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ძირითადი მიგნებები
 ● გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში მოსამართლეთა დაწინაურების 

თაობაზე მხოლოდ მაღალი სტანდარტების დაწესება ვერ უზრუნველყოფს 
მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანობას. ობიექტური კრიტერიუმების დადგენა 
და შესაბამისი პროცედურების დაცვით მოსამართლეთა მიმართ კარიერული 
გადაწყვეტილების მიღება მნიშვნელოვანია არა მარტო პოლიტიკური გავლენის 
გამოსარიცხად, არამედ ისეთი მანკიერი პრაქტიკის პრევენციისათვის, როგორიცაა 
ფავორიტიზმი, ქრონიზმი და ნეპოტიზმი. თუმცა მხოლოდ ზემოაღნიშნული სტანდარტების 
დადგენა ვერ გახდება დამსახურებაზე დაფუძნებული დაწინაურების ქმედითი 
სისტემის ფუნქციონირების გარანტი.   მნიშვნელოვანია, რომ დაწინაურების პროცესში 
გათვალისწინებულ იქნეს სასამართლო სისტემის გავლენიანი მოსამართლეებისგან 
მომდინარე ის საფრთხეები, რამაც შეიძლება ინდივიდუალურ მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობა შელახოს;

 ● “მიტაცებული” იუსტიციის საბჭოს არსებობა საფრთხეს უქმნის სასამართლოს 
გაჯანსაღებასა და მისი რეალური დამოუკიდებლობის მიღწევას. აღსანიშნავია, 
რომ მსგავსი ფენომენი  მხოლოდ საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემისთვის 
არ არის დამახასიათებელი. საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლამ ცხადყო, 
რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება, საბჭოს 
მოსამართლეთა დანიშვნა/დაწინაურებითა და საკადრო გადაწყვეტილებებით 
მანიპულაციის შესაძლებლობას აძლევს.  ასეთ ვითარებაში, ჩნდება ნეპოტიზმისა 
და ფავორიტიზმის საფრთხეები, რაც კორპორატივიზმის პრინციპზე დაფუძნებულ 
მმართველობას აძლიერებს;

 ● მოსამართლეთა დაწინაურებისას ძირითად პრობლემას იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მიერ მინიჭებული უფლებამოსილებების არაჯანსაღი მიზნებით 
გამოყენება წარმოადგენს. მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანისას 
არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული სასამართლოს  საკადრო საჭიროებები. 
ზედაპირული და არაშინაარსობრივია გასაუბრების მიმდინარეობის პროცესიც, 
რომელიც რამდენიმე წუთი გრძელდება და ძირითადად კანდიდატის მოტივაციის შესახებ 
ინფორმაციას ეხება; საბჭოს მიერ ფარული კენჭისყრით მიღებული გადაწყვეტილებების 
დაუსაბუთებლობის პირობებში, გაუგებარია ნამდვილად დამსახურების მიხედვით 
გამოიყენა თუ არა საბჭომ დადგენილი წესები და კრიტერიუმები კონკრეტული 
კანდიდატისთვის უპირატესობის მინიჭების დროს;

 ● იუსტიციის უმაღლესი საბჭო  საკადრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
არათანმიმდევრულია. საინტერესოა, რომ 2015 წლიდან დღემდე კონკურსის გარეშე 
35 მოსამართლე  დაწინაურდა, მოსამართლეები სხვადასხვა სასამართლოებიდან 
უმეტესად თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადმოყავთ. მხოლოდ, 3 
შემთხვევაა ისეთი, როდესაც მოსამართლე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 
გადაიყვანეს. კითხვებს ბადებს,  მოსამართლეთა უმეტესობის თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში გადაყვანის ტენდენცია, მაშინ როცა რაიონულ სასამართლოებში, 
მოსამართლეთა რაოდენობა გაცილებით უფრო პრობლემურია; ასევე ამის მაგალითია, 
გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიიდან მოსამართლე 
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ნინო შარაძის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატაში დაწინაურება, რის შედეგადაც გორის რაიონული სასამართლო ნახევარი 
წლის განმავლობაში სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი მოსამართლის გარეშე 
დარჩა.  

 ● მოსამართლეთა დაწინაურების არსებული წესი უმეტესად იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მხრიდან  სასამართლოებს შორის მოსამართლეთა ე.წ. როტაციის 
მიზნით გამოიყენება. სწორედ, მსგავსი საკადრო მანიპულაციებით ინარჩუნებს ე.წ. 
კლანი გავლენებს სასამართლო სისტემაში. მაგალითად, 2019 წლის ნოემბერში 
ვასილ მშვენიერაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის 
მოსამართლედ  დაწინაურდა. ამის შემდგომ, 2020 წლის 31 ივლისის ბრძანებით, იგი 
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გადაიყვანეს. 
ამასთან, მშვენიერაძემ ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის 
თანამდებობაზე დიმიტრი გვრიტიშვილი ჩაანაცვლა, რომელიც ასევე 2020 წლის 31 
ივლისის ბრძანებით თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადმოიყვანეს. 2020 
წლის დეკემბერიდან კი მშვენიერაძე კვლავ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის, მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარეა.

 ● მოსამართლეთა დაწინაურების არსებული პრაქტიკა საფრთხის ქვეშ აყენებს 
ზემდგომ ინსტანციებში უფრო მეტად კვალიფიციური მოსამართლეების 
მოხვედრის შესაძლებლობას. სასამართლო სისტემაში არსებული რეალობის 
გათვალისწინებითა და მიღებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პირობებში 
ობიექტური დამკვირვებლისთვის გაუგებარი რჩება მოსამართლეები  დადგენილ 
კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეირჩნენ თუ არა. ამასთან, გაუმჭვირვალე პროცედურის 
პირობებში შესაძლებელი ხდება, რომ კანდიდატი, რომელიც კეთილსინდისიერებისა 
და კომპეტენტურობის კრიტერიუმებით სხვებს გადაწონის, ვერ დაწინაურდეს.

 ● მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში დაწინაურების პრაქტიკა  სასამართლო 
სისტემაში ქრონიზმისა და ფავორიტიზმის რისკებს ზრდის. პროცესის 
ფორსირებულად და დაუსაბუთებლად წარმართვა, ეჭვებს ბადებს, საბჭოს მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილებების მიზნებთან და მოტივებთან დაკავშირებით, რაც კიდევ 
უფრო მეტად აღრმავებს ამ პროცესისადმი საზოგადოების უნდობლობას. გარდა 
ამისა, როგორც წესი, დაწინაურება  მხოლოდ გავლენიანი ჯგუფისადმი ლოიალურად 
განწყობილ მოსამართლეებს ეხებათ. 

 ● დაწინაურების არსებული პრაქტიკის გამოყენებით, სასამართლოს გავლენიან 
მოსამართლეთა ჯგუფი, ყველაზე დიდ და გავლენიან სასამართლოებს, მისდამი 
ლოიალური და ერთგული კადრებით აკომპლექტებს. თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში, ორგანული კანონის 37-ე მუხლზე დაყრდნობით, კონკურსის გარეშე 
მოსამართლეების დანიშვნის პროცესი განსაკუთრებით უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეების კონკურსის პარალელურად, 2019 წლის ივლისში გააქტიურდა. 
ამ პროცესის შედეგად, სააპელაციო სასამართლოში 22 მოსამართლე დაწინაურდა. 
მათგან, 12 მოსამართლე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კონკურსში 
მონაწილეობდა.
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 ● თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურებულ მოსამართლეთა 
გავლენები სასამართლო სისტემაში, როგორც წესი, სწრაფი ტემპით იზრდება. 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურებული მოსამართლეების სწრაფი 
კარიერული წინსვლის არაერთი მაგალითი არსებობს. მათ შორის, უნდა აღინიშნოს 
ლევან მიქაბერიძის შემთხვევა. იგი 2019 წელს პირველად, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში დაწინაურდა. რამდენიმე თვეში მიქაბერიძე უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლე და საკვალიფიკაციო პალატის წევრი გახდა. ხოლო, 2021 წლის 26 
მაისის მოსამართლეთა კონფერენციაზე ის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე 
წევრად აირჩიეს.   

 ● დაწინაურების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების წესი ამ პროცესზე კონტროლს 
მხოლოდ სასამართლო კორპუსს უტოვებს. კარგი საერთაშორისო პრაქტიკის 
მიხედვით, უმჯობესი იქნება პროცესში სხვა პროფესიული წევრებიც მონაწილეობდნენ. 
შესაბამისად იუსტიციის საბჭოში გადაწყვეტილებები ბილატერალური მხარდაჭერის 
წესით, კერძოდ არამოსამართლე წევრების მონაწილეობით უნდა მიიღებოდეს. 

 ● დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილებების ფარული კენჭისყრით მიღება ვერ 
უზრუნველყოფს პროცესის გამჭვირვალობას.  ფარული კენჭიყრის არსებობა 
გადაწყვეტილების სათანადო დასაბუთებასა და შემდეგ მის გასაჩივრებას გამორიცხავს.
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რეკომენდაციები
 ● იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილება დაწინაურების თაობაზე საბჭოს 

არამოსამართლე და მოსამართლე წევრების ორმაგი ⅔-ის უმრავლესობით უნდა 
მიიღებოდეს. თუმცა, ამავდროულად პარლამენტმა უნდა უზრუნველყოს ნეიტრალური 
და დამოუკიდებელი იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებით დაკომპლექტება; 

 ● მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშვნის წესს, ორგანული კანონის 37-ე 
მუხლს, საგამონაკლისო ხასიათი უნდა ჰქონდეს და იგი ზემდგომ ინსტანციაში 
გადაყვანის შესაძლებლობას არ უნდა ითვალისწინებდეს. პრაქტიკის ანალიზმა 
ცხადყო, რომ საბჭო ამ მუხლს არა კონკრეტული სასამართლოების საჭიროებიდან 
გამომდინარე, არამედ მოსამართლეთა დაწინაურებისათვის იყენებს.  მოსამართლეთა 
დაწინაურების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, 
ორგანული კანონის 41-ე მუხლზე დარყდნობით უნდა მიიღებოდეს. შესაბამისად, 
საბჭომ უნდა შეასრულოს ორგანული კანონით დადგენილი ვალდებულებები და 
შეიმუშაოს მოსამართლეთა დაწინაურების კრიტერიუმები.

 ● გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა დაწინაურების თაობაზე ღია კენჭისყრით 
უნდა მიიღებოდეს, ვინაიდან კენჭისყრის ფარულობა სათანადო დასაბუთებასა და 
შედეგების გასაჩივრების შესაძლებლობას გამორიცხავს;

 ● იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებები სათანადოდ უნდა დასაბუთდეს 
და ექვემდებარებოდეს გასაჩივრებას.
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მეთოდოლოგია
უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო ხშირად გამოითქმის ეჭვები, საერთო სასამართლოების 
სისტემაში ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმისა და ქრონიზმის არსებობის შესახებ. ქართული 
მართლმსაჯულების სისტემის მთავარი გამოწვევა კვლავ კლანური მმართველობაა. 
მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტს შესაძლოა სწორედ, 
მოსამართლეთა დანიშვნა/დაწინაურების პროცესით მანიპულირება წარმოადგენდეს.  
შესაბამისად, კვლევის ძირითადი მიზანი იმ რისკების შეფასებაა, რომელიც მოსამართლეთა 
დაწინაურების არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები  და დამკვიდრებული პრაქტიკა 
წარმოშობს. 

მოცემული ანგარიში, ასევე, მიზნად ისახავს, დამსახურებაზე დაფუძნებული დაწინაურების 
სისტემის არსებობისათვის შესაბამისი რეკომენდაციების შეთავაზებას, რომელიც 
საკანონმდებლო და სტრუქტურული რეფორმების გატარებას გულისხმობს. 

კვლევის ფარგლებში სამუშაო 2 ძირითადი მიმართულებით წარიმართა, რომელთა 
საფუძველზეც შესაძლებელი გახდა ძირითადი მიგნებების გაკეთება და შესაბამისი 
რეკომენდაციების შემუშავება:

1. კანონმდებლობისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების 
ანალიზი

ამ მიმართულებით კვლევის პროცესში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველომ“ გაანალიზა, როგორც „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული 
კანონით განსაზღვრული დაწინაურების მარეგულირებელი ნორმები, ასევე იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ 2015-2020 წლებში 
მიღებული გადაწყვეტილებები. ამასთან, შეისწავლა არაერთი საერთაშორისო 
დოკუმენტი, რომელიც  ადგენს იმ ძირითად პრინციპებს, რაც დაწინაურების პროცესში 
მოსამართლეთა დამსახურებაზე დაფუძნებული სისტემის შექმნას უზრუნველყოფს. გარდა 
ამისა, ამ მიმართულებით დამუშავდა საჯარო ინფორმაცია, კვლევის გუნდმა საჯარო, მათ 
შორის სტატისტიკური, ინფორმაცია გამოითხოვა საერთო სასამართლოების სისტემიდან. 
წინამდებარე კვლევაში გაკეთებული მიგნებები, მათ შორის, საჯარო ინფორმაციის 
გამოთხოვის გზით მიღებული მონაცემების ანალიზს ეფუძნება. 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა დაწინაურების შესახებ არსებული 
კანონმდებლობისა  და პრაქტიკის ისეთი ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა, საფრთხის 
შემცველი იყოს  სასამართლოს სწორად და კეთილსინდისიერად ადმინისტრირებისათვის. 
კვლევაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო, გავლენიანი მოსამართლეების ხელში 
ძალაუფლების კონცენტრაციას. ამ მიმართულებით რეკომენდაციების შემუშავებისას, 
გათვალისწინებულ იქნა ადგილობრივი კონტექსტი და  საერთაშორისო პრაქტიკა.

2.  არსებული განწყობების შესწავლა მოსამართლეებთან და საბჭოს არამოსამართლე 
წევრთან კომუნიკაციის საფუძველზე

სასამართლო სისტემაში დაწინაურების არსებულ სისტემასთან დაკავშირებული 
განწყობების შესწავლის მიზნით, კვლევის ფარგლებში მართლმსაჯულების სისტემასთან 
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დაკავშირებულ პირებთან 5 ჩაღრმავებული ინტერვიუ ჩატარდა. გამოკითხულ პირთა 
შორის იყვნენ: 4 მოსამართლე, რომლებიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 
სხვადასხვა დროს დაწინაურდნენ. ასევე, ინტერვიუ ჩატარდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
არამოსამართლე წევრ, ნაზი ჯანეზაშვილთან. კვლევაში მონაწილე რესპონდენტებიდან 
მხოლოდ ერთმა გამოთქვა სურვილი მისი ვინაობა კვლევაში ანონიმურად დარჩენილიყო, 
ამიტომ იგი კვლევაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ იქნება 
მოხსენიებული. ინტერვიუების პროცესი 2021 წლის 21  მაისიდან 2021 წლის 7 
ივნისამდე პერიოდს მოიცავდა. რესპონდენტების მოსაზრებები ანგარიშში თემატურადაა 
წარმოდგენილი, თუმცა კვლევაში მოცემული მიგნებები არ ეფუძნება მხოლოდ მათ 
განცხადებებს, ისინი, ძირითადად,  არსებული განწყობების წარმოჩენას ისახავს მიზნად. 
ამ მიზნით, ანგარიშში ასევე გამოყენებულია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები.  
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შესავალი
2021 წელს შესაძლებელია ითქვას, რომ მართლმსაჯულების სისტემის მრავალწლიანმა 
რეფორმამ, დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ფორმირება ვერ მოახერხა.   
სამწუხაროდ, წლების მანძილზე განხორციელებულმა ცვლილებებმა ვერ უზრუნველყო 
გავლენიანი მოსამართლეთა ჯგუფის ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლების შესუსტება, 
შესაბამისად, ვერ მოხერხდა სასამართლო სისტემაში დემოკრატიული, სამართლიანი 
და ყველა მოსამართლის თანასწორობაზე დაფუძნებული მმართველობის მოდელის 
შექმნა. ძალაუფლების კონცენტრაციის პრობლემა ბევრი მიმართულებით ვლინდება 
და სასამართლოში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესზე ნეგატიურად აისახება, ერთ-ერთი 
ასეთი პროცესი კი სწორედ მოსამართლეთა დაწინაურების პრაქტიკაა. 

2015 წლის შემდეგ ხელისუფლების მოქმედების ლოგიკა, გარკვეულ შემთხვევაში 
მიზანიც, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის პროცედული 
დახვეწა იყო. ცვლილებები, როგორც წესი,  გვერდს უვლიდა მთავარ გამოწვევას - 
მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის დაუბალანსებელ ძალაუფლებას. ხელისუფლების 
მიერ გადადგმული ნაბიჯების უდიდესი ნაწილი  სისტემაში არსებული გავლენიანი 
მოსამართლეების ინტერესების გათვალისწინებით მიიღებოდა, რამაც მათ ხელში 
უკონტროლო ძალაუფლების კონცენტრაციას შეუწყო ხელი.

დაწინაურების სისტემა გავლენიანი მოსამართლეებისთვის შიდა ძალაუფლების 
შენარჩუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვან ბერკეტად გამოიყენება. წლების მანძილზე 
პროცესებზე ინტენსიურმა დაკვირვებამ შესაძლებელი გახადა იმის თქმა, რომ დაწინაურების 
შესახებ გადაწყვეტილებების უმარავლესობა საერთო სასამართლოების სისტემაში არა 
დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებით, არამედ გავლენიანი მოსამართლეთა ჯგუფის 
პირადი, ვიწრო ინტერესების შესაბამისად მიიღება, რის შედეგადაც,  გავლენიანი 
მოსამართლეების ძირითადმა ბირთვმა ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გავლენიან, 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოიყარა თავი. განსხვავებული აზრის მქონე  
მოსამართლეები კი, სისტემიდან ნელ-ნელა განიდევნენ.1 

სისტემაში არსებულ გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფს, დაუსაბუთებელი და ვიწრო 
ინტერესებზე მორგებული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას არსებული 
სამართლებრივი მოწესრიგება, მათ შორის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტებისა 
და გადაწყვეტილებების მიღების არსებული წესი აძლევს. საკანონმდებლო 
რეგულაციებმა საბჭოს ისეთი ფორმით ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი, სადაც კანონში 
გაწერილი ფორმალურად დახვეწილი პროცედურები, რეალურად არაკეთილსინდისიერი 
გადაწყვეტილებებისგან დაზღვევას ვერ უზრუნველყოფს. 

1  ვრცლად იხ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, კორუფციის რისკები 
სასამართლო სისტემაში (2018) 40, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tr5Tvx [ბოლოს ნანახია: 
06.07.2021] 

https://bit.ly/2Tr5Tvx
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I. მოსამართლეთა დაწინაურების საერთაშორისო პრინციპები და 
გამოცდილება
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველას აქვს უფლება ისარგებლოს ეფექტიანი 
მართლმსაჯულების სისტემით, რაც დროული, დასაბუთებული და მიუკერძოებელი 
მართლმსაჯულების განხორციელებას გულისხმობს. სასამართლოს დამოუკიდებლობა 
კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფის აუცილებელი წინაპირობაა, რომელშიც ასევე 
მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებათა მიმღები, კომპეტენტური სასამართლო სისტემის 
შექმნა იგულისხმება.2 

სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა, მათ შორის, გულისხმობს თავისუფლებას 
ხელისუფლების დანარჩენი შტოების გავლენებისაგან. გადაწყვეტილების მიღებისას 
მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს თავისუფლება მიიღოს მიუკერძოებელი გადაწყვეტილება, 
მისი რწმენის, მტკიცებულებების შეფასებისა და კანონის ნორმების გამოყენების გზით. 
დაუშვებელია, არასათანადო ზეგავლენის, ზეწოლის, მუქარისა თუ სხვაგვარი პირდაპირი 
თუ არაპირდაპირი ზემოქმედების მოხდენა.3 

მართლმსაჯულების სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ნორმატიულ, ფუნქციურ 
და ფინანსურ დონეზე.4 ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის გარდა, ინდივიდუალური 
მოსამართლის პროფესიონალიზმსა და ქვეყნის სამართლებრივ კულტურას უდიდესი 
მნიშვნელობა აქვს.5 მნიშვნელოვანია, რომ კარიერის მანძილზე საფრთხე არ შეექმნას 
ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას.6 კარიერაში 
იგულისხმება როგორც მოსამართლის დაწინაურება, ასევე მისი ახალ თანამდებობაზე 
განმწესება.7 

ამდენად, სასამართლოს დამოუკიდებლობა გულისხმობს არა მარტო ინსტიტუციურ 
ავტონომიას, არამედ მიკრო დამოუკიდებლობასაც, რაც მათ შორის გულისხმობს 
ინდივიდუალურ მოსამართლეთა თავისუფლებას შიდა ზეწოლისა და არაჯეროვანი 
გავლენებისაგან.8

2  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 1. 
The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards Concerning 
the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 2001, para. 10. 
3  Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994, principle I, para. 2d.
4  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Magna Carta of Judges (Fundamental 
Principles), Strasbourg, 17 November 2010, paras. 2-4.
5  European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on the 
Independence of the Judicial System, Part I: The Independence of Judges, Strasbourg, 16 March 
2010, para. 7.
6  Council of Europe, European Charter on the Statute for Judges and Explanatory Memorandum, 
Strasbourg, 8-10 July 1998, para. 4.1.
7  Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2010)12 and Explanatory Memorandum, Judges: 
Independence, Efficiency and Responsibilities, 17 November 2010, para. 49.
8  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 30.
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1.1. მოსამართლის დაწინაურების საერთაშორისო პრინციპები
დაწინაურებაზე პასუხისმგებელი ორგანო   

ისეთი ქვეყნების მაგალითი, სადაც მოსამართლეთა დაწინაურება აღმასრულებელი 
ხელისუფლების მიერ ხდება9 ანდა გამოიყენება ნაკლებად ფორმალური პროცედურები, არ 
შეიძლება გამოდგეს მოდელად ისეთ ქვეყნებში, სადაც დემოკრატიული სისტემა არ არის 
ფესვგადგმული.10 ასეთ შემთხვევაში, აუცილებელია  მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის 
უზრუნველყოფა, მოსამართლეთა დანიშვნის პოლიტიკური გავლენისაგან სრულიად 
დამოუკიდებელი ორგანოების შექმნის გზით. 

დამოუკიდებელ, შიდა და გარე გავლენებისაგან თავისუფალ ორგანოს უმნიშვნელოვანესი 
როლი აკისრია მართლმსაჯულების ეფექტიანად განხორციელების პროცესში.11 
ამგვარ ორგანოს შეიძლება წარმოადგენდეს იუსტიციის საბჭო, რომელიც უნდა იყოს 
თვითმმართველი, ავტონომიურად მოქმედი ორგანო და უზრუნველყოს სასამართლოს 
დამოუკიდებლობა და კანონის უზენაესობის დაცვა, მათ შორის მოსამართლეთა 
დაწინაურებისა და კარიერული ზრდის ეფექტიანი სისტემის ფუნქციონირების გზით.12 

პოლიტიკური გავლენების თავიდან აცილების მიზნით, იუსტიციის საბჭოში მოსამართლეთა 
რელევანტური რაოდენობა უნდა იქნეს წარმოდგენილი. თუმცა ეს იმგვარად არ უნდა 
იქნეს გაგებული, რომ მისი წევრების აბსოლუტური უმრავლესობა სასამართლო 
ხელისუფლებას წარმოადგენდეს.13 მიჩნეულია, რომ ისეთ პირობებში, როდესაც 
ასეთი ორგანოს შემადგენლობის უმრავლესობა მოსამართლეა, იქმნება მხოლოდ იმ 
მოსამართლეთა დაწინაურების საფრთხე, რომლებიც საბჭოს წევრი მოსამართლეთა 
უმრავლესობის ინტერესებში შედიან.14 მოსამართლეთა უმრავლესობის დაუბალანსებელი 
ძალაუფლების არსებობის პირობებში ჩნდება საფრთხე, რომ გავლენიანი მოსამართლეები 
საკუთარი ვიწრო ინტერესების გატარების ლეგიტიმაციისთვის სასამართლო სისტემის 
თვითმართველობის იდეას მხოლოდ ფასადად იყენებენ. ვიწრო ინტერესების გატარების 
ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი მექანიზმი დაწინაურების მექანიზმია. იმისათვის, რომ ამ 
ორგანომ შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა და ავტონომიურობა, ხოლო დაწინაურების 
პროცესი ემყარებოდეს კანდიდატის საფუძვლიან და სიღრმისეულ შეფასებას, მისი 
შემადგენლობის მნიშვნელოვან ნაწილს უნდა წარმოადგენდეს სამართლის აღიარებული 

9  Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994, principle I, para. 2c.
10  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards 
Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 
2001, para. 34. 
11  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #10 (2007) on Council for the 
Judiciary in the Service of Society, 23 November 2007, para. 48.
Working Group on Regional Dialogue on Judicial Reforms in the Eastern Partnership Countries, 
Expert Report on the outcomes of the Working Group’s meeting on: Selection, Evaluation and 
promotion of Judges,  28 June 2016, para. 57.
12  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Distillation of ENCJ Principles, 
Recommendations and Guidelines, Report 2012-2013, updated 2015-2016, para. 9. 
13  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards, Report 2010-2011, p. 16. 
14  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards II, Report 2011-2012, p. 17. 
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ექსპერტები და შეიძლება მოიცავდეს სამოქალაქო საზოგადოების მაღალი საქმიანი და 
მორალური რეპუტაციის წარმომადგენლებსაც.15

ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) რეკომენდაციით, 
დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მოსამართლეთა 
დაწინაურებაზე, ვალდებულნი არიან შეიმუშავონ, გამოაქვეყნონ და აამოქმედონ 
ობიექტური კრიტერიუმები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მოსამართლეთა კარიერული 
წინსვლა ეფუძნებოდეს დამსახურებას, მათი კვალიფიკაციის, კეთილსინდისიერების, 
კომპეტენციისა და ეფექტიანობის მხედველობაში მიღებით.16 აღნიშნული 
გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო დამოუკიდებელი უნდა იყოს აღმასრულებელი და 
საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მოსამართლეთა 
ფართო წარმომადგენლობა.17 თუმცა, როგორც საქართველოს პრაქტიკა აჩვენებს, 
მხოლოდ ამ კრიტერიუმებმა შეიძლება ვერ უზრუნველყოს სამართლიანი და ობიექტური 
დაწინაურების მექანიზმი,  ვინაიდან ამ პროცესში უმთავრესია გადაწყვეტილების მიმღები 
ორგანოს კეთილსინდისიერება. ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების 
შესაძლებლობა მინიმუმამდე მცირდება თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების 
უმრავლესობა ვიწრო პირადი ინტერსებით მოქმედებს, არ არსებობს გადაწყვეტილების 
მიმღებთა ანგარიშვალდებულება და მათი ძალაუფლება არ არის დაბალანსებული. 

განვითარებული დემოკრატიისაგან განსხვავებით, სადაც მართლმსაჯულების 
სისტემის მიმართ ნდობა მაღალია, ხოლო მოსამართლეთა მორალური და ეთიკური 
სტანდარტების შესახებ ნაკლები კითხვის ნიშანი არსებობს, გარდამავალი დემოკრატიის 
ქვეყნებში მხოლოდ მოსამართლეთა დაწინაურების თაობაზე მაღალი სტანდარტების 
დაწესებამ შესაძლებელია მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანობა ვერ გაზარდოს 
და ამის საპირისპიროდ უარყოფითი შედეგი გამოიღოს. ზოგადად, ამ სტანარტების 
დაწესება გამომდინარეობს იმ დაშვებიდან, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში შემავალი 
მოსამართლეები არიან კეთილსინდისიერი, საიმედო და მტკიცე აქტორები, რომლებმაც 
იციან თავისი საქმე და აქვთ სასამართლოს ეფექტიანი ადმინისტრირების უნარი.18   

გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში იუსტიციის საბჭოების გადაჭარბებულმა 
ძალაუფლებამ შესაძლებელია ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობას 

15  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards, Report 2010-2011, p. 16. 
16  Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994, principle I, para. 2c.
The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards Concerning 
the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 2001, paras. 25 
and 37. 
17 Council of Europe, European Charter on the Statute for Judges and Explanatory Memorandum, 
Strasbourg, 8-10 July 1998, para. 1.3.
Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of Judges, 
13 October 1994, principle I, para. 2c.
Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2010)12 and Explanatory Memorandum, Judges: 
Independence, Efficiency and Responsibilities, 17 November 2010, para. 46.
18  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 12.
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შეუქმნას საფრთხე.19 არაანგარიშვალდებული და დაუბალანსებელი იუსტიციის საბჭო 
საშუალოვადიან პერსპექტივაში იწვევს სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი 
ჯგუფის გაძლიერებას, რომელიც საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებასა და 
მისთვის მინიჭებული პრივილეგიებისა და გავლენის შენარჩუნებას შეიძლება შეეცადოს.20 
ასეთ პირობებში, საბჭოს უფლებამოსილება ურჩი ანდა დამოუკიდებელი მოსამართლეების 
შესავიწროებლად შეიძლება იქნეს გამოყენებული.21 გარდა ამისა, ძალთა ბალანსის 
დაუცველობამ და ანგარიშვალდებულების არქონამ შეიძლება კორუფცია და სხვა 
მანკიერი პრაქტიკაც წაახალისოს.22 ასეთ პიროებებში კი მხოლოდ მაღალი სტანდარტების 
დაწესება ვერ გახდება სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის გარანტი. 

მაგალითად, სლოვაკეთში იუსტიციის საბჭოს ხელში არსებულმა მექანიზმებმა 
გააძლიერა მოსამართლეთა გარკვეული ჯგუფი, რომლებმაც საკუთარი პოზიციები და 
გავლენები გაიმყარეს სისტემაში არსებული საწინააღმდეგო აზრის დევნით, მათდამი 
კეთილგანწყობილი პირების დაჯილდოვებითა და მათი ერთგულების განმტკიცებით.23 
მსგავსი შედეგებით დასრულდა რუმინეთსა24  და ბულგარეთში25 კორპორატივიზმის 
პრინციპებზე აგებული იუსტიციის საბჭოს არსებობა. მსგავსი ვითარებაა ქართულ 
რეალობაშიც, სადაც გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფის ხელში კონცენტრირებულმა 
დაუბალანსებელმა ძალაუფლებამ შექმნა კლანური მმართველობა, გააჩინა კორუფციის 
რეალური საფრთხეები, სისტემიდან განდევნა განსხვავებული აზრი და მოსამართლეთა 
კორპუსი თანდათანობით ჩაკეტილ და მონოლითურ სტრუქტურად აქცია.26

დაწინაურების კრიტერიუმების არსებობის მნიშვნელობა 

შესაბამისი უნარის მქონე მოსამართლეთა შერჩევისა და დაწინაურებისათვის, 
აუცილებელია  განსაზღვრული   იყოს მოსამართლის კარიერული ზრდის მკაფიო 
სტრუქტურა.27 ინსტიტუციური წესები იმგვარად უნდა იყოს მოწესრიგებული, რომ 
უზრუნველყოფდეს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და მაღალი მორალური თვისებების მქონე 
მოსამართლეების შერჩევასა და დაწინაურებას.28 ამ მოთხოვნების შესრულებისათვის 

19  Iancu Bogdan, Perils of Sloganised Constitutional Concepts Notably that of “Judicial 
Independence”, 13 European Constitutional Law Review (2017), at 586, 596.
20  Kosař David,  Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies (Comparative 
Constitutional Law and Policy), Cambridge: Cambridge University Press, (2016), at 405.
21  Iancu Bogdan, Perils of Sloganised Constitutional Concepts Notably that of “Judicial 
Independence”, 13 European Constitutional Law Review (2017), at 590. 
22  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 14, 21-22.
23  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 23-27.
24  Iancu Bogdan, Perils of Sloganised Constitutional Concepts Notably that of “Judicial 
Independence”, 13 European Constitutional Law Review (2017), at  599.
25  Smilov Daniel, EU Enlargement and the Constitutional Principle of Judicial Independence. In: 
Sadurski W., Czarnota A., Krygier M. (eds.), Spreading Democracy and the Rule of Law? The Impact 
of EU Enlargement on the Rule of Law, Democracy and Constitutionalism in Post-Communist Legal 
Orders,  Springer, Dordrecht., (2006), at 323-325.
26  ვრცლად იხ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, კორუფციის რისკები 
სასამართლო სისტემაში (2018), ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tr5Tvx [ბოლოს ნანახია: 
06.07.2021] 
27  Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994, principle III, para. 1c.
28  European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on the 
Independence of the Judicial System, Part I: The Independence of Judges, Strasbourg, 16 March 
2010, para. 8.

https://bit.ly/2Tr5Tvx
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აუცილებელია არსებობდეს გადაწყვეტილების მიღების იმგვარი წესი, რომელიც 
დაფუძნებული იქნება იდეური მრავლფეროვნებისა და განსხვავებულ შეხედულებებს 
შორის კომპრომისის პრინციპზე.

ობიექტური კრიტერიუმების დადგენა და შესაბამისი პროცედურების დაცვით 
მოსამართლეთა მიმართ კარიერული გადაწყვეტილების მიღება მნიშვნელოვანია არა 
მარტო პოლიტიკური გავლენის გამოსარიცხად, არამედ ისეთი მანკიერი პრაქტიკის 
პრევენციისათვის, როგორიცაა ფავორიტიზმი, ქრონიზმი და ნეპოტიზმი.29 

შესაძლებელია, მოსამართლეს არამართლზომიერად ეთქვას უარი დაწინაურებაზე ან 
მოსამართლე უსამართლოდ ანდა დაუმსახურებლად დაწინაურდეს.30 ამიტომ, იუსტიციის 
საბჭოს ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც დაკავშირებულია მობილობასთან და 
დაწინაურებასთან, უნდა შეიცავდეს მისი საფუძვლების განმარტებას, გააჩნდეს მბოჭავი 
ძალა და იძლეოდეს გადაწყვეტილების გადახედვის შესაძლებლობას.31 

ძირითადი საერთაშორისო პრინციპები

არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი იმეორებს იმ ზოგად პრინციპებს, რომელსაც 
მოსამართლეთა დაწინაურება უნდა ეფუძნებოდეს.32 გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის დადგენილი პრინციპების მიხედვით, მოსამართლეთა დაწინაურების 
ძირითადი კრიტერიუმები უნდა იყოს კვალიფიკაცია, კეთილსინდისიერება და 
გამოცდილება.33 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეების დაწინაურებისათვის აუცილებელია შესაბამისი 
პროფესიული გამოცდილება, სტაჟი არ უნდა წარმოადგენდეს მოსამართლეთა 
დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ძირითად კრიტერიუმს.34 
მოსამართლეთა დაწინაურების სისტემა, რომელიც ექსკლუზიურად სტაჟის პრინციპზეა 
დამყარებული, შესაძლოა განაპირობებდეს დინამიურობის შემცირებას, რაც ვერ იქნება 
მართლმსაჯულების ხარისხის გაზრდისა და დამოუკიდებლობის რეალური გაუმჯობესების 
წინაპირობა.35 

29  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards 
Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 
2001, para. 24. 
30 Council of Europe, European Charter on the Statute for Judges and Explanatory Memorandum, 
Strasbourg, 8-10 July 1998, para. 4.1.
31  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #10 (2007) on Council for the 
Judiciary in the Service of Society, 23 November 2007, para. 39.
32  Working Group on Regional Dialogue on Judicial Reforms in the Eastern Partnership Countries, 
Expert Report on the outcomes of the Working Group’s meeting on: Selection, Evaluation and 
promotion of Judges,  28 June 2016, para. 57.
33  United Nations, Basic Principles on the Independence of the Judiciary, 6 September 1985, 
para. 13.
34  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards 
Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 
2001, para. 29. 
35  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards 
Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 
2001, para. 29. 
European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial Standards, 
Questionnaire Report 2010-2011. 
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იუსტიციის საბჭოების ევროპული ქსელის (ENCJ) მიერ შემუშავებული სტანდარტის მიხედვით, 
მოსამართლეთა მიმართ კარიერული გადაწყვეტილების მიღება უნდა ეფუძნებოდეს 
მოსამართლეთა დამსახურებასა და შესაძლებლობას. აღნიშნული კრიტერიუმები, 
მათ შორის, უნდა მოიცავდეს მოსამართლეთა ინტელექტუალურ შესაძლებლობებს და 
პირად თვისებებს, სამუშაო ეთიკას, ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს.36 
შერჩევის კრიტერიუმები უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი. მნიშვნელოვანია, რომ 
დაწინაურების პროცესი აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:37

1. გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო დამოუკიდებელი უნდა იყოს აღმასრულებელი 
და საკანონმდებლო ხელისუფლებისაგან და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მის 
საქმიანობაში მოსამართლეთა ჩართულობა;

2. უნდა იყოს საჯარო და სათანადოდ დოკუმენტირებული; 

3. უნდა წარიმართოს წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმებისა და პროცედურების 
შესაბამისად; 

4. მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესი უნდა ემსახურებოდეს სასამართლოს შიგნით 
მრავალფეროვნების ხელშეწყობას და არ ხორციელდებოდეს დისკრიმინაციულად;

5. შესაძლებელია მოიცავდეს კონსულტაციების პროცესს, რომელიც უნდა იყოს 
ღია, სამართლიანი და გამჭვირვალე. აღნიშნული კონსულტაცია დაკავშირებული 
უნდა იყოს მოსამართლეთა კომპეტენციასთან, უნდა იყოს დოკუმენტირებული და 
მტკიცებულებებით დადასტურებული;

6. წარუმატებელ კანდიდატს უნდა ეცნობოს ამ შედეგის მიზეზები;

7. უნდა არსებობდეს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრებისა და გადასინჯვის 
მექანიზმი.

ამდენად, მოსამართლეთა კარიერასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები უნდა 
ეფუძნებოდეს კანონით ან კომპეტენტური ორგანოების მიერ წინასწარ დადგენილ 
არადისკრიმინაციულ და ობიექტურ კრიტერიუმებს. აღნიშნული გადაწყვეტილებები 
უნდა ემყარებოდეს მოსამართლეთა დამსახურებას, მათ კვალიფიკაციას, უნარ-
ჩვევებსა და კომპეტენციას.38 იმისათვის, რომ მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესი 
იყოს დამოუკიდებელი, სამართლიანი, ღია და გამჭვირვალე, იუსტიციის საბჭომ უნდა 

36  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Distillation of ENCJ Principles, 
Recommendations and Guidelines, Report 2012-2013 , updated 2015-2016, para. 21. 
37  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Distillation of ENCJ Principles, 
Recommendations and Guidelines, Report 2012-2013 , updated 2015-2016, para. 23. 
38  Council of Europe, Recommendation CM/Rec(2010)12 and Explanatory Memorandum, 
Judges: Independence, Efficiency and Responsibilities, 17 November 2010, paras. 44 and 50.
European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on the 
Independence of the Judicial System, Part I: The Independence of Judges, Strasbourg, 16 March 
2010, para. 27.
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გამოაქვეყნოს ის მოთხოვნები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს კანდიდატმა. გარდა 
ამისა, მნიშვნელოვანია მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების ეფექტიანი და 
დამოუკიდებელი მექანიზმის არსებობა.39 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსამართლეთა კარიერულ წინსვლასთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი ობიექტური კრიტერიუმი გაწერილი უნდა იყოს, გადამწყვეტი როლი ენიჭება 
იმას, თუ რა შინაარსი ექნებათ ამ დებულებებს და როგორ მოხდება მათი პრაქტიკაში 
გამოყენება.40  მაღალი სტანდარტები ვერ მიიღწევა მხოლოდ ფორმალურად დანერგილი 
გარანტიებით. აუცილებელია, მისი პრაქტიკული გამოყენებაც.41 

აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ ზემოაღნიშნული სტანდარტების დადგენა ვერ გახდება 
დამსახურებაზე დაფუძნებული დაწინაურების ქმედითი სისტემის ფუნქციონირების 
გარანტი. ამისათვის აუცილებელია სასამართლოს შიდა და გარე დამოუკიდებლობა, 
რომელიც ძნელად მიიღწევა მისი ეფექტიანობის, საქმიანობის ხარისხისა და 
გამჭვირვალობის დანერგვის გარეშე.42 მნიშვნელოვანია, რომ დაწინაურების პროცესში 
არ იქნეს უგულებელყოფილი ინდივიდუალურ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის 
შემბოჭავი შიდა საფრთხეები, რომელიც სასამართლოს თავმჯდომარეებისა და 
გავლენიანი მოსამართლეებისაგან შეიძლება მომდინარეობდეს.43 

“მიტაცებული” იუსტიციის საბჭოს არსებობა საფრთხეს უქმნის სასამართლოს 
გაჯანსაღებასა და მისი რეალური დამოუკიდებლობის მიღწევას. დისციპლინური 
წარმოებით, დაწინაურებაზე უარის თქმითა თუ სხვადასხვა შემზღუდველი მექანიზმებით 
საწინააღმდეგო აზრის მქონე მოსამართლეები შეიძლება პერიოდულად განიდევნონ, 
ხოლო პოტენციურ “ურჩ” მოსამართლეებს არ მიეცეთ სასამართლო სისტემაში მოხვედრის 
შესაძლებლობა. ამ პირობებში, მართლმსაჯულების სისტემა უმეტესწილად ნეპოტიზმსა და 
ფავორიტიზმზე დაფუძნებული დამყოლი მოსამართლეების ჯგუფით დაკომპლექტდება, 
რომელიც გააძლიერებს კორპორატივიზმის პრინციპზე დაფუძნებულ მმართველობას.44  

მოსამართლის საქმიანობის შეფასების მნიშვნელობა დაწინაურების 
გადაწყვეტილების მიღებისას

იმ პირობებში, როდესაც მოსამართლეთა დაწინაურება მხოლოდ ასაკზე არ უნდა 
იყოს დამოკიდებული, საჭირო ხდება მისი რაიმე ფორმით, ობიექტურ კრიტერიუმებზე 

39  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards, Report 2010-2011, p. 18. 
Council of Europe, European Charter on the Statute for Judges and Explanatory Memorandum, 
Strasbourg, 8-10 July 1998, para. 4.1.
40  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #1 (2001) on Standards 
Concerning the Independence of the Judiciary and the Irremovability of Judges, 23 November 
2001, para. 25. 
41  ibid.
42  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 28.
43  Iancu Bogdan, Perils of Sloganised Constitutional Concepts Notably that of “Judicial 
Independence”, 13 European Constitutional Law Review (2017), at 586, 596.
Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 14.
44  Bobek Michal and Kosař David, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial 
Councils in Central and Eastern Europe, European Legal Studies (2013) at 28-31.
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დაყრდნობით შეფასება. შესაბამისად, ინფორმაციის შეგროვება, იმასთან დაკავშირებით, 
თუ რამდენად საფუძვლიანია მოსამართლის დაწინაურება, შესაძლოა იყოს 
ცალკეულ მოსამართლეთა შეფასების მნიშვნელოვანი მიზანი.45 CCJE-ის მოსაზრებით, 
მოსამართლეთა ინდივიდუალურმა შეფასებამ შესაძლებელია ხელი შეუწყოს ინფორმაციის 
მოპოვებას მოსამართლეთა კომპეტენციისა და მართლმსაჯულების ძლიერი და სუსტი 
მხარეების შესახებ. ამგვარი შეფასება შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საუკეთესო 
კანდიდატების იდენტიფიცირებისა და დაწინაურებისათვის.46 თუმცა ხაზგასასმელია, რომ 
მოსამართლეთა შეფასებების შედეგები ბოროტად არ უნდა იქნეს გამოყენებული.47

მოსამართლის შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს მათი საქმიანობის მრავალმხრივ და 
სრულყოფილ ანალიზს, მათ შორის შეფასებას შინაარსობრივი და რაოდენობრივი 
ინდიკატორების გათვალისწინებით. მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
ხარისხის შეფასებისას უნდა მოხდეს მის მიერ გამოყენებულ ზოგადი მეთოდოლოგიის და 
არა კონკრეტული გადაწყვეტილების სამართლებრივი მხარის შეფასება.48 CCJE მიიჩნევს, 
რომ მოსამართლის შეფასების დროს განხილულ საქმეთა რაოდენობაზე ზედმეტად 
დიდი აქცენტის გაკეთებამ შესაძლოა წაახალისოს არაჯანსაღი მოტივაცია.49 გარდა 
ამისა, პრობლემურია შეფასების შედეგების დაფუძნება აპელაციის შედეგად გაუქმებული 
განაჩენების რიცხვზე.50 როგორც აღინიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ამგვარმა შეფასების 
სისტემამ საფრთხე არ უნდა შეუქმნას მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას.51 

მოსამართლეების სამართლებრივი ცოდნისა და პროფესიული უნარების შეფასების 
გარდა, მნიშვნელოვანია მოსამართლეების პიროვნული ინფორმაციის შემოწმებაც, 
რომელშიც, პირველ რიგში, მათი პერსონალური თვისებები და კომუნიკაციის უნარი 
იგულისხმება.52 ამდენად, შეფასებისას ყურადღება უნდა მიექცეს კარგი სამოსამართლო 
საქმიანობის ყველა ასპექტს, კერძოდ, სამართლის ცოდნას, კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებს, 
გულისხმიერებას, ეფექტიანობასა და პატიოსნებას.

45   The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 27.
46  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 7. 
47  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #18 (2015) on the Position of 
the Judiciary and its Relation with the other Powers of State in a Modern Democracy, 16 October 
2015, para. 30. 
48  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 35. 
49  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 35. 
50  იქვე.
51  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Distillation of ENCJ Principles, 
Recommendations and Guidelines, Report 2012-2013 , updated 2015-2016, paras. 26-28. 
52  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #10 (2007) on Council for the 
Judiciary in the Service of Society, 23 November 2007, para. 56.
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CCJE აღნიშნავს, რომ მოსამართლის შეფასება უნდა მოხდეს შემდეგი კრიტერიუმების 
საფუძველზე: პროფესიული კომპეტენცია (კანონმდებლობის ცოდნა, სასამართლოში 
საქმის წარმოების უნარები, დასაბუთებული გადაწყვეტილებების წერის უნარი), პირადი 
უნარ-ჩვევები (დიდი დატვირთვის პირობებში მუშაობის უნარი, გადაწყვეტილების 
მიღების უნარი, გახსნილობა ახალი ტექნოლოგიებისადმი), სოციალური 
კომპეტენცია, როგორიც არის მედიაციის უნარი, მხარეთა პატივისცემის უნარი და 
ხელმძღვანელობის უნარი იმ პირთათვის, ვისი თანამდებობაც ამას მოითხოვს.53

მოსამართლის კვალიფიკაცია, პატიოსნება და კომპეტენცია ყოველთვის უნდა იყოს 
დაწინაურების ძირითადი კრიტერიუმები. შეფასების პროცესი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, 
მიუკერძოებელი და სამართლიანი, ღია, გამჭვირვალე და დამსახურებაზე დაფუძნებული.54 
იმის გამო, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა უპირატესი ინტერესია, CCJE-
ის რეკომენდაციით, აუცილებელია შეფასების პროცედურის, კრიტერიუმებისა და 
შედეგების, ცხადი და გამჭვირვალე წესების განსაზღვრა. მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს 
საკუთარი აზრის გამოთქმის, შეფასების მასალებზე წვდომისა და შეფასების შედეგების 
გასაჩივრების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, შეფასება უპირველესად ყურადღებას უნდა 
ამახვილებდეს სამოსამართლო საქმიანობის ხარისხზე და არა მხოლოდ და მხოლოდ 
განხილულ საქმეთა რაოდენობაზე.55  

თუმცა ისეთ პირობებში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების 
პროცესში კორპორატივიზმი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს,  იზრდება ძალაუფლების 
კონცენტრაციისა  და საბჭოს გავლენიანი მოსამართლეთა ჯგუფის მიერ პირადი 
ინტერესებით გამოყენების რისკები.. გამოცდილებამ აჩვენა,  რომ გარდამავალ 
დემოკრატიაში, სადაც კანონის უზენაესობა ჯერ კიდევ ფესვგაუდგმელი მოცემულობაა, 
არაანგარიშვალდებული და დაუბალანსებელი იუსტიციის საბჭო იწვევს სასამართლო 
სისტემაში არსებული გავლენიანი ვიწრო ჯგუფის გაძლიერებას, რომელიც საკუთარი 
ინტერესების შესაბამისად  გავლენის შენარჩუნების მიზნით მოქმედებს.

53  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 33. 
54  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards, Report 2010-2011, p. 15. 
55  The Consultative Council of European Judges (CCJE), Opinion #17 (2014) on the Evaluation 
of Judges’ Work, the Quality of Justice and Respect for Judicial Independence, 24 October 2014, 
para. 47. 
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II. მოსამართლეთა დაწინაურების საკანონმდებლო რეგულაცია 

2.1. არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად, 
მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანის (დაწინაურების) ორი მექანიზმი 
არსებობს. ერთ შემთხვევაში, ორგანული კანონის 37-ე მუხლი მოსამართლის ზემდგომ 
ინსტანციაში უკონკურსოდ გადაყვანას ითვალისწინებს, ხოლო 41-ე მუხლი, სპეციალური 
ნორმაა და დაწინაურების შესაძლებლობას განსაზღვრავს.

  ორგანული კანონის 37-ე მუხლი:

1. ვაკანსიის წარმოშობის შემთხვევაში შესაძლებელია თანამდებობაზე დანიშნული 
მოსამართლე მისივე თანხმობით კონკურსის გარეშე დაინიშნოს რაიონული 
(საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ. 

2. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე კონკურსის გარეშე 
სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ დაინიშნება, თუ იგი აკმაყოფილებს 
ამ კანონის 41-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ორგანული კანონის 41-ე მუხლის პირველი ნაწილი:

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლე შეიძლება დაინიშნოს 
სააპელაციო სასამართლოში, თუ იგი რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში 
მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებდა არანაკლებ 5 წლის განმავლობაში. 
მოსამართლის დაწინაურების კრიტერიუმებს შეიმუშავებს საქართველოს იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭო. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 41-ე მუხლის თანახმად, 
დაწინაურების კრიტერიუმების შემუშავების ვალდებულება საბჭოს აქვს მინიჭებული. ამის 
მიუხედავად, ეს ვალდებულება დღემდე არ არის შესრულებული. იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოსგან მიღებული ინფორმაციით, კრიტერიუმების არ არსებობის გამო საბჭოს 2015 
წლიდან დღემდე მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანისას დაწინაურების 
მუხლით (41-ე მუხლი) არ უსარგებლია.56

56  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 15 მარტის წერილი N127/144-03ო 
[მიმაგრებული ფაილი]

https://drive.google.com/file/d/13Ps_5n-8wnyV6R49HTtLyTsG7QqAD0f8/view?usp=sharing


21

მე როდესაც ვიყავი საბჭოს წევრი, მაშინ იხვეწებოდა ეს ყველაფერი და მაშინ შევიდა 
რეგლამენტში ცვლილება. მერე უკვე როცა საბჭოს სხვა შემადგენლობა მოვიდა, მათ 
რატომ ვერ მოახერხეს ესა და დღემდე ეს ასეა, ვერ გაგცემთ პასუხს. ერთადერთი, 
შეფასებით შემიძლია შემოვიფარგლო, თუ იქნება სათანადო მონდომება, მე 
მგონი, შეუძლებელი არაფერი არ არის. 

შოთა გეწაძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი 2011-2017 წლებში

დღესდღეობით იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დაწინაურების საფუძვლად ორგანული კანონის 
37-ე მუხლს იყენებს, რაც კონკურსის გარეშე მოსამართლის ერთი სასამართლოდან 
მეორე სასამართლოში გადაყვანას ითვალისწინებს. საინტერესოა, რომ  2015 წლამდე 
არც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონით და არც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
რეგლამენტით მოსამართლეთა დაწინაურების წესი და კრიტერიუმები განსაზღვრული 
არ იყო. შესაბამისად, მოსამართლეთა დაწინაურება განჭვრეტადი წესებისა და 
კრიტერიუმების გარეშე მიმდინარეობდა. 

2015 წლის 19 ოქტომბერს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში ცვლილება 
განხორციელდა, რომლითაც მოსამართლეთა ზემდგომ სასამართლოში გადაყვანისას 
(37-ე მუხლი) გარკვეული კრიტერიუმები გაიწერა. საბჭოს მიერ ამ საკითხის ზედაპირულად 
მოგვარების მცდელობამ სამოქალაქო საზოგადოების კრიტიკა დაიმსახურა.57 აღნიშნული 
კრიტერიუმები ნაჩქარევად, განხილვებისა და სათანადო დაფიქრების გარეშე შემუშავდა, 
რაც ნათლად მიუთითებდა საკითხის ფორმალურად მოგვარების სურვილზე.  

რეგლამენტით განისაზღვრა შემდეგი კრიტერიუმები:58

 ● მოსამართლის საქმიანობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები;

 ● განხილულ საქმეთა კოეფიციენტების რაოდენობა;

 ● დასრულებულ საქმეთა სირთულე;

 ● საქმის განხილვის საპროცესო ვადების დაცვა;

 ● გადაწყვეტილების მომზადების ვადების დაცვა;

 ● გადაწყვეტილებათა სტაბილურობა;

57  „არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდობლობას უცხადებენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 
მიმდინარე მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესს“, საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა 
და მონიტორინგის ცენტრი, ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო, ადამიანის უფლებათა 
ცენტრი,კონსტიტუციის 42-ე მუხლი, IDFI, 2015 წლის 19 ოქტომბერი; ხელმისაწვდომია: 

https://bit.ly/3cCFMb
58  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მე-131  მუხლის მე-14 პუნქტი;

https://bit.ly/3cCFMbL
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 ● სამუშაო დისციპლინა;

 ● მოსამართლის ავტორიტეტი კოლეგებს შორის;

 ● მისი მონაწილეობა ახალგაზრდა მოსამართლეებისა და იურისტების მენტორობასა და 
სწავლებაში;

 ● მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი საკითხების განხილვაში მისი აქტიური 
როლი;

 ● მისი ორგანიზაციულ ნიჭი;

 ● სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობა;

 ● მისი მხრიდან სამოსამართლო ეთიკისა და პროფესიული სტანდარტების დაცულობა;

 ● მისი პროფესიული ზრდის ტენდენციები და სხვა.  

ამავე რეგლამენტით განისაზღვრა, საბჭოს აპარატის შესაბამისი სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების ვალდებულება, საბჭოს წევრებს მიაწოდონ შესაბამისი სტატისტიკური 
თუ სხვა ინფორმაცია, რომელიც მათ კრიტერიუმების მიხედვით კანდიდატის 
შეფასებაში დაეხმარებათ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან გამოთხოვილი იქნა საჯარო 
ინფორმაცია, 2015 წლიდან დღემდე საბჭოში მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისა და 
შემდეგ წევრებისათვის მისი წარდგენის თაობაზე, თუმცა ამ დრომდე საბჭოს პასუხი არ 
მოუწოდებია. აღნიშნულ საკითხზე ჩაღრმავებული ინტერვიუს დროს ნაზი ჯანეზაშვილმაც 
ისაუბრა. საბჭოს არამოსამართლე წევრმა ვერ გაიხსენა საბჭოს აპარატისგან მსგავსად 
დამუშავებული ინფორმაცია მიეღო კანდიდატების შესახებ.59 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტით განსაზღვრული კრიტერიუმების მიუხედავად, 
მოსამართლეთა ზედა ინსტანციაში გადაყვანის პროცესი ხარვეზიანია. პირველ რიგში, 
დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილება ფარული კენჭისყრით მიიღება, რაც მის 
სათანადო დასაბუთებასა და შედეგების გასაჩივრების შესაძლებლობას გამორიცხავს. 
უნდა აღინიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ რეგლამენტით დადგენილი 
კენჭისყრის ფარულობის წესი, შეიძლება მიუთითებს საბჭოს სურვილზე პროცესი 
დადგენილი სტანდარტების საპარისპიროდ წარიმართოს. პრაქტიკის შესწავლამ 
ცხადყო, რომ პროცესი გაუმჭვირვალე პირობებში მიმდინარეობდა, ხოლო მიღებული 
გადაწყვეტილებები შაბლონური და დაუსაბუთებელი იყო.60

59 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთან, ნაზი ჯანეზაშვილთან ჩატარებული 
ჩაღრმავებული ინტერვიუ. 
60  პრაქტიკის შესახებ დეტალური ანალიზი კვლევის მე-3 თავში არის მოცემული
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ზოგადად ეს არის ყველასთვის ცალსახა, რომ ფარული კენჭისყრის დროს ადამიანი 
უფრო თავისუფლად გამოხატავს თავის ნამდვილ პოზიციას, ზოგადად ეს წესი 
დემოკრატიაში საუკუნეებია მოქმედებს და კარგად მოქმედებს, მაგრამ არის 
შემთხვევები, საზოგადოებრივი ვითარება, როდესაც ამ დემოკრატიულ წესზე, 
გარკვეული პერიოდით მაინც, რაღაც ინსტიტუციამ უარი უნდა თქვას. მე ვფიქრობ, რომ 
დღეს სასამართლო სისტემა იმყოფება ისეთ ვითარებაში, როდესაც მაქსიმალურად 
უნდა შემცირდეს ფარული კენჭისყრის გამოყენების წესი. ამას უპირისპირდება, 
საზოგადოების ნდობის საკითხი სასამართლოსადმი. ფარული კენჭისყრის დროს, არ 
საბუთდება ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მოტივაცია, არ ვიცით ვინ მისცა ხმა და რით 
ხელმძღვანელობდა ეს ადამიანი[...]. 

ნდობის აღდგენას ხელს უწყობს გამჭვირვალე პროცესი, ანუ ღია კენჭისყრა. ვინაიდან 
ჩვენი სისტემა დღეს ვერ სარგებლობს სახარბიელო ნდობით საზოგადოების მხრიდან, 
ასეთ დროს მე მხარს დავუჭერდი კენჭისყრის ღიაობას. მაგრამ როდესმე, და იმედია 
მალე იქნება ეს, თუ მივაღწევთ ისეთ ვითარებას, რომ ჩვენი სასამართლო უპირობო 
ნდობით ისარგებლებს, მაშინ ისევ შეიძლება უკვე ფარული კენჭისყრა დაბრუნდეს. 
ამ ეტაპისთვის მხარს ვუჭერ ღია კენჭისყრას.

შოთა გეწაძე

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი 2011-2017 წლებში

უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკაში 37-ე მუხლის გამოყენების საჭიროება შეიძლება 
მართლაც დადგეს. აღნიშნული პროცესი გადაწყვეტილების მიღების იმაზე უფრო სწრაფ 
და მოქნილ მექანიზმის ითვალისწინებს, ვიდრე ვაკანსიაზე კონკურსის გამოცხადებაა. 
შესაძლებელია, საერთო სასამართლოებში შეიქმნას იმგვარი უჩვეულო ვითარება,  
როდესაც სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება და კონკრეტულ სასამართლოში (მათ 
შორის სააპელაციო სასამართლოში) მოსამართლის გადაყვანა გახდეს აუცილებელი. 
თუმცა ასეთ შემთხვევაში, საბჭოს შეუძლია ორგანული კანონით გათვალისწინებული 
მივლინების წესი გამოიყენოს.61 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არ 
არსებობს 37-ე მუხლზე დაყრდნობით მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში კონკურსის 
გარეშე დანიშვნის (დაწინაურების) რაციონალური საფუძველი.

აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უგულებელყოფს 37-ე მუხლის 
საგამონაკლისო შინაარსს. პრაქტიკის ანალიზმა ცხადყო, რომ საბჭო ამ მუხლს არა 
კონკრეტული სასამართლოების საჭიროებიდან გამომდინარე, არამედ მოსამართლეთა 
დაწინაურებისათვის იყენებს. ამის საპირისპიროდ, რეგლამენტით განსაზღვრულია, ამ 
მუხლით მოსამართლეთა გადაყვანის ინიცირების შემდეგი საფუძვლები:62

 ● სასამართლოში მოსამართლეთა საკმარისი რაოდენობის არარსებობა ან განსახილველ 
საქმეთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა; 

61  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 371-ე მუხლი;
62  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის მე-131  მუხლის მე-4 პუნქტი;
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 ● ორგანული კანონით გათვალისწინებული წესით ვაკანტურ ადგილებზე ახალი კონკურსის 
გამოუცხადებლობა ან კონკურსის დადგენილ ვადაში ჩატარების შეუძლებლობა; 

 ● მოსამართლის განცხადება სხვა სასამართლოს მოსამართლედ კონკურსის გარეშე 
დანიშვნის თაობაზე. 

ორგანული კანონის 37-ე მუხლის საგამონაკლისო ხასიათზე ყურადღებას ამახვილებს 
ვენეციის კომისიაც (ევროპული კომისია სამართლის მეშვეობით დემოკრატიისათვის).63 
კომისიის რეკომენდაციის თანახმად, კონკურსის გარეშე მოსამართლეთა ზემდგომ 
ინსტანციაში გადაყვანის პროცედურა (დაწინაურება) უნდა გაუქმდეს ან მას მკაცრად 
საგამონაკლისო შინაარსი უნდა ჰქონდეს.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ 37-ე მუხლის საფუძველზე 
მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე ზემდგომ ინსტანციაში დანიშვნის წესი 
უნდა გაუქმდეს. ამასთან, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეასრულოს 
ორგანული კანონით დადგენილი ვალდებულებები და შეიმუშაოს 41-ე მუხლის 
გათვალისწინებული დაწინაურების კრიტერიუმები. შედეგად, მოსამართლეთა 
დაწინაურების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები მხოლოდ ორგანული კანონის 
41-ე მუხლზე დაყრდნობით უნდა მიიღებოდეს. 

ფაქტობრივად თავისი თავის იძულება გამოდის საბჭოს მხრიდან. მათ რომ დააზუსტონ 
ეს კრიტერიუმები, 41-ე მუხლი უფრო ხშირად გამოყენებადი იქნება და 37-ე მუხლი 
იშვიათ შემთხვევებში. ანუ ყველაფერს დაერქმევა თავისი სახელი. დაწინაურებისას 
გამოყენებული უნდა იქნეს დაწინაურების მუხლი.

 შოთა გეწაძე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი 2011-2017 წლებში

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთო სასამართლოების სისტემაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს 
პრობლემას გავლენიანი მოსამართლეთა (ე.წ. კლანის) ხელში არსებული ძალაუფლების 
კონცენტრაცია წარმოადგენს. ამის გამო, მკაცრად გაწერილი საკანონმდებლო 
რეგულაციების პირობებშიც კი არსებობს საბჭოს მხრიდან არაკეთილსინდისიერი 
გადაწყვეტილებების მიღების რისკები.64 ამდენად, სასამართლო სისტემის შიგნით 
არსებული ე.წ. კლანის გავლენისა და უკონტროლო ძალაუფლების პირობებში, 
მოსამართლეთა დაწინაურებასთან დაკავშირებით მხოლოდ საკანონმდებლო 
რეგულაციების დახვეწა ვერ უზრუნველყოფს მიუკერძოებელი და დამსახურებაზე 
დაფუძნებული დაწინაურების სისტემის შექმნას. 

აღნიშნული პრობლემიდან გამოსავალი, უპირველესად პოლიტიკური ნების არსებობაა, 
რომელსაც შესაბამისი ფუნდამენტური რეფორმები უნდა მოჰყვეს. კერძოდ, იუსტიციის 

63  EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) Opinion N 
773 / 2014, ON THE DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE ORGANIC LAW ON GENERAL COURTS 
OF GEORGIA, para. 65,  Strasbourg,14 October 2014;
64  ვრცლად იხ. „კორუფციის რისკები სასამართლო სისტემაში“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველო“, 2018 წელი, გვ 34; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Tr5Tvx

https://bit.ly/2Tr5Tvx
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უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების არჩევის წესი უნდა უზრუნველყოფდეს 
საბჭოს შემადგენლობაში დამოუკიდებელი და პროფესიონალი წევრების არსებობას. 
გარდა ამისა, საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღება ორმაგ ⅔-ის პრინციპს უნდა 
ეფუძნებოდეს, რომელიც გაზრდის არამოსამართლე წევრების როლსა და მნიშვნელობას  
ამ პროცესში.65 გავლენიან  მოსამართლეთა ჯგუფის ვიწრო ინტერესების შეზღუდვა  
სასამართლო სისტემაში მათ ხელში კონცენტრირებული უკონტროლო ძალაუფლების 
შესუსტებით არის შესაძლებელი. შესაბამისად, აუცილებელია დამოუკიდებელი 
და კეთილსინდისიერი საბჭოს არამოსამართლე წევრების მნიშვნელობის გაზრდა 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რაც  ძალთა ბალანსის უზრუნველყოფის ეფექტიანი 
გზაა. შედეგად, შემცირდება გავლენიანი ჯგუფის მხრიდან თვითნებობის რისკები, რაც 
საბოლოოდ, არამხოლოდ შიდა ადმინისტრაციული ფუნქციების მაღალი სტანდარტებით 
წარმოებაზე, არამედ ინდივიდუალური მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზეც აისახება. 

შეგვიძლია ჩვენ კრიტერიუმები ჩავწეროთ დამატებით, მაგრამ სრულიად დარწმუნბეული 
ვარ, რომ ამ კრიტერიუმების პირობებშიც იქნება იდენტური გადაწყვეტილებები 
მიღებული და მათ [სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი მოსამართლეთა 
ჯგუფი] ეს ვერ შეზღუდავს. 

ნაზი ჯანეზაშვილი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი

 

65  ვრცლად იხ. კვლევის მეოთხე თავი.
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 III. მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშვნის 
(დაწინაურების) პრაქტიკა
სამართლიანი სასამართლოს უფლება მოითხოვს იმგვარი სამართლებრივი სისტემის 
ჩამოყალიბებას, რომელიც უზრუნველყოფს პირის უფლებებისა და ინტერესების სწრაფად 
და ეფექტიანად დაცვას. კანონის უზენაესობა დემოკრატიულ ქვეყანაში არა მხოლოდ 
სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას გულისხმობს, არამედ, რაც შეიძლება 
მაღალი ხარისხის გადაწვეტილებათა მიმღები, კომპეტენტური სასამართლო 
სისტემის შექმნას.66  ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) მუდმივი 
ყურადღების საგანს წარმოადგენს ორი ფუნდამენტური საკითხი. პირველ ყოვლისა, 
სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის დაცვა, და მეორე, სასამართლო 
სისტემების ხარისხისა და ეფექტიანობის შენარჩუნება და გაზრდა.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო საერთო სასამართლოების სისტემის ადმინისტრირების 
უმთავრეს რგოლს წარმოადგენს, რომელიც კონსტიტუციის თანახმად უზრუნველყოფს 
საერთო სასამართლოების დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობას.67 საბჭოს 
უფლებამოსილებას განეკუთვნება მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღებაც.68 ზოგადად, მოსამართლის კვალიფიკაცია და 
მისი საქმიანობის მაღალი ხარისხი აუცილებელი წინაპირობაა დამოუკიდებელი, 
საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული და ეფექტიანი მართლმსაჯულების  სისტემის 
ჩამოსაყალიბებლად. ამ მიზნის მისაღწევად არსებითად მნიშვნელოვანია სასამართლო 
სისტემის დაკომპლექტება კომპეტენტური და კვალიფიციური მოსამართლეებით, 
რომლებმაც მიუკერძოებელი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების განხორციელება უნდა 
უზრუნველყონ. ამ პროცესში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბჭოს საქმიანობის 
მაქსიმალური გამჭვირვალობა, რაც წარმოადგენს ერთგვარ გარანტიას პოლიტიკური 
გავლენის საფრთხის ან/და მართლმსაჯულების შიგნით პირადი ინტერესის გატარების, 
ნეპოტიზმისა და ქრონიზმის წინააღმდეგ.   

ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული არაჯანსაღი გავლენები და 
კორპორატივიზმი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფების 
ძალაუფლებისა და სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების წყარო კი თავად 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა. განსაკუთრებით მწვავეა საბჭოს მიმართ კრიტიკა საკადრო 
გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.69 წლებია, საბჭოს მიმართ ისმის კრიტიკა 
მოსამართლეთა დანიშვნა/დაწინაურების მანკიერ პრაქტიკასთან დაკავშირებით,70 
მუდმივად გამოითქმის ეჭვები, რომ  მოსამართლეთა დაწინაურება არა მათი დამსახურების, 
არამედ გავლენიან ჯგუფთან კავშირის მიხედვით ხდება გადაწყვეტილებები კი 

66 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭო (CCJE) დასკვნა N°17 (2014), 
მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების, მართლმსაჯულების ხარისხისა და სასამართლო 
ხელისუფლების დამოუკიდებლობის პატივისცემის შესახებ, სტრასბურგი, 24 ოქტომბერი 2014წ. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3u5MOMI [ბოლოს ნანახია: 26.04.2021]
67   საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 64.1.
68  იქვე.
69 ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების სამსახურის პრესსპიკერის, პეტერ სტანოს 
განცხადება,  2020 წლის 5 ოქტომბერი; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3f44oey
70  „კოალიცია მოსამართლეთა დანიშვნების შესაჩერებლად ფართომასშტაბიან კამპანიას იწყებს“, 
ნეტგაზეთი, 2016 წლის 9 თებერვალი; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2Wrc2JN

https://bit.ly/2Wrc2JN
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წინასწარ, დახურულ კარს მიღმა მიიღება.71 მაგალითად, 2019 წლის ივნისში სახალხო 
დამცველმა  უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის მიმდინარე პროცესთან 
დაკავშირებით განაცხადა:  „ბიულეტენებისა და მიცემული ხმების დათვლის პროცესზე 
დაკვირვებამ გამოავლინა 13-დან 10 ბიულეტენი, რომელიც შემოხაზული იყო ერთნაირი 
სქემითა და დამთხვევების ძალიან მაღალი ხარისხით“ 72 

შესაბამისად, შექმნილ რეალობაში პრობლემურია არა იმდენად მოქმედი სამართლებრივი 
მოწესრიგება, არამედ სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი მოსამართლეების 
არაკეთილსინდისიერი ინტერესები. იმისათვის, რომ დაწინაურების პროცესი მხოლოდ 
დამსახურების პრინციპზე დაყრდნობით მიმდინარეობდეს, აუცილებელია სისტემის შიგნით 
ე.წ. კლანის გავლენებისა და ძალაუფლების შესუსტება, რაც სათანადო პოლიტიკური 
ნებისა და ამბიციური მართლმსაჯულების რეფორმის გარეშე წარმოუდგენელი იქნება. 

3.1. მოსამართლეთა უკონკურსოდ ზემდგომ ინსტანციაში 
დანიშვნის(დაწინაურების) პრაქტიკაში დამკვიდრებული წესი 
საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის 41-ე მუხლის თანახმად, 
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს აქვს მოსამართლეთა დაწინაურების კრიტერიუმების 
შემუშავებისა და მის საფუძველზე მოსამართლეების შეფასების ვალდებულება. თუმცა, 
წლებია იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამ მოთხოვნას არ ასრულებს. შედეგად, საბჭო 
მოსამართლეთა დაწინაურების პროცესში აღნიშნული მუხლით არ ხელმძღვანელობს. 
ამგვარი მოცემულობით, ფაქტობრივად მოსამართლეთა დაწინაურება ზემდგომი 
ინსტანციის სასამართლოში არ უნდა ხდებოდეს, თუმცა წლების განმავლობაში საბჭოს 
მიერ დამკვიდრდა მოსამართლეთა ზემდომ ინსტანციაში გადაყვანის პრაქტიკა, რომელიც 
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 37-ე მუხლს ეყრდნობა. 

ორგანული კანონის 37-ე მუხლი ზემდგომ ინსტანციაში მოსამართლის კონკურსის 
გარეშე გადაყვანის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. კვლევის II თავში დეტალურად 
არის განხილული, ორგანული კანონის 37-ე მუხლის წინაპირობები, მათ შორის, 
საბჭოს რეგლამენტით გათვალისწინებული მოსამართლის ზემდგომი სასამართლოს 
მოსამართლედ კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის განხილვის წესიც. თუმცა 
საინტერესოა, არსებული პრაქტიკის ანალიზი, რომელიც იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, 
მოსამართლეთა უკონკურსოდ გადაყვანის წესთან დაკავშირებით დაამკვიდრა.73

უნდა აღინიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თავად განსაზღვრავს კონკრეტულ 
სასამართლოში მოსამართლეთა საჭირო რაოდენობას.74 წლებია, სასამართლო 
ხელისუფლება სისტემის უმთავრეს გამოწვევად  მოსამართლეთა არასაკმარის 

71 იხ.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, 2015, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://bit.ly/2S9exi3 [ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
72 იხ. „სახალხო დამცველი ეხმიანება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის 
მიმდინარე პროცესს“, 2019, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3zrmK1Y
73  ნოზაძე ნ; შერმადინი ო; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №7, 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო, თბილისი, 2019 წელი, გვ. 23-24, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 
ვებგვერდი, ხელმისაწვდომია: https://bitly/2zqPX2X [ბოლოს ნანახია:03.06.2021]
74  საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ მუხლი 23.1.

https://bit.ly/2S9exi3
https://bit.ly/3zrmK1Y
https://bitly/2zqPX2X
https://bitly/2zqPX2X%5B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1
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რაოდენობასა და საქმეთა გადატვირთულობას ასახელებს, რაც სასამართლო 
გადაწყვეტილებების ხარისხსა და დავების ხანგრძლივობაზეც აისახება. თუმცა, 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.75 
შესაბამისად, საბჭოს აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს  გაზარდოს მოსამართლეთა 
საშტატო რიცხოვნობა, რომელიც როგორც წესი არ ეფუძნება რაიმე სიღრმისეულ კვლევას 
სასამართლოს საჭიროებებთან დაკავშირებით. უფრო მეტიც, როგორც წესი მსგავსი 
გადაწყვეტილებები საბჭოს სხდომაზე კონკრეტული სასამართლოს თავმჯდომარის 
მოხსენების საფუძველზე მიიღება, რომელიც საქმეთა რაოდენობასთან დაკავშირებით ამ 
სასამართლოს სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობა. მოსამართლის შესაბამის ვაკანტურ 
თანამდებობაზე კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირებასაც იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭო შესაბამისი გადაწყვეტილებით ახდენს. მოსამართლეს განაცხადის 
წარდგენისთვის 7 დღე აქვს, რის შემდეგაც  საბჭო მას განიხილავს და პირს გასაუბრებაზე 
იწვევს.76  

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს გასაუბრების ეტაპზე. საქართველოს 
იუსტიციის საბჭოს რეგლამენტის 131 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, იმავე ინსტანციის 
სასამართლოს მოსამართლედ დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, 
მხედველობაში მიიღება კონკრეტული სასამართლოს საჭიროება, მოსამართლის 
საცხოვრებელი ადგილი, მისი ჯანმრთელობისა და ოჯახური მდგომარეობა, გავლენა 
ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. კონკურსის გარეშე მოსამართლეებთან გასაუბრების 
პროცესებზე მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდა, რომ განმცხადებელთა აბსოლუტურმა 
უმრავლესობამ სასამართლოს შეცვლის მიზეზად ჯანმრთელობის პრობლემები და 
ოჯახთან სიახლოვის საჭიროება, ან, კარიერული განვითარება დაასახელა. იმის 
გათვალისწინებით, რომ გასაუბრებები საშუალოდ 2-3 წუთი გრძელდებოდა და ყველა 
მოსამართლე იდენტურ მიზეზებს ასახელებდა, ამასთან, არც ორგანული კანონით და 
არც იუსტიციის საბჭოს რეგლამენტით არ არის დარეგულირებული მსგავს სიტუაციაში 
იუსტიციის საბჭოს მოქმედების წესი, გაურკვეველია, თუ რის საფუძველზე ანიჭებს იგი 
ერთსა და იმავე სასამართლოში გადასვლის მსურველ მოსამართლეებს შორის ერთ-
ერთს უპირატესობას იმ შემთხვევებში, როდესაც ერთ ვაკანსიაზე ერთზე მეტი განცხადებაა  
შემოსული. შესაბამისად, ამ მხრივ იუსტიციის საბჭოს მოქმედების საკმაოდ დიდი 
თავისუფლება აქვს.77 

მსგავსი მოცემულობით მიმდინარეობს გასაუბრება ზემდგომ ინსტანციაში მოსამართლეთა 
დაწინაურების დროსაც, როგორც წესი გასაუბრება 5-10 წუთი გრძელდება და ძირითადად 
მოტივაციისა და  მოსამართლის დატვირთულობის შესახებ კითხვებს მოიცავს. გარდა 
ამისა,   იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, როგორც წესი, იმავე დღეს ატარებს ფარული 
კენჭისყრის პროცედურას, შესაბამისად, გადაწყვეტილებებიც იმავე დღეს მიიღება.78 

75 კორუფციის რისკები სასმართლო სისტემაში,  საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, 
2018, გვ. 60; https://bit.ly/3kp65of [ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
76  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი, მუხლი  131  

77  მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI), 
გვ.24; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3wUzITz [ბოლოს ნანახია:03.06.2021]
78  ნოზაძე ნ; შერმადინი ო; იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №7, 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველო, თბილისი, 2019 წელი, გვ. 22, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 
ვებგვერდი, ხელმისაწვდომია: https://bitly/2zqPX2X [ბოლოს ნანახია:03.06.2021]
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ამ პროცედურის თაობაზე დაწყებული გასაუბრებები რამდენიმე წუთი გრძელდება, 
ყველა გასაუბრება იდენტურია, თუ ცოტა პასუხისმგებლიანი კანდიდატია თავად 
უფრო ცდილობს თავისი თავის წარმოჩენას. თავიდან უფრო ვრცელი იყო ეს 
გასაუბრებები და საკმაოდ კომპლექსური, მაგრამ ბოლო დროს ყველაფერი გაფუჭდა. 
დღესდღეობით, როგორც წესი კითხვების დასმასაც აზრი არ აქვს, ვინაიდან წინასწარ 
უკვე ვიცი რისთვისაც მოდის კანდიდატი, მოდის იმიტომ რომ წინასწარ შეთანხმებულია 
ძირითადად, ვინ სად გადადის და გასაუბრებას და კითხვებსაც აზრი არ აქვს. ისეთი 
ტიპის გასაუბრების პროცესიც არ მიდის, რომ კანდიდატების ერთმანეთთან შედარების 
შესაძლებლობა გქონდეს, ეს არ აინტერესებთ. მაგალითად, გასაუბრებაზე ვასილ 
მშვენიერაძემ (საბჭოს მოსამართლე წევრი) ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 
გადასვლის მოტივაციად ის დაასახელა, რომ მისი ცოლი რეგიონებთან დაკავშირებით 
დისერტაციას წერდა და ამიტომ სურდა ქუთაისში გადასვლა, ამ დროს რა უნდა 
კითხო?

ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი.

კვლევის პროცესში ჩატარებული ინტერვიუების დროს პირველი ინსტანციის 
სასამართლოდან ზემდგომ ინსტანციაში დანიშნული მოსამართლეები თანხმდებოდნენ, 
რომ 37-ე მუხლის გამოყენებით მოსამართლის ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანა  
თავისი შინაარსით დაწინაურებას გულისხმობს. ამასთან, აღნიშნავდნენ, რომ 
მათთან ჩატარებული გასაუბრება მოიცავდა სამართლებრივ კითხვებს და გასაუბრების 
ეტაპზე შემოწმდა მათი კვალიფიკაციაც. თუმცა, მათთვის უცნობია  კონკრეტულად 
რა კრიტერიუმებით მოხდა მათი შეფასება, ან რა გარემოებებს დაეყრდნო საბჭო 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. (ის მოსამართლეები, რომლებიც ინტერვიუზე 
დაგვთანხმდნენ 2015 წელს დაწინაურდნენ).

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის ანალიზი  აჩვენებს, 
რომ 2015 წლიდან დღემდე 37-ე მუხლის  საფუძველზე 35 მოსამართლე  დაწინაურდა.  
საინტერესო ტენდეციაა ის, რომ  მოსამართლეები სხვადასხვა სასამართლოებიდან 
უმეტესად სწორედ თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადმოყავთ. მხოლოდ, 
3 შემთხვევაა ისეთი, როდესაც მოსამართლე ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში 
გადაიყვანეს. 

37-ე მუხლის საფუძველზე მოსამართლეთა უკონკურსოდ  გადაყვანა განსაკუთრებით 
2019 წლის მაისიდან გააქტიურდა. თავდაპირველად საკითხის ინიცირება 10 ვაკანსიაზე 
მოხდა. ყოველ მომდევნო ჯერზე ეს რიცხვი იზრდებოდა და, ბოლოს, 74-ს მიაღწია. უნდა 
აღინიშნოს, რომ ამ პროცესს მხარს არ უჭერდნენ საბჭოს არამოსამართლე წევრები 
ნაზი ჯანეზაშვილი, ირმა გელაშვილი და ანა დოლიძე. მათი პოზიციით, გაუგებარი იყო 
რას ემსახურებოდა კონკურსის გარეშე ამდენი გადანიშვნა, როცა სასამართლო სისტემა 
მოსამართლეთა ნაკლებობას განიცდიდა და ეს როტაცია არაფერს ცვლიდა. გარდა 
ამისა, მათი შეფასებით, სათანადოდ არ იყო მოწესრიგებული რეგლამენტით გაწერილი 
წესი და შერჩევის კრიტერიუმები.79

79 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის ანგარიში №8, საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია, გვ.22, 2020; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3pieAnG  [ბოლოს 
ნანახია: 02.06.2021]
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საინტერესოა, რომ 2019 წლის ივლისიდან დღემდე თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში სხვადასხვა სასამართლოებიდან 28 მოსამართლე გადაიყვანეს. ამასთან, 
კენჭისყრის პროცედურის ფარულობიდან გამომდინარე,80 იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან 
მოწოდებული ბრძანებები დაუსაბუთებელია და იძლევა მხოლოდ მშრალ ინფორმაციას, 
თუ რომელი სასამართლოდან გადმოიყვანეს მოსამართლე სააპელაციო სასამართლოში. 
გარდა ამისა,  დაუსაბუთებელია თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლეთა 
საშტატო რიცხოვნობასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებებიც, კერძოდ, ამ 
სასამართლოში  მოსამართლეთა რაოდენობა საჭიროზე მეტიც კი არის, იმ პირობებში 
როდესაც რაიონულ(საქალაქო) სასამართლოებში ამ მიმართულებით გაცილებით 
რთული ვითარებაა.81 
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2020 წლის ივნისიდან ბრძანებებში ჩნდება ერთგვარი დასაბუთებები, თუმცა ერთი და 
იგივე შაბლონური ტექსტით, მასში მითითებული არ არის თუ რატომ მიიჩნია საბჭომ 
კონკრეტული კანდიდატის გადმოყვანა მიზანშეწონილად ან რის საფუძველზე მოხდა 
მისი შეფასება.  ამასთან, ბრძანებების დასაბუთებაში მითითებულია, მხოლოდ ის, 
რომ კანდიდატი შეძლებს წარმატებით განახორციელოს საქმიანობა სააპელაციო 
სასამართლოში. ცხადია, ამგვარი შაბლონური დასაბუთება არ ქმნის ობიექტურობის 
განცდას და მიუთითებს, მხოლოდ იმ გარემოებაზე, რომ საბჭო ცდილობს ამ ფორმით  
მიღებულ გადაწყვეტილებებს მეტი ლეგიტიმაცია შემატოს.  მაგალითად, მოსამართლე 

80  საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ მუხლი 50.4.
81 საქართველოში მოსამართლეების საჭირო რაოდენობის შეფასება, აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტი ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“(PROLOG), 2018. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე:https://bit.ly/3inbIV7  [ბოლოს ნანახია 02.06.2021]

https://bit.ly/3inbIV7
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ნინო შარაძის82  დაწინაურების ბრძანებაში ვკითხულობთ, რომ გამოცხადებულ 
ვაკანსიაზე  6 მოსამართლე დარეგისტრირდა, მათ შორის იყო, გორის რაიონული 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის ნინო შარაძის 
განაცხადი. თუმცა, გაუგებარია რატომ გადაწყდა საკითხი მაინცდამაინც ამ კანდიდატის 
სასარგებლოდ. მით უფრო, რომ შარაძე გორის რაიონულ სასამართლოში 2013 წლიდან 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე იყო და იგი სააპელაციო სასამართლოში 
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში დაწინაურდა.83 უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მას 
შემდეგ რაც, 2020 წლის ივნისში, გორის რაიონული სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა კოლეგიიდან ნინო შარაძე აპელაციაში დაწინაურდა, 2020 წლის ნოემბრამდე, 
ამ სასამართლოს  სამოქალაქო საქმეთა განმხლილველი მოსამართლე არ ჰყავდა.84 
ზემოაღნიშნული გარემოებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  
არათანმიმდევრულობას მსგავსი საკადრო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

ევროპელ მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს #10 (2007) რეკომენდაციის 
თანახმად, მოსამართლეთა დაწინაურების კრიტერიუმების არსებობა არ არის საკმარისი. 
აღნიშნული რეკომენდაციის 93-ე პუნქტის თანახმად, „ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს 
უნდა შეეძლოს გაეცნოს საბჭოს მიერ გაკეთებულ არჩევანს და გადაამოწმოს, ნამდვილად 
დამსახურების მიხედვით გამოიყენა თუ არა მართლმსაჯულების საბჭომ დადგენილი წესები 
და კრიტერიუმები დანიშვნებისა და დაწინაურებების დროს.“ იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მიერ შემოთავაზებული მოსამართლეთა დაწინაურების პრაქტიკა ამგვარი 
შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა.

შემაჯამებლად, შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემურია 37-ე მუხლის საფუძველზე 
მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანის არსებული პრაქტიკა.  
ვინაიდან:

 ● იგი არ ეფუძნება კონკრეტული სასამართლოს საკადრო საჭიროების შესახებ 
სიღრმისეულ კვლევას;

 ● ზედაპირული და არაშინაარსობრივია გასაუბრების მიმდინარეობის პროცესიც, 
რომელიც რამდენიმე წუთი გრძელდება და ძირითადად კანდიდატის მოტივაციის 
შესახებ ინფორმაციას ეხება;

 ● გაუგებარი და არათანმიმდევრულია მოსამართლეთა უმეტესობის თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში გადმოყვანის ტენდენცია, მაშინ როცა რაიონულ 
სასამართლოებში, მოსამართლეთა რაოდენობა გაცილებით უფრო პრობლემურია;

 ● დაუსაბუთებელია საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. შესაბამისად, 
გაუგებარია ნამდვილად დამსახურების მიხედვით გამოიყენა თუ არა საბჭომ 
დადგენილი წესები და კრიტერიუმები კონკრეტული კანდიდატისთვის 
უპირატესობის მინიჭების დროს.

82  მოსამართლე ნინო შარაძის ბიოგრაფია იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/3w73Smx
83  2020 წლის 26 ივნისის საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს N1/79 
განკარგულება;[მიმაგრებული ფაილი]
84  გორის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 24 ივნისის წერილი Nგ/ფ-1470 [მიმაგრებული 
ფაილი]

https://bit.ly/3w73Smx
https://drive.google.com/file/d/19q3C0-d-jTLiuw86PhLTuUb24HDMtgVH/view?usp=sharing
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3.2.  რისკები, რომლებსაც დაწინაურების  პრაქტიკაში დამკვიდრებული წესი 
წარმოშობს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სრული და დაუბალანსირებელი ძალაუფლების 
პირობებში, სწორედ იმ ორგანოს არაჯანსაღი გავლენების შესახებ ჩნდება ეჭვები, 
რომელიც რეალურად სასამართლოს დამოუკიდებლობას უნდა უზრუნველყოფდეს. 
დღესდღეობით, მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის ხელშია მოსამართლეებზე 
გავლენის მოხდენის არაერთი ბერკეტი, მათ შორის, მოსამართლეთა დაწინაურებაც.85 
საბჭოს მიმართ  მუდმივად გამოითქმება ეჭვები, რომ  მოსამართლეთა დაწინაურება 
არა მათი დამსახურების, არამედ  გავლენიან ჯგუფთან კავშირის მიხედვით ხდება და 
გადაწყვეტილებები წინასწარ, დახურულ კარს მიღმა მიიღება.86  ასეთ ვითარებაში, 
მნიშვნელოვანია იმ რისკების გაანალიზება, რასაც მოსამართლეთა დაწინაურების 
მიმართულებით საბჭოს მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკა წარმოშობს.

ნაკლებად კვალიფიციური კადრები ზემდგომ ინსტანციაში

ქართული სასამართლო სისტემის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მოსამართლეთა 
ნაკლებობა და შესაბამისად, საქმეთა გადატვირთულობა სახელდება. სასამართლოების 
განტვირთვის ყველაზე ეფექტიანი გზა მოსამართლეთა რიცხოვნობის გაზრდაა, 
თუმცა საქმეთა გაჭიანურებისა და სასამართლოთა გადატვირთულობის პრობლემა 
მართლმსაჯულების დაბალ ხარისხსაც შეიძლება უკავშირდებოდეს. შესაბამისად, 
მართლმსაჯულების  დროული და ეფექტიანი განხორციელება ბევრად არის დამოკიდებული 
სასამართლო სისტემაში კომპეტენტური და კვალიფიციური მოსამართლეების არსებობაზე.

დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, პატიოსნება და პროფესიონალიზმი სასამართლო 
სისტემის ძირეული ღირებულებებია. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
რეკომენდაცია CM/Rec(2010)1217 ადგენს, რომ მოსამართლეთა შერჩევისა და მათი 
სამომავლო კარიერის შესახებ გადაწყვეტილებები უნდა ეფუძნებოდეს კანონით ან 
კომპეტენტური ორგანოს მიერ წინასწარ დაწესებულ ობიექტურ კრიტერიუმებს. ამგვარი 
გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს დამსახურებისა და მოსამართლის კვალიფიკაციის, 
უნარების და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რაც აუცილებელია კანონის 
საფუძველზე საქმეების განსახილველად და რაც უზუნველყოფს მოსამართლის ღირსების 
დაცვას.87

მართლმსაჯულების ნებისმიერი სისტემის ძირითადი მოთხოვნაა უმაღლესი ხარისხის 
მართლმსაჯულების განხორციელება და სათანადო ანგარიშვალდებულება დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში. გარდა ამისა, იმისათვის, რომ არსებობდეს ნდობა სასამართლოს 
მიმართ, მნიშვნელოვანია, საზოგადოებას ჰქონდეს განცდა, რომ მოსამართლეებს 

85 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, კორუფციის რისკები სასმართლო სისტემაში, 
2018, გვ. 32. https://bit.ly/3kp65of [ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
86 იხ.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, 2015, ხელმისაწვდომია ბმულზე 
https://bit.ly/2S9exi3 [ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
87 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, პარაგრაფი 36,  სტრასბურგი, 14 ოქტომბერი 2014,

https://bit.ly/3kp65of
https://bit.ly/2S9exi3
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მაღალი კვალიფიკაცია აქვთ და მიუკერძოებლები არიან. მოსამართლეთა კვალიფიკაცია, 
კეთილსინდისიერება და მიუკერძოებლობა მნიშვნელოვანია ყველა ინსტანციის 
სასამართლოსთვის. თუმცა, აღნიშნულ კრიტერიუმებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
აქვს, მაშინ როდესაც მოსამართლე ზემდგომ ინსტანციაში უნდა დაწინაურდეს. 

დაწინაურების საბჭოს მიერ დადგენილი წესი და პრაქტიკა ბევრ კითხვას ბადებს, 
ამის ერთ-ერთ მიზეზი ფარული კენჭისყრა და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებებია. 
არაკეთილსინდისიერი საბჭოს პირობებში, კენჭისყრის ფარულობა საკადრო 
გადაწყვეტილებებზე მანიპულაციის შესაძლებლობას იძლევა. მართალია, საბჭოს 
წევრებმა მოსამართლეობის კანდიდატები კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენტურობის 
კრიტერიუმებით უნდა შეარჩიონ, თუმცა, სასამართლო სისტემაში არსებული რეალობის 
გათვალისწინებითა და მიღებული დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების პირობებში 
ობიექტური დამკვირვებლისთვის გაუგებარი რჩება მოსამართლეები ამ კრიტერიუმებზე 
დაყრდნობით შეირჩნენ თუ არა. ამასთან, ამგვარი გაუმჭვირვალე პროცედურის 
პირობებში შესაძლებელი ხდება კანდიდატი, რომელიც კეთილსინდისიერებისა და 
კომპეტენტურობის კრიტერიუმებით სხვებს გადაწონის ვერ დაწინაურდეს. საბოლოოდ, 
საბჭოს მიერ ფორმალურად ჩატარებული პროცედურების მიუხედავად, მოსამართლის 
ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანის პრაქტიკა კვლავ ბუნდოვანია და პროცესის 
მიუკერძოებლობაზე არ მიუთითებს.  37-ე მუხლზე დაყრდნობით მოსამართლეთა 
დაწინაურების არსებული წესი საფრთხის ქვეშ აყენებს ზემდგომ ინსტანციებში 
უფრო კვალიფიციური მოსამართლეების მოხვედრის შესაძლებლობას. 

სავარაუდო ქრონიზმი  და ფავორიტიზმი

წლებია არასამთავრობო ორგანიზაციები სასამართლო სისტემის შიგნით ნეპოტიზმის, 
ქრონიზმისა და ფავორიტიზმის შემთხვევებზე საუბრობენ.88 მოსამართლეთა დანიშვნის 
პროცესში ნეპოტიზმის შემთხვევებზე არაერთხელ ისაუბრა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
არამოსამართლე წევრმა ნაზი ჯანეზაშვილმაც.89 მისი განცხადებით, სასამართლო 
სისტემა კვალიფიციური და გამოცდილი კადრებისთვის ჩაკეტილია, ხოლო გავლენიან 
მოსამართლეთა ნათესავებისთვის და ახლობლებისთვის კი ღია. 

სავარაუდო ნეპოტიზმის, ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა, 
საბჭოს არამოსამართლე წევრის ლევან გზირიშვილის შვილს, ალექსანდრე გზირიშვილს 
ეხება. ჯერ კიდევ 2019 წლის ნოემბერში, საბჭოს არამოსამართლე წევრები ნაზი 
ჯანეზაშვილი და ანა დოლიძე, ალექსანდრე გზირიშვილის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში 
ჩარიცხვას აპროტესტებდნენ.90 2020 წლის მაისში ალექსანდრე გზირიშვილმა სააპელაციო 
და რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოებში მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე 
გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში 40-ზე მეტ ვაკანსიაზე შეიტანა განცხადება.91 

88  იხ.: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო”, კორუფციის რისკები სასამართლო 
სისტემაში, 2018, გვ.34-39;. https://bit.ly/2Pxr21T [ბოლოს ნანახია 03.06..2021]
89  იხ. on.ge-ს სტატია „ნეპოტიზმი სასამართლო სისტემაში — ნაზი ჯანეზაშვილი მის მიერ 
შესწავლილ ფაქტებს ასაჯაროებს“, 2020 წლის 9 ივლისი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.
ly/3uMKN83  [ბოლოს ნანახია: 03.06.2021]
90 იხ. „რადიო თავისუფლების“ სტატია “მამამ შვილი მოაწყო” - ნაზი ჯანეზაშვილმა და ანა 
დოლიძემ აქცია-პერფორმანსი მოაწყვეს“, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3wcTlqe 
[ბოლოს ნანახია 03.06.2021]
91 იხ. „მთავარის“ სტატია „მამამ მოაწყო მოსამართლის თანამდებობაზე” - ჯანეზაშვილი 
გასაუბრებიდან ინფორმაციას ავრცელებს“  ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3ir167U 
[ბოლოს ნანახია 03.06.2021]

https://bit.ly/2Pxr21T
https://bit.ly/2Pxr21T
https://bit.ly/3wcTlqe
https://bit.ly/3ir167U
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2021 წლის ივნისში კი ალექსანდრე გზირიშვილი მცხეთის რაიონული სასამართლოში 
მაგისტრატ მოსამართლედ განმწესდა.92 ლევან გზირიშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
წევრად პარლამენტმა 2017 წელს აირჩია და მას უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე 
წლის ივნისში ეწურება. უნდა აღინიშნოს, რომ ლევან გზირიშვილის მხარდაჭერას ძალიან 
ბევრ შემთხვევაში ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა კლანისთვის. მათ შორის ყველაზე 
თვალსაჩინო იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის 
პროცესი. ამასთან, გზირიშვილი მისი უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში მხარს 
უჭერდა კლანის მიერ მიღებულ ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.

4 წლისთავზე, როცა არამოსამართლე წევრების დიდ ნაწილს ვადა გვეწურება, ის, 
(ლევან გზირიშვილი) სავარაუდოდ, სარგებლად იღებს თავისი შვილის მოსამართლის 
თანამდებობას. საუბარია ძალიან ხანგრძლივ სარგებელზე, დაახლოებით 2053 
წლამდე. ეს არის კლანის დემონსტრაციული მესიჯი მომავალი არამოსამართლე 
წევრების მიმართაც, რომ თუ ისინი იქნებიან ლოიალურები კლანის მიმართ, მიიღებენ 
სარგებელს. გზირიშვილის შემთხვევაში ნეპოტიზმის კლასიკური მაგალითი გვაქვს.93 

ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი  საბჭოს არამოსამართლე წევრი

დღემდე მართლმსაჯულებისადმი საზოგადოების ნდობა მნიშვნელოვან გამოწვევად 
რჩება.94 საზოგადოების ნდობის მოსაპოვებლად მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის 
დაკომპლექტება კვალიფიციური მოსამართლეებით, რომლებმაც მიუკერძოებელი და 
ხარისხიანი მართლმსაჯულების განხორციელება უნდა უზრუნველყონ. მით უფრო, თუ 
საკითხი მოსამართლეთა ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოში დაწინაურებას ეხება, 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა მიენიჭოს კომპეტენციის, კეთილსინდისიერებისა და 
კვალიფიკაციის კრიტერიუმებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მოსამართლეობის კანდიდატების 
მიმართ არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, ხოლო პროცესის გამჭვირვალობა 
არსებითია მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და სისტემისადმი ნდობის 
უზრუნველსაყოფად. ამის საპირისპიროდ, მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე ზემდგომ 
ინსტანციაში დანიშვნა, ფორსირებულად და დაუსაბუთებლად მიმდინარეობს. ამასთან, 
კითხვები ჩნდება საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიზნებთან და მოტივებთან 
დაკავშირებით, რაც კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს ამ პროცესისადმი საზოგადოების 
უნდობლობას. საბოლოოდ, საფრთხე ექმნება სასამართლოს დამოუკიდებლობას და 
ეჭვქვეშ დგება შესაბამისი მოსამართლეების მიუკერძოებლობა.  

92 2021 წლის 17 ივნისს  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით თანამდებობაზე 47 
მოსამართლე განწესდა  იხ. ბმულზე: https://bit.ly/3cQp74N [ბოლოს ნანახია: 18.06.2021]
93  იხ.ნეტგაზეთის სტატია „იუსტიციის საბჭოს წევრის შვილს მოსამართლეობა სურს — 
ნეპოტიზმი?“: https://bit.ly/2ThXfPW [ბოლოს ნანახია 03.06.2021]
94 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“  დაკვეთით „კავკასიის კვლევითი 
რესურსების ცენტრმა“ (CRRC) 2020 წლის 27 თებერვლიდან 18 მარტამდე პერიოდში  
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ჩაატარა, კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ  მოსახლეობა 
ინფორმირებულია მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ზოგადი პრობლემების შესახებ 
და ამავდროულად, სისტემური ხარვეზების სწორი აღქმა  გააჩნია. ამასთან, საზოგადოების 
47% მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემაში გავლენიანი ჯგუფი (კლანი) არსებობს, ხოლო ამ 
ადამიანებიდან 84% თვლის, რომ ამ ჯგუფს ხელისუფლების მოქმედი წევრები უჭერენ მხარს. 
დეტალურად იხ. ბმულზე: https://bit.ly/3fSBYW1 [ბოლოს ნანახია: 04.06.2021]

https://bit.ly/3cQp74N
https://bit.ly/2ThXfPW
https://bit.ly/3fSBYW1
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მოსამართლეთა დაწინაურებისას ძირითად პრობლემას საქართველოში იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს მიერ მინიჭებული უფლებამოსილებების არაჯანსაღი მიზნებით 
გამოყენება წარმოადგენს. მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში განწესების 
მანკიერი პრაქტიკა  სასამართლო სისტემაში ქრონიზმისა და ფავორიტიზმის 
რისკებს ზრდის. 

გავლენიან სასამართლოებში „კლანისთვის“ ერთგული კადრები

2018 წელს გამოქვეყნდა „საქართველოში მოსამართლეების საჭირო რაოდენობის 
შეფასების“ შესახებ კვლევა.95 აღნიშნული კვლევის მიზანი, სასამართლო სისტემის 
ეფექტიანად ფუნქციონირებისა და მართლმსაჯულების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, 
მოსამართლეების საჭირო რაოდენობის განსაზღვრა იყო. ამ კვლევაზე დაყრდნობით 
შესაძლოა აღინიშნოს, რომ როგორც თბილისის, ისე ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოებში, პირველი ინსტანციის სასამართლოებისგან განსხვავებით, 
მოსამართლეთა შტატების რაოდენობა საჭიროზე მეტია. ამასთან, უნდა აღინიშნოს ისიც, 
რომ მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წევრების უმრავლესობა, სწორედ თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში იყრის თავს.96  მათ შორისაა მიხეილ ჩინჩალაძე, რომელიც 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სასამართლოს ე.წ. კლანის 
ერთ-ერთი ლიდერია.97

საინტერესოა, რომ 37-ე მუხლის საფუძველზე განსაკუთრებით გახშირებული იყო 
მოსამართლეთა გადაადგილება 2019 წლის მაისიდან 2020 წლის ივლისის ჩათვლით, 
რამაც გააჩინა აღქმა, რომ მიმდინარე გადაადგილებები მოახლოებული საპარლამენტო 
არჩევნების ფონზე, ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატებში, კოლეგიებსა თუ საარჩევნო 
დავების განმხილველ ვიწრო სპეციალიზაციებში ერთგული მოსამართლეების 
გადაყვანას ემსახურებოდა. ამ ეჭვს ამძაფრებს ისიც, რომ მიგრირებულ მოსამართლეთა 
უმრავლესობას სწორედ სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა გავლენიან 
ჯგუფთან დაკავშირებული98 ან/და ისეთი მოსამართლეები წარმოადგენდნენ, რომლებიც 
თანამდებობაზე უვადოდ არ იყვნენ დანიშნული და, შესაბამისად, მოწყვლადი იყვნენ 
გარეშე ზეგავლენებისადმი. მათ შორის იყვნენ, ასევე, წარსულში გახმაურებული საქმეების 
განმხილველი მოსამართლეებიც.99

95  საქართველოში მოსამართლეების საჭირო რაოდენობის შეფასება, აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტი ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“(PROLOG), 2018. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე:https://bit.ly/3inbIV7  [ბოლოს ნანახია 02.06.2021]
96 საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, კორუფციის რისკები სასმართლო სისტემაში, 
2018, გვ. 55. https://bit.ly/3kp65of [ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
97  მიხეილ ჩინჩალაძის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე: https://bit.ly/3kZlhZn  
[ბოლოს ნანახია 02.06.2021] 
98 მაგალითად, გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი  დიმიტრი გვრიტიშვილი 
2020 წლის ივლისში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, გადაიყვანეს. სწორედ მან 
განიხილა, ააიპ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ საარჩევნო დავა, რომელიც  
მარნეულის #13.22.65 უბანზე მომხდარ დარღვევას შეეხებოდა, კერძოდ, უბანზე „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოს“ დამკვირვებელმა დააფიქსირა პირი, რომელმაც სულ მცირე 
ათჯერ მისცა ხმა, მათ შორის სამჯერ მოხერხდა მისი ქმედებების ვიდეო ჩანაწერით დადასტურება. 
მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში არსებობდა უტყუარი მტკიცებულებები მოსამართლე გვრიტიშვილმა 
სარჩელი არ დააკმაყოფილა და ძალაში დატოვა აღნიშნულ უბანზე მიღებული შედეგები.
99 იხ. კვლევა სასამართლო სისტემა 2020, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI), 
გვ.35-39; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3vUlhyM [ბოლოს ნანახია: 03.06.2021]

https://bit.ly/3inbIV7
https://bit.ly/3kp65of
https://bit.ly/3kZlhZn
https://www.facebook.com/tigeorgia/videos/2723955761225311/
https://bit.ly/3vUlhyM
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საინტერესოა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრის ვასილ მშვენიერაძის 
მაგალითი, რომელმაც 2 წელიწადში სამჯერ შეიცვალა სასამართლო. 2019 წლის 
ნოემბერში მშვენიერაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიიდან გათავისუფლდა და  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო 
კოლეგიის მოსამართლედ 37-ე მუხლის საფუძველზე დაინიშნა. ამის შემდგომ, 2020 
წლის 31 ივლისს, იგი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიაში, ასევე 37-ე მუხლზე, დაყრდნობით გადაიყვანეს. ამ პერიოდიდან იგი ამავე 
სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებს. 2020 წლის დეკემბერიდან, 
მშვენიერაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
მოსამართლე და სასამართლოს თავმჯდომარეა. ვასილ მშვენიერაძე თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს თავმჯდომარე ერთხელ უკვე იყო. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ იგი 
ამ თანამდებობაზე პირველად 2017 წლის ივლისში დანიშნა, თუმცა მან პოსტი ვადაზე 
ადრე, 2019 წელს დატოვა. ამის შემდგომ, ვასილ მშვენიერაძემ, ასევე ვადაზე ადრე, ჯერ 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარის, შემდეგ 
კი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა. არც ერთ 
ამ თანამდებობაზე მან კანონით გათვალისწინებული ხუთწლიანი ვადა არ დაასრულა.100   

 ვასილ მშვენიერაძის მობილობა სასამართლოებს შორის 2017-2021 წლებში

თბილისისსაქალაქო
სასამართლო

(ადმინისტრაციული კოლეგია)

თბილისის საქალაქო
სასამართლო

(სამოქალაქო კოლეგია)

თბილისის სააპელაციო
სასამართლო

(საგამოძიებო კოლეგია)

ქუთაისის სააპელაციო
სასამართლო

(სამოქალაქო პალატა)

ვასილ მშვენიერაძე

2017 - 2019 

2019 - 2020 2020 - 2020

2020 - დღემდე

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ  2020 წლის 31 ივლისს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 
მიღებულია მეორე გადაწყვეტილებაც, რომელიც საბჭოს კიდევ ერთ მოსამართლე 
წევრს, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლესა და ამავე სასამართლოს 
თავმჯდომარეს დიმიტრი გვრიტიშვილს ეხება. ბრძანების თანახმად, გვრიტიშვილი 

100  მოსამართლე ვასილ მშვენიერაძის ბიოგრაფია იხილეთ ბმულზე: https://bit.ly/3cwbZ4C

https://bit.ly/3cwbZ4C
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გათავისუფლა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან და 37-ე მუხლის საფუძველზე, 
უკონკურსოდ, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში დაინიშნა.  როგორც 
მშვენიერაძის, ისე გვრიტიშვილის ბრძანებებში ვკითხულობთ, რომ უკონკურსოდ 
გადაყვანის პროცედურის ინიცირების საფუძველი უშუალოდ დიმიტრი გვრიტიშვილისა 
და ვასილ მშვენიერაძის განცხადებები იყო. გარდა ამისა, გამოცხადებულ ვაკანსიებზე, 
არც ქუთაისის და არც თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, სხვა მოსამართლეთა 
განცხადებები არ შემოსულა, შესაბამისად, გვრიტიშვილსა და მშვენიერაძეს ამ 
პროცედურაში კონკურენტები არ ჰყოლიათ.101  ფაქტობრივად კი ამ პროცესის შედეგად, 
კლანის გავლენიანი მოსამართლე გვრიტიშვილი ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში, 
ასევე კლანისათვის ერთგული პირით მშვენიერაძით  ჩანაცვლდა. 

თბილისის საქალაქო, თბილისის სააპელაციო და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოები 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასამართლოებია მთელი საქართველოს მასშტაბით, 
როგორც ინსტანციურად, ასევე საქმეთა რაოდენობით. მოსამართლეების მშვენიერაძისა 
და გვრიტიშვილის სასამართლოებს შორის გადაადგილება გვაფიქრებინებს, რომ  სახეზეა 
არა მოსამართლის რეალური დაწინაურება, არამედ მათი როტაცია სასამართლოებს 
შორის. ამ მოსაზრებას ამყარებს ისიც, რომ მშვენიერაძე, სამივე შემთხვევაში, სრულიად 
სხვადასხვა სპეციალიზაციებში იქნა გადაყვანილი. კერძოდ, იგი საქალაქო სასამართლოში 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში - 
საგამოძიებო კოლეგიის, ხოლო ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში - სამოქალაქო 
საქმეთა პალატის მოსამართლე იყო. 

ამ ფორმით დაწინაურება რეალურად არის მობილობის ნაწილი და არა დაწინაურება 
დაწინაურებისთვის, მხოლოდ ერთეული შემთხვევებია, რაც შეიძლება ჩაითვალოს 
დაწინაურებად, მაგალითად მე ვფიქრობ, ეკა ზარნაძის შემთხვევა[ზარნაძე 2020 
წლის ივნისში თბილისის საქალაქო სასამართლოდან თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოშო დაწინაურდა.] შეიძლება იყოს დაწინაურება, მაგრამ ძირითად 
შემთხვევაში ეს არის მობილობა სასამართლოებს შორის.

ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი.

გარდა ამისა, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, ორგანული კანონის 
37-ე მუხლზე დაყრდნობით, მოსამართლეების გადმოყვანის პროცესი უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეების კონკურსის პარალელურად, 2019 წლის ივლისში, 
გააქტიურდა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 20 ვაკანსიაზე გამოცხადებულ 
კონკურსში, პარლამენტმა თანამდებობაზე 14 მოსამართლე უვადოდ აირჩია. 
არჩეული მოსამართლეების   უმრავლესობა სასამართლოში არსებული გავლენიანი 
მოსამართლეების ან ხელისუფლების ინტერესების გამტარებლად მოიაზრება. აღნიშნული 
პროცესი კრიტიკულად იქნა შეფასებული, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო, 
ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა 
შერჩევის საკითხი საქართველოს მეგობარი ქვეყნების შეფასებებშიც ცალსახად ნეგატიური 
კუთხით მოხვდა. აღნიშნული პროცესი სასამართლოს მიმართ ნდობის კიდევ უფრო 

101 იხ.  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ივლისის განკარგულებები 
N1/111 და 1/112; მიმაგრებული ფაილები.

https://drive.google.com/file/d/1Srtu1W4k3eOWVh3VfcSnM0AM7wNJqUOb/view?usp=sharing
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მეტად შემცირების საფუძველი გახდა.102 მნიშვენელოვანია ყურადღება გამახვილდეს 
იმ გარემობაზეც, რომ  2019 წელს 37-ე მუხლის საფუძველზე ზემდგომ ინსტანციაში 
22 მოსამართლე იქნა გადაყვანილი, მათგან 12 მოსამართლე 2019 წლის ივნისში 
გამოცხადებულ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა, კონკურსში მონაწილეობდა.103 
უზენაესი სასამართლოს კონკურსის პარალელურად, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში მოსამართლეთა გადმოყვანის გააქტიურება, აჩენს აღქმას, რომ 
სასამართლოს გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფი,  ყველაზე დიდ და გავლენიან 
სასამართლოებს, მისდამი ლოიალური და ერთგული კადრებით აკომპლექტებს.

უზენაესის პერიოდში განსაკუთრებით საჭირო გახდა ეს გადალაგების პროცესი. ეს 
რეგულარული პროცესია, რომ ვინ სად გადანაწილდება, გახსოვთ ალბათ, რომ 
დიმიტრი გვრიტიშვილი უზენაესი სასამართლოს კანდიდატი იყო, თუმცა საბოლოოდ 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადმოიყვანეს.  მეორე ასევე არის ისიც, რომ  
შიგნით სისტემაში სხვა მოსამართლეებსაც აჩვენონ, რომ ყველაფერი ჩვენთვის კი არ 
გვინდა, რომ  მარტო ჩვენთვის არ ვაკეთებ ამას. გარდა ამისა, მათ რეალურად თავად 
სჭირდებათ ისეთი კადრებიც ვინც საქმე უნდა აკეთოს, ვინაიდან თუ გადახედავთ 
სტატისტიკებს გავლენიან მოსამართლეები ფაქტობრივად საქმეებს  არ განიხილავენ, 
ძალიან ცოტა საქმე აწერიათ.  მაგალითად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 
თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძის საქმეთა დატვირთულობის შესახებ ინფორმაცია 
ხელმისაწვდომი საერთოდ არ არის.   

ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი

საბოლოოდ, შესაძლებელია ითქვას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს  მოსამართლეთა 
ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანისას ფართო დისკრეცია გააჩნია, რაც გულისხმობს, 
როგორც, კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის ინიცირებას,  ისე გადაწყვეტილების 
მიღების მთლიან პროცესს. გარდა ამისა, კონკურსის გარეშე მოსამართლეთა ზემდგომ 
ინსტანციაში გადაყვანისას არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული სასამართლოს 
საკადრო საჭიროებები. მაგალითად, 2020 წლის ივნისში, გორის რაიონული 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიიდან ნინო შარაძე თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში დაწინაურდა, რის შემდეგაც 2020 წლის ნოემბრამდე, გორის რაიონულ 
სასამართლოს  სამოქალაქო საქმეთა განმხლილველი მოსამართლე არ ჰყავდა.104 
ასევე დადგენილი კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის მიუხედავად, ბუნდოვანია 
კანდიდატთა შეფასების წესი, შედეგად საბჭო სრულად აკონტროლებს სასამართლო 
სისტემაში კადრების როტაციას და აქვს ამ პროცესით მანიპულირების შესაძლებლობა. 
ამას ემატება ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

102 იხ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო”, უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეების შერჩევის 1 წლიანი პროცესის ქრონოლოგია, 2020. https://bit.ly/33AYnBq  
[ბოლოს ნანახია 02.06..2021]
103 ვლადიმერ კაკაბაძე, ლეილა მამულაშვილი, ლევან მიქაბერიძე, ნანა დარასელია, ლაშა 
თავართქილაძე, მაია გიგაური, გენადი მაკარიძე, მაკა გველესიანი, მერაბ ჯორბენაძე, შორენა 
წიქარიძე, თეიმურაზ სიხარულიძე, ლაშა ქოჩიაშვილი; კანდიდატების სია იხ. ბმულზე: https://bit.
ly/3pQnj0U
104   გორის რაიონული სასამართლოს 2021 წლის 24 ივნისის წერილი Nგ/ფ-1470 [მიმაგრებული 
ფაილი] 

https://bit.ly/3pQnj0U
https://bit.ly/3pQnj0U
https://drive.google.com/file/d/1zvDzpzURAZMA56Ds679oMkNdwTA8eDdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvDzpzURAZMA56Ds679oMkNdwTA8eDdu/view?usp=sharing
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დაუსაბუთებელია და ფარული კენჭისყრით მიიღება. დაწინაურების პროცესის ამგვარი 
გაუმჭვირვალე პროცედურა კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს საბჭოს საქმიანობის მიმართ 
საზოგადოების უნდობლობას.  

3.3. დაწინაურებული მოსამართლეები 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო არა მხოლოდ ინსტანციურად, არამედ მისი 
მნიშვნელობიდან გამომდინარე ერთ-ერთ გავლენიან სასამართლოდ ითვლება. ამის 
მიზეზი, შესაძლოა ის იყოს, რომ ყველაზე ხშირად სწორედ თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს უწევს განიხილოს  გახმაურებული, რიგ შემთხვევებში პოლიტიკურად 
მოტივირებული და ადმინისტრაციული დაკავების საქმეები. სწორედ, ამით შეიძლება 
აიხსნას ის, რომ გავლენიან მოსამართლეთა უმეტესობა სწორედ ამ სასამართლოში 
იყრის თავს, ვინაიდან ე.წ. კლანისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოს მათთვის ერთგული კადრებით დაკომპლექტება.

ქვემოთ განხილულია რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი, რომელიც ასახავს თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში დაწინაურებულ მოსამართლეთა გავლენების ზრდასა და 
დროის მცირე მონაკვეთში სწრაფ კარიერულ წინსვლას.  

ლევან მიქაბერიძე105 - 2013 წლიდან  სხვადასხვა სასამართლოს მოსამართლე იყო. 
მიქაბერიძე, პირველად 2019 წლის ივლისში 37-ე მუხლის საფუძველზე დაწინაურდა, 
შედეგად იგი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადაიყვანეს. ამ პერიოდში იგი 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატიც იყო.  ამავე წლის, დეკემბერიდან 
იგი უზენაესი სასამართლოს უვადოდ არჩეული მოსამართლეა. 2020 წლის მაისში 
მიქაბერიძე საკვალიფიკაციო პალატის წევრადაც აირჩიეს, თუმცა ამ თანამდებობის 
ვადაზე ადრე დატოვება მოუწია, ვინაიდან 2021 წლის 26 მაისის მოსამართლეთა 
რიგგარეშე კონფერენციაზე106 იგი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრად 
აირჩიეს.

ვლადიმერ კაკაბაძე107 - 2006-2019 წლებში იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. კაკაბაძე, პირველად, 2019 წლის ივლისში 
37-ე მუხლის საფუძველზე დაწინაურდა და დეკემბრამდე იყო თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს  უვადო მოსამართლე. ამავე პერიოდში იგი უზენაესი სასამართლოს 

105 ლევან მიქაბერიძის შესახებ მეტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ 
„საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის“ მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ მომზადებულ ინდივიდუალურ პორტფოლიოს 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3cuJaFw [ბოლოს ნანახია: 10.06.2021]
106  მოსამართლეთა  26 მაისის რიგგარეშე კონფერენცია აქციის ფონზე მიმდინარეობდა, 
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლე წევრების არჩევას და რიგგარეშე კონფერენციის 
ჩანიშვნას აპროტესტებენ არასამთავრობო ორგანიზაციის, პოლიტიკური პარტიების წევრები. აშშ-ისა 
და ევროკავშირის ელჩებმა პროცესის შეჩერების რეკომენდაციაც კი გასცეს. პარლამენტში პარტია 
„ლელომ“ საკანონმდებლო ინიციატივაც დააყენა, რომ გამოცხადდეს მორატორიუმი მოსამართლეების 
არჩევაზე მანამ, სანამ არ განხორციელდება რეფორმა. თუმცა, კონფერენციამ საბჭოს 4 მოსამართლე 
წევრი მაინც აირჩია.
107  ვლადიმერ კაკაბაძის შესახებ მეტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ გაეცნოთ 
„საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის“ მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეობის კანდიდატთა შესახებ მომზადებულ ინდივიდუალურ პორტფოლიოს 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3cuJaFw [ბოლოს ნანახია: 10.06.2021]
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მოსამართლეობის კანდიდატია. საბოლოოდ, 2019 წლის დეკემბრიდან არჩეულია 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლედ. საინტერესოა, რომ 
ლევან მიქაბერიძე საბჭოს წევრობის კანდიდატად 26 მაისის რიგგარეშე კონფერენციაზე 
სწორედ კაკაბაძემ დაასახელა.

გოჩა აბუსერიძე108 - 2012-2020 წლებში ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 
მოსამართლე იყო. 2020 წლის მარტში აბუსერიძე, ასევე 37-ე მუხლის საფუძველზე, 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გადმოიყვანეს. იგი უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეობის კანდიდატი იყო როგორც 2019, ისე 2020 წელს გამოცხადებულ 
კონკურსებში. აბუსერიძე, 2021 წლის 26 მაისის მოსამართლეთა რიგგარეშე 
კონფერენციაზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრად აირჩიეს. 
კონფერენციის შემდგომ აბუსერიძე აცხადებდა, რომ მისთვისაც მოულოდნელი იყო 
კონფერენციის გადაწყვეტილება და მას მოლოდინი არც კი ჰქონია, რომ რომელიმე 
მისი კოლეგა კანდიდატად დაასახელებდა.109 ამგვარი განცხადება არადამაჯერებელია, 
პირველ რიგში, იმ პირობებში, როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე 
წევრობის 4 ვაკანტურ ადგილზე, კონფერენციაზე დამსწრე მოსამართლეებმა სწორედ 4 
კანდიდატი დასახელეს და აირჩიეს.110( უნდა აღინიშნოს, რომ მოსამართლეთა რიგგარეშე 
კონფერენციას  284 მოსამართლე ესწრებოდა და  თითოეულ მოსამართლეს შეეძლო 
საკუთარი კანდიდატის დასახელება.111) გარდა ამისა, გაუგებარია, კეთილისინდისიერი 
სასამართლო სისტემის პირობებში, რატომ არ უნდა სცოდნოდა კანდიდატს, რომ მისი 
კოლეგა მას საბჭოს წევრობის კანდიდატად დაასახელებდა.  

ხვიჩა კიკილაშვილი112 - 2006 წლიდან საერთო სასამართლოების მოსამართლე იყო. 
სხვადასხვა დროს კიკილაშვილი იყო სიღნაღის, ხელვაჩაურის რაიონული და ბათუმის 
საქალაქო სასამართლოების მოსამართლე. 2019 წელს იგი, 37-ე მუხლის საფუძველზე, 
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლედ გადმოიყვანეს. ხვიჩა 
კიკილაშვილი, 2020 წლის აპრილში, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად  აირჩია. საინტერესოა, რომ აღნიშნული ვაკანსია 
2019 წლის 5 დეკემბრიდან არსებობდა, თუმცა პლენუმმა ფაქტობრივად ისარგებლა 
ქვეყანაში პანდემიური კრიზისისა და საგანგებო მდგომარეობის მოქმედებით და 
ვაკანსია იმ დროს შეავსო, როდესაც ამ მოვლენის მიმართ საზოგადოებრივი ყურადღება 
ქვეყანაში არსებული ვითარების გამო შემცირებული იყო.  უზენაესი სასამართლოს 
პლენუმის მხრიდან გადადგმულმა ამ ნაბიჯმა სასამართლოსადმი უნდობლობა კიდევ 
უფრო გააღრმავა. სწორედ ამ პერიოდში დანიშნულმა წევრმა, ხვიჩა კიკილაშვილმა  
გადაწყვიტა საბოლოოდ სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილი სარჩელის ბედი, 
რომელიც უზენაესი სასამართლოს წევრის შერჩევის პროცედურის არაკონსტიტუციურობას 
ეხებოდა. სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, მას მხარი არ დაუჭირეს 8 მოსამართლიდან 

108  იხ. გოჩა აბუსერიძის ბიოგრაფია ბმულზე: https://bit.ly/2REBtFw[ბოლოს 
ნანახია:10.06.2021]
109 იხ. „ფორმულას“ სტატია „აბუსერიძე: საუბრები, რომ კლანი არსებობს, დემაგოგიაა, 
არსებობს სასამართლოს კორპორაცია“ https://bit.ly/3cwBRNO[ბოლოს ნანახია 10.06.2021]
110 იხ. on.ge სტატია „იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 ახალი წევრი ჰყავს — ვინ არიან ისინი“ 
ბმულზე: https://bit.ly/2Tl4VAW [ბოლოს ნანახია: 10.06.2021]
111  საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ მუხლი 65.2.
112  იხ. ხვიჩა კიკილაშვილის ბიოგრაფია ბმულზე: https://bit.ly/2ThHb0y[ბოლოს 
ნანახია:10.06.2021]
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ოთხმა: მერაბ ტურავამ, ხვიჩა კიკილიშვილმა, ევა გოცირიძემ და მანანა კობახიძემ. ოთხმა 
მოსამართლემ: თეიმურაზ ტუღუშმა, ირინე იმერლიშვილმა, გიორგი კვერენჩხილაძემ და 
თამაზ ცაბუტაშვილმა განსხვავებული აზრი დაწერეს.113

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ კლანური მმართველობის გავლენა გაცდა საერთო 
სასამართლოების სისტემის ფარგლებს და საკონსტიტუციო სასამართლოზეც გავრცელდა. 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ უნდობლობა სწორედ მას შემდგომ გაჩნდა, რაც 
მისი ახალი წევრებით დაკომპლექტების პროცესი დაიწყო. საკონსტიტუციო სასამართლოს 
საპარლამენტო უმრავლესობისა და სასამართლოს გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფის 
მიმართ ერთგული კადრებით დაკომპლექტებამ მნიშვნელოვნად დააზიანა სასამართლოს 
ავტორიტეტი და შეამცირა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ საზოგადოების 
ნდობა.

113  საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო  „სასამართლო სისტემის მდგომარეობა 
2016-2020 წლები“ - საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, 2020, 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3ga6oTI [ბოლოს ნანახია: 10.06.2021]
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IV. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობისა და 
გადაწყვეტილების მიღების წესის ცვლილების აუცილებლობა
არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტი მიუთითებს, მოსამართლეთა დანიშვნისა და 
დაწინაურების პროცესში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან 
დამოუკიდებელი ორგანოს არსებობის აუცილებლობაზე, თუმცა არასწორი იქნება საკითხის 
ისე დანახვა, თითქოს „დამოუკიდებელი“ ორგანოს არსებობა მთავარი გარანტიაა 
მოსამართლეთა სამართლიანი და მიუკერძოებელი დაწინაურების უზრუნველსაყოფად. 

დამოუკიდებელი ორგანოს არსებობის პირობებშიც კი, როდესაც არ მოქმედებს 
ანგარიშვალდებულებისა და ძალთა დაბალანსების ეფექტიანი მექანიზმები, 
შესაძლებელია სისტემაში გავლენიანი ჯგუფის გაძლიერების საფრთხეები შეიქმნას. 
ამგვარ მოცემულობაში კი, ამ ჯგუფის მთავარი მიზანი კერძო ინტერესებით მოქმედება 
და მისთვის მინიჭებული პრივილეგიებისა და გავლენის შენარჩუნებაა, რამაც შესაძლოა 
კორუფცია და სხვა მანკიერი პრაქტიკა წაახალისოს. შესაბამისად, მხოლოდ მაღალი 
სტანდარტების დაწესება ვერ იქნება დაწინაურების პროცესის ეფექტიანობის გარანტი. 

ქართულ რეალობაში, მოსამართლეთა დაწინაურებასთან დაკავშირებით არსებული 
საკანონმდებლო ჩარჩოსა და   პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ მხოლოდ აღმასრულებელი 
და საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან ფორმალურად დამოუკიდებელი ორგანოს 
არსებობა ვერ უზრუნველყოფს დამსახურების პრინციპზე დაფუძნებულ დაწინაურების 
პროცესს. წლებია ქართული მართლმსაჯულების მთავარ პრობლემას სასამართლო 
სისტემის შიგნით არსებული გავლენიან მოსამართლეთა ჯგუფი წარმოადგენს. 
არსებული ძალაუფლების მთავარი ღერძი კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა, რომელიც 
თავად უნდა უზრუნველყოფდეს სასამართლოსა და ინდივიდუალური მოსამართლეების 
მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას. სწორედ, გავლენიან მოსამართლეთა 
ჯგუფის ხელში კონცენტრირებულმა დაუბალანსებელმა ძალაუფლებამ სასამართლო 
სისტემაში შექმნა კლანური მმართველობა, გააჩინა კორუფციის რეალური საფრთხეები, 
სისტემიდან განდევნა განსხვავებული აზრი და მოსამართლეთა კორპუსი თანდათანობით 
ჩაკეტილ და მონოლითურ სტრუქტურად აქცია.

„მიტაცებული” იუსტიციის საბჭოს არსებობა საფრთხეს უქმნის სასამართლოს 
გაჯანსაღებასა და მისი რეალური დამოუკიდებლობის მიღწევას. იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება, საბჭოს მოსამართლეთა დანიშვნა/
დაწინაურებითა და საკადრო გადაწყვეტილებებით მანიპულაციის შესაძლებლობას 
აძლევს. ასეთ ვითარებაში, ჩნდება ნეპოტიზმისა და ფავორიტიზმის საფრთხეები, 
რაც კორპორატივიზმის პრინციპზე დაფუძნებულ მმართველობას აძლიერებს. ამ 
მოცემულობაში, კი აუცილებელია  დამატებითი საკანონმდებლო გარანტიების არსებობა, 
რომელიც   ამ ჯგუფის გავლენებს შეასუსტებს. 

საქართველოში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სულ 15 წევრისგან შედგება და მათგან 9 
მოსამართლე წევრია.114 მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებისას საბჭოს 10 წევრის თანხმობაა საჭირო. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული მოწესრიგება 

114  საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 64.2 [ბოლოს ნანახია: 24.06.2021]



43

ქართულ რეალობაში ვერ უზრუნველყოფს დაბალანსებული დაწინაურების სისტემის 
არსებობას.  

ისეთი კონსტიტუციური ორგანოს დაკომპლექტება მოსამართლეთა უმრავლესობით, 
როგორიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოა,  კარგ საერთაშორისო პრაქტიკად მიიჩნევა,115 
თუმცა მართლმსაჯულების საბჭოების ევროპული ქსელის (ENCJ) მიერ შემუშავებული 
სახელმძღვანელო წესების მიხედვით, „არ არის აუცილებელი, მსგავსი შერჩევისა და 
დანიშვნის ორგანოში მოსამართლეებს წევრთა აბსოლუტური უმრავლესობა ჰქონდეთ, 
რაკი ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს წარმოდგენა, რომ შერჩევის ორგანო, რომელსაც 
წევრობის უმრავლესობა აქვს, ღიას ტოვებს თავის თავს კრიტიკისადმი, რომ ის საკუთარი 
თავის მომსახურე ორგანოა, რომელიც თავისივე მოწონებულ მოსამართლეებს ირჩევს და 
აწინაურებს საკუთარი რიგებიდან.“116 აღნიშნული მოსაზრების ლოგიკა, შესაძლებელია 
ისე იყოს გაგებული, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას, როგორიც 
მოსამართლის კარიერული წინსვლაა, გადაწყვეტილება მხოლოდ მოსამართლეების 
უმრავლესობით არ მიიღებოდეს და ამ პროცესში შესაძლებელი იყოს სხვა პროფესიული 
აქტორების არსებითი ჩართულობა.117 

ამ მიმართულებით სამოქალაქო საზოგადოებამ შეიმუშავა სასამართლო რეფორმის 
კონცეფცია, რომლის თანახმადაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მნიშვნელოვანი 
საკადრო გადაწყვეტილებები საბჭოს არამოსამართლე და მოსამართლე წევრების 
ორმაგი ⅔-ის უმრავლესობით უნდა მიიღებოდეს.118  ორმაგი ⅔-ის უმრავლესობით 
გადაწყვეტილების მიღების წესს შესაძლებელია ჰქონდეს არსებითი მნიშვნელობა, 
თუკი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფორმირება ნეიტრალური, კეთილსინდისიერი და 
პროფესიონალი წევრებით მოხდება. აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად საქართველოს 
პარლამენტმა საბჭოს არამოსამართლე წევრები პოლიტიკური კონსესუსით უნდა 
აირჩიოს. მნიშვნელოვანია საბჭოს დაკომპლექტება ისეთი ნეიტრალური წევრებით 
მოხდეს, რომელთაც გადაწყვეტილებების მიღებაზე რეალური ბერკეტის მოხდენის 
შესაძლებლობა ექნებათ. აღნიშნული ცვლილებების ერთად გატარება შესაძლებელია 
ერთგვარი შემაკავებელი ფაქტორი იყოს გავლენიანი მოსამართლეებისთვის, ვეღარ 
მოახერხონ მხოლოდ ერთი ჯგუფის ინტერესების სასარგებლო გადაწყვეტილებების 
მიღება და მათ შორის, დაწინაურების პროცესი დამსახურების პრინციპს დაეფუძნოს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ  მნიშვნელოვანია 
პარლამენტმა საბჭოს არამოსამართლე წევრები პოლიტიკური კონსესუსის 
საფუძველზე აირჩიოს, ხოლო მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილების 
მისაღებად ორმაგი ⅔-ის უმრავლესობის არსებობა განსაზღვროს.    

115  ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) #10 დასკვნა,2007 წელი, პარ.18; 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/376RhVP
116 Development of Minimal Judicial Standards II, European Network of Councils for the 
Judiciary (ENCJ), report 2011-2012, pg.17; ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3gy3F5E 
117  ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) #01 დასკვნა,2001 წელი, პარ.18; 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cAnRTa 
118  იხ.კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, სასამართლო 
რეფორმის ახალი პერსპექტივა, 2021, ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bit.ly/3y1Uwtd [ბოლოს 
ნანახია: 24.06.2021]
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დასკვნა
მოსამართლის კვალიფიკაცია, პატიოსნება და კომპეტენცია ყოველთვის უნდა იყოს 
დაწინაურების ძირითადი კრიტერიუმები. შეფასების პროცესი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, 
მიუკერძოებელი და სამართლიანი, ღია, გამჭვირვალე და დამსახურებაზე დაფუძნებული.119 
იმის გამო, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა უპირატესი ინტერესია, აუცილებელია 
შეფასების პროცედურის, კრიტერიუმებისა და შედეგების, ცხადი და გამჭვირვალე წესების 
განსაზღვრა. მოსამართლეს უნდა ჰქონდეს საკუთარი აზრის გამოთქმის, შეფასების 
მასალებზე წვდომისა და შეფასების შედეგების გასაჩივრების შესაძლებლობა. 

ამასთან, შესაბამისი უნარის მქონე მოსამართლეთა შერჩევა და დაწინაურებისათვის, 
აუცილებელია  განსაზღვრული იყოს მოსამართლის კარიერული ზრდის მკაფიო 
სტრუქტურა.120 ინსტიტუციური წესები იმგვარად უნდა იყოს მოწესრიგებული, რომ 
უზრუნველყოფდეს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და მაღალი მორალური თვისებების 
მქონე მოსამართლეების შერჩევასა და დაწინაურებას.121 სამართლიანი დაწინაურების 
გარანტია ვერ იქნება მხოლოდ მაღალი სტანდარტის კრიტერიუმები და პროცედურები. 
აღნიშნულის მისაღწევად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია გადაწყვეტილების მიმღები 
ორგანოს შემადგენლობა, სადაც გადაწყვეტილების მიღებაზე მონოპოლია ერთ ჯგუფს 
არ ექნება. აზრთა მრავალფეროვნება, დამოუკიდებელი წევრების არსებობა  და 
შეთანხმებაზე ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღების წესი ერთადერთი რეალური 
წინაპირობაა სამართლიანი სისტემის დასამკვიდრებლად. 

ამის საპირისპიროდ, ქართულ რეალობაში როგორც საკანონმდებლო რეგულაციების, 
ასევე დაწინაურების არსებული პრაქტიკა ვერ უზრუნველყოფს მოსამართლეთა 
დაწინაურების დამსახურებაზე დაფუძნებული სისტემის შექმნას. იმ პირობებში, 
როდესაც დღემდე, სისტემის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემას გავლენიანი 
მოსამართლეთა (ე.წ. კლანი) ხელში არსებული ძალაუფლების კონცენტრაცია 
წარმოადგენს, მოსამართლეთა დაწინაურებასთან დაკავშირებით მხოლოდდამხოლოდ 
საკანონმდებლო რეგულაციების დახვეწა, ვერ უზრუნველყოფს მიუკერძოებელი  
გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. ამის მიუხედავად, მიგვაჩნია, რომ 37-ე 
მუხლის საფუძველზე მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე ზემდგომ ინსტანციაში დანიშვნის 
წესი უნდა გაუქმდეს. ამასთან, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა შეასრულოს ორგანული 
კანონით დადგენილი ვალდებულებები და შეიმუშაოს 41-ე მუხლის გათვალისწინებული 
დაწინაურების კრიტერიუმები. შედეგად, მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ 
მიღებული გადაწყვეტილებები მხოლოდ ორგანული კანონის 41-ე მუხლზე დარყდნობით 
უნდა მიიღებოდეს. მსგავსი მოწესრიგება შესაბამისობაში მოვა კარგ საერთაშორისო 
პრაქტიკასთან.

119  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Development of Minimum Judicial 
Standards, Report 2010-2011, p. 15. 
120  Council of Europe, Recommendation (94) #12 on the Independence, Efficiency and Role of 
Judges, 13 October 1994, principle III, para. 1c.
121  European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on the 
Independence of the Judicial System, Part I: The Independence of Judges, Strasbourg, 16 March 
2010, para. 8.
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მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ პრაქტიკის შესწავლის შედეგად, შეიძლება ითქვას, 
რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მოსამართლეთა ზემდგომ ინსტანციაში გადაყვანისას 
ფართო დისკრეცია გააჩნია, რაც გულისხმობს, როგორც, კონკურსის გარეშე დანიშვნის 
საკითხის ინიცირებას,  ისე გადაწყვეტილების მიღების მთლიან პროცესს. დადგენილი 
კონკრეტული კრიტერიუმების არსებობის მიუხედავად, ბუნდოვანია კანდიდატთა შეფასების 
წესი, შედეგად საბჭო სრულად აკონტროლებს სასამართლო სისტემაში კადრების 
როტაციას და აქვს ამ პროცესით მანიპულირების შესაძლებლობა. ამას ემატება ისიც, 
რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები დაუსაბუთებელია 
და ფარული კენჭისყრით მიიღება. დაწინაურების პროცესის ამგვარი გაუმჭვირვალე 
პროცედურა კი ქრონიზმის, ნეპოტიზმისა და ფავორიტიზმის რისკებს ზრდის. გარდა ამისა, 
საფრთხის ქვეშ აყენებს ზემდგომ ინსტანციებში უფრო კვალიფიციური მოსამართლეების 
მოხვედრის შესაძლებლობას. საბოლოოდ, აღნიშნული პროცესი კიდევ უფრო მეტად 
აღრმავებს საბჭოს საქმიანობის მიმართ საზოგადოების უნდობლობას.

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული საკადრო გადაწყვეტილებების 
არათანმიმდევრულობა  კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს ეჭვებს,  რომ გავლენიან 
მოსამართლეთა ჯგუფი სწორედ  საკადრო მანიპულაციებით ინარჩუნებს სისტემაში 
ძალაუფლებას. შესაბამისად, არსებულ რეალობაში პრობლემურია არა იმდენად  
სამართლებრივი მოწესრიგება, არამედ სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი 
მოსამართლეების არაკეთილსინდისიერი ინტერესები. იმისათვის, რომ დაწინაურების 
პროცესი მხოლოდ დამსახურების პრინციპზე დაყრდნობით წარმოებდეს, აუცილებელია 
სისტემის შიგნით ე.წ. კლანის გავლენებისა და ძალაუფლების შესუსტება, რაც სათანადო 
პოლიტიკური ნებისა და ამბიციური მართლმსაჯულების რეფორმის გარეშე წარმოუდგენელი 
იქნება.  აღნიშნულის უზრუნველსაყოდად, პირველ რიგში, საბჭოს შემადგენლობა  უნდა 
დაბალანსდეს, რაც მათ შორის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დამოუკიდებელი 
არამოსამართლე წევრების როლის გაზრდას გულისხმობს. ამასთან, იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოში მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილებები ორმაგი ⅔-ის უმრავლესობით 
უნდა მიიღებოდეს. 
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