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I. ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები

საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებული მდგომარეობის ანალიზი, 
კორუფციის რისკების შესამცირებლად, ხელისუფლების მხრიდან ეფექტიანი ღონისძიებების 
გატარების აუცილებლობაზე მიუთითებს. მართალია, ბოლო წლებში მართლმსაჯულების ხარისხის 
გარკვეული მაჩვენებლები გაუმჯობესდა, თუმცა, ამავდროულად, შეინიშნება საქმეთა მიუკერძოებლად 
გადაწყვეტაზე არასათანადო გავლენის შემაშფოთებელი ტენდენცია, განსაკუთრებით პოლიტიკურად 
სენსიტიურ გახმაურებულ საქმეებსა და მაღალი ღირებულების სამოქალაქო დავებში. ამ ტიპის 
საქმეებში არასათანადო გავლენის არსებობაზე სხვადასხვა გარემოებათა ერთობლიობა მიუთითებს, 
რამაც საზოგადოებაში გააჩინა ეჭვები სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობასა და 
მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით - ეჭვები, რომლის გაქარწყლებაც სასამართლომ ვერ შეძლო. 
ეს გარემოებათა ერთობლიობა იკვეთება სასამართლო სისტემის მდგომარეობის სიღრმისეული 
კვლევიდან, რომელიც მოიცავს არსებული კანონმდებლობის დეტალურ ანალიზს, ბოლო წლების 
რამდენიმე გახმაურებული საქმის შესწავლას, ჩაღრმავებულ ინტერვიუებს სამართლის სფეროს 
სპეციალისტებთან და საზოგადოებრივი აზრის მონაცემების ანალიზს. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 
პერიოდში სასამართლოში კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებს ყურადღება ეთმობა როგორც მედიაში, 
ისე მოსახლეობის გამოკითხვებში, წინამდებარე კვლევა არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საერთო 
სასამართლოებში კორუფციის რისკების შესწავლა, სხვადასხვა ანალიტიკური მეთოდის გამოყენებით 
მოხდა.

სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის კვლევამ აჩვენა, რომ კორუფციის სავარაუდო 
შემთხვევების ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორებია: (ა) მართლმსაჯულების ადმინისტრირებაზე 
არასათანადო გავლენა მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მიერ, რომლის წევრთა უმეტესობა 
მოსამართლის თანამდებობას წინა ხელისუფლების პერიოდიდან მოყოლებული ინარჩუნებს; და 
(ბ) სასამართლო ხელისუფლების სისტემური პრობლემები, რომელიც გამოწვეულია ხარვეზიანი 
კანონმდებლობით და რომელთა გამოსწორებაც არ მოხერხდა სასამართლო სისტემაში და მის გარეთ 
არსებული წინააღმდეგობის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასამართლო სისტემაში კორუფციის შესაძლო შემთხვევებს 
მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ყურადღება დაეთმო, წინამდებარე კვლევის მიგნებები აჩვენებს, 
რომ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ქმედითი ნაბიჯები 
არ გადაუდგამს. მმართველი ძალის, ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან, გაცხადებული პოლიტიკით, 
მათ უნდა მოეგვარებინათ სასამართლოში არასათანადო გავლენების პრობლემა, რომელიც წინა 
ხელისუფლების დროს არსებობდა. ამის საპირისპიროდ, უკანასკნელ წლებში მმართველი ძალის 
ქმედებები სასამართლოში არსებული მენეჯმენტისა და კვლევაში იდენტიფიცირებული მოსამართლეთა 
გავლენიანი ჯგუფის მიმართ შემგუებლურ (და ზოგჯერ მხარდამჭერ) პოლიტიკაზე მიუთითებდა. 
ეჭვგარეშეა, რომ მთავრობამ არ გაატარა გარკვეული საკანონმდებლო რეფორმები, რომლებიც 
შეასუსტებდა მოსამართლეთა ამ გავლენიანი ჯგუფის მიერ მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილებების 
არასათანადო მიზნებით გამოყენების შესაძლებლობებს. შესაძლოა, შემთხვევითი არ იყოს, რომ 
რეფორმების გაჭიანურების პროცესი დაემთხვა 2016 წლის წინასაარჩევნო პერიოდს, როდესაც 
სასამართლო რამდენიმე პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეს განიხილავდა.

მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის ზოგიერთი წევრი, რომელთა უმრავლესობასაც სასამართლო 
ხელისუფლებაში მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული თანამდებობები უკავია, წარსულში მონაწილეობდა 
ისეთი საქმეების განხილვაში, რომლებზე მიღებულმა გადაწყვეტილებებმაც მძლავრი სამოქალაქო 
პროტესტი და საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკა გამოიწვია. მოსამართლეთა ეს ჯგუფი, რომელიც 
ძირითადად შედგება სასამართლოების მოქმედი და ყოფილი თავმჯდომარეებისგან, იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს წევრებისგან და 2004-2012 წლების გახმაურებული საქმეების განმხილველი 
მოსამართლეებისგან (და რომელთა ვინაობაც ფართოდ არის ცნობილი), წინა ხელისუფლების დროს 
მმართველი პარტიის ინტერესების გამტარებლებად მიიჩნეოდა. მაგალითად, ამ ჯგუფთან დაკავშირებულ 
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ერთ-ერთ მოსამართლეს, ლევან მურუსიძეს, რომელიც 2013-2017 წლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მდივანი იყო, განხილული აქვს გირგვლიანის მკვლელობის გახმაურებული საქმე. ამ საქმეზე ადამიანის 
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ გაოგნებას იწვევდა შიდა სასამართლოებთან 
ერთად სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოების ხმაშეწყობილი მოქმედება, რათა ამ 
შემზარავი მკვლელობის საქმეზე როგორმე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. გარდა ამისა, 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი მოსამართლე წევრები და სასამართლოების თავმჯდომარეები, 
რომლებიც თანამდებობებს იკავებდნენ 2004-2012 წლებში (პერიოდი, როდესაც ხშირად ისმოდა 
კრიტიკა საქმეთა მიკერძოებულად გადაწყვეტის გამო), ახალი ხელისუფლების პირობებში კვლავ 
დაინიშნენ მართლმსაჯულების სისტემაში მაღალ ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. მაგალითად, უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრი 
მიხეილ ჩინჩალაძე 2017 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დაინიშნა, რამაც 
მას მნიშვნელოვანი გავლენების შენარჩუნების შესაძლებლობა მისცა. 2013 წელს, მოსამართლეთა 
ამ ჯგუფის წარმომადგენლებმა უმრავლესობა მოიპოვეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში (სასამართლო 
ხელისუფლების ადმინისტრირების უმაღლესი ორგანო), რამაც მათ მთელ სასამართლო სისტემაზე 
ზეგავლენის მნიშვნელოვანი ბერკეტები მიანიჭა. ამ პერიოდიდან, მოსამართლეთა აღნიშნული ჯგუფის 
ქმედებებში იკვეთება მოსამართლეთა დანიშვნას, დისციპლინირებასა და საქმეთა განაწილებასთან 
დაკავშირებული უფლებამოსილებების არასათანადოდ გამოყენების ნიშნები. პარალელურად, 
რამდენიმე საქმეში გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში 
არასათანადო ჩარევების შესახებ.

ბოლო წლებში, რამდენიმე მაღალი ღირებულების გახმაურებულ კომერციულ საქმეში არსებობდა 
კითხვები მოსამართლეების მიკერძოებულობასთან ან მათზე განხორციელებულ არასათანადო 
ზეგავლენასთან დაკავშირებით. ამ საქმეების ნაწილზე განცხადებები გააკეთდა ბიზნეს ასოციაციების, 
პრაქტიკოსი იურისტებისა და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც 
საქმის განმხილველ მოსამართლეთა მიუკერძოებლობასა და კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით 
არსებულ ხარვეზებზე მიუთითებდნენ. ამავდროულად, ბოლო წლებში პოლიტიკურად სენსიტიური 
საქმეების მონიტორინგი ქმნის მყარი ვარაუდის საფუძველს ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებულ 
არასათანადო ჩარევებთან დაკავშირებით. მაგალითად, ასეთი ეჭვები გაჩნდა ხელისუფლებისადმი 
კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიის – „რუსთავი 2“-ისა და ე.წ. „კაბელების” საქმეებში. 

სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობისადმი ნდობა მნიშვნელოვნად დააზიანა 
იმ ფაქტმაც, რომ წლების განმავლობაში სასამართლოების თავმჯდომარეების პოზიციები უკავია 
მოსამართლეთა მცირე ჯგუფს, რომლებიც დანარჩენი მოსამართლეების უფროსებად აღიქმებიან. 
დღესდღეობით, სასამართლოს თავმჯდომარეები ინარჩუნებენ გადამეტებულ უფლებამოსილებებს, 
რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს ჰქონდეთ არასათანადო გავლენა სასამართლოს სისტემაში. მათ 
შორის, თავმჯდომარეებს შეუძლიათ ზეგავლენა საქმეთა შემთხვევითი განაწილების პროცესზე, 
საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის ამოქმედების პირობებშიც კი. გარდა ამისა, ზოგიერთ 
შემთხვევებში, გაჩნდა კითხვები სასამართლოების თავმჯდომარეების მხრიდან „სასურველი” 
გადაწყვეტილების მისაღებად მოსამართლეებზე განხორციელებულ შესაძლო ზეგავლენასთან 
დაკავშირებით. მსგავსი ქმედებები, აშკარად ზღუდავს სასამართლოს ე.წ. „შიდა დამოუკიდებლობას“ 
- ინდივიდუალური მოსამართლის უფლებას იყოს თავისუფალი ზეგავლენისგან და საქმის 
გადაწყვეტისას დაეყრდნოს მხოლოდ საკუთარ შინაგან რწმენას. სასამართლოს თავმჯდომარის 
მხრიდან მოსამართლეზე განხორციელებული არასათანადო ზეგავლენის სავარაუდო შემთხვევის 
შესახებ ინფორმაცია მედიით 2018 წლის თებერვალში გავრცელდა, როდესაც ბათუმის საქალაქო 
სასამართლოს მოსამართლე ირაკლი შავაძემ საჯაროდ განაცხადა, რომ თანამდებობაზე (სამწლიანი 
გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის შემდეგ) უვადოდ გამწესებაზე იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მას უარი 
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან არსებული უთანხმოების გამო უთხრა. შავაძის 
თქმით, თავმჯდომარე (რომელიც მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წევრად მოიაზრება და მისი 
აქტიური მხარდამჭერია) არაერთხელ შეეცადა გავლენა მოეხდინა მის გადაწყვეტილებებზე. 1 მარტს, 
კოალიციამ „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ მოუწოდა სამართალდამცავ 
უწყებებს, მოსამართლე შავაძის ბრალდებების გამოძიებისკენ, თუმცა გამოძიების დაწყების შესახებ 
ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა.
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დღესდღეობით, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი აგრძელებს ფართო ადმინისტრაციული და 
მენეჯერული უფლებამოსილებების გამოყენებას ისე, რომ პროცესი რჩება ანგარიშვალდებულების 
არსებული მექანიზმებისა თუ სასამართლო კონტროლის მიღმა. კვლევის მიგნებებით, მოსამართლეთა ამ 
ჯგუფის ძალაუფლება იმდენად ფართოა, რომ მას გავლენის მოხდენა შეუძლია არა მხოლოდ ცალკეული 
საქმეების შედეგებზე, არამედ, ასევე, სასამართლო სისტემის ადმინისტრირების უმნიშვნელოვანეს 
ასპექტებზე, ( როგორიცაა: მოსამართლეთა დანიშვნა, დაწინაურება და გათავისუფლება, საბიუჯეტო 
კონტროლი, საქმისწარმოება და საქმეთა განაწილება) აშკარაა, რომ კანონმდებლობით მინიჭებული 
უფლებამოსილებების უკონტროლოდ განხორციელება, იწვევს მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის 
არაფორმალური გავლენების ზრდას, რაც, თავის მხრივ, ხელს უწყობს სასამართლოს მიუკერძოებლობის 
მიმართულებით არსებული გამოწვევებისა და კორუფციის რისკების გაღრმავებას. მათ შორის:

• მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის ხარვეზიანი რეგულირება ზრდის ინტერესთა 
კონფლიქტისა და ქრონიზმის რისკებს. „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს 
ორგანული კანონი ბევრ ხარვეზიან და ბუნდოვან დანაწესს შეიცავს. პირველ რიგში, იუსტიციის 
უმაღლეს საბჭოს გააჩნია გაუმართლებლად ფართო დისკრეცია მოსამართლეთა დანიშვნის 
პროცესში, რაც, მათ შორის, გულისხმობს გადამეტებულ უფლებამოსილებებს, იუსტიციის უმაღლეს 
სკოლაში მოსამართლეობის კანდიდატების - მსმენელების ჩარიცხვასთან დაკავშირებით. 
გარდა ამისა, არ არის უზრუნველყოფილი იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ფუნქციონალური და 
ორგანიზაციული დამოუკიდებლობა, რის შედეგადაც საბჭო სრულად აკონტროლებს სასამართლო 
სისტემაში ახალი კადრების მიღებასდა აქვს ამ პროცესით მანიპულირების შესაძლებლობა. ამას 
ემატება ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ არის ვალდებული დაასაბუთოს მოსამართლეთა 
დანიშვნის გადაწყვეტილებები, ხოლო მოსამართლეთა კენჭისყრის პრინციპით დანიშვნა საბჭოს 
შესაძლებლობას აძლევს, არ დანიშნოს მაღალი ქულების მქონე კანდიდატები. დამატებით, საბჭომ 
მიიღო რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც კანდიდატებთან ჩატარებულ ინტერვიუებზე არ დაიშვებიან 
სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლები, ხოლო გასაუბრების ოქმები და 
კრიტერიუმები, რომლითაც საბჭომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში იხელმძღვანელა არ არის 
საჯარო მოსამართლის უვადოდ დანიშვნის შემდეგაც კი. დანიშვნის პროცესის ამგვარი გაუმჭვირვალე 
პროცედურები ამცირებს საბჭოს მიმართ საზოგადოების ნდობას. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე 
5 წლიანმა დაკვირვებამ გამოავლინა, რომ მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესი დამსახურების 
ნაცვლად ხშირად ქრონიზმზეა დაფუძნებული. ამასთან, გავლენიანი ჯგუფისადმი ლოიალურად 
განწყობილი მოსამართლეები, როგორც წესი, მნიშვნელოვან ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე 
ინიშნებიან (მათ შორის სააპელაციო ინსტანციაში), ხოლო არსებული სიტუაციისადმი კრიტიკულად 
განწყობილი მოსამართლეები სისტემიდან თანდათან იდევნებიან. მსგავსი ვითარება სასამართლო 
ხელისუფლებაში განსხვავებული აზრის მიუღებლობაზე მიუთითებს.

• მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების ხარვეზიანი სისტემა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 
აძლევს შესაძლებლობას, დისციპლინური მექანიზმები არასათანადო მიზნებისთვის 
გამოიყენოს. პრობლემას წარმოადგენს „საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანულ კანონში 
კორუფციული სამართალდარღვევის არასაკმარისად მკაფიო და ზუსტი განმარტება. გარდა 
ამისა, კანონით არ არის განსაზღვრული დამოუკიდებელი ინსპექტორის (რომელიც ახორციელებს 
მოსამართლეთა მიმართ საჩივრების პირველად შესწავლას) დამოუკიდებლობის სათანადო 
გარანტიები. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ინსპექტორი დასაბუთებული რეკომენდაციით მიმართავს 
საბჭოს დევნის დაწყების თაობაზე, კანონი მოითხოვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების ხმათა 
შეუსაბამოდ მაღალ მინიმალურ რაოდენობას (საბჭოს წევრთა ⅔ -ის თანხმობა), რათა დაიწყოს 
დისციპლინური დევნა მოსამართლის მიერ ჩადენილი სავარაუდო დისციპლინური გადაცდომის 
ფაქტზე. ამავდროულად უნდა აღნიშნოს, რომ მიუხედავად კანონმდებლობის არსებული ხარვეზებისა, 
სათანადო ნების არსებობის შემთხვევაში, მოქმედი რეგულირების პირობებშიც შესაძლებელია 
კორუფციულ სამართალდარღვევაზე ეფექტიანი რეაგირება. 

• არ არსებობს სასამართლო სისტემაში კორუფციასთან ბრძოლის ეფექტიანი სისტემა. 
მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო სისტემაში კორუფციის შესაძლო შემთხვევების შესახებ წლების 
მანძილზე საუბრობენ ბიზნეს ასოციაციები, სამოქალაქო სექტორი და მედია, კონკრეტულ ფაქტებზე 
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რეაგირება არ მოუხდენიათ არც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს (მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური 
მექანიზმებით) და არც პროკურატურას (სისხლისსამართლებრივი დევნის საშუალებით). მართალია, 
2016 წლის დასაწყისში პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ტესტების გამჟღავნების თაობაზე, თუმცა გამოძიების შედეგების შესახებ ინფორმაცია 
საზოგადოებისათვის 2 წლის შემდეგაც არ არის ცნობილი.

• არასათანადო სოციალური გარანტიები და სამუშაო პირობები მოსამართლეებს ზედმეტად 
დამოკიდებულს ხდის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე/სასამართლოს თავმჯდომარეებზე და, 
შესაბამისად, ზრდის კორუფციის რისკებს. სახელფასო დანამატები იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
გადაწყვეტილებით გაიცემა. დღეს მოქმედი წესი დანამატებით მანიპულირებისა და მათი შერჩევითად 
გაცემის შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, დაბალი პენსიები ვერ უზრუნველყოფს მოსამართლეთა 
ფინანსურ სტაბილურობას. რთული სამუშაო პირობები (საქმეთა გადატვირთულობა, არასაკმარისი 
სასამართლო დარბაზები, საოფისე სივრცის ნაკლებობა), ასევე, იძლევა წახალისებისა და დასჯის 
მექანიზმებით მოსამართლეებზე ზემოქმედების შესაძლებლობას. მაგალითად, მოსამართლებისთვის 
ზედმეტად დიდი ოდენობის საქმეების განაწილებამ შეიძლება გამოიწვიოს გადატვირთულობა და 
საპროცესო ვადების დარღვევა, რაც, თავის მხრივ, მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინური 
დევნის დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს.

• იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ არის ღია სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მომდინარე 
რეკომენდაციებისა და კრიტიკისადმი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რომელიც, როგორც 
წესი, არ ასაბუთებს საკუთარ გადაწყვეტილებებს, არ არის ღია სამოქალაქო საზოგადოების 
რეკომენდაციებისადმი, რომლებსაც შეუძლიათ გააუმჯობესონ სისტემა და აამაღლონ სასამართლოს 
მოხელეთა კვალიფიკაცია. 2017 წელს, მიუხედავად დონორი ორგანიზაციებისა და კოალიციის 
„დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ (რომელიც 39 ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან შედგება) რეკომენდაციებისა, საბჭომ უარი თქვა სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართვაზე სასამართლოს გრძელვადიანი სტრატეგიის 2017-
2018 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის მიზნით შექმნილ სამუშაო 
ჯგუფებში. აღნიშნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მიღებულ იქნა ევროკავშირთან ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების მოთხოვნების საფუძველზე.

კვლევის ძირითადი მიგნებები ხელისუფლების მხრიდან, სასამართლო სისტემაში კორუფციის რისკების 
შესამცირებლად, ძირეული და ქმედითი რეფორმების გატარების აუცილებლობაზე მიუთითებს. 
განსახორციელებელ რეფორმებს შორის, რომლებზეც წინამდებარე ანგარიშში დეტალურად არის 
საუბარი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, გადაიდგას ეფექტიანი ნაბიჯები შემდეგი მიმართულებებით:

• მიღებულ იქნას საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც შეამცირებს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს გადამატებულ უფლებამოსილებებს (მათ შორის, სასამართლოების თავმჯდომარეების 
დანიშვნისა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელების მიღების საკითხებში). 
კანონით გარანტირებული უნდა იყოს მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის გამჭვირვალობა 
და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ინსტიტუციური და ფუნქციონალური დამოუკიდებლობა. ასეთი 
დამოუკიდებლობა ხელს შეუწყობს მომავალ მოსამართლეებად პროფესიონალი კანდიდატების 
მოზიდვას. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს მოსამართლედ დანიშვნის დროს 
კანდიდატის კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის დასაბუთების ვალდებულება, რაც უფრო 
კვალიფიციური და ღირსეული კადრებით შეავსებს სასამართლო სისტემას და შედეგად, აამაღლებს 
საზოგადოების ნდობას სასამართლოს მიმართ.

• უნდა გაძლიერდეს მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების მექანიზმები. იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის დამოუკიდებლობის გარანტიები მნიშვნელოვნად უნდა 
გაძლიერდეს. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის არსებული ფართო და ბუნდოვანი 
საფუძვლები უნდა დაკონკრეტდეს და შესაბამისობაში მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან.

• საგამოძიებო ორგანოებს და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უნდა ჰქონდეთ ეფექტიანი რეაგირება 
სასამართლოში კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე, ხოლო სასამართლო სისტემასთან 
და მის მოხელეებთან დაკავშირებული ყველა მიმდინარე გამოძიება დროულად უნდა 
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დასრულდეს. როგორც წესი, ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლების 
(მათ შორის, ავტორიტეტული სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ბიზნეს ასოციაციების, 
მედიასაშუალებების) განცხადებები სასამართლო სისტემაში არსებული კორუფციის რისკების 
შესახებ რეაგირების გარეშე რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული სამართლებრივი 
და ინსტიტუციური ხარვეზები, რომლებიც ხელს უწყობს ასეთ უმოქმედობას, მთავარ პრობლემად 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და პროკურატურის მხრიდან კორუფციის სავარაუდო შემთხვევებზე 
ეფექტიანი რეაგირების ნების არარსებობა რჩება. პროკურატურამ დროული და ქმედითი ნაბიჯები 
უნდა გადადგას ყველა იმ შემთხვევის გამოსაძიებლად, რომელშიც ეჭვქვეშ დგება მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა.

• სასამართლოების თავმჯდომარეებს უნდა ჩამოერთვას ის უფლებამოსილებები, რომლებიც 
მათ საქმეთა განაწილების ელექტრონულ სისტემაზე მანიპულირების შესაძლებლობას 
აძლევთ. მათ, შორის სასამართლოს თავმჯდომარეებს უნდა ჩამოერთვათ უფლებამოსილება, 
ერთპიროვნულად განსაზღვრონ ვიწრო სპეციალიზაციის შემადგენლობა სასამართლო კოლეგიებში, 
რაც საქმეთა განაწილების მოქმედი წესის მიზნების საპირისპიროდ, საქმეთა განაწილებაში 
არასათანადო ჩარევის სერიოზულ რისკებს შეიცავს.

• სასამართლოებში უნდა მოგვარდეს საქმეთა გადატვირთულობის პრობლემა და უნდა 
გაუმჯობესდეს მოსამართლეების სოციალური გარანტიები. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 
უნდა შეისწავლოს საქმისწარმოების არსებული პრაქტიკა, საქმეთა გაჭიანურების ძირითადი 
მიზეზები, სასამართლოს თანამშრომელთა რაოდენობა და შეიმუშაოს საქმეთა გადატვირთულობის 
შესამცირებელი ყოვლისმომცველი სტრატეგია. ამავე დროს, უნდა გაიზარდოს მოსამართლეებისთვის 
დაწესებული პენსია, ხოლო მოსამართლის მიერ მიღებული ნებისმიერი სახელფასო დანამატი უნდა 
იყოს დასაბუთებული წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე. სხვა შემთხვევაში, 
უმჯობესია სახელფასო დანამატები გაუქმდეს და ამ გზით შემცირდეს კორუფციის რისკები სისტემაში.

• გაიზარდოს სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა. მნიშვნელოვანია საბჭოს მიერ 
მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების ეტაპი წარიმართოს ღია სხდომებზე და გამოირიცხოს 
გადაწყვეტილებების დახურულ კარს მიღმა მიღების შესაძლებლობა. საბჭომ უნდა უზრუნველყოს 
სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, მათ 
შორის სასამართლოს სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით გამართულ სამუშაო 
შეხვედრებში.

• იუსტიციის უმაღლეს საბჭო ვალდებული უნდა იყოს აწარმოოს და პერიოდულად გამოაქვეყნოს 
ანტიკორუფციული საქმიანობის შეფასების ანგარიშები. ეს ანგარიშები უნდა ეფუძნებოდეს 
მკაფიო და გაზომვად ინდიკატორებს, რათა შეიქმნას ობიექტური სტანდარტი კორუფციის წინააღმდეგ 
ბრძოლის პროგრესის გასაზომად.

სასამართლო სისტემაში კორუფციასთან ბრძოლა პრობლემური სფეროების იდენტიფიცირებით იწყება, 
რასაც რეფორმის მიმართულებების სწორად შერჩევა და მიღწეული პროგრესის პერიოდული შეფასება 
უნდა მოჰყვეს.1 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „კორუფციის წინააღმდეგ“ კონვენციის მე-
11 მუხლი სახელმწიფოებს სასამართლოში კორუფციის რისკების შესამცირებლად ღონისძიებების 
იმგვარად გატარებას ავალდებულებს, რომ საფრთხე არ შეექმნას მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას.2

1 Reducing Corruption in the Judiciary, Office of Democracy and Governance – USAID Program Brief, 2009, p.9; 
Available at: https://goo.gl/3t3jio
2 United Nations Convention Against Corruption, United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, article 11; 
Available at: https://bit.ly/1NwzMLS 

https://goo.gl/3t3jio
https://bit.ly/1NwzMLS
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გასათვალისწინებელია, რომ სისტემური რეფორმის განხორციელების გარეშე კორუმპირებული 
ინსტიტუტების კიდევ უფრო გაძლიერებამ3 და მათი ძალაუფლების ხარისხის ზრდამ, შესაძლოა, 
პირიქით, გაახშიროს კორუფციის შემთხვევები სასამართლოში.4 წინამდებარე კვლევამ გამოავლინა, 
რომ საქართველოში კორუფციის ძირითად წყაროს მოსამართლეთა შორის ჩამოყალიბებული ძლიერი 
ფორმალური თუ არაფორმალური იერარქიული ურთიერთობები წარმოადგენს. ასეთ შემთხვევაში 
არსებული მდგომარეობის შესაცვლელად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოხატვა და 
პრინციპული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება. 

3 Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Transparency International, p. xxv; Available 
at: https://goo.gl/ixXvMU
4 Reducing Corruption in the Judiciary, Office of Democracy and Governance – USAID Program Brief, 2009, 
p.6-7; Available at: https://goo.gl/3t3jio

https://goo.gl/ixXvMU
https://goo.gl/3t3jio
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II. მეთოდოლოგია

უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო ხშირად გამოითქმის ეჭვები მართლმსაჯულების განხორციელების 
პროცესში კორუფციის ნიშნების არსებობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებას უტყუარი 
მტკიცებულებები საქმეთა განაწილების, მოსამართლეთა დანიშვნისა და სასამართლოს ადმინისტრირების 
პროცესში არასათანადო ჩარევის შესახებ არ აქვს, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების 
ერთობლიობა, განსაკუთრებით არაერთ გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით არსებული კითხვები, 
ქმნის დასაბუთებულ ვარაუდს სასამართლოში მიმდინარე არაჯანსაღ მოვლენებთან დაკავშირებით. 
პრობლემებზე საუბრობენ, როგორც მართლმსაჯულების პროცესებში უშუალოდ მონაწილე პირები, 
ასევე ისინი, ვინც სისტემაში განვითარებულ მოვლენებს აქტიურად აკვირდებიან. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობის” გლობალური მოძრაობის მიერ კორუფცია განიმარტება როგორც 
„მინიჭებული უფლებამოსილების გამოყენება პირადი სარგებლის მიღების მიზნით”. კორუფცია 
სასამართლო სისტემაში გულისხმობს ნებისმიერი ტიპის არასათანადო გავლენას მართლმსაჯულების 
მიუკერძოებლად განხორციელების პროცესზე, მათ შორის, თავად სასამართლოს სისტემის ნებისმიერი 
წარმომადგენლის მხრიდან.5 მაშინ, როცა მოსამართლის მიერ ქრთამის აღება კორუფციის ყველაზე 
თვალსაჩინო მაგალითია, ბევრად უფრო რთულად გამოსავლენია, მართმსაჯულების პროცესში 
ხელოვნური ჩარევის სხვა ფორმები. მსგავსი ჩარევები შეიძლება გამოიხატოს როგორც სახელმწიფო 
მოხელეების მხრიდან მოსამართლის დაშინებასა თუ მოსყიდვაში, ისე მოსამართლეთა დანიშვნა-
გათავისუფლების წესით, სახელფასო ანაზღაურების სისტემითა და სამუშაო პირობებით მანიპულირებაში.

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს: კორუფციის რისკების შეფასებას საქართველოს საერთო 
სასამართლოების სისტემაში; იმ მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზს, რომლებიც შესაძლოა სისტემაში 
კორუფციის არსებობაზე მიუთითებდეს; საზოგადოებაში არსებული განწყობების შესწავლას, რომელიც 
ემყარება სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების დასკვნებსა და საჯარო გამოკითხვების შედეგებს, 
ისევე როგორც კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუებს (ინტერვიუებისათვის შერჩეულ იქნენ 
სამართლის სფეროში აღიარებული სპეციალისტები და პრაქტიკოსი იურისტები). მოცემული ანგარიში, 
ასევე, მიზნად ისახავს, მოსამართლის მიუკერძოებულობაზე შესაძლო ზეგავლენის მომხდენი ფაქტორების 
ინდენტიფიცირებასა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას, რომელიც საკანონმდებლო და 
სტრუქტურული რეფორმების გატარებას გულისხმობს. ამ ტიპის კვლევა საქართველოში პირველად 
მომზადდა და მასში წარმოდგენილი მიგნებები 2018 წლის აპრილისთვის არსებულ მდგომარეობას 
ასახავს. კვლევის ფარგლებში სამუშაო 3 ძირითადი მიმართულებით წარიმართა, რომელთა 
საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა ძირითადი მიგნებების გაკეთება და შესაბამისი რეკომენდაციების 
შემუშავება:

1. სასამართლოში კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორების იდენტიფიცირება

ამ მიმართულებით, კვლევა, ძირითადად, დაეფუძნა (ა) „საერთაშორისო გამჭვირვალობის” 
გლობალური მოძრაობის მიერ სასამართლოში კორუფციასთან საბრძოლველად შემუშავებულ 
გზამკვლევს,6 რომელშიც გამოკვეთილია სასამართლოში კორუფციის რისკების ზრდის ხელშემწყობი 
ძირითადი ფაქტორები; (ბ) ასევე, მხედველობაში იქნა მიღებული „სასამართლოში კორუფციის 
შემცირების” შესახებ USAID-ის პროგრამის მიმოხილვაში გათვალისწინებული პრობლემური 
საკითხების ჩამონათვალი და ინდიკატორები.7 მოცემულ დოკუმენტებში არსებული სტანდარტების 
გათვალისწინებით კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა კანონმდებლობის ის ხარვეზები და 

5 Combating Corruption in Judicial Systems Advocacy Toolkit, Transparency International, 2007, p. xxi ; Available 
at: https://goo.gl/afyTpd 
6 Combating Corruption in Judicial Systems Advocacy Toolkit, Transparency International, 2007;Available at: 
https://goo.gl/afyTpd 
7 Reducing Corruption in the Judiciary, Office of Democracy and Governance – USAID Program Brief, 2009; 
Available at: https://goo.gl/3t3jio 

https://goo.gl/afyTpd
https://goo.gl/afyTpd
https://goo.gl/3t3jio
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დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომელიც შესაძლოა, საფრთხის შემცველი იყოს როგორც მოსამართლეთა 
ძლიერი თვითმმართველობის ჩამოყალიბებისა და სასამართლოს სწორად ადმინისტრირებისათვის, 
ასევე სისტემაში არასათანადო ჩარევის კუთხით. კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო 
სასამართლოს „შიდა დამოუკიდებლობის” შეფასებას, რომელშიც იგულისხმება ინდივიდუალური 
მოსამართლეების დაცვა იმ გავლენიანი მოსამართლეებისაგან, რომელთაც თავიანთი პოზიციიდან 
გამომდინარე გარკვეული ძალაუფლება გააჩნიათ. კერძოდ, აქვთ შესაძლებლობა, გადაწყვეტილება 
მიიღონ მოსამართლეთა გათავისუფლებაზე, დაწინაურებასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. ამ 
მიმართულებით რეკომენდაციების შემუშავებისას, გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივი კონტექსტი 
და სხვადასხვა აქტორს შორის ჩამოყალიბებული ურთიერთობების სპეციფიკა. 

2. შესაძლო კორუფციის რისკების შეფასება საქმეთა ანალიზის საფუძველზე

კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებას იმ კონკრეტული საქმეების ანალიზი წარმოადგენდა, რომლებშიც, 
შესაძლოა, კორუფციის ნიშნები იკვეთებოდეს. კვლევაში მოცემული საქმეთა ნაწილი უკანასკნელი 
წლების მანძილზე საზოგადოების ინტერესის სფეროში მოექცა და საფუძვლიანი ეჭვები გააჩინა 
მოსამართლის მიუკერძოებლობის ან მასზე შესაძლო არასათანადო ზეგავლენის მოხდენის კუთხით. 
აღნიშნული საქმეების შესწავლის მოთხოვნით, ზოგ შემთხვევაში, თავად დაინტერესებულმა მხარეებმა 
მოგვმართეს, ხოლო, ზოგიერთი საქმით, ორგანიზაცია მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის 
გათვალისწინებით, თავად დაინტერესდა და ღიად არსებული მონაცემების მეშვეობით შეისწავლა. 
ანგარიშში 7 ამგვარი საქმეა განხილული.

3. არსებული განწყობების შესწავლა სამართლის სფეროში აღიარებულ სპეციალისტებთან 
კომუნიკაციისა და საჯაროდ არსებული მონაცემების ანალიზის საფუძველზე 

სასამართლო სისტემაში კორუფციასთან დაკავშირებული განწყობების შესწავლის მიზნით, კვლევის 
ფარგლებში მართლმსაჯულების სისტემასთან დაკავშირებულ პირებთან 7 ჩაღრმავებული ინტერვიუ 
ჩატარდა. გამოკითხულ პირთა შორის იყვნენ: უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე (10 წელზე მეტი სამოსამართლო გამოცდილებით), 2 ყოფილი 
მოსამართლე (რომელთაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში დატოვეს მოსამართლის თანამდებობა), 
2 მოქმედი ადვოკატი, (რომლებიც აქტიურ საადვოკატო საქმინობას ეწევიან) და 1 სადისციპლინო 
კოლეგიის ყოფილი წევრი. ინტერვიუების პროცესი 2017 წლის 10 ოქტომბრიდან 2017 წლის 10 
ნოემბრამდე პერიოდს მოიცავდა. რადგან კვლევისათვის მნიშვნელოვანი იყო რესპონდენტთა 
ღიაობა და რეალური განწყობების გამოვლენა, გამოკითხულ პირთა ნაწილის ვინაობა 
კვლევაში არ არის დაკონკრეტებული. გარდა ამისა, კვლევის ფარლებში გამოკითხული იქნა 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე, მამუკა ახვლედიანი, მის მიმართ 
გაჟღერებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. რესპონდენტების მოსაზრებები ანგარიშში თემატურადაა 
წარმოდგენილი, თუმცა კვლევაში მოცემული მიგნებები არ ეფუძნება მხოლოდ მათ განცხადებებს, 
ისინი, ძირითადად, იურიდიულ წრეებში არსებული განწყობების წარმოჩენას ისახავს მიზნად. 
ამ მიზნით, ანგარიშში ასევე გამოყენებულია საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგები. 

აღსანიშნავია, რომ საკვლევ თემატიკასთან დაკავშირებით არსებული განწყობების სრულყოფილად 
წარმოჩენის მიზნით ინტერვიუსათვის შეირჩა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 
და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი მდივანი (2013-2017 წლები) ლევან მურუსიძეც, რომელიც 
ასევე სასამართლოში არსებული გავლენიანი ჯგუფის აქტიურ წევრად მიიჩნევა. თუმცა, მან კვლევაში 
მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. 
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1. სასამართლოში კორუფციის მომეტებული რისკების შესახებ 
არსებული განწყობები
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები მოწმობს, რომ 2012 
წლის შემდეგ ერთმნიშვნელოვნად გაზრდილია გამამართლებელი განაჩენებისა და სახელმწიფო 
ორგანოების წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილებების რიცხვი,8 მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა 
კვლევის მონაცემები ყოველწლიურად ადასტურებს, რომ საქართველოში სასამართლომ საზოგადოების 
ნდობის საკმარისი ხარისხის მოპოვება ამ დრომდე ვერ შეძლო. 2018 წელს „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველოს“ დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, 
რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს,გამოკითხულთა 35% მიიჩნევს, რომ სასამართლო 
სისტემა კორუმპირებულია, ხოლო რესპოდენტების 58%-ს სჯერა, რომ მართლმსაჯულების 
სისტემა მმართველი პარტიის გავლენის ქვეშაა.9 სასამართლო სისტემისადმი, განსაკუთრებით კი 
მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესისადმი, საზოგადოების ნდობის დაბალ 
ხარისხზეა ყურადღება გამახვილებული კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლ სახელმწიფოთა ჯგუფის 
(GRECO) შეფასების IV რაუნდის ანგარიშში.10 შეშფოთების საგანი გახდა „მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის” 2017-2018 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის შედეგებიც, რომელთა 
მიხედვითაც, სასამართლოს დამოუკიდებლობა საქართველოში, წინა წლის ინდექსთან შედარებით, 
24 პოზიციით გაუარესდა.11 

„აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ჩარევა სასამართლო სისტემაში კვლავ 
რჩება მნიშვნელოვან პრობლემად. პრობლემას წარმოადგენს ასევე სამართალწარმოების 
პროცესში გამჭვირვალობისა და პროფესიონალიზმის ნაკლებობა” - Freedom House, 2018 
წელი.*

8 საქართველოს უზენაეს სასამართლოში 2016 წელს კერძო პირებმა სახელმწიფოსთან დავაში მოიგეს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა 64%, ხოლო 2011 წელს - 47%; 2008-2011 წლებში გამამართლებელი განაჩენი 
გამოვიდა 112 პირის მიმართ, ხოლო 2013-2016 წლებში - 643 პირის მიმართ; 2013-2016 წლებში, 2008-2011 
წლებთან შედარებით, 53%-ით ნაკლებ შემთხვევაში იქნა გამოყენებული პატიმრობა - სასამართლო სისტემის 2013-
2017 წლების ანგარიში, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2017.
9 საზოგადოებრივი აზრის კვლევა: კორუფცია, ნდობა ინსტიტუტების მიმართ და საჯარო პოლიტიკის საკითხები, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, 2018; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ryjvDu
10 Corruption Prevention in Respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors, 4th Evaluation Round, 
Evaluation Report for Georgia, GRECO, 2016; Available at: https://goo.gl/siw2yr 
11 World Economic Forum Global Competitiveness Index 2017-2018; Available at: https://goo.gl/B4VkiU 

* Freedom in the World 2018 (Georgia), Freedom House; https://goo.gl/XV24xX; see also: The Nations is 
Transit 2018 (Georgia); Available at: https://goo.gl/8TCv65 

https://bit.ly/2ryjvDu
https://goo.gl/siw2yr
https://goo.gl/B4VkiU
https://goo.gl/XV24xX
https://goo.gl/8TCv65
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“მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუცია და კანონი უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი 
მართლმსაჯულების არსებობას, კვლავ არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობასა თუ 
მიუკერძოებლობაში ჩარევის ნიშნები. მოსამართლეები მოწყვლადი იყვნენ პოლიტიკური 
ზეწოლის წინაშე, როგორც მართლმსაჯულების სისტემის შიგნით, ისე მის გარეთ.” - აშშ-ს 
სახელმწიფო დეპარტამენტის 2017 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ.*

„საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია სამოქალაქო დავების დამოუკიდებლად 
და მიუკერძოებლად განხილვა, თუმცა პრობლემურია, ამ სფეროში მოსამართლეთა 
პროფესიონალიზმის და გამჭვირვალობის ნაკლებობა საქმეთა განხილვის დროს. პრობლემად 
რჩება, ასევე, საბჭოთა ეპოქის კორუფცია და რუსული გავლენა.” - The Heritage Foundation, 
2018 წელი.**

“სახალხო დამცველის განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს საქართველოს იუსტიციის 
უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენები. [...] საბჭოს სხდომების დახურვა და საჯაროობის 
ნაკლებობა და სასამართლოს თემატიკაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 
სრული კონფრონტაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წინაშე არსებულ კრიზისულ სიტუაციაზე 
მეტყველებს. სახალხო დამცველის მოსაზრებით, სასამართლო სისტემისთვის აუცილებელი 
ინსტიტუციური რეფორმების გარეშე, შეუძლებელი ხდება სასამართლო სისტემის ეფექტიანი 
ფუნქციონირება.” საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2017 წელი.***

**   Country Reports on Human Rights Practices for 2017 (Georgia), U.S. Department of State; Available at: 
https://goo.gl/VYfdS4 
**     2018 Index of Economic Freedom (Georgia), The Heritage Foundation;  Available at: https://goo.gl/6yD5h9 
***    ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველი, 2017;  ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/JCjm3i

https://goo.gl/VYfdS4
https://goo.gl/6yD5h9
http://www.ombudsman.ge/uploads/other/5/5139.pdf
https://goo.gl/JCjm3i
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გრაფა N1: გამოკითხვა საჯარო პოლიტიკის საკითხების შესახებ, კვლევა მომზადებულია „CRRC საქართველოს” 
მიერ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” დაკვეთით. გამოკითხვა ჩატარდა 2018 წლის მარტში.

გრაფა N2: NDI-ის კვლევების შედეგები 2012-2018 წლებში.
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„წინა ხელისუფლების დროს [2004-2012 წლები [ავტ. შენიშვნა]], ფაქტობრივად, საქმეების 
100% კონტროლდებოდა [სახელმწიფოს მიერ [ავტ.შენიშვნა]], რაც ქრთამის აღების 
შემთხვევებს თითქმის სრულად გამორიცხავდა, თუმცა სხვაგვარი ჩარევები იყო პრობლემური 
მაშინ. თუ მოსამართლე რაიმე ასეთ ნაბიჯს გადადგამდა, ის აუცილებლად აღმოჩენილი 
იქნებოდა, რადგან ამისთვის უამრავი ფილტრი არსებობდა. მაგ. თავმჯდომარეები 
ერთი პრინციპით იყვნენ შერჩეული - არასასურველი გადაწვეტილებები აღმოეჩინათ და 
მიეწოდებინათ, მაგალითად, ჩინჩალაძესთვის [იმ პერიოდში უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარის მოადგილე [ავტ.შენიშვნა]] ან ვინმესთვის. შემდეგ, ესენი პროკურატურის 
მეშვეობით რამე მიზეზს მოუძებნიდნენ მოსამართლეს [დასჯის მიზნით [ავტ.შენიშვნა]] ან 
„გააციმბირებდნენ” სხვა სასამართლოში. მოკლედ, ეს მექანიზმი მუშაობდა ძალიან კარგად, 
რაც სხვა სახის კორუფციის რისკებს ამცირებდა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ის 
შეიცვალა, რომ აღარ კონტროლდება ასე ყველა საქმე. მოსამართლეთა გავლენიანმა 
ნაწილმა გადაწყვიტა, რომ მთავარი იყო მხოლოდ მათთვის სასურველი საქმეები ყოფილიყო 
კონტროლის ქვეშ. ეს სიტუაცია ქმნის ილუზიას, რომ სასამართლოს სისტემა გათავისუფლდა, 
მაგრამ შესაბამისი ინტერესის გაჩენის შემთხვევაში მათთვის ძალიან მარტივია სასურველ 
შედეგამდე მიიყვანონ საქმე.“

ყოფილი მოსამართლე 

„ადრე [2012 წელს ხელისუფლების ცვლილებამდე [ავტ.შენიშვნა]] პროკურატურას ჰქონდა 
ყველა საქმეში ინტერესი, ახლა ასე არ ერევიან [...] სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიღებული 
გადაწყვეტილებების [ბოლო 5 წლის მანძილზე [ავტ.შენიშვნა]] სტატისტიკის გაზრდა 
არ მიკვირს. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის დონე ადმინისტრაციულ და სისხლის 
საქმეებზეც გაზრდილია, თუ სახელმწიფოს ან კორუფციული ინტერესი არაა საქმეში.”

მოქმედი ადვოკატი 

ბოლო რამდენიმე წელია საერთო სასამართლოების სისტემაში კორუფციის შესაძლო შემთხვევების 
შესახებ სულ უფრო ხშირად საუბრობენ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებიც. 
ინვესტორთა საბჭოს12 2017 წლის 14 ივნისის სხდომის ოქმის თანახმად, ევროკავშირის დელეგაციის 
თავმჯდომარემ საქართველოში, იანოშ ჰერმანმა, განაცხადა, რომ, მისი ინფორმაციით, სასამართლოში 
შეინიშნება კორუფცია და არასურველი ჩარევები. 12

„ევროდელეგაციის მიერ მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, შეინიშნება: დარღვევები 
მოსამართლეების არჩევის, დანიშვნისა და დაწინაურების პროცესში; წინასწარი გარიგებები 
საქმეებთან დაკავშირებით; პროცედურული ხარვეზები; ფავორიტიზმი; კორუფცია და 
არასასურველი ჩარევები.” 

იანოშ ჰერმანი, ინვესტორთა საბჭოს 2017 წლის 14 ივნისის სხდომა

12 საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან არსებული დამოუკიდებელი საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც მიზნად 
ისახავს დიალოგის წარმოებას კერძო სექტორის მეწარმე სუბიექტებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დონორებსა 
და საქართველოს მთავრობას შორის ხელსაყრელი, არადისკრიმინაციული, გამჭვირვალე და სამართლიანი ბიზნეს 
და საინვესტიციო კლიმატის შესაქმნელად; ხელმისაწვდომია: http://ics.ge/ 

http://ics.ge/
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სასამართლოში კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე განცხადებები გაკეთდა ბიზნეს ასოციაციების, მათ 
შორის, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის,13 მიერ. გახმაურებულ საქმეებში შესაძლო არასათანადო 
ჩარევების შესახებ არაერთი მიმართვა გავრცელდა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა14 
და საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდანაც.15 გარდა ამისა, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოსთან” დახურულ შეხვედრებზე, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, ისევე როგორც 
ადვოკატები, ხშირად გამოთქვამდნენ შეშფოთებას კორუფციის შესაძლო შემთხვევების გახშირების 
გამო.

„წელს პირველად მოხდა როდესაც ჩვენთან მოვიდნენ ახალი კლიენტები, საკმაოდ მსხვილი 
საქმეებით, და არ ავიღეთ მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ჩვენ 
უნდა შეგვესრულებინა არა მარტო იურიდიული მომსახურება, არამედ დაგველაგებინა 
ურთიერთობა სასამართლოსთან განსხვავებული წესით.”

მოქმედი ადვოკატი

„ვიცი, ვინ არიან ის კონკრეტული ადვოკატები, რომლებიც ჩინჩალაძესთან [თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს თავმჯდომარე და უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის მოადგილე [ავტ.
შენიშვნა]] აგვარებენ საქმეებს [...] რომ მოვინდომო, ვიცი,  როგორ და ვისთან უნდა ჩავაწყო საქმე”

მოქმედი ადვოკატი 

„მას შემდეგ, რაც ჩემთან ერთ-ერთი მსხვილი კლიენტი მოვიდა და მითხრა, რომ საქმე უნდა 
„დამელაგებინა” სასამართლოში, დავიწყე ჩვენი რეპუტაციის შესწავლა. შევხვდი არაერთ 
მოსამართლეს და ადვოკატს. გავარკვიე, რომ ეს არ იყო ჩვენი პრობლემა, პრობლემა 
იყო საზოგადოების აღქმაში. მათ აქვთ უკვე აღქმა და ეს აღქმა არის რეალისტური, რომ 
სასამართლოში თუ გინდა მნიშვნელოვანი საქმის კარგად დასრულება, გარდა კარგი 
იურისტისა, აუცილებელია სასურველი კონტაქტები. ამის შემდეგ უბრალოდ არ ვიღებთ 
მსხვილ დავებს ან ვეუბნებით სადაც უნდა მიიტანონ ეს საქმე და ვინც დაეხმარებათ მსგავსი 
საქმის გაკეთებაში. “

მოქმედი ადვოკატი 

„უცხოელი ბიზნესმენები საქართველოს სასამართლოს არ ენდობიან და ეს ძალიან აძვირებს ქართული 
ბიზნესისათვის დავებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია თუნდაც საერთაშორისო არბიტრაჟში აწარმოო 
დავა. ეს ძალიან ხარჯიანია.”

მოქმედი ადვოკატი 

13 „საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტი საქართველოში კიდევ ერთხელ ეხმაურება ქვეყნის 
სასამართლო სისტემაში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებს”, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული 
კომიტეტი საქართველოში, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/8T4GN6 
14 იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებები „კაბელების” (ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/Cd8qxs) და 
ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის (ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/uhQQM6) საქმეებზე; 
15 Observations on the human rights situation in Georgia: An update on justice reforms, tolerance and non-
discrimination,Council of Europe, Commissioner for Human Rights, 12 January, Strasbourg, 2016, par. 10; 
Available at: https://bit.ly/2yFPxV1

https://goo.gl/8T4GN6
https://goo.gl/Cd8qxs
https://goo.gl/uhQQM6
https://bit.ly/2yFPxV1
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ადვოკატებმა, ინტერვიუს ფარგლებში განაცხადეს, რომ მათ ყველა კატეგორიის დავაში არ 
უჩნდებათ მოსამართლის მიერ ქრთამის აღების ეჭვი, თუმცა ასეთი კითხვები ხშირად ჩნდება მაღალი 
ღირებულების სამოქალაქო დავებში. ამავდროულად, ადვოკატები კორუფციის მომეტებულ რისკებს, 
ძირითადად, რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო ინსტანციებში ხედავენ. მათივე განცხადებით, 
კორუფციული გარიგებები, ძირითადად, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მონაწილეობით იდება, 
რომელთაც სისტემის შიგნით „ბოსებად” მოიხსენიებენ. კვლევის ფარგლებში გამოკითხულმა ერთ-
ერთმა ადვოკატმა აღნიშნა, რომ მისთვის ცნობილია ის სქემა, რომლითაც სასამართლოში საქმეები 
„ლაგდება” და რომ, შესაბამისი სურვილის შემთხვევაში, მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფს აქვს 
შესაძლებლობა კონკრეტული საქმე იმ მოსამართლეს დააწეროს, რომელიც მათი გავლენის ქვეშაა. 
აქვე, კიდევ ერთხელ აღვნიშნათ, რომ კვლევაში მოცემული მიგნებები არ ეფუძნება მხოლოდ 
გამოკითხულ პირთა განცხადებებს, ისინი ძირითადად, იურიდიულ წრეებში არსებული 
განწყობების წარმოჩენას ისახავს მიზნად.

„იმ ხალხს, ვისაც ჩვენ მოვიხსენიებთ გავლენიანი ჯგუფის წევრებად, თავად მოსამართლეები 
„ბოსებს” უწოდებენ. „ბოსები” ჩართული არიან კორუფციულ გარიგებებში და სახელმწიფო 
დაკვეთების შესრულებაში, ხოლო ის მოსამართლეები, რომლებიც მათი გავლენის ქვეშ 
არიან, ასრულებენ დავალებას. გავლენის ქვეშ მოქცევაში იგულისხმება ის, რომ მოსამართლე 
ვალშია „ბოსებთან” რადგან ის თანამდებობაზე მათ დანიშნეს და ის ფაქტი, რომ იღებს 
ხელფასს, არის საკმარისი იმისთვის, რომ დამატებითი ანაზღაურების გარეშე შეასრულოს 
მათი მითითება. “

„როგორც წესი, დღეს უკვე ფული თავად საქმის განმხილველ მოსამართლემდე არ მიდის. 
საქმეები ლაგდება „ბოსებთან”. ანუ, მაგალითად, გავლენიანი ჯგუფის წევრი მოსამართლე 
იღებს ფულს და შემდეგ საქმეებს ანაწილებს იმ მოსამართლეებთან, რომლებიც მათი 
გავლენის ქვეშ არიან. თუ საქმე დაეწერა იმ მოსამართლეს, რომელიც მათი გავლენის 
ქვეშ არ არის, ასეთების რიცხვი კი ძალიან მცირეა, ისინი უზრუნველყოფენ, რომ საქმე 
გადაეწეროს მართვად მოსამართლეს. ჯერჯერობით უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო 
პალატას ვერ აკონტროლებენ.”

მოქმედი ადვოკატი

„ქონებრივი სარგებლის მიღებას გამოვრიცხავ. მაქვს კოლეგებთან კავშირი და ვიცნობ 
მათ მოსაზრებებს ამ თემაზე, ამიტომ ვამბობ. მაგრამ რაც შეეხება ე.წ ელიტურ კორუფციას, 
სასამართლოში არის ამის ნოყიერი ნიადაგი. თუკი ელიტარულ ჯგუფს დააინტერესებს კონკრეტულ 
საქმეზე კორუფციული გარიგებების დადება, მათ აქვთ ამის შესაძლებლობა სწორედ შიდა 
გავლენების და სრულად ცენტრალიზებული მმართველობიდან გამომდინარე.”

ყოფილი მოსამართლე

„ძალიან ცუდი სიტუაციაა აპელაციაშიც და პირველ ინსტანციაშიც. აბსოლუტურად 
კონტროლირებადი არიან მოსამართლეები. უზენაესი სასამართლოს დონეზეც, ალბათ, 
უბრალოდ იქ ბევრი შეხება არ არის... იქ არიან ძალიან საპატივცემულო მოსამართლეები, 
რომელთა დამოუკიდებლობაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ არიან მოსამართლეები, რომლებიც 
ექცევიან ზეგავლენის ქვეშ. ”

მოქმედი ადვოკატი 
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იმისათვის, რომ არსებობდეს ნდობა სასამართლოს მიმართ, მნიშვნელოვანია, საზოგადოებას 
ჰქონდეს განცდა, რომ მოსამართლეებს მაღალი კვალიფიკაცია აქვთ და მიუკერძოებლები არიან. 
საზოგადოებაში არსებული, თუნდაც მცდარი აღქმები კორუფციის არსებობის შესახებ ძირს უთხრის 
სასამართლო სისტემისადმი ნდობას. იმას, აღიქმება თუ არა სასამართლო კორუმპირებულ ინსტიტუტად, 
უდიდესი გავლენის მოხდენა შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზეც. ინვესტორებისთვის 
მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, რომ დავის წარმოშობის შემთხვევაში, მათი საქმე მიუკერძოებლად 
და სამართლიანად გადაწყდება. შესაბამისად, დამოუკიდებელი და კორუფციისაგან თავისუფალი 
სასამართლო საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს განვითარებისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი 
კომპონენტია.16 

2. ხელისუფლების როლი სასამართლოში არასათანადო გავლენების 
არსებობაში
სასამართლოში კორუფციის რისკების ძირითად ხელშემწყობ ფაქტორს სასამართლო სისტემის 
სრულყოფილად და საფუძვლიანად რეფორმირების პოლიტიკური ნების არარსებობა წარმოადგენს, 
რაც, შესაძლოა, თავად ხელისუფლების არაჯანსაღ პოლიტიკურ ინტერესზე მიუთითებდეს. 2012 
წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ ნათელი გახდა, რომ კოალიციამ 
„ქართული ოცნება” საბოლოოდ სწორედ მოსამართლეთა იმ ჯგუფს გამოუცხადა მხარდაჭერა, 
რომელთა მიმართაც თავდაპირველად მძაფრი კრიტიკით გამოირჩეოდა. რამდენიმე „ტალღად” 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად, ხელისუფლებამ ვერ გამოავლინა 
სასამართლოს თვისებრივი რეფორმის მტკიცე ნება. სამწუხაროდ, რეფორმამ სათანადოდ ვერ მოიცვა 
ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც აუცილებელია სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისა და 
დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად [დეტალური ანალიზი მოცემულია ანგარიშის 
მომდევნო თავებში]. არასრულყოფილი რეფორმების შედეგად, სისტემის კონტროლის ბერკეტები 
კვლავ იმ პირებმა შეინარჩუნეს, რომელთა წარსული საქმიანობაც სასამართლოსადმი უნდობლობის 
მთავარ მიზეზს წარმოადგენდა.

2.1. სასამართლოში არსებული მდგომარეობა 2012 წლის არჩევნებამდე
საბჭოთა პერიოდის შემდგომ საქართველოში სასამართლო სისტემის რეფორმირების პირველი 
მცდელობა 1998 წელს მთავრობის ინიციატივით მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის შემოღება 
იყო, თუმცა რეფორმის პროცესი არ გაგრძელებულა და იმ პერიოდში კორუფცია (განსაკუთრებით 
მისი ყველაზე თვალსაჩინო ფორმა - ქრთამის აღება) ფართოდ გავრცელდა სასამართლო სისტემაში. 
2004 წელს, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოსამართლეთა 
ანაზღაურება და გამკაცრდა კონტროლი წვრილმანი კორუფციის ფაქტებზე. 2004-2005 წლებში 
რამდენიმე მოსამართლე გათავისუფლდა თანამდებობიდან ქრთამის აღების გამო.17 ამ ცვლილებებმა 
ქრთამის აღების ფაქტები მნიშვნელოვნად შეამცირა, თუმცა მწვავე პრობლემად იქცა აღმასრულებელი 
ხელისუფლების, განსაკუთრებით პროკურატურის, ძლიერი გავლენა სასამართლოზე.18 ამას ისიც 

16 Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Transparency International, p. xxii; Available 
at: https://goo.gl/ixXvMU 
17 Countries at the Crossroads: Georgia, Freedom House, 2006; Available at: https://goo.gl/SKJ9MU 
18 ნინო გვენეტაძემ 2015 წელს განაცხადა, რომ გასულ წლებში მოსამართლეთა გადაყვანა სხვა სასამართლოებში 
მათი დასჯის მიზნით ხდებოდა, „რა იცვლება სასამართლო სისტემაში - ინტერვიუ უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარესთან”, ნეტგაზეთი, 2015;  ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2s4dZtz; 2006 წელს ნინო გვენეტაძე 
უზენაესი სასამართლოს რამდენიმე მოსამართლესთან ერთად, დისციპლინური საფუძვლით გათავისუფლდა 
თანამდებობიდან. მათ სასამართლო სისტემა არასწორი გადაწყვეტილების მიღებას ედავებოდა . თანამდებობიდან 
გათავისუფლებამდე ნინო გვენეტაძემ უზენაესი სასამართლოს ორ მოსამართლესთან ერთად საჯაროდ გააკეთა 
განცხადება, რომ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი (რომელიც 2015 წელს თავად ნინო 
გვენეტაძემ ჩაანაცვლა ამ თანამდებობაზე) ზეწოლას ახდენდა მოსამართლეებზე და პროკურატურის ინტერესებს 
ემსახურებოდა. „მოსამართლეები ზეწოლის წინააღმდეგ გამოდიან”, Civil.ge 2005; ხელმისაწვდომია: https://bit.
ly/2GKvjYZ; იხ.ასევე: „მართლმსაჯულება საქართველოში”, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 
2010; ხელმისაწვდომია: https: //goo.gl/D6vdjw; 2004 Country Reports on Human Rights Practices-Georgia, US 
Department of State; Available at: https://goo.gl/xcXsWn; 2006 Country Reports on Human Rights Practices-
Georgia, US Department of State; Available at: https://goo.gl/GrSCfL 

https://goo.gl/ixXvMU
https://goo.gl/SKJ9MU
https://bit.ly/2s4dZtz
https://bit.ly/2GKvjYZ
https://bit.ly/2GKvjYZ
https://goo.gl/xcXsWn
https://goo.gl/GrSCfL
https://goo.gl/GrSCfL
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მოწმობს, რომ ამ პერიოდში სისხლისა და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეების აბსოლუტური 
უმრავლესობა სახელმწიფოს სასარგებლოდ სრულდებოდა.19 ამერიკის შეერთებული შტატების 
სახელმწიფო დეპარტამენტის 2006 წლის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოში ხშირი იყო 
მოსამართლეებთან ex parte კომუნიკაციები, რა დროსაც მხარეები, მათ შორის პროკურორები, 
საქმეზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით მოსამართლეებზე ზეწოლას ახორციელებდნენ. სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ანგარიშში ეს ვითარება საბჭოთა ეპოქის „სატელეფონო მართლმსაჯულებასთანაა” 
შედარებული.20 ამ პერიოდში სასამართლოს მიერ მიღებული ცალკეული გადაწყვეტილებები 
მწვავე კრიტიკის საგანი ხდებოდა როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს, ისე 
ადგილობრივი21 და საერთაშორისო ორგანიზაციების22 მხრიდან. საზოგადოების განსაკუთრებული 
აღშფოთება 2006 წელს სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმეზე განხორციელებულმა 
მართლმსაჯულებამ გამოიწვია. მოცემულ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 
აღნიშნა, რომ გაოგნებას იწვევდა შიდა სასამართლოებთან ერთად სახელმწიფო ხელისუფლების 
სხვადასხვა განშტოების ხმაშეწყობილი მოქმედება, რათა ამ შემზარავი მკვლელობის საქმეზე 
როგორმე არ განხოციელებულიყო მართლმსაჯულება.23 ამავე პერიოდში ფიქსირდებოდა სისტემური 
ხარვეზები ხელისუფლების შესაძლო პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ არსებული სისხლის 
სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევთა საქმეების განხილვისას,24 განსაკუთრებით 
წინასაარჩევნო პერიოდში.25 მართლმსაჯულების სისტემაში მსგავსი ვითარება 2012 წლამდე 
(ხელისუფლების ცვლილებამდე) შენარჩუნდა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ გლობალური 
კორუფციის ბარომეტრის კვლევის ფარგლებში 2012 წლის სექტემბერში ჩატარებული გამოკითხვისას 
შეკითხვაზე: „რომელ ინსტიტუტს მიიჩნევთ ყველაზე კორუმპირებულად“, რესპონდენტთა ყველაზე 
მეტმა რაოდენობამ (51%) სასამართლო დაასახელა.26

2.2 სასამართლოში არსებული მდგომარეობა 2012-2014 წლებში

2.2.1. ახალი ხელისუფლების დაძაბული ურთიერთობა სასამართლოსთან
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება 
სამართლიანი სასამართლოს შექმნა იყო.27 არჩევნების შემდეგ ხელისუფლება თავდაპირველად 
მოსამართლეთა კორპუსის მიმართ მწვავე განცხადებებით28 გამოირჩეოდა. მთავრობის 
წარმომადგენლები განსაკუთრებით კრიტიკულნი იყვნენ იმ მოსამართლეების მიმართ, რომელთაც 
წინა ხელისუფლების პერიოდში გახმაურებული საქმეები ჰქონდათ განხილული.29

მმართველობაში მოსვლის პირველსავე დღეებში „ქართული ოცნების” ლიდერმა, ბიძინა 
ივანიშვილმა, განაცხადა, რომ დავის წამოწყებას აპირებდა მოსამართლის წინააღმდეგ, „რომელმაც 
წინასაარჩევნო პერიოდში „ქართული ოცნების” წარმომადგენლების მიმართ ერთ დღეში 60 უკანონო 

19 Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, Transparency International, 2007, p. 205-
206; Available at: https://goo.gl/ixXvMU
20 2006 Country Reports on Human Rights Practices-Georgia, US Department of State; Available at:
https://goo.gl/GrSCfL 
21 „სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმეები”, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2012; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/VKQZMD 
22 Nations in Transit 2011, Georgia, Freedom House; Available at: https://goo.gl/yad694 
23 საქმე „ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ”, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 
სტრასბურგი, 2011 წლის 26 აპრილი; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/36A4hr
24 „სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
საქმეები”, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2011; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/6wdJwn 
25 „წინასაარჩევნო გარემოს შემაჯამებელი შეფასება”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 2012; 
ხელმისაწვდომია:https://goo.gl/V2wJa8; წინასაარჩევნო პროცესების ანალიზი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო, 2012; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/z7uyMP 
26 Global Corruption Barometer 2013, Transparency International; Available at: https://goo.gl/o7Brhp 
27 საარჩევნო ბლოკის „ბიძინა ივანიშვილი - ქართული ოცნება” საარჩევნო პროგრამა, 2012; ხელმისაწვდომია:
https://goo.gl/me3ku1
28 „მე პირადად განვაცხადე, რომ ვაპირებ ერთ-ერთ მოსამართლეს ვუჩივლო”, იხ.ბიძინა ივანიშვილის 2012 წლის 
2 ოქტომბრის ინტერვიუ; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/pfFNwW 
29 თეა წულუკიანი: „ვურჩევ მოსამართლეებს საკუთარ სინდისთან მარტო დარჩნენ მანამ, სანამ დროა”, საინფორმაციო 
პორტალი For.ge, 2012; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/mjQff2 
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გადაწყვეტილება მიიღო.”30 ამავე პერიოდში, იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატმა, თეა წულუკიანმა, 
მოსამართლეების იმ ნაწილს, რომელთაც მისი განცხადებით, საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის 
სამარცხვინო გადაწყვეტილებები ჰქონდათ მიღებული, სანამ დრო იყო, საკუთარ სინდისთან მარტო 
დარჩენა ურჩია [სტილი დაცულია]. თეა წულუკიანმა ასევე განაცხადა, რომ ასეთი მოსამართლეებისაგან 
გათავისუფლებაში ხელისუფლებას ხელს მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინიციპი უშლიდა, 
რომელიც უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე მოსამართლის ხელშეუხებლობას მოითხოვდა.31 
ამ დროისათვის მოსამართლეთა კორპუსის აბსოლუტური უმრავლესობა 2005-2007 წლებში იყო 
დანიშნული, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მათ ათწლიანი უფლებამოსილების ვადა 2015-2017 წლებში 
ეწურებოდათ.

ახალ ხელისუფლებასა და სასამართლოს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიძაბა, 
რაც სასამართლომ ყოფილი ხელისუფლების მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების სისხლის 
სამართლის საქმეების განხილვა დაიწყო. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ბიძინა ივანიშვილის, 
განცხადებით, ამ პერიოდში სასამართლო კვლავ ზეგავლენის ქვეშ იყო და ცდილობდა ახალი 
მთავრობისათვის ხელი შეეშალა, რის გამოც პროკურატურა იმასაც ვერ აღწევდა, რომ სასამართლოს 
რეალური კრიმინალისათვის პატიმრობა მიესაჯა.32 იმ ფაქტს, რომ ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის 
პირების საქმეებზე გამამართლებელი განაჩენების33 სიმრავლეს ხელისუფლება მტკივნეულად 
აღიქვამდა, ადასტურებს იუსტიციის მინისტრის სიტყვებიც: „საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიგოს, რომ 
ამ ხალხს ათავისუფლებს კუბლაშვილის სასამართლო და არა პროკურატურა!”.34

2013 წლის დასაწყისში ხელისუფლებამ პარლამენტში მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი 
კომისიის შექმნის შესახებ კანონპროექტი წარადგინა. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, კომისიის 
შექმნა აუცილებელი იყო წინა ხელისუფლების პერიოდში „სისხლის სამართლის უსამართლოდ 
განხილული საქმეების” გამოსავლენად და შესაცვლელად. 35 2013 წლის 16 ივნისს, მოსამართლეთა 
კონფერენციის გახსნამდე, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ, კოტე კუბლაშვილმა, 
კანონპროექტთან დაკავშირებით მოსამართლეებს შემდეგი სიტყვებით მიმართა: „ჩემი პოზიცია არის, 
რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეიქმნას პარალელური სასამართლო. ამ სასამართლოს 
დასკვნა არ შეიძლება შემდეგ მოსამართლეთა დასჯის საფუძველი გახდეს.”36

პარალელურად, 2013 წლის მაისში, ძალაში შევიდა მართლმსაჯულების რეფორმის „პირველი ტალღის” 
სახელით ცნობილი საკანონმდებლო ცვლილებები. სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის” 
ფარგლებში განხორციელებული ცვლილებების დიდი ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
მანამდე გამოთქმულ კრიტიკასა და რეკომენდაციებს ეფუძნებოდა. რეფორმის განხორციელებით 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა სასამართლოს ადმინისტრირების მთავარი ორგანოს - იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს დეპოლიტიზების მიმართულებით (მაგ. კანონით შეიზღუდა პოლიტიკოსების 
არჩევის შესაძლებლობა საბჭოში) და გაიზარდა მოსამართლეთა თვითმმართველობის როლი (მაგ. 
მოსამართლეებს მიეცათ შესაძლებლობა თავად წარედგინათ და აერჩიათ საბჭოს მოსამართლე 
წევრები). შესაბამისად, აღნიშნული რეფორმა მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად შეფასდა.37 
მიუხედავად ამისა, ამ პერიოდში ხელისუფლებასა და სასამართლო სისტემას შორის არსებულმა 
დაძაბულობამ მოსამართლეთა დიდი ნაწილის მმართველი ძალის წინააღმდეგ კონსოლიდირება 
გამოიწვია. 

30 „ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებას ციხის თანამშრომლების პატრულით ჩანაცვლებისკენ და თამაზაშვილის 
გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს”, საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესნიუსი, 2012; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/4qUK5i
31 თეა წულუკიანი: „ვურჩევ მოსამართლეებს საკუთარ სინდისთან მარტო დარჩნენ მანამ, სანამ დროა“, სააგენტო 
For.ge, 2012; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/hVKJCM 
32 იხ. ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ გადაცემაში 2030, GDS, 2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/9mtvzH 
33 „სასამართლომ ბაჩო ახალაია მეორე საქმეში გაამართლა”, რადიო თავისუფლება, 2013; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/ZrrFm4 
34 თეა წულუკიანი: „საზოგადოებამ კარგად უნდა გაიგოს, რომ ამ ხალხს ათავისუფლებს კუბლაშვილის სასამართლო 
და არა პროკურატურა!”, საინფორმაციო პორტალი For.ge, 2012; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/WqzRWh 
35 „თეა წულუკიანი: მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის კანონპროექტზე ვენეციის კომისიამ დადებითი 
დასკვნა მოამზადა”,საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრესნიუსი, 2013; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/KXcddm 
36 „კუბლაშვილი: არ შეიძლება შეიქმნას პარალელური სასამართლო”, ტაბულა, 2013; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/hM2bR8 
37 „ახალი სასამართლო რეფორმების შედარებითი ანალიზი”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა- საქართველო, 
2013; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/gptjuo 

https://goo.gl/hVKJCM
https://goo.gl/9mtvzH
https://goo.gl/ZrrFm4
https://goo.gl/WqzRWh
https://goo.gl/KXcddm
https://goo.gl/hM2bR8
https://goo.gl/gptjuo
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2.2.2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები
2013 წელს, სასამართლო რეფორმის „პირველი ტალღის” ცვლილებებით, ძალაში შევიდა 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს38 დაკომპლექტების ახალი წესი. ცვლილებების თანახმად, ამავე წლის 
ივნისში მოსამართლეთა კონფერენციას39 საბჭოს 15 წევრიდან 7 მოსამართლე წევრი და საბჭოს 
მდივანი (აორგანიზებს საბჭოს სხდომებს, ზედამხედველობს საბჭოს აპარატს და სხვ.) უნდა აერჩია.40 
კანონმდებლობის შესაბამისად, სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა მოსამართლეთა დანიშვნაზე, 
გათავისუფლებასა და სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობაზე პასუხისმგებელი კონსტიტუციური 
ორგანო.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევნების მიმართ მაღალი ინტერესი არსებობდა, 
რადგან მეტწილად სწორედ ახალი საბჭოს საქმიანობაზე იქნებოდა დამოკიდებული სასამართლოს 
რეფორმირების ბედი მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. მოსამართლეთა კორპუსისათვის საბჭოს 
წევრების არჩევნებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა იმის გათვალისწინებითაც, რომ 2015-
2017 წლებში მოსამართლეების უმრავლესობას უფლებამოსილების ვადა ეწურებოდა და, შესაბამისად, 
სწორედ საბჭოს ახლად არჩეულ შემადგენლობას უნდა გადაეწყვიტა მათი ხელახლა გამწესების 
საკითხი. 

2013 წლის 9 ივნისს მოსამართლეთა კონფერენცია ცხარე დისკუსიის ფონზე წარიმართა. საბჭოს 
წევრობის კანდიდატები, ძირითადად, მოსამართლეთა ორ ჯგუფს წარმოადგენდნენ. პირველი ჯგუფი 
აერთიანებდა იმ მოსამართლეებს, რომელთაც წარსულში გახმაურებული, სავარაუდოდ პოლიტიკურად 
მოტივირებული, საქმეები ჰქონდათ განხილული და ყველაზე ხშირად ხდებოდნენ ახალი ხელისუფლების 
კრიტიკის საგანი. მოსამართლეთა ამ ჯგუფის წარმომადგენლები კოლეგებს მიმართავდნენ, რომ ისინი 
ეწინააღმდეგებოდნენ მოსამართლეთა კატეგორიებად (ღირსეულ და არაღირსეულ მოსამართლეებად) 
დაყოფას და მხარს უჭერდნენ ყველა მოქმედი მოსამართლის ავტომატურად, კონკურსის გარეშე, 
უვადოდ გამწესებას.41 გარდა ამისა, ისინი კოლეგებს მიმართავდნენ, რომ თითოეული მათგანის 
წარსული საქმიანობა იყო საამაყო და აცხადებდნენ, რომ მთავრობის ინიციატივა მართლმსაჯულების 
ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ მოსამართლეთა მიმართ ანგარიშსწორების მიზნით 
შეიძლებოდა ყოფილიყო ნაკარნახევი.42 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ზაზა მეიშვილმა, 
რომელიც საბოლოოდ მოსამართლეთა კონფერენციამ საბჭოს წევრად პირველსავე ტურში აირჩია, 
კოლეგებს იუსტიციის მინისტრის მიერ პრესისათვის 3 დღით ადრე მიცემული ინტერვიუც შეახსენა. ზაზა 
მეიშვილის განცხადებით, არსებობდა საფრთხე, რომ კომისიის გადაწყვეტილებას მოსამართლეთა 
დისციპლინური დასჯა მოჰყვებოდა, რაც მისთვის მიუღებელი იყო.

38 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მართლმსაჯულების ადმინისტრირების უმაღლესი კონსტიტუციური ორგანოა, რომელიც 
სასამართლო სისტემის მართვის, მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის, მოსამართლეთა თანამდებობზე გამწესების, 
დისციპლინირებისა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე იღებს გადაწყვეტილებას. 
39 მოსამართლეთა კონფერენცია არის საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 
თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც შედგება უზენაესი სასამართლოს, სააპელაციო და რაიონული (საქალაქო) 
სასამართლოების მოსამართლეებისაგან.
40 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 15 წევრისაგან შედგება. საერთო სასამართლოებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 
წარმოადგენენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეული 8 წევრი, 
მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. 2013 წლის 9 ივნისს მოსამართლეთა კონფერენციამ საბჭოს 7 
წევრი აირჩია, ერთმა მოსამართლემ კი საბჭოში თანამდებობა შეინარჩუნა.
41 იხ. ზაზა მეიშვილის მიმართვა მოსამართლეთა კონფერენციისადმი, საქართველოს მოსამართლეთა X (რიგგარეშე) 
კონფერენციის სხდომის ოქმი, 9 ივნისი, 2013.
42 ლევან მურუსიძისა და ზაზა მეიშვილის მიმართვები მოსამართლეთა კონფერენციისადმი, საქართველოს 
მოსამართლეთა X (რიგგარეშე) კონფერენციის სხდომის ოქმი, 9 ივნისი, 2013.
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 ამონარიდი თეა წულუკიანის ინტერვიუდან, საბჭოს არჩევნებამდე 3 დღით ადრე:

„ეს იქნება დროებითი სამთავრობო კომისია, რომელიც შეისწავლის 2004-2012 წლებში 
გამოტანილ სისხლის სამართლის განაჩენებიდან ზოგიერთს და დაადგენს, იყო თუ 
არა მოსამართლის მიერ შეცდომა დაშვებული [...] თქვენ იცით, რომ 9 ივნისს იქნება 
მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც უნდა აირჩიონ იუსტიციის საბჭოს წევრები. 
მოსამართლეებს ეძლევათ ისტორიული შანსი, გათავისუფლდნენ როგორც კუბლაშვილის, 
ასევე მეიშვილის, ჩინჩალაძის, ანუ ხელმძღვანელობის დიქტატისგან. [...] ამის შემდეგ, 
იუსტიციის საბჭოს ახალ შემადგენლობასთან ერთად ჩვენ დავიწყებთ სადისციპლინო 
პროცედურების რეფორმას. სამომავლოდ, თუ ხარვეზების კომისია ამა თუ იმ ძალაში შე-
სულ განაჩენზე დაადგენს სამართლებრივ ხარვეზს და ამას დაამტკიცებს სასამართლოც, 
შემდგომ სწორედ სადისციპლინო კოლეგიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, არის თუ არა 
ღირსი მოსამართლეობისა ის ადამიანი, ვინც ეს ხარვეზი დაუშვა. “ *

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე კანდიდატთა მეორე ჯგუფს, ძირითადად, ასოციაცია 
„მოსამართლეთა ერთობის” წევრები წარმოადგენდნენ. ასოციაცია მოსამართლეთა კონფერენციამდე 
რამდენიმე დღით ადრე ჩამოყალიბდა და მის პრეზენტაციას იუსტიციის მინისტრიც ესწრებოდა.43 
ასოციაცია 50-მდე მოსამართლეს აერთიანებდა და მისი წევრები სასამართლოს წარსული და 
არსებული მდგომარეობის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულებით გამოირჩეოდნენ. „ერთობის” 
წევრები ესწრებოდნენ და საკუთარ მოსაზრებებს აქტიურად აფიქსირებდნენ იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს სხდომებზეც.

2013 წლის 9 ივნისს გამართულ მოსამართლეთა კონფერენციაზე „მოსამართლეთა ერთობის” 
წარმომადგენლებმა საბჭოს წევრად არჩევისთვის ხმათა საჭირო რაოდენობის მოპოვება ვერ მოახერხეს.44 
მოსამართლეთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, საბჭოში მოხვდნენ ის მოსამართლეები, რომლებიც 
გახმაურებულ საქმეებზე მიღებული გადაწყვეტილებით იყვნენ ცნობილნი და რომლებიც, საკუთარ 
კოლეგებს წარსული საქმიანობისათვის ხელშეუხებლობას ჰპირდებოდნენ. საიტერესოა, რომ იუსტიციის 
უმაღლეს საბჭოში კონფერენციამ სწორედ ის მოსამართლეები აირჩია, რომლებიც ყველაზე ხშირად 
იმსახურებდნენ ახალი ხელისუფლების კრიტიკას. 

43 „წულუკიანი: 9 ივნისი მართლმსაჯულების ისტორიაში დიდი დღეა”, ტაბულა, 2013; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/bNpKwD 
44 მაგ. საბჭოში ახალი წევრის არჩევნებში მონაწილე 236 მოსამართლიდან მე-2 ტურში „მოსამართლეთა 
ერთობის” მოქმედმა თავმჯდომარე მაია ბაქრაძემ მოაგროვა 100, ხოლო ლევან მურუსიძემ - 159 ხმა; საქართველოს 
მოსამართლეთა X (რიგგარეშე) კონფერენციიის სხდომის ოქმი, 9 ივნისი, 2013.
* „რა პრეტენზიები ჰქონდა წულუკიანს კბილაშვილისადმი”, საინფორმაციო პორტალი For.ge, 2013; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/tjz1FE

https://goo.gl/bNpKwD
https://goo.gl/tjz1FE
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2013 წელს მოსამართლეთა კონფერენციამ სწორედ ის წევრები აირჩია საბჭოში, 
რომლებიც ყველაზე ხშირად ხდებოდნენ ახალი ხელისუფლების კრიტიკის 
ობიექტი. მათ შორის:

ლევან მურუსიძე
მონაწილეობდა სანდრო გირგვლიანისა და სულხან 
მოლაშვილის გახმაურებული საქმეების განხილვაში

ზაზა მეიშვილი
მონაწილეობდა სანდრო გირგვლიანის გახმაურებული საქმის 
განხილვაში; საბჭოში არჩევის შემდეგ თეა წულუკიანმა მას 
სასამართლო სისტემაში ყველაზე ოდიოზური ფიგურა უწოდა

შოთა გეწაძე
2011 წელს მონაწილეობდა ბიძინა ივანიშვილისთვის 
მოქალაქეობის შეწყვეტის საქმეში; 2012 წელს,  წინასაარჩევნო 
პერიოდში იხილავდა ოპოზიციური პარტიების ადმინისტრაციული 
სამართალწარმოების წესით დაჯარიმების საქმეებს

პაატა სილაგაძე
2009 წელს განიხილა დავა ქიბარ ხალვაშის კუთვნილი კერძო 
კომპანიების საკუთრებაში არსებული ქონების ჩამორთმევასთან 
დაკავშირებით

თამარ ალანია
განიხილა არასრულწლოვანი გვანცა ყუფარაძის საქმე, 
რომელიც თეა წულუკიანის მოსაზრებით უკანონო 
მსჯავრდებული იყო*

ილონა თოდუა
2012 წელს მისი გადაწყვეტილებით 2 383 097 ლარით დაჯარიმდა 
კოალიცია „ქართულ ოცნებაში” შემავალი პოლიტიკური პარტიები

* გვანცა ყუფარაძის საქმეში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის დარღვევა
არ დაადგინა.
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იუსტიციის მინისტრმა მოსამართლეთა კონფერენციის გადაწყვეტილებებს „უცნაური” უწოდა და 
განაცხადა, რომ განსაკუთრებით იმ ფაქტმა გააოცა, რომ „ყველაზე ოდიოზური ფიგურა პირველსავე 
ტურში უპრობლემოდ იქნა არჩეული“. მინისტრმა ასევე მიმართა პარლამენტს და განაცხადა, 
რომ იმ შედეგებიდან გამომდინარე, რომლებიც მოსამართლეებმა აჩვენეს, პარლამენტს ჰქონდა 
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დამოუკიდებელ, 
კომპეტენტურ და მიუკერძოებელ ექვს წევრს აირჩევდა საბჭოს შემადგენლობაში.45

„2012 წელს მოსულმა ხელისუფლებამ თავდაპირველად დიდი შეტევა განახორციელა 
სასამართლოზე, რის შედეგადაც სასამართლო სისტემა ფაქტობრივად იძულებული გახდა 
რაღაც ფორმით რაღაც ჯგუფის ირგვლივ შეკრებილიყო. ხელისუფლების მხრიდან ხდებოდა 
უაპელაციოდ მოსამართლეებისთვის იარლიყების მიკერება, ვინც მათთვის სასურველ 
გადაწყვეტილებას არ მიიღებდა იყო „ნაციონალი” და ა.შ. ძირითადად, იუსტიციის მინისტრის 
მხრიდან იყო ეს ყველაფერი. ამ მოსამართლეებს არ უნდოდათ გახმაურებული საქმეების 
განხილვა, რადგან იცოდნენ, რომ ასეთ შემთხვევაში მათი ბიოგრაფია კიდევ ერთხელ 
ამოიწეოდა და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ. ასეთმა მდგომარეობამ 
არასწორად შეკრა სასამართლო სისტემა, რადგან იმ სიტუაციაში ხელისუფლების მხარეს 
დგომა გამოიწვევდა, ფაქტობრივად, სასამართლო სისტემის ნგრევას.

ამავე პერიოდში მოსამართლეთა კორპუსს გამოეყო კიდევ ერთი ჯგუფი. ეს, ძირითადად, 
ის მოსამართლეები იყვნენ, რომლებიც მოსამართლეთა „ერთობაში” გაერთიანდნენ და 
რომელთაც მალე ეწურებოდათ ვადა. ესეც არასწორად მოხდა იმიტომ, რომ მათ ჰქონდათ 
ხელისუფლებასთან კავშირი. ზუსტად ვიცი, რომ ჰქონდათ შეხვედრები იუსტიციის მინისტრთან 
და მისგანაც იყო მხარდაჭერა. ეს კიდევ უფრო კარგად გამოიყენა ჩინჩალაძე-მურუსიძის 
ჯგუფმა და დანარჩენი ნაწილი გააერთიანა იმისთვის, რომ მეორე ჯგუფისთვის ამის 
საშუალება არ მიეცათ. სამწუხაროდ, უმრავლესობის არჩევანი გაკეთდა სწორედ ჩინჩალაძე-
მურუსიძის ჯგუფზე. იმ საბჭოს შექმნაში, რომელმაც შემდგომ ეს ყველაფერი მოიმოქმედა, 
ფაქტობრივად, ჩემი და ბევრი ჩემნაირის წვლილიც არის. ეს ჯგუფი ძალაუფლების სათავეში 
მარტივად მოექცა, რადგან ისინი მოსამართლეთა მეორე ნაწილის შესახებ ამბობდნენ, 
რომ მათ არაფერი განუხილავთ ისეთი, არ ჰქონდათ პრობლემები და ისინი თქვენ ვერ 
დაგიცავენო. ისინი მოსამართლეებს ეუბნებოდნენ: „დავალებას ვიძლეოდით ჩვენ - თქვენ 
ასრულებდით, ამიტომ ჩვენ თუ გავალთ, ჩვენვე დაგიცავთო.” ფაქტობრივად, დანაშაულის 
შეგრძნებამ შეკრა სასამართლო და მივიღეთ ის საბჭო და ის სასამართლო, რაც მივიღეთ. 
სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ, რომ ამ ჯგუფთან ჰქონოდათ კავშირი.” 

ყოფილი მოსამართლე

45 „წულუკიანი მოსამართლეთა გადაწყვეტილებებს უცნაურს უწოდებს”, ტაბულა, 2013; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/y8Da4K 

https://goo.gl/y8Da4K
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„თავდაპირველად, ზოგიერთი მოსამართლე იმაზეც კი ბრაზდებოდა, რატომ იღებთ 
პრინციპულ გადაწყვეტილებებს და რატომ აბრაზებთ ხელისუფლებასო, თუ წინა პერიოდში 
ვაკეთებდით, ახლა რატომ არ უნდა გავაკეთოთ, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვისო... 
ძალიან ცდილობდნენ ინტეგრაცია განეცადათ ახალ ხელისუფლებასთან. ეს იყო მოთხოვნა 
სასამართლო სისტემიდან და ეს ჯგუფიც იმიტომ შეიკრა, რომ შეკრულად უფრო ძვირად 
მიეყიდა თავი ხელისუფლებისთვის. მე დღეს უკვე დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ხელისუფლება კი 
არ კარნახობს ამათ პირობებს, არამედ ძალიან ბევრ საკითხზე, პირიქით, ესენი კარნახობენ 
და ევაჭრებიან ხელისუფლებას.“ 

ყოფილი მოსამართლე

2.2.3.სასამართლოს გაჯანსაღების პოლიტიკური ნების შესუსტება
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრების არჩევნებმა გამოავლინა, რომ მოსამართლეთა 
ნაწილის მიმართ ხელისუფლების კრიტიკულმა რიტორიკამ მოსამართლეთა კორპუსის კონსოლიდირება 
გამოიწვია. შესაბამისად, ეს იყო გარკვეულწილად სიგნალი, რომ მსგავსი პოლიტიკის შენარჩუნების 
პირობებში ხელისუფლება სასამართლო სისტემის მხარდაჭერით ვერ ისარგებლებდა.

2013 წლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემდეგ არათანმიმდევრულობით გამოირჩეოდა 
სასამართლო სისტემის რეფორმის მიზნით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებიც. 
პოზიტიურად შეფასებული „პირველი ტალღის” რეფორმის შემდეგ, 2013 წლის ნოემბერში ძალაში 
შევიდა მოსამართლეთა 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის წესი. ნებისმიერ მოსამართლეს, 
რომელსაც თანამდებობაზე დანიშვნა სურდა, უნდა გაევლო 3 წლიანი გამოსაცდელი პერიოდი მანამ, 
სანამ მუდმივი ვადით გამწესდებოდა თანამდებობაზე. ამ საკანონმდებლო ცვლილების თანახად, 
გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლეები ყოველი წლის ბოლოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 
უნდა შეეფასებინა, რის შემდეგაც მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ საბოლოო 
გადაწყვეტილება უნდა მიეღო. აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებები დამატებით საფრთხეს 
აჩენდა მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის კუთხით. გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის ინიციატივის 
მხარდაჭერა იუსტიციის მინისტრმა შემდეგნაირად დაასაბუთა:

„ჩვენი ინიციატივით, მათ შეიძლება დაუწესდეთ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რათა აჩვენონ მოსახლეობას, 
რომ არიან პირუთვნელები და მოსამართლის მანტიის ღირსნი. არსებობს მოსაზრება, რომ გამოსაცდელი ვადის 
პერიოდში, ახლად დანიშნულმა მოსამართლეებმა შესაძლოა თავი მოაწონონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, 
რასაც აქვს გონივრული საფუძველი, თუმცა მეორე მხარეს რაც დევს, ის უფრო წონადია ჩვენი გადმოსახედიდან. 
თუკი მოსამართლე, რომელიც ახლად დანიშნული იქნება, თავს იგრძნობს, რომ იგი უვადოდ არის დანიშნული, 
შესაძლოა ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული მოსამართლეების დანიშვნა ვინანოთ, აქედან გამომდინარე, 
გამოსაცდელი ვადის მიცემა უმჯობესია.“ 46

2014 წელს განხორციელდა სასამართლო რეფორმის „მეორე ტალღა”. რეფორმის ფარგლებში უარი 
არ ითქვა მოსამართლეთა საპრობაციო ვადით დანიშვნის ზოგად წესზე. სამაგიეროდ, დეტალურად 
განისაზღვრა გამოსაცდელი ვადით დანიშნული მოსამართლეების შეფასების წესი. გამოსაცდელი ვადის 
ინსტიტუტი სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის მნიშვნელოვან რისკებს შეიცავს, რის გამოც მისმა 
ამოქმედებამ ცალსახად უარყოფითი შეფასება დაიმსახურა როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაციების,47 ისე ვენეციის კომისიის მხრიდან.48 2013-2016 წლებში მოსამართლეთა კორპუსის 

46 „თეა წულუკიანი - მოქმედი მოსამართლეების უვადოდ გადანიშვნა არ მოხდება”, საინფორმაციო სააგენტო 
ინტერპრესნიუსი, 2013; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/uxPDvf 
47 „კოალიციის პოზიცია მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშვნასთან დაკავშირებით”, კოალიცია 
„დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2013; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/NAoVpx 
48 ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური 
დირექტორატის (DGI) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DHR) ერთობლივი დასკვნა N°773/2014 „საერთო 
სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების კანონპროექტზე,CDL-AD(2014)031, 

https://goo.gl/uxPDvf
https://goo.gl/NAoVpx
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დაახლოებით ⅔ (ისინი, ვისაც თანამდებობაზე ყოფნის 10 წლიანი ვადა ამოეწურათ) გამოსაცდელი 
ვადით თავიდან დაინიშნა თანამდებობაზე, რამაც ისინი კიდევ უფრო მოწყვლადი გახადა როგორც 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ისე ხელისუფლების მხრიდან მომდინარე გავლენების მიმართ.

2.3. სასამართლო სისტემაში 2015 წლიდან განვითარებული მოვლენები

2.3.1.მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის პოლიტიკური მხარდაჭერა და შეჩერებული რეფორმა
2014 წელს იუსტიციის მინისტრმა მართლმსაჯულების რეფორმის „მესამე ტალღის” საკანონმდებლო 
ცვლილებათა პაკეტი წარმოადგინა, რომლის ცალკეული დებულებებიც (მაგ. უფრო ნათელი 
საფუძვლები მოსამართლეთა თანამდებობაზე დანიშვნისა და მივლინებისათვის) ვენეციის კომისიის 
დასკვნაში პოზიტიურად შეფასდა. 2015 წელს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე 
კონსტანტინე კუბლაშვილი, რომელსაც თანამდებობაზე ყოფნის 10 წლიანი ვადა ამოეწურა, ნინო 
გვენეტაძემ ჩაანაცვლა. ნინო გვენეტაძე, რომელიც 2006 წელს სისტემიდან „მეამბოხე მოსამართლის” 
სახელით გათავისუფლდა,49 პრეზიდენტის წარდგენის საფუძველზე, პარლამენტმა აირჩია. ნინო 
გვენეტაძის ინიციატივით, „მესამე ტალღის” თავდაპირველ საკანონმდებლო პაკეტს დაემატა ისეთი 
მნიშვნელოვანი ინიციატივები, როგორიცაა: სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების 
სისტემის დანერგვა, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურისა (ინსპექტორი თავდაპირველ 
მოკვლევას ატარებს მოსამართლეთა მხრიდან შესაძლო დისციპლინური გადაცდომების შესახებ და 
რეკომენდაციებით მიმართავს საბჭოს) და საბჭოში სასამართლო მენეჯმენტის დეპარტამენტის შექმნა. 
მოსამართლეთა კორპუსის უმრავლესობა საბჭოს მდივნისა და მოსამართლე წევრების ირგვლივ 
გაერთიანდა და რეფორმის პაკეტით გათვალისწინებული ზოგიერთი ინიციატივის წინააღმდეგ 
გამოვიდა, რამაც პროცესის გაჭიანურება და ცვლილებების წინააღმდეგ მოსამართლეთა გავლენიანი 
ჯგუფის მობილიზება გამოიწვია.

2015 წლის ივლისში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დახურულ ფორმატში შეხვდა 
საბჭოს მდივანს, ლევან მურუსიძეს. როგორც მოგვიანებით მათ მედიასთან განაცხადეს, პრემიერ 
მინისტრმა ლევან მურუსიძისგან სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღასთან” დაკავშირებული 
მოსამართლეთა კორპუსის შენიშვნები მოისმინა, რომლებიც ნინო გვენეტაძის პოზიციებისაგან 
განსხვავდებოდა.

2015 წლის 19 ოქტომბერს, მას შემდეგ, რაც იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული „მესამე 
ტალღის“ კანონპროექტები უკვე ინიცირებული იყო პარლამენტში, იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი 
შეხვდა 160 მოსამართლეს, მათ შორის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს, ლევან მურუსიძეს. 
შეხვედრაზე არ მიიწვიეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. შეხვედრის 
შემდეგ თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთელი რიგი საკითხებისა, რომლებიც უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარის ინიციატივით იყო გათვალისწინებული „მესამე ტალღის” კანონპროექტებში, 
გადაიხედებოდა, რადგან მოსამართლეთა კორპუსი აღნიშნულ ცვლილებებს არ ეთანხმებოდა 
(იგულისხმება საქმეთა ელექტორნული განაწილების სისტემის ამოქმედების გადავადება და საბჭოს 
მიერ დანიშვნის ნაცვლად, სასამართლოების თავმჯდომარეების მოსამართლეების მიერ არჩევითობაზე 
უარის თქმა). შედეგად, საქართველოს პარლამენტში „მესამე ტალღის” კანონპროექტების განხილვა 
შეჩერდა.50

2014 წელს დაწყებული სასამართლო რეფორმა კანონად მხოლოდ 2017 წლის თებერვალში იქცა. 
დროის ამ შუალედში კანონპროექტში დროდადრო ხდებოდა ცვლილებების განხორციელება, რომელთა 
საფუძველიც ბუნდოვანი იყო საზოგადოებისთვის. ამ პროცესებს წინ უძღოდა დახურული შეხვედრები 
სასამართლოსა და ხელისუფლების (მათ შორის, პრემიერ მინისტრი და იუსტიციის მინისტრი) 
წარმომადგენლებს შორის. „მესამე ტალღის” საკანონმდებლო რეფორმის განხორციელების პროცესში 
გამოიკვეთა ხელისუფლების მიერ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის (საბჭოს მოსამართლე წევრები 

2014; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2btDWgo 
49 „მოსამართლეები ზეწოლის წინააღმდეგ გამოდიან”, Civil.ge, 2005; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/yynVgi 
50 „გაჭიანურებული სასამართლო რეფორმა და თანმდევი პოლიტიკური პროცესები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი 
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/afJ32v 

https://bit.ly/2btDWgo
https://goo.gl/yynVgi
https://goo.gl/afJ32v
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და მათდამი ლოიალურად განწყობილი მოსამართლეები) პოლიტიკური მხარდაჭერა, რის შედეგადაც 
საკანონმდებლო პაკეტიდან თავდაპირველად გათვალისწინებული არაერთი ინიციატივა გაქრა და 
კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რეფორმა გაჭიანურდა.

„მესამე ტალღის” რეფორმის გაჭიანურების შედეგად:

• 2014-2016 წლებში ხარვეზიანი წესით დაინიშნა 100-ზე მეტი მოსამართლე;

• გადავადდა საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემის ამოქმედება;

• შენარჩუნდა ყველა მოსამართლისათვის დადგენილი 3-წლიანი გამოსაცდელი ვადა;

• შენარჩუნდა სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშვნის წესი იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მიერ, ნაცვლად მათი მოსამართლეების მიერ არჩევითობისა;

• მოსამართლეთა დანიშვნის წესში შენარჩუნდა ხარვეზები, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოს სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას აძლევს. (იხ. კვლევის 
3.1. თავი);

• გადავადდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედება.
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2014
ოქტომბერი

2015
მარტი

2015
ივნისი

2015
ივლისი

2015
სექტემბერი

2015
ოქტომბერი

2016
დეკემბერი

2017
იანვარი

2017
თებერვალი

იუსტიციის მინისტრმა ვენეციის კომისიას მართლმსაჯულების რეფორმის 
„მესამე ტალღის” ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო 
ცვლილებათა პაკეტი წარუდგინა.

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე კონსტანტინე 
კუბლაშვილი ნინო გვენეტაძემ ჩაანაცვალა. ნინო გვენეტაძის 
ინიციატივით კანონპროექტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება 
დაემატა, რომელსაც მოსამართლეთა კორპუსის ნაწილი მწვავედ 
დაუპირისპირდა. მათ შორის, უთანხმოების საგანი გახდა საქმეთა ელ. 
განაწილების სისტემის ამოქმედება და დამოუკიდებელი ინსპექტორის 
ინსტიტუტი.

მთავრობამ „მესამე ტალღის” რეფორმის განახლებული პაკეტი 
დაამტკიცა.

პრემიერი-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვდა საბჭოს მდივანს 
ლევან მურუსიძეს და მისგან სასამართლოს რეფორმის „მესამე 
ტალღასთან” დაკავშირებული მოსამართლეთა კორპუსის შენიშვნები 
მოისმინა, რომელიც  განსხვავდებოდა ნინო გვენეტაძის პოზიციებისგან.

დაიწყო „მესამე ტალღის” ცვლილებათა  პაკეტის საკანონმდებლო 
განხილვები პარლამენტში.

იუსტიციის მინისტრი შეხვდა 160 მოსამართლეს მათ შორის, საბჭოს 
მდივანს - ლევან მურუსიძეს. შეხვედრაზე არ მოიწვიეს ნინო გვენეტაძე. 
შეხვედრის შემდეგ თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ მთელი რიგი 
საკითხები, რომლებიც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 
ინიციატივით იყო გათვალისწინებული „მესამე ტალღის” 
კანონპროექტებში გადაიხედებოდა.

პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო „მესამე ტალღის” 
საკანონმდებლო პაკეტი. პარლამენტში კანონპროექტების ტექსტი 
მოულოდნელად და საჯარო განხილვის გარეშე რამდენჯერმე შეიცვალა. 
მათ შორის,  საბოლოო რედაქციით აღარ იქნა გათვალისწინებული 
ცვლილებები, რომელთაც ვენეციის კომისია დადებითად აფასებდა 
(მაგ.: სასამართლოების თავმჯდომარეების არჩევის წესის შემოღება). 

პრეზიდენტმა მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა პარლამენტს 
სასამართლო სისტემის რეფორმის „მესამე ტალღის“ საკანონმდებლო 
ცვლილებების პაკეტი. პრეზიდენტის პარლამენტს მოუწოდა 
კანონპროექტში დაბრუნებულიყო სასამართლოს თავმჯდომარეების 
არჩევითობის წესი და ასევე, გაუქმებულიყო მოსამართლეთა 
გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა.

პარლამენტმა არ გაითვალისწინა პრეზიდენტის მოტივირებული 
შენიშვნები და „მესამე ტალღის” ცვლილებები საბოლოოდ დაამტკიცა.
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●
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„მესამე ტალღის” სასამართლო რეფორმის განხორციელების პროცესი
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2.3.2 „თანამშრომლობის” დასაწყისი საბჭოს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის 
მართმსაჯულების „მესამე ტალღის” რეფორმის გაჭიანურების პარალელურად, თანდათანობით გაქრა 
მანამდე (2013-2014 წლებში) არსებული დაპირისპირება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე 
და პარლამენტის კვოტით დანიშულ წევრებს შორის და ეს დაპირისპირება საბოლოოდ თითქმის ყველა 
საკითხზე მათი აზრების თანხვედრაში გადაიზარდა.51 ამის ყველაზე თვალსაჩინო დადასტურება იყო 2015 
წლის 25 დეკემბერს, მძაფრი საზოგადოებრივი პროსტესტის მიუხედავად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ ლევან მურუსიძის მოსამართლედ გამწესება.52 კანონმდებლობის მიხედვით, მოსამართლეთა 
დანიშვნას სჭირდება ხმათა ⅔, ანუ სულ მცირე 1 არამოსამართლე წევრის მხარდაჭერა. საქართველოს 
უახლეს ისტორიაში ყველაზე გახმაურებული „გირგვლიანის მკველობის საქმის” განმხილველი 
მოსამართლის საააპელაციო სასამართლოში გამწესებას მხარი დაუჭირეს საბჭოში პარლამენტის 
კვოტით დანიშნულმა წევრებმაც. მათი განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდათ კითხვები 
ლევან მურუსიძის პროფესიულ რეპუტაციასთან დაკავშირებით, მათი გადაწყვეტილება მოსამართლეთა 
კორპუსის მიერ მურუსიძის მხარდაჭერამ განაპირობა. ამ განცხადებამ,53 ფაქტობრივად, დაადასტურა 
ეჭვები, რომ საბჭო მოსამართლეთა დანიშვნისას მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით ხელმძღვანელობდა და არა კანონით განსაზღვრული კომპეტენტურობისა და 
კეთილსინდისიერების კრიტერიუმებით. მოგვიანებით საბჭოს ერთ-ერთმა არამოსამართლე წევრმა 
ლევან მურუსიძისადმი მისი მხარდაჭერის მიზეზებზე ისაუბრა. მისი განმარტებით, მოსამართლეთა 
დიდი ნაწილი „სწორებას აკეთებდა” ლევან მურუსიძეზე, შესაბამისად, თუკი იგი დატოვებდა სისტემას, 
შესაძლოა მოსამართლეების ამ ნაწილს ამ ფაქტის იდენტიფიცირება საკუთარ თავთან მოეხდინათ და 
თავიანთი უფლებამოსილების ბოლო წლები გამოეყენებინათ „არაადეკვატურად”.54 ლევან მურუსიძის 
დანიშვნიდან რამდენიმე დღეში ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, ბიძინა ივანიშვილმა, სატელევიზიო 
ინტერვიუში განაცხადა: „სისტემის მსხვერპლი გახლდათ გირგვლიანი და არა ისე, როგორც დღეს 
ხატავენ, რომ ეს ლამის თავიდან ბოლომდე მურუსიძის გაკეთებული იყო, იმხელა აჟიოტაჟია აწეული.”55 
ამ განცხადებამ ფაქტობრივად დაადასტურა ეჭვები, რომ ხელისუფლებამ შეცვალა თავისი პირვანდელი 
რიტორიკა და გაჩნდა აღქმა, რომ იგი დათმობაზე წავიდა მოსამართლეთა იმ გავლენიან ჯგუფთან, 
რომელთაც წარსულში მკაცრად აკრიტიკებდა. 

2.4. მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის კავშირები საქართველოს პარლამენტთან 
სასამართლოში პოლიტიკური ჩარევის ერთ-ერთ საშუალებად მოსამართლეთა გავლენიანი 
ჯგუფის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მიიჩნევა, რომელიც ასეთი მხარდაჭერის სანაცვლოდ 
ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება.56 კვლევის ავტორების მიერ შესწავლილი 
გარემოებებისერთობლიობა აჩენს აღქმას, რომ დღესდღეობით, მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფს 
ახლო კავშირები აქვს საკანონმდებლო ორგანოს რამდენიმე წარმომადგენელთან. პარლამენტიდან 
ერთ-ერთ ასეთ პირად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვანო 
ზარდიაშვილი მიიჩნევა. ვანო ზარდიაშვილი 2010-2012 წლებში თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
აპარატს ხელმძღვანელობდა. 2012 წელს, წინასაარჩევნო პერიოდში, საქალაქო სასამართლოს 
მანდატურები ვანო ზარდიაშვილს პოლიტიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებდნენ. მათი თქმით, მათ 
„ქართული ოცნების” აქციაზე წასვლას უკრძალავდნენ, წასვლის შემთხვევაში კი ემუქრებოდნენ 
და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ასევე, თხოვდნენ „ნაციონალური მოძრაობის” აქციაზე 

51 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/GaUd6C 
52 „ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი ლევან მურუსიძის წინააღმდეგ ერთიანდება”, რადიო თავისუფლება, 
2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/JMNRs3 
53 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების განცხადება, 2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.
gl/6Qq8Ko 
54 „ევა გოცირიძე: მურუსიძის თემა ამოვარდნილი იყო კრიტერიუმებიდან და სტანდარტიდან”, ლიბერალი, 2017 
წელი; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2kpR5IF
55 „ივანიშვილი: გირგვლიანი იყო სისტემის მსხვერპლი და არა კონკრეტული მოსამართლის”, ნეტგაზეთი, 2015; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/YLZKca 
56 The International Bar Association Judicial Integrity Initiative: Judicial Systems and Corruption, 2016, p. 
24; Available at: https://goo.gl/jDJcoK 
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https://goo.gl/JMNRs3
https://goo.gl/6Qq8Ko
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დასწრებას.57 გარდა ამისა, ვანო ზარდიაშვილს ახლო მეგობრული და ნათესაური კავშირი58 აქვს 
სასამართლოში ყველაზე გავლენიან პირად მიჩნეულ მიხეილ ჩინჩალაძესთან . ამავდროულად, ვანო 
ზარდიაშვილის მეუღლე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების მართვის 
დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.

ვანო ზარდიაშვილის წარსული საქმიანობა და ასევე მისი მჭიდრო ნათესაური კავშირი სასამართლო 
სისტემის წარმომადგენლებთან ქმნის ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხეს, რა დროსაც ძლიერი 
არაფორმალური კავშირები59 პარლამენტისა და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგნელების 
მხრიდან პირადი ან პოლიტიკური მიზნებისათვის შეიძლება იქნას გამოყენებული. 

„მე ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ ვანო ზარდიაშვილს და მას შეუძლია მხოლოდ ამ ტიპის 
უერთიერთობები. ჩემი ინფორმაციით, ის წინა ხელისუფლების დროსაც იყო მაკავშირებელი 
ხელისუფლებასთან და უშიშროებასთანაც. მისი მეშვეობით ხდებოდა მოსამართლეებზე 
ინფორმაციების შეგროვება და თუ რომელიმე ურჩი მოსამართლე აღმოჩნდებოდა, მისი 
მეშვეობით ხდებოდა ამის კომუნიკაცია. ზოგადად, ეს რთული მექანიზმია და რთულად 
აღმოსაჩენია. “

ყოფილი მოსამართლე 

„„ბოსებს” კავშირები აქვთ პროკურატურასთან, სუს-თან, პარლამენტთან, ისინი მარტო არ 
მოქმედებენ და აქვთ გარანტია, რომ მათ კორუფციულ სქემებს არ გამოიძიებენ. მმართველ 
გუნდში ყველას არ მოსწონს სასამართლოში შექმნილი სიტუაცია.” 

მოქმედი ადვოკატი 

2.5. ხელისუფლების შესაძლო ინტერესები პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეებში
ხელისუფლების მიერ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის მხარდაჭერა 2016 წლის წინასაარჩევნო 
პერიოდსა და სასამართლოში პოლიტიკურად სენსიტიური საქმის განხილვას ემთხვევა.

• 2015 წლის მარტში სასამართლომ, თბილისის ყოფილ მერს, გიგი უგულავას, აღკვეთის 
ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა იმ ნორმის საფუძველზე, რომელიც მოგვიანებით 
არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი.60 შედეგად, იგი წინასწარ პატიმრობაში წელიწადზე მეტ 
ხანს ისე იმყოფებოდა, რომ მის წინააღმდეგ გამამტყუნებელი განაჩენი დამდგარი არ ყოფილა. 
გიგი უგულავას მიმართ განხორციელებულ ქმედებათა ქრონოლოგია და აღკვეთის ღონისძიების 
გამოყენების თაობაზე საკანონმდებლო ხარვეზის გამოყენება პროცესის პოლიტიკური მოტივებით 
წარმართვაზე მიანიშნებდა.61

57 „პროტესტი სასამართლოში”, საინფორმაციო გამოშვება „ახალი 12”, TV9, 2012; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/pHLYi8
58 „მურუსიძე: ჩინჩალაძე და ზარდიაშვილი უზენაეს სასამართლოზე ზეწოლას არ ახდენენ”, ნეტგაზეთი, 2016; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/nNFoWW 
59 „არაფორმალური შეხვედრა უმრავლესობის დეპუტატსა და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს 
შორის, იუსტიციის საბჭოს სხდომამდე 1 დღით ადრე”, რუსთავი 2, 2017; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2ITRoWZ
60 „არასამთავრობოების განცხადება გიგი უგულავასთვის აღკვეთის ღონისძიების ხელახლა შეფარდების თაობაზე”, 
2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/NVy3pA 
61 Country Reports on Human Rights Practices for 2014, Georgia, U.S Department of State; Available at: 
https://goo.gl/MfLtGj

https://goo.gl/pHLYi8
https://goo.gl/nNFoWW
https://bit.ly/2ITRoWZ
https://goo.gl/NVy3pA
https://goo.gl/MfLtGj
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• 2015 წელს სასამართლომ თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სისხლის 
სამართლის საქმის განხილვა დაიწყო. საქმეზე ბრალის წარდგენას წინ უძღოდა ღია დაპირისპირება 
იმდროინდელ თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასა და ყოფილ პრემიერ - მინისტრ 
ბიძინა ივანიშვილს შორის, რაც საბოლოოდ 2014 წლის 4 ნოემბერს ირაკლი ალასანიას 
თანამდებობიდან გადაყენებით დასრულდა.62 „კაბელების საქმეზე” განვითარებულმა მოვლენებმა 
არასრულფასოვანი მართლმსაჯულების განხორციელებისა და პროცესის პოლიტიზების საფუძვლიანი 
ეჭვი გააჩინა (დეტალურად იხ. დანართი).

• სასამართლოს მიუკერძოებლობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი ყველაზე მეტად ტელეკომპანია 
„რუსთავის 2”-ის წინააღმდეგ წარმოებულ დავაში გამოჩნდა.63 2015 წელს საქმის პოლიტიზებასთან 
დაკავშირებით საფუძვლიანი კითხვები გააჩინა სასამართლოს განჩინებებმა, რომლითაც 
სრულად დაყადაღდა ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიის ქონება 
და შეიქმნა დამოუკიდებელი ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის უხეში პრეცედენტი.64 
2017 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ შეაჩერა საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს მიერ ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება და 
დაავალა ხელისუფლებას უარი ეთქვა ნებისმიერი ფორმით კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკაში 
ჩარევაზე.65 NDI-ს 2017 წლის აპრილის თვის კვლევის შედეგების მიხედვით, გამოკითხულთა 56% 
ეთანხმება მოსაზრებას, რომ „რუსთავი 2”-ის საქმეში სახელმწიფო ჩაერია.66 

62 „ირაკლი ალასანია მინისტრის პოსტიდან გადააყენეს”, ნეტგაზეთი, 2014; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/dxtf7A
63 Country Reports on Human Rights Practices for 2015, Georgia, U.S Department of State; Available at: 
https://goo.gl/jGnXMb 
64 „რუსთავი 2-ის საქმე“ - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.
65 „სტრასბურგის სასამართლომ „რუსთავი 2“-ის შესახებ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულება 
შეაჩერა”, Civil.Ge, 2017 წელი ; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2LpqdoA
66 „საზოგადოების განწყობა საქართველოში”, NDI-ს 2017 წლის აპრილის თვის შედეგები, მომზადებულია CRRC 
საქართველოს მიერ; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2IN6wFC

https://goo.gl/dxtf7A
https://goo.gl/jGnXMb
https://bit.ly/2LpqdoA
https://bit.ly/2IN6wFC
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3. მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის როლი კორუფციის რისკების 
არსებობაში
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის არჩევნების შედეგად, მოსამართლეთა ერთი ჯგუფის ხელში 
მოექცა სასამართლოს ადმინისტრირების, ფაქტობრივად, უკონტროლო ძალაუფლება, რომელსაც 
ისინი, ხშირ შემთხვევებში, არაჯანსაღი მიზნებისათვის იყენებენ. შესაბამისად, სწორედ იმ ორგანოს 
არაჯანსაღი გავლენების შესახებ ჩნდება ეჭვები, რომელიც სასამართლოს დამოუკიდებლობას და 
კორუფციის შემთხვევების კონტროლს უნდა უზრუნველყოფდეს. დღესდღეობით, მოსამართლეთა 
გავლენიანი ჯგუფის ხელშია მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენის არაერთი ბერკეტი, მათ შორის: 
მოსამართლეთა დანიშვნის/გათავისუფლების, დაწინაურების, დისციპლინირების, დანამატების 
განსაზღვრისა და სასამართლოს თავმჯომარეების დანიშვნის მექანიზმები, რაც საბჭოს მიერ ხშირად 
შერჩევითად გამოიყენება.
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იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებები:

მოსამართლეთა დისციპლინირებისა და მოსამართლედ დანიშვნის თაობაზე 
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა საბჭოს არანაკლებ

10 წევრის მხარდაჭერა

საბჭო შედგება 15 წევრისაგან:

9 მოსამართლე წევრი 
5 პარლამენტის მიერ დანიშნული წევრი
1 პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული წევრი

იუსტიიის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა

 მოსამართლეთა დანიშვნა 
 იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა მიღება
 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარება
 მოსამართლეთა გათავისუფლება 
 მოსამართლეთა დაწინაურება
 მოსამართლეთა მივლინება სხვა სასამართლოებში
 მოსამართლეებისათვის დანამატების განსაზღვრა
 მოსამართლეთა წინააღმდეგ დისციპლინური დევნის განხორციელება
 დამოუკიდებელი ინსპექტორის დანიშვნა/გათავისუფლება
 სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშვნა/გათავისუფლება
 სასამართლოებში სპეციალიზაციების განსაზღვრა
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„დამოუკიდებლობის ნაცვლად საბჭო, პირიქით, უზრუნველყოფს მოსამართლეთა 
დამოკიდებულებას. სისტემას მართავს საბჭო, ანუ ის არის უმაღლესი ორგანო, რომელმაც უნდა 
მართოს სასამართლო. საბჭოს შეუძლია გააკეთოს გამჭვირვალე პროცესი: დისციპლინური 
ღონისძიებები იყოს საჯარო, წარადგინოს, თუ რაიმე უნდა კანონში ცვლილებები, თუ კანონი 
უშლით ხელს ამ საჯაროობაში. იგივე ელექტრონული განაწილების სისტემა დიდი ხანია 
შეეძლოთ დაენერგათ და უამრავი რაღაც შეუძლიათ გააკეთონ, რომ საზოგადოების ნდობა 
აღადგინონ სასამართლოს მიმართ.”

მოქმედი ადვოკატი 

„ამჟამად არსებობს მოსამართლეთა ელიტარული ნაწილი, რის პარალელურადაც 
დამკვიდრდა „რიგითი მოსამართლის ტერმინი”. მოსამართლეთა 2 ჯგუფი არსებობს: 1. 
მოსამართლეები, რომლებიც წინა წლებთან შედარებით ბევრად უფრო კარგად გრძნობენ 
თავს, ბევრად უფრო თავისუფალად, დამოუკიდებლად, კეთილსინდისიერად ახორციელებენ 
თავის უფლებამოსილებას და უღირთ მხოლოდ 4 წელიწადში ერთხელ რაღაც კოლეგიებში 
და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კონკრეტული პირების არჩევად. მე-2 ჯგუფი ისედაც მთელი 
სულით და გულით იღებს ამ გადაწყვეტილებებას და ეს მისი თავისუფალი ნებაა, მაგრამ 
სანაცვლოდ ატარებს იმ პოლიტიკას, რომლითაც უნდა ასიამოვნოს იმ ელიტარულ ჯგუფს. 
თუმცა ესეც არ მგონია მათი ორგანიზებული დამოუკიდებელი მოქმედება. ეს იმართება, 
სავარაუდოდ, ზემოდან ქვემოთ და არა პირიქით - მოსამართლიდან ჯგუფამდე.“

ყოფილი მოსამართლე

3.1. ფავორიტიზმი მოსამართლეთა თანამდებობებზე დანიშვნის პროცესში
არაკვალიფიციური მოსამართლეები, რომლებიც თანამდებობაზე პოლიტიკური პატრონაჟის ან 
ფარული კორუფციული გარიგებების საფუძველზე ინიშნებიან, უდიდეს დაბრკოლებას წარმოადგენენ 
დამოუკიდებელი, ღირსეული და ანგარიშვალდებული სასამართლოსათვის. სწორედ ამიტომ ენიჭება 
მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნის ეტაპს უდიდესი მნიშვნელობა კორუფციასთან ბრძოლისას.67 

მოსამართლეთა დანიშვნისას ძირითად პრობლემას საქართველოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ მინიჭებული უფლებამოსილებების არაჯანსაღი მიზნებით გამოყენება წარმოადგენს. მანკიერი 
პრაქტიკით მოსამართლეთა გამწესების შესაძლებლობას საბჭოს მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის 
ხარვეზიანი კანონმდებლობა აძლევს, რაც სასამართლო სისტემაში კორუფციის, მათ შორის 
ფავორიტიზმის, რისკებს ზრდის.

მიუხედავად სამ „ტალღად” განხოციელებული საკანონმდებლო რეფორმებისა, რომლებიც 2013 
წლიდან მიმდინარეობს, ხარვეზები კვლავაც არსებობს შემდეგი მიმართულებებით:

• არ არის უზრუნველყოფილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაგან იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 
ფუნქციური და ორგანიზაციული დამოუკიდებლობა. დღესდღეობით, საბჭო სრულად აკონტროლებს: 
მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნასა და ჩატარებას, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში 
მსმენელთა მისაღები კონკურსის გამოცხადებას, მსმენელთა მიღებას. ასევე, პრობლემურია 
იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლისას სტიპენდიის დაბალი ოდენობა და მოუქნელი განრიგი;

• კანონის ხარვეზი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შესაძლებლობას აძლევს, კონკურსის საწყის ეტაპზე 

67 Reducing Corruption in the Judiciary, Office of Democracy and Governance – USAID Program Brief, 2009, 
p. 9; Available at:https://goo.gl/3t3jio 

https://goo.gl/3t3jio
https://goo.gl/3t3jio


35

უარი უთხრას კონკურსანტებს მათი დანიშვნის საკითხის განხილვაზე, რაც გასაჩივრებას არ 
ექვემდებარება;

• კანონი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ ავალდებულებს, მიღებული გადაწყვეტილება თითოეულ 
კრიტერიუმთან მიმართებით დეტალურად დაასაბუთოს; ასევე, სათანადოდ არ არის განსაზღვრული 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების შემოწმების წესი და 
წყაროები;

• კენჭისყრის წესით მოსამართლეთა დანიშვნის წესი საბჭოს შესაძლებობას აძლევს, გამწესებაზე 
უარი უთხრას საუკეთესო შეფასების მქონე კანდიდატებს;

• იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით დადგენილია კანდიდატებთან გასაუბრების 
დახურულ ფორმატში წარმართვის წესი, რაც მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების სათანადო 
გამჭვირვალობას ვერ უზრუნველყოფს.

მოსამართლეთა დანიშვნა მიუკერძოებლად და დამსახურების პრინციპის საფუძველზე კორუფციასთან 
ბრძოლის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რადგან სწორედ ამ ეტაპზე უნდა შეირჩნენ ისეთი კანდიდატები, 
რომლებიც შეძლებენ შესაძლო გავლენებს გაუძლონ და კორუფციულ გარიგებებზე არ წავიდნენ. 
საქართველოს კანონმდებლობით, მოსამართლედ დანიშვნამდე უნდა შემოწმდეს კანდიდატის 
კომპეტენტურობა და კეთილსინდისიერება, რაც კანდიდატის პიროვნული თვისებებისა და პროფესიული 
რეპუტაციის შეფასებასაც გულისხმობს. 

„ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რაც კორუფციას აკონტროლებს: ერთი არის გარე 
კონტროლი და მეორე არის შიდა კონტროლი, სადაც იგულისხმება ეთიკის საკითხები. 
მოსამართლე თვითონ აკონტროლებს თავის თავს. ამ მიზნის 80 - 90 % უნდა შეასრულოს 
შიდა კონტროლმა. მოსამართლემ თვითონ უნდა აკონტროლოს თავი. ეთიკური 
მოსამართლეები ჩნდება იქიდან, რომ მოსამართლეებს როდესაც ნიშნავ უნდა შეარჩიო 
ეთიკური. თუკი თავიდანვე შეარჩევ არაეთიკურ მოსამართლეს, უკვე გრჩება არაეფექტური 
მექანიზმები. კეთილსინდისიერების კონტროლი უნდა მოხდეს მოსამართლის დანიშვნის 
ეტაპზე, ანუ როცა ამას აკეთებ, შანსი იმისა, რომ მან ქრთამი აიღოს ძალიან დაბალია. თუ 
გაგეპარა არაკეთილსინდისიერი ხალხი საამართლოში, მაშინ გიწევს გარე კონტროლის 
გაძლიერება. “

სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ საბჭო მის ხელთ არსებულ 
უფლებამოსილებებს, ხშირ შემთხვევაში, არასათანადოდ იყენებს.68 სავარაუდოდ, მოსამართლეთა 
გავლენიანი ჯგუფის კორპორატიული ინტერესების უკონტროლობამ და პოზიციების გამყარების 
სურვილმა განაპირობა ის, რომ ხელიდან იქნა გაშვებული მოსამართლეთა კორპუსის მხოლოდ 
ღირსეული და კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტების არაერთი შესაძლებლობა. 

უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში მოსამართლეთა კორპუსის დაახლოებით ⅔-მა მიიღო კონკურსში 
მონაწილეობა და გაუმჭვირვალე პროცესის პირობებში ხელახლა გადაინიშნა თანამდებობაზე.69 
კრიტიკა დაიმსახურა მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესმაც, რომლის დროსაც ხარვეზიანი წესით 
და დასაბუთების გარეშე გამწესდნენ მოსამართლეები სააპელაციო ინსტანციაში.70 მოსამართლეთა 
კონკურსების მიმდინარეობისას მუდმივად გამოითქმოდა ეჭვები, რომ მოსამართლეთა დიდი ნაწილი 

68 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში N5, „ახალგაზრდა იუსრისტთა ასოციაცია”, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2xleN2d
69 „კოალიცია მოსამართლეთა კონკურსს აფასებს”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/TmjgHp 
70 „არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდობლობას უცხადებენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა 
დაწინაურების პროცესს”, 2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/EB3zoy 
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არა დამსახურების, არამედ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან კავშირის მიხედვით ინიშნებოდნენ 
სტრატეგიულ ადმინისტრაიცულ პოზიციებზე და გადაწყვეტილებები წინასწარ, დახურულ კარს მიღმა, 
მიიღებოდა.71 იმ მოსამართლეების ხელახლა გამწესება და, ზოგიერთ შემთხვევაში, დაწინაურება, 
რომელთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიც წარსულში ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საზოგადოების ფართო კრიტიკის საგანი იყო, შესაძლოა ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიმართ 
საზოგადოების ნდობის შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყოს.72

დავით მამისეიშვილის დანიშვნა

მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან დაახლოებული პირებისადმი საბჭოს განსაკუთრებული 
მიდგომების მაგალითად შეიძლება დასახელდეს დავით მამისეიშვილის გამწესება ბათუმის საქალაქო 
სასამართლოში. დავით მამისეიშვილმა, რომელიც იმავდროულად თავმჯდომარის მოვალეობასაც 
ასრულებდა, 2016 წელს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განაცხადი შეიტანა სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიაში გამოცხადებულ ერთადერთ ვაკანსიაზე. აღსანიშნავია, რომ მანამდე იგი სისხლის 
სამართლის პროფილით მუშაობდა, თუმცა კონკურსში მონაწილეობისას გამოთქვა კოლეგიის 
შეცვლის სურვილი. მისი გამწესებიდან რამდენიმე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ, სამოქალაქო 
კოლეგიაში გამწესების მიუხედავად, იგი საკუთარი ბრძანებით განიხილავდა სისხლის სამართლის 
საქმეებს.73 კონკურსის დამთავრებიდან რამდენიმე კვირაში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დავით 
მამისეიშვილი, თავისივე მიმართვის საფუძველზე სისხლის სამართლის კოლეგიაში დააბრუნა. საბჭო 
არ დაინტერესებულა იმ ფაქტით, რატომ მიიღო დავით მამისეიშვილმა კონკურსში სამოქალაქო 
სპეციალიზაციის მიმართულებით მონაწილეობა, თუკი მას მოსამართლეობა სისხლის სამართლის 
მიმართულებით სურდა. განვითარებული მოვლენები აჩენს განცდას, რომ რეალურად დავით 
მამისეიშვილის მიზანი თავისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე, თანამდებობაზე სწრაფად 
გადანიშვნა იყო და არა კოლეგიის შეცვლის სურვილი. მსგავსი პრაქტიკა მოსამართლეთა შერჩევის 
პროცესს ფორმალურად წარმოაჩენს და აჩენს ეჭვებს მოსამართლესა და საბჭოს წევრებს შორის 
წინასწარი შეთანხმებების შესახებ.

მიხეილ ჩინჩალაძის სააპელაციო სასამართლოში დანიშვნა

მართლმსაჯულების რეფორმის „მესამე ტალღის” კანონპროექტის განხილვის დასკვნით ეტაპზე, 
მოულოდნელად, პროცედურული ხარვეზებით შეტანილი იქნა შესწორება, რომლითაც განისაზღვრა 
უზენაესი და საკონსტიტუციო სასამართლოების ყოფილი მოსამართლეების გამოსაცდელი პერიოდის 
გარეშე უვადოდ გამწესების შესაძლებლობა. აღნიშნულმა ცვლილებებმა გააჩინა ეჭვი, რომ ხელისუფლება 
სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი ჯგუფის ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებდა, 
ვინაიდან სწორედ ამ პერიოდში ეწურებოდა უფლებამოსილების ვადა უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე მიხეილ ჩინჩალაძეს, რომელიც სასამართლო სისტემაში ყველაზე გავლენიან პირად 
მიიჩნევა. აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე, 2017 წლის 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 
მიხეილ ჩინჩალაძე დახურული გასაუბრების შედეგად უვადოდ დანიშნა თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლედ. აღსანიშნავია, რომ დანიშვნამდე ცოტა ხნით ადრე არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა გაავრცელეს განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობისას მიხეილ 
ჩინჩალაძის მიერ განხილული საქმეების არაგონივრულად დაბალი მაჩვენებლის შესახებ, რაც ასევე 
კითხვებს აჩენს მის წარსულ პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით.74

71 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში N5, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/8nGGPp
72 საზოგადოების განწყობა საქართველოში - 2018 წლის მარტის გამოკითხვის შედეგები ჩატარებული NDI-ის 
დაკვეთით CRRC-საქართველოს მიერ; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2JWmfGM 
73 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში N5, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია”, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/8nGGPp
74 „კოალიცია სასამართლოში განვითარებულ პროცესებს უარყოფითად აფასებს”, კოალიცია „დამოუკიდებელი 
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/2TsD4B 

https://goo.gl/8nGGPp
https://bit.ly/2JWmfGM
https://goo.gl/8nGGPp
https://goo.gl/2TsD4B
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34 მოსამართლის უვადოდ დანიშვნა

2017 წლის 15 თებერველს, საკონტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, არაკონსტიტუციურად 
იქნა ცნობილი იმ მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშვნა, რომელთაც მოსამართლედ 
მუშაობის სულ მცირე 3-წლიანი გამოცდილება ჰქონდათ და რომელთა უვადოდ გამწესების 
მიზანშეწონილობის შეფასება საპრობაციო ვადის გარეშეც იყო შესაძლებელი.75 მიუხედავად აღნიშნული 
პოზიტიური ცვლილებებისა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის 
ეტაპმაც ვერ დაიმსახურა საზოგადოების ნდობა. 76 

2017 წლის 20 ოქტომბერს საბჭოს განახლებულმა შემადგენლობამ უვადოდ დამატებით 34 მოსამართლე 
გაამწესა. პროცესზე დაკვირვების შედეგად გამოიკვეთა, რომ საბჭოს განახლებული შემადგენლობაც 
(2017 წლიდან) სუბიექტური შეხედულებებით წარმართავს მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესს. 
საყურადღებოა, რომ სისტემაში გამოსაცდელი ვადით დანიშნული 150-ზე მეტი მოსამართლიდან 
პირველ ეტაპზე გამწესებულ 34 მოსამართლეს შორის სწორედ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის 
წარმომადგენლები მოხვდნენ: საბჭოს 3 მოსამართლე წევრი, რომლებიც ამავდროულად თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის, თბილისის საქალაქო სასამართლოსა 
და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეები არიან. ასევე, უვადოდ გამწესდნენ ბათუმისა 
და რუსთავის საქალაქო სასამართლოების თავმჯდომარეები, სამტრედიის რაიონული სასამართლოს 
თავმჯდომარე და საბჭოს წინა შემადგენლობის 2 მოსამართლე წევრი. მოსამართლეთა უვადოდ 
გამწესების პროცესზე დაკვირვებამ გააჩინა ეჭვები, რომ საბჭოს რეალურ მიზანს კვალიფიციური და 
ღირსებული მოსამართლეების დანიშვნა არ წარმოადგენდა. მაგალითად, თანამდებობაზე უვადოდ 
გამწესდა თბილისის საქალაქოს სასამართლოს თავმჯდომარე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, 
რომელმაც გასაუბრებისას დასმულ ერთადერთ მარტივ პროფესიულ შეკითხვას არასწორად უპასუხა.77 
ასევე თანამდებობაზე უვადოდ დაინიშნა ზოგიერთი ისეთი მოსამართლე, რომელთა მიერ წარსულში 
განხილული საქმეები არადამაკმაყოფილებელ პროფესიულ რეპუტაციაზე მიუთითებდა. მსგავსი 
პრაქტიკა აჩვენებს, რომ კრიტერიუმები, რომლითაც ამ კონკრეტული მოსამართლეების დანიშვნის 
დროს იხელმძღვანელა საბჭომ, არ იყო გამჭვირვალე.

„უვადოდ დანიშვნებს რაც შეეხება, ახლა სიტუაციის შეცვლა გაუჭირდებათ, რადგან ეს 
მოსამართლეები უკვე მეორედ აღმოჩნდნენ ამ ჯგუფის გავლენის ქვეშ. შეიძლება უვადოდ 
გამწესების შემდეგ დანიშვნების მექანიზმი გამოეცალოთ, მაგრამ დისციპლინური არსებობს 
ან თუნდაც რაღაც ხმებს გაუვრცელებენ და იმდენ პრობლემას შეუქმნიან, რომ შეუძლებელი 
აღმოჩნდეს სისტემაში გაჩერება. როდესაც ეს ჯგუფურად ხდება ძალიან რთულია ერთი 
მოსამართლისთვის ამას წინ აღუდგეს. ესაა ჩვეულებრივი საბჭოთა მეთოდები.”

ყოფილი მოსამართლე

ფავორიტიზმი სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშვნისას

დღესდღეობით გაუმჭვირვალედ ხდება მოსამართლეთა გამწესება სასამართლოსა და კოლეგიების/
პალატების თავმჯდომარეებად. არ არსებობს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევის კანონით 
განსაზღვრული კრიტერიუმები, რომლითაც საბჭომ უნდა იხელმძღვანელოს. წლებია, სასამართლოების 

75 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს 
მოქალაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”.
76 „კოალიცია მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის საკითხზე საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას ეხმიანება”, 
კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/KNCdgR 
77 „მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის მორიგი ეტაპი ხარვეზებით მიმდინარეობს”, კოალიცია „დამოუკიდებელი 
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/XczBR4 

https://goo.gl/KNCdgR
https://goo.gl/XczBR4
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თავმჯდომარეებისს პოზიციები უკავია მოსამართლეთა მცირე ჯგუფს, რომლებიც დანარჩენი 
მოსამართლეების უფროსებად აღიქმებიან.78 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგმა გამოავლინა, 
რომ თავმჯდომარეებად ძირითადად ის პირები ინიშნებიან, რომლებიც მოსამართლეთა გავლენიანი 
ჯგუფის წევრები არიან ან მათ მიმართ განსაკუთრებული ლოიალობით გამოირჩევიან.პრობლემას 
წარმოადგენს ისიც, რომ თანამდებობაზე მოვალეობის დროებით შემსრულებლად დანიშვნასთან 
დაკავშირებით დამკვიდრებული პრაქტიკა საბჭოს შესაძლებლობას აძლევს, ერთი და იგივე პირი 
თავმჯდომარედ განუსაზღვრელი ვადით გაამწესოს. იმ მოსაზრებას, რომ თავმჯდომარეების გამწესების 
არსებული წესი საბჭოს ხელში მნიშვნელოვანი ბერკეტია, ადასტურებს ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მოსამართლე წევრები კატეგორიულად ეწინააღმდგებიან სასამართლოს თავმჯდომარეების 
მოსამართლეების მიერ არჩევის ინიციატივას. სასამართლოსა და კოლეგიების/პალატების 
თავმჯდომარეების დანიშვნისას, როგორც წესი, საბჭო მხოლოდ ერთ კანდიდატზე მსჯელობს, 
ხოლო მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ასაბუთებს. პროცესის ფორმალური ხასიათისა და წინასწარი 
გარიგებების შესახებ განსაკუთრებული ეჭვები გააჩინა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
თავმჯდომარედ მიხეილ ჩინჩალაძის, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ 
ვასილ მშვენიერაძის გამწესებამ. 

მიხეილ ჩინჩალაძე თანამდებობაზე დაინიშნა საბჭოს ყოფილი შემადგენლობის 4 წლიანი 
უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე დღით ადრე. აღნიშნულმა გადაწყვეტილებამ 
წარმოშვა ეჭვები იმის თაობაზე, რომ საბჭო ცდილობდა მოქმედი შემადგენლობით მოესწრო 
მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული პოზიციების სასურველი კადრებით დაკომპლექტება. ასეთი 
ეჭვები კიდევ უფრო გაამძაფრა მიხეილ ჩინჩალაძის თავმჯდომარედ დანიშვნამდე, რამდენიმე დღით 
ადრე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან მოულოდნელად 
(თავმჯდომარის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 4 თვით ადრე) გადადგომამ, რამაც საბჭოს 
მაშინდელ შემადგენლობას ამ პოზიციაზე მიხეილ ჩინჩალაძის 5 წლის ვადით გამწესების შესაძლებლობა 
მისცა.79 

ვასილ მშვენიერაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიის თავმჯდომარის პოზიციაზე დაინიშნა საბჭოს ახალი შემადგენლობის პირველსავე სხდომაზე. 
აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ეს კანდიდატი უკონკურენტოდ დანიშნა. მრავალი 
გარემოება აჩენდა განცდას, რომ გადაწყვეტილება წინასწარ, დახურულ კარს მიღმა, იყო მიღებული და 
კანდიდატთან გასაუბრება მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.80 საბჭოს ახალ შემადგენლობას 
ვასილ მშვენიერაძის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ 
მიწოდებია - საბჭოს რამდენიმე წევრს კანდიდატის შესახებ ბიოგრაფიული მონაცემებიც კი არ ჰქონდა. 

78 „სისტემის სისუსტეები ხშირად თავად სისტემის შიგნიდან მომდინარეობს. ცალკეული მოსამართლეები „მითითებებს” 
ყოველ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოს თავმჯდომარისგან ტრადიციულ შეხვედრებზე, ანუ 
„მოსმენებზე” იღებენ. ამ მითითებების დაუმორჩილებლობის შემთხვევებში კი, პროცესში ისეთი მექანიზმები ერთვება, 
როგორებიცაა მოსამართლისთვის სხვა სასამართლოში უფლებამოსილების დაკისრება” -„მართლმსაჯულება 
საქართველოში”, საია, 2010; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2kz9faZ
79 „კოალიცია მოუწოდებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ დანიშნოს სასამართლოს თავმჯდომარეები გაუმჭვირვალე 
პროცესით”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/39e8VC 
80 „გაუმჭვირვალე პროცესი, წინასწარ შეთანხმებული კანდიდატი - მესამე სექტორში ვასილ მშვენიერაძის დანიშვნას 
აფასებენ “, რუსთავი 2, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/fsuAby 

https://bit.ly/2kz9faZ
https://goo.gl/39e8VC
https://goo.gl/fsuAby
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„ისინი ფლობენ ყველა შტოს სასამართლოში: იუსტიციის უმაღლეს სკოლას, სადისციპლინო 
პალატას, საბჭოს. რაზეა საუბარი... სპეციალურად შეუწყვიტეს საბჭოს წევრს პირადი 
განცხადებით უფლებამოსილება, რომ ის, როგორც სანდო პირი, მოხვედრილიყო 
საკვალიფიკაციო პალატაში. უბრალოდ, სრულად აზღვევენ ყველაფერს ყოველმხრივ... 
კოლეგიების და პალატების თავმჯდომარეებად დანიშვნის პროცესები... ისინი, წესით, 
5 წლით ინიშნებიან, მაგრამ უმეტესობა არის, რომ 2007 წელს დაინიშნა და 10 წელი 
თავმჯდომარეებად იყვნენ. მხოლოდ როტაციას განიცდიან. რატომ არის ეს პოზიცია იმდენად 
მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ ამ ხალხმა უნდა დაიკავონ. ამ კითხვაზეა პასუხი საინტერესო.”

ყოფილი მოსამართლე

„დიდი მნიშვნელობა აქვს საბჭოს შეუმცირდეს უფლებამოსილებები და გაეზარდოთ 
მოსამართლეებს. მაგალითად, საბჭოს ჩამოერთვას სასამართლოს თავმჯდომარეების 
დანიშვნის უფლება და გადაეცეთ მოსამართლეებს. ამ შემთხვევაში, შესაძლოა, საბჭოს 
შეუმცირდეს მოსამართლეებზე ზემოქმედების ბერკეტები.”

მოქმედი ადვოკატი

საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების სავარაუდო გამჟღავნების საქმე

საყურადღებოა, რომ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შესაძლო შემთხვევა გამოვლინდა 
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ეტაპზეც. 2016 წლის 2 თებერვალს თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლებს შეხვდა და 2015 წლის 21 ნოემბერს ჩატარებული მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდების ტესტების საკითხების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან სავარაუდო გაჟონვის შესახებ 
აცნობა.81 გავრცელებული ინფორმაციით, კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ ტესტების 
საკითხების წინასწარ გამჟღავნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უკავშირდებოდა.82 უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარემ, ნინო გვენეტაძემ, კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ ინტერვიუში 
განმარტა, რომ ის, როგორც საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, საბჭოს 
რეგლამენტის შესაბამისად, პასუხისმგებელი იყო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის 
ჩატარების წესზე, საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამაზე, მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო 
საგამოცდო კომისიის შემადგენლობასა და სხვა საკითხებზე. ამასთან, მან გამორიცხა გავრცელებული 
ინფორმაცია, რომ კონკრეტული კანდიდატის სასარგებლოდ ტესტების საკითხების წინასწარ 
გამჟღავნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უკავშირდებოდა. ნინო გვენეტაძემ დააზუსტა, რომ 
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2015 წლის 21 ნოემბერს ჩატარებული მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდების ტესტების შინაარსის სავარაუდო გამჟღავნების შესახებ პროკურატურას მიმართა. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებიდან 2 წელია გასული, 
გამოძიების შედეგები საზოგადოებისთვის კვალავაც უცნობია. ის ფაქტი, რომ პროკურატურის მიერ 
საქმის გამოძიება გამჭვირვალედ და ეფექტიანად არ მიმდინარეობს, ლეგიტიმურ კითხვებს აჩენს 
კონკრეტული პირების წინააღმდეგ გამოძიებით შესაძლო მანიპულირებასთან დაკავშირებით. 

81 „ახვლედიანი მოსამართლეობის გამოცდაზე ტესტების წინასწარ გამჟღავნებაზე საუბრობს”, ტაბულა, 2016; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/nCpYfB 
82 „მამუკა ახვლედიანი: მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო ტესტებს ნინო გვენეტაძე იბარებდა”, ნეტგაზეთი, 2016; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/FHM3bW 

https://goo.gl/nCpYfB
https://goo.gl/FHM3bW
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3.2. განსხვავებული აზრის დევნა სასამართლო სისტემაში
გავლენიანი ჯგუფის დაპირისპირება ასოციაციის, „მოსამართლეთა ერთობა”, წევრებთან 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2013 წლის 9 ივნისის არჩევნები გარდამტეხი აღმოჩნდა სასამართლო 
სისტემაში აზრთა პლურალიზმის შემცირების კუთხით. ამ პერიოდიდან მოყოლებული სისტემიდან 
თანდათანობით განიდევნენ ასოციაცია „მოსამართლეთა ერთობის” ის წევრები, რომლებიც 
სასამართლოში არსებული ვითარების მიმართ კრიტიკულ პოზიციებს აფიქსირებდნენ. 83 „ერთობის” 
წევრ მოსამართლეებს თანამდებობებზე გადანიშვნაზე რამდენჯერმე უთხრეს უარი,84 ზოგიერთი მათგანის 
მიმართ კი დისციპლინური დევნაც დაიწყო,85 რამაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მოსამართლეთა 
კორპუსში კრიტიკული აზრის თანდათანობით გაქრობაში. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები 
როგორც სხდომებზე, ისე საჯარო გამოსვლებისას86 ასოციაციას, „მოსამართლეთა ერთობა”, ხშირად 
მოიხსენიებდნენ ნეგატიურ კონტექსტში.

დღეის მდგომარეობით, ასოციაციაში, „მოსამართლეთა ერთობა”, არცერთი მოქმედი მოსამართლე 
წევრი არ ირიცხება (მოსამართლეების ნაწილი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ 
თანამდებობაზე აღარ გადაინიშნენ, ხოლო ნაწილმა საკუთარი ინიციატივით დატოვა ასოციაცია).87 
2017 წლის მაისში, მას შემდეგ, რაც ასოციაციამ თავისი განცხადებით საბჭოს მიერ მოსამართლეთა და 
სასამართლოს თავმჯდომარეთა დანიშვნის პროცესი გააკრიტიკა, „მოსამართლეთა ერთობა” 20 - მდე 
მოსამართლემ დატოვა,88 რამაც კიდევ უფრო გაამყარა ეჭვი იმის შესახებ, რომ სისტემა კრიტიკული 
აზრის მიმართ შემწყნარებელი არ არის. არსებული მდგომარეობით, მოსამართლეთა აბსოლუტური 
უმრავლესობა გაერთიანებულია „მოსამართლეთა ასოციაციაში”, რომლის თავმჯდომარეც ლევან 
მურუსიძეა და რომლის გამგეობა საბჭოს წევრებითა და სხვა გავლენიანი მოსამართლეებითაა 
დაკომპლექტებული.89 2013 წლის შემდეგ ჩატარებული მოსამართლეთა ყველა კონფერენცია, 
რომლებზედაც გადაწყვეტილებები ყოველგვარი დისკუსიის გარეშე, ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით 
მიიღება, იმის ნათელი დასტურია, რომ არაჯანსაღი გავლენების შედეგად მოსამართლეთა კორპუსი 
თანდათანობით ჩაკეტილი და მონოლითური გახდა.

მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესში კანდიდატების მიმართ შერჩევითი მიდგომის გამოვლენა 
მკაფიო გზავნილი იყო იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რიგითი მოსამართლისათვის გავლენიანი 
ჯგუფისადმი ლოიალობის გამოჩენა. მოსამართლეებზე ზეგავლენის მოხდენა ისეთი ბერკეტების 
გამოყენებით, როგორიცაა მოსამართლეების თანამდებობაზე გადანიშვნა ან დისციპლინური 
მექანიზმები, ისეთივე საფრთხის შემცველია მოსამართლეთა შიდა დამოუკიდებლობისათვის, როგორ 
სისტემის გარედან მომავალი საფრთხეები. 

83 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/GaUd6C 
84 სასამართლოს მეგობრის (Amicus Curiae) მოსაზრება მოსარჩელის, მ. ბ.-ს სარჩელთან დაკავშირებით, საქმე 
№3/4971-17, საქართველოს სახალხო დამცველი;ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/A2vZc3; 
85 „სადისციპლინო კოლეგიისა და პალატის ბოლო გადაწყვეტილებით დადგენილი პრაქტიკა საფრთხის შემცველია 
სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 
ოქტომბერი, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/hzuKo6; 
86 „ამ ასოციაციის მიზნები იყო საკმაოდ შორს მიმავალი და არაჯანსაღი [...] ე. წ. არაკეთილსინდისიერი 
მოსამართლეებისგან სისტემის გაწმენდას ისახავდა ეს ასოციაცია მიზნად [...] მოსამართლეები რომლებიც თავის 
დროზე ამ ასოციაციაში გაწევრიანდნენ, ბევრი მათგანი იყო შეცდომაში შეყვანილი.” - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მოსამართლე წევრის, დიმიტრი გვირტიშვილის, განცხადებები ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში, ქრონიკა,, 
2017;ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/x5xBrG;
87 „მოსამართლეთა ერთობა 20-მა მოქმედმა მოსამართლემ დატოვა”; რუსთავი 2, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/f7KCaG 
88 „მოსამართლეთა ერთობა 20-მა მოქმედმა მოსამართლემ დატოვა”; ხელმისაწვდომია: http://rustavi2.ge/ka/
news/77081
89 „საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის” (ს/ნ 202953321) გამგეობის წევრები არიან: ლევან მურუსიძე 
(თავმჯდომარე), ლევან თევზაძე, დავით მამისეიშვილი, ირაკლი შენგელია, დიმიტრი გვრიტიშვილი, თემურ გოგოხია, 
ვასილ როინიშვილი, მირანდა ერემაძე და გიორგი მიროტაძე - ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) 
იურიდიული პირების რეესტრიდან, 01.08.2016; 

https://goo.gl/GaUd6C
https://goo.gl/A2vZc3
https://goo.gl/hzuKo6
https://goo.gl/hzuKo6
https://goo.gl/x5xBrG
https://goo.gl/x5xBrG
http://rustavi2.ge/ka/news/77081
http://rustavi2.ge/ka/news/77081
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„ფაქტია, რომ პრობლემა, რაც სისტემას აქვს, ის არის, რომ არ არსებობს აზრის გამოხატვის 
თავისუფლება, რადგან განსხვავებული აზრი იდევნება. არსებობს გავლენიანი ჯგუფი, 
რომელიც თავის პოლიტიკას ასრულებს და ამას არავინ ეწინააღმდეგება. ეს არ გაჩნდა 
ეხლა, ადრეც იყო. 2012 წლამდე ის ჯგუფი იყენებდა ე.წ. ჯოხის პოლიტიკას გარე გავლენების 
სურვილების შესაბამისად. 2012 წლის შემდეგ გამოვლინდა, რომ ხელისუფლებას არ ჰქონდა 
კონკრეტულ საქმეებზე ინტერესი, ამიტომ ეს ჯოხის პოლიტიკა შეიცვალა. ამის საპირწონედ 
შემდეგ გაჩნდა შიდა ძალაუფლება [...] ახლა ის მექანიზმებია, რომ შეიძლება უშუალო 
სარგებელი არ მისცენ მოსამართლეს, მაგრამ შეუძლიათ გადანიშვნის და დისციპლინურის 
დროს იყვნენ ლოიალური. ახლა კეთილსინდისიერი მოსამართლე განსხვავებულ, უკეთეს 
მდგომარეობაშია. ერთადერთი რასაც მისგან მოელიან არის, რომ არჩევნებში აქვს 1 ხმა 
და წელიწადში ერთხელ ამ ხმას მისცემს იმ პირებს, ვინც მას ამ „კარგ გარემოში “აყენებს.”

ყოფილი მოსამართლე

მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსებისადმი საზოგადოების ნდობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 
კორუფციის რისკების აღქმის შემცირებისათვის. როდესაც მოსამართლეები შერჩევითი მიდგომების 
საფუძველზე ინიშნებიან, ხოლო განსხვავებული აზრი იდევნება, შეუძლებელია, არსებობდეს 
მოლოდინი, რომ ამგვარი პროცესის შედეგად შერჩეული კანდიდატების მიმართ ნდობა იარსებებს. 
მსგავსი ვითარება აჩენს ეჭვებს, რომ მოსამართლეთა გამწესების უფლებამოსილება ბერკეტია საბჭოს 
ხელში, რომელსაც ის მოსამართლეებზე გავლენისათვის შეიძლება იყენებდეს. 

სასამართლოს თავმჯდომარეების თვითნებური გათავისუფლების პრაქტიკა

სუბიექტური შეხედულებებით მოსამართლეთა დანიშვნის პრაქტიკის გარდა, სამოქალაქო საზოგადოების 
მწვავე კრიტიკას იმსახურებდა საბჭოს მიერ სასამართლოს/კოლეგიის თავმჯდომარეების 
გათავისუფლების მანკიერი პრაქტიკაც. ერთ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი კრიტიკული განცხადებებიდან 2 
თვეში არსებითი პროცედურული დარღვევებით გაათავისუფლა,90 ხოლო მეორე შემთხვევაში, 
ასევე თვითნებურად და კანონის დარღვევით, დისციპლინური პროცედურების გვერდის ავლითა და 
რეორგანიზაციის ხელოვნური საფუძვლით, თანამდებობიდან გათავისუფლდა თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სისხლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარე გიორგი ებანოიძე.91

მოსამართლე ირაკლი შავაძის მიერ გამოთქმული ბრალდება

2018 წლის თებერვალში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ, ირაკლი შავაძემ 
საჯაროდ ისაუბრა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარესთან, დავით მამისეიშვილთან 
დაპირისპირების შესახებ. მან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უვადოდ გამწესებაზე უარის თქმის 
მიზეზად სწორედ აღნიშნული დაპირისპირება დაასახელა. ირაკლი შავაძის განცხადებით, დავით 
მამისეიშვილმა (სასამართლოში არსებული გავლენიანი ჯგუფის მხარდამჭერი და ამ ჯგუფისადმი ღიად 
ლოიალურად განწყობილი მოსამართლე92) არაერთხელ სცადა მის გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენის 

90 „იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მამუკა ახვლედიანი კანონის დარღვევით გაათავისუფლა”, კოალიცია 
„დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/MS2HkJ 
91 „კოალიცია მკვეთრად უარყოფითად აფასებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან თვითნებურად გათავისუფლებას”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და 
გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/ohu4tn 
92 „„ჩვენ ლევან მურუსიძე ვართ,”- მოსამართლეთა ნაწილი ლევან მურუსიძეს მხარს უჭერს”, რუსთავი 2, 
2015;ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2KTftOd 

https://goo.gl/MS2HkJ
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მოხდენა.93 ირაკლი შავაძის განცხადებით, დავით მამისეიშვილთან დაპირისპირების შემდეგ რამდენიმე 
დისციპლინური საჩივარი შევიდა მის წინააღმდეგ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. გარდა ამისა, მოხდა მისი 
იზოლაცია, რაც გამოიხატებოდა შემდეგში: დაპირისპირების დღიდან მასთან კომუნიკაცია არ ჰქონდა 
როგორც სასამართლოს თავმჯდომარეს, ასევე სხვა მოსამართლეებს.94 მიმდინარე წლის პირველ 
მარტს კოალიციამ „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” პროკურატურას 
შესაძლო დანაშაულის გამოძიებისაკან მოუწოდა, თუმცა დაიწყო თუ არა გამოძიება ამ საკითხზე 
საზოგადოებისათვის ამ დრომდე უცნობია.95

3.3. არასათანადო გავლენა საქმეთა განაწილების პროცესზე
წლების განმავლობაში სასამართლოების მართვის პროცესში მთავარი გამოწვევა სასამართლოების 
შიდა დამოუკიდებლობისა და ავტონომიის შეზღუდვის რისკების არსებობა იყო. ამ რისკების ერთ-
ერთ მთავარ წყაროს სასამართლოს თავმჯდომარის ინსტიტუტი წარმოადგენდა, თავისი მძლავრი 
ადმინისტრაციული ბერკეტებით. სხვა მნიშვნელოვან ფუნქციებთან ერთად, თავმჯდომარის 
უფლებამოსილების სფეროში შედის საქმეთა განაწილების შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ, წლებია, 
სასამართლო სისტემაში თავმჯდომარის თანამდებობა მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფისათვის 
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პოზიციად მიიჩნევა. საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემის 
ამოქმედების მიუხედავად, პრობლემები ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არსებობს. 

„თქვენ არ გეგონოთ რომ ჩინჩალაძე დაიბარებს ვინმეს და ეტყვის, რომ ეს ასე უნდა 
გაკეთდეს. ეს არის გარკვეული ჯგუფი მოსამართლეების, რომელთა მეშვეობითაც 
თავმჯდომარეებამდე მიდის ინფორმაცია. შეიძლება ეს იყოს 5-6 ადამიანი. ამ ადამიანებს 
ეს მიაქვთ თავმჯდომარეებამდე და ისინი ანაწილებენ საქმეს სასურველ მოსამართლეზე. 
დღეს სასამართლოები იმართება თავმჯდომარეების მეშვეობით.”

ყოფილი მოსამართლე 

საქმეთა განაწილების ხარვეზიანი წესი (საქმეთა ელექტრონული განაწილების სისტემის 
ამოქმედებამდე) წლების განმავლობაში მკაცრ კრიტიკას იმსახურებდა როგორც ადგილობრივი, ისე 
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.96 საქმეების განაწილების ხარვეზიანი წესი შესაძლებლობას 
ქმნიდა, თავმჯდომარის მიერ წინასწარ შერჩეულიყო ის მოსამართლე, რომელსაც დაეწერებოდა 
კონკრეტული საქმე.97 სწორედ ამიტომ უპირისპირდებოდნენ ყოველთვის მძაფრი და არარაციონალური 
კრიტიკით თავმჯდომარეების მოსამართლეების მიერ არჩევითობის იდეას სასამართლოს შიგნით 
არსებული გავლენიანი ჯგუფები. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო რეფორმის 
„მესამე ტალღის“ კანონპროექტების თავდაპირველი რედაქცია ითვალისწინებდა თავმჯდომარეების 
არჩევას თავად შესაბამისი სასამართლოების მიერ, რაც ვენეციის კომისიის 2014 წლის დასკვნაშიც 
დადებითაც იქნა შეფასებული,98 აღნიშნული ცვლილება კანონპროექტების საბოლოო რედაქციიდან, 

93 „ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ზეწოლაზე ალაპარაკდა და დავით მამისეიშვილი 
უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულა”, რუსთავი 2, 2018; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2INUxYb 
94 „ბათუმელი მოსამართლე კლანურ მმართველობაზე საუბრობს და საიას მისი უფლებების დაცვას სთხოვს”, 
ნეტგაზეთი, 2018; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2klQGqN 
95 „კოალიცია სასამართლოში განვითარებულ მოვლენებს ეხმაურება და იწყებს კამპანიას „მინდა ვენდო 
სასამართლოს””, 2018 წელი;ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2KiZRni
96 „სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიში”, ეუთო, დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ბიურო, ვარშავა, 2014; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/13yLBz
97 სასამართლო სისტემის რეფორმის „მესამე ტალღით” გათვალისწინებული საქმეთა ელექტრონული განაწილების 
სისტემის ამოქმედებამდე რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეთა 
განაწილება სასამართლოს თავმჯდომარის მიერ რიგითობის წესით ხორციელდებოდა, რაც განჭვრეტადს ხდიდა იმას, 
თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რომელ მოსამართლეს შეიძლებო დაწეროდა საქმე.
98 ვენეციის კომისიისა და ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური 
დირექტორატის (DGI) ადამიანის უფლებათა დირექტორატის (DHR) ერთობლივი დასკვნა N°773/2014 „საერთო 
სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების კანონპროექტზე,CDL-AD(2014)031, 
2014; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2btDWgo 

https://bit.ly/2INUxYb
https://bit.ly/2klQGqN
https://bit.ly/2KiZRni
https://goo.gl/13yLBz
https://bit.ly/2btDWgoCDL-AD(2014)031
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სავარაუდოდ, სწორედ ამ გავლენიანი ჯგუფის მოთხოვნის საფუძველზე ამოიღეს.99 ასევე, საბჭოს 
წევრების უმრავლესობის მოთხოვნით, სასამართლო სისტემის მრავალწლიანი სტრატეგიის შემუშავების 
დასკვნით ეტაპზე შეიცვალა თავმჯდომარეების არჩევის წესის შემოღების შესახებ არსებული ჩანაწერი.100

არაერთი გახმაურებული საქმის შემთხვევაში მხარეები სასამართლოს თავმჯდომარეების მხრიდან 
სწორედ საქმეთა განაწილების წესით მანიპულირებაზე მიუთითებდნენ.101 გიგი უგულავას და სხვა 
მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეში რამდენჯერმე მოხდა დაცვის მხარის მიერ საქმეთა 
განაწილების პრობლემაზე მითითება.102 ბაჩანა ახალაიას წინააღმდეგ წარმოებულ სისხლის სამართლის 
სამ საქმეზე დანიშნული მოსამართლეები (ბესიკ ბუგიანიშვილი, დავით მგელიაშვილი და გიორგი 
დარახველიძე) ამ საქმეების განხილვამდე მცირე ხნით ადრე სხვადასხვა სასამართლოდან ერთსა და 
იმავე დღეს გადმოიყვანეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რამაც საქმეთა განაწილების წესით 
მანიპულირების განცდა გააჩინა.103 გარკვეული კითხვები არსებობდა აგრეთვე საქმის განმხილველი 
კოლეგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით „რუსთავი 2”-ის საქმის სააპელაციო ეტაპზე განხილვის 
დროს. 104 

მოგვიანებით სასამართლო ხელისუფლებამ, ფაქტობრივად, აღიარა აღნიშნული პრობლემა და საქმეთა 
განაწილების ელექტრონული სისტემის დანერგვა დაიწყო. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 
ნინო გვენატაძის განცხადებით: „საქმის ელექტრონული განაწილების დაუხვეწაობის გამო დაიკარგა 
სასამართლო ხელისუფლებისადმი ნდობა. პროცესის მონაწილე მხარეებსა და გარე დამკვირვებლებს 
გაუჩნდათ პრეტენზია, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები საქმეებს გარკვეული ინტერესების მიხედვით 
ანაწილებდნენ. რამაც მიგვიყვანა იქამდე, რომ მოვაწესრიგოთ შემოსული საქმეების ელექტრონული 
განაწილების წესი.”105

„ახვლედიანის თავმჯდომარეობის პერიოდში ჩემს კლიენტს ერთ-ერთმა ცნობილმა ადვოკატმა 
უთხრა საქმის ის დეტალები, რომელიც, წესით, მას არ უნდა სცოდნოდა. სავარაუდოდ, მას 
მოსამართლეთა შორის საქმეთა განაწილებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე ხელი 
სასამართლოს თავმჯდომარის მეშვეობით მიუწვდებოდა. ამ ადვოკატმა ჩემს კლიენტს ასევე 
უთხრა, რომ მას შეეძლო გარკვეული კონტროლი საქმის განხილვის შედეგზე”

მოქმედი ადვოკატი

99 „კოალიცია მოუწოდებს პარლამენტს გაითვალისწინოს პრეზიდენტის შენიშვნები მართლმსაჯულების რეფორმის 
„მესამე ტალღასთან“ დაკავშირებით”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, 2017; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/NG2FWg
100 „კოალიცია მოუწოდებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არ დანიშნოს სასამართლოს თავმჯდომარეები გაუმჭვირვალე 
პროცესით”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://
goo.gl/QmKjud
101 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/GaUd6C 
102 „გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის III ანგარიში”, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო”, 2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/wSVYRG
103 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ გახმაურებული სისხლის სამართლის საქმეების მონიტორინგის 
მეორე ანგარიშს აქვეყნებს; „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 2014; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/v9B2o2
104 „საია ეხმიანება ,,რუსთავი 2“-ის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოში საქმის განმხილველი კოლეგიის შეცვლის 
საკითხს”, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/EwgJmo
105 „ხარვეზები სასამართლო საქმეების განაწილების პროცესში”; ლიბერალი, 2015; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/QFivuY

https://goo.gl/NG2FWg
https://goo.gl/QmKjud
https://goo.gl/QmKjud
https://goo.gl/GaUd6C
https://goo.gl/wSVYRG
https://goo.gl/QFivuY
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საქმეთა განაწილებაზე ზემოქმედების შესაძლებლობა ელექტრონული სისტემის პირობებში

სასამართლო რეფორმის „მესამე ტალღით” გათვალისწინებული საქმეთა ელექტრონული განაწილების 
სისტემა 2018 წლიდან ყველა სასამართლოში მოქმედებს. საქმეთა განაწილების ახალი წესი 
ერთმნიშვნელოვნად პროგრესულ ცვლილებას წარმოადგენს და მისი დაუბრკოლებლად ფუნქციონირება 
მნიშვნელოვანია სასამართლოს დამოუკიდებლობისა და საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად. 
მიუხედავად ამისა, აუცილებელია იმ რისკების გათვალისწინება, რამაც კვლავ შეიძლება წარმოშვას 
საქმეთა განაწილებაში ჩარევის შესაძლებლობა:

• ახალი წესის თანახმად, ელექტრონული სისტემის შეფერხებისას სასამართლოს თავმჯდომარე 
უფლებამოსილია საქმეები რიგითობის ძველი ხარვეზიანი წესით გაანაწილოს;

• დიდი ზომის სასამართლოებში, სადაც კოლეგიებში ვიწრო სპეციალიზაციებია განსაზღვრული, 
არსებობს სპეციალიზაციების შემადგენლობების სასურველი მოსამართლეებით დაკომპლექტების 
შესაძლებლობა. არსებული რეგულაციით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განსაზღვრავს კოლეგიებში 
ვიწრო სპეციალიზაციებს, ხოლო მათი შემადგენლობა თავმჯდომარის ბრძანებით ერთპიროვნულად 
განისაზღვრება. აღნიშნული წესი საქმეთა განაწილების პროცესზე გავლენის მოხდენის რეალურ 
რისკებს წარმოშობს; 106

• არც ახალი წესის პირობებში იქნება გამორიცხული ადვოკატების მიერ საპროცესო ნორმებით საქმეთა 
განაწილებაზე მანიპულირების შესაძლებლობა. მაგალითად, როდესაც მხარე რამდენიმე მსგავსი 
შინაარსის სარჩელს ერთდროულად დაარეგისტრირებს და შეიტყობს, რომელ მოსამართლეებთან 
განაწილდა საქმეები, მას შეუძლია მხოლოდ ის სარჩელი დატოვოს, რომელიც სასურველ 
მოსამართლეს დაეწერება, ხოლო სხვები გამოიხმოს. ასევე არსებობს საშიშროება, რომ ვიწრო 
სპეციალიზაციების არსებობის პირობებში მხარეებმა ხელოვნურად დააყენონ სასარჩელო მოთხოვნა 
იმ მიზნით, რომ საქმე კონკრეტულ მოსამართლესთან მოხვდეს (ამგვარი ეჭვი გაჩნდა, მაგ. „რუსთავი 
2”-ის საქმის განხილვისას, როდესაც საქმე მოსამართლე თამაზ ურთმელიძეს დაეწერა იმის გამო, 
რომ ერთ-ერთი მოთხოვნა საავტორო უფლებებს შეეხებოდა. საქმის განხილვისას გამოიკვეთა, 
რომ საავტორო უფლებებზე დავა რეალურად მხარის მიზანს არ წარმოადგენდა).

„საქმეთა განაწილება სასამართლოს რომ უნდოდეს უფრო გამჭვირვალედ 21-ე საუკუნეში 
ძალიან მარტივია ამის მოგვარება ელექტრონული განაწილების გზით. თუმცა ის ნაბიჯი რაც 
გადადგა საბჭომ და შეიქმნა თუნდაც ქალაქის დონეზე 4-კაციანი მოსამართლეთა ჯგუფი, 
რომელიც მსხვილი კატეგორიის დავებს განიხილავს, [იგულისხმება თბილისის საქალაქო 
სასამართლოში შექმნილი კომერციული დავების სპეციალიზაცია, რომელიც 500 000 ლარს 
ზემოთ არსებულ დავებს განიხილავს[ავტ.შენიშვნა]]ამით, ფაქტობრივად, ეს ელექტრონული 
განაწილების სისტემაც მოკლა იმიტომ, რომ ვიცით, რომ ყველა დიდ დავას მხოლოდ ეს 
ოთხი მოსამართლე განიხილავს და სხვა არჩევანი არაა.”

მოქმედი ადვოკატი 

106 „როგორ მუშაობს საქმის განაწილების ახალი სისტემა სასამართლოში”, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 
მონიტორინგის ცენტრი, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/bi86aF

https://goo.gl/bi86aF
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„გავლენიან ჯგუფებს იმდენად „სწორად”  აქვთ გამართული სისტემა, რომ მესიჯი არ წავა ყველა 
მოსამართლისადმი, წავა კონკრეტული მოსამართლისადმი და იქნება 100%იანი შედეგი. რაც 
შეეხება სისტემას: მიუხედავად საქმეთა განაწილების ახალი წესისა, მათ აქვთ შესაძლებლობა 
მთელი საქართველოს მასშტაბით მაინც აკონტროლონ რომელ მოსამართლესთან მოხვდება 
საქმე. გარდა ამისა, მოსამართლეების გადაადგილება სრულად არის მათ ხელში. ყველა 
სასამართლოში შეუძლიათ კონკრეტული „ქეისი“ მიიტანონ სასურველ მოსამართლემდე. “

ყოფილი მოსამართლე 

საქმეთა განაწილების, როგორც ძველი, ისე მოქმედი წესი პრობლემურია საქმეთა არათანაბარი 
განაწილების კუთხითაც. მაგალითად, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და 
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძეს ათწლიანი სამოსამართლეო 
საქმიანობის პერიოდში მხოლოდ 250 საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული (თვეში 
დაახლოებით ორი საქმე). მაშინ როდესაც, მზია თოდუას, რომელიც ასევე თავმჯდომარის მოადგილე 
და სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარეა, დროის ხუთჯერ უფრო მცირე შუალედში ორჯერ 
მეტი საქმე აქვს განხილული, ხოლო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძეს ამავე 
პერიოდში შვიდჯერ მეტი საქმის განხილვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული.107 საქმეთა ელექტრონული 
განაწილების ამოქმედების შემდეგ, საბჭოს გადაწყვეტილებით პირდაპირ განისაზღვრა მნიშვნელოვანი 
შეღავათები სასამართლოების თავმჯდომარეებისთვის.108

საქმეთა ჩანიშვნის რიგითობის არაგანჭვრეტადი პროცესი

იმ პირობებში, როდესაც სასამართლოები, განსაკუთრებით კი თბილისის საქალაქო სასამართლო, 
გადატვირთულია საქმეებით, მნიშვნელოვანია არსებობდეს ინსტრუქცია საქმეთა ჩანიშვნის რიგითობის 
შესახებაც. დღესდღეობით, ზოგიერთი მოსამართლის განხილვაში ერთდროულად 800-900 საქმეა, 
რის გამოც პირველი ინსტანციის სასამართლოში სხდომები საქმის შესვლიდან 2 წლის დაგვიანებითაც 
კი ინიშნება. ამჟამად საერთო სასამართლოების მოსამართლეები საკუთარი შეხედულებით 
წყვეტენ საქმეთა ჩანიშვნის რიგითობას, რაც კორუფციის რისკებს წარმოშობს. იმისათვის, რომ 
საზოგადოებას ჰქონდეს ნდობა ამ პროცესთან მიმართებაში, მნიშვნელოვანია იგი გამჭვირვალედ და 
გარკვეულ, ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით წარიმართოს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, 
რომ ინსტრუქცია, რომელიც საქმეთა ჩანიშვნის რიგითობის წესს უნდა ადგენდეს, იმ მიზეზების 
ჩამონათვალს ითვალისწინებდეს, რის გამოც შეიძლება გარკვეული ტიპის საქმეზე უფრო ადრე 
ჩაინიშნოს სხდომა, ვიდრე მასზე ადრე შესულ საქმეზე.

4. მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების არაეფექტიანი სისტემა
წლების განმავლობაში არაერთ შემთხვევაში ჩნდებოდა კითხვები კონკრეტული საქმეების შესაძლო 
კორუფციული გარიგებების გზით გადაწყვეტის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, არც იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოს და არც პროკურატურას თითქმის არცერთ შემთხვევაში ეფექიანი რეაგირება არ მოუხდენია. 
როგორც წესი, რეაგირების გარეშე რჩება ადგილობრივი და საერთაშორისო საზოგადოების 
წარმომადგენლების განცხადებებიც სასამართლოში კორუფციის მომეტებული რისკების თაობაზე. 

მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების სწორი გააზრებითა 
და დაბალანსებით შესაძლებელია პასუხისმგებლობის სამართლიანი, ობიექტური და გამჭვირვალე 

107 „არასამთავრობოები მიხეილ ჩინჩალაძის მოსამართლედ გამწესების წინააღმდეგ”, ნეტგაზეთი, 2017; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/KnPrFU 
108 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის გადაწყვეტილება N1/56 „საქართველოს საერთო 
სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების 
შესახებ” 

https://goo.gl/KnPrFU
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სისტემის შექმნა და კორუფციის რისკების მნიშვნელოვნად შემცირება. ამასთან, სხვა სახელისუფლებო 
შტოებისაგან განსხვავებით, სასამართლოს საქმიანობაში ნებისმიერი ჩარევა განსაკუთრებულ 
სიფრთხილეს მოითხოვს, რომ საფრთხე არ შეექმნას მოსამართლის დამოუკიდებლობას.109 სწორედ 
ამიტომ, სასამართლოში კორუფციასთან ბრძოლის მექანიზმების დანერგვისას მუდმივ გამოწვევას 
წარმოადგენს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობასა და ანგარიშვალდებულებას შორის სწორი 
ბალანსის დაცვა.110 

4.1. მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების მომწესრიგებელი ხარვეზიანი 
კანონმდებლობა
მოსამართლეთა დისიპლინური სამართალწარმოების არსებული სისტემა არაერთხელ გამხდარა 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან მკაცრი კრიტიკის საგანი.111 ამის ერთ-
ერთი მიზეზი მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების მომწესრიგებელი ხარვეზიანი კანონმდებლობაა, 
რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შესაძლებლობას აძლევს, დისციპლინური მექანიზმები 
შერჩევითად და არაჯანსაღი მიზნებისათვის გამოიყენოს. 

კორუფციული სამართალდარღვევის საფუძვლის შერჩევითად გამოყენების საფრთხე

მართალია, დღეს მოქმედი კანომდებლობით, შესაბამისი ნების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია 
მოსამართლეთა კორუფციულ საქმიანობაზე ეფექტური კონტროლის განხორციელება, თუმცა 
ხარვეზიანი კანონდებლობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ამავდროულად დისციპლინური მექანიზმების 
არაჯანსაღი მიზნებისთვის გამოყენების შესაძლებლობასაც აძლევს. „საერთო სასამართლოების 
შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
ერთ-ერთი საფუძველია კორუფციული სამართალდარღვევა ან თანამდებობრივი მდგომარეობის 
მართლმსაჯულებისა და სამსახურებრივი ინტერესების საზიანოდ გამოყენება. კორუფციულ 
სამართალდარღვევად ითვლება „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 
კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული დარღვევა, თუ იგი არ იწვევს 
სისხლისსამართლებრივ ან ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას. 

დისციპლინური სამართალწარმოების შერჩევითად გამოყენების საფრთხეს შეიცავს 
მოსამართლის პასუხისმგებლობის საფუძვლად „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა 
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის დარღვევაზე ზოგადი 
მითითება. აღნიშნული კანონით ისეთი ფართო და არაგანჭვრეტადი ნორმებია განსაზღვრული, 
როგორიცაა, მაგალითად, საჯარო მოსამსახურის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის 
მიუკერძოებლად და კეთილსინდისიერად შესრულების ვალდებულება, რაც ამ ნორმის შერჩევითად 
გამოყენების შემთხვევაში მოსამართლეებზე არასათანადო ზეგავლენის საფრთხეს ქმნის. 

უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კვლევის ფარგლებში ჩატარებული ინტერვიუს დროს აღნიშნა, 
რომ: „მნიშველოვანია მკაფიოდ გაიმიჯნოს და უფრო ცხადი გახდეს მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის 
სახეები და საფუძვლები. დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები ჩამოყალიბდეს ისე, რომ 
მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება არ მოექცეს არასათანადო ზეწოლის ქვეშ. 
ამასთან, უნდა დაიხვეწოს სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმები, რომლებიც ეხება მოსამართლეთა 
პასუხისმგებლობას სამსახურებრივი უფლების განხორციელებისას და მკაფიოდ განისაზღვროს, 
რა შემთხვევებში სცდება მოსამართლის ქმედება დისციპლინურ საზღვრებს. ჩამოყალიბდეს 
დაბალანსებული და სამართლიანი დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები, რომლებიც 
გამორიცხავს მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის, გადაწყვეტილების შინაარსისა თუ 
სამართლებრივი შეცდომისთვის მოსამართლის პასუხისმგებლობას.”

109 UN Anti-Corruption Toolkit, UN office on Drugs and Crime, 2004, p. 28; Available at: https://goo.gl/wxriof 
110 UN Anti-Corruption Toolkit, UN office on Drugs and Crime, 2004, p. 35; Available at: https://goo.gl/wxriof 
111 OPINION ON THE LAW ON DISCIPLINARY RESPONSIBILITY AND DISCIPLINARY PROSECUTION OF JUDGES 
OF COMMON COURTS OF GEORGIA adopted by the Venice Commission at its 70th Plenary, Session,  CDL-AD 
(2007)009; Available at: https://goo.gl/48ePA6 

https://goo.gl/wxriof
https://goo.gl/wxriof
https://goo.gl/48ePA6
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 ინპექტორის დამოუკიდებლობისათვის განსაზღვრული არასათანადო გარანტიები 

მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტემისადმი ნდობის გაზრდის მიზნით და მოსამართლის 
სავარაუდო გადაცდომის ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოკვლევისთვის, სასამართლოს რეფორმის 
„მესამე ტალღის” ცვლილებების საფუძველზე შეიქმნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის ინსტიტუტი. 
მიუხედავად ამისა, კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ინსპექტორის დამოუკიდებლობის სათანადო 
გარანტიებით აღჭურვას. მოქმედი კანონით, ინსპექტორს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, რაც ინსპექტორის ინსტიტუტს სრულად დამოკიდებულს ხდის საბჭოზე, 
მით უმეტეს, რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების საკმაოდ 
ზოგად საფუძვლებს. ასევე, ცხადად არ არის გაწერილი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 
გასაჩივრების შესაძლებლობა და წესი.112 

რადგან ინსპექტორის დამოუკიდებლობა კანონმდებლობით სათანადოდ არ არის დაცული, 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საბჭოს მიერ ინსპექტორის შერჩევის პროცესის გამჭვირვალედ 
წარმართვა და ამ თანამდებობაზე ისეთი კანდიდატის შერჩევა, რომელსაც საზოგადოების ფართო ნდობა 
ექნება. აღსანიშნავია, რომ საბჭოს მიერ ინსპექტორის შესარჩევად 2017 წლის 8 მაისს გამოცხადებული 
პირველი კონკურსი ჩაიშალა. კონკურსის ჩაშლის მიზეზი საზოგადოებისათვის ცნობილი არ იყო. ამის 
შემდეგ, 2017 წლის 20 ნოემბერს, საბჭომ ისე დანიშნა ინსპექტორი თანამდებობაზე, რომ უცნობი იყო 
კონკურსში მონაწილე პირთა ვინაობა. დახურული იყო აგრეთვე გასაუბრების პროცესი, რამაც კიდევ 
უფრო გაამყარა ეჭვები კონკურსის შედეგით საბჭოს არაჯანსაღი დაინტერესების თაობაზე.113

„როგორც ვიცი, გვენეტაძეს დათო სულაქველიძე* უნდოდა დამოუკიდებელ ინსპექტორად. 
ამას გვენეტაძესა და „ბოსებს” შორის დიდი დაპირისპირება მოჰყვა, რის შედეგადაც 
კონკურსი ჩაიშალა. დისციპლინური დევნა გამოიყენება მოსამართლეებზე ზემოქმედების 
იარაღად და „ბოსებს“ არ უნდათ, რომ ინსპექტორს ვერ აკონტროლებდნენ ”

მოქმედი ადვოკატი 

მოსამართლეთა წინააღმდეგ დისციპლინური დევნის დაწყებისათვის დადგენილი ხმათა 
მეტისმეტად მაღალი რაოდენობა

მოსამართლეთა წინააღმდეგ დისციპლინური დევნის დაწყებისათვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული 
შემდაგებლობის ⅔-ის თანხმობაა საჭირო. ხმათა ამგვარი უმრავლესობა საკმაოდ მაღალი დანაწესია 
და მან, შესაძლოა, ხელი შეუშალოს დისციპლინური მექანიზმების ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას. ასეთ 
ვითარებაში, ასევე ჩნდება საფრთხე, რომ საბჭოს მოსამართლე წევრები კორპორატიული ინტერესების 
გათვალისწინებით, რეაგირების გარეშე დატოვებენ რიგ საჩივრებს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 
სტატისტიკა აჩვენებს, რომ 2013-2016 წლებში საბჭოში სულ 1039 საჩივარი შევიდა, რომელთაგან 
სადისციპლინო კოლეგიას 2 საქმე გადაეცა.114 ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, დისციპლინური 
სამართალწარმოების პირველ ეტაპებზე საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის ⅔-იანი უმრავლესობის 
მოთხოვნა უბრალო უმრავლესობით უნდა შეიცვალოს.115

112 „სასამართლო და სისტემა:რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017, გვ.124-125; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/FhAQ5J 
113 „კოალიცია უარყოფითად აფასებს დამოუკიდებელი ინსპექტორის შესარჩევი კონკურსის გაუმჭვირვალედ 
მიმდინარეობას”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/dJCEme
114 „სასამართლო და სისტემა:რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017, გვ.125-126; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/FhAQ5J 
115 Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human Rights (DHR) of the Directorate 
General of Human Rights and the Rule of Law (DGI) of the Council of Europe, on the draft Law on making changes 
to the Law on disciplinary Liability and disciplinary Proceedings of Judges of General Courts of Georgia, adopted 
by the Venice Commission at its 100th Plenary Session, CDL-AD(2014)032, §24; Available at: 
https://goo.gl/oQeD8o 
* უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე. 2006 წელს ნინო გვენეტაძესთან ერთად „მეამბოხე მოსამართლის“ 
სახელით გათავისუფლდა თანამდებობიდან. 

https://goo.gl/FhAQ5J
https://goo.gl/dJCEme
https://goo.gl/FhAQ5J
https://goo.gl/oQeD8o
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მტკიცების სტანდარტის ხარვეზები დისციპლინურ პროცესში

მოქმედი კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს დისციპლინურ პროცესში მტკიცების სტანდარტს და 
არც დასაშვები მტკიცებულებების სახეს. კანონი არ უთითებს რომელიმე სხვა სამართლის დარგის 
პროცესის ანალოგიის წესით გამოყენებაზე. აქედან გამომდინარე, ბუნდოვანია მტკიცებულებების 
რელევანტურობისა და დასაშვებობის საკითხი, ასევე, თუ რა მტკიცებულებათა ერთობლიობაა საჭირო 
ამა თუ იმ დისციპლინური ღონისძიების გამოსაყენებლად. მაგალითად, გაურკვეველია, დასაშვებია თუ 
არა დისციპლინურ პროცესში ის მტკიცებულებები, რომლებიც სხვა სამართლის (სისხლის, სამოქალაქო, 
ადმინისტრაციული) პროცესების თანახმად დაუშვებელია.116

4.2. მოსამართლეთა ქონებრივი მდგომარეობის არაეფექტიანი მონიტორინგი
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონის 
მიხედვით, მოსამართლეები, ისევე როგორც სხვა საჯარო მოხელეები, ვალდებულნი არიან, წელიწადში 
ერთხელ შეავსონ ქონებრივი დეკლარაციები.117 აღნიშნული რეგულაციები მოსამართლის ფინანსების 
გამჭვირვალობის უზრუნველყოფასა და კორუფციული საქმიანობის შემცირებას ისახავს მიზნად. 
2017 წლამდე, მიუხედავად იმისა, რომ თანამდებობის პირებს ჰქონდათ დეკლარაციების შევსების 
ვალდებულება, მათ მიერ შევსებული დეკლარაციების სიზუსტის მონიტორინგის განმახორციელებელი 
ორგანო არ არსებობდა. 2017 წელს ამოქმედებული ცვლილებების მიხედვით, მონიტორინგის 
განხოციელება საჯარო სამსახურის ბიუროს დაევალა, თუმცა, თანამდებობის პირთა რაოდენობა, 
რომელთა დეკლარაციებსაც საჯარო სამსახურის ბიურო შეამოწმებს, 5%-ს არ უნდა აღემატებოდეს. 
იმის შესაძლებლობა, რომ მოსამართლეები საერთოდ ვერ მოხვდნენ ბიუროს მიერ წლის მანძილზე 
გადასამოწებელ პირთა სიაში, საკმაოდ მაღალია. შესაბამისად, რთული იქნება იმის თქმა, რომ 
დღესდღეობით მოსამართლეთა მიერ შევსებული დეკლარაციების ეფექტიანი კონტროლი 
მიმდინარეობს. 

„არაკეთილსინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში მოსამართლემ შეიძლება, ჩაიდინოს 
დანაშაული და საქმეზე აიღოს ქრთამი. ამის კვლევა მხოლოდ გამოძიების პირობებში 
არის შესაძლებელი, რომლის პრევენცია, მონიტორინგის რაიმე სპეციალური მეთოდი, 
არ არსებობს. აღნიშნული მონიტორინგის განხორცილებისათვის, ალბათ, საჭირო იქნება 
ევროპული ქვეყნების თუ შეერთებული შტატების პრაქტიკისა და მიდგომის შესწავლა, 
რომლის შემდეგაც შეიძლება ვისაუბროთ სპეციალური სამსახურის შექმნაზე, რომ არ მოხდეს 
მოსამართლეზე ზეწოლის განმახორციელებელი ორგანოს ხელოვნურად შექმნა.”

სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

4.3. შესაძლო კორუფციულ საქმიანობაზე არასათანადო რეაგირების პრობლემა
საბჭოს არასათანადო ნება დისციპლინირების მექანიზმების გამოყენებისათვის

მოსამართლეთა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიმართ საზოგადოების ნდობა განსაკუთრებით დაბალია.118 წლების განმავლობაში საბჭოს მოკვლევა 
არ დაუწყია მრავალ საქმეზე, რომელთა შემთხვევაშიც სასამართლოს მიუკერძოებლობასთან და 
დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები არსებობდა. საბჭოდან მიღებული 
ინფორმაციის თანახმად, 2006-2017 წლებში კორუფციული სამართალდარღვევის საფუძვლით 
პასუხისგებაში არცერთი მოსამართლე არ მიცემულა. კორუფციის შესაძლო შემთხვევებთან 

116 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017, გვ.128; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/FhAQ5J 
117 „საჯარო სამსახურურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 14.
118 Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors, 4th Evaluation Round, 
Evaluation Report for Georgia, GRECO, 2016; Available at: https://goo.gl/siw2yr

https://goo.gl/FhAQ5J
https://goo.gl/siw2yr
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დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია, როგორც წესი, საბჭოს მხრიდან სათანადო რეაგირების 
გარეშე რჩება და საზოგადოებაში არსებული ლეგიტიმური შეკითხვებიც პასუხგაუცემელია. 

„დღეს პირდაპირ ხედავ მოსამართლის თავხედობას თავის გადაწყვეტილებაში. მას არაფრის ეშინია 
და შავზე შეუძლია თქვას, რომ არის თეთრი. დაუსჯელობის განცდა აქვთ, რაც უფრო ამძიმებს ამ 
სიტუაციას.[...] როდესაც ერთ-ერთ საქმეზე გამიჩნდა ეჭვი, რომ იქ კორუფციის რისკები იყო, კლიენტმა 
მიმართა საბჭოს დისციპლინური დევნის დაწყების მოთხოვნით, თუმცა საბჭომ ეს მოსამართლე 
დააწინაურა. “

მოქმედი ადვოკატი

ბოლო პერიოდში საბჭოს რეაგირება არ მოჰყოლია მოსამართლეების მიერ სასამართლო რესურსების 
უკანონო გამოყენების სავარაუდო შემთხვევებს.

ვალერი ცერცვაძის მიერ სასამართლო რესურსების უკანონო გამოყენება

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეაგირების გარეშე დარჩა ვალერიან ცერცვაძის მიერ სასამართლო 
რესურსების უკანონოდ გამოყენების ფაქტი. ვალერიან ცერცვაძემ სამსახურეობრივი ავტომობილი 
საკუთარ ოჯახთან დაკავშირებულ კომერციულ რეკლამაში გადაიღო. აღსანიშნავია, რომ ამავე 
რეკლამაში ავტომობილს სააპელაციო სასამართლოს ერთ-ერთი თანამშრომელი მართავდა. 
სახელმწიფოს მიერ სამსახურეობრივი მოვალეობის შესასრულებლად გადაცემული ავტომობილით 
ამგვარი სარგებლობა ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენს საჯარო რესურსების არამიზნობრივად 
გამოყენებას. საქმესთან დაკავშირებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” 2016 წლის 
ნოემბერში დისციპლინური საჩივრით მიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, თუმცა საბჭოს მხრიდან 
შემთხვევაზე რეაგირება არ მომხდარა.119 

სურათი 1: სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერიან ცერცვაძემ სამსახურეობრივი ავტომობილი 
საკუთარ ოჯახთან დაკავშირებული კომპანია iTechnic-ის კომერციულ რეკლამაში გამოიყენა. 

119 „სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება უნდა დაიწყოს”, 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/ShpsC8 

https://goo.gl/ShpsC8
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მამუკა ახლედიანის წინააღმდეგ არსებული ბრალდებები

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდან დისციპლინირების მექანიზმის არაეფექტიანად გამოყენების კიდევ 
ერთ მაგალითს წარმოადგენს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარესთან, მამუკა 
ახვლედიანთან, დაკავშირებული ბრალდებები. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების მიერ არაერთხელ 
გაისმა მამუკა ახვლედიანის მიმართ გამოთქმული პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ბრალდებები. ისინი 
შეეხებოდა მისი თავმჯდომარეობის პერიოდში საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემის 
დანერგვასთან დაკავშირებული ხარჯების, აგრეთვე სასამართლოსათვის გადაცემული 
ინვენტარის, არამიზნობრივად განკარგვას. მიუხედავად ბრალდებების მწვავე ხასიათისა, აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს მიერ არც მამუკა ახვლედიანის თავმჯდომარეობის პერიოდში და არც 
შემდეგ, არანაირი დასკვნა არ მომზადებულა. თავად მამუკა ახვლედიანი გამოთქმულ ბრალდებებს 
უარყოფს და საბჭოსაგან შესაბამისი მტკიცებულებების წარმოდგენას მოითხოვს. 

„სასამართლოს თავმჯდომარეს ბიუჯიტირების საკითხში არ აქვს უფლებამოსილებები. 
ფინანსებს როგორც ამ ხელისუფლების დროს, ისე წინა ხელისუფლების პირობებში 
განკარგავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და მისი ხელმძღვანელობა. დოკუმენტბრუნვის 
სისტემასა და სერვერთან დაკავშირებით, არც ტენდერის გამოცხადებაში, არც შერჩევაში, 
არც არავითარ კომისიაში მე მონაწილეობა არ მიმიღია. ამ პროგრამაზე ნახევარი მილიონზე 
მეტი არ იქნება დახარჯული და აქედან მეტი ნაწილი giz-ის დაფინანსებით იყო. მილიონებზე 
შუძლებელია იყოს საუბარი. 2007 და 2008 წლებში გაკეთებულ პროგრამას თუ განახლებები 
არ უკეთდებოდა, არაა გასაკვირი შეფერხებები ჰქონოდა სისტემას. არავინ არ ზრუნავს 
პროგრამის განახლებაზე. საბჭოს ამაზე უამრავჯერ მივმართე, მათ შორის სარეზერვო 
დატაცენტრის შექმნის საჭიროებაზე, თუმცა მხარდაჭერა ვერ მივიღე.“

მამუკა ახვლედიანი, თბ. საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

უკანასკნელ პერიოდში კიდევ რამდენიმე მაღალი ღირებულების სამოქალაქო საქმეში გამოიკვეთა 
სასამართლოს მიუკერძოებლობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი, თუმცა არცერთ შემთხვევას საბჭოს 
რეაგირება არ მოჰყოლია. ამ საქმეთა შორისაა:

„ფილიპ მორისის” საქმე

2016 წელს მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძემ კომპანია „ფილიპ მორისს” სს „თბილისის 
თამბაქოს” სასარგებლოდ 93 მილიონ ლარამდე ანაზღაურება დაუსაბუთებელი 
გადაწყვეტილების საფუძველზე დააკისრა120, რაც შემდგომ სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა. 
მიუხედავად იმისა, რომ საქმე მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევებით წარიმართა და 
სასამართლოს მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით სერიოზული კითხვები გაჩნდა, საბჭომ არ დაიწყო 
საკითხის გამოკვლევა. ამის პარალელურად, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2017 წლის 21 
სექტემბერს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე ფადი ასლი 
სწორედ აღნიშნულ საქმეზე გამოთქმული კრიტიკის გამო 3 000 ლარით დააჯარიმა.121 ფადი ასლიმ 
მოსამართლეს „ფილიპ მორისის” საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების გამო „კორუმპირებული” 
უწოდა. აღნიშნული პრეცედენტი საშიში იყო იმდენად, რამდენადაც, იმ პირობებში, როდესაც სისტემაში 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმები ეფექტიანად არ მუშაობს და პრობლემის იდენტიფიცირების ერთ-
ერთ საშუალებად მძლავრი საზოგადოებრივი პროტესტი რჩება, სასამართლო სისტემის ავტორიტეტის 
დაცვის საფუძვლით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვამ, შესაძლოა, პრობლემები გააღრმავოს 
და სისტემაში კორუფციის რისკები გაზარდოს. 

120 „ფილიპ მორისის” საქმე - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.
121 „კორუფციაში მოსამართლის დადანაშაულებისთვის ფადი ასლის 3000 ლარის გადახდა დაეკისრა”, ნეტგაზეთი, 
2017;ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/icW1Na 

https://goo.gl/icW1Na
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დავა შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” ქონებისთვის 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შეისწავლა შპს „მეგაკოსა” და შპს 
„ტრანსკავკასიის კრისტალს” შორის არსებულ დავა, რომელშიც ხელისუფლებასთან 
დაახლოებული ბიზნესმენის, ქიბარ ხალვაშის, ძმის, ნიაზ ხალვაშის, ინტერესები იკვეთებოდა. 
მოვლენათა ქრონოლოგია და ანალიზი აჩენდა ეჭვს, რომ სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურა, 
სასამართლოსთან ერთად, ნიაზ ხალვაშის ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებდა, რისი წყალობითაც, 
ნიაზ ხალვაშმა შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალისაგან” საჯარო აუქციონის გზით რამდენიმე მილიონის 
ღირებულების ქონება 942 600 ლარად შეისყიდა.122

მაღალი ღირებულების სამოქალაქო დავებში პრობლემების არსებობის ერთგვარ აღიარებას 
წარმოადგენდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილებით თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში კომერციული დავების (500 000 ლარზე 
მეტი ღირებულების დავები) ვიწრო სპეციალიზაციის შექმნა.123 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის 
განცხადებით, კომერციული დავების სპეციალიზაციის შექმნა ქვეყანაში საინვესტიციო და ბიზნესგარემოს 
გაუმჯობესებას ემსახურება.124 

უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაღალი ღირებულების კომერციული 
დავების ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრამ მართლაც შეიძლება შეამციროს მსგავსი დავების 
განხილვის ვადები და გარკვეულწილად გაზარდოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხიც. 
მაგრამ პრობლემად რჩება აღნიშნულ პალატებში მოსამართლეთა გამწესება. დაუდგენელია, რა 
კრიტერიუმებით დაკომპლექტდა ახლადშექმნილი სპეციალიზაციის მოსამართლეთა შემადგენლობა. 
როდესაც კონკრეტული ტიპის დავების განმხილველ მოსამართლეთა შემადგენლობა გამჭვირვალე და 
ობიექტური კრიტერიუმებით არ განისაზღვრება, ყოველთვის არსებობს ამ პროცესებში კონკრეტული 
ჯგუფების ინტერესების გათვალისწინების ეჭვი.

მაგალითად, ერთ-ერთი მოსამართლე, რომელიც ახლადშექმნილი კომერციული სპეციალიზაციის 
დავებს განიხილავს, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ შესწავლილ რამდენიმე 
საქმეში ფიგურირებს. რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის წინააღმდეგ წარმოებულ დავაზე ამ 
მოსამართლემ, მოსარჩელის მოთხოვნის საფუძველზე, 5000 ლარამდე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად 
ჯერ აკრძალვა დაადო ათეულობით მილიონი ღირებულების ქონებას და ამით საწარმოს საქმიანობა 
შეაფერხა, ხოლო შემდეგ გადაწყვეტილებით ისეთი ხელშეკრულებები ცნო ბათილად, რომელთა 
კანონიერება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ იყო დადასტურებული.125 ამავე მოსამართლემ 
განიხილა დავა შპს „აკა”-სა და დავით ძოწენიძეს შორის, რა დროსაც დაუსაბუთებელი მიზეზით 
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებაზე დავა განაახლა და 2010 წელსსექტემბერს მის მიერვე 
მიღებული გადაწყვეტილება 2016 წელს შეცვალა.126 

„ახლადშექმნილ კომერციულ პალატაში, ძირითადად, ის მოსამართლეები დანიშნეს, ვისზე გავლენაც 
აქვთ. შესაბამისად დიდი ღირებულების მქონე საქმეებში რეალურია არაკანონიერი გავლენების 
განხორციელება მოსამართლეებზე, მათ შორის კორუფციული ინტერესის გამო“

მოქმედი ადვოკატი 

122 „შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” ქონებისთვის დავა” - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.
123 ახლადშექმნილი სპეციალიზაციის მოსამართლეები განიხილავენ სანივთო სამართლებრივ, სამეწარმეო 
სამართლებრივ, გაკოტრების საქმეებს და ვალდებულებით სამართლებრივ დავებს, სადაცდავის საგანი 500 000 
ლარს აღემატება.
124 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 3 აგვისტოს განცხადება; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/oHnWd4 
125 „მეტალურგიული ქარხნის ირვლივ განვითარებული მოვლენები” - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.
126 „დავით ძოწენიძესა და შპს „აკას” პარტნიორებს შორის არსებული დავა” - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.

https://goo.gl/oHnWd4
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„გარკვეული პერიოდის წინ იყო, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა ე.წ 
კომერციული პალატების ინსტიტუტის შემოღებაზე. და რა იყო სასამართლო სისტემის 
რეაქცია ამ საკითხთან დაკავშირებით? - შეიქმნა ჯგუფი, რომლებთანაც უნდა მოხვდეს 
ყველა დიდი საქმე, რომელიც ჯდება 500 000 ლარში. და ვინ არიან ეს მოსამართლეები? 
თუ საბჭო გაასაჯაროებს, რამდენი დისციპლინარული განცხადებაა შესული მათზე, თუნდაც 
ბოლო პერიოდში, და რატომ მოხდა მათი დაწინაურება, გარკვეული წარმოდგენა შეექმნება 
საზოგადოებას.”

მოქმედი ადვოკატი

არასათანადო რეაგირება კომუნიკაციის წესის დარღვევაზე

2016 წელს გავრცელდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მაშინდელ თავმჯდომარესა და 
ტელეკომპანია „რუსთავი 2”-ის აღმასრულებელ დირექტორს შორის, სასამართლო განხილვაში 
მყოფ საქმესთან დაკავშირებით, საუბრის ამსახველი აუდიო ჩანაწერი.127 იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მორიგ სხდომაზე წევრებმა გააკეთეს განცხადებები, რომ ჩანაწერში იკვეთებოდა კორუფციის 
ნიშნები.128 საბჭო აღნიშნულ ფაქტს საჯარო განცხადებითაც გამოეხმაურა, სადაც აღშფოთება გამოხატა 
სასამართლოს თავმჯდომარესა და საქმის მხარეს შორის შემდგარი კომუნიკაციის გამო. საბჭომ 
მსგავსი დარღვევების პრევენციის მიზნით, სამოსამართლო ეთიკის პრინციპების შემდგომი სწავლების 
გაძლიერების, მათ დაცულობაზე კონტროლისა და მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების გაზრდის 
განზრახვის შესახებაც განაცხადა.129 მიუხედავად ამისა, ეს საკითხი საბჭოს სხვა სხდომებზე დღის 
წესრიგში აღარ დამდგარა და საზოგადოებისათვის უცნობია, კონკრეტულად რა ნაბიჯები გადაიდგა 
მსგავსი შემთხვევების პრევენციისათვის. 

„6 მილიონზე საუბრისას მე, საერთოდ, არ ვიყავი იქ და ეს იყო ორ სხვა ადამიანს შორის საუბარი. 
შეხვედრა მოხდა ახლო ნათესავის მიწვევით სუფრაზე, სადაც სხვა ადამიანებიც იმყოფებოდნენ. 
ეს თანხაზე საუბარი არის შექმნილი იმისთვის, რომ ჩემს წინააღმდეგ ყოფილიყო გამოყენებული 
საჭიროების შემთხვევაში.”

თბ. საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი

მოსამართლესთან კომუნიკაციის წესის შესაძლო დარღვევის კიდევ ერთ შემთხვევას წარმოადგენს 
ბათუმის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე დავით მამისეიშვილის განცხადება იმის თაობაზე, 
რომ ერთ-ერთი სისხლის სამართლის საქმის მსვლელობისას მას მამუკა ახვლედიანმა დაურეკა და 
სთხოვა ბრალდებულისათვის არასაპატიმრო ღონისძიება შეეფარდებინა.130 თავად მამუკა ახვლედიანი 
საქმეზე ბრალდებულის დაკავებას, რომელიც მისი ნათესავი იყო, მასზე ზემოქმედების სურვილს 
უკავშირებს და კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, მისი მხრიდან, დავით მამისეიშვილთან 
ყოველგვარ კომუნიკაციას გამორიცხავს. მამუკა ახვლედიანმა ასევე საჯაროდ განმარტა, რომ ეს 
სწორედ ის საქმე იყო, რომლის შესახებაც მოგვიანებით ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე 
ირაკლი შავაძემ განაცხადა, რომ  დავით მამისეიშვილი მასზე ზეწოლას ახდენდა.131

127 ნიკა გვარამიას თქმით, მამუკა ახვლედიანთან გამოქვეყნებული საუბარი თავად ჩაიწერა, ნეტგაზეთი, 2016; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/96q4zf 
128 „ძალიან ჰგავს ეს ყველაფერი კორუფციას” – იუსტიციის საბჭო ახვლედიანის საკითხზე მსჯელობს, ნეტგაზეთი, 
2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/S6a52M 
129 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 5 ოქტომბრის განცხადება; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/f5zXzY 
130 „მამისეიშვილი: მამუკა ახვლედიანმა თავად სცადა ჩემზე ზეწოლა ართმელაძის საქმესთან დაკავშირებით”, 
ნეტგაზეთი, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/zCMjkD 
131 ინტერვიუ მამუკა ახვლედიანთან, იბერია TV, 2018; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/qKyv1N

https://goo.gl/96q4zf
https://goo.gl/S6a52M
https://goo.gl/f5zXzY
https://goo.gl/zCMjkD
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„დაკავების შემდეგ ბრალდებულის ოჯახს დავით მამისეიშვილმა პირდაპირ განუმარტა, თუ 
რა სურდა მათგან. პირდაპირ უთხრა, „გააჩერეთ ახვლედიანი”. პირდაპირ მიანიშნებდა და 
ცდილობდა მათი მეშვეობით მოეხდინათ ჩემზე ზეგავლენა, რომ გავჩერებულიყავი.“ 

თბ. საქალაქო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი 

აღსანიშნავია, რომ დავით მამისეიშვილს კანონი ავალდებულებდა არასათანადო კომუნიკაციის შესახებ 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და შესაბამისი ორგანოებისათვის ეცნობებინა. შეშფოთებას იწვევს ის 
გარემოება, რომ არც დავით მამისეიშვილის ბრალდებაზე და არც თავად მის პასუხისმგებლობაზე არც 
ერთ ორგანოს რეაგირება არ მოუხდენია და საკითხის შესწავლით არ დაინტერესებულა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით, კანონის ამოქმედების დღიდან მოსამართლის მიერ 
კომუნიკაციის წესის დარღვევა არ დაფიქსირებულა და, შესაბამისად, ამ საფუძვლით მოსამართლის 
მიმართ დისციპლინური დევნა არ დაწყებულა.

4.4. სააპელაციო ინსტანციის როლი კორუფციასთან ბრძოლაში
გაეროს რეკომენდაციის თანახმად,132 კორუფციული ქმედებების გამოვლენის კუთხით მნიშვნელოვანი 
როლი შეიძლება შეასრულონ სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმაც. გასაჩივრების 
შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებების გადასინჯვას სააპელაციო სასამართლო ახდენს. 
რეკომენდაციის შესაბამისად, სწორედ იქ მოღვაწე მოსამართლეებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, იუსტიციის 
უმაღლეს საბჭოს მიაწოდონ ინფორმაცია გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც იმდენად ეწინააღმდეგება 
კანონსა და არსებულ სასამართლო პრაქტიკას, რომ მიკერძოებულობისა და კორუფციის არსებობის 
საფუძვლიან ეჭვს ბადებს. რეკომენდაციის თანახმად, ამ შემთხვევაში საბჭოს უნდა შეეძლოს, დაიწყოს 
მოკვლევა კორუფციის შესაძლო შემთხვევის გამოვლენის მიზნით, თუმცა ამ პროცესში საბჭომ არ უნდა 
შეითავსოს სასამართლოს ზემდგომი ინსტანციის როლი და არ უნდა შეაფასოს გადაწყვეტილებების 
შინაარსი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით აღნიშნა: 
„სამოსამართლო საქმიანობაში კორუფციული დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენისა და 
რეაგირების მექანიზმების დახვეწის კუთხით - სააპელაციო წარმოების მოსამართლის საკანონმდებლო 
ჩანაწერით მოტივირება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის ინფორმაციის მიწოდების უფლების 
უზრუნველყოფით, (როცა პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლის გადაწყვეტილება 
ეწინააღმდეგება კანონსა და არსებულ სასამართლო პრაქტიკას და იწვევს მიკერძოებულობისა 
და კორუფციის არსებობის საფუძვლიან ეჭვს) - დასაფიქრებელია.“ უზენაესი სასამართლოს 
თავმჯდომარემ ასევე განმარტა: „სააპელაციო წარმოების მოსამართლის მიხედულებით იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოსათვის/ დამოუკიდებელი ინსპექტორისათვის მიმართვა, როცა ქვემდგომი 
ინსტანციის მოსამართლემ კანონის არასწორად განმარტებით ან დამკვიდრებული სასამართლო 
პრაქტიკისაგან აშკარად განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღებით, სავარაუდოდ, მიკერძოებლობის 
თუ კორუფციის ეჭვი გააჩინა, მოქმედი დისციპლინური კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. რაც 
შეეხება დისციპლინური წარმოების პრაქტიკაში აღნიშნული შესაძლებლობის/უფლების სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლის მიერ გამოყენების შემთხვევას, ასეთი არ მახსენდება.” 133

132 UN Anti-Corruption Toolkit: The Global Programme Against Corruption, Vienna, September 2004, page 32; 
Available at: https://goo.gl/wxriof 
133 ამ საკითხეზე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიცია უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშთან 
ერთად გამოქვეყნებულ შენიშვნების დოკუმენტში.

https://goo.gl/wxriof
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„თუკი სისტემაში დაინიშნებიან არაკეთილსინდისიერი მოსამართლეები, უკვე იზრდება გარე 
კონტროლის როლი. ამ შემთხვევაში რამდენიმე მექანიზმი არსებობს კორუფციის რისკების 
შემცირებისთვის. მაგალითად, დააკვირდე მოსამართლეების მიერ დადგენილ პრაქტიკას და 
ნახო ამოვარდნები. აპელაციაში ან კასაციაში უნდა გყავდეს მოსამართლეები, რომლებიც 
მოგაწვდიან ინფორმაციას. აპელაციაში ჩანს, ვინ შეიძლება ქვემოთ აკეთებდეს ფულს და 
ვინ არა.”

სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი

„2015 წლის პერიოდში ნამდვილად შემინიშნავს შემთხვევები, როდესაც აპელაციაში შემოვიდა 
საქმე და დადგენილი პრაქტიკისგან განსხვავებულად იყო გადაწყვეტილი, აცდენილი იყო 
დადგენილ პრაქტიკას. თუმცა რა გარემოებებით იყო ნაკარნახევი შეცვლილი პრაქტიკა, 
ამაზე საუბარი გამიჭირდება.”

სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

„როცა მოსამართლეს აქვს დამკვიდრებული პრაქტიკა, გადაწყვეტილებებს იღებს ერთი და 
იმავე მიდგომით, შემდეგ უცებ ერთ საქმეზე გადაუხვევს ამ პრაქტიკას და შემდეგ საქმეზე 
ისევ ძველ პრაქტიკას დაუბრუნდება და ამას აკეთებს ყოველთვის ერთი და იმავე მხარის 
სასარგებლოდ, უკვე ეს მოსამართლე ქმნის მიკერძოების შთაბეჭდილებას. ამ შემთხვევაში 
საბჭოს უნდა შეეძლოს, დაიწყოს მოკვლევა და დაადგინოს ორი რამ: 1. მართლა შექმნა 
თუ არა მიკერძოების შთაბეჭდილება (გამოიკითხონ ადვოკატები, მხარეები, დააკვირდნენ 
პრაქტიკას). 2. მოიძიოს, მოსამართლეს ხომ არ მიუღია რაიმე სარგებელი ამ საქმიდან, ან 
ხომ არ არის მოსამართლეზე სხვაგვარი არაჯეროვანი გავლენის ელემენტები.”

სადისციპლინო კოლეგიის ყოფილი წევრი

აღსანიშნავია, რომ სააპელაციო სასამართლოს როლი კორუფციული გარიგებების გამოვლენაში 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეფექტიანი, თუკი იქ გამწესებული მოსამართლეები 
დამოუკიდებელნი და მიუკერძოებელნი არიან. დღეის მდგომარეობით, მოსამართლეთა გავლენიანი 
ჯგუფის წევრების უმრავლესობა, რომლებიც, ხშირ შემთხვევებში, შესაძლოა, თავად იყვნენ არასათანადო 
გავლენის განმახორციელებლები, თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში არიან 
დანიშნული. 

„უნდა აღინიშნოს, რომ გავლენიანი ჯგუფის ძირითადი ბირთვი გადატანილია უკვე 
სააპელაციო სასამართლოში, რაც ძლიერი ფილტრია არასასურველი გადაწყვეტილებების 
შესაცვლელად.”

ყოფილი მოსამართლე

„შეიძლება ითქვას, საზოგადოებას აქვს განცდა, რომ სააპელაციო სასამართლოს დონეზე 
მოსამართლეები მეტად არიან ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული. რაც შეეხება ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს, დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ნამდვილად არის დამოუკიდებელი 
და მიუკერძოებელი მოსამართლის პრობლემა. “

მოქმედი ადვოკატი
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ლევან თევზაძე
საბჭოს ყოფილი წევრი, 2013

წლიდან თბ. სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე

დიმიტრი გვრიტიშვილი
საბჭოს წევრი, 2016 წლიდან 

ქუთ.სააპელაციო 
სასამართლოს თავმჯდომარე

სერგო მეთოფიშვილი
საბჭოს წევრი, თბ. 

საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგიის თავმჯდომარე

ირაკლი შენგელია 
საბჭოს წევრი, 2007 წლიდან 

თბ. სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე

ვასილ მშვენიერაძე
საბჭოს წევრი, თბ. საქალაქო 
სასამართლოს თავმჯდომარე

შოთა გეწაძე
საბჭოს ყოფილი წევრი, 

2015 წლიდან  თბ. სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე

დავით მამისეიშვილი
ბათუმის საქალაქო 

სასამართლოს თავმჯდომარე

მიხეილ ჩინჩალაძე
2017 წლიდან თბ. სააპელაციო 

სასამართლოს თავმჯდომარე

ლევან მურუსიძე
საბჭოს ყოფილი წევრი, 

2016 წლიდან თბ. სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე

გიორგი მიქაუტაძე
იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მდივანი

სააპელაციო სასამართლოს
მოსამართლეები

საქალაქო სასამართლოს
მოსამართლეები

მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი, რომელთა
უმეტესობა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეა
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4.5. საბჭოსადმი უნდობლობა როგორც მამხილებლის ინსტიტუტის ფუნქციონირების 
შემაფერხებელი გარემოება
მამხილებლის ინსტიტუტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია საჯარო უწყებებში, მათ შორის 
სასამართლოში, კორუფციის რისკების შემცირებისათვის. მხილების წახალისება სამართლებრივი 
დაცვისა და მკაფიო პროცედურების უზრუნველყოფით ხელს უწყობს კორუფციული ქმედებების 
გამოვლენას როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში.134 მამხილებელის ინსტიტუტის მომწესრიგებელი 
ნორმების ძირითადი მიზანი იმაში მდგომარეობს, რომ ინფორმაციის გამსაჯაროებელი პირი ზეწოლისა 
და უსამართლო მოპყრობისაგან დაიცვას. მამხილებლის დაცვის ყველაზე ეფექტური გზა მისი ვინაობის 
კონფიდენციალურად შენახვაა.135 

საქართველოში მამხილებლის ინსტიტუტი „ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის 
შესახებ” საქართველოს კანონით არის მოწესრიგებული. კანონი ითვალისწინებს მამხილებლის 
ვინაობის კონფიდენციალურად დაცვის შესაძლებლობას.136 მამხილებლის ანონიმურობის დაცვის 
კანონმდებლობით განსაზღვრა საკმაოდ მყარი გარანტიაა იმისათვის, რომ მამხილებელს ინფორმაციის 
გამჟღავნების გამო კარიერული თუ სხვა სახის პრობლემები არ შეექმნას. მაგრამ, იმისთვის, რომ ეს 
გარანტია რეალური იყოს, აუცილებელია, მამხილებელს განცხადებისგანმხილველი ორგანოსადმი 
ჰქონდეს ნდობა, რომ მისი ვინაობა კონფიდენციალურად დარჩება.

დღესდღეობით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსადმი საზოგადოების ნდობა საკმაოდ დაბალია. ამ 
უნდობლობას კონკრეტული შემთხვევები აძლიერებს. მაგალითად, 2017 წელს საბჭოს არამოსამართლე 
წევრმა, ნაზი ჯანეზაშვილმა, განაცხადა, რომ, მისი ვარაუდით, მის მიერ კონკრეტული მოსამართლეობის 
კანდიდატებისათვის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმში დაწერილი უარყოფითი შეფასების შესახებ 
კონფიდენციალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახდა საბჭოს სხვა წევრებისათვის. ნაზი ჯანეზაშვილის 
განცხადებით, ინფორმაციის გამჟღავნებამ გამოიწვია ის, რომ საბჭოს სხდომის დაწყებამდე რამდენიმე 
მოსამართლემ მის მიმართ შეურაცხმყოფელი და მუქარისშემცველი განცხადებები გააკეთა.137 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ამ ფაქტზე საბჭოს მოკვლევა არ დაუწყია.

კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების მსგავსი სავარაუდო ფაქტები აძლიერებს უნდობლობის 
განცდას სასამართლო სისტემაში და ამცირებს მამხილებლის ინსტიტუტის გამოყენების შესაძლებლობებს. 
სხვა საფუძვლებთან ერთად, შესაძლოა, სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსადმი დაბალი ნდობით 
აიხსნას ის გარემოება, რომ 2009 წლიდან დღემდე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს უკანონო საქმიანობის 
მამხილებელი განცხადება არ მიუღია. 138

4.6. პროკურატურის არასათანადო რეაგირება კორუფციის შესაძლო შემთხვევებზე
სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის მნიშვნელოვანია, მოსამართლეებს გააჩნდეთ მკაფიო 
გზავნილი ხელისუფლებისაგან, რომ ისინი უსამართლოდ არ იქნებიან დასჯილნი. მაგრამ, ამის 
პარალელურად, მოსამართლეებს უნდა ჰქონდეთ იმის მოლოდინიც, რომ, კორუფციულ საქმიანობაში 
ჩართვის შემთხვევაში, აუცილებლად დადგება მათი პასუხისმგებლობის საკითხი. პრობლემად 
შეგვიძლია განვიხილოთ, პროკურატურის უმოქმედობა სასამართლო სისტემაში არსებული შესაძლო 
კორუფციული შემთხვევების გამოძიების კუთხით. არაერთი გახმაურებული საქმეზე, რომლებშიც 
დანაშაულის ნიშნები არსებობდა, პროკურატურამ გამოძიება არ დაიწყო. მაგალითად, ტელეკომპანია 
„რუსთავი 2”-ის საქმის განხილვის პერიოდში მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, 

134 „მამხილებელთა დაცვა, საერთაშორისო პრაქტიკა და რეკომენდაციები საქართველოსთვის”,საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა- საქართველო”, 2015; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2MWhGdB 
135 UN Anti-Corruption Toolkit: The Global Programme Against Corruption, Vienna, 2004, p.129; Available at: 
https://goo.gl/wxriof 
136 „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 
203, პუნქტი 3.
137 „ნაზი ჯანეზაშვილი ვარაუდობს, რომ კანდიდატების შეფასების კონფიდენციალურმა ინფორმაციამ გაჟონა”; 
ლიბერალი, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/CeH71p
138 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 6 ნოემბრის N1262/2568-03-ო პასუხი.

https://bit.ly/2MWhGdB
https://goo.gl/wxriof
https://goo.gl/CeH71p
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რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანმა კორუფციული 
გარიგების შედეგად გარკვეული თანხა მიიღო. ამ ბრალდების ავტორთა მტკიცებით, კორუფციული 
გარიგების ფაქტი მამუკა ახვლედიანისა და ტელეკომპანია „რუსთავი 2-ის” დირექტორის საუბრის 
ამსახველი ფარული აუდიო ჩანაწერითა და ახვლედიანის მიერ იმავე პერიოდში ძვირადღირებული 
უძრავი ქონების შეძენით დასტურდებოდა. ბრალდება კონკრეტულად იმ თანხის წარმომავლობას 
შეეხება, რომელიც მამუკა ახვლედიანმა 2016 წელს სკოლა „ოლიმპის” შესაძენად გამოიყენა.139 
ფარული აუდიო ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ საქმეში კორუფციის ნიშნების არსებობის შესახებ 
განცხადებები გააკეთეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმაც.140

თავად მამუკა ახვლედიანი რაიმე კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობას უარყოფს. მისი განმარტებით, 
მან აღნიშნული უძრავი ქონება ბანკიდან აღებული კრედიტის საშუალებით შეიძინა, ხელშეკრულების 
პირობები კი თავად ბანკის მიერ იქნა შეთავაზებული. იგი ასევე აცხადებს, რომ ბანკთან არსებული 
დავალიანების დაფარვას სკოლიდან მიღებული შემოსავლით ახერხებს და მას არავითარი სახის 
უკანონო შემოსავლები არ გააჩნია. იქიდან გამომდინარე, რომ საქმესთან დაკავშირებით არც 
გამოძიება დაწყებულა და არც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოუმზადებია რაიმე სახის დასკვნა, 
საზოგადოებას მომხდარი მოვლენების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია არ აქვს. 

„სკოლის წინა მფლობელს ბანკის დავალიანება ჰქონდა ნახევარი მილიონის ოდენობით, 
თუმცა გადახდას ვეღარ ახერხებდა. ამ დროს სკოლის ⅓ ჩემს სიძეს ეკუთვნოდა. მე ბანკს 
ვთხოვე, რომ გადახდის დრო 10 წლამდე გაეზარდა. ბანკი დამთანხმდა, თუმცა ამავე დროს, 
ორჯერ გაიზარდა კრედიტის თანხა. გაზრდილი კრედიტიდან ბანკმა პირდაპირ დაფარა 
კერძო იპოთეკარის ვალები და სკოლის ⅔ საკუთრებად გადმომეცა. სესხს თვითონ სკოლა 
იხდის ახლა. “

საქ. სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ახვლედიანი

გამოძიება დაიწყო, თუმცა კონკრეტული შედეგი არ დამდგარა, ე.წ ტესტების საქმეზეც.141 საქმე 
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდების ტესტების შინაარსის სავარაუდო გამჟღავნებას 
შეეხება და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის სახელს უკავშირდება. მიგვაჩნია, რომ გამოძიების 
არაეფექტურად წარმართვა მართლმსაჯულების ინტერესებს აზიანებს და, დაუსჯელობის განცდასთან 
ერთად, კონკრეტულ პირებზე ზეწოლის განხორციელების საფრთხეს ქმნის. 

აღსანიშნავია, რომ კვლევის ავტორებმა პროკურატურას წერილით მიმართეს, რომლითაც მას 
სთხოვდნენ, მოეწოდებინა ინფორმაცია 2011 წლიდან დღემდე სამოსამართლეო საქმიანობიდან 
გამომდინარე მოსამართლეთა წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების თაობაზე, შესაბამისი შედეგის 
მითითებით. პროკურატურის პასუხის თანახმად, მსგავსი სტატისტიკის წარმოება არ მიმდინარეობს. 
შესაბამისად, მოთხოვნილი ინფორმაციის მოწოდება არ მომხდარა. 

139 „მამუკა ახვლედიანი აპირებს, მაღალჩინოსნებს სასამართლოში უჩივლოს”, ნეტგაზეთი, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/txgHkf
140 „ძალიან ჰგავს ეს ყველაფერი კორუფციას” – იუსტიციის საბჭო ახვლედიანის საკითხზე მსჯელობს, ნეტგაზეთი, 
2016; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/i7HfzB
141 „პროკურატურამ მოსამართლეთა ტესტების სავარაუდო გამჟღავნების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო”, on.ge, 2016; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/cPrZP2

https://goo.gl/cPrZP2
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„განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც რომელიმე გახმაურებულ საქმეზე შეირჩა კონკრეტული 
მოსამართლე, რომელმაც იცის ამ საქმეზე რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ამის შემდეგ, 
კონკრეტულ საქმეზე კორუფციული ქმედებები განახორციელა. მას ვერავინ შეეხება. როცა 
მოსამართლე კონკრეტულ საქმეზე გარიგებაში შედის ხელისუფლებასთან, ეს მოსამართლე 
ყველა დანარჩენ საქმეზე იძენს ხელშეუხებლობის გარანტიას. როგორც კი აღმოჩენილი 
იქნება, რომ ამ მოსამართლის წინააღმდეგ კორუფციაზე დაიწყო გამოძიება, მისი განხილული 
ყველა საქმე კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. ამიტომ, ხელისუფლება თავის თავს საფრთხეში 
არ ჩაიგდებს. სწორედ ამიტომაა, რომ ეს კავშირები და ჯგუფური, კლანური, მმართველობა 
ქმნის კორუფციის რისკებს.” 

ყოფილი მოსამართლე

5. მოსამართლის არასათანადო სამუშაო პირობები 
მოსამართლეებისათვის შესაბამისი სოციალური გარანტიების განსაზღვრითა და სამუშაო პირობების 
შექმნით, შესაძლებელია, სისტემაში კორუფციის საფრთხე მნიშვნელოვნად შემცირდეს, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, იზრდება ინდივიდუალური მოსამართლეების კორუფციულ საქმიანობაში ჩართვის რისკები. 
მოსამართლეებისათვის განსაზღვრულმა არასათანადო სამუშაო პირობებმა (არასაკმარისი შრომითი 
ანაზღაურება, შეუფერებელი სამუშაო სივრცე, საქმეთა სიმრავლე და სხვ.) შესაძლოა მოსამართლეები 
წაახალისოს დამატებითი რესურსების უკანონო გზით მოპოვებისკენ. ასევე არსებობს საფრთხე, რომ 
მსგავს მდგომარეობაში მყოფი მოსამართლეები მოექცნენ ისეთი მოსამართლეების ზეგავლენის ქვეშ, 
რომელთა ხელშიც ეს რესურსები არის.142 

5.1. მოსამართლეებზე სოციალური გარანტიებით მანიპულირების შესაძლებლობა 
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლის შრომის ანაზღაურება თანამდებობრივი 
სარგოსა და დანამატისაგან შედგება. თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა ინსტანციების მიხედვით 
კანონით იმპერატიულად არის განსაზღვრული, თუმცა მოსამართლეების მიმართ შერჩევითი მიდგომის 
საფრთხეს დანამატების სისტემა ქმნის. დანამატის ოდენობას პირველი და სააპელაციო ინსტაციების 
მოსამართლეებისათვის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო განსაზღვრავს. ხოლო უზენაეს სასამართლოში 
დანამატის გაცემასა და ოდენობაზე გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს პლენუმი იღებს. 
იმისათვის, რომ საფრთხე არ შეექმნას ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობას, 
მნიშვნელოვანია, კანონით განისაზღვროს პლენუმისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვალდებულება, 
რომ დანამატის ოდენობა და გაცემის წესი წინასწარ შემუშავებული პროცედურის შესაბამისად, ობიექტურ 
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით დაადგინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეკომენდებულია, გაუქმდეს 
თანამდებობრივ სარგოზე დანამატის დადგენის შესაძლებლობა, ანუ საერთო სასამართლოების ყველა 
მოსამართლე იღებდეს მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ ანაზღაურებას. აღნიშნულ მიდგომას 
ვენეციის კომისიაც იზიარებს.143 

142 UN Anti-Corruption Toolkit: The Global Programme Against Corruption, Vienna, September 2004, page 34; 
Available at: https://goo.gl/wxriof   
143 Report on the Independence of the Judicial System Part I: The Independence of Judges adopted by the 
Venice Commission at its 82nd Plenary Session, CDL-AD(2010)004, para. 51; Available at: https://goo.gl/HfJVke 

https://goo.gl/wxriof
https://goo.gl/HfJVke
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„გასულ წლებში მოსამართლეთა გაერთიანებამ მიმართა საბჭოს და იშუამდგომლა, რომ ეს 
დანამატი შესულიყო ხელფასის კომპონენტად, თუმცა საბჭოს აქტივობა ამ კუთხით იყო ნული, 
არ ჰქონდათ ინტერესი. არსებობდა, როგორც ჩანს, ინდივიდუალური დანამატები, თუმცა ამის 
შესახებ ჩვენ ინფორმაცია არ გვქონდა. ერთ წელს გასცეს საქმეთა განხილვის მაჩვენებლის 
მიხედვით დანამატები, სხვა დროს არაფერი ყოფილა. ამბობენ რომ ინდივიდუალური 
ბრძანებები სულ არსებობდა, თუმცა საჯაროდ არავის უნახავს.”

ყოფილი მოსამართლე

მიიჩნევა, რომ მოსამართლის პენსიასთან მიმართებით იგივე სტანდარტი უნდა გავრცელდეს, რაც 
მისი ხელფასის ოდენობის განსაზღვრისას, რათა მოსამართლეები თანამდებობის დაკავების ვადის 
გასვლის შემდეგაც ფინანსურად უზრუნველყოფილნი იყვნენ.144 საქართველოში მოსამართლის საპენსიო 
ასაკი 65 წელია. სხვადასხვა ინსტანციის მოსამართლეებს პენსია სხვადასხვა ოდენობით მიეცემათ. 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლისათვის ფიქსირებულად 1200 ლარია განსაზღვრული, 
ხოლო საერთო სასამართლოების სხვა მოსამართლეებს დაკავებული თანამდებობისა და 
მოსამართლედ მუშაობის სტაჟის გათვალისწინებით მიეცემათ საპენსიო თანხა, რომელიც 560 
ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.145 შესაძლებელია ითქვას, რომ აღნიშნული თანხა ვერ უზრუნველყოფს 
მოსამართლეების ფინანსურ სტაბილურობას თანამდებობის დაკავების ვადის გასვლის შემდეგ და 
მოსამართლეთა სათანადო სოციალურ გარანტიად ვერ ჩაითვლება. 

როგორც კვლევის პროცესში ყოფილმა მოსამართლეებმა განმარტეს, არსებობს იმის მაღალი რისკი, 
რომ მოსამართლეები სისტემასთან და გავლენიან ჯგუფთან დაპირისპირების გამო თანამდებობის 
გარეშე დარჩნენ. ამ შემთხვევაში მათ, ფაქტობრივად, თითქმის არ რჩებათ სოციალური ადაპტაციის 
შესაძლებლობა, რაც თანამდებობაზე ყოფნისას მოსამართლეებს ხშირ შემთხვევაში კონფორმიზმისკენ 
უბიძგებს.

144 Transparency International Advocay Toolkit: Combating Corruption in Judicial Systems, page 41; Available 
at: https://goo.gl/afyTpd 
145 „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ” საქართველოს კანონი

https://goo.gl/afyTpd
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„როცა დაინახეს მოსამართლეებმა, რომ დანიშვნები და სხვა საკითხები გადავიდა კლანის 
ხელში, იქვე დაინახეს, რომ ძალაუფლება ჰქონდათ მათ. მოსამართლეს აქვს კარგი სტატუსი, 
ხელფასი, ზოგმა მათგანმა გაიზარდა კრედიტი და ერთ დღესაც შეიძლება დარჩნენ ჰაერში 
ყველანაირი გარანტიის გარეშე. ამიტომ ისინი არიან იძულებულები დაემორჩილონ სისტემას.” 

ყოფილი მოსამართლე

„მოსამართლის პოზიცია არის ერთ - ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი და მითუმეტეს ამ 
უვადო დანიშვნების პირობებში, ყველაზე სტაბილური, არ ეხება ხელისუფლების ცვლილება. 
ამ სტაბილურობის შესანარჩუნებლად საჭიროა 10-15 ადამიანთან კარგი ურთიერთობის 
შენარჩუნება. თუკი ამ 10 -15 ადამიანთან შენ კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნე, თანამდებობიდან 
გათავისუფლების საფრთხე არ გემუქრება. თუმცა შეიძლება როდესმე ამ თანამშრომლობამ 
შეგაწუხოს სხვადასხვა მიზეზებით, აღარ ეთანხმებოდე მათ მსოფლმხედველობას თუ სხვა. 
ამის საშუალება არ გრჩება, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ თანამდებობის დაკარგვასთან არის 
დაკავშირებული. თანამდებობადაკარგულ და სისტემის გარეთ დარჩენილ მოსამართლეებს 
რომ გადავხედოთ, ისევ ადვოკატობად მუშაობის დაწყების გზა თუ რჩებათ, მაგრამ ამ 
შემთხვევაში გიწევს ისევ იმ სასამართლო სისტემაში მისვლა, რომელიც განაწყენებული 
გყავს.”

ყოფილი მოსამართლე

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პრობლემას მოსამართლეთა ანაზღაურებისა და საპენსიო სისტემის 
დახვეწის საჭიროებასთან დაკავშირებით თავად სასამართლო სისტემაც აღიარებს. 2017-2021 წლების 
სასამართლოს სტრატეგიის დოკუმენტში მითითებულია მოსამართლეთა სოციალური გარანტიების 
გაზრდისა და ამ სისტემის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გამართვის საჭიროებაზე. 
სტრატეგიის იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა 
ფინანსური გარანტიების გაზრდა და მოსამართლეთათვის ფიქსირებული ხელფასის განსაზღვრა. 146 

5.2. მოსამართლეზე ზემოქმედების რისკები საქმეთა გადატვირთულობის პირობებში
სასამართლო ხელისუფლება სისტემის უმთავრეს გამოწვევად დღეისათვის მოსამართლეთა 
არასაკმარის რაოდენობას და გადატვირთულობას ასახელებს, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებების 
ხარისხსა და დავების ხანგრძლივობაზეც აისახება.147 მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოებში საქმეთა 
გადატვირთულობის პრობლემა რეალურად დგას (მაგ. 2016 წ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 
105 მოსამართლის მიერ ჯამში 60 000 საქმე იქნა განხილული),148 ამ დრომდე არ არსებობს კვლევა 
საქართველოს სასამართლოებში საქმეთა გაჭიანურების კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემებისა 
და მიზეზების შესახებ. ამ დრომდე არც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები 
პრობლემის გადასაჭრელად.149 

146 „2017-2021 წლების სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და მისი იმპლემენტაციის 2017-2018 წლების 
სამოქმედო გეგმა” 1.1.1.6 და 1.2.4.1. პუნქტები, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 29 მაისის N1/162 
გადაწყვეტილება
147 „სამართლებრივი პრობლემები - ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები იუსტიციის საბჭოს ახალ შემადგენლობას 
ხვდებიან”; რუსთავი 2, 2017, ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/LLfGWA 
148 „სასამართლო სისტემის 2013-2017 წლების ანგარიში”, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, 2017.
149 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/GaUd6C 

https://goo.gl/LLfGWA
https://goo.gl/GaUd6C
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„საქმეთა სიმრავლე ძალიან გამოსადეგია საბჭოსთვისაც. მაგ. როდესაც მოსამართლეს 
შეუძლია უზრუნველყოფის ღონისძიება დაადოს კონკრეტული ბიზნესის ქონებას წლების 
მანძილზე და არ განიხილოს საქმე, ეს ხშირად აიძულებს ბიზნესს გარკვეულ გარიგებებზე 
და დათმობებზე წავიდეს. ყველა სიტუაციის გამართლება შეუძლიათ საქმეთა სიმრავლით.”

ყოფილი მოსამართლე

სასამართლოების გადატვირთულობა მოსამართლეებზე ზემოქმედების ერთ-ერთ ბერკეტად მიიჩნევა და 
სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხელყოფის საფრთხეებსაც წარმოშობს.150 ასეთ დროს უფრო მაღალია 
მოსამართლეთა მიერ შეცდომების დაშვების (მაგ. მნიშვნელოვანი საპროცესო ვადების დარღვევის) ან 
საპროცესო მოქმედებების არასათანადოდ შესრულების ალბათობა, რაც მათ მიმართ დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების ან მისი გამოყენებით მანიპულირების საფრთხეს ქმნის. მსგავსი 
საფრთხეები განსაკუთრებით მაღალია ისეთ პირობებში, როცა დისციპლინური სამართალწარმოების 
სისტემა საქართველოში პასუხისმგებლობის გამჭვირვალე, წინასწარ განჭვრეტად და საერთაშორისო 
სტანდარტების შესაბამის პროცესს ვერ უზრუნველყოფს.151 უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, 2017 
წელს პირველად დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოსამართლე 
ბრალეულად ცნო საქმის განხილვის უსაფუძვლოდ გაჭიანურების საფუძვლით.152 იმის გათვალისწინებით, 
რომ დღესდღეობით, გადატვირთულობიდან გამომდინარე, არაერთ მოსამართლეს უხდება საქმის 
განხილვის საპროცესო ვადების დარღვევა, საბჭოს მსგავსმა გადაწყვეტილებამ მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობის ხარისხზე უარყოფითად შეიძლება იმოქმედოს.

„დღეს ნებისმიერი მოსამართლე არღვევს კანონს. ნებისმიერი მოსამართლე ცდება იმ ვადას, 
როცა საქმე უნდა განიხილოს. ანუ საბჭოს აქვს იმის შესაძლებლობა კანონიდან გამომდინარე, 
რომ მოსამართლის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინული ღონისძიება. შესაბამისად, მათ 
მოსამართლეები გამოჭერილი ყავთ და როცა მათ მოუნდებათ, შეუძლიათ დაიწყონ დევნა 
დისციპლინარული ღონისძიების სახით.”

მოქმედი ადვოკატი 

არსებობს ასევე საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ საბჭომ გამიზნულად შეუწყო ხელი სასამართლოების 
გადატვირთვას, როდესაც 2013-2016 წლებში იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მსმენელთა მინიმალური 
ოდენობა ჩარიცხა და ამით პოტენციური მოსამართლეობის კანდიდატების რაოდენობა შეამცირა.153 
ამის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო როგორც მოსამართლეთა შესარჩევი კონკურსებისას კონკურენციის 
შემცირება (მოსამართლეთა დიდ ნაწილს უფლებამოსილების ვადა 2015-2017 წლებში ეწურებოდათ), 
ისე გადატვირთულობის პირობებში მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენის მეტი შესაძლებლობა.

150 Global Corruption report 2007, Transparency International,გვ. 6, ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/v2gjNN 
151 „სასამართლო სისტემა: რეფორმები და პერსპექტივები”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/GaUd6C 
152 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიის 2017 წლის 21 აპრილის 
გადაწყვეტილება №1/01-17; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/UN5UDQ 
153 2013-2016 წლების სასწავლო პერიოდებისათვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სულ 43 მსმენელი ჩაირიცხა- 
„განხორციელებული რეფორმების ანგარიში 2013-2016”, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/BPH3ru 

https://goo.gl/v2gjNN
https://goo.gl/GaUd6C
https://goo.gl/UN5UDQ
https://goo.gl/BPH3ru
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„მოსამართლეთა ძირითადი ნაწილი 2005-2007 წლებში დაინიშნა. ამ მოსამართლეებს 
ვადა ეწურებოდათ 2015-2017 წლებში, რაც ბერკეტად ძალიან კარგად გამოიყენა იუსტიციის 
უმაღლესმა საბჭომ. ფაქტობრივად, 200-დან 150 მოსამართლეს ეწურებოდა ვადა და 
კიდევ დაახლოებით 100-მოსამართლიან დეფიციტზე იყო საუბარი. მიუხედავად ამისა, 
ისე მოხდა, რომ ამ პერიოდში იუსტიციის უმაღლესი სკოლა დაამთავრა მხოლოდ 30-40 
ადამიანმა. ეს გაკეთდა ერთადერთი მიზნით: რომ არ ყოფილიყო კონკურენცია მოქმედ 
მოსამართლეებთან. ასევე, ამ დროს საბჭომ შეცვალა პრაქტიკა და განხილვაში არსებული 
საქმეების დასრულებამდე უფლებამოსილების ვადა არ გაუგრძელა იმ მოსამართლეებს, 
რომლებსაც 10-წლიანი ვადა ამოეწურათ, რითაც სასამართლო კიდევ უფრო გადაიტვირთა 
და შეიქმა სერიოზული კრიზისი, საქმეების რაოდენობის მხრივ. ამით, ფაქტობრივად, 
ისეთი ვითარება შექმნეს, რომ არ არსებობდა მოქმედი მოსამართლეების გადანიშვნის 
ალტერნატივა. საბჭომ, ფაქტობრივად, პირობების კარნახი დაიწყო ხელისუფლებისთვის, 
კარგად ისარგებლა სიტუაციით და გადანიშნა სასურველი მოსამართლეები. თავიდანვე 
შეიმჩნეოდა დანიშვნებისას, როდესაც ზოგიერთი მოსამართლე გადაიყვანეს აპელაციაში და 
არ დანიშნეს ისინი, ვინც იყვნენ მართლა პრინციპულობით გამორჩეული მოსამართლეები, 
რომ არ ხდებოდა რეალურად მოსამართლის თვისებების გათვალისწინება.”

ყოფილი მოსამართლე 

6. სასამართლო სისტემის არასათანადო გამჭვირვალობა 
იმისათვის, რომ გაიფანტოს ეჭვები სასამართლოში გავლენიანი ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილებების 
დახურულ კარს მიღმა, წინასწარი გარიგებების შედეგად მიღების თაობაზე, მნიშვნელოვანია, 
სასამართლოში მიმდინარე პროცესები მაქსიმალურად გამჭვირვალედ წარიმართოს და 
გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, ფართო დისკუსიის ფონზე, მიიღებოდეს. 
მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოება ჩართული იყოს მართლმსაჯულების სტრატეგიის 
შემუშავება/იმპლემენტაციის, სამოქმედო გეგმაზე მუშაობისა და საბჭოს სხვა გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესებში. 

6.1. სამოქალაქო საზოგადოების არასაკმარისი ჩართულობა სასამართლო სისტემაში 
მიმდინარე პროცესებში
სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც მედია, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები, განსაკუთრებულ 
როლს უნდა თამაშობდეს სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულების გაძლიერებაში სამოქალაქო 
საზოგადოების ჩართულობა, მათ შორის სასამართლოს ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული 
გარკვეული გადაწყვეტილებების შეფასება, ხელს უწყობს სასამართლო სისტემაში არსებული 
კორუფციული რისკების გაანალიზებას.154 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, 
ისევე, როგორც კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, წლებია, 
სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს აფასებს და შესაბამის ორგანოებს რეკომენდაციებით მიმართავს. 

იმ ფონზე, როდესაც საქართველში სერიოზული გამოწვევებია სასამართლო სისტემაში კორუფციისა და 
გავლენიანი მოსამართლეთა ჯგუფის არსებობის კუთხით და არც მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების 
გამართული მექანიზმი არსებობს, იზრდება პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის 
როლი. მართალია, საბჭოს მხრიდან არის მცდელობა შეიქმნას განცდა, რომ სასამართლო ღიაა 
არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობისათვის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ეს შთაბეჭდილება 
მოჩვენებითია. სამოქალაქო სექტორის მითითებით, წლებია ჩნდება განცდა, რომ სასამართლო 

154 Transparency International Advocacy Toolkit: Combating Corruption in Judicial Systems, page 3; Available 
at: https://goo.gl/wxriof

https://goo.gl/wxriof
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სისტემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (როგორც მენეჯერულ საკითხებთან, ასევე 
მოსამართლეთა დანიშვნა/დაწინაურებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები) დახურულ 
კარს მიღმა, არაფორმალური მოლაპარაკებების შედეგად მიიღება და მათი განხილვა იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს ღია სხდომაზე მხოლოდ ფორმალური ხასიათისაა. საბჭო, როგორც წესი, არ 
ითვალისწინებს არასამთავრობო სექტორის კრიტიკულ შეფასებებსა და რეკომენდაციებს და მათ 
სასამართლოზე თავდასხმად განიხილავს.155 

განსაკუთრებით უარყოფითად უნდა შეფასდეს 2017 წელს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის 
მიხედვითაც საბჭომ უარი თქვა სასამართლო სისტემის მრავალწლიანი სტრატეგიის 2017-2018 წლების 
სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და მონიტორინგისათვის შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში არასამთავრობო 
სექტორის ჩართულობაზე.156 სამოქმედო გეგმა ისეთ აქტივობებს ითვალისწინებს, როგორიცაა: 
კორუფციის აღქმისა და რისკების შეფასების ანალიზი საერთო სასამართლოების სისტემაში, 
ქონებრივი დეკლარაციების წარმოების განახლებული წესის დანერგვა და ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმების გაძლიერება. აღნიშნული დოკუმენტები არაერთ პოზიტიურ და მნიშვნელოვან ინიციატივას 
შეიცავს, თუმცა 2018 წლის აპრილის მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ დასახული მიზნების 
შესასრულებლად ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. მაგალითად, კორუფციის აღქმისა და რისკების 
შეფასების განხორციელება საბჭოს მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმით 2017 წლის დასრულებამდეა 
გაწერილი, თუმცა მსგავსი საბაზისო მნიშვნელობის დოკუმენტი ამ დრომდე არ არსებობს. სამოქმედო 
გეგმით გათვალისწინებული საკითხების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 
უნდა უზრუნველყოს სამოქმედო გეგმის შესრულებისა და მონიტორინგისათვის შექმნილ სამუშაო 
ჯგუფებში სამოქალაქო სექტორის ჩართულობა და გადაწყვეტილებების ფართო საზოგადოებრივი 
დისკუსიების ფონზე მიღება. 

„თუ საზოგადოების დიდი ნაწილი სათანადოდ აქტიურობს, შესაძლებელია ცვლილებები 
აქედანაც დაიწყოს. მას მეტად ეთქმის სიტყვა დანარჩენ ორ შტოსთან შედარებით, რომლებსაც 
სასამართლო საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ აქვთ. ეს არის ერთ - ერთი საშუალება 
უბიძგო სასამართლო სისტემას მეტი ანგარიშვალდებულებისკენ.” 

ყოფილი მოსამართლე

6.2. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის საფრთხე
სასამართლო კორპუსში არსებული პრობლემების ღიად დაფიქსირებით შესაძლებელია კორუფციის 
დონის მნიშვნელოვნად შემცირება და სისტემის გაჯანსაღება. გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით კი 
გართულდება მართლმსაჯულების კუთხით არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება და, შესაბამისად, 
მათი მოგვარება. 

2015 წელს სასამართლო კორპუსში დაიწყო დისკუსია გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისა 
და მოსამართლისადმი „დასაშვები კრიტიკის” ზღვარის დაწესების შესახებ. საკითხის ინიციატორი 
საბჭოს მაშინდელი წევრი ევა გოცირიძე იყო, რომელიც მოგვიანებით პარლამენტმა საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მოსამართლედ დანიშნა.157 ამ წინადადებას საბჭოს სხვა წევრებიც აქტიურად უჭერდნენ 

155 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიმართვა საზოგადოების, ხელისუფლებისა და სამოქალაქო 
სექტორისადმი, 2016 წლის 1 თებრვლის მე-16 რიგგარეშე კონფერენცია; ხელმისაწვდომია:https://goo.gl/t3BbEN
156 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 16 ოქტომბრის N1/260 გადაწყვეტილება; ხელმისაწვდომია:
https://goo.gl/YjnRsn
157 „პარლამენტმა ევა გოცირიძე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ აირჩია”, ნეტგაზეთი, 2017; 
ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/5LPVuk 

https://goo.gl/t3BbEN
https://goo.gl/YjnRsn
https://goo.gl/5LPVuk
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მხარს. იმ პერიოდში აღნიშნულ ინიციატივას დაუპირისპირდა როგორც არასამთავრობო სექტორი,158 
ისე სახალხო დამცველი, ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია და ცალკეული პოლიტიკოსები,159რადგან 
არსებობდა საფრთხე, რომ „დასაშვები კრიტიკის” ზღვარის დაწესებით შეიზღუდებოდა საზოგადოებრივი 
დისკუსია სასამართლო სისტემაში არსებულ მწვავე პრობლემებთან დაკავშირებით.160 

2017 წლის 21 სექტემბერს მოსამართლის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის გამო გამოხატვის 
თავისუფლების შეზღუდვის პირველი პრეცედენტი შეიქმნა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარე, ფადი ასლი, მოსამართლე 
ვლადიმერ კაკაბაძის კრიტიკის გამო 3 000 ლარით დააჯარიმა. ფადი ასლიმ მოსამართლეს „ფილიპ 
მორისის”161 საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების გამო კორუმპირებული უწოდა. თბილისის საქალაქო 
სასამართლომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება სასამართლო გადაწყვეტილების 
კანონიერ ძალაში შესვლამდე გააკეთა.

განცხადებაში აღნიშნულია:

„მოსამართლემ შელახული ღირსება აღიდგინა თბილისის საქალაქო სასამართლომ 
პრეცედენტული გადაწყვეტილება მიიღო. პირველად მართლმსაჯულების ისტორიაში, 
მოსამართლემ ბიზნესმენის მხრიდან შელახული პატივი და ღირსება სასამართლოს მეშვეობით 
აღიდგინა. [...] სასარჩელო განცხადების თანახმად, სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
უკმაყოფილო სუბიექტმა დაუსაბუთებელი განცხადებებით ზიანი არამხოლოდ კონკრეტული 
მოსამართლის საქმიან რეპუტაციას მიაყენა, არამედ მიზნად ისახავდა მოსამართლისა და 
სასამართლოს დისკრედიტაციას, რითაც უხეშად დაირღვა უდანაშაულობის პრეზუმფცია.”

აღნიშნულ საქმეზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გარდა, წინასწარი განწყობები დააფიქსირეს 
და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გავლენის მოხდენის საფრთხე შექმნეს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმაც. მოსამართლე ვლადიმერ კაკაბაძის უვადოდ გამწესებამდე 
გამართული გასაუბრების დროს საბჭოს ზოგიერთმა წევრმა მიღებული გადაწყვეტილება შეაფასა 
როგორც „მნიშვნელოვანი” და „პრეცედენტული”.162 აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მოცემული საქმე 
სასამართლომ განიხილა და გადაწყვეტილება გამოიტანა უჩვეულოდ მცირე ვადაში (5 თვეში), მაშინ, 
როდესაც მაგ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” აღმასრულებელი დირექტორის 
იმავე კატეგორიის სარჩელის განხილვა გოგა ხაინდრავასა და გურამ ადამაშვილის წინააღმდეგ 
პირველი ინსტანციის სასამართლოში უკვე ორ წელზე მეტია მიმდინარეობს.

158 „კოალიცია ეხმაურება სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვის მიზნით გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის 
ინიციატივას”, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/21rwZ2
159 „გამოხატვის თავისუფლება „დასაშვები კრიტიკის“ ფარგლებში”, რადიო თავისუფლება, 2017; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/WTDwge 
160 „სასამართლოს ავტორიტეტის დაცვის მიზნით, გამოხატვის თავისუფლების დაუსაბუთებელი შეზღუდვა 
დაუშვებელია”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 2015; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/zz7ium
161 „ფილიპ მორისის” საქმე - ვრცლად იხ. ანგარიშის დანართში.
162 „მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის მორიგი ეტაპი ხარვეზებით მიმდინარეობს”, კოალიცია „დამოუკიდებელი 
და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის”, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/77dgoa

https://goo.gl/21rwZ2
https://goo.gl/WTDwge
https://goo.gl/zz7ium
https://goo.gl/77dgoa
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დანართი

კორუფციის რისკები კონკრეტულ საქმეებში

1. დავით ძოწენიძესა და შპს „აკა”-ს პარტნიორებს შორის არსებული დავა
ორგანიზაციამ შეისწავლა დავით ძოწენიძესა და შპს „აკა”-ს პარტნიორებს შორის არსებული დავა 
და მიაჩნია, რომ ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო 2016 წელს დავის განახლების პროცესი 
კითხვებს აჩენს მართლმსაჯულების მიუკერძოებლად განხოციელების თაობაზე.

შპს „აკა” 1992 წელს დაარსდა და იგი „მერსედეს-ბენცის“ ოფიციალური წარმომადგენელია 
საქართველოში. კომპანიის დამფუძნებელი პარტნიორები იყვნენ: დავით ძოწენიძე, სალომე ასათიანი, 
მაკა ასათიანი, გოჩა ლელაძე და კახი ასათიანი, ხოლო დირექტორი - დავით ძოწენიძე. 1996 წლის 15 
მარტს გამართულ პარტნიორთა კრებაზე დავით ძოწენიძე დირექტორის პოზიციიდან გაათავისუფლეს, 
მოგვიანებით კი 20%-იანი წილიც გაუუქმეს კომპანიაში. როგორც თავად დავით ძოწენიძე აცხადებს, 
კრებაზე რეალურად მხოლოდ მისი დირექტორობიდან გადაყენების საკითხი განიხილეს და 
გადაწყვეტილება წილების გაუქმების შესახებ არ მიუღიათ. მისი განცხადებით, მან 20%-იანი წილის 
დაკარგვის შესახებ 2008 წელს შეიტყო და საკუთრების უფლების აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს 
მიმართა. სასამართლოში იგი დირექტორის პოზიციიდან გადაყენების გადაწყვეტილებას სადაოდ არ 
ხდიდა - მისთვის სადაო მხოლოდ პარტნიორობიდან გასვლის საკითხი იყო. სასამართლომ დავა 
დავით ძოწენიძის სასარგებლოდ გადაწყვიტა და მას 20%-იან წილზე საკუთრების უფლება დაუბრუნა. 
გადაწყვეტილება უცვლელი დატოვა შემდეგმა ორმა ინსტანციამაც და 2012 წლის 28 თებერვალს ის 
კანონიერ ძალაში შევიდა.

2016 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლუიზა თავართქილაძის,163 მაკა ასათიანის, სალომე 
ასათიანისა და შპს “აკას” მიმართვის საფუძველზე ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო დავა 
განაახლა. მოსარჩელეებმა სასამართლოს 1996 წლის 15 მარტის #2 ოქმის დედანი წარუდგინეს, 
რომელშიც მითითებული იყო, რომ დავით ძოწენიძემ კომპანიის წილები თავისი ინიციატივით დათმო. 
სასამართლომ ამ დოკუმენტის საფუძველზე შეცვალა კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება და 
დავით ძოწენიძეს 20%-იან წილზე საკუთრების უფლება კვლავ გაუუქმა. 

საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა და არსებული მტკიცებულებების შეფასების შედეგად, 
შესაძლოა, ითქვას, რომ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რამდენიმე მიმართულებით 
აჩენს კითხვებს:

სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინება საქმის განახლების თაობაზე დაუსაბუთებელია. 
საქმის წარმოების განახლებას საფუძვლად 1996 წლის 15 მარტის #2 ოქმის დედნის წარდგენა 
დაედო, სადაც მითითებულია, რომ დავით ძოწენიძე 1996 წლის 15 მარტს საკუთარი განცხადების 
საფუძველზე გავიდა შპს „აკას” პარტნიორობიდან. სასამართლოს განმარტებით, „კრების ოქმის 
დედანი სასამართლოში საქმის განხილვის დროს რომ ყოფილიყო წარდგენილი, მტკიცებულებებთან 
ერთობლიობაში, გამოიწვევდა მოპასუხეებისათვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების გამოტანას.” 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გარდა იმისა, რომ ოქმის ასლი სასამართლოში 2008 წელს იყო 
წარდგენილი, სასამართლოს მოცემულ დოკუმენტზე, როგორც მტკიცებულებაზე, ნამსჯელი აქვს 
და შემდეგი განმარტება აქვს გაკეთებული: „მასზე [იგულისხმება 1996 წლის 15 მარტის #2 
ოქმის ასლი] ხელმოწერები არ არის დამოწმებული ნოტარიული წესით, მასში გადმოცემული 
ფაქტები ეწინააღმდეგება როგორც აპელანტთა პოზიციას, ასევე მოვლენათა განვითარების 
ქრონოლოგიას, მისი შინაარსი ცნობილი გახდა მოსარჩელისთვის მხოლოდ დათარიღებიდან 
რამდენიმე წლის შემდეგ, და მასზე დ. ძოწენიძის მიერ ჩაბარების გრაფა ცარიელია”. მიუხედავად 

163 ლუიზა თავართქილაძე კახი ასათიანის მეუღლეა და შპს „აკაში” წილები კახი ასათიანისაგან მისი გარდაცვალების 
შემდეგ მემკვიდრეობით მიიღო.
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იმისა, რომ 2016 წელს წარდგენილი ოქმი იმ ოქმის იდენტური იყო, რომელზეც სასამართლომ 
აღნიშნული შეფასება გააკეთა, თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა განაახლა და განსხვავებული 
გადაწყვიტლება გამოიტანა. დავით ძოწენიძის წილთან დაკავშირებულ დავას, როგორც 2010 წელს, 
როდესაც დავით ძოწენიძეს კომპანიის 20%-იან წილზე საკუთრება დაუბრუნდა, ისე 2016 წელს, დავით 
ძოწენიძისათვის წილზე საკუთრების გაუქმებასთან დაკავშირებით საქმის განახლების შემდეგ, ლაშა 
ქოჩიაშვილი განიხილავდა. 

ნიშანდობლივია, რომ #2 ოქმის დედნის წარდგენა 2008 წელს დაწყებულ სასამართლო დავაში 
შემდეგი მიზეზით ვერ მოხერხდა: სასამართლომ აღნიშნული ოქმის დედანი სამეწარმეო რეესტრიდან 
გამოითხოვა, მაგრამ შპს „აკას” სამეწარმეო მასალებში ამგვარი დოკუმენტი არ ინახებოდა. 
ეს დოკუმენტი პროკურატურამ 2015 წელს აღმოაჩინა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
შემოსავლების სამსახურის ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საარქივო სამმართველოს მასალებში 
(დოკუმენტიმტკიცებულებას წარმოადგენდა ერთ-ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე). დავით ძოწენიძის 
წარმომადგენლებმა შემოსავლების სამსახურს მიმართეს და მოითხოვეს ინფორმაცია იმასთან 
დაკავშირებით, თუ როდის იყო შესული ფინანსთა სამინისტროში აღნიშნული დოკუმენტი და ჰქონდა 
თუ არა სამსახურს ამ დოკუმენტის შესვლის დამადასტურებელი მტკიცებულებები, მაგ. ჟურნალში 
გატარებული ჩანაწერი. შემოსავლების სამსახურის პასუხიდან კი გაირკვა, რომ სამსახურისათვის 
უცნობი იყო, თუ როდის და ვის მიერ იქნა წარდგენილი მითითებული ოქმი.

გარდა იმისა, რომ სასამართლომ დავა დაუსაბუთებლად განაახლა, მან გადაწყვეტილებით არ იმსჯელა 
შემდეგ მნიშვნელოვან გარემოებებზე:

ახლად წარდგენილ #2 ოქმში დაფიქსირებული ინფორმაცია თანხვედრაში არ არის შპს „აკას” 
პარტნიორების მიერ პროცესზე გაჟღებულ ინფორმაციასთან. ოქმში აღნიშნულია, რომ „კრების 
გადაწყვეტილებით, დავით ძოწენიძეს გამოეცხადა უნდობლობა, გაყვანილი იქნა საზოგადოების 
დამფუძნებელთა შემადგენლობიდან და გათავისუფლდა დირექტორის თანამდებობიდან.” შპს „აკას” 
პარტნიორების მტკიცებით კი, დავით ძოწენიძე თავისი ინიციატივით, საკუთარი განცხადების 
საფუძველზე, გავიდა პარტნიორობიდან.

სადაო ოქმის შინაარსი ეწინააღმდეგაბა კომპანიის ერთ-ერთი პარტნიორის, გოჩა ლელაძის, 
ჩვენებას. ოქმში მითითებულია, რომ 15 მარტს პარტნიორთა კრებას ესწრებოდა და აზრი დააფიქსირა 
ერთ-ერთმა პარტნიორმა, გოჩა ლელაძემ. ლელაძის განცხადებით კი, იგი ამ დროს საქართველოში, 
საერთოდ არ იმყოფებოდა, გერმანიაში ცხოვრობდა და, შესაბამისად, კრებას არ დასწრებია.

სასამართლომ გადაწყვეტილება მოწმე მ.ჯ.-ის ჩვენებას დააფუძნა, მიუხედავად იმისა, რომ 
სასამართლოს დასკვნა მოწმის ჩვენებიდან არ გამომდინარეობდა. მოწმე განმარტავს, რომ 
15 მარტს ესწრებოდა პარტნიორთა კრებას და ახსოვს, რომ დღის წესრიგში შეტანილი იყო საკითხი 
დავით ძოწენიძის როგორც დირექტორობიდან გათავისუფლების, ისე პარტნიორობიდან გასვლის 
თაობაზე. თუმცა მოწმე ასევე აცხადებს, რომ დაახლოებით საათნახევარი იმყოფებოდა კრებაზე და 
შემდეგ დატოვა კრება. ვინ შეადგინა ოქმი ან ვინ იყო კრების თავმჯდომარე, მას არ ახსოვს. 
მიუხედავად ამისა, სასამართლომ აღნიშნული ჩვენების საფუძველზე დაადგინა, რომ 15 მარტს კრებამ 
დავით ძოწენიძის პარტნიორობიდან გასვლის თაობაზე მიიღო გადაწყვეტილება. 

2016 წელს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სასამართლომ შეფასების მიღმა დატოვა ის 
ფაქტი, რომ წარდგენილი #2 კრების ოქმი არ არის ნოტარიულად დამოწმებული. იმ პერიოდისათვის 
პარტნიორობიდან გასვლის შეთანხმების ნოტარიულად დამოწმება დოუმენტის ნამდვილობის 
აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენდა. ოქმი ასევე არ შეიცავს თავად დავით ძოწენიძის ხელმოწერას, 
მაშინ, როცა უდავო ფაქტობრივი გარემოებაა, რომ კრებას დავით ძოწენიძე ესწრებოდა. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 13 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილება ძალაში დარჩა ასევე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებითაც164 და დავას 
ამ ეტაპზე უზენაესი სასამართლო განიხილავს.

164 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2017 წლის 15 დეკემბრის გადაწყვეტილება
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ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლოა ითქვას, რომ კანონიერ ძალაში შესულ 
გადაწყვეტილებაში არსებული მტკიცებულების ახლად აღმოჩენილ გარემოებად მიჩნევა და ამ 
საფუძვლით საქმის განახლება კითხვებს აჩენს მართლმსაჯულების მიუკერძოებლად განხოციელების 
თაობაზე. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 13 ოქტომბრის 
გადაწყვეტილებით, რომლითაც შემდგომ კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება გაუქმდა და 
ახალი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტობრივი გარემოებები 
სათანადოდ გამოკვლეული არ არის და სასამართლოს მათზე შეფასება გაკეთებული არა აქვს.

აღსანიშანვია, რომ მოცემულ საქმეზე 2017 წლის 25 სექტემბერს იურიდიული ექსპერტიზის კომპანიამ 
„თოდრია და პარტნიორები” მოამზადა დასკვნა. კომპანიის დირექტორი უზენაესი სასამართლოს 
ყოფილი მოსამართლე თეიმურაზ თოდრიაა. დასკვნაში მითითებული სამართლებრივი პოზიციები 
სრულ თანხვედრაშია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ წარმოდგენილ 
შეფასებასთან.

საქმეში 2017 წლის 2 ნოემბერს მომზადებული ალტერნატიული დასკვნაც არსებობს, რომელიც 
უზენაესი სასამართლოს ყოფილმა მოსამართლე ნუნუ კვანტალიანმა მოამზადა და რომელშიც საქმეში 
არსებული გარემოებები განსხვავებულად არის შეფასებული. თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
მთავარი საკითხი - ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის განახლების საფუძვლიანობა - 
დასკვნაში შინაარსობრივად განხილული არ არის. სამართლებრივი შეფასებები მხოლოდ იმ საკითხთან 
დაკავშრებით არის გაკეთებული, შეეძლო თუ არა მხარეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით 
დადგენილი წესით ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის განახლების მოთხოვნით ედავა. 
დასკვნის თანახმად, ვინაიდან განჩინება დავის განახლების თაობაზე კანონიერ ძალაშია შესული, 
საკითხი პრაქტიკულ კვლევას აღარ საჭიროებს. 
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2. მეტალურგიული ქარხნის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები
რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა ბადრი პატარაკაციშვილმა 2005 წელს 36 მილიონ აშშ დოლარად 
შეიძინა. მისი გარდაცვალების შემდეგ, 2008 წლის თებერვალში, სს „ქართული ფოლადის“ 
(რომელიც, თავის მხრივ, რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანას ფლობდა) 100%-იანი წილი ჯოზეფ 
ქეის მფლობელობაში მოექცა. მას შემდეგ პატარკაციშვილის ოჯახსა და ჯოზეფ ქეის შორის წლების 
განმავლობაში არაერთი დავა მიმდინარეობდა.

2011 წლის 30 სექტემბერს სს „ქართული ფოლადის“ ახალმა მენეჯმენტმა, რომელიც ბადრი 
პატარკაციშვილის ოჯახის ინტერესებს ატარებდა და რომელმაც საწარმო მნიშვნელოვანი 
დავალიანებით ხელმეორედ გადაიბარა, საზოგადოების კრედიტორთა წინაშე არსებული 82 მილიონ 
ლარზე მეტი დავალიანების გამო, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების გახსნა მოითხოვა. 
შედეგად, 2011 წლის 21 დეკემბერს კრედიტორებმა სს „ქართული ფოლადის“ რეაბილიტაციის 
გეგმა დაამტკიცეს. რეაბილიტაციის გეგმის ფარგლებში 2011 წლის 27 დეკემბერს სს „ქართული 
ფოლადის“ საკუთრებაში არსებული აქტივები – მეტალურგიული ქარხანა (მიწის ნაკვეთები, შენობა-
ნაგებობები და მოძრავი ქონება) - ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „რუსთავის ფოლადს“ 
(ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის კომპანია) გადაეცა. ასევე, 2011 წლის 27 დეკემბერს სს „ქართული 
ფოლადის“ საკუთრებაში არსებული ნაყარი წიდა და ნაცარი, ნასყიდობის ხელშეკრულების თანახმად, 
შპს „რუსთავის ინდუსტრიულმა ჯგუფმა“ (ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახის კომპანია) შეიძინა, 
რომელმაც, თავის მხრივ, აღნიშნული ქონება უკვე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მესაკუთრე 
კომპანიაზე – შპს „რუსთავის ფოლადზე“ - გაასხვისა.

ამ პერიოდში ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა (უშუალოდ საწარმო 
და მისი ქონება) დაიბრუნა და ამასთან ვალდებულება აიღო, რომ ს.ს. „ქართული ფოლადის“ არსებულ 
მრავალმილიონიან დავალიანებასაც გაისტუმრებდა.

2013 წელს ჯოზეფ ქეისთან დაკავშირებულმა ჯგუფებმა, სავარაუდოდ, კვლავ აღიდგინეს კონტროლი ს.ს. 
„ქართულ ფოლადზე“. ამავე წლიდან იწყება სამართლებრივი დავები პატარკაციშვილების კუთვნილი 
კომპანიების წინააღმდეგ. დავების მიზანი იყო სს „ქართული ფოლადის“ აქტივების გასხვისების 
ბათილად ცნობა და მეტალურგიულ ქარხანაზე მისი საკუთრების დაწესება. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, 
რომ ჯოზეფ ქეის კონტროლირებადმა კომპანიამ „ქართული ფოლადი“ და მისმა წარმომადგენლებმა 
მხოლოდ 2013 წელს დაიწყეს 2011 წელს განხორციელებული ქმედებების (მეტალურგიული ქარხნისა 
და წიდისა და ნაცრის ნასყიდობის ხელშეკრულებები) წინააღმდეგ დავა. 2013 წლიდან ჯამში ასეთი 
3 სამართლებრივი დავა მიმდინარეობდა. მოსარჩელეების მტკიცებით, საწარმოს რეაბილიტაციის 
პროცესში აქტივების გასხვისება არაკანონიერად მოხდა.

სამივე შემთხვევაში შპს „რუსთავის ფოლადმა“ (რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის დღევანდელი 
მფლობელი) დავა პირველ ინსტანციაში წააგო. სამივე დავას თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
მოსამართლე ლაშა ქოჩიაშვილი იხილავდა. ორ საქმეზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 
გააუქმა ქვედა ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და დაადასტურა აქტივების გასხვისების 
კანონიერება. მიუხედავად ამისა, 2014 წლის 29 დეკემბერს ქალბატონმა ეთერ მთვრალაშვილმა 
ახალი სარჩელი აღძრა აქტივების ნასყიდობის (წიდისა და უძრავ-მოძრავი ქონების ნასყიდობა) 
ხელშეკრულების ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

აღსანიშნავია, რომ ეთერ მთვრალაშვილმა 2014 წლის 26 დეკემბერს შპს „მეტაკომისაგან“ შეიძინა 
მოთხოვნის უფლება და გახდა ს.ს. „ქართული ფოლადის“ კრედიტორი (შპს „მეტაკომს“ არასდროს 
გამოუთქვამს რაიმე სახის პრეტენზია დავის მონაწილეების მიმართ). იგი VI რიგის კრედიტორია, 
რომელის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ვადა 2019 წელს დგება. ეთერ მთვრალაშვილის მოთხოვნის 
უფლება 4 553 ლარსა და 48 თეთრს შეადგენს. 

მოსარჩელემ უზრუნველყოფის ღონისძიებად შპს „რუსთავის ფოლადისათვის“ მის საკუთრებაში 
რეგისტრირებული უძრავი ქონების გასხვისების აკრძალვა და მისი უფლებრივად დატვირთვა მოითხოვა. 
საპასუხოდ შპს „რუსთავის ფოლადმა“ სასამართლოს შესთავაზა, რომ სასამართლოს სადეპოზიტო 
ანგარიშზე განათავსებდა 4553 ლარსა და 48 თეთრს, ვინაიდან მოსარჩელის ოფიციალურად 
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გაცხადებულ ინტერესს სწორედ 4 553 ლარისა და 48 თეთრის მიღება წარმოადგენდა. 

სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოპასუხის განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების 
შეცვლის თაობაზე და აღნიშნა, რომ უზრუნველყოფის ღონისძიების შეცვლით სარჩელის დაკმაყოფილების 
შემთხვევაში საფრთხე შეექმნებოდა გადაწყვეტილების აღსრულებას. შესაბამისად, დაკმაყოფილდა 
მოსარჩელის მოთხოვნა და 4 553 ლარისა და 48 თეთრის უზრუნველსაყოფად აკრძალვა 
დაედო ათეულობით მილიონი ღირებულების ქონებას.

სასამართლოს გადაწყვეტილებამ მნიშვნელოვანი ეჭვები გააჩინა მისი პროპორციულობის კუთხით: 
გაუგებარია, რა რისკების დაზღვევას ცდილობდა სასამართლო იმ ვითარებაში, როცა ეთერ 
მთვრალაშვილის მცირე მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის რეალური საფრთხე არ არსებობდა. 
ასევე გაუგებარია, რამ განაპირობა შეთავაზებული სარჩელის ალტერნატიული უზრუნველყოფის 
ღონისძიების მიუღებლობა. ალტერნატიული ღონისძიება სრულად აზღვევდა იმ რისკებს, რომლებზეც 
მოსარჩელე მიუთითებდა. ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისას უმნიშვნელოვანესია, მიღებული 
გადაწყვეტილება სრულფასოვნად და ლოგიკურად იყოს დასაბუთებული. აუცილებელია, ნათლად 
იყოს მითითებული ყველა ის გონივრული რისკი, რომელთა დაზღვევასაც ცდილობს სასამართლო 
საკუთარი გადაწყვეტილებით.

2015 წლის 24 თებერვლის გადაწყვეტილებით, სასამართლომ დააკმაყოფილა ეთერ მთვრალაშვილის 
სარჩელი და ბათილად ცნო სადავო ხელშეკრულებები. აღსანიშნავია ისიც, რომ სასამართლოს 
მიერ ბათილად ცნობილი ხელშეკრულებების კანონიერება დადასტურებული იყო საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით. პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ იმავე 
ხელშეკრულებების, იმავე მოპასუხეების მიმართ, იმავე საფუძვლებით ბათილად ცნობამ დამატებითი 
კითხვები გააჩინა აღნიშნული საქმის მიმართ და მეტალურგიული ქარხნის ირგვლივ განვითარებულ 
პროცესებში ჯოზეფ ქეისთან ასოცირებული ჯგუფის მიერ მეტალურგიული ქარხნის დაუფლების ახალი 
მცდელობა გამოკვეთა.

მეტალურგიული ქარხნის დაუფლებისათვის განხორციელებული რიგი შეთანხმებული ქმედებებისა 
სამართლიანი იურიდიული დაპირისპირების შთაბეჭდილებას არ ტოვებს. ამავდროულად, ზემოთ 
აღწერილი პროცესი, ხელოვნური და უსაფუძვლო დავის ინიცირებით, არსებული მენეჯმენტისათვის 
საწარმოს მართვაში ხელის შეშლის/ შეფერხების მცდელობის საფუძვლიან ეჭვებს აჩენს. ასევე იკვეთება 
ერთმანეთთან დაკავშირებული გარკვეული ჯგუფების (როგორც სასამართლო სისტემაში, ისე მის 
გარეთ) შეთანხმებული ქმედებები, რაც, შესაძლოა, სასამართლო სისტემის შიგნით, მის გარკვეულ 
ნაწილში, არსებულ არაჯანსაღ მდგომარეობაზეც მიუთითებდეს.165

165 „რა ხდება რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში - მიმოხილვა”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 
2015; ხელმისაწვდომია: http://bit.ly/2bdRKs3

http://bit.ly/2bdRKs3
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3. „ფილიპ მორისის” საქმე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ” შეისწავლა 2017 წლის 10 თებერვალს თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, კომპანია „ფილიპ 
მორისს” სს „თბილისის თამბაქოს” სასარგებლოდ 93 მილიონ ლარამდე თანხის ანაზღაურება დაეკისრა 
და მიიჩნევს, რომ დავის დაჩქარებული წესითა და შესაძლო პროცედურული დარღვევებით განხილვა 
ლეგიტიმურ კითხვებს ბადებს საქმის ობიექტურ განხილვასა და სასამართლოს მიკერძოებულობასთან 
დაკავშირებით.166

სს „თბილისის თამბაქოს” განცხადებით, 2013 წლის 1-ლი სექტემბრიდან შპს „ფილიპ მორის 
საქართველომ“ სიგარეტ BOND STREET-ის თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად რეალიზაცია დაიწყო, 
რის შედეგადაც სს „თბილისის თამბაქოს” გაყიდვები განსაკუთრებულად შემცირდა და ამით კომპანიას 
მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა.

შპს „ფილიპ მორის საქართველოს” პოზიციით, მათი ბრენდის სიგარეტების საცალო გასაყიდი ფასები 
სადავო პერიოდში, უმრავლეს შემთხვევაში, უფრო მაღალი იყო, ვიდრე სს „თბილისის თამბაქოს“ 
წარმოებული სიგარეტებისა, ხოლო გაყიდვების შემცირება, მათი მოსაზრებით, მენეჯმენტის, 
მარკეტინგული პრობლემის, პროდუქციის ხარისხისა და სხვა ფაქტორებს უკავშირდება.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს შეფასებით, კომპანია „ფილიპ მორისის” მიერ ბაზარზე 
კონკურენტების გაძევების მიზნით დადგინდა დემპინგური ფასები, რის გამოც სს „თბილისის თამბაქოს” 
მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა.

საყურადღებოა, რომ მიუხედავად მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი თანხის მოცულობისა და დავის 
სირთულისა, სასამართლო განხილვები დაჩქარებულად და შესაძლო პროცედურული დარღვევებით 
წარიმართა.

• სასამართლომ არ გაითვალისწინა კონკურენციის სააგენტოს დასკვნა და სათანადო 
დასაბუთების გარეშე დაადგინა „კონკურენციის შესახებ” კანონის დარღვევა.

სასამართლომ საქმეს არ დაურთო და გადაწყვეტილებაში არ გაითვალისწინა კომპანია „ფილიპ 
მორისის” მიერ წარდგენილი კონკურენციის სააგენტოს დასკვნა, რომლითაც თამბაქოს ბაზარზე 
„კონკურენციის შესახებ” კანონის დარღვევა არ დადგინდა. აღსანიშნავია, რომ მოცემული დასკვნა 
თავდაპირველად სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, თუმცა მოგვიანებით სრულიად გაუგებარი 
მიზეზით ვებგვერდიდან ამოიღეს. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეიცავს დასაბუთებას იმასთან დაკავშირებით, ჰქონდა თუ არა 
„ფილიპ მორისს” დომინირებული მდგომარეობა ბაზარზე. აღნიშნული საკითხის სათანადო დასაბუთება 
კი მნიშვნელოვანია, რადგან სასამართლოს მიერ „ფილიპ მორისის” ქმედება შეფასდა როგორც 
დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, რაც „კონკურენციის შესახებ” კანონით 
აკრძალულია.

ასევე, სასამართლომ კანონის დარღვევად შეაფასა დემპინგური ფასდადება საქონელზე, მაშინ, როცა 
საქართველოში არ არსებობს დემპინგის მარეგულირებელი კანონმდებლობა.

• სასამართლოს გადაწყვეტილება არ შეიცავს მსჯელობას იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ 
მოხდა „თამბაქოს კონტროლის შესახებ” კანონის გამოყენება კერძო პირებს შორის დავის 
გადაწყვეტისას.

დასაბუთებას მოკლებულია სასამართლოს შეფასება, რომ კომპანია „ფილიპ მორისმა“ დაარღვია 
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ” კანონი, რამაც თამბაქოს ბაზარზე კონკურენციის წესების დარღვევა 
გამოიწვია. კანონის თანახმად, მის შესრულებაზე სახელმწიფო კონტროლი ხორციელდება საქართველოს 

166 „სასამართლოს გადაწყვეტილება კომპანია „ფილიპ მორისისთვის” 93 მილიონამდე ლარის დაკისრებასთან 
დაკავშირებით კითხვებს ბადებს”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2017; ხელმისაწვდომია: https://
goo.gl/cwSg3H

https://goo.gl/cwSg3H
https://goo.gl/cwSg3H
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კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ „თამბაქოს კონტროლის შესახებ” კანონის 
დარღვევისას, მხოლოდ სახელმწიფოა უფლებამოსილი, თამბაქოს მწარმოებლის მიმართ გამოიყენოს 
კანონით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომა. 

• იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დავუშვებთ, რომ კომპანიამ დაარღვია საქართველოს 
კანონმდებლობა, სასამართლოს მიერ „თბილისის თამბაქოსთვის” მიკუთვნებული თანხის 
ოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება მისთვის მიყენებულ შესაძლო ზიანს.

„ფილიპ მორისის” მხრიდან საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაშიც, სასამართლო 
გადაწყვეტილებით, „თბილისის თამბაქოს” მიეკუთვნა იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე რეალური ზიანი 
შეიძლებოდა ყოფილიყო. დასაბუთებას განსაკუთრებით მოკლებულია დავის დასრულებიდან 
შემდგომი 10 წლის განმავლობაში სს „თბილისის თამბაქოსთვის” სავარაუდოდ მიყენებული ზიანის 
ასანაზღაურებლად „ფილიპ მორისისათვის” 43 მილიონამდე თანხის დაკისრება და უსაფუძვლო 
გამდიდრების ნორმების გამოყენებით დამატებით 15 მილიონი ლარის გადახდის დავალება. საერთო 
ჯამში, სასამართლოს მიერ დაკისრებულმა თანხამ 90 მილიონ ლარზე მეტი შეადგინა, მაშინ, როცა 
საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, რეალურად, „თბილისის თამბაქოსათვის” მიყენებული ზიანი 
შეიძლებოდა ყოფილიყო 8 571 954 ლარი და 8 571 954 ლარის წლიური 10%, ანუ მოგება და 
მიუღებელი შემოსავალი. 

გადაწყვეტილება „ფილიპ მორისის” წარმომადგენლებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს. 
სასამართლომ 2017 წლის 9 ივნისს საჩივარი სრულად დააკმაყოფილა და პირველი ინსტანციის 
გადაწყვეტილება გააუქმა. სს „თბილისის თამბაქომ” გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით 
უზენაესსასამართლოს 2017 წლის 11 ივლისს მიმართა, თუმცა მოგვიანებით, 8000 ლარის ოდენობის 
ბაჟის გადახდის შემდეგ, მის მიერ წარდგენილ საკასაციო საჩივარზე თავადვე თქვა უარი.

საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოყვანილი არასაკმარისი არგუმენტაცია და დავის 
დაჩქარებული წესითა და შესაძლო პროცედურული დარღვევებით განხილვა საქმის ობიექტურ 
განხილვასთან დაკავშირებით ლეგიტიმურ კითხვებს წარმოშობს და ამყარებს ეჭვებს სასამართლოს 
მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით.
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4. დავა შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” ქონებისათვის 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” შპს „ბიზონის”, რომელიც ქიბარ ხალვაშის167 
ძმას, ნიაზ ხალვაშს, ეკუთვნის, შპს „მეგაკოსა” და შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” ირგვლივ 
განვითარებული მოვლენები შეისწავლა. ორგანიზაციის აზრით, საქმეში კორუფციის ნიშნები შეიძლება 
იკვეთებოდეს სხვადასხვა უწყების შეთანხმებული მოქმედების შედეგად.168

გავრცელებული ინფორმაციით,169 ნიაზ ხალვაშსა და „ტრანსკავკასიის კრისტალის” მფლობელებს 
შორის დავა დაახლოებით სამი წლის წინ დაიწყო. ნიაზ ხალვაში „ტრანსკავკასიის კრისტალს” იმ 
ქონებას ედავებოდა, რომელიც 2006 წლიდან ხალვაშის საკუთრება იყო და რომელიც მან „თიბისი 
ბანკთან” გაფორმებული იპოთეკის ხელშეკრულების გამო 2010 წელს დაკარგა (ქალაქ ბათუმში, 
დაბა ხელვაჩაურში, არსებული მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსბეული შენობა-ნაგებობები). ქონება 
2012 წელს კომპანიამ „ტრანსკავკასიის კრისტალი” შეისყიდა და მას 2017 წლამდე ფლობდა. 
ორგანიზაციის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, ნიაზ ხალვაშმა რამდენიმე წლის წინ აღნიშული 
ქონების დაბრუნების ინტერესი გამოთქვა და კომპანიის წარმომადგენლებს საფასურად 1 100 000 
დოლარის ანაზღაურება შესთავაზა, თუმცა შეთანხმება დაბალი ფასის გამო ვერ შედგა. ამ პერიოდში 
თავად კომპანიის მფლობელებს 3 500 000 დოლარად სურდათ ქონების გასხვისება. როგორც 
„ტრანსკავკასიის კრისტალის” წარმომადგენლები აცხადებდნენ, აღნიშნული კომუნიკაციის შემდეგ 
კომპანიის მესაკუთრეებს მთავრობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი (რომლის ვინაობასაც ისინი არ 
ასახელებდნენ) დაუკავშირდა და გააფრთხილა, რომ მათ ქონება ნიაზ ხალვაშზე უნდა გაესხვისებინათ. 
ამის შემდეგ კომპანიის წარმომადგენლებმა ფასი შეამცირეს და გადაწყვიტეს, ქონება 2 500 000 
დოლარად გაეყიდათ, თუმცა ნიაზ ხალვაში თანახმა მხოლოდ 1 100 000 დოლარის გადახდაზე იყო. 

ზემოთ აღნიშნული მოლაპარაკების საბოლოოდ ჩაშლას დაემთხვა „თიბისი ბანკთან” დაკავშირებული170 
კომპანიის - შპს „მეგაკოს” - მიერ კომპანია „ტრანსკავკასიის კრისტალთან” დავის დაწყება. შპს 
„მეგაკო” „ტრანსკავკასიის კრისტალისაგან” ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების არაჯეროვანი 
შესრულების გამო 1 297 914 ლარის ანაზღაურებას ითხოვდა. დავის განხილვის ეტაპზე არაერთი 
ხარვეზი გამოვლინდა, რამაც სერიოზული კითხვები გააჩინა სასამართლოს მიკერძოებულობასთან 
დაკავშირებით: 

• თბილისის საქალაქო სასამართლომ სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და კომპანიას 802 
526 ლარის ანაზღაურების ვალდებულება დააკისრა. სასამართლომ მხარეს ზიანის ანაზღაურება 
იმ სამუშაოებიდან გამომდინარეც დააკისრა, რაზეც მიღება-ჩაბარების აქტი უკვე არსებობდა და 
მხარეები სამუშაოს ჯეროვან შესრულებაზე უკვე შეთანხმებულები იყვნენ. საქალაქო სასამართლოს 
აღნიშნული გადაწყვეტილება შემდგომ სააპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ შეცვალა და 
საბოლოოდ, შპას „ტრანსკავკასიის კრისტალს” შპს „მეგაკოს” სასარგებლოდ 635 453 ლარის 
ანაზღაურება დაეკისრა;

• თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში სრულად გაიზიარა შპს 
„მეგაკოს” მიერ საქმეში წარდგენილი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლოს ექსპერტიზის 
ეროვნული ბიუროს დასკვნა171, რომლის თანახმად, შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” მიერ 
განხორციელებული სამუშაოები არ იყო მხარეებს შორის შეთანხმებული პროექტის შესაბამისი. 

167 ქიბარ ხალვაში ტელეკომპანია „რუსთავი 2” - ის ყოფილი მფლობელია, რომელმაც „რუსთავი 2”-ის 
დასაბრუნებლად 2015 წელს დაიწყო დავა. სამივე ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით „რუსთავი 2”-ის 
წილები ქიბარ ხალვაშსა და მის კომპანიას მიეკუთვნა, თუმცა გადაწყვეტილების აღსრულება ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს განჩინებით არის შეჩერებული.
168 „ნიაზ ხალვაშსა და შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებში კორუფციის ნიშნები 
იკვეთება”, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო’, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/pNWf2j
169 „ქიბარ ხალვაშის ძმა “ტრანსკავკასია კრისტალის” დატოვებას არ გეგმავს - დამფუძნებელი კი მის წინააღმდეგ 
სარჩელს ამზადებს”, რუსთავი 2, 2017; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2IoX3mQ
170 შპს „მეგაკო” 1995 წელს არის რეგისტრირებული და მისი 30 % -იანი წილის მფლობელები მამუკა ხაზარაძის 
მეუღლე (15%) და შვილი (15%) არიან.
171 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2014 წლის 15 აგვისტოს 
N004274914 დასკვნა; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/t5Pib3

https://goo.gl/pNWf2j
https://bit.ly/2IoX3mQ
https://bit.ly/2IoX3mQ
https://goo.gl/t5Pib3
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ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებით რამდენიმე საინტერესო და ურთიერთშეუსაბამო დეტალი 
გამოიკვეთა. როგორც დასკვნიდან ჩანს, საექსპერტო სამუშაოები ჩაუტარდა სადავოდ გამხდარი 
შენობის მთლიან ნაწილს, მაშინ როდესაც იმავე ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული 
ბიუროს 2016 წლის 22 აპრილის წერილში172 წერია, რომ ექსპერტებმა გამოკვლევები ჩაუტარეს 
შენობის მხოლოდ ნაწილს;

• დასკვნიდან, რომელიც საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გაიზიარა, 
ასევე ჩანს, რომ შემოწმებულია „ზედა დაუმთავრებელ სარტყელში გამოყენებული არმატურა”, 
თუმცა სასამართლო პროცესზე დაკითხვისას ექსპერტმა ახსენა, რომ შენობის ზედა ნაწილი კიბის 
არქონის გამო ვერ შეამოწმა.

ამ დეტალების მიუხედავად, სასამართლომ სრულად გაიზიარა სამხარაულის საექსპერტო ბიუროს 
დასკვნა და შპს „მეგაკოს” სარჩელი დააკმაყოფილა. სწორედ ამ გადაწყვეტილებამ განაპირობა „შპს 
„ტრანსკავკასიის კრისტალის” ქონების იძულებით აღსასრულებლად მიქცევა, რის შემდეგაც ნიაზ 
ხალვაშის კომპანიას საშუალება მიეცა, 1 100 000 დოლარზე გაცილებით უფრო დაბალ ფასად - 942 
600 ლარად შეესყიდა იგი.

დავის მიმდინარეობის პროცესში გარკვეული კითხვები გაჩნდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
ქმედებებთან დაკავშირებითაც. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალი” 
არაერთ ქონებას ფლობდა სხვადასხვა ტერიტორიაზე, რომლითაც მოსამარჩელე მოთხოვნის 
დაკმაყოფილებას შეძლებდა, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ შპს „მეგაკოს” მოთხოვნის საფუძველზე 
სწორედ ის ქონება გაიტანა საჯარო აუქციონზე, რომლის შესყიდვაც ნიაზ ხალვაშს თავდაპირველად 
სურდა „ტრანსკავკასიის კრისტალისგან”. ნიაზ ხალვაშმა ქონება საჯარო აუქციონზე 942 600 ლარად 
შეისყიდა.

გარკებული კითხვები გააჩინა აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხცორციელებულმა 
ქმედებებმაც. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსათვის” მიწოდებული ინფორმაციის 
თანახმად, 2017 წლის 29 მარტს, ღამის 12 საათზე, ნიაზ ხალვაშის სატელეფონო ზარის 
შემდეგ საპატრულო პოლიციამ ქარხნის ტერიტორიიდან შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” 
დაცვის თანამშრომლები საპატრულო პოლიციის შენობაში გადაიყვანა. როგორც მათ ადგილზე 
განუმარტეს, გადაყვანის მიზეზი შრომითი ხელშეკრულებების შემოწმება და იმის დადგენა იყო, რამდენად 
კანონიერად იმყოფებოდნენ ტერიტორიაზე. შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალის” წარმომადგენლები კი 
აცხადებენ, რომ რეალურად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ნიაზ ხალვაშსა და მის წარმომადგენლებს 
საწარმოს ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება მისცა და დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც მათთვის 
ტერიტორიაზე შესასვლელად დაბრკოლებას წარმოადგენდნენ, ტერიტორიიდან გაიყვანა. 

აღნიშნული მოვლენების ქრონოლოგია აჩენს ეჭვებს სხვადასხვა უწყებას შორის შესაძლო შეთანხმების 
თაობაზე, რომ ნიაზ ხალვაშს შპს „ტრანსკავკასიის კრისტალისგან” ბათუმში, დაბა ხელვაჩაურში, 
არსებული ქონების შესყიდვის საშუალება მისცემოდა.

172 სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2016 წლის 22 აპრილის 
N 5002177016 წერილი; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/Pbryy1

https://goo.gl/Pbryy1
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5. შპს „ჯორჯიან მანგანეზის” საქმე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” დაინტერესდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
2017 წლის 11 მაისის განჩინებით, რომლის თანახმად, შპს „ჯორჯიან მანგანეზში” ლიცენზიებისა 
და ნებართვების შესრულების მიზნით სპეციალური მმართველი დაინიშნა. კომპანიაში სპეციალური 
მმართველის დანიშვნის მოთხოვნით თბილისის საქალაქო სასამართლოს საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ და სსიპ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 2017 წლის 
10 მაისს მიმართეს. ადმინისტრაციული ორგანოები შპს „ჯორჯიან მანგანეზის” მხრიდან „ლიცენზიისა 
და ნებართვების შესახებ” საქართველოს კანონის დარღვევაზე მიუთითებდნენ. მიგვაჩნია, რომ, 
საქმის მოცულობისა და სირთულის გათვალისწინებით, დავა, შესაძლოა, დაჩქარებულად, რიგი 
პროცედურული დარღვევებით და მხარის ინტერესების გაუთვალისწინებლად იყოს განხილული.173 
ამასთან, განსაკუთრებით საყურადღებოა სასამართლოს გადაწყვეტილების ის ნაწილი, რომლითაც 
სპეციალურ მმართველს გაუმართლებლად ფართო უფლებამოსილება მიენიჭა. საქმის შესწავლამ 
შემდეგი პრობლემები გამოავლინა:

• მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლომ დავა შინაარსობრივად არსებითად განიხილა და 
გადაწყვეტილებაც მიიღო, საკითხი დროებითი განჩინებით მოაწესრიგა. დროებითი განჩინება 
სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს და იგი სასარჩელო 
მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება. რადგან საქმეში ძირითადი სარჩელი არ არსებობდა 
და საქმე არსებითად გადაწყდა, გაუგებარია, რისი უზრუნველყოფისათვის გამოიყენა მოსამართლემ 
დროებითი განჩინების ღონისძიება;

• გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლომ საკითხი დროებითი განჩინებით მოაწესრიგა, 
შუამდგომლობა, რომელიც, მტკიცებულებების ჩათვლით, 1195 გვერდს შეადგენდა და 
სამართლებრივად რთული კატეგორიისა იყო, მოსამართლემ 24 საათში, ზეპირი მოსმენის 
გარეშე, მხარისათვის შეუტყობინებლად განიხილა;

• განჩინება დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად მიექცა. საქმის საბოლოოდ დასრულებამდე 
სასამართლოს განჩინებით კომპანიაში დაუყოვნებლივ დაინიშნა სპეციალურიმმართველი, რამაც 
კომპანიის წარმომადგენლებს იმ მტკიცებულებებზე წვდომა შეუზღუდა, რომლებიც, შესაძლოა, 
კომპანიაში ინახებოდა და მხარეს დავის სააპელაციო წესით განხილვისას შეეძლო გამოეყენებინა.

• სარეზოლუციო ნაწილის მიხედვით, სასამართლომ სპეციალურ მმართველს დაუსაბუთებლად 
განუსაზღვრელი უფლებამოსილება მიანიჭა. განჩნების მიხედვით, სასამართლომ სპეციალურ 
მმართველს კომპანიის სამივე შტოს: დირექტორის, სამეთვალყურეო საბჭოსა და აქციონერთა 
საერთო კრების მართვის უფლებამოსილება მიანიჭა;

მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური მმართველის დანიშვნის პრაქტიკა უზენაესი სასამართლოს 
მიერ არის დადგენილი174, მიგვაჩნია, რომ მოცულობით დიდი და სამართლებრივად რთული საქმის 
მხარისათვის შეუტყობინებლად, 24 საათში განხილვა და შემდეგ ასეთი განჩინების დაუყოვნებლივ 
აღსასრულებლად მიქცევა, აზიანებს მეორე მხარის ინტერესს და ზღუდავს სამართლიანი სასამართლოს 
უფლებას. მართალია, კანონმდებლობა სპეციალური მმართველის დანიშვნის მომწესრიგებელ 
პროცესუალურ ნორმებს არ შეიცავს, სასამართლოს შეეძლო დავის არსთან ყველაზე ახლოს მდგომი 
ნორმებით ეხელმძღვანელა და საქმე იმგვარად განეხილა, რომ მხარეს გონივრულ ვადაში თავისი 
პოზიციებისა და მტკიცებულებების წარმოდგენის შესაძლებლობა მისცემოდა. ასევე მნიშვნელოვნად 
მიგვაჩნია, განჩინება შეიცავდეს სრულ და ამომწურავ დასაბუთებას იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ 
გახდა აუცილებელი სპეციალური მმართველისათვის ამდენად ფართო უფლებამოსილების მინიჭება.

აქვე ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მოცემულ საქმეში ჩვენი შესწავლის საგანი არ ყოფილა 
ის საკითხი, თუ რამდენად დაარღვია შპს „ჯორჯიან მანგანეზმა” „ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ” კანონით დადგენილი ნორმები და რამდენად დასაბუთებული შუამდგომლობით მიმართეს 
სასამართლოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ და სსიპ 
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ. აღნიშნული შემთხვევა სასამართლოს მხრიდან პროცედურული და 
საერთაშორისოდ აღიარებული ნორმების შესაძლო დარღვევაზე მიუთითებს.

173 „სასამართლოს განჩინება შპს „ჯორჯიან მანგანეზში” სპეციალური მმართველის დანიშვნასთან დაკავშირებით 
დაუსაბუთებელია”, საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/5Av9h
174 უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატის 2009 წლის13 ივლისის 
გადაწყვეტილება, საქმეზე N ბს-689-655(კ-კს-09)

https://goo.gl/5Av9hs
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6. „კაბელების საქმე”
2016 წლის 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ე.წ „კაბელების საქმეში” დამნაშავედ ცნო 
თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თბილისის 
სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი შეცვალა - სააპელაციო სასამართლომ თავდაცვის ყოფილი 
მაღალჩინოსნებისადმი წარდგენილი მუხლი [გაფლანგვა] სამსახურეობრივი უფლებამოსილების 
ბოროტად გამოყენებად გადააკვალიფიცირა, რამაც სასჯელის ოდენობის შემცირება გამოიწვია.175 
მოგვიანებით მსჯავრდებულები პრეზიდენტმა შეიწყალა.176

აღნიშნულ პროცესს საზოგადოება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდა,177 რის 
შედეგადაც შეიძლება ითქვას, რომ როგორც ბრალის წარდგენის ეტაპი, ისე პროცესის მიმდინარეობისას 
განვითარებული მოვლენები ბადებდა კითხვებს ბრალის დასაბუთების, აღკვეთის ღონისძიების 
საფუძვლიანობის, საქმეში უტყუარი მტკიცებულებების არსებობისა და საქმის სამართლიანი განხილვის 
შესახებ. საერთო ჯამში, აღნიშნულმა გარემოებებმა არასრულფასოვანი მართლმსაჯულების 
განხორციელებისა და პროცესის პოლიტიზირების განცდა გააჩინა.

ეჭვებს საწყისი ეტაპიდანვე აძლიერებდა საქმის განვითარების პარალელურად არსებული კონტექსტი 
და ვითარება. ბრალის წარდგენას წინ უსწრებდა ღია დაპირისპირება მაშინდელ თავდაცვის მინისტრ 
ირაკლი ალასანიასა და ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს შორის, რომელიც საბოლოოდ 
2014 წლის 4 ნოემბერს ირაკლი ალასანიას თანამდებობიდან გადააყენებით დასრულდა.178

რაც შეეხება წარდგენილ ბრალდებას, პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროს მოხელეებს 
ორგანიზებული ჯგუფის მიერ დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხების გაფლანგვას ედავებოდა. 
ამასთან მიმართებით კითხვებს ბადებს რამდენიმე გარემოება:

• მსჯავრდებულების თანამდებობები და მათი სამსახურებრივი სტატუსი მიუთითებს, რომ ისინი 
თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირებს არ წარმოადგენდნენ, ამდენად 
მათ უშუალო მფლობელობასა და გამგებლობაში ვერ იქნებოდა ის ქონებრივი სიკეთე, რომლის 
გაფლანგვაზეც პროკურატურა აპელირებდა. შესაბამისად, ისინი მოკლებულნი იქნებოდნენ 
შესაძლებლობას, საბოლოო გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიეღოთ;

• გაურკვეველია რა საფუძვლით გამორიცხა ამ საქმეში პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 
იმჟამინდელი მაღალი თანამდებობის პირების შესაძლო ჩართულობა და რატომ არ დაუსვა არცერთი 
შეკითხვა ყოფილ თავდაცვის მინისტრს;

• ნიშანდობლივია ის გარემოებაც, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 18-თვიანი 
განხილვის შემდეგ გადაწყვეტილება მხოლოდ 2 არასამუშაო დღეში მიიღო.

მოყვანილი სამართლებრივი გარემოებები და წარდგენილ ბრალთან დაკავშირებული კითხვები, ასევე 
მსჯავრდებულების დაკავების წინაპირობები და საქმის განვითარების დროს არსებული კონტექსტი 
გამოვლენილ ცალკეულ პროცედურულ ხარვეზებთან ერთად ერთობლიობაში ქმნის განცდას, რომ 
„კაბელების საქმეში” მართლმსაჯულება არასათანადოდ და მიკერძოებულად განხორციელდა, რაც, 
შესაძლოა, პოლიტიკური გავლენებით ყოფილიყო განპირობებული.

175 „სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ე.წ. კაბელების საქმეზე დაკავებულები საპატიმროს დაახლოებით 2 თვეში 
დატოვებენ”, ნეტგაზეთი, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/2y2NmJ
176 „პრეზიდენტმა ე.წ. კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულები შეიწყალა”, ნეტგაზეთი, 2017; ხელმისაწვდომია: https://
goo.gl/SFm3VL
177 „არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება „კაბელების საქმეზე“, 2016; ხელმისაწვდომია: 
https://goo.gl/1tkCwY
178 „ირაკლი ალასანია მინისტრის პოსტიდან გადააყენეს”, ნეტგაზეთი, 2014; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/
dxtf7A

http://netgazeti.ge/news/169461/
https://goo.gl/2y2NmJ
https://goo.gl/SFm3VL
https://goo.gl/SFm3VL
https://goo.gl/1tkCwY
https://goo.gl/dxtf7A
https://goo.gl/dxtf7A
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7. „რუსთავი 2 “-ის საქმე
„საერთაშორისო გაჭვირვალობა - საქართველომ“ არაერთხელ დააფიქსირა თავისი კრიტიკული 
პოზიცია ტელეკომპანია „რუსთავი 2“- ის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით.179 მოცემული საქმის 
განხილვის სხვადასხვა ეტაპზე გამოვლენილი დარღვევები სასამართლოს მიკერძოებულობისა და 
საქმის პოლიტიზირების კუთხით აჩენდნენ ეჭვებს:

• 2015 წლის 5 აგვისტოს ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშისა და მის მფლობელობაში არსებული შპს 
„პანორამას“ მოთხოვნით, სასამართლომ ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის ქონება დააყადაღა, 
დირექტორსა და მეწილეებს კი სრულფასოვანი მართვისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი 
ფუნქციები შეუზღუდა. ყადაღის შესახებ გაჩინება დაუსაბუთებელი იყო. ამასთან დაკავშირებით 
მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთოს წარმოამდგენელმა, დუნია მიატოვიჩმაც, გააკეთა 
განცხადება: „სასამართლოს აკრძალვამ, შესაძლოა, ნეგატიური გავლენა იქონიოს „რუსთავი 
2“–ის შესაძლებლობაზე თავისუფლად წარმართოს თავისი საქმიანობა”. მან განჩინება შეაფასა 
როგორც „გადაჭარბებული” და „არაპროპორციული“;180

• „რუსთავი 2“-ის სასამართლო პროცესი მოსამართლის მიკერძოებული დამოკიდებულებით 
გამოირჩეოდა. ამის ნათელი მაგალითი იყო მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის 5 ნოემბრის განჩინება, 
რომლითაც კომპანიაში დროებითი მმართველი დაინიშნა. აღნიშული განჩინება წინააღმდეგობაში 
მოდიოდა კანონმდებლობასთან, ხოლო განჩინებაში განვითარებული მსჯელობა სარედაქციო 
პოლიტიკის ფორმირებაში ჩარევის უხეშ პრეცედენტს წარმოადგენდა და „რუსთავი 2”-ის წილების 
შესახებ მიმდინარე სასამართლო დავასთან არანაირი კავშირში არ ჰქონდა;

• მოსამართლეების დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში 
კითხვები საქმის განხილვის ყველა ეტაპზე არსებობდა;

• დიდმა პალატამ გადაწყვეტილება უკიდურესად მოკლე ვადაში მიიღო. 2016 წლის 22 ნოემბერს 
„რუსთავი 2”-ის საქმის განმხილვევლმა პალატამ საქმე განსახილველად უზენაესი სასამართლოს 
დიდ პალატას გადასცა. დიდი პალატის შემადგელობა კი გადაწყვეტილების მიღებამდე მხოლოდ 
3 დღით ადრე გახდა ცნობილი. შესაბამისად, გაუგებარია, როგორ მოახერხა ახლად შექნილმა 
შემადგენლობამ მრავალტომიან საქმეზე გადაწყვეტილების სამ დღეში მიღება;

• მიღებული გადაწყვეტილება თავად უზენაესი სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკის შეუსაბამოა. 
დიდი პალატის გადაწყვეტილება განსხვავდება მსგავს საქმეზე (№ას-1224-1149-2015) უზენაესი 
სასამართლოს სამოქალაქო პალატის 2016 წლის 20 მაისის პრეცედენტული გადაწყვეტილებისაგან.181

• ამ კუთხით ასევე ხაზგასასმელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება 
უზენაესი სასამართლოს იმ განჩინების აღსრულების შეჩერების შესახებ, რომლითაც სასამართლომ 
„რუსთავი 2” მის ძველ მფლობელ ქიბარ ხალვაშსა და მის კომპანიას მიაკუთვნა.

საქმის ირგვლივ პოლიტიკურ კონტექსტს ამძაფრებს ისიც, რომ საქმე ეხება საქართველოში ყველაზე 
რეიტინგულ, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ კერძო ტელეკომპანიას, რომლის 
მიმართაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ნეგატიურ განწყობას არ მალავდნენ. „რუსთავი 2”-ის 
მაღალი რეიტინგი და კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკა საქმეში ხელისუფლების პოლიტიკურ 
დაინტერესებაზე მიუთითებს. 

რუსთავი 2-ის საქმეზე საკმაოდ მკვეთრი პოზიცია დააფიქსირა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა 
კომისარმა.182 მან ნეგატიურად შეაფასა გადაწყვეტილება, რომელიც სარედაქციო პოლიტიკაში 
ჩარევასა და მმართველი საბჭოს შეცვლას გამოიწვევდა. ის მიიჩნევდა, რომ მოსამართლის 
საქმიანობაში უკანონო ჩარევის შესახებ ბრალდებები ადეკვატურად უნდა შეფასებულიყო და შესაბამისი 
გადაწყვეტილება საჭირო პროცედურების დაცვით უნდა მიღებულიყო. კომისარი ხელისუფლების 
მხრიდან მოსამართლეებისათვის ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნაზეც მიუთითებდა.

179 „„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მოსაზრება „რუსთავი 2“-ის საქმესთან დაკავშირებით”, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 2017; ხელმისაწვდომია: https://goo.gl/fFRx8e
180 „OSCE Representative says excessive court measures against television station in Georgia may pose a 
threat to media pluralism”, OSCE, 2015; Available at: https://goo.gl/WFs47C
181 „რუსთავი 2”-ის საქმესთან დაკავშირებით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიცია შეგიძლიათ იხილოთ 
ანგარიშთან ერთად გამოქვეყნებულ შენიშვნების დოკუმენტში.
182 Observations on the human rights situation in Georgia: An update on justice reforms, tolerance and non-
discrimination, Strasbourg, 12 January 2016; Available at: https://goo.gl/dvXDXh
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