, მიუთითებს, რომ თითქმის ყველა 

გადაწყვეტილება სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეზე გამოტანილია საპროცესო კოდექსით დადგენილი ვადის 

დარღვევით.176 

194. საკითხის სიმწვავიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ 2016 წელს სახალხო დამცველმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 

რეკომენდაციით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა 

გაჭიანურების გარეშე განხილვის უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით.177 თუმცა პრობლემა არ აღმოფხვრილა. 

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შესწავლილი საქმეები ადასტურებს, რომ მაგალითად თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში ადმინისტრაციული და სამოქალაქო დავების განხილვა ვადების დარღვევით მიმდინარეობს.178 

195. კანონით არავინაა პასუხისმგებელი, აწარმოოს სისტემური ანალიზი იმის თაობაზე თუ რამდენად დროულად ხდება 

საქმეთა განხილვა და მიიღოს სისტემური ზომები საქმეთა გაჭიანურების პრობლემის აღმოსაფრხვრლად, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში. პრობლემურია, რომ ორგანული კანონით დადგენილი არაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

ფუნქცია, პერიოდულად გამოაქვეყნოს ინფორმაცია სასამართლო სისტემაში საქმეთა გაჭიანურების მდგომარეობის 

შესახებ და მიიღოს შესაბამისი ზომები საქმეთა გაჭიანურების მიზეზების აღმოსაფხვრელად. საბჭო არც პრაქტიკაში 

ატარებს სასამართლოთა გადატვირთულობის კვლევას.  

                                                           
175 სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები, 2017. http://ewmi-
prolog.org/images/files/8047%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%
E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf 
176 საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი,დემოკრატიის ინდექსი – საქართველო 
დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 2021  https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf    
177 https://ombudsman.ge/geo/rekomendatsiebi/saqartvelos-saxalxo-damcvelma-iusticiis-umagles-sabchos-rekomendaciit-mimarta 
178 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf 

http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf
https://ombudsman.ge/geo/rekomendatsiebi/saqartvelos-saxalxo-damcvelma-iusticiis-umagles-sabchos-rekomendaciit-mimarta
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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196. სასამართლოთა გადატვირთულობასთანაა დაკავშირებული მოსამართლეთა სპეციალიზაციის დარღვევის 

შემთხვევებიც, რაც მჭიდრო კავშირშია მოსამართლეთა მცირერიცხოვნობასა და სასამართლო სისტემაში არსებული სხვა 

ხარვეზების გამოსწორების პარალელურად, უნდა დაექვემდებაროს ეტაპობრივ გაუმჯობესებას.179 

197. კიდევ ერთი, რაც გადატვირთულობის პრობლემას უაკვშირდება, არის მოსამართლის იზოლაცია მნიშვნელოვანი 

საჯარო პროცესებიდან. ცხადია, მოსამართლეთა იზოლაცია მხოლოდ გადატვირთულობით არ არის განპირობებული, 

თუმცა საქმეთა სიმრავლე მოსამართლეთა იმ მცირე ჯგუფსაც კი, რომელსაც ღია დისკუსიაში მონაწილეობა სურს, ამის 

შესაძლებლობას არ უტოვებს. ამდენად, გამოდის, რომ ყველა მნიშვნელოვან ფორმატში მონაწილეობას 

“პრივილეგირებული” მოსამართლეების ჯგუფი იღებს, რომლებიც როგორც წესი სასამართლოებში ადმინისტრაციულ 

თანამდებობებზე არიან და ამ საფუძვლით, ნაკლები რაოდენობის საქმეს იხილავენ.180    

 

1.5. სასამართლო განხილვების და გადაწყვეტილებების საჯაროობა    
 

საკითხის მნიშვნელობა 

198. რეფორმამდე, სასამართლო სხდომების დახურვა მედიისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის, სასამართლოს  

მიმართ არსებული კრიტიკის ერთ-ერთ საკვანძო საკითხს წარმოადგენდა.   

199. საქართველოში სასამართლო გადაწვეტილებათა ხელმისაწვდომების ხარისხი საგრძნობლად გაუარესდა 2015 

წლის ოქტომბრიდან. თუკი მანამდე სასამართლოები სრულყოფილი სახით გასცემდნენ გადაწყვეტილებათა ასლებს, 

შემდგომ პერიოდში დამკვიდრდა გადაწყვეტილებათა გაცემაზე პერსონალურ მონაცემების დაცვის არგუმენტაციაზე 

მითითებით უარის თქმის პრაქტიკა. საერთო სასამართლოები ფართოდ განმარტავენენ პერსონალური მონაცემის ცნებას 

და დეპერსონალიზაციის შეუძლებლობას, ისინი არ ითვალისწინებდნენ ამა თუ იმ საქმის მიმართ არსებულ 

                                                           
179  სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები, 2017. http://ewmi-
prolog.org/images/files/8047%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%
E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf 
180 სასამართლო რეფორმის მცდარი პრიორიტეტი, სოფო ვერძეული, 2017  https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-mtsdari-
prioriteti   

http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/8047%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%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%90.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-mtsdari-prioriteti
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-reformis-mtsdari-prioriteti
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განსაკუთრებით მაღალ საჯარო ინტერესს. დარღვეული იყო ბალანსი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასა და საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას შორის, რადგან უპირობო უპირატესობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვას ენიჭებოდა.181     

 

საკითხთან დაკავშირებული  საერთაშორისო სტანდარტები 

200. როგორც ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის, ასევე გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკური 

უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით,   თითოეულ 

ადამიანს აქვს უფლება, სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად მოიძიოს, მიიღოს და გაავრცელოს ყოველგვარი 

ინფორმაცია ზეპირად, წერილობით ან პრესის და გამოხატვის მხატვრული საშუალებებით ან საკუთარი არჩევანით სხვა 

საშუალებებით.  

201. როგორც გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ გაეროს საერთაშორისო პაქტი, ასევე ევროპული 

კონვენცია განსაზღვრავს სასამართლოების ვალდებულებას, გამოაქვეყნონ თავიანთი გადაწყვეტილებები. ყოველ 

სისხლის სამართლის ან სამოქალაქო სამართლის საქმეზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება/განაჩენი საჯარო 

უნდა იყოს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამას მოითხოვს არასრულწლოვანთა ინტერესები ან როცა საქმე ეხება ოჯახურ 

დავებს ან ბავშვთა მეურვეობას.182  

202. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოაქვეყნა სახელმძღვანელო პრინციპები მე-6 მუხლის 

ინტერპრეტაციის შესახებ - სამოქალაქო და სისხლის სამართლის საქმეების ჭრილში - საკუთარი სამართალწარმოების 

საფუძველზე. მასში ნათქვამია, რომ საზოგადოებისთვის სასამართლო გადაწყვეტილების სრული ხელმიუწვდომლობა 

გაუმართლებელია. უსაფრთხოების ლეგიტიმური მიზნის დაცვა შეიძლება დაკმაყოფილდეს იმგვარი შემზღუდველი 

მექანიზმით, როგორიცაა სასამართლო გადაწყვეტილებების მხოლოდ იმ ნაწილების კლასიფიკაცია და დაშტრიხვა, 

რომელთა გამჟღავნებც  საფრთხეს შეუქმნის ეროვნულ უსაფრთხოებას ან სხვათა უსაფრთხოების ინტერესებს. ნებისმიერ 

შემთხვევაში, სასამართლომ უნდა წარმოადგინოს კონკრეტული და მკაფიო დასაბუთება საჯარო განხილვის ან/და 

გადაწყვეტილების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვისათვის.  

                                                           
181 https://idfi.ge/ge/constitutional_court_decision_on_idfi_case_about_access_to_court_decisions 
182 https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights 

https://idfi.ge/ge/constitutional_court_decision_on_idfi_case_about_access_to_court_decisions
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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203. მართლმსაჯულების საბჭოების ევროპულმა გაერთიანებამ დაადგინა183, რომ მართლმსაჯულების ღია და 

გამჭვირვალე სისტემა არის წინაპირობა მართლმსაჯულების სისტემისადმი საზოგადოების მხრიდან ნდობის 

ჩამოყალიბებისა და შენარჩუნებისთვის, რაც, თავის მხრივ, სასამართლო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის ქვაკუთხედია. 

არსებობს რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს სასამართლო მასალებისადმი ხელმისაწვდომობა. 

პირველ რიგში, ეს ხელს უწყობს სასამართლო სისტემისა და  მართლმსაჯულების სამართლიანად, ეფექტურად და 

ეფექტიანად განხორციელების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ზრდას. სასამართლო სისტემა არ მოქმედებს მხოლოდ 

როგორც მესამე ობიექტური პირი და არბიტრი.  ის მუდმივად ერევა პოლიტიკურ პროცესებში, მონაწილეობს საჯარო 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ცნობს და იცავს ფუნდამენტურ უფლებებს და ზღუდავს ხელისუფლების სხვა შტოთა 

უფლებამოსილებებს. კანონის კონსტიტუციურობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგალითად, ის გავლენას ახდენს 

მთელ სამართლებრივ სისტემაზე. მას ასევე შეუძლია მიანიჭოს გადაწყვეტილებას „erga omnes“ ეფექტი, რაც ნიშნავს, რომ 

მისი შედეგები გავლენას მოახდენს ადამიანებზე, რომლებიც არ არიან ამ სასამართლო პროცესის მხარეები.184  

204. გამჭვირვალობა სასამართლო სისტემაში ასევე წაახალისებს მოსამართლეებს, იყვნენ უფრო სამართლიანები და 

მიუკერძოებლები. თავის მხრივ, ეს საშუალებას მისცემს საზოგადოებას „განსაჯოს მოსამართლე“.185 

ანგარიშვალდებულება, რომელიც საკვანძოა სასამართლო სისტემისადმი საზოგადოებრივი ნდობისთვის, 

დამოკიდებულია როგორც ინდივიდუალური გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობაზე, ასევე სასამართლოს მუშაობის 

ზოგად სტატისტიკაზე. სისხლის სამართლის საქმეებში და, კერძოდ, მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე 

კორუფციულ საქმეებში, მეტი გამჭვირვალობა იწვევს მართლმსაჯულების პროცესში მეტ საზოგადოებრივ ჩართულობას. 

ადამიანებს შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი პირადი უკმაყოფილება რიგი საკითხების მიმართ და რაც მთავარია, მსგავსი 

მნიშვნელოვანი საკითხები საჯაროდ განიხილება.186   

205. სასამართლო პროცესის გამჭვირვალობა ასევე საშუალებას აძლევს საზოგადოებას, გაეცნოს სასამართლო 

გადაწყვეტილებებს და აყალიბებს გარკვეულ მოლოდინებს მომავალში განსახილველ საქმეებთან დაკავშირებით. 

                                                           
183 Public Confidence and the Image of Justice, ENCJ Report 2017-2018 https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-
encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf 
184 Transparency International Anti-Corruption Helpdesk Answer Transparency of court proceedings, Transparency International (2019). 
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20468.pdf?refreqid=excelsior%3A3989ddba55518ee3b97d0955b4907d73&ab_segments=&origin= 
185 European Parliament. 2013 National Practices with Regard to Accessibility of Court Documents. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu 
des/join/2013/474406/IPOLJURI_ET(2013)474406_EN.pdf 
186 Burkell, J.; Bailey, J. 2017. Revisiting the Open Court Principle in an Era of Online Publication: Questioning Presumptive Public Access to Parties’ and 
Witnesses’ Personal Information. https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&ht tpsredir=1&article=1164&context=fimspub 

https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/Reports/ENCJ_Report_Public_Confidence_2017_2018%20adopted_%20GA_1_June_2018.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20468.pdf?refreqid=excelsior%3A3989ddba55518ee3b97d0955b4907d73&ab_segments=&origin=
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu%20des/join/2013/474406/IPOLJURI_ET(2013)474406_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etu%20des/join/2013/474406/IPOLJURI_ET(2013)474406_EN.pdf
about:blank
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სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთებაა დიდწილად მისი ლეგიტიმურობის განმსაზღვრელი, ხოლო 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების უფლება განიხილება სამართლიანი სასამართლოს უფლების ნაწილად. მაგალითად, 

აუცილებელია,  ადამიანმა სრულყოფილად გამოიყენოს არსებული სამართლებრივი მექანიზმები და გასაჩივრების 

უფლება.187  

206. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო აღიარებს სასამართლო კანცელარიაში დაცული ნებისმიერი 

დოკუმენტის ღიაობის პრინციპს და აღნიშნავს, რომ ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი დავის მხარეების, თუ საქმეში 

ჩართული მესამე მხარეების მიერ, არის ხელმისაწვდომი როგორც პროცესის მონაწილეებისთვის, ისე ნებისმიერი სხვა 

დაინტერესებული პირისთვის. დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა შესაძლებელია, შეიზღუდოს სასამართლო კოლეგიის 

პრეზიდენტის მიერ ან მხარის მოტივირებული შუამდგომლობის საფუძველზე. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ დოკუმენტებისა 

თუ მათი ნაწილის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა გამართლებული უნდა იყოს მორალის, საჯარო ინტერესის, სახელმწიფო 

უსაფრთხოების, არასრულწლოვანთა თუ კერძო პირთა ვინაობის დაფარვის ინტერესებიდან გამომდინარე.188  

207. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა 

სასამართლოს მიერ უზრუნველყოფილია მათი შესაბამისი ბაზის - HUDOC-ის მეშვეობით. სასამართლო წესების 471-ე 

მუხლი აღნიშნავს, რომ ინდივიდუალური საჩივრის წარდგენის დროს მოსარჩელეს შეუძლია მოითხოვოს საკუთარი 

ვინაობის დაფარვა. მსგავსი შუამდგომლობა უნდა იყოს დასაბუთებული და ამართლებდეს გადახვევას სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა სრული სახით ხელმისაწვდომობის ზოგადი წესიდან.189   

 

რა შეიცვალა კანონში 

208. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 2013 წელს განხორციელებული 

ცვლილებების საფუძველზე საერთო მაუწყებლობის ლიცენზიის მედია საშუალებებს სასამართლო პროცესების ფოტო, 

                                                           
187 Legal Digest of International Fair Trial Rights, OSCE/ODIHR 2012  https://www.osce.org/files/f/documents/1/f/94214.pdf; Transparency International Anti-
Corruption Helpdesk Answer Transparency of court proceedings, Transparency International (2019). 
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20468.pdf?refreqid=excelsior%3A3989ddba55518ee3b97d0955b4907d73&ab_segments=&origin= 
188 European Court of Human Rights, Rules of Court, ხელმისაწვდომია: http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf. 
189 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა ონლაინ ბაზა, 
ხელმისაწვდომია: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/ . 

https://www.osce.org/files/f/documents/1/f/94214.pdf
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep20468.pdf?refreqid=excelsior%3A3989ddba55518ee3b97d0955b4907d73&ab_segments=&origin=
http://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_ENG.pdf.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/%20.
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ვიდეო, აუდიო ჩაწერის უფლება მიენიჭათ. ცვლილებების განხორციელების მიზანი იყო სასამართლო ხელისუფლების 

მეტი დემოკრატიულობისა და საქვეყნოობის პრინციპის ჯეროვანი უზრუნველყოფა.190   

209. ზემოაღნიშნული ცვლილებებით დიდწილად გათვალისწინებულ იქნა სამოქალაქო საზოგადოების 

რეკომენდაციები გამჭვირვალობის ხარისხის ზრდასთან დაკავშირებით, რაც უდავოდ დადებით მოვლენად უნდა 

შეფასდეს. აღნიშნული რეფორმა დადებითად იქნა შეფასებული ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების191, 

სახალხო დამცველის192 და  ვენეციის კომისიის მიერაც.193 განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველზე, 

სასამართლო სხდომის აუდიო-ჩაწერის უფლება ასევე მიენიჭა სასამართლო სხდომის დარბაზში მყოფ ნებისმიერ პირს, 

სასამართლოს მიერ წინასწარ გამოყოფილი ადგილიდან და იმ პირობით, რომ თავისი მოქმედებით (მაგ. ხმაურით) ხელს 

არ შეუშლის მართლმსაჯულების განხორციელების ნორმალურ პროცესს.194  

210. სამოქალაქო საზოგადოების სარჩელის საფუძველზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა 

პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით, სასამართლო გადაწყვეტილებების საჯაროდ ხელმიუწვდომლობის 

საკითხზე. სასამართლოს განმარტებით, სასამართლოს აქტები განეკუთვნება საჯარო დაწესებულებაში არსებულ იმ ტიპის 

ინფორმაციას, რომელზე ხელმისაწვდომობის მიმართაც თავისთავად არსებობს მომეტებული საზოგადოებრივი 

ინტერესი. სასამართლომ აღნიშნა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობა 

უაღრესად მნიშვნელოვანია სასამართლო ხელისუფლების საზოგადოებრივი კონტროლის, მისდამი საზოგადოების 

ნდობის, სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და სამართლებრივი უსაფრთხოების კონსტიტუციური ინტერესების 

დაცვის უზრუნველსაყოფად. ამასთან, სასამართლომ მიუთითა, რომ საგამონაკლისო შემთხვევებში, გადაწყვტილებაში 

ასახული ინფორმაციის სენსიტიურობის გათვალისწინებით, პირადი ცხოვრების უფლების დასაცავად, შესაძლოა, საჭირო 

გახდეს პირის პერსონალური მონაცემების დაფარვა, თუმცა ამას არ უნდა ჰქონდეს საყოველთაო ხასიათი. სასამართლოს 

აქტის ღიაობის საკითხის გადაწყვეტისას უნდა შეფასდეს რა გავლენას ახდენს პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება 

                                                           
190 სასამართლო პროცესების ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი 2013 წელს 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2014 http://ewmi-
prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf 
191 ახალი სასამართლო რეფორმების შედარებითი ანალიზი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2013 
https://transparency.ge/blog/akhali-sasamartlo-repormebis-shedarebiti-analizi#d6 
192 სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში, გვ.5 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041316171555532.pdf 
193 Venice Commission opinion on draft amendments to the organic law on courts of general jurisdiction of Georgia, Opinion No. 701/2012, par 22. 
194 სასამართლო პროცესების ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი 2013 წელს 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2014 http://ewmi-
prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf 

http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
https://transparency.ge/blog/akhali-sasamartlo-repormebis-shedarebiti-analizi#d6
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019041316171555532.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
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პირადი ცხოვრების უფლებაზე და გადაწონის თუ არა იგი სასამართლო აქტის ხელმისაწვდომობაზე საზოგადოების 

მომეტებულ ინტერესს.195    

211. თუმცა, საქართველოს პარლამენტს ჯერ კიდევ არ მიუღია შესაბამისი ზომები საკონსტიტუციო სასამართლოს 

აღნიშნული გადაწყვეტილების შესასრულებლად.   

რა შეიცვალა პრაქტიკაში 

სხდომების ღიაობა მედიისთვის 

212. მიუხედავად კანონმდებლობაში წინგადადგმული ნაბიჯებისა, პრაქტიკამ აჩვენა, რომ საკანონმდებლო 

რეგულაციები კვლავ საჭიროებს მრავალმხრივ გაუმჯობესებას. მაგალითად, გადახედვას საჭიროებს ისეთი საკითხები, 

როგორიცაა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მინიჭებული უპირობო პრივილეგია, აწარმოოს პროცესის ვიდეო 

გადაღება. პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მედიის ინტერესი სასამართლო პროცესების მიმართ არაა იმდენად დიდი, რომ 

გამართლებული იყოს პროცესის ვიდეო გადაღების უფლების შეზღუდვა და მისი მხოლოდ კონკრეტული მედია 

საშუალებებისთვის მინიჭება.   

213. ასევე, რეფორმის ფარგლებში გაუმართლებლად შეფასდა საგამოძიებო ჟურნალისტების, ინტერნეტ-მედიისა და 

სოციალური მედიის წარმომადგენელთა დატოვება პროცესის ვიდეო გადაღების უფლების მიღმა. პრობლემურია 

პროცესიდან მედიის გაძევების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების წესი და პროცედურაც.196   

გადაწყვეტილების ხელმისაწვდომობა 

214. ერთი-ერთი უახლესი კვლევის თანახმად, სასამართლოები სწორედ პერსონალურ მონაცემების დაცვის მოტივით 

უარს ამბობენ გასცენ სასამართლო გადაწყვეტილებების ასლები.197 ასევე გამოიკვეთა, რომ იმ გადაწყვეტილებებში, 

რომლებსაც სასამართლო დაშტრიხული სახით გასცემს, გადაწყვეტილებაში მხარეთა შესახებ პერსონალური ან სხვა 

                                                           
195 https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1268 
196 სასამართლო პროცესების ფოტო-ვიდეო-აუდიო ჩაწერის მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი 2013 წელს 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2014 http://ewmi-
prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf 
197 საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი,დემოკრატიის ინდექსი – საქართველო 
დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 2021  https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf   

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1268
http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/1521Legislation_and_practice_of_photo_video_and_audio_recording_in_the_courts_GEO.pdf
https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf
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ინფორმაცია ისეა დაშტრიხული, რომ ხშირად სრულიად შეუძლებელია საქმის არსის გაგება.198 ესკი, თავის მხრივ, 

აფერხებს სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით კვლევებს, მათ შორის უპირველესად - გადაწყვეტილებების/გა 

აჩენების დასაბუთებულობის ხარისხის შეფასებას.  პერსონალური მონაცემების გარდა, სასამართლოები სხვა 

საფუძვლებითაც უარს ამბობენ გახსნილობასა და საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, 

მაგალითად, სერიოზული პრობლემა გამოიკვეთა კომერციული კატეგორიის დავებზე მიღებულ სასამართლო 

გადაწყვეტილებებზე. თბილისის და ქუთაისის საქალაქო და სააპელაციო სასაართლოებმა უარი განაცხადს იმ 

გადაწყვეტილებების მოწოდებაზე, რომელთა სარჩელის ფასი 500 000 ლარს აღემატება. უარის მიზეზად მითითებული იყო 

დიდი დროისა და სათანადო რესურსის აუცილებლობა მსგავსი გადაწყვეტილებების დამუშავებისა და დაარქივების 

საკითხთან მიმართებში, რასაც სასამართლო, ამ ეტაპისთვის, აუცილებლობად არ მიიჩნევს.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი,დემოკრატიის ინდექსი – საქართველო 
დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 2021  https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf   
199 საქართველოს სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ხარისხი,დემოკრატიის ინდექსი – საქართველო 
დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი, 2021  https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf   

https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf
https://democracyindex.ge/uploads_script/studies/tmp/phpuQ1l9u.pdf
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დასკვნა   

 

წინამდებარე დასკვნა წარმოადგენს 2013-2021 წლებში სასამართლოს მიმართულებით გატარებული ცვლილებების 

ანალიზს და აჩვენებს, რომ დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლოს შექმნის დაპირება შეუსრულებელია. 

„ქართულმა ოცნებამ“ რეფორმას დაუქვემდებარა კანონები, მაგრამ უცვლელი დატოვა უსამართლო სისტემის ორი 

მთავარი საყრდენი, რომელსაც ხელისუფლებაში მოსვლამდე ებრძოდა და აკრიტიკებდა:  

ა. დისკრედიტირებული სასამართლო კორპუსი და  

ბ. სასამართლო სისტემის მართვის მანკიერი სისტემა.  

ამ ორი კომპონენტის უცვლელობამ განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს ძალა გამოაცალა. 

 

     ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარება ვერ მოხდება მხოლოდ ცალკეული 
პრობლემების გამოსწორებით, ან ცალკეული რეგულაციების გაუქმებით, შემოღებით, შეცვლით და ა.შ. არამედ საჭიროა 
პირველ რიგში რეალური რეფორმის გატარების მკაფიო პოლიტიკური ნება და მის საფუძველზე - კომპლექსურ და 
სისტემურ მიდგომა.  
 

რეალური რეფორმა, 12 პუნქტიანი გეგმის შესასრულებლად, უნდა დაეფუძნოს:    

   

➢   ობიექტური, სრულყოფილი, ინკლუზიური პროცესის შედეგად  შემუშავებულ შეფასებას სასამართლოში არსებული 
პრობლემების შესახებ ამგვარი შეფასების გარეშე რეფორმა კვლავ იქნება პარტიული ინტერესით ნაკარნახევი და 
ვერ მოიტანს საჭირო შედეგს.  შეფასება უნდა მოიცავდეს როგორც საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზს, ასევე 
პრაქტიკაში მათი იმპლემენტაციის ხარისხის და მიღებული შედეგების შეფასებას. ამგვარი შეფასების გარეშე 
რეფორმა კვლავ იქნება ვიწროპარტიული ინტერესით ნაკარნახევი და ვერ მოიტანს საჭირო შედეგს.  
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➢ დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტება 5 არამოსამართლე წევრით. ხუთივე წევრი უნდა 

შეირჩეს კომპეტენციის, კეთილსინდისიერების და საზოგადოების ფართო წრეში სანდოობის მიხედვით, არა 

პარტიისადმი ლოიალობის ნიშნით;  

➢  საბჭოს არამოსამართლე წევრებს უნდა მიეცეთ რეალური ბერკეტები და არაფორმალური ძალაუფლება საბჭოში 

(ორმაგი 2/3 ით გადაწყვეტილების მიღების წესის შემოღება);     

➢ დღის წესრიგში უნდა დადგეს საბჭოს მიერ არასრული შემადგნელობით მიღებული გადაწყვეტილებების, მათ 

შორის უზენაეს სასამართლოში დანიშვნების გადახედვის საკითხი;  

➢ მოხდეს 2021 წლის დეკემბრის ბოლოს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში მიღებული უკიდურესად 

დამაზიანებელი ცვლილებების გაუქმება და სტატუს ქვოს აღდგენა.   

➢ არსებითი ცვლილებები უნდა შეეხოს იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის წესს, სკოლას, დისციპლინურ სისტემას, 

თავმჯდომარეების არჩევის წესს, საქმის განაწილების საკითხი სათანადოდ უნდა მოწესრიგდეს კანონით და ა.შ. 

აღნიშნული ცვლილებები დეტალურადაა მოცემულია ჩვენს მიერ მომზადებულ და პარლამენტისთვის წარდგენილ 

საკანონმდებლო პაკეტში.200 

 

  

 

 

                                                           
200 https://parliament.ge/legislation/23157 

https://parliament.ge/legislation/23157

