
პრიორიტეტი 3.1. მართლმსაჯულების რეფორმა 

 

ევროკომისიის რეკომენდაცია  

მიიღოს და განახორციელოს მართლმსაჯულების რეფორმის გამჭვირვალე სტრატეგია და 

ეფექტიანი სამოქმედო გეგმა 2021 წლის შემდგომი პერიოდისთვის, რომელიც დაეფუძნება 

ფართო, ინკლუზიურ და პარტიათა შორის წარმართულ საკონსულტაციო პროცესს. 

უზრუნველყოს, რომ მართლმსაჯულების მთელი ჯაჭვი იყოს სრულებით, ჭეშმარიტად 

დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძოებელი, ასევე დაიცვას შტოებს შორის 

ძალაუფლების განაწილება; სახელდობრ, უზრუნველყოს ყველა სასამართლო და საგამოძიებო 

ინსტიტუტის ჯეროვანი ფუნქციონირება და კეთილსინდისიერება, განსაკუთრებით უზენაესი 

სასამართლოსი და გადაჭრას ყველა პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა მოსამართლეთა 

ნომინირების ყველა დონეზე, ასევე გენერალური პროკურორის შემთხვევაში. 

გაატაროს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ჯეროვანი რეფორმა და დანიშნოს უმაღლესი საბჭოს 

დანარჩენი წევრები. ყველა ეს ზომა უნდა გატარდეს ევროპული სტანდარტებისა და ვენეციის 

კომისიის რეკომენდაციების სრული დაცვით.1 

„ქართული ოცნების“ გეგმა 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შექმნილი სასამართლო 

რეფორმის სამუშაო ჯგუფი უახლოეს დღეებში აქტიურად განაახლებს მუშაობას და 

სასამართლო სისტემაში არსებული მდგომარეობის სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე, 

მოამზადებს, როგორც სასამართლო რეფორმის სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას, ისე 

შესაბამისი კანონპროექტების პაკეტს. სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო 

გეგმა მომზადდება და გამოქვეყნდება 1-ელ ოქტომბრამდე, რის საფუძველზეც 

საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდება და საქართველოს პარლამენტს ინიციატივის 

წესით წარედგინება 1-ელ ნოემბრამდე. კანონპროექტი ინიციირებისთანავე დასკვნისთვის 

გაეგზავნება ვენეციის კომისიასა და ეუთო/ოდირს. პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა 

დაიწყება ვენეციის კომისიიდან და ეუთო/ოდირიდან დასკვნის მიღებისთანავე. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთა შესარჩევ კონკურსს საქართველოს 

პარლამენტი გამოაცხადებს არა უგვიანეს 30 სექტემბრისა, ხოლო კენჭისყრა საბჭოს წევრთა 

ასარჩევად ჩატარდება არა უგვიანეს 15 ნოემბრისა. 

ევროკომისიის მოსაზრება ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 

საქართველოს განაცხადზე  

ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით საქართველოს განაცხადზე მომზადებული 

ევროკომისიის მოსაზრების მიხედვით,2 უკანასკნელი წლებში განხორციელებული ოთხ 

                                                           
1 ec.europa.eu, 17.06.22, Opinion on the EU membership application by Georgia, 17.06.2022, ხელმისაწვდომია: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3800 
2 ec.europa.eu, Commission Opinion on Georgia's application for membership of the European Union. Brussels, გვ. 8, 

17.06.2022, ხელმისაწვდომია https://bit.ly/3Zllla5 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3800
https://bit.ly/3Zllla5


ტალღიანი რეფორმის ფარგლებში, გაუმჯობესდა სასამართლოს ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი ჩარჩო და საქართველოს სასამართლო სისტემის 

შესაძლებლობები. დოკუმენტის თანახმად, მთლიანობაში, კონსტიტუციური და 

სამართლებრივი ჩარჩოს მიხედვით, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და მოსამართლეების 

დამოუკიდებლობის კონკრეტული გარანტიები უზრუნველყოფილია; მოსამართლეების 

ქონებრივი დეკლარაციების გადამოწმების სისტემა არსებობს, თუმცა ნაბიჯებია 

გადასადგმელი მათი აღსრულების და პრაქტიკული იმპლემენტაციის მიმართულებით.   

მიუხედავად ამისა, მოსაზრებაში მითითებულია, რომ მოცემულ ეტაპზე მართლმსაჯულების 

რეფორმირებასთან დაკავშირებით პროგრესი შეჩერებულია და გარკვეული უკუსვლაც 

შეინიშნება. საზოგადოების მიერ სასამართლოს დამოუკიდებლობის აღქმის მაჩვენებელი 

გაუარესებულია და საქართველოს ჯერ კიდევ არ მიუღია მართლმსაჯულების რეფორმირების 

სტრატეგიული ჩარჩო 2020 წლის შემდგომი პერიოდისთვის.  

ევროკომისია განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

რეფორმირების აუცილებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კერძოდ, დოკუმენტის 

მიხედვით, პრიორიტეტულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არსებითი რეფორმირება 

ვენეციის კომისიის  და ეუთო/ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საბჭოს  

საქმიანობის გამჭვირვალობის, კეთილსინდისიერების და ანგარიშვალდებულების გაზრდის 

მიზნით.  

არსებული გამოწვევების ნაწილში, ევროკომისია მიუთითებს, რომ  

 კანონის მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ, ამ დრომდე არ არის არჩეული იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე 5 წევრი.  

 გასაუმჯობესებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების 

დასაბუთების ხარისხი.  

 გასატარებელია ღონისძიებები საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესიდან 

გამონაკლისების შესამცირებლად, რათა გამოირიცხოს  რეზონანსული საქმეების 

განაწილებაში ჩარევა.   

 გასაუმჯობესებელია კანონმდებლობა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 

დანიშვნის ნაწილში ვენეციის კომისიის და ეუთო/ოდირის რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით.  

 მოსამართლეთა რაოდენობა არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს, მოსახლეობის 

რაოდენობის მიხედვით მოსამართლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე (9 

მოსამართლე/100 000 ადამიანზე).  

გარდა ამისა, მოსაზრებაში მითითებულია, რომ კანონმდებლობა სრულად არ 

უზრუნველყოფს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მოთხოვნებთან შესაბამისად 

დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილებების სრულად ხელმისაწვდომობას.  

„ქართული ოცნების“ გეგმის შესაბამისობა ევროკომისიის რეკომენდაციასთან  

სასამართლოს რეფორმის საკითხებზე „ქართულ ოცნებას“ კონკრეტული გეგმა არ 

წარმოუდგენია. ამ მიმართულებით რეკომენდაციების შესრულება სრულად დაევალა 

პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს და მის ფარგლებში შექმნილ სამუშაო ჯგუფს. 



2022 წლის 4 აგვისტოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 21 წევრისაგან შემდგარი 

სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფი  შეიქმნა. სამუშაო ჯგუფში ჩართვის სურვილი 

შვიდმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ გამოთქვა, თუმცა იურიდიულ საკითხთა 

კომიტეტმა სამუშაო ჯგუფში მხოლოდ ორი ორგანიზაცია - საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია და სოციალური სამართლიანობის ცენტრი დაუშვა.  

2022 წლის 3 ოქტომბერს იურიდიულმა კომიტეტმა სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა3 წარმოადგინა, რომელიც, ანრი ოხანაშვილის განცხადებით, სამუშაო 

ჯგუფში მომზადდა4. თავის მხრივ, ეს დოკუმენტი წარმოადგენს  პუნქტობრივ ჩამონათვალს 

და არ ითვალისწინებს სამოქმედო გეგმით გასატარებელი ღონისძიებების შინაარსს, ვადებს, 

პასუხისმგებელ პირებს, მონიტორინგის მექანიზმებს, რაც არა მხოლოდ დოკუმენტის 

სტრუქტურული პრობლემაა, არამედ შეუძლებელს ხდის მისი კონკრეტული შინაარსის 

დადგენას და ეფექტიანობის შეფასებას. დოკუმენტი ითვალისწინებს ნაფიც მსაჯულთა 

ინსტიტუტის გაფართოებას, დავის განხილვის ალტერნატიული მექანიზმების გაძლიერების 

მეშვეობით სასამართლოების განტვირთვას, მოსამართლეების სოციალური დაცვის 

გარანტიების გაძლიერებას, სერვისების გაუმჯობესებას და სხვ. რაც თავისთავად პოზიტიური 

ნაბიჯებია, თუმცა არ პასუხებს ევროკავშირის რეკომენდაციას მართლმსაჯულების მთლიანი 

ჯაჭვის დამოუკიდებლობასა და იუსტიციის საბჭოს მასშტაბური რეფორმის 

უზრუნველყოფის თაობაზე. ამ საკითხზე დოკუმენტში არაფერია ნათქვამი. 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებული კანონპროექტი აუმჯობესებს 

ქვემდგომი ინსტანციის მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის გამჭვირვალობის სტანდარტს, 

თუმცა საერთოდ  არ პასუხებს მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს, რომელიც ეუთო/ოდირის 

ანგარიშშია5 წარმოდგენილი და რომლის გათვალისწინების ვალდებულებასაც ევროკომისიის 

რეკომენდაციები სახელმწიფოს პირდაპირ აკისრებს.  

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ კანონში განსახორციელებელი ცვლილებები საერთო 

სასამართლოების გადაწყვეტილებების ტექსტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის წესს 

ითვალისწინებს. სწორედ ეს წესი წარმოადგენს ე.წ. შარლ მიშელის შეთანხმების ერთ-ერთ 

ნაწილს, რომელიც ნაწილობრივ შეესაბამება საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების მოთხოვნებს. კანონპროექტი იძლევა საშუალებას, სასამართლო აქტების 

გაცემისას დაცული იქნას გადაწყვეტილების საჯაროობასა და პირის პერსონალურ მონაცემებს 

შორის ბალანსი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტის და 

განმარტებების შესაბამისად. თუმცა, კანონპროექტი არ აკმაყოფილებს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების მოთხოვნას, შემოღებული იქნეს მოქნილი მექანიზმი, რაც 

გაამარტივებს სასამართლო აქტებზე საზოგადოების დროულ წვდომას6. შემოთავაზებული 

რეგულაცია გაუმართლებლად, ხანგრძლივი დროით ზღუდავს სასამართლოს 

გადაწყვეტილების მიღებას. მაგალითად, დაუშვებელია  სასამართლო აქტის 

დეპერსონალიზებული ტექსტის გაცემა 2025 წლის 1-ელ მაისამდე. თავად განჩინება, 

                                                           
3 parliament.ge, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3k0MbnQ 
4 Radiotavisupleba.ge, 3 ოქტომბერი, 2022, „ოხანაშვილმა სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 
წარადგინა“, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3HqkCMu  
5 osce.org, საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მეოთხე ანგარიში, 
2021 წელი, აგვისტო. ხელმისაწვდომია: https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf  
6 საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება №1/4/693,857, 2019 წლის 7 ივნისი, პარაგრაფი § 67. 

https://bit.ly/3k0MbnQ
https://bit.ly/3HqkCMu
https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf


რომლითაც  წყდება საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის საკითხი, ძალაში შედის 1 წლის 

შემდეგ, რაც გაურკვევლად ტოვებს გადაწყვეტილების სრული ტექსტის ხელმისაწვდომობის 

საკითხს.  

კანონპროექტი დასაშვებად მიიჩნევს მხოლოდ კანონიერ ძალაში შესული 

გადაწყვეტილებების გაცემას საჯარო ინფორმაციის სახით. ამ ჩანაწერით იზღუდება 

შუალედურ გადაწყვეტილებებზე (საოქმო განჩინებები, ჩხრეკა, ამოღება, აღმკვეთი 

ღონისძიების შეფარდება, ყადაღის დადება და სხვ) დროული წვდომა. 

„ქართული ოცნების“ მიერ წარმოდგენილი გეგმის შესაბამისად, სამუშაო ჯგუფის მიერ 

მომზადებული კანონპროექტი (პაკეტი), ერთი მოსმენის შემდეგ დასკვნისთვის ვენეციის 

კომისიას და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისს 

გადაეგზავნა.7  

 

მმართველი პარტიის მიერ საკუთარი გეგმის შესრულება 

მმართველმა პარტიამ საკუთარი გეგმა ვადებთან მიმართებით მცირედით დაარღვია - 

„საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის პროექტი“ საქართველოს პარლამენტში 2022 წლის 

9 ნოემბერს დარეგისტრირდა. თუმცა, გეგმის ის ნაწილი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს 

პარლამენტს 2022 წლის 15 ნოემბრამდე უნდა აერჩია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  5 

არამოსამართლე წევრი, არ შესრულებულა.  

2022 წლის დეკემბერში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევად 

პარლამენტში კონკურსი ჩატარდა. კანონისმიერი ვალდებულების არარსებობის მიუხედავად, 

იურიდიულ კომიტეტში კანდიდატებთან ღია გასაუბრება გაიმართა, რითაც პარლამენტმა 

გაიმეორა პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვის თავისივე დადგენილი კარგი პრაქტიკა. 

კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 32-მა კანდიდატმა. თუმცა, შერჩევის თაობაზე 

უმრავლესობის და ოპოზიციის კონსულტაციები უშედეგოდ დასრულდა. უმრავლესობის 

ლიდერის განცხადებით, ვერ შედგა მოლაპარაკება უმრავლესობასა და ოპოზიციას შორის, რის 

გამოც საკითხის განხილვა მომდევნო სესიისთვის გადაიდო.8   

შესაბამისად, ევროკომისიის მოთხოვნის მიუხედავად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო კვლავ 

არასრული შემადგენლობით განაგრძობს საქმიანობას. 

 

                                                           
7 Parliament.ge, პარლამენტმა ვენეციის კომისიასა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისში ერთობლივი სამართლებრივი მოსაზრებისთვის მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში 
მომზადებული კანონპროექტები გააგზავნა, 22.11.2022, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3YJc4rF  
8 radiotavisupleba.ge, იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრობის კანდიდატების კენჭისყრა ფორმალური 
ხასიათის იქნება, 21.12.2022, ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/32187697.html  
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