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შესავალიშესავალი

სა სა მარ თლო სის ტე მის რე ფორ მა სა ხელ მწი ფო მნიშ ვნე-
ლო ბის პრო ცე სია, რო მე ლიც სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო-
ბის, მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის, ეფ ექ ტი ან-
ობ ისა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას ემ სა ხუ რე ბა. 
აღ ნიშ ნუ ლი სა ჭი რო ებს რო გორც პო ლი ტი კის გან მსაზღვრე ლი 
დო კუ მენ ტის – სტრა ტე გი ის, ას ევე მი სი უშუ ალო შეს რუ ლე ბის 
მე ქა ნიზ მის – სა მოქ მე დო გეგ მის მომ ზა დე ბა სა და ეფ ექ ტი ან 
შეს რუ ლე ბას. 

სწო რედ ამ მიზ ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, სა ქარ თვე ლოს სა-
სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბამ, სტრა ტე გი ული კო მი ტე ტის დახ მა-
რე ბით, რო მელ შიც შე დი ოდ ნენ რო გორც აღ მას რუ ლე ბე ლი და 
სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის, ას ევე სა ერ თა შო რი სო და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი, შე იმ უშ ავა 
და 2017 წლის 29 მა ისს და ამ ტკი ცა 2017-2021 წლე ბის სა სა მარ-2017-2021 წლე ბის სა სა მარ-
თლო სის ტე მის სტრა ტე გია და 2017-2018 წლე ბის სა მოქ მე დო თლო სის ტე მის სტრა ტე გია და 2017-2018 წლე ბის სა მოქ მე დო 
გეგ მაგეგ მა. 

მო ცე მუ ლი პროგ რე სის ან გა რი შის მი ზა ნია 2017-2018 წლე-
ბის სა მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შეს-
რუ ლე ბის მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის წარ მოდ გე ნა.

2017 წლის ოქ ტომ ბერ ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს გა-
დაწყვე ტი ლე ბით გა ნი საზღვრა საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის, შეს რუ-
ლე ბის კო ორ დი ნა ცი ისა და მო ნი ტო რინ გის კუთხით. ამ ას თან, 
შე იქ მნა ოთხი სა მუ შაო ჯგუ ფი შემ დე გი სტრა ტე გი ული მი მარ-
თუ ლე ბე ბით:  

(1) და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფა; 

(2) ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
(3) ხა რის ხი ანი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, პრო ფე სი ონ ალ იზ მის 

და სა სა მარ თლო სის ტე მის ეფ ექ ტი ან ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა; 
(4) მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.
აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ან ობ ის წარ მარ თვა 
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და ევ ალა საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბით შერ ჩე ულ ორ თა ნა მომ-
ხსე ნე ბელს (ერ თი მო სა მარ თლე და ერ თი არ ამ ოს ამ არ თლე 
წევ რი), რო მელ თაც ად მი ნის ტრა ცი ულ მხარ და ჭე რას უწ ევ ენ 
საბ ჭოს მი ერ გან საზღვრუ ლი კო ორ დი ნა ტო რე ბი. სა მუ შაო ჯგუ-
ფის, თა ნა მომ ხსე ნებ ლე ბი სა და კო ორ დი ნა ტო რე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცია წარ მოდ გე ნი ლია პროგ რე სის ან გა რი შის ბო ლოს 
– და ნარ თის სა ხით. ამ ას თან, სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის საქ მი ან ობ ის 
(შეხ ვედ რე ბის) შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ხელ მი საწ ვდო მია შემ დეგ 
ვებ გვერ დზე – http://hcoj.gov.ge/ge/reforms/projects.

შე სა ბა მი სად, პროგ რე სის ან გა რი ში მიჰ ყვე ბა სა მოქ მე დო 
გეგ მის სტრუქ ტუ რას და მას ში ას ახ ული ინ ფორ მა ცია წარ მოდ-
გე ნი ლია სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
სა ფუძ ველ ზე. პროგ რე სის ან გა რი ში არ ის პირ ვე ლი დო კუ მენ-
ტი თა ვი სი ბუ ნე ბით, რო მელ შიც სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბა 
ერ თი ან ად წარ მო ად გენს სტრა ტე გი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გა დად გმულ ნა ბი ჯებს. ამ ას თან, ობი ექ-
ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო, გარ კვე ულ პროგ რა მებ თან და კავ ში რე-
ბით, 2017 წელს და სა ხუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი ვერ შეს რულ და და შეს-
რუ ლე ბის ვა დის გაგ რძე ლე ბას სა ჭი რო ებს, რაც ნათ ლად არ ის 
წარ მოდ გე ნი ლი წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში. 

ამ ას თან, სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბა, სტრა ტე გი ით და სა-
მოქ მე დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შეს რუ ლე-
ბის მხარ და ჭე რის თვის, მად ლო ბას უხ დის შემ დეგ სა ერ თა შო-
რი სო/დო ნორ ორ გა ნი ზა ცი ებს:
 EU4Justice ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს მხარ და ჭე რის 

პრო ექ ტი (Human Dynamics);
 ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტი – „სა სა მარ თლოს რე ფორ მის 

მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლო ში“ (CoE);
 ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ელ ჩო (აშშ-ის იუს ტი ცი-

ის დე პარ ტა მენ ტი);
 ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა-

რე ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტი – „კა ნო-
ნის უზ ენა ეს ობ ის მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლო ში“ (PROLoG);
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 გა ერ ოს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა (UNDP);
 გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ფონ დი 

(GIZ);
 გა ერ ოს ბავ შვთა ფონ დი (UNICEF);
 სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის გერ-

მა ნუ ლი ფონ დი (IRZ);
 და ა.შ.
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო გან სა კუთ რე ბულ მად ლო ბას 

უხ დის EU4Justice ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს მხარ და ჭე რის 
პრო ექ ტს (შემ დგომ ში – ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტი) 2017 წლის 
ივ ლი სის – იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ახ ალი შე მად გენ ლო-
ბის და კომ პლექ ტე ბის შემ დგომ, საბ ჭოს წევ რე ბის, თა ნა მომ-
ხსე ნებ ლე ბი სა და კო ორ დი ნა ტო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ-
ლი ერ ებ ის კუთხით გა წე ული საქ მი ან ობ ის თვის. 
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პროგ რე სის შე სა ხებ ან გა რი შიპროგ რე სის შე სა ხებ ან გა რი ში

1. სტრა ტე გი ული 1. სტრა ტე გი ული 
მი მარ თუ ლე ბამი მარ თუ ლე ბა

და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო-და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო-
ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფაებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

1.1. სტრა ტე გი ული 1.1. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ცი ური და-სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ცი ური და-
მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფამო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

პროგ რა მა  1.1.1.პროგ რა მა  1.1.1. – სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის გან- – სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის გან-
მტკი ცე ბა კონ სტი ტუ ცი ით და შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით:მტკი ცე ბა კონ სტი ტუ ცი ით და შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით:

1.1.1.1. მო სა მარ თლე თა სა გა მოც დო ვა დის გა უქ მე ბა (2019)1.1.1.1. მო სა მარ თლე თა სა გა მოც დო ვა დის გა უქ მე ბა (2019)
„სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა-

ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 2017 წლის 13 ოქ ტომ ბრის კონ სტი ტუ ცი ური 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად (შემ დგომ ში – კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნი), 
რომ ლის ამ ოქ მე დე ბის თა რი ღად მი თი თე ბუ ლია სა ქარ თვე-
ლოს პრე ზი დენ ტის მომ დევ ნო არ ჩევ ნე ბის შე დე გად არ ჩე ული 
სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი ერ ფი ცის და დე ბის მო მენ ტი, 
დად გინ და ზო გა დი წე სი, რომ ლის თა ნახ მად, სა ერ თო სა სა-
მარ თლოს მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბა გან ხორ-
ცი ელ დე ბა უვ ად ოდ, ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით დად გე ნი ლი ას აკ ის 
მიღ წე ვამ დე. ზო გა დი წე სი დან გა მო ნაკ ლისს შე იც ავს კონ სტი-
ტუ ცი ური კა ნო ნის გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თა შე-
სა ბა მი სად, 2024 წლის 31 დე კემ ბრამ დე პირ ვე ლად გამ წე სე ბის 
შემ თხვე ვა ში, უვ ად ოდ გამ წე სე ბამ დე მო სა მარ თლე თა ნამ დე-
ბო ბა ზე შე იძ ლე ბა გამ წეს დეს 3 წლის ვა დით. გან საზღვრუ ლი 
ვა დით გამ წე სე ბულ მო სა მარ თლე ზე მო სა მარ თლის უვ ად ოდ 
გამ წე სე ბის დათ ქმა ვრცელ დე ბა ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით დად გე-
ნი ლი წე სით მი სი უვ ად ოდ გამ წე სე ბის შემ თხვე ვა ში1. 

სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში აქ-
ტი ურ ად იყო ჩარ თუ ლი სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს 
თავ მჯდო მა რე, რო მე ლიც სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის შე-

1 კონსტიტუციური კანონის 63-ე მუხლის მე-6 პუნქტი.
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მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის ინ ტე რე სებს 
წარ მო ად გენ და. 

1.1.1.2. მო სა მარ თლე თა უვ ად ოდ და ნიშ ვნის გა რან ტი ებ ის უზ-1.1.1.2. მო სა მარ თლე თა უვ ად ოდ და ნიშ ვნის გა რან ტი ებ ის უზ-
რუნ ველ ყო ფა ყვე ლა ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში, უზ ენა ესი სა-რუნ ველ ყო ფა ყვე ლა ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში, უზ ენა ესი სა-
სა მარ თლოს ჩათ ვლით (2017)სა მარ თლოს ჩათ ვლით (2017)

კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, მო სა მარ თლის თა-
ნამ დე ბო ბა ზე უვ ად ოდ და ნიშ ვნის წე სი ვრცელ დე ბა სა ქარ თვე-
ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე ებ ზეც, რომ ლებ-
საც იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წარ დგი ნე ბით სრუ ლი შე მად-
გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით ირ ჩევს პარ ლა მენ ტი2. 

„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ-
გა ნულ კა ნონ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბით, მო სა-
მარ თლის თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბის სამ წლი ანი ვა და არ 
ვრცელ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
ან უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მოქ მედ ან ყო ფილ წევ რზე, სა აპ-
ელ აციო ან რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლოს მოქ მედ ან 
ყო ფილ მო სა მარ თლე ზე, თუ მას აქ ვს მო სა მარ თლედ მუ შა ობ ის 
არ ან აკ ლებ 3 წლის გა მოც დი ლე ბა და ყო ფი ლი მო სა მარ თლის 
სა მო სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეწყვე ტი დან არ გა სუ ლა 
10 წე ლი. ეს მო სა მარ თლე ები თა ნამ დე ბო ბა ზე უვ ად ოდ გამ წეს-
დე ბი ან შე სა ბა მი სი კონ კურ სის წარ მა ტე ბით გავ ლის და სა ქარ-
თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა ჭი რო რა ოდ ენ ობ ის 
ხმე ბის მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში3.

„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა-
ნუ ლი კა ნო ნის თა ნახ მად, 2017 წლის 1 ივ ლი სამ დე თა ნამ დე-
ბო ბა ზე 3 წლის ვა დით გამ წე სე ბუ ლი იმ მო სა მარ თლის მი მართ, 
რო მელ საც მო სა მარ თლედ მუ შა ობ ის არ ან აკ ლებ 3 წლის გა-
მოც დი ლე ბა აქ ვს, მი სი მოთხოვ ნის შემ თხვე ვა ში, წყდე ბა ამ 
კა ნო ნით დად გე ნი ლი შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რე ბი და იგი კა ნო-
ნით გან საზღვრუ ლი ას აკ ის მიღ წე ვამ დე თა ნამ დე ბო ბა ზე უვ ად-

2 კონსტიტუციური კანონის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტი. 
3 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 36-ე მუხლის 41 პუნქტი, 2017 წლის 16 ივნისის ცვლილება.
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ოდ გამ წეს დე ბა სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბით4, გა სა უბ რე ბის წარ მა ტე ბით გავ ლის, საქ-
მე თა შეს წავ ლის, ქუ ლე ბით შე ფა სე ბის სის ტე მის და გა სა უბ რე-
ბის დას რუ ლე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს წევ რე ბის მი ერ და მო უკ იდ ებ ლად შევ სე ბუ ლი ფორ მე-
ბის სა ფუძ ველ ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მო სა მარ თლი სათ ვის თა ნამ დე-
ბო ბა ზე უვ ად ოდ გამ წე სე ბა ზე უარ ის თქმის შემ თხვე ვა ში, იგი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ას გა აგ რძე ლებს სამ წლი-
ანი სა მო სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის დარ ჩე ნი ლი ვა დის 
ფარ გლებ ში.

2017 წლის 17 ივ ლისს გან ხორ ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბით, 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტს და-
ემ ატა 132 მუხ ლი, რომ ლი თაც ამ ომ წუ რა ვად გა ნი საზღვრა თა-
ნამ დე ბო ბა ზე 3 წლის ვა დით გამ წე სე ბუ ლი იმ მო სა მარ თლის 
თა ნამ დე ბო ბა ზე უვ ად ოდ გამ წე სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რუ ლი სა კითხე ბი, რო მელ საც სა მო სა მარ თლო საქ-
მი ან ობ ის არ ან აკ ლებ 3 წლის გა მოც დი ლე ბა აქ ვს. კერ ძოდ, 
დად გინ და მო სა მარ თლის მი ერ გა ნაცხა დის წარ დგე ნის წე სი, 
მი სი გან ხილ ვის ვა დე ბი, შე სას წავლ საქ მე თა შერ ჩე ვის წე სი და 
ვა დე ბი, გა სა უბ რე ბი სა და გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე-
დუ რა.

1.1.1.3. უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს წევ რე ბის არ ჩე ვის წე სის, კრი-1.1.1.3. უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს წევ რე ბის არ ჩე ვის წე სის, კრი-
ტე რი უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რის დახ ვე წა და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე-ტე რი უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რის დახ ვე წა და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე-
სი საბ ჭოს რო ლის გან საზღვრა უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა-სი საბ ჭოს რო ლის გან საზღვრა უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა-
მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცეს ში (2017-2018)მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცეს ში (2017-2018)

კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, უზ ენა ესი სა სა მარ-
თლოს მო სა მარ თლე ებს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წარ-
დგი ნე ბით, უვ ად ოდ, სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით 
ირ ჩევს პარ ლა მენ ტი5. 

4 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ეს გადაწყვეტილება 
მიიღება ფარული კენჭისყრით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ით.
5 კონსტიტუციური კანონის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
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ევ რო პის საბ ჭოს ექ სპერ ტმა მო ამ ზა და შე და რე ბი თი ან-
ალ იზი ევ რო პის საბ ჭოს წევრ სა ხელ მწი ფო ებ ში უზ ენა ესი სა-
სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა შერ ჩე ვის პრაქ ტი კის შე სა ხებ6. 
კვლე ვა ში შეს წავ ლი ლია გერ მა ნი ის, გა ერ თი ან ებ ული სა მე-
ფოს, საფ რან გე თის, ლატ ვი ის, ლი ეტ უვ ისა და ეს ტო ნე თის გა-
მოც დი ლე ბა და მო ცე მუ ლია რე კო მენ და ცი ები სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა შერ ჩე ვი სა და ნო მი-
ნი რე ბის თა ობ აზე. ექ სპერ ტმა და დე ბი თად შე აფ ასა იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ჩარ თუ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა-
მარ თლოს მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცეს ში. კვლე ვა ში 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლია, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ სა ქარ-
თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა შერ ჩე ვა სა 
და ნო მი ნი რე ბას თან და კავ ში რე ბით, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს 
ის ეთი ას პექ ტე ბი, რო გო რი ცაა და მო უკ იდ ებ ელი პრო ცე სი, მი სი 
გამ ჭვირ ვა ლო ბა, სა ჯა რო ობა და ღიაობა, ას ევე დამ სა ხუ რე ბა-
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ცე სი.

ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი-
თა რე ბის სა აგ ენ ტოს მი ერ და ფი ნან სე ბულ მა პრო ექ ტმა – „კა-
ნო ნის უზ ენა ეს ობ ის მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლო ში“ (შემ დგომ-
ში – USAID/PROLoG) სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის იურ იდი ულ 
სა კითხთა კო მი ტე ტის თვის მო ამ ზა და სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს 
დე ბუ ლე ბა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს, სა დის ციპ ლი ნო კო-
ლე გი ისა და სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს წევ რო ბის 
კან დი და ტუ რე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რებ სა და კრი ტე რი უმ ებ-
თან და კავ ში რე ბით.

1.1.1.5. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა თავ ში სა მარ თლი ანი სა სა მარ-1.1.1.5. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა თავ ში სა მარ თლი ანი სა სა მარ-
თლოს უფ ლე ბის და მა ტე ბა (2017)თლოს უფ ლე ბის და მა ტე ბა (2017)

კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნის 31-ე მუხ ლით გა ნი საზღვრა ყო ვე-
ლი ად ამი ან ის საპ რო ცე სო უფ ლე ბე ბი და მი სი ძი რი თა დი კომ-
პო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სი ში ნა არ სით მო იც ავს პი რის სა-

6 ბეტეტო ნ., ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში უზენაესი სასა-
მართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პრაქტიკის შედარებითი ანალი-
ზი, ევროპის საბჭო, იანვარი, 2018. 



10

მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას. კერ ძოდ, დად გინ და სა-
ხელ მწი ფოს პო ზი ტი ური ვალ დე ბუ ლე ბა, უზ რუნ ველ ყოს საქ მის 
სა მარ თლი ანი და დრო ული გან ხილ ვის უფ ლე ბა, გა ნი საზღვრა 
ად ვო კა ტის უფ ლე ბე ბის შე უფ ერ ხე ბე ლი გან ხორ ცი ელ ებ ისა და 
ად ვო კატ თა თვი თორ გა ნი ზე ბის უფ ლე ბა. ამ ას თან, შე ნარ ჩუნ-
და სა სა მარ თლოს გან სჯა დო ბის, ერ თი და იმ ავე და ნა შა ულ ის-
ათ ვის გან მე ორ ებ ით მსჯავ რის და დე ბის აკ რძალ ვის, კა ნო ნის 
უკ უძ ალ ის, უდ ან აშა ულ ობ ის პრე ზუმ ფცი ისა და ბრალ დე ბუ ლის 
მი ერ მოწ მე თა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში და კითხვის მოთხოვ ნის 
უფ ლე ბა.

1.1.1.6. და მო უკ იდ ებ ლო ბის სხვა გა რან ტი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე-1.1.1.6. და მო უკ იდ ებ ლო ბის სხვა გა რან ტი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე-
ბა (ფი ნან სუ რი გა რან ტი ები, თვით მარ თვა და ად მი ნის ტრი რე-ბა (ფი ნან სუ რი გა რან ტი ები, თვით მარ თვა და ად მი ნის ტრი რე-
ბა, ფიქ სი რე ბუ ლი ხელ ფა სე ბი და ა.შ. (2017-2018))ბა, ფიქ სი რე ბუ ლი ხელ ფა სე ბი და ა.შ. (2017-2018))

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 2018 წლის 15 
იან ვრის №1/65 გა დაწყვე ტი ლე ბით, და წეს და რაიონული (სა-
ქა ლა ქო) და სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე თა 
თა ნამ დე ბობ რივ სარ გო ზე ყო ველ თვი ური და ნა მა ტი. ამ ას თან, 
„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე თათ ვის თა ნამ დე-
ბობ რივ სარ გო ზე და ნა მა ტის გან საზღვრი სა და საცხოვ რე-
ბე ლი ფარ თო ბით უზ რუნ ველ ყო ფის ხარ ჯე ბის ან აზღა ურ ებ ის 
წე სის“ შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბით ამ ომ წუ რა ვად გა ნი საზღვრა და ნა მა ტის გა-
ცე მის შემ თხვე ვე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ შე იმ უშ ავა 
„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა-
ნუ ლი კა ნო ნის პრო ექ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი ით ვა ლის წი ნებს 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე თათ ვის ფიქ სი რე ბუ-
ლი ხელ ფა სე ბის და წე სე ბას, კერ ძოდ, თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ-
გოს გაზ რდას თა ნამ დე ბობ რივ სარ გო ზე არ სე ბუ ლი და ნა მა ტე-
ბის ხარ ჯზე. კა ნო ნის პრო ექ ტი უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და ეგ-
ზავ ნე ბა პარ ლა მენ ტს გან სა ხილ ვე ლად.
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1.1.1.7. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის, სტა-1.1.1.7. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის, სტა-
ტუ სის, კომ პე ტენ ცი ის, და კომ პლექ ტე ბის წე სის და მი სი ან გა-ტუ სის, კომ პე ტენ ცი ის, და კომ პლექ ტე ბის წე სის და მი სი ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გან საზღვრა (2017)რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გან საზღვრა (2017)

კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნით ახ ლე ბუ რად და რე გუ ლირ და სა-
ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის 
წე სი. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო 
წარ მო ად გენს სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სის ტე მის ორ გა ნოს, 
რო მე ლიც 15 წევ რის გან შედ გე ბა. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
წევ რთა ნა ხე ვარ ზე მეტს შე ად გე ნენ სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის 
მო სა მარ თლე თა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოს მი ერ მო სა-
მარ თლე თა გან არ ჩე ული წევ რე ბი. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ-
ჭოს წევ რებს, რომ ლე ბიც არ არი ან არ ჩე ული სა ერ თო სა სა მარ-
თლო ებ ის მო სა მარ თლე თა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოს მი-
ერ და წევ რს, რო მე ლიც არ არ ის და ნიშ ნუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის მი ერ, სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის სა მი მე ხუ თე დის 
უმ რავ ლე სო ბით ირ ჩევს პარ ლა მენ ტი. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეს, არ სე ბუ ლი წე სის გან გან სხვა ვე ბით, 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ რთა გან, ორ გა-
ნუ ლი კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით ირ ჩევს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე-
სი საბ ჭო7.

წარ მოდ გე ნი ლი კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნით, იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭო ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია სა ერ თო სა სა მარ თლო-
ებ ის მო სა მარ თლე თა თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნოს წი ნა შე. 
ცვლი ლე ბე ბი ძა ლა ში შე დის სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის მომ-
დევ ნო არ ჩევ ნებ ში არ ჩე ული სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის მი-
ერ ფი ცის და დე ბის მო მენ ტი დან.

1.1.1.8. ვე ნე ცი ის კო მი სი ის გან მო საზ რე ბის გა მოთხო ვა და ან-1.1.1.8. ვე ნე ცი ის კო მი სი ის გან მო საზ რე ბის გა მოთხო ვა და ან-
ალ იზი სა კონ სტი ტუ ციო პრო ექ ტის ცვლი ლე ბებ ზე (2017)ალ იზი სა კონ სტი ტუ ციო პრო ექ ტის ცვლი ლე ბებ ზე (2017)

„სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი აში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნის პრო ექ ტის თა-
ობ აზე ვე ნე ცი ის კო მი სი ამ სა ბო ლოო შე ფა სე ბა გა მო აქ ვეყ ნა8. 

7 საქართველოს კონსტიტუციის 64-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
8 ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნა (23.06.2017) ხელმისაწვდო-
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აღ ნიშ ნულ შე ფა სე ბა თა ნა წი ლი, მათ შო რის, სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა უვ ად ოდ და ნიშ ვნის 
წე სის შე მო ღე ბა და 2024 წლის 31 დე კემ ბრი დან მო სა მარ თლე-
თა 3 წლის ვა დით და ნიშ ვნის გა უქ მე ბა, იქ ნა გა ზი არ ებ ული სა-
კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას.

პროგ რა მა  1.1.2. – იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ინ სტი ტუ-პროგ რა მა  1.1.2. – იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ინ სტი ტუ-
ცი ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა რან ტი ებ ის შექ მნაცი ური და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა რან ტი ებ ის შექ მნა

1.1.2.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის წე სის, 1.1.2.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის წე სის, 
შე მად გენ ლო ბის, წევ რე ბის არ ჩე ვის/და ნიშ ვნის კრი ტე რი უმ ებ-შე მად გენ ლო ბის, წევ რე ბის არ ჩე ვის/და ნიშ ვნის კრი ტე რი უმ ებ-
ისა და პრო ცე დუ რის გა ნახ ლე ბა (2017-2018)ისა და პრო ცე დუ რის გა ნახ ლე ბა (2017-2018)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო მუ შა ობს საბ ჭოს წევ რე ბის არ-
ჩე ვის/და ნიშ ვნის კრი ტე რი უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რე ბის, წევ რე-
ბის თან და თა ნო ბი თი გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე-
ბის პრაქ ტი კის კვლე ვა ზე.

2018 წლის აპ რილ ში, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის მხარ და-
ჭე რით გან ხორ ცი ელ და სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს წევ რე ბის სას წავ ლო ვი ზი ტი სლო ვე ნი ის რეს პუბ ლი კის 
უმ აღ ლეს საბ ჭო ში, გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის მიზ ნით. ვი ზი-
ტის ფარ გლებ ში, საბ ჭოს წევ რე ბი გა ეც ნენ სლო ვე ნი აში მო სა-
მარ თლე თა და ნიშ ვნი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებს და პრო-
ცე დუ რებს, დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ებ ის წე სებს და საბ ჭოს საქ-
მი ან ობ ის სხვა მი მარ თუ ლე ბებს.

1.1.2.2. საბ ჭოს წევ რე ბის თან და თა ნო ბი თი გა ნახ ლე ბის მი ზან-1.1.2.2. საბ ჭოს წევ რე ბის თან და თა ნო ბი თი გა ნახ ლე ბის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბის კვლე ვა და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ ამ პრინ ცი პის და-შე წო ნი ლო ბის კვლე ვა და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ ამ პრინ ცი პის და-
ნერ გვა (ინ სტი ტუ ცი ური მეხ სი ერ ებ ის გან გრძო ბა დო ბის თვის ნერ გვა (ინ სტი ტუ ცი ური მეხ სი ერ ებ ის გან გრძო ბა დო ბის თვის 
(2017-2018))(2017-2018))

იხ ილ ეთ აქ ტი ვო ბა 1.1.2.1.

მია შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/
default.aspx?pdffi le=CDL-AD(2017)023-e [23/07/2018].
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პროგ რა მა 1.1.3. – სა სა მარ თლოს თვით მმარ თვე ლო ბის პროგ რა მა 1.1.3. – სა სა მარ თლოს თვით მმარ თვე ლო ბის 
გან ვი თა რე ბაგან ვი თა რე ბა

1.1.3.2. სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 1.1.3.2. სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ თლე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა-გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ თლე თა ჩარ თუ ლო ბის მე ქა-
ნიზ მის დახ ვე წა (2017)ნიზ მის დახ ვე წა (2017)

სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ თლე თა ჩარ თუ ლო ბა უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლია სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს 
სა მეც ნი ერო-სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს ფარ გლებ ში და მო სა-
მარ თლე ებ ის გან წე რი ლო ბი თი შე ნიშ ვნე ბის/კო მენ ტა რე ბის მი-
ღე ბის მიზ ნით, სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის ინ ტრა ნეტ ზე შე სა ბა-
მი სი დო კუ მენ ტე ბის გან თავ სე ბით. 

ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს სა მეც ნი ერო-სა კონ სულ ტა ციო საბ-
ჭოს დე ბუ ლე ბის სრულ ყო ფა საბ ჭოს მი ერ წე რი ლო ბი თი რე-
კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბის, საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის გამ ჭვირ-
ვა ლო ბი სა და მო ნა წი ლე ობ ითი პრო ცე სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით9. პრო ექ ტით სა მეც ნი ერო-სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს ენ-
იჭ ება უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს წა რუდ-
გი ნოს წი ნა და დე ბე ბი და რე კო მენ და ცი ები, სა სა მარ თლო სის-
ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ პრო ექ ტე ბის თა ობ აზე.

ამ ას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა სა მარ თლოს თან და კავ-
ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში მო-
სა მარ თლე თა ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, მომ ზად და 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბის პრო ექ ტი იუს-
ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს რეგ ლა მენ ტში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის 
თა ობ აზე. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ 
2018 წლის 21 მა ის ის სხდო მა ზე მი იღო10. 

9 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სამეცნიერო-საკონსულტაციო 
საბჭო თანამშრომლობს შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, სამეც-
ნიერო-კვლევით დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და დონორ 
ორგანიზაციებთან, უზრუნველყოფს სამეცნიერო-საკონსულტაციო 
საბჭოს სხდომაზე მოსამართლეთა მოწვევას.
10 იხ. http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2018/188.pdf [23/07/2018].
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პროგ რა მა 1.1.4. – სა სა მარ თლოს სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო პროგ რა მა 1.1.4. – სა სა მარ თლოს სა ფი ნან სო-სა ბი უჯ ეტო 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის გან მტკი ცე ბა და მო უკ იდ ებ ლო ბის გან მტკი ცე ბა 

1.1.4.1. წი ნა და დე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ სა სა მარ თლოს ბი უჯ ეტი 1.1.4.1. წი ნა და დე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ სა სა მარ თლოს ბი უჯ ეტი 
თა ვი სი ოდ ენ ობ ით არ შე იძ ლე ბა იყ ოს წი ნა წლის ბი უჯ ეტ ზე ნაკ-თა ვი სი ოდ ენ ობ ით არ შე იძ ლე ბა იყ ოს წი ნა წლის ბი უჯ ეტ ზე ნაკ-
ლე ბი (2017-2018)ლე ბი (2017-2018)

„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა-
ნუ ლი კა ნო ნის ამ ჟა მად მოქ მე დი წე სის თა ნახ მად, სა ქარ თვე-
ლოს სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ში სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის ათ ვის 
გან კუთ ვნი ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბა წი ნა წლის შე სა ბა მის მო-
ცუ ლო ბას თან შე და რე ბით შე იძ ლე ბა მხო ლოდ იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭოს თან ხმო ბით11. 

2017 წლის ნო ემ ბრის თვე ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
სა მარ თლებ რივ სა კითხთა სამ მარ თვე ლომ მო ამ ზა და „სა ერ-
თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა-
ნონ ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი ცვლი ლე ბის პრო ექ ტი, რომ ლი-
თაც გა ნი საზღვრა სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის ათ ვის გან კუთ-
ვნი ლი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის და უშ ვებ ლო ბა წი ნა წლის შე სა-
ბა მის მო ცუ ლო ბას თან შე და რე ბით. სა მუ შაო ჯგუფ მა გა ნი ხი ლა 
პრო ექ ტი და იგ ეგ მე ბა კონ სულ ტა ცია სა ხელ მწი ფო უწყე ბებ თან 
ცვლი ლე ბის ინ იც ირ ებ ის მიზ ნით.

1.1.4.2. სა სა მარ თლოს ბი უჯ ეტ ის წი ნა და დე ბის შე სა ხებ მო ლა-1.1.4.2. სა სა მარ თლოს ბი უჯ ეტ ის წი ნა და დე ბის შე სა ხებ მო ლა-
პა რა კე ბე ბის პრო ცე დუ რა ზე და ას ევე სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა-პა რა კე ბე ბის პრო ცე დუ რა ზე და ას ევე სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა-
ზე, პირ და პირ წა რუდ გი ნოს პარ ლა მენ ტს თა ვი სი ბი უჯ ეტი, რო-ზე, პირ და პირ წა რუდ გი ნოს პარ ლა მენ ტს თა ვი სი ბი უჯ ეტი, რო-
დე საც მთავ რო ბა უარს ამ ბობს გაზ რდი ლი მოთხოვ ნის დაკ მა-დე საც მთავ რო ბა უარს ამ ბობს გაზ რდი ლი მოთხოვ ნის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბა ზე (2017-2018)ყო ფი ლე ბა ზე (2017-2018)

„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ-
გა ნუ ლი კა ნო ნის ამ ჟა მად მოქ მე დი წე სის თა ნახ მად, სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტში სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ის შე სა ხებ კა-
ნონ პრო ექ ტის გა და მუ შა ვე ბუ ლი ვა რი ან ტის გან ხილ ვამ დე, სა-
ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო უფ ლე ბა მო სი ლია, 

11 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 67-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.
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სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტს წა რუდ გი ნოს მო საზ რე ბე ბი სა ერ-
თო სა სა მარ თლო ებ ისა და სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის დე პარ-
ტა მენ ტის და ფი ნან სე ბის ნა წი ლის პრო ექ ტის თა ობ აზე12.

2017 წლის ნო ემ ბრის თვე ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
სა მარ თლებ რივ სა კითხთა სამ მარ თვე ლომ მო ამ ზა და „სა ერ თო 
სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში 
გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი ცვლი ლე ბის პრო ექ ტი, რომ ლი თაც გა-
ნი საზღვრა სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა, პირ და პირ წა რუდ გი ნოს 
პარ ლა მენ ტს თა ვი სი ბი უჯ ეტი, რო ცა მთავ რო ბა უარს ამ ბობს 
გაზ რდი ლი მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე. სა მუ შაო ჯგუფ მა 
გა ნი ხი ლა პრო ექ ტი და იგ ეგ მე ბა კონ სულ ტა ცია სა ხელ მწი ფო 
უწყე ბებ თან, ცვლი ლე ბის ინ იც ირ ებ ის მიზ ნით.

1.2. სტრა ტე გი ული 1.2. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

ინ დი ვი დუ ალ ური მო სა მარ თლის ინ დი ვი დუ ალ ური მო სა მარ თლის 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფადა მო უკ იდ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

პროგ რა მა 1.2.1. – მო სა მარ თლის და ნიშ ვნის სის ტე მის პროგ რა მა 1.2.1. – მო სა მარ თლის და ნიშ ვნის სის ტე მის 
სრულ ყო ფა სრულ ყო ფა 
1.2.1.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მსმე ნე ლე ბი სა და მო სა-1.2.1.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მსმე ნე ლე ბი სა და მო სა-
მარ თლე თა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რის დახ-მარ თლე თა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რის დახ-
ვე წის მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა (2017)ვე წის მიზ ნით სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა (2017)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მსმე ნე ლე ბი სა და მო სა მარ-
თლე თა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ებ ის და სად გე ნად, აუც ილ ებ ელია 
შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ელ ება13. 

1.2.1.3. სკო ლის მსმენ ლე ბის, მო სა მარ თლე ობ ის კან დი და-1.2.1.3. სკო ლის მსმენ ლე ბის, მო სა მარ თლე ობ ის კან დი და-
ტებს შო რის კონ კურ სის დროს გა დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე-ტებს შო რის კონ კურ სის დროს გა დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე-
ბის შე სა ხებ წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)ბის შე სა ხებ წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)

სა მუ შაო ჯგუფ მა 2017 წლის 3 დე კემ ბრის სხდო მა ზე გა ნი ხი-
ლა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი და გა მოკ ვე თა ექ სპერ ტის ჩარ თვის 
12 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 67-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
13 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვრუ-
ლია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შესრუ-
ლება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის გადაწევა.
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სა ჭი რო ება. ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის – „სა სა მარ თლოს რე-
ფორ მის მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლო ში“ (შემ დგომ ში – ევ რო პის 
საბ ჭოს პრო ექ ტი) მხარ და ჭე რით, ჩა ტარ და კვლე ვა, რომ ლის 
ფარ გლებ შიც ექ სპერ ტმა შე ის წავ ლა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა-
მოც დი ლე ბა და შე იმ უშ ავა წი ნა და დე ბე ბი14. ამ ეტ აპ ზე, სა მუ შაო 
ჯგუფ ში გრძელ დე ბა მუ შა ობა კვლე ვის შე დე გე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით არ სე ბუ ლი წე სის გა ნახ ლე ბის თა ობ აზე.  

1.2.1.4. კან დი დატ თა შე ფა სე ბის და სა ბუ თე ბის და მი ღე ბუ ლი 1.2.1.4. კან დი დატ თა შე ფა სე ბის და სა ბუ თე ბის და მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა ნიზ მის შექ-გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის ეფ ექ ტი ანი მე ქა ნიზ მის შექ-
მნა (2017-2018)მნა (2017-2018)

კან დი და ტის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ-
რე ბის წე სი, რე ფორ მის მე სა მე ტალ ღის ფარ გლებ ში, „სა ერ თო 
სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო-
ნით და რე გუ ლირ და: დად გინ და გა სა ჩივ რე ბის სა ფუძ ვლე ბი, 
უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნო, სა დაც ხდე ბა გა სა ჩივ რე ბა, გა სა ჩივ-
რე ბის წე სი და ვა და15. კან დი და ტის შე ფა სე ბის და სა ბუ თე ბას-
თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი სირ თუ ლე ებ ის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რაც კენ ჭის ყრის ფა რუ ლო ბი თაა გა მოწ ვე ული,  მუ შა ობა 
გრძელ დე ბა. 

პროგ რა მა 1.2.2. – მო სა მარ თლე თა და წი ნა ურ ებ ის სის ტე მის პროგ რა მა 1.2.2. – მო სა მარ თლე თა და წი ნა ურ ებ ის სის ტე მის 
გან ვი თა რე ბაგან ვი თა რე ბა

1.2.2.1. ექ სპერ ტის მი ერ ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე-1.2.2.1. ექ სპერ ტის მი ერ ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე-
ბის შეს წავ ლა და წი ნა ურ ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი გზე ბის თა ობ აზე ბის შეს წავ ლა და წი ნა ურ ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი გზე ბის თა ობ აზე 
და რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)და რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)

14 ალბერს პ., მოსამართლეების მიერ ინტერესთა კონფლიქტის თავი-
დან აცილების წესებისა და სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავში-
რებული კანონმდებლობის სამართლებრივი ანალიზი, ხელმისაწვდო-
მია: https://www.coe.int/en/web/tbilisi/-/support-to-the-judicial-reform-in-georgi
a-discussion-on-the-confl ict-of-interest-rules-and-practices [23/07/2018].
15 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 354 მუხლი.
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მო სა მარ თლე თა და წი ნა ურ ებ ის სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით, USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით, უცხო ელ მა ექ სპერ-
ტმა მო ამ ზა და კვლე ვა სა ქარ თვე ლო ში მო სა მარ თლე თა და წი-
ნა ურ ებ ის შე სა ხებ16. ექ სპერ ტმა გააანალიზა მო სა მარ თლე თა 
და წი ნა ურ ებ ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სა უკ ეთ ესო სა ერ თა შო რი სო 
და ევ რო პუ ლი პრაქ ტი კა, შე აფ ასა სა ქარ თვე ლო ში მო სა მარ-
თლე თა და წი ნა ურ ებ ის არ სე ბუ ლი  სის ტე მა და მი სი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი. კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლია მო სა მარ თლე თა და წი ნა ურ ებ ის ოთხი მიდ გო მა. 
კერ ძოდ, და წი ნა ურ ება მა ღალ სა მო სა მარ თლო თა ნამ დე ბო ბა-
ზე უნ და მო იც ავ დეს მო სა მარ თლის საქ მი ან ობ ის ფორ მა ლი-
ზე ბუ ლი შე ფა სე ბის პრო ცესს ხა რის ხობ რივ და რა ოდ ენ ობ რივ 
კრი ტე რი უმ ებ ზე და აყ რდნო ბით. ამ ას თან, სა ჭი როა შე ფა სე ბის 
საბ ჭოს და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ შე ფა სე ბის, უფ-
ლე ბა მო სი ლე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ის ინ დი კა ტო რე ბის არ სე ბო ბა. 

1.2.2.2. მო სა მარ თლის და წი ნა ურ ებ ის ცხა დი, გამ ჭვირ ვა ლე 1.2.2.2. მო სა მარ თლის და წი ნა ურ ებ ის ცხა დი, გამ ჭვირ ვა ლე 
და ობი ექ ტურ კრი ტე რი უმ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სის ტე მის შე მუ შა-და ობი ექ ტურ კრი ტე რი უმ ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სის ტე მის შე მუ შა-
ვე ბა (2017-2018)ვე ბა (2017-2018)

რო გორც აღ ინ იშ ნა, USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით, ექ-
სპერ ტის მი ერ მომ ზად და ან გა რი ში „სა ქარ თვე ლო ში მო სა მარ-
თლე თა და წი ნა ურ ებ ის შე სა ხებ“17. აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით იგ ეგ მე ბა მო სა მარ თლის და წი ნა ურ ებ ის კრი ტე რი-
უმ ებ ისა და პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბა.

16 ზალარი ა., ანგარიში საქართველოში მოსამართლეთა დაწინაურე-
ბის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვი-
თარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი – „კანონის უზენა-
ესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG), იანვარი, 2018.
17 ზალარი ა., ანგარიში საქართველოში მოსამართლეთა დაწინაურე-
ბის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვი-
თარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი – „კანონის უზენა-
ესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG), იანვარი, 2018.
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1.2.2.3. მო სა მარ თლე თა მუდ მი ვი პრო ფე სი ული გან ვი თა-1.2.2.3. მო სა მარ თლე თა მუდ მი ვი პრო ფე სი ული გან ვი თა-
რე ბის სის ტე მის მე თო დო ლო გი ის შექ მნა, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა რე ბის სის ტე მის მე თო დო ლო გი ის შექ მნა, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა 
შე ფა სე ბის ფორ მა ლურ და არ აფ ორ მა ლურ სის ტე მებს შო რის შე ფა სე ბის ფორ მა ლურ და არ აფ ორ მა ლურ სის ტე მებს შო რის 
(2017-2018)(2017-2018)

 2017 წლის ნო ემ ბერ ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ და 
უზ ენა ეს მა სა სა მარ თლომ, ევ რო პის საბ ჭო სა და ეუთ ოს დე მოკ-
რა ტი ული ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის ოფ ის ის 
ორ გა ნი ზე ბით, გა მარ თეს სა მუ შაო შეხ ვედ რა, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც იმ სჯე ლეს მო სა მარ თლე თა შე ფა სე ბის რა ოდ ენ ობ-
რივ სის ტე მა ზე მო სა მარ თლე თა საქ მი ან ობ ის ხა რის ხობ რი ვი 
შე ფა სე ბის და მა ტე ბის შე სა ხებ. 

ექ სპერ ტთა მო საზ რე ბით, ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რი უმ ებ ის 
გა რე შე, მო სა მარ თლის საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბა სრულ ყო ფი ლი 
ვერ იქ ნე ბა. ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რი უმ ებ ის რა ოდ ენ ობა ან მა-
თი ხვედ რი თი წი ლი უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს რა ოდ ენ ობ რი ვი კრი-
ტე რი უმ ებ ის რა ოდ ენ ობ ას ან მათ ხვედ რით წილს18. და მა ტე ბით, 
შე საძ ლოა რა ოდ ენ ობ რი ვი ინ დი კა ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბაც. 

სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, შე იც ვლე ბა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს გა-
დაწყვე ტი ლე ბა სა ერ თო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლის საქ მი-
ან ობ ის ეფ ექ ტუ რო ბის შე ფა სე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ: 
მო სა მარ თლე თა საქ მი ან ობა შე ფას დე ბა რა ოდ ენ ობ რი ვი და 
ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რი უმ ებ ის მი ხედ ვით. იგ ეგ მე ბა აღ ნიშ ნუ-
ლი წე სის იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სხდო მა ზე გან ხილ ვა. 

1.2.2.4. სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე თა თა ნამ დე ბო ბა ზე 1.2.2.4. სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე თა თა ნამ დე ბო ბა ზე 
გამ წე სე ბის პრო ცე დუ რის, ვა დე ბის და კომ პე ტენ ცი ის თა ობ აზე გამ წე სე ბის პრო ცე დუ რის, ვა დე ბის და კომ პე ტენ ცი ის თა ობ აზე 
არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პრაქ ტი კის ან ალ იზი და შე-არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პრაქ ტი კის ან ალ იზი და შე-
სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გეგ მავს 
სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბის 

18 ამ მოსაზრებას ადასტურებს ევროპის მოსამართლეთა საკონსულ-
ტაციო საბჭოს (CCJE) მე-17 მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც, „შეფა-
სება უნდა ემყარებოდეს ობიექტურ კრიტერიუმებს“.
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პრო ცე დუ რე ბის, ვა დე ბი სა და კომ პე ტენ ცი ის თა ობ აზე სა ერ თა-
შო რი სო პრაქ ტი კის შეს წავ ლას, რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე-
ბის მიზ ნით19. 

1.2.2.5. ორ გა ნულ კა ნონ ში მომ ზა დე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 1.2.2.5. ორ გა ნულ კა ნონ ში მომ ზა დე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
წარ დგე ნა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის თვის მო საზ რე ბე ბის მი სა ღე ბად წარ დგე ნა ვე ნე ცი ის კო მი სი ის თვის მო საზ რე ბე ბის მი სა ღე ბად 
(2017)(2017)

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის შეს რუ ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია სა კა-
ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის მომ ზა დე ბა ზე20. 

პროგ რა მა 1.2.3. – მო სა მარ თლის შე უც ვლე ლო ბის პრინ ცი-პროგ რა მა 1.2.3. – მო სა მარ თლის შე უც ვლე ლო ბის პრინ ცი-
პის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფაპის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა

1.2.3.1. მო სა მარ თლე თა შე უც ვლე ლო ბის პრინ ცი პის უზ რუნ-1.2.3.1. მო სა მარ თლე თა შე უც ვლე ლო ბის პრინ ცი პის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად წი ნა და დე ბის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)ველ სა ყო ფად წი ნა და დე ბის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)

კონ სტი ტუ ცი ური კა ნო ნით დად გინ და მო სა მარ თლე თა შე უც-
ვლე ლო ბის პრინ ცი პი. კერ ძოდ, კონ სტი ტუ ცია გან საზღვრავს, 
რომ სა ერ თო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლის ჩა მო ცი ლე ბა საქ-
მის გან ხილ ვი სა გან, თა ნამ დე ბო ბი დან მი სი გა თა ვი სუფ ლე ბა 
ან სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე გა დაყ ვა ნა და საშ ვე ბია მხო ლოდ ორ-
გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზღვრულ შემ თხვე ვებ ში. სა სა მარ თლოს 
რე ორ გა ნი ზა ცია ან ლიკ ვი და ცია არ შე იძ ლე ბა გახ დეს უვ ად ოდ 
გამ წე სე ბუ ლი მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე-
ბის სა ფუძ ვე ლი21.

19 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვ-
რულია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შეს-
რულება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
20 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვ-
რულია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შეს-
რულება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
21 საქართველოს კონსტიტუციის 63-ე მუხლის მე-5 პუნქტი.
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1.2.3.2. მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო-1.2.3.2. მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის სა ფუძ ვლე ბის   დახ ვე წა (2017-2018)ბის სა ფუძ ვლე ბის   დახ ვე წა (2017-2018)

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტსა და იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს-
თან თა ნამ შრომ ლო ბით, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო ამ ზა დებს 
სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბულ სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და-
დე ბებს, მათ შო რის, ხვეწს დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა ფუძ ვლებს.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის იურ იდი ულ სა კითხთა კო მი-
ტე ტის ორ გა ნი ზე ბით, 2017 წლის გან მავ ლო ბა ში გა იმ არ თა 5 
სა მუ შაო შეხ ვედ რა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს, სა ერ თო სა-
სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე ებ ისა და სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ-
რი უწყე ბე ბის მო ნა წი ლე ობ ით. მათ ზე წარ მო ად გი ნეს ევ რო პის 
საბ ჭოს პრო ექ ტის მოწ ვე ული ექ სპერ ტის, გერ ჰარდ რა ის ნე რის 
(ევ რო პის მო სა მარ თლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (CCJE) 
ყო ფი ლი თავ მჯდო მა რე) რე კო მენ და ცი ები/კო მენ ტა რე ბი მო სა-
მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ვლე ბის 
თა ობ აზე. მო ნა წი ლე ებ მა ას ევე გა ნი ხი ლეს USAID/PROLoG-ის 
მხარ და ჭე რით მოწ ვე ული ამ ერ იკ ელი ექ სპერ ტის, ვიქ ტო რია 
ჰენ ლის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტი, „სა ქარ თვე ლოს სა ერ-
თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ-
ხის მგებ ლო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-2 მუხ ლში გან სა ხორ ცი ელ ებ-
ელი ცვლი ლე ბე ბის თა ობ აზე (დე ტა ლუ რად იხ. აქ ტი ვო ბა 2.1.1.).

პროგ რა მა 1.2.4. – ან აზღა ურ ებ ისა და სა პენ სიო სის ტე მის პროგ რა მა 1.2.4. – ან აზღა ურ ებ ისა და სა პენ სიო სის ტე მის 
გა მარ თვა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სადგა მარ თვა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად

1.2.4.1. მო სა მარ თლე თა ან აზღა ურ ებ ისა და სა პენ სიო სა ერ-1.2.4.1. მო სა მარ თლე თა ან აზღა ურ ებ ისა და სა პენ სიო სა ერ-
თა შო რი სო მო დე ლე ბის თა ობ აზე კვლე ვის გან ხორ ცი ელ ება თა შო რი სო მო დე ლე ბის თა ობ აზე კვლე ვის გან ხორ ცი ელ ება 
(2017-2018)(2017-2018)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა მარ თლებ რივ სა კითხთა 
სამ მარ თვე ლო უზ რუნ ველ ყოფს მო სა მარ თლე თა ან აზღა ურ-
ებ ისა და სა პენ სიო სა ერ თა შო რი სო მო დე ლე ბის თა ობ აზე 
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კვლე ვის ჩა ტა რე ბას კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან სა ხორ ცი ელ ებ ელი 
ცვლი ლე ბე ბის შე მო თა ვა ზე ბის მიზ ნით.

1.3. სტრა ტე გი ული მი ზა ნი1.3. სტრა ტე გი ული მი ზა ნი
მო სა მარ თლე თა მი უკ ერ ძო ებ-მო სა მარ თლე თა მი უკ ერ ძო ებ-
ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფალო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა

პროგ რა მა 1.3.1. – მო სა მარ თლე თა მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის გა-პროგ რა მა 1.3.1. – მო სა მარ თლე თა მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის გა-
რან ტი ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა კა ნონ მდებ ლო ბითრან ტი ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა კა ნონ მდებ ლო ბით

1.3.1.1. კან დი და ტის წარ სუ ლი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ წი ნა-1.3.1.1. კან დი და ტის წარ სუ ლი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ წი ნა-
და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და იმ გა რე მო ებ ებ ის გან საზღვრა, რომ-და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და იმ გა რე მო ებ ებ ის გან საზღვრა, რომ-
ლე ბიც შე საძ ლოა წარ მო შობ დეს ეჭ ვებს კან დი და ტის მი უკ ერ-ლე ბიც შე საძ ლოა წარ მო შობ დეს ეჭ ვებს კან დი და ტის მი უკ ერ-
ძო ებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით (2017)ძო ებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით (2017)

„სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ-
გა ნუ ლი კა ნო ნის ამ ჟა მად მოქ მე დი წე სის თა ნახ მად, კე თილ-
სინ დი სი ერ ებ ისა და კომ პე ტენ ტუ რო ბის კრი ტე რი უმ ებ ით მო სა-
მარ თლე ობ ის კან დი და ტე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელი 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მიზ ნით, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
უფ ლე ბა მო სი ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ული მო იძი ებს ინ ფორ-
მა ცი ას, რა დრო საც ის უფ ლე ბა მო სი ლია და უკ ავ შირ დეს მო სა-
მარ თლე ობ ის კან დი და ტის რე კო მენ და ტო რებს, ყო ფილ დამ-
საქ მებ ლებ სა და კო ლე გებს, შე სა ბა მი სი სას წავ ლებ ლის ად-
მი ნის ტრა ცი ასა და პე და გო გებს, აგ რეთ ვე იმ უწყე ბებს, სა დაც 
შე საძ ლოა ინ ახ ებ ოდ ეს მო ნა ცე მე ბი მო სა მარ თლე ობ ის კან დი-
და ტის ნა სა მარ თლო ბის, ად მი ნის ტრა ცი ული და დის ციპ ლი ნუ-
რი და ვე ბის და დარ ღვე ვის ჩა დე ნის შე სა ხებ. 

ამ ას თან, USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით მოწ ვე ული ექ-
სპერ ტი სა კუ თარ კვლე ვა ში ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს იუს ტი-
ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ კონ კურ სის გა მარ თვის ძი რი თად 
პრინ ცი პებ ზე, მო სა მარ თლე ობ ის კან დი და ტის შე სა ხებ არ სე ბუ-
ლი ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის პრო ცე სის მიზ ნებ სა და ამ ოც ან ებ-
ზე, ას ევე ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სათ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი-
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ებ ებ ზე22.
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მომ-

ზად და გა დაწყვე ტი ლე ბის პრო ექ ტი მო სა მარ თლე ობ ის კან დი-
და ტე ბის შერ ჩე ვის წეს ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე. კერ-
ძოდ, და მა ტე ბით დად გინ და გა რე მო ებ ები, რომ ლე ბიც შე საძ-
ლოა წარ მო შობ დეს ეჭ ვებს კან დი და ტის მი უკ ერ ძო ებ ლო ბას-
თან და კავ ში რე ბით და გა ნი საზღვრა, რომ და მო უკ იდ ებ ლო ბის, 
მი უკ ერ ძო ებ ლო ბი სა და სა მარ თლი ან ობ ის შე ფა სე ბი სას მხედ-
ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სა მო ქა ლა ქო 
ან ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის მიმ დი ნა რე ობ ის-
ას მო სა მარ თლე ობ ის კან დი და ტის ქცე ვის შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ექ ტი იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ 2018 წლის 21 მა ის ის 
სხდო მა ზე მი იღო23. 

1.3.1.2. ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის წე სე ბის გა ნახ ლე ბა (2017-1.3.1.2. ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის წე სე ბის გა ნახ ლე ბა (2017-
2018)2018)

ინ ტე რეს თა შე უთ ავ სებ ლო ბის სა კითხე ბი, რე ფორ მის მე სა-
მე ტალ ღის ფარ გლებ ში, „სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით და რე გუ ლირ და: გა ნი-
საზღვრა მო სა მარ თლის ვა კან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბის და სა კა ვე-
ბე ლი კონ კურ სის გა მარ თვი სას მო სა მარ თლე ობ ის კან დი და-
ტის უფ ლე ბა, და სა ბუ თე ბუ ლი შუ ამ დგომ ლო ბით მო ითხო ვოს 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წევ რის აც ილ ება, 
თუ არ სე ბობს ინ ტე რეს თა შე უთ ავ სებ ლო ბა, კერ ძოდ, გა რე მო-
ება, რო მე ლიც სა ეჭ ვოს ხდის საბ ჭოს ამ წევ რის ობი ექ ტუ რო-
ბას, და მო უკ იდ ებ ლო ბას ან/და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბას24.

 ამ ას თან, 2018 წლის 28 მარ ტს, ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში, მო ეწყო ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის თა ობ აზე ექ-

22 ბალანდი ტ., მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდა-
ტების შერჩევის პროცედურა, USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული 
კვლევა, 2017.
23იხ. http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2018/189.pdf [23/07/2018].
24 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 353 მუხლი.
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სპერ ტის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვის პრე ზენ ტა ცია და რე კო-
მენ და ცი ებ ის წარ მოდ გე ნა25. 

1.4. სტრა ტე გი ული მი ზა ნი1.4. სტრა ტე გი ული მი ზა ნი

და მო უკ იდ ებ ლო ბის და მი უკ-და მო უკ იდ ებ ლო ბის და მი უკ-
ერ ძო ებ ლო ბის დაც ვა და გავ-ერ ძო ებ ლო ბის დაც ვა და გავ-
ლე ნე ბის გან პრე ვენ ცი ის უზ-ლე ნე ბის გან პრე ვენ ცი ის უზ-
რუნ ველ ყო ფა  რუნ ველ ყო ფა  

პროგ რა მა 1.4.1. – სა სა მარ თლო სის ტე მის შიგ ნით ინ დი ვი-პროგ რა მა 1.4.1. – სა სა მარ თლო სის ტე მის შიგ ნით ინ დი ვი-
დუ ალ ური მო სა მარ თლის და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაც ვის მე ქა-დუ ალ ური მო სა მარ თლის და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაც ვის მე ქა-
ნიზ მე ბის გაძ ლი ერ ებანიზ მე ბის გაძ ლი ერ ება

1.4.1.1. მო სა მარ თლი სათ ვის ქმე დი თი მი სა გებ ლის (legal 1.4.1.1. მო სა მარ თლი სათ ვის ქმე დი თი მი სა გებ ლის (legal 
remedy) უფ ლე ბი სა და  შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რის შე და რე ბი თი remedy) უფ ლე ბი სა და  შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რის შე და რე ბი თი 
კვლე ვა, მი სი შე მო ღე ბის სა ჭი რო ებ ის გან საზღვრა (იმ შემ-კვლე ვა, მი სი შე მო ღე ბის სა ჭი რო ებ ის გან საზღვრა (იმ შემ-
თხვე ვა ში თუ საფ რთხე ემ უქ რე ბა ან ირ ღვე ვა მო სა მარ თლე თა თხვე ვა ში თუ საფ რთხე ემ უქ რე ბა ან ირ ღვე ვა მო სა მარ თლე თა 
და მო უკ იდ ებ ლო ბა) და შე სა ბა მი სი შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნა ორ-და მო უკ იდ ებ ლო ბა) და შე სა ბა მი სი შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნა ორ-
გა ნულ კა ნონ ში (2017)გა ნულ კა ნონ ში (2017)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა მარ თლებ რივ სა კითხთა 
სამ მარ თვე ლო გეგ მავს მო სა მარ თლი სათ ვის ქმე დი თი მი სა-
გებ ლის (legal remedy) უფ ლე ბის და შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რის 
თა ობ აზე შე და რე ბი თი კვლე ვის ჩა ტა რე ბას, წი ნა და დე ბე ბი სა 
და რე კო მენ და ცი ებ ის შე მუ შა ვე ბას26. 

25 ალბერს პ., მოსამართლეების მიერ ინტერესთა კონფლიქტის თავი-
დან აცილების წესებისა და სტანდარტების გამოყენებასთან დაკავში-
რებული კანონმდებლობის სამართლებრივი ანალიზი, ხელმისაწვდო-
მია: https://www.coe.int/en/web/tbilisi/-/support-to-the-judicial-reform-in-georgi
a-discussion-on-the-confl ict-of-interest-rules-and-practices [23/07/2018].
26ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვრუ-
ლია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შესრუ-
ლება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
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1.4.1.2. კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, მო სა მარ თლე თა მო ნა წი ლე ობ-1.4.1.2. კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, მო სა მარ თლე თა მო ნა წი ლე ობ-
ით, მა ტე რი ალ ური თუ საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მა-ით, მა ტე რი ალ ური თუ საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მა-
თა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით, რომ ლე ბიც ზღუ დავს მო სა მარ-თა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით, რომ ლე ბიც ზღუ დავს მო სა მარ-
თლის მი ხე დუ ლე ბის ფარ გლებს და არ იძ ლე ვა ში ნა გა ნი რწმე-თლის მი ხე დუ ლე ბის ფარ გლებს და არ იძ ლე ვა ში ნა გა ნი რწმე-
ნის შე სა ბა მი სი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ნის შე სა ბა მი სი გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
(2017-2018)(2017-2018)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა მარ თლებ რივ სა კითხთა 
სამ მარ თვე ლო გეგ მავს აღ ნიშ ნულ სა კითხთან და კავ ში რე ბით 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბას. 

1.4.1.4. წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი-1.4.1.4. წი ნა და დე ბის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი-
ნებს რე გი ონ ის მო სა მარ თლე ებ ის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდას იუს-ნებს რე გი ონ ის მო სა მარ თლე ებ ის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რდას იუს-
ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ან ობ აში (2017-2018)ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ან ობ აში (2017-2018)

იხ. 1.1.3.2 აქ ტი ვო ბა.

1.4.1.5. ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა, რომ მარ თლმსა ჯუ ლე ბას-1.4.1.5. ღო ნის ძი ებ ებ ის გა ტა რე ბა, რომ მარ თლმსა ჯუ ლე ბას-
თან და კავ ში რე ბულ კონ ფე რენ ცი ებ ზე სის ტე მა ტუ რად მო იწ ვი-თან და კავ ში რე ბულ კონ ფე რენ ცი ებ ზე სის ტე მა ტუ რად მო იწ ვი-
ონ რე გი ონ ის მო სა მარ თლე ები (2017-2018)ონ რე გი ონ ის მო სა მარ თლე ები (2017-2018)

იხ. 1.1.3.2 აქ ტი ვო ბა.

პროგ რა მა 1.4.2. – სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაც-პროგ რა მა 1.4.2. – სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბის დაც-
ვა ზე გავ ლე ნის გან ვა ზე გავ ლე ნის გან 

1.4.2.1. სა სა მარ თლოს/მო სა მარ თლის და იუს ტი ცი ის უმ-1.4.2.1. სა სა მარ თლოს/მო სა მარ თლის და იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭოს/საბ ჭოს წევ რე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბის დარ-აღ ლე სი საბ ჭოს/საბ ჭოს წევ რე ბის და მო უკ იდ ებ ლო ბის დარ-
ღვე ვის, მათ საქ მი ან ობ აში უკ ან ონო ჩა რე ვი სა თუ ზე წო ლის ღვე ვის, მათ საქ მი ან ობ აში უკ ან ონო ჩა რე ვი სა თუ ზე წო ლის 
შემ თხვე ვებ ზე რე აგ ირ ებ ისა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის სის ტე მის შემ თხვე ვებ ზე რე აგ ირ ებ ისა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის სის ტე მის 
კვლე ვა და მი სი შე მო ღე ბის სა ჭი რო ებ ის გან საზღვრა (2017)კვლე ვა და მი სი შე მო ღე ბის სა ჭი რო ებ ის გან საზღვრა (2017)

ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, უცხო ელ მა ექ-
სპერ ტებ მა მო ამ ზა დეს სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ აში უკ ან ონო 
ჩა რე ვი სა თუ ზე წო ლის შემ თხვე ვებ ზე ევ რო პის საბ ჭოს ფარ-
გლებ ში არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის ან ალ იზი და რე კო მენ და-
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ცი ები27, რო მე ლიც იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წევ რებ სა და 
შე სა ბა მი სი სა მუ შაო ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებს წა რუდ გი ნეს 
2018 წლის 3-4 მა ისს გა მარ თულ სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე. კვლე-
ვა ზე დაყ რდნო ბით, სა მუ შაო ჯგუ ფი უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იმ-
სჯე ლებს სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ აში უკ ან ონო ჩა რე ვი სა და 
ზე წო ლის შემ თხვე ვებ ზე რე აგ ირ ებ ისა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა ჭი რო ებ აზე. 

1.4.2.2. „სა სა მარ თლო სად მი უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბის“ ინ სტი ტუ-1.4.2.2. „სა სა მარ თლო სად მი უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბის“ ინ სტი ტუ-
ტის დახ ვე წის სა ჭი რო ებ ის კვლე ვა და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ გა უმ-ტის დახ ვე წის სა ჭი რო ებ ის კვლე ვა და სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ გა უმ-
ჯო ბე სე ბა (2017-2018)ჯო ბე სე ბა (2017-2018)

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა მარ თლებ რივ სა კითხთა 
სამ მარ თვე ლო გეგ მავს კვლე ვის ჩა ტა რე ბას, რომ ლის ფარ-
გლებ შიც შე ის წავ ლი ან აღ ნიშ ნულ სა კითხთან და კავ ში რე ბით 
ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას, გააანალიზებენ სა სა-
მარ თლო ში გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და და საშ ვე ბი კრი-
ტი კის ფარ გლე ბის შე სა ხებ ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბებს. 

პროგ რა მა 1.4.3. – სა ზო გა დო ებ ას თან კო მუ ნი კა ცი ის გაძ-პროგ რა მა 1.4.3. – სა ზო გა დო ებ ას თან კო მუ ნი კა ცი ის გაძ-
ლი ერ ება, სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის ლი ერ ება, სა სა მარ თლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
შე სა ხებ ცნო ბი ერ ებ ისა და კულ ტუ რის ამ აღ ლე ბის ხელ შე-შე სა ხებ ცნო ბი ერ ებ ისა და კულ ტუ რის ამ აღ ლე ბის ხელ შე-
საწყო ბადსაწყო ბად

1.4.3.1. სა ზო გა დო ებ ას თან სა სა მარ თლოს ეფ ექ ტი ანი კო მუ-1.4.3.1. სა ზო გა დო ებ ას თან სა სა მარ თლოს ეფ ექ ტი ანი კო მუ-
ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა და ამ ოქ მე დე ბა (2017)ნი კა ცი ის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა და ამ ოქ მე დე ბა (2017)

27 არნაუდოვსკა ა., იუსტიციის უმაღლესი საბჭოების მიერ გარე ზე-
წოლით გამოწვეულ წნეხთან გამკლავების საუკეთესო პრაქტიკული 
მაგალითები, ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების გამოცდილების სა-
ფუძველზე; ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) 
№18 დასკვნის შედარებითი ანალიზი, იანვარი, 2018; გისი ლ., მედია 
და სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში, ანგარიში ევროპის 
საბჭოს შერჩეულ წევრ ქვეყნებში მედიისა და სასამართლო ხელი-
სუფლების ურთიერთობის საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ და რეკო-
მენდაციები, ევროპის საბჭოს სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის 
პროექტი, იანვარი, 2018. 
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აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ იხ. ქვე მოთ, აქ ტი ვო ბა 2.4.228.
1.4.3.2. სპი კერ-მო სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლი ერ ება 1.4.3.2. სპი კერ-მო სა მარ თლის ინ სტი ტუ ტის გაძ ლი ერ ება 

(2017)(2017)
აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ იხ. ქვე მოთ, აქ ტი ვო ბა 2.4.229.
1.4.3.3. სა ზო გა დო ებ ის და სხვა დას ხვა პრო ფე სი ის წარ მო-1.4.3.3. სა ზო გა დო ებ ის და სხვა დას ხვა პრო ფე სი ის წარ მო-

მად გენ ლე ბის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ის და-მად გენ ლე ბის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის ღო ნის ძი ებ ებ ის და-
გეგ მვა და გან ხორ ცი ელ ება, მიმ დი ნა რე საქ მე ებ ის გა შუ ქე ბას-გეგ მვა და გან ხორ ცი ელ ება, მიმ დი ნა რე საქ მე ებ ის გა შუ ქე ბას-
თან და კავ ში რე ბით (2017)თან და კავ ში რე ბით (2017)

აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ იხ. აქ ტი ვო ბა 2.4.230.

პროგ რა მა 1.4.4. – და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო ებ ლო-პროგ რა მა 1.4.4. – და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა და მი უკ ერ ძო ებ ლო-
ბის თვალ სა ჩი ნო ებ ის გაზ რდა და დარ ღვე ვე ბის პრე ვენ ციაბის თვალ სა ჩი ნო ებ ის გაზ რდა და დარ ღვე ვე ბის პრე ვენ ცია

1.4.4.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის გამ ჭვირ-1.4.4.1. იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის გამ ჭვირ-
ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი სა და ან გა რი შე-ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, გა დაწყვე ტი ლე ბე ბი სა და ან გა რი შე-
ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვით (2017)ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვით (2017)

2018 წლის 20 იან ვარს, სა ქარ თვე ლოს მო სა მარ თლე თა 22-ე 
კონ ფე რენ ცი აზე, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლო სა და 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ 
და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მდი ვან მა ყო ველ წლი ური 
მოხ სე ნე ბა წა რად გი ნეს. მოხ სე ნე ბა გან თავ სდა სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა მარ თლო სა და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 
ოფ იცი ალ ურ ვებ გვერ დებ ზე31.

28 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვ-
რულია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შეს-
რულება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
29 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვ-
რულია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შეს-
რულება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
30 ვინაიდან აღნიშნული აქტივობის შესრულების ვადად განსაზღვ-
რულია 2017 წელი და ამ ვადაში ობიექტურად ვერ ესწრება მისი შეს-
რულება, მიზანშეწონილია აქტივობის შესრულების ვადის შესაბამისი 
ცვლილება.
31იხ.http://www.supremecourt.ge/news/id/1570, http://hcoj.gov.ge/files/news/%E1%8
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი, ის ევე რო გორც სა მუ შაო ჯგუ ფის დღის წეს რი გი და 
შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მე ბი, სის ტე მა ტუ რად ქვეყ ნდე ბა იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ოფ იცი ალ ურ ვებ გვერ დზე.

1.4.4.2. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო-1.4.4.2. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო-
ბის ამ აღ ლე ბი სათ ვის ღო ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვა და გან ხორ ცი-ბის ამ აღ ლე ბი სათ ვის ღო ნის ძი ებ ებ ის და გეგ მვა და გან ხორ ცი-
ელ ება (2017-2018)ელ ება (2017-2018)

გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ფონ დის 
(შემ დგომ ში GIZ) მხარ და ჭე რით, სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის 
მო სა მარ თლე თა მო ნა წი ლე ობ ით შექ მნი ლია სა მუ შაო ჯგუ ფი, 
რო მე ლიც სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე ებ ზე სა სა-
მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბის მე თო დო ლო გი ის, 
სტან დარ ტე ბი სა და კრი ტე რი უმ ებ ის სა კითხებ ზე მუ შა ობს. სა მუ-
შაო ჯგუ ფის ფარ გლებ ში, დრეზ დე ნი სა და ჰამ ბურ გის სა სა მარ-
თლოს მო სა მარ თლე ები სა კონ სულ ტა ციო წი ნა და დე ბებს მო სა-
მარ თლე ებს წა რუდ გე ნენ და გა დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბის 
მე თო დო ლო გი ის თა ობ აზე გერ მა ნი ისა და სა ქარ თვე ლოს გა-
მოც დი ლე ბას გა ნი ხი ლა ვენ. 

 სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სის ხლის სა-
მარ თლის საქ მე თა პა ლა ტის, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა-
მარ თლოს სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის დე პარ ტა-
მენ ტის, სტა ტის ტი კის სექ ტო რის და ან ალ იტ იკ ური გან ყო ფი ლე-
ბი სა და ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ერ თობ ლი ვი ძა ლის ხმე ვით, 
მომ ზად და კვლე ვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბებ ში (პირ ვე-
ლი და მე ორე ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ები) აღ კვე თის ღო ნის-
ძი ებ ის გა მო ყე ნე ბის და სა ბუ თე ბის შე სა ხებ.

1.4.4.3. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის 1.4.4.3. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის 
პრაქ ტი კის დახ ვე წა  (2017)პრაქ ტი კის დახ ვე წა  (2017)

ამ ჟა მად, დაშ ტრი ხუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის გან თავ სე ბა 
ხდე ბა info.court.ge-ზე, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი ვებ გვერ დი, სის წრა-

3%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%9
4%E1%83%91%E1%83%90.pdf  [23/07/2018].
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ფი სა და მო ხერ ხე ბუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, გა მარ თუ ლად არ 
მუ შა ობს. მას დღი ურ ად და ახ ლო ებ ით 1500-2000 მომ ხმა რე ბე-
ლი იყ ენ ებს. 

სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ის ჯგუ ფის მი ერ მომ ზა დე-
ბუ ლი დას კვნის თა ნახ მად, აუც ილ ებ ელია სა მი ვე ინ სტან ცი ის 
სა სა მარ თლოს გა ერ თი ან ებ ული სა ძი ებო სის ტე მის შექ მნა, 
რო მე ლიც სა სა მარ თლო ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა დაშ ტრი ხუ ლი გა-
ნა ჩე ნის, სა ბო ლოო დო კუ მენ ტის, სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბი სა და 
სა სა მარ თლო ში და ნიშ ნუ ლი სხდო მე ბის მო ძებ ნის შე საძ ლებ-
ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 

2018 წლის გა ზაფხულ ზე, 4 დო ნო რის (ევ რო პის საბ ჭო, ევ-
რო კავ ში რი, USAID/PROLOG, GIZ) ერ თობ ლი ვი ინ იცი ატ ივ ით, 
შე ირ ჩა კომ პა ნია (ICT Business Council) IT აუდ იტ ის გან ხორ ცი-
ელ ებ ის მიზ ნით. კერ ძოდ, კომ პა ნი ის მი ერ მიმ დი ნა რე ობს ელ-
ექ ტრო ნუ ლი საქ მის წარ მო ებ ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის და შე სა ბა მი-
სი ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბის დი აგ ნოს ტი რე ბა; სა სა მარ თლო ში 
არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის (ად ამი ან ური და მა ტე რი ალ ური, მათ 
შო რის, ქსე ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა) შე ფა სე ბა; საქ მის ელ ექ-
ტრო ნუ ლი გა ნა წი ლე ბის სრულ ფა სოვ ნად და ნერ გვი სათ ვის 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა;  სა სა მარ თლო გა-
დაწყვე ტი ლე ბე ბის სა ჯა რო ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა ელ ექ ტრო ნუ-
ლი საქ მის წარ მო ებ ის პროგ რა მის სრულ ყო ფი ლად ამ უშ ავ ებ-
ამ დე/ამ უშ ავ ებ ის გა რე შე.

2018 წლის ბო ლომ დე, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ-
თლო info.court.ge-ს გა მარ თულ მუ შა ობ ას სა კუ თა რი რე სურ სით 
უზ რუნ ველ ყოფს.
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2. სტრა ტე გი ული 2. სტრა ტე გი ული 
მი მარ თუ ლე ბამი მარ თუ ლე ბა

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე-ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფაბის უზ რუნ ველ ყო ფა

2.1. სტრა ტე გი-2.1. სტრა ტე გი-
ული მი ზა ნიული მი ზა ნი

მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა ფუძ ვლე ბი სა და ეთ იკ ის ნორ მე ბის სა ფუძ ვლე ბი სა და ეთ იკ ის ნორ მე ბის 
დახ ვე წა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-დახ ვე წა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე-
ბის შე სა ბა მი სადბის შე სა ბა მი სად

პროგ რა მა 2.1.1.პროგ რა მა 2.1.1. – პროგ რა მე ბი მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის- – პროგ რა მე ბი მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის სა ხე ებ ისა და სა ფუძ ვლე ბის დახ ვე წამგებ ლო ბის სა ხე ებ ისა და სა ფუძ ვლე ბის დახ ვე წა

2.1.1.1. სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის-2.1.1.1. სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის  სა ფუძ ვლე ბის დახ ვე წის თვის წი ნა და დე ბე ბის მო-მგებ ლო ბის  სა ფუძ ვლე ბის დახ ვე წის თვის წი ნა და დე ბე ბის მო-
სამ ზა დებ ლად (2017)სამ ზა დებ ლად (2017)

2017 წლის მე ორე ნა ხევ რი დან და იწყო სა სა მარ თლო რე-
ფორ მის მე ოთხე ტალ ღა, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის იურ-
იდი ული კო მი ტე ტის, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ-
ჭოს, სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს, სა ქარ თვე ლოს 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ-
ის (ევ რო კავ ში რი, ევ რო პის საბ ჭო, GIZ, USAID/PROLoG) მო ნა-
წი ლე ობ ით. ჯგუფ მა 2017 წელს გა მარ თა 5 სა მუ შაო შეხ ვედ რა, 
ხო ლო 2018 წელს – 3, რომ ლებ შიც მო ნა წი ლე ობა ას ევე მი იღ ეს 
და ინ ტე რე სე ბულ მა მო სა მარ თლე ებ მა და სა ერ თა შო რი სო ექ-
სპერ ტებ მა. 

2.1.1.2. სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტის მი ერ არ სე ბუ ლი მდგო-2.1.1.2. სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტის მი ერ არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ობ ის შე ფა სე ბა და რე კო მენ და ცი ებ ის წარ მოდ გე ნა (2017)მა რე ობ ის შე ფა სე ბა და რე კო მენ და ცი ებ ის წარ მოდ გე ნა (2017)

დის ციპ ლი ნუ რი კა ნონ მდებ ლო ბის სრულ ყო ფას თან და კავ-
ში რე ბით, სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რის ფორ მატ ში გან ხი ლუ ლია 
ევ რო პის საბ ჭოს მოწ ვე ული ექ სპერ ტის, გერ ჰარდ რა ის ნე რის 
(ევ რო პის მო სა მარ თლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (CCJE) ყო-
ფი ლი თავ მჯდო მა რე), USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით მოწ ვე-
ული ექ სპერ ტის – ვიქ ტო რია ჰენ ლის, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის 
ხელ მძღვა ნე ლის – რე ნა ტა ვინ ტე რი სა და ამ ავე პრო ექ ტის ექ-
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სპერ ტის, გა ერ ოს სპე ცი ალ ური ტრი ბუ ნა ლის სა ერ თა შო რი სო 
მო სა მარ თლის, აგ ნეშ კა მი ლატ რის რე კო მენ და ცი ები. წარ მოდ-
გე ნი ლი მო საზ რე ბე ბი ას ახ ულია ში და სა მუ შაო დო კუ მენ ტში, სა-
მო სა მარ თლო ქცე ვის ბან გა ლო რის პრინ ცი პე ბის სტრუქ ტუ რის 
შე სა ბა მი სად. 

არ სე ბულ ფორ მატ ში ას ევე და იწყო სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა-
და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა „სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მიზ-
ნით32. შე დე გად, ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის იერ არ ქი ის დო ნე ზე მო-
წეს რიგ და მო სა მარ თლე თა მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის, დის ციპ ლი-
ნუ რი სა მარ თლწარ მო ებ ის პრო ცე დუ რუ ლი სა კითხე ბი.

2.1.1.3. მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ვლე ბის 2.1.1.3. მო სა მარ თლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ვლე ბის 
დახ ვე წის თვის წი ნა და დე ბე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)დახ ვე წის თვის წი ნა და დე ბე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის იურ იდი ული კო მი ტე ტის და 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ცალ-ცალ-
კე შე მუ შავ და კონ კრე ტუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო წი ნა და დე ბე ბი. 
სა მუ შაო ჯგუ ფის 2 შეხ ვედ რის შე დე გად, ორ ივე სა კა ნონ მდებ-
ლო წი ნა და დე ბა შე ჯერ და. სა ბო ლო ოდ, შე იქ მნა ერ თი ანი კა-
ნონ პრო ექ ტი, სა დაც ას ახ ულია:

 სა მარ თლებ რი ვი დე ფი ნი ცი ები მო სა მარ თლის დის ციპ ლი-
ნუ რი გა დაც დო მის არ სის, გან ზრა ხი ან გა უფ რთხი ლე ბე ლი 
ქმე დე ბის და ბრა ლის შე სა ხებ33.

32 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 16 
ნოემბრის №2/5/658 გადაწყვეტილება საქმეზე – საქართველოს მოქა-
ლაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.
33 დისციპლინური გადაცდომა არის მხოლოდ „საერთო სასამართ-
ლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწი-
ნებული, მოსამართლის განზრახი ან გაუფრთხილებელი ქმედება. 
განზრახ დისციპლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომლის 
ჩადენისას მოსამართლე აცნობიერებდა საკუთარი ქმედების მავნე 
შედეგის დადგომის შესაძლებლობას; გაუფრთხილებლობით დისციპ-
ლინურ გადაცდომად ჩაითვლება ქმედება, რომლის  ჩადენისას მოსა-
მართლე არ ითვალისწინებდა თავისი ქმედების მავნე შედეგის დად-
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 მო სა მარ თლის მი ერ ჩა დე ნი ლი დარ ღვე ვის მცი რე მნიშ-
ვნე ლო ბის მქო ნე დარ ღვე ვად მიჩ ნე ვის პი რო ბე ბი, რა ზეც 
მო სა მარ თლეს არ უნ და და ეკ ის როს დის ციპ ლი ნუ რი სახ-
დე ლი34. 

 მო სა მარ თლის დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის კონ კრე ტუ-
ლი ჩა მო ნათ ვა ლი, ისე, რომ, ერ თი მხრივ, მო სა მარ თლი-
სათ ვის გან ჭვრე ტა დი იყ ოს, თუ რა სა ხის ქმე დე ბი სათ ვის 
და აწ ეს ებს კა ნო ნი დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის მგებ ლო ბას, მე-
ორე მხრივ კი, რე აგ ირ ებ ის გა რე შე არ დარ ჩეს ის ეთი ქმე-
დე ბე ბი, რომ ლე ბიც, მარ თა ლია, არ არ ის ას ახ ული ამ ჩა-
მო ნათ ვალ ში, თუმ ცა აშ კა რად არ ღვევს სა ზო გა დო ებ რივ 
წეს რიგს ან ეწ ინა აღ მდე გე ბა სა ზო გა დო ებ აში სა ყო ველ თა-
ოდ აღი არ ებ ულ ზნე ობ რივ ნორ მებს, რი თაც ზი ანი ად გე ბა 
სა სა მარ თლოს ავ ტო რი ტეტს და მის და მი სა ზო გა დო ებ ის 
ნდო ბას. კერ ძოდ:

  სა მო სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ება პი-
რა დი ინ ტე რე სის, პო ლი ტი კუ რი ან სო ცი ალ ური ზე გავ ლე-
ნით; 

  სხვა მო სა მარ თლის საქ მი ან ობ აში ჩა რე ვა საქ მის შე დეგ ზე 
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მიზ ნით;

  მო სა მარ თლის მი ერ აზ რის სა ჯა როდ გა მო ხატ ვა სა სა მარ-
თლოს მი ერ გან სა ხილ ველ საქ მე ზე, რა მაც შე იძ ლე ბა არ სე-
ბი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს საქ მის მი უკ ერ ძო ებ ელ გან ხილ-
ვა ზე; დის ციპ ლი ნურ გა დაც დო მად არ მი იჩ ნე ვა სა ზო გა დო-

გომის შესაძლებლობას, თუმცა – უნდა გაეთვალისწინებინა და შეეძ-
ლო კიდეც გაეთვალისწინებინა ის; მოსამართლეს დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ ბრალეული ქმედების ჩადენის-
თვის, ესე იგი – მხოლოდ მაშინ, თუ მას ობიექტურად შეეძლო და არ 
განუხორციელებია სათანადო ქმედება დისციპლინური გადაცდომის 
თავიდან ასაცილებლად.
34 დისციპლინურ გადაცდომად არ იქნება მიჩნეული ისეთი ქმედება, 
რომელსაც – თუმცა ფორმალურად შეიცავს კანონით გათვალისწინე-
ბული რომელიმე ქმედების ნიშნებს, – მცირე მნიშვნელობის გამო არ 
გამოუწვევია ისეთი ზიანი, რომელიც აუცილებელს გახდიდა მისი ჩა-
დენისთვის დისციპლინურ პასუხისმგებლობას, ან არ შეუქმნია ასეთი 
ზიანის საფრთხე.
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ებ ის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით საქ მეს თან და კავ ში რე ბულ 
ფაქ ტებ ზე გან მარ ტე ბე ბის გა კე თე ბა;

  მო სა მარ თლის მი ერ გან სა ხილ ვე ლი საქ მის შე დე გე ბის წი-
ნას წარ გამ ჟღავ ნე ბა, რაც არ სე ბით გავ ლე ნას ახ დენს საქ-
მის მი უკ ერ ძო ებ ელ გან ხილ ვა ზე, გარ და საპ რო ცე სო კა-
ნონ მდებ ლო ბით გან საზღვრუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა;  

  „სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე ებ თან კო მუ ნი-
კა ცი ის წე სის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-3 მუხ-
ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის, ან მე-4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის 
მოთხოვ ნა თა დარ ღვე ვა;

  საქ მის აც ილ ებ აზე/თვი თა ცი ლე ბა ზე უარ ის თქმა, რო ცა სა-
ხე ზეა საქ მის აც ილ ებ ის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი აშ-
კა რა სა ფუძ ვე ლი;

  გა წევ რი ან ება პო ლი ტი კურ გა ერ თი ან ებ აში, პო ლი ტი კუ რი 
საქ მი ან ობა, სა არ ჩევ ნო სუ ბი ექ ტის სა ჯა რო მხარ და ჭე რა 
ნე ბის მი ერი ფორ მით ან პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის სა ჯა-
რო გა მო ხატ ვა;

  კო რუფ ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი, ანუ „სა ჯა რო და წე-
სე ბუ ლე ბა ში ინ ტე რეს თა შე უთ ავ სებ ლო ბი სა და კო რუფ ცი ის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-5, 52, მე-8, მე-10, მე-11, 
მე-13, 134, 135, 204 მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ-
თალ დარ ღვე ვე ბი;

  მო სა მარ თლის მი ერ პი რა დი და ინ ტენ სი ური (მე გობ რუ ლი, 
ოჯ ახ ური) ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბა უშუ ალ ოდ მის მი ერ 
გან სა ხილ ველ საქ მე ში პრო ცე სის მო ნა წი ლეს თან, რაც იწ-
ვევს მო სა მარ თლის მი კერ ძო ებ ას ან/და პრო ცე სის მო ნა წი-
ლის თვის უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბას;

  სა სა მარ თლოს თათ ბი რის სა იდ უმ ლო ებ ის გამ ჟღავ ნე ბა;
  სა მო სა მარ თლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას 
სიტყვი ერი ან სხვა ფორ მით გა მო ხა ტუ ლი დის კრი მი ნა ცი-
ული ქმე დე ბა ნე ბის მი ერი პი რის მი მართ ამა თუ იმ სა ფუძ-
ვლით;

  სა სა მარ თლოს აპ არ ატ ის თა ნამ შრომ ლის ან სა სა მარ თლო 
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პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი ერ სა სა მარ თლო პრო ცე სის სხვა 
მო ნა წი ლის მი მართ სიტყვი ერი ან სხვა ფორ მით გა მო ხა-
ტუ ლი დის კრი მი ნა ცი ული ქმე დე ბის რე აგ ირ ებ ის გა რე შე 
და ტო ვე ბა;

  საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი ვა დის არ ას-
აპ ატიო მი ზე ზით დარ ღვე ვა. დარ ღვე ვა არ ჩა ით ვლე ბა არ-
ას აპ ატი ოდ, თუ მო სა მარ თლემ ობი ექ ტურ გა რე მო ებ ათა 
(საქ მე თა სიმ რავ ლე, საქ მის სირ თუ ლე და სხვა) გა მო ვერ 
შეძ ლო მი თი თე ბუ ლი ვა დის დაც ვა;

  სხვა მო სა მარ თლის, სა სა მარ თლოს აპ არ ატ ის თა ნამ შრომ-
ლის ან  სა სა მარ თლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი მართ აშ კა-
რა უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბის გა მო ხატ ვა;  

  საქ მის უს აფ უძ ვლო და და უს აბ უთ ებ ელი თვი თა ცი ლე ბა; 
  სხვა მო სა მარ თლის, სა სა მარ თლოს აპ არ ატ ის თა ნამ შრომ-
ლის ან სა სა მარ თლო პრო ცე სის მო ნა წი ლის მი ერ კა ნო ნი-
სა და პრო ფე სი ული ეთ იკ ის წე სე ბის შე საძ ლო დარ ღვე ვის 
ფაქ ტის რე აგ ირ ებ ის გა რე შე და ტო ვე ბა, თუ მო სა მარ თლე 
ამ ფაქ ტის თვით მხილ ვე ლია;

  მო სა მარ თლის მა ღა ლი სტა ტუ სი სათ ვის შე უფ ერ ებ ელი 
ქმე დე ბე ბი (ქცე ვე ბი), ჩა დე ნი ლი სა სა მარ თლო ში ან მის გა-
რეთ, რომ ლე ბიც აშ კა რად არ ღვევს სა ზო გა დო ებ რივ წეს-
რიგს ან სა ყო ველ თა ოდ აღი არ ებ ულ ზნე ობ რივ ნორ მებს 
და ამ ით ბღა ლავს სა სა მარ თლოს ავ ტო რი ტეტს ან ზი ანს 
აყ ენ ებს სა სა მარ თლო სად მი ნდო ბას.

 მოქ მე დი კა ნო ნით, მო სა მარ თლეს შე იძ ლე ბა და ეკ ის როს 
დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა დაც დო მის ჩა დე ნი-
დან 5 წლის გან მავ ლო ბა ში; მიჩ ნე ულია, რომ ეს არ ის არ-
აპ რო პორ ცი ულ ად დი დი ვა და, რის გა მოც იგი შე იც ვლე ბა 
3-წლი ანი ვა დით;

 მოქ მე დი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დის ციპ ლი ნურ სახ-
დე ლებს ემ ატ ება ორი ახ ალი სახ დე ლი: 

  ხელ ფა სის 5-დან 20%-მდე დაქ ვით ვა არა უმ ეტ ეს 1 წლის 
გან მავ ლო ბა ში;



34

  სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის, თავ მჯდო მა რის პირ ვე ლი 
მო ად გი ლის ან მო ად გი ლის, სა სა მარ თლო კო ლე გი ის ან 
პა ლა ტის თავ მჯდო მა რის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ-
ლე ბა (ამ ჟა მად ეს სან ქცია ით ვლე ბა დის ციპ ლი ნუ რი ზე-
მოქ მე დე ბის ღო ნის ძი ებ ად);
იზ რდე ბა და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რის და მო უკ იდ ებ ლო-

ბის სა კა ნონ მდებ ლო გა რან ტი ები: მი სი თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ-
გო გა ნი საზღვრე ბა არა სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბით, არ ამ ედ – კა ნო ნით; ას ევე, და წეს-
დე ბა, რომ და მო უკ იდ ებ ელ ინ სპექ ტორს აქ ვს და მო უკ იდ ებ ელი 
დო კუ მენ ტბრუნ ვა. ამ ავ დრო ულ ად, და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ-
ტო რის სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის დო ნის 
გაზ რდი სათ ვის, მას და ეკ ის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, 6 თვე ში ერ-
თხელ პრო აქ ტი ულ ად, თა ვი სი სამ სა ხუ რის ვებ გვერ დზე გა მო-
აქ ვეყ ნოს ან გა რი ში სა კუ თა რი საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ.

პროგ რა მა 2.1.2. – სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბის დახ ვე წაპროგ რა მა 2.1.2. – სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბის დახ ვე წა
2.1.2.1 ეთ2.1.2.1 ეთ იკიკ ის მოქის მოქ მემე დი წედი წე სესე ბიბი სა და პრაქსა და პრაქ ტიტი კის ანკის ან ალალ იზი იზი 

(2017)(2017)
დღე ის ათ ვის, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლოს 

მო სა მარ თლე თა კონ ფე რენ ცი ის მი ერ 2007 წელს დამ ტკი ცე-
ბუ ლი „სა ქარ თვე ლოს სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბი“, რაც 
გა ნახ ლე ბას სა ჭი რო ებს. სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბის ე.წ. 
ბან გა ლო რის პრინ ცი პებ თან სრუ ლი ჰარ მო ნი ზა ცი ის ათ ვის, 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ და იწყო გარ კვე ული აქ ტი ვო ბე-
ბის გან ხორ ცი ელ ება, მათ შო რის, პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი ხარ-
ვე ზე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით, 2008-2017 წლებ ში არ სე ბუ-
ლი დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის ან ალ იზი. აღ ნიშ ნუ-
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წელს მომ ზად და გა ნახ ლე ბუ ლი 
სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბის პრო ექ ტი, რომ ლის გან ხილ-
ვაც სა მუ შაო ჯგუ ფის ფორ მატ ში იგ ეგ მე ბა. USAID/PROLoG-ის 
მხარ და ჭე რით, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში იგ ეგ მე ბა სა ერ თა შო რი-
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სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი ეთ იკ ის კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა.
პრო ექ ტი ას ევე წა რედ გი ნე ბა მო სა მარ თლე ებს, და მო უკ-

იდ ებ ელ ინ სპექ ტორს და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის წარ-
მო მად გენ ლებს. სა ბო ლოო ფორ მით, იგი და სამ ტკი ცებ ლად 
წა რედ გი ნე ბა სა ქარ თვე ლოს მო სა მარ თლე თა კონ ფე რენ ცი ას.

2.1.2.2. ეთ იკ ის წე სე ბის გა ნახ ლე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან-2.1.2.2. ეთ იკ ის წე სე ბის გა ნახ ლე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად (2017-2018)დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად (2017-2018)

 იხ ილ ეთ 2.1.2.1 აქ ტი ვო ბა.

2.2. სტრა ტე გი ული 2.2. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

სა მო სა მარ თლო საქ მი ან ობ აში სა მო სა მარ თლო საქ მი ან ობ აში 
გა დაც დო მე ბი სა და სის ტე მა ში გა დაც დო მე ბი სა და სის ტე მა ში 
კო რუფ ცი ის პრე ვენ ციაკო რუფ ცი ის პრე ვენ ცია

პროგ რა მა 2.2.1. – დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის პრე ვენ-პროგ რა მა 2.2.1. – დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მე ბის პრე ვენ-
ციაცია

2.2.1.1. წლის მან ძილ ზე სა ჩივ რე ბის, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-2.2.1.1. წლის მან ძილ ზე სა ჩივ რე ბის, დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-
დო მე ბის გან მა ზო გა დე ბე ლი (სტა ტის ტი კუ რი) ან გა რი შის წარ-დო მე ბის გან მა ზო გა დე ბე ლი (სტა ტის ტი კუ რი) ან გა რი შის წარ-
მო ებ ის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა (2017)მო ებ ის პრაქ ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბა (2017)

დის ციპ ლი ნუ რი ორ გა ნოს მუ შა ობ ის გამ ჭვირ ვა ლო ბის მიზ-
ნით, 2018 წლის 20 ივ ნისს სა ზო გა დო ებ ას პირ ვე ლად წა რედ-
გი ნა და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რის სამ სა ხუ რის საქ მი ან ობ-
ის 6-თვი ანი ან გა რი ში, რო მე ლიც მო იც ავ და 2017-2018 წლებ ში 
სა ჩი ვარ თა გან ზო გა დე ბის შე დე გებ სა და დის ციპ ლი ნურ სტა-
ტის ტი კურ ინ ფორ მა ცი ას35. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის კონ ფი-
დენ ცი ალ ურ ობ ის გა თა ვა ლის წი ნე ბით, მაქ სი მა ლუ რად მრა-
ვალ მხრი ვია. იგი შე იც ავს ინ ფორ მა ცი ას სა ჩივ რებ ში მი თი თე-
ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც დო მის სა ხე ებ ის, მო სა მარ თლე-
ებ ის, საქ მე თა კა ტე გო რი ის მი ხედ ვით სა ჩივ რე ბის ოდ ენ ობ ის, 
შე დე გე ბი სა და ა.შ. თა ობ აზე.36 

35 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.
independent-inspector.ge/News/ReadMore/12 [23/07/2018].
36 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.
independent-inspector.ge/Legislation/Decision/17 [23/07/2018].
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2.2.1.4. მო სა მარ თლე თათ ვის კონ ფი დენ ცი ალ ური კონ სულ-2.2.1.4. მო სა მარ თლე თათ ვის კონ ფი დენ ცი ალ ური კონ სულ-
ტა ცი ის მე ქა ნიზ მის შექ მნა და და ნერ გვა (2017-2018)ტა ცი ის მე ქა ნიზ მის შექ მნა და და ნერ გვა (2017-2018)

2017 წელს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა მარ თლებ რი ვი 
და მა ტე რი ალ ური უზ რუნ ველ ყო ფის დე პარ ტა მენ ტმა ჩა ატ არა 
კვლე ვა ევ რო პის რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში მსგავ სი მე ქა ნიზ მის 
ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის თა ობ აზე. ამ ეტ აპ ზე, ევ რო პის საბ ჭოს მხარ-
და ჭე რით, უცხო ელი ექ სპერ ტი მუ შა ობს კონ კრე ტუ ლი რე კო-
მენ და ცი ებ ის მომ ზა დე ბა ზე, სა ქარ თვე ლო ში ან ალ ოგი ური მე-
ქა ნიზ მის შექ მნის მიზ ნით.

პროგ რა მა 2.2.2. – სის ტე მა ში კო რუფ ცი ის შემ თხვე ვე ბის პროგ რა მა 2.2.2. – სის ტე მა ში კო რუფ ცი ის შემ თხვე ვე ბის 
პრე ვენ ციაპრე ვენ ცია

2.2.2.1. დეკ2.2.2.1. დეკ ლალა რარა ციცი ებებ ის შევის შევ სესე ბის ახბის ახ ალი ინალი ინ სტრუქსტრუქ ციცი ისა და ისა და 
ინინ ტეტე რესრეს თა კონთა კონ ფლიქფლიქ ტის შეტის შე სასა ხებ ინხებ ინ ფორფორ მამა ციცი ის გაცის გაც ნონო ბა მობა მო-
სასა მარმარ თლეთლე ებებ თანთან, სა სა ჯაჯა რო სამრო სამ სასა ხუხუ რის ბირის ბი ურურ ოსოს თან კოთან კო ორორ დიდი ნანა-
ციცი ით (2017-2018)ით (2017-2018)

ამ აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება იგ ეგ მე ბა 2018 წელს. 

2.2.2.2. კო2.2.2.2. კო რუფრუფ ციცი ის აღის აღ ქმიქმი სა და რისსა და რის კეკე ბის შების შე ფაფა სესე ბის ანბის ან ალალ-
იზი საიზი სა ერერ თო სათო სა სასა მარმარ თლოთლო ებებ ის სისის სის ტეტე მამა ში (2017)ში (2017)

ამ აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება იგ ეგ მე ბა 2018 წელს. 

2.2.2.3. კო2.2.2.3. კო რუფრუფ ციცი ის აღის აღ მოფხვრის თამოფხვრის თა ობობ აზე სასაზე სას წავწავ ლო მოლო მო-
დუდუ ლის დალის და მუმუ შაშა ვევე ბა და დაბა და და ნერნერ გვა მოგვა მო სასა მარმარ თლეთლე თა და სათა და სა სასა-
მარმარ თლო მოთლო მო ხეხე ლელე თათთათ ვის (2017-2018)ვის (2017-2018)

ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ-
ლეს მა სკო ლამ შე იმ უშ ავა „კო რუფ ცი ის საქ მე ებ ის ეფ ექ ტი ანი 
გან ხილ ვის“ სას წავ ლო მო დუ ლი – მო სა მარ თლის მო რა ლის, 
ეთ იკ ისა და კე თილ სინ დი სი ერ ებ ის სა კითხებ თან მი მარ თე ბით 
და, ას ევე, სხვა სას წავ ლო მო დუ ლე ბი, რომ ლე ბიც მო იც ავ და 
„სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის“ სა ბა ზი სო და გაღ რმა ვე ბით კურ სებს. 
ად გი ლობ რი ვი და უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბით, სას-
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წავ ლო მო დუ ლე ბის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გებ ში მო-
ნა წი ლე ობა მი იღ ეს სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს, 
სა აპ ელ აციო და პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა ქა ლა ქო/რაიონული 
სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე ებ მა, ას ევე, სა სა მარ თლოს 
მო ხე ლე ებ მა. 

№ ტრე ნინ გის ტრე ნინ გის 
სა ხელ წო დე ბასა ხელ წო დე ბა

ჩა ტა რე ბუ ლი ჩა ტა რე ბუ ლი 
ტრე ნინ გის ტრე ნინ გის 
რა ოდ ენ ობარა ოდ ენ ობა

სა მიზ ნე სა მიზ ნე 
ჯგუ ფიჯგუ ფი

მო ნა წი ლე-მო ნა წი ლე-
თა რა ოდ-თა რა ოდ-
ენ ობაენ ობა

1

კო რუფ ცი ას თან 
და კავ ში რე ბულ 

საქ მე თა 
ეფ ექ ტი ანი 
გან ხილ ვა

3 მო სა მარ-
თლე ები 38

2

სა მო სა მარ თლო 
ეთ იკ ის 

სიღ რმი სე ული 
კურ სი

1 მო სა მარ-
თლე ები 13

3
სა სა მარ თლოს 
მო ხე ლე თა 

ეთ იკ ის წე სე ბი
1 მო ხე ლე ები 20

4
სა მო სა მარ თლო 
ეთ იკ ის სა ბა ზი სო 

კურ სი
1 მო სა მარ-

თლე ები 11

2.3. სტრა ტე გი ული 2.3. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი სა-მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი სა-
მარ თალ წარ მო ებ ის სა მარ თლი ან ობ-მარ თალ წარ მო ებ ის სა მარ თლი ან ობ-
ის, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ეფ ექ ტი ან-ის, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ეფ ექ ტი ან-
ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფაობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა

პროგ რა მა 2.3.1.პროგ რა მა 2.3.1. – დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის  – დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის 
პრო ცე სის დახ ვე წაპრო ცე სის დახ ვე წა

2.3.1.1. არ სე ბუ ლი2.3.1.1. არ სე ბუ ლი დის ციპ ლი ნუ რიდის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ-სა მარ თალ წარ მო ებ-
ისის პრო ცე სისპრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბაგა უმ ჯო ბე სე ბა, სა ერ თა შო რი სოსა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბისსტან დარ ტე ბის 
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მი ხედ ვით,მი ხედ ვით, სა მუ შაოსა მუ შაო ჯგუ ფის ფარ გლებ შიჯგუ ფის ფარ გლებ ში (ევ რო პის მო სა მარ-(ევ რო პის მო სა მარ-
თლე თათლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოსსა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს მო საზ რე ბა No.3,  GRECO-სმო საზ რე ბა No.3,  GRECO-ს 
რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბარე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბა (შეწყვე ტის შე სა ხებ(შეწყვე ტის შე სა ხებ  გა-გა-
დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბა,დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბა, სა ჩივ რის ავ ტო რი სათ ვის შეტყო-სა ჩივ რის ავ ტო რი სათ ვის შეტყო-
ბი ნე ბაბი ნე ბა (2017-2018))(2017-2018))

მო სა მარ თლე თა და მო უკ იდ ებ ლო ბის მყა რი გა რან ტი ებ-
ის შექ მნის  აუც ილ ებ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბის რე ფორ მის მე სა მე ტალ ღის ფარ გლებ ში, 2017 წლის 8 
თე ბერ ვალს „სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო-
სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და დის-
ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და. ცვლი ლე ბე-
ბის სა ფუძ ველ ზე უმ ეტ ეს წი ლად გა ზი არ ებ ულია სა ქარ თვე ლოს 
შე სა ხებ „კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ მებ რძოლ სა ხელ მწი ფო თა 
ჯგუ ფის“ (GRECO) შე ფა სე ბის მე ოთხე რა უნ დის ან გა რი შის რე-
კო მენ და ცი ები.
 მო სა მარ თლეს უფ ლე ბა აქ ვს, გა ას აჯ არო ოს დის ციპ ლი ნუ-

რი საქ მის წარ მო ება37.  
 დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის დაწყე ბის უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბა მი ენ იჭა მხო ლოდ და მო უკ იდ ებ ელ ინ სპექ-
ტორს38.

- დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს ში მო სა-
მარ თლე თა დაც ვის და მა ტე ბი თი გა რან ტი ებია გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი: დად გინ და სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ-
ჭოს სა დის ციპ ლი ნო სხდო მა ზე, დის ციპ ლი ნურ პა სუ ხის გე ბა-
ში მი ცე მის სა კითხის გან ხილ ვი სას, მო სა მარ თლის მოწ ვე ვის 
აუც ილ ებ ლო ბა; სა ვალ დე ბუ ლო გახ და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ-
თალ წარ მო ებ ის თა ობ აზე მო სა მარ თლის ინ ფორ მი რე ბა; დის-
ციპ ლი ნუ რი საქ მის გა მოკ ვლე ვის ეტ აპ ზე, მო სა მარ თლეს შე-
უძ ლია ის არ გებ ლოს დამ ცვე ლის დახ მა რე ბით; მო სა მარ თლის 

37 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 754 -ე მუხლი.
38 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 756 -ე მუხლი.
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თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა გა ნი საზღვრა, რო გორც 
უკ იდ ურ ესი ღო ნის ძი ება და იგი გა მო იყ ენ ება გან სა კუთ რე ბულ 
შემ თხვე ვებ ში39. 

- უზ რუნ ველ ყო ფი ლია დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ-
ის პრო ცე სის მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბა40.

- და ზუს ტდა საბ ჭოს გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცე დუ-
რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ხარ ვე ზე ბი41. 

2018 წლის 20 აპ რილს გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მდებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბი „სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე-
ლოს ორ გა ნულ კა ნონ ში42. შე დე გად, ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის იერ-
არ ქი ის დო ნე ზე მო წეს რიგ და მო სა მარ თლე თა მი მართ დის ციპ-
ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე-
ბის, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თლწარ მო ებ ის პრო ცე დუ რუ ლი სა-
კითხე ბი.

მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა-
ფუძ ვლე ბის და ზუს ტე ბის, სა მო სა მარ თლო ეთ იკ ის წე სე ბის სა-
ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით გა ნახ ლე ბის სა კითხე-
ბი და, ზო გა დად, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის მაქ-

39 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კა-
ნონის 7515, 755, 7510, 7550 მუხლები.
40 მოსამართლის მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების 
შეწყვეტის შესახებ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
გადაწყვეტილება ქვეყნდება საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს ვებგვერდზე, მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე. 
ასევე, სადისციპლინო კოლეგიისა და სადისციპლინო პალატის გადა-
წყვეტილებები, მოსამართლის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების 
გარეშე (თუ თავად მოსამართლემ არ მოითხოვა დისციპლინური სა-
მართალწარმოების გასაჯაროება), ქვეყნდება ოფიციალურ ვებგვერ-
დებზე, ხოლო გადაწყვეტილება მოსამართლის თანამდებობიდან გა-
თავისუფლების თაობაზე, ქვეყნდება სრულად.
41 დადგინდა საბჭოს მხრიდან დასაბუთებული გადაწყვეტილების 
მიღების აუცილებლობა; დისციპლინურ საქმეებზე, სადაც საქართ-
ველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას 
ხმათა სრული შემადგენლობის 2/3-ის უმრავლესობით, მოსამართლის 
მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება შეწყდება.
42 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 16 
ნოემბრის №2/5/658 გადაწყვეტილება საქმეზე – საქართველოს მოქა-
ლაქე ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.
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სი მა ლუ რი ოპ ტი მი ზა ცია კვლავ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა. 
ამ კუთხით, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მა მიმ დი ნა რე ობს ინ სტი-
ტუ ცი ურ დო ნე ზე, სა სა მარ თლო სის ტე მის ფარ გლებ ში (იხ. 2.1.1 
და 2.1.2 აქ ტი ვო ბე ბი).

2.3.1.4. ინ სპექ ტო რის ინ სტი ტუ ტის ამ ოქ მე დე ბა (2017)2.3.1.4. ინ სპექ ტო რის ინ სტი ტუ ტის ამ ოქ მე დე ბა (2017)
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ, კონ კურ სის შე დე გად, 2017 

წლის 20 ნო ემ ბერს და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რი შე არ ჩია43. 
დღე ის ათ ვის და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რის სამ სა ხუ რი და-
კომ პლექ ტე ბუ ლია შვი დი კონ სულ ტან ტით და სრულ ფა სოვ ნად 
ას რუ ლებს მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბით მას ზე და კის რე ბულ 
ფუნ ქცია-მო ვა ლე ობ ებს.

პროგ რა მა 2.3.2. – სა მო სა მარ თლო საქ მი ან ობ აში გა დაც-პროგ რა მა 2.3.2. – სა მო სა მარ თლო საქ მი ან ობ აში გა დაც-
დო მე ბის გა მოვ ლე ნის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მის გან ვი თა რე ბადო მე ბის გა მოვ ლე ნის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მის გან ვი თა რე ბა

2.3.2.1. სა2.3.2.1. სა ინინ ფორფორ მამა ციო კამციო კამ პაპა ნინი ის ორის ორ გაგა ნინი ზეზე ბა საბა სა მომო სასა მარმარ-
თლო ეთთლო ეთ იკიკ ის წეის წე სებსებ ზეზე, სა სა ჩივჩივ რის წარრის წარ დგედგე ნის უფნის უფ ლელე ბაბა ზე ცნოზე ცნო ბიბი-
ერერ ებებ ის გაის გა საზსაზ რდერდე ლად (2017-2018)ლად (2017-2018)

მო სა მარ თლის მი მართ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო-
ებ ის დაწყე ბის სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს ნე ბის მი ერი პი რის 
სა ჩი ვა რი. ინ ტე რე სის შემ თხვე ვა ში, ყვე ლას აქ ვს შე საძ ლებ-
ლო ბა, მი იღ ოს ინ ფორ მა ცია დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ-
მო ებ ის პრო ცე დუ რას თან და კავ ში რე ბით და წა რად გი ნოს სა-
ჩი ვა რი. დის ციპ ლი ნუ რი კა ნონ მდებ ლო ბა, დის ციპ ლი ნუ რი 
სა ჩივ რის ფორ მა და მი სი შევ სე ბის ინ სტრუქ ცია გან თავ სე ბუ-
ლია სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ოფ იცი ალ-
ურ ვებ გვერ დზე44. დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩივ რით მი მარ თვა შე საძ-
ლე ბე ლია რო გორც ნა ბეჭ დი სა ჩივ რის წარ დგე ნის მეშ ვე ობ ით, 

43 იხ. http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%202017/312.
pdf [23/07/2018].
44 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://hcoj.gov.ge/ge/
distsiplinuri-samartaltsarmoeba [23/07/2018].
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ისე ელ ექ ტრო ნუ ლად, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გვერ-
დის გა მო ყე ნე ბით. სა ჩივ რის წარ მოდ გე ნის კი დევ უფ რო მე-
ტად ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვის, სა სა მარ თლო ებ ში გან თავ სე-
ბუ ლია სა ჩივ რის ყუ თე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ვებ გვერ დის-
გან და მო უკ იდ ებ ლად, ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის დახ მა რე-
ბით, შე იქ მნა და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რის სამ სა ხუ რის ვებ-
გვერ დი45, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია დის ციპ ლი ნუ რი სა ჩივ რის 
ფორ მა და მი სი შევ სე ბის ინ სტრუქ ცია46, აგ რეთ ვე დის ციპ ლი-
ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სხვა ინ ფორ მა ცია47.

2.4. სტრა ტე გი ული 2.4. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

სასა ზოზო გაგა დოდო ებებ ის წიის წი ნანა შე საშე სა სასა მარმარ-
თლო სისთლო სის ტეტე მის ღიაობის უზმის ღიაობის უზ რუნრუნ-
ველველ ყოყო ფა და ანფა და ან გაგა რიშრიშ ვალვალ დედე ბუბუ-
ლელე ბის აღბის აღ ქმის გაძქმის გაძ ლილი ერერ ებაება

პროგ რა მა 2.4.1. – სტა ტის ტი კუ რი ფორ მე ბი სა და ან ალ იტ-პროგ რა მა 2.4.1. – სტა ტის ტი კუ რი ფორ მე ბი სა და ან ალ იტ-
იკ ური ან გა რი შე ბის და მა თი გავ რცე ლე ბის მე ქა ნიზ მის დახ-იკ ური ან გა რი შე ბის და მა თი გავ რცე ლე ბის მე ქა ნიზ მის დახ-
ვე წავე წა

2.4.1.1. სტა2.4.1.1. სტა ტისტის ტიტი კის ერკის ერ თგვათგვა რორო ვავა ნი წარნი წარ მომო ებებ ის მეის მე თოთო დოდო-
ლოლო გიგი ის შეის შე მუმუ შაშა ვევე ბა (საბა (სა სასა მარმარ თლო სისთლო სის ტეტე მის ყვემის ყვე ლა ინლა ინ სტანსტან ციცი-
ისის თვის და ინთვის და ინ სტისტი ტუტუ ციცი ისის თვის) და დათვის) და და ნერნერ გვა ვებგვა ვებ გვერგვერ დებდებ ზე და ზე და 
კოკო მუმუ ნინი კაკა ციცი ის სხვა არის სხვა არ ხებხებ ში (2017-2018)ში (2017-2018)

სა სა მარ თლო სტა ტის ტი კის გა უმ ჯო ბე სე ბის სა კითხთან და-
კავ ში რე ბით, 2017 წლის ივ ლის ში, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში მოწ ვე ული იყო  სლო ვე ნი ელი ექ სპერ ტი, რა დო 
ბრე ზო ვა რი. ერ თკვი რი ანი მი სი ის ფარ გლებ ში, მან არ სე ბუ-
45ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://independent-inspector.ge/ 
[23/07/2018].
46 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე:  http://independent-inspector.ge/
Complaint [23/07/2018].
47 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://independent-inspector.ge/
About/Work/16 [23/07/2018].
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ლი მდგო მა რე ობა შე აფ ასა. გა იმ არ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სის ტე მა ში სტა ტის ტი კის წარ მო ებ-
აზე პა სუ ხის მგე ბე ლი რგო ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს შო რის, 
შე ფას და მოქ მე დი ელ ექ ტრო ნუ ლი საქ მის წარ მო ებ ის სის ტე-
მა და ის პა რა ლე ლუ რი ელ ექ ტრო ნუ ლი რე ეს ტრე ბი სა სა მარ-
თლო სის ტე მა ში, სა იდ ან აც ამ ჟა მად სა სა მარ თლო სტა ტის ტი-
კის მო ნა ცე მე ბი მი იღ ება. ექ სპერ ტმა შე იმ უშ ავა კონ კრე ტუ ლი 
რე კო მენ და ცი ები, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც იგ ეგ მე ბა სტრა ტე-
გი ისა და სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა. ამ ჟა მად, შექ მნი ლია 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში მოქ მე დი სტა ტის ტი კუ რი ან გა რიშ-
გე ბის სრუ ლი ნუს ხა, ინ სტან ცი ებ ის მი ხედ ვით, და მიმ დი ნა რე-
ობს ფორ მე ბის გა და ხედ ვა, მათ ში გარ კვე ული ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნა, მო ნა ცე მე ბის და ზუს ტე ბა, მე ნე ჯე რულ დო ნე ზე აღ ნიშ-
ნულ ფორ მებ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ჭი რო ებ ის დად გე-
ნა, რის შემ დე გაც, დამ ტკიც დე ბა სტა ტის ტი კუ რი ან გა რიშ გე ბის 
ფორ მე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მოწ ვე ვით, 2017 
წლის 19-20 სექ ტემ ბერს, სა ქარ თვე ლოს მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
ეფ ექ ტი ან ობ ის ევ რო პუ ლი კო მი სი ის (CEPEJ) შე ფა სე ბის მი სია 
ეწ ვია. დე ლე გა ცი ის ვი ზი ტის მი ზა ნი იყო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მა ში მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის სან დო ობ ის გაზ რდის უზ-
რუნ ველ ყო ფა და მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის ეფ ექ ტუ რი ში და 
მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვის ხელ შეწყო ბა. 2018 წელს ას ევე და-
გეგ მი ლია სტა ტის ტი კუ რი ან ალ იტ იკ ური ან გა რი შე ბის მომ ზა-
დე ბის ერ თი ანი მე თო დო ლო გი ის დად გე ნა, მათ შო რის, სა სა-
მარ თლო სის ტე მის მე ნეჯ მენ ტში მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ეფ ექ ტი-
ან ობ ის ევ რო პუ ლი კო მი სი ის (CEPEJ) ინ დი კა ტო რე ბის ფარ-
თოდ და ნერ გვის მიზ ნით.  

2.4.1.3. სა2.4.1.3. სა ჯაჯა რო ინრო ინ ფორფორ მამა ციცი ის გაის გა ცეცე მის პრაქმის პრაქ ტიტი კის ანკის ან ალალ იზი იზი 
და დახდა დახ ვევე წა (2017-2018)წა (2017-2018)

გა სულ წლებ ში სა სა მარ თლო სის ტე მა ში ამ ოქ მედ და ელ ექ-
ტრო ნუ ლი გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის პრო აქ ტი ული 
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გა მოქ ვეყ ნე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და და ინ ერ გა ელ ექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ის პლატ ფორ მა. პლატ ფორ მის ინ ტეგ რი რე ბით, 
სა ზო გა დო ებ ას მი ეცა სა შუ ალ ება, და ამ ყა როს პირ და პი რი ინ-
ტე რაქ ცი ული კავ ში რი და წე სე ბუ ლე ბის პა სუ ხის მგე ბელ პი რებ-
თან, მო ითხო ვოს და მი იღ ოს სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია ელ ექ ტრო-
ნუ ლად48. 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფი სათ ვის, სა სა მარ თლო ე   ბ ის (საბ ჭოს) ოფ იცი ალ ურ  ვებ გვერ-
დებ ზე ას ევე მო ცე მუ ლია: 

- გან მარ ტე ბე ბი სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნის ძი რი-
თად პრო ცე დუ რებ ზე;

- პრო ცე დუ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი; 
- ინ ფორ მა ცი ები – სა სა მარ თლოს სა კად რო უზ რუნ ველ ყო-

ფის, სა სა მარ თლოს მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ული სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის და სა ხელ მწი ფო პრი ვა ტი ზე ბის, სა სა მარ თლოს 
და ფი ნან სე ბი სა და ხარ ჯთაღ რიცხვის შე სა ხებ49.

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მის შე ფა სე ბის თვის, მა გა ლი-
თის თვის, თუ ავ იღ ებთ სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს 
სტა ტის ტი კას, ირ კვე ვა, რომ 2017 წელ თან მი მარ თე ბით გაზ-
რდი ლია სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნით მი მარ თვი ან ობა, 
თუმ ცა, წი ნა წლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, შემ ცი რე ბუ ლია და უკ-
მა ყო ფი ლე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი. 
კერ ძოდ, შე მო სუ ლი 777 გან ცხა დე ბი დან, არ დაკ მა ყო ფილ და 
მხო ლოდ 2.9%50.

          

        

48 იხ. ინფორმაცია შემდეგ ვებგვერდზე: http://service.court.ge/public 
[23/07/2018].
49 მაგალითისთვის, იხ: http://hcoj.gov.ge/ge/public-info; http://www.
supremecourt.ge/publicinformation/ [23/07/2018].
50 იხ. დეტალური ინფორმაცია, განცხადებათა დაკმაყოფილებაზე 
უარის თქმის საფუძვლებზე: http://www.supremecourt.ge/fi les/upload-fi le/
pdf/2.5-angarishi-2017.pdf [23/07/2018].
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ზე მოთ ქმულ თან ერ თად, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ-
ლე სი საბ ჭო ას ევე გეგ მავს თა ნამ შრომ ლო ბას სა კითხზე მო მუ-
შა ვე სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.

2.4.1.5. სა2.4.1.5. სა ერერ თო სათო სა სასა მარმარ თლოთლო ებებ ის და იუსის და იუს ტიტი ციცი ის უმის უმ აღაღ ლელე-
სი საბსი საბ ჭოს წლიჭოს წლი ური ანური ან გაგა რირი შეშე ბის ვებბის ვებ გვერგვერ დზე განდზე გან თავთავ სესე ბიბი სა სა 
და გავდა გავ რცერცე ლელე ბის პრაქბის პრაქ ტიტი კის დაკის და ნერნერ გვა (მათ შოგვა (მათ შო რის, ფირის, ფი ნანნან სესე-
ბის თაბის თა ობობ აზე ინაზე ინ ფორფორ მამა ციცი ის ხელის ხელ მიმი საწსაწ ვდოვდო მომო ბა საბა სა ზოზო გაგა დოდო ებებ-
ისის ათათ ვის (2017-2018))ვის (2017-2018))

პრო აქ ტი ულ ად გა მოქ ვეყ ნდა სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭოს საქ მი ან ობ ის 2013-2017 წლე ბის საქ მი ან ობ ის 
ან გა რი ში51, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო სა და 
უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს 2017 წლის საქ მი ან ობ ის ერ თობ ლი ვი 
ან გა რი ში52. ამ ავ დრო ულ ად, და ნერ გი ლია თი თოეული სა სა-
მარ თლოს საქ მი ან ობ ის წლი ური სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის 
პრო აქ ტი ული გა მოქ ვეყ ნე ბაც53; ას ევე, სა ერ თო სა სა მარ თლო-
ებ ის დე პარ ტა მენ ტის ვებ გვერ დზე ღია და მარ ტი ვად მო ძი ებ-
51ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://hcoj.gov.ge/fi les/new
s/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%
83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202013%20-%202017.pdf [23/07/2018].
52 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.supremecourt.
ge/news/id/1573 [23/07/2018].
53 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.court.ge/geo_
courts [23/07/2018].
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ადია სა ერ თო სა სა მარ თლოს და ფი ნან სე ბი სა და ხარ ჯთაღ-
რიცხვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია54. ან ალ ოგი ური ინ ფორ მა ცია 
სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლო სა და სა ქარ თვე ლოს 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს შე სა ხებ, ას ევე ხელ მი საწ ვდო მია 
სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლო სა და სა ქარ თვე ლოს 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს ოფ იცი ალ ურ ვებ გვერ დებ ზე55.   

პროგ რა მა 2.4.2. – სა ზო გა დო ებ ას თან კო მუ ნი კა ცი ის ეფ ექ-პროგ რა მა 2.4.2. – სა ზო გა დო ებ ას თან კო მუ ნი კა ცი ის ეფ ექ-
ტი ანი მე ქა ნიზ მის ამ ოქ მე დე ბა ტი ანი მე ქა ნიზ მის ამ ოქ მე დე ბა 

2.4.2.1. კო2.4.2.1. კო მუმუ ნინი კაკა ციცი ის სტრაის სტრა ტეტე გიგი ისა და საისა და სა მოქმოქ მემე დო გეგდო გეგ მის მის 
შეშე მუმუ შაშა ვევე ბა (2017)ბა (2017)

ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტის მხარ-
და ჭე რით მომ ზად და სა სა მარ თლოს სის ტე მის სა კო მუ ნი კა ციო 
სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ შიც ას ახ-
ულია სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რე ბის სტრუქ-
ტუ რუ ლი და მა ტე რი ალ ურ-ტექ ნი კუ რი სრულ ყო ფის სა კითხი56. 
კერ ძოდ, შე ფას და არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობა, გან ხი ლულ იქ ნა 
ში და და გა რე კო მუ ნი კა ცი ის სა კითხე ბი, გა მოვ ლინ და ამ მი-
მარ თე ბით არ სე ბუ ლი სუს ტი და ძლი ერი მხა რე ები (სვოტ ან-
ალ იზი), რის სა ფუძ ველ ზეც და იგ ეგ მა სტრა ტე გი ის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი. დო კუ მენ ტი გან საზღვრავს სა სა მარ თლო 
სის ტე მის სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი ერ თო ბის სამ სა ხუ რე ბის 
სტრუქ ტუ რულ ჩარ ჩოს, თვით შე ფა სე ბას, მი სი ას, სტრა ტე გი ულ 
მიზ ნებ სა და მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს. სა სა მარ თლო კო მუ ნი-
კა ცი ის სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის დო კუ მენ ტზე მუ შა-
ობ ის დას რუ ლე ბა და გეგ მი ლია 2018 წელს. 

54 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://ccd.court.ge/public 
[23/07/2018].
55 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდებზე: http://hcoj.gov.ge/ge/
public-info, http://www.supremecourt.ge/publicinformation/  [23/07/2018].
56 ახალკაცი ქ., სასამართლო სისტემის კომუნიკაციის ძირითადი მი-
მართულებები, EU4Justice ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭე-
რის პროექტი, 2018.
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2.4.2.2. სა2.4.2.2. სა სასა მარმარ თლო მოთლო მო ხეხე ლელე ებებ ისის თვის ართვის არ სესე ბუბუ ლი კოლი კო მუმუ ნინი-
კაკა ციცი ის სტანის სტან დარდარ ტის გატის გა დადა ხედხედ ვა და ამვა და ამ ოქოქ მემე დედე ბა (2017)ბა (2017)

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება იგ ეგ მე ბა 2018 
წელს.

2.4.2.3. სპი კერ-მო სა მარ თლე ებ ის თვის ტრე ნინ გე ბის ორ გა-2.4.2.3. სპი კერ-მო სა მარ თლე ებ ის თვის ტრე ნინ გე ბის ორ გა-
ნი ზე ბა (2017-2018)ნი ზე ბა (2017-2018)

ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, 2018 წლის ივ ლი სის 
თვე ში იგ ეგ მე ბა სპი კერ-მო სა მარ თლე თა ტრე ნინ გე ბი, ეფ ექ ტუ-
რი კო მუ ნი კა ცი ის თე მა ზე. 2018 წელს, ას ევე და გეგ მი ლია და-
მა ტე ბი თი ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბაც.

პროგ რა მა 2.4.3. – სა ზო გა დო ებ ის ნდო ბის შე ფა სე ბა მარ-პროგ რა მა 2.4.3. – სა ზო გა დო ებ ის ნდო ბის შე ფა სე ბა მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის და სა სა მარ თლო სის ტე მის მი მართთლმსა ჯუ ლე ბის და სა სა მარ თლო სის ტე მის მი მართ

2.4.3.2. კვლე2.4.3.2. კვლე ვის შევის შე დედე გეგე ბის საბის სა ფუძფუძ ველველ ზე პოზე პო ლილი ტიტი კის/სტრაკის/სტრა-
ტეტე გიგი ის შეის შე მუმუ შაშა ვევე ბა (2017-2018)ბა (2017-2018)

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება იგ ეგ მე ბა 2018 
წელს. 

3. სტრა ტე გი ული მი-
მარ თუ ლე ბა

ხა რის ხი ანი მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და ხა რის ხი ანი მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და 
პრო ფე სი ონ ალ იზ მის უზ რუნ ველ ყო-პრო ფე სი ონ ალ იზ მის უზ რუნ ველ ყო-
ფაფა

3.1. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნი

სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე მო-სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე მო-
სა მარ თლე ებ ისა და სა სა მარ თლო სა მარ თლე ებ ისა და სა სა მარ თლო 
მო ხე ლე ებ ის მო ზიდ ვა და შერ ჩე ვამო ხე ლე ებ ის მო ზიდ ვა და შერ ჩე ვა

პროგ რა მა 3.1.1. – სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე კად რე-პროგ რა მა 3.1.1. – სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე კად რე-
ბის და სა საქ მებ ლად შე სა ბა მი სი წი ნა პი რო ბე ბის შექ მნაბის და სა საქ მებ ლად შე სა ბა მი სი წი ნა პი რო ბე ბის შექ მნა

3.1.1.1. სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე კად რე ბის და საქ მე-3.1.1.1. სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე კად რე ბის და საქ მე-
ბის ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და მათ ზე ბის ხელ შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა და მათ ზე 
რე აგ ირ ება (2017-2018)რე აგ ირ ება (2017-2018)

2017 წლის 16 ოქ ტომ ბრის სხდო მა ზე სა ქარ თვე ლოს იუს ტი-
ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ გა ნი ხი ლა სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის 
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მქო ნე კად რე ბის და საქ მე ბის ხელ შემ შლე ლი გა რე მო ებ ებ ის შე-
სა ხებ მოხ სე ნე ბა და იმ სჯე ლა გა დაწყვე ტის შე საძ ლო გზებ ზე. 
ამ მიზ ნით, 2018 წლის 14-17 მარ ტს, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რე, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წევ რე ბი და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის 
და მო უკ იდ ებ ელი საბ ჭოს წევ რი, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში, სა მუ შაო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბოდ ნენ საფ რან გეთ ში. 
ვი ზი ტის მო ნა წი ლე ები გა ეც ნენ საფ რან გე თის მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბის ერ ოვ ნუ ლი სკო ლის სა ბა ზი სო და გან გრძო ბა დი სწავ-
ლე ბის მე თო დებს, ჩა რიცხვის პრო ცე დუ რებ სა და სტა ჟი რე ბის 
სის ტე მას. აღ ნიშ ნუ ლი ვი ზი ტის შე დე გად, სა მუ შაო ჯგუ ფის მი ერ 
გა ნი საზღვრა, რომ ცვლი ლე ბე ბი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს „სა-
ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ სა და „იუს ტი-
ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში. ამ-
ას თან, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის რე ფორ-
მა წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტთან არ სე ბუ ლი 
პლატ ფორ მის მი ერ გა მო ყო ფი ლი რე ფორ მის ერთ-ერთ მნიშ-
ვნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბას. 

სა უკ ეთ ესო პო ტენ ცი ალ ის მქო ნე კად რე ბის მო ზიდ ვი სა და 
წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, პარ ტნი ორი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ის მხარ და ჭე რით, 2018 წლის თე ბერ ვალ ში, სა ერ თო სა სა-
მარ თლო ებ იდ ან შერ ჩე ული მო სა მარ თლის თა ნა შემ წე ებ ისა და 
ან ალ იტ იკ ური სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ცოდ ნის და 
უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, მო ეწყო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
ზამ თრის სკო ლა. ამ ას თან, 2018 წლის ივ ლი სის ბო ლოს იგ ეგ-
მე ბა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზაფხუ ლის სკო ლა.

3.1.1.3. სა ღა მოს სწავ ლე ბი სა ან/და სხვა ალ ტერ ნა ტი ული 3.1.1.3. სა ღა მოს სწავ ლე ბი სა ან/და სხვა ალ ტერ ნა ტი ული 
სწავ ლე ბის პროგ რა მის მი ზან შე წო ნი ლო ბის დად გე ნა (2017-სწავ ლე ბის პროგ რა მის მი ზან შე წო ნი ლო ბის დად გე ნა (2017-
2018 )2018 )

2017 წლის სექ ტემ ბრი დან სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ-
ლეს სკო ლა ში ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და-
ჭე რი ლი პრო ექ ტი – „სა მო სა მარ თლო სწავ ლე ბის ხელ შეწყო-
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ბა Twinning-ის პრო ექ ტის მეშ ვე ობ ით“ (შემ დგომ ში Twinning-ის 
პრო ექ ტი). მი სი ერთ-ერ თი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტია დის ტან ცი-
ური სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა, რა მი მარ თუ ლე ბი-
თაც გან ხორ ცი ელ და შემ დე გი აქ ტი ვო ბე ბი:

- 2017 წლის 10 ნო ემ ბერს, ლატ ვი ელ მა ექ სპერ ტმა უდ ვინს 
პა ვულ სმა და ხორ ვატ მა მო სა მარ თლემ, ექ სპერ ტმა ივა ივ ან-
ის ევ იჩ მოს ტო ვაჩ მა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის წარ მო მად-
გენ ლებს გა აც ნეს დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბუ ლი სა უკ ეთ ესო გა მოც დი ლე ბა სხვა დას ხვა ელ ექ ტრო-
ნუ ლი პლატ ფორ მის მეშ ვე ობ ით და წარ მო ად გი ნეს რე კო მენ-
და ცი ები ელ ექ ტრო ნუ ლი სწავ ლე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში-
რე ბით;

- 2018 წლის მარ ტში გან ხორ ცი ელ და იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბის სას წავ ლო ვი ზი ტი ხორ ვა ტი ის 
სა მო სა მარ თლო აკ ად ემი აში, დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პროგ-
რა მე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და და ნერ გვის მი მარ თუ ლე ბით გა მოც-
დი ლე ბის გა ზი არ ებ ის მიზ ნით;

- 2018 წლის მარ ტში გან ხორ ცი ელ და ხორ ვა ტი და ლატ ვი-
ელი ექ სპერ ტე ბის ვი ზი ტი იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს სკო ლა ში. ვი-
ზი ტის ფარ გლებ ში მომ ზად და სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი იმ თე-
მე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით, რო მელ ზეც შე მუ შავ დე ბა 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის პროგ რა მე ბი, ას ევე შე მუ შავ და დის-
ტან ცი ური სწავ ლე ბის პლატ ფორ მის თვის სა ჭი რო ტექ ნი კუ რი 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მო ნა ხა ზი;

- 2018 წლის მარ ტში, ფრან გმა და ლატ ვი ელ მა ექ სპერ ტებ მა 
გააანალიზეს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის სა მო სა მარ თლო 
კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის არ სე ბუ ლი პროგ რა მა და შე იმ უშ ავ-
ეს შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ები;

- 2018 წლის ივ ნის ში ხორ ვატ მა ექ სპერ ტებ მა იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი სკო ლის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის ჩა ატ არ ეს ტრე ნინ გი 
დის ტან ცი ური სწავ ლე ბის მო დუ ლის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ-
ცი ელ ებ ას თან და კავ ში რე ბით. 

Twinning-ის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, სა ღა მოს სწავ ლე ბას თან 
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და კავ ში რე ბით გან ხორ ცი ელ ებ ული პირ ვე ლა დი მოკ ვლე ვის 
შე დე გად, გა მოვ ლინ და, რომ მსგავ სი პრაქ ტი კა ევ რო პის მას-
შტა ბით არ არ სე ბობს. ევ რო პის სა მო სა მარ თლო სწავ ლე ბის 
ქსე ლის (EJTN) გე ნე რა ლურ ას ამ ბლე აზე 2016 წელს დამ ტკი-
ცე ბუ ლი ერთ-ერ თი პრინ ცი პის თა ნახ მად, სწავ ლე ბა მო სა მარ-
თლის ჩვე ული სა მუ შაო ცხოვ რე ბის ნა წი ლია და მო სა მარ თლემ 
ის სა მუ შაო სა ათ ებ ის ფარ გლებ ში უნ და გაიაროს.

Twinning-ის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
სკო ლის სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის პროგ-
რა მის გა ნახ ლე ბა და გეგ მი ლია 2018 წლის მე ორე ნა ხე ვარ ში. 
მომ ზა დე ბის პროგ რა მის გა ნახ ლე ბის დაწყე ბი სას, სა მუ შაო 
ჯგუ ფი სა ღა მოს სწავ ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ზეც იმ სჯე ლებს. 

3.1.1.4 მო სა მარ თლე ობ ის კან დი დატ თა სა რე ზერ ვო სი ის 3.1.1.4 მო სა მარ თლე ობ ის კან დი დატ თა სა რე ზერ ვო სი ის 
შექ მნა (2017-2018)შექ მნა (2017-2018)

მე სა მე სა მუ შაო ჯგუფ მა შექ მნა მო სა მარ თლე ობ ის კან დი-
დატ თა სა რე ზერ ვო სია57, რომ ლის პირ ვე ლა დი ვერ სია სა ქარ-
თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს საბ ჭოს გაც ნო ბი სათ ვის 2018 
წლის 4 ივ ნი სის სხდო მა ზე წა რედ გი ნა. სა კითხის გან ხილ ვა 
მო სა მარ თლე ობ ის კან დი დატ თა სა რე ზერ ვო სი ის სრულ ყო ფის 
მიზ ნით გა და იდო. 

პროგ რა მა 3.1.2. – სტუ დენ ტებ ში მო სა მარ თლი სა და სა სა-პროგ რა მა 3.1.2. – სტუ დენ ტებ ში მო სა მარ თლი სა და სა სა-
მარ თლო მო ხე ლის პრო ფე სი ის პო პუ ლა რი ზა ციამარ თლო მო ხე ლის პრო ფე სი ის პო პუ ლა რი ზა ცია

3.1.2.1. პე რი ოდ ული შეხ ვედ რე ბის გა მარ თვა სა სა მარ თლო 3.1.2.1. პე რი ოდ ული შეხ ვედ რე ბის გა მარ თვა სა სა მარ თლო 
სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი პრო ფე სი ებ ის შე სა ხებ (2017)სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი პრო ფე სი ებ ის შე სა ხებ (2017)

სა სა მარ თლო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი პრო ფე სი ებ ის შე სა ხებ 
სა ზო გა დო ებ ის ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის მიზ ნით, რაიონულმა, 

57 აღნიშნული სიის არსებობა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოს არ ავალდებულებს კონკრეტული პირის მოსამართლის თა-
ნამდებობაზე გამწესებას. ამასთან, მოსამართლეთა სარეზერვო სიაში 
შესული პირები არ ირიცხებიან საერთო სასამართლოების მოსამარ-
თლეთა რეზერვში.
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სა ქა ლა ქო და სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ებ მა სკო ლის მოს-
წავ ლე ებ თან არა ერ თი შეხ ვედ რა/ტუ რი გა მარ თეს. შეხ ვედ რებს 
ეს წრე ბოდ ნენ რო გორც სა სა მარ თლო აპ არ ატ ის მო ხე ლე ები, 
ისე მო სა მარ თლე ები. სა მარ თლით და ინ ტე რე სე ბულ სკო ლის 
მოს წავ ლე ებ სა და იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს შე-
საძ ლებ ლო ბა აქ ვთ, ეწ ვი ონ სა სა მარ თლოს, დას ვან შე კითხვე-
ბი და აქ ტი ურ ად ჩა ერ თონ დის კუ სი აში, მო ის მი ნონ პრე ზენ ტა-
ცია სა სა მარ თლო სის ტე მის, მი სი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ისა და მო სა-
მარ თლის რო ლის შე სა ხებ, ხო ლო ტუ რის ბო ლოს და ათ ვა ლი-
ერ ონ სა სა მარ თლოს სხდო მის დარ ბა ზე ბი. სტა ტის ტი კი სათ ვის 
იხ. ცხრი ლი:

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო მო ნა წი ლე პი რიმო ნა წი ლე პი რი
რა ოდ ენ ობარა ოდ ენ ობა

2017 წე ლი 2018 წე ლი
სა ქარ თვე ლოს სა ქარ თვე ლოს 

უზ ენა ესი უზ ენა ესი 
სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სტუ დენ ტე ბი, სხვა დას ხვა 
ორ გა ნი ზა ცი ის იურ ის ტი 
სტა ჟი ორ ები

22 იმ იტ ირ-
ებ ული პრო-
ცე სი

16 იმ იტ ირ-
ებ ული პრო-
ცე სი

თბი ლი სის სა აპ-თბი ლი სის სა აპ-
ელ აციო სა სა-ელ აციო სა სა-

მარ თლომარ თლო

იმ იტ ირ ებ ული პრო ცე სი 
– სტუ დენ ტე ბი, სა სა მარ-
თლოს ტუ რის პრო ექ ტის 
ფარ გლებ ში – სკო ლის 
მოს წავ ლე ები და იურ-
იდი ული ფა კულ ტე ტის 
სტუ დენ ტე ბი

18-მდე იმ-
იტ ირ ებ ული 
პრო ცე სი

16 იმ იტ ირ-
ებ ული პრო-
ცე სი

ქუ თა ის ის ქუ თა ის ის 
სა ქა ლა ქო სა ქა ლა ქო 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სტუ დენ ტე ბი, სკო ლის 
მოს წავ ლე ები

1 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი
6                  გაც-
ნო ბი თი ტუ-
რი მოს წავ-
ლე თათ ვის

1 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი
1                 გაც-
ნო ბი თი ტუ რი 
მოს  წავ  ლე -
თათ ვის

თბი ლი სის თბი ლი სის 
სა ქა ლა ქო სა ქა ლა ქო 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სტუ დენ ტე ბი, სკო ლის 
მოს წავ ლე ები

100-მდე იმ-
იტ ირ ებ ული 
პრო ცე სი

36            იმ-
იტ  ირ  ებ  ული         
პ რ ო  ც ე  ს ი
5                  გაც-
ნო ბი თი ტუ რი 
მოს  წავ  ლე -
თათ ვის
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ზუგ დი დის ზუგ დი დის 
რაიონული რაიონული 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სა ჯა რო სკო ლის მე-9 – 
მე-12 კლა სის მოს წავ ლე-
ები

6 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი

-

ქუ თა ის ის ქუ თა ის ის 
სა ქა ლა ქო სა ქა ლა ქო 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

იურ იდი ული კლი ნი კე ბის 
სტა ჟი ორ ები, სკო ლის 
მოს წავ ლე ები

3 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი

2 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

ახ ალ ცი ხის ახ ალ ცი ხის 
რაიონული რაიონული 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სტუ დენ ტე ბი, სა სა მარ-
თლოს სტა ჟი ორ ები, სკო-
ლის მოს წავ ლე ები

9 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი

7 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

სამ ტრე დი ის სამ ტრე დი ის 
რაიონული რაიონული 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

1 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი

გო რის გო რის 
რაიონული რაიონული 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო

სკო ლის მოს წავ ლე ები, 
სტუ დენ ტე ბი

5 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო-
ცე სი

2 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

თე ლა ვის თე ლა ვის 
რაიონული რაიონული 

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო
სკო ლის მოს წავ ლე ები -

2 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

ფო თის ფო თის 
სა ქა ლა ქო   სა ქა ლა ქო   

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო
სკო ლის მოს წავ ლე ები -

2 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

ხა შუ რის ხა შუ რის 
რაიონული   რაიონული   

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო
სკო ლის მოს წავ ლე ები -

1 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

სე ნა კის სე ნა კის 
რაიონული   რაიონული   

სა სა მარ თლოსა სა მარ თლო
სკო ლის მოს წავ ლე ები -

1 იმ იტ ირ ებ-
ული პრო ცე-
სი

3.1.2.2. იმ იტ ირ ებ ული სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზე-3.1.2.2. იმ იტ ირ ებ ული სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბის ორ გა ნი ზე-
ბა  (სხვა დას ხვა უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში და სა სა მარ თლო ებ ში მო სა-ბა  (სხვა დას ხვა უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში და სა სა მარ თლო ებ ში მო სა-
მარ თლე ებ ის ჩარ თუ ლო ბით (2017))მარ თლე ებ ის ჩარ თუ ლო ბით (2017))

იხ. ცხრი ლი 3.1.2.1 აქ ტი ვო ბა ში.

3.1.2.3.3.1.2.3. და საქ მე ბის ფო რუ მებ ზე სა სა მარ თლოს სის ტე მის და საქ მე ბის ფო რუ მებ ზე სა სა მარ თლოს სის ტე მის 
მო ნა წი ლე ობა (2017)მო ნა წი ლე ობა (2017)

სა ქარ თვე ლოს უნ ივ ერ სი ტეტ თან, თა ვი სუ ფალ უნ ივ ერ სი-
ტეტ სა და კავ კა სი ის უნ ივ ერ სი ტეტ თან 2017 წელს მიღ წე ული 
შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, 2018 წლი სათ ვის და იგ ეგ მა სა ქარ-
თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო სა და სა ერ თო სა სა მარ-
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თლო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბის აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა უმ აღ-
ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის და საქ მე ბის ფო რუ მებ ში. 

3.1.2.4. სტა ჟი რე ბის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა (2017-2018)3.1.2.4. სტა ჟი რე ბის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბა (2017-2018)
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 2017 წლის 18 

სექ ტემ ბრის №1/251 გა დაწყვე ტი ლე ბით, დამ ტკიც და სა ქარ-
თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს საბ ჭო სა და სა ერ თო სა სა მარ-
თლო ებ ში სტა ჟი რე ბი სა და სას წავ ლო პრაქ ტი კის გავ ლის წე სი. 
აღ ნიშ ნუ ლი წე სის შე სა ბა მი სად, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა-
მარ თლო ში მოწყო ბი ლი სტა ჟი ორ თა შე სარ ჩე ვი კონ კურ სის შე-
დე გად, 2017 წლი დან 2018 წლის ივ ნი სის ჩათ ვლით მი ღე ბუ ლია 
242 სტა ჟი ორი. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო, სტა ჟი რე-
ბის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით, სტა ჟი ორ თა შე ფა სე ბის 
სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა სა და და ნერ გვას გეგ მავს.

3.2. სტრა ტე გი ული 3.2. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

მო სა მარ თლე თა და სა სა მარ თლო მო სა მარ თლე თა და სა სა მარ თლო 
მო ხე ლე თა საწყი სი მომ ზა დე ბი სა მო ხე ლე თა საწყი სი მომ ზა დე ბი სა 
და გან გრძო ბა დი გა ნათ ლე ბის ხა-და გან გრძო ბა დი გა ნათ ლე ბის ხა-
რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბარის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა

პროგ რა მა 3.2.1. – მსმე ნე ლად მი ღე ბის პრო ცე სის გა უმ ჯო-პროგ რა მა 3.2.1. – მსმე ნე ლად მი ღე ბის პრო ცე სის გა უმ ჯო-
ბე სე ბაბე სე ბა

3.2.1.1. მო სა მარ თლე თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის გა უმ-3.2.1.1. მო სა მარ თლე თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის გა უმ-
ჯო ბე სე ბა, კან დი დატ თა სწავ ლე ბის ვა დის გაზ რდით და სწავ-ჯო ბე სე ბა, კან დი დატ თა სწავ ლე ბის ვა დის გაზ რდით და სწავ-
ლე ბის მე თო დე ბის დახ ვე წით (2017)ლე ბის მე თო დე ბის დახ ვე წით (2017)

სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის პროგ რა მის 
ხან გრძლი ვო ბის გაზ რდის მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობა Twinning-
ის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში მიმ დი ნა რე ობს. 2018 წლის მარ ტში, 
ფრან გმა და ლატ ვი ელ მა ექ სპერ ტებ მა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
სკო ლის სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის არ სე ბუ-
ლი პროგ რა მა გააანალიზეს. ვი ზი ტის ფარ გლებ ში შე მუ შავ და 
რე კო მენ და ცი ები პროგ რა მის ვა დებ თან მი მარ თე ბით – სა მო-
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სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი სწავ ლე ბის თვის 
ოპ ტი მა ლუ რი ხან გრძლი ვო ბის გან საზღვრის თა ობ აზე. საფ-
რან გეთ ში ვი ზი ტის დროს, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის მხარ და-
ჭე რით, და იგ ეგ მა ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ობა. Twinning-ის პრო ექ-
ტის ფარ გლებ ში, 2018 წლის მე ორე ნა ხე ვარ ში შე მუ შავ დე ბა 
სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის პროგ რა მა გა ხან-
გრძლი ვე ბუ ლი ვა დით, რომ ლის იმ პლე მენ ტა ცი აც შე სა ბა მი სი 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის შემ დეგ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. 

მო სა მარ თლე თა და სა სა მარ თლო მო ხე ლე თა საწყი სი მომ-
ზა დე ბი სა და გან გრძო ბა დი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის მი მარ თუ ლე ბით, USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით, შე-
მუ შავ და რამ დე ნი მე კვლე ვა, რომ ლე ბიც  მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ნორ მე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ეხ ება. სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ სა ექ სპერ ტო კო მი სი ის წევ რე ბის შერ ჩე-
ვის შემ დეგ, მათ თვის USAID/PROLoG-ის მხარ და ჭე რით, ჩა ტარ-
და 4 ტრე ნინ გი ტეს ტის მე თო დო ლო გი ასა და შექ მნა ზე. 

მო სა მარ თლე თა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, „შე ფა სე ბი სა და გა მოც დე ბის ერ ოვ ნუ-
ლი ცენ ტრის (NAEC)“ წი ნა და დე ბით, ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ მა 
გაიარეს ტეს ტუ რი და ვა ლე ბის შექ მნის ყვე ლა ეტ აპი (ში ნა არ-
სობ რი ვი და მე თო დო ლო გი ური ექ სპერ ტი ზა), ტეს ტის ფსი ქო-
მეტ რუ ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის „წა კითხვა“ და გა მო ყე ნე ბა. 

 
3.2.1.2. მსმე ნელ თა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ებ ის გა ნახ ლე ბა და 3.2.1.2. მსმე ნელ თა შერ ჩე ვის კრი ტე რი უმ ებ ის გა ნახ ლე ბა და 

პრო ცე დუ რის დახ ვე წა (2017)პრო ცე დუ რის დახ ვე წა (2017)
აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება იგ ეგ მე ბა 2018 

წელს.

3.2.1.3. მო სა მარ თლე თა საკ ვა ლი ფი კა ციო ტეს ტე ბი სა და კა-3.2.1.3. მო სა მარ თლე თა საკ ვა ლი ფი კა ციო ტეს ტე ბი სა და კა-
ზუ სე ბის პე რი ოდ ული შედ გე ნა და გა ნახ ლე ბა (2018)ზუ სე ბის პე რი ოდ ული შედ გე ნა და გა ნახ ლე ბა (2018)

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ 2018 წლის 19 
თე ბერ ვალს მი იღო №1/93 გა დაწყვე ტი ლე ბა მო სა მარ თლე ობ-
ის საკ ვა ლი ფი კა ციო სა გა მოც დო კო მი სი ის შექ მნის შე სა ხებ, 



54

ხო ლო 2018 წლის 19 მარ ტს – №1/152 გა დაწყვე ტი ლე ბა მო სა-
მარ თლე ობ ის საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ტა რე ბის წე სი სა 
და საკ ვა ლი ფი კა ციო სა გა მოც დო პროგ რა მის დამ ტკი ცე ბის 
შე სა ხებ. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბით გა ნახ ლდა სა გა მოც-
დო პროგ რა მა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ USAID/PROLoG-ის და ფი ნან სე ბით, გა-
მოც დე ბის ერ ოვ ნულ მა ცენ ტრმა (NAEC) შექ მნა ინ ტენ სი ური 
სა სერ ტი ფი კა ტო პროგ რა მა საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დის სა-
კითხე ბის მომ ზა დე ბის მე თო დო ლო გი აში და ტრე ნინ გი ჩა უტ-
არა იუს ტი ცი ის საბ ჭოს მი ერ შერ ჩე ულ 30 ექ სპერ ტს.

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა საბ ჭომ მო სა მარ-
თლე ობ ის საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც და 2018 წლის ზაფხულ ში 
და ნიშ ნა. საკ ვა ლი ფი კა ციო სა გა მოც დო კო მი სი ამ გა მოც დის-
თვის ახ ალი ტეს ტე ბი შე ად გი ნა. ტეს ტე ბის გა ნახ ლე ბა იგ ეგ მე ბა 
პე რი ოდ ულ ად.

პროგ რა მა 3.2.2. – მსმე ნელ თა სწავ ლე ბის პრო ცე სის გა უმ-პროგ რა მა 3.2.2. – მსმე ნელ თა სწავ ლე ბის პრო ცე სის გა უმ-
ჯო ბე სე ბაჯო ბე სე ბა

3.2.2.1. არ სე ბუ ლი სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა-3.2.2.1. არ სე ბუ ლი სა მო სა მარ თლო კან დი და ტე ბის მომ ზა-
დე ბის პროგ რა მის ან ალ იზი (2017)დე ბის პროგ რა მის ან ალ იზი (2017)

 იხ. 3.1.1.3 აქ ტი ვო ბის კო მენ ტა რი.

3.2.2.3. მსმე ნელ თა სტა ჟი რე ბის სის ტე მის დახ ვე წა (2018)3.2.2.3. მსმე ნელ თა სტა ჟი რე ბის სის ტე მის დახ ვე წა (2018)
2017 წელს ევ რო პის საბ ჭომ გააანალიზა სა მო სა მარ თლო 

კან დი და ტე ბის სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა, რომ ლის სა ფუძ ველ-
ზეც, ქარ თველ მა და სა ერ თა შო რი სო ექ სპერ ტებ მა მო ამ ზა დეს 
ან გა რი ში და რე კო მენ და ცი ები არ სე ბუ ლი პროგ რა მის დახ ვე-
წის მიზ ნით. რე კო მენ და ცი ები მო იც ავ და სა მო სა მარ თლო კან-
დი და ტე ბის სწავ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბის გაზ რდის, მენ ტორ-მო-



55

სა მარ თლე ებ ის, სტა ჟი რე ბის ინ სტი ტუ ტის და სხვა სა კითხებს58. 
Twinning-ის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შე მუ შავ და რე კო მენ და-

ცი ები მომ ზა დე ბის პროგ რა მას თან მი მარ თე ბით, მათ შო რის, 
სტა ჟი რე ბის კომ პო ნენ ტის დახ ვე წი სა და გა ხან გრძლი ვე ბის 
კუთხით. ევ რო პის საბ ჭომ სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა შე აფ ასა და 
შე სა ბა მი სი რეკომენდაციები მო ამ ზა და59. 2018 წელს, Twinning-
ის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ას ევე მომ ზად და „მო სა მარ თლე თა 
კან დი და ტე ბის მომ ზა დე ბის პროგ რა მის ან ალ იზი“, რო მელ შიც 
ექ სპერ ტე ბის რე კო მენ და ცი ები სტა ჟი რე ბის ვა დის გაზ რდას 
შე ეხ ებ ოდა.

პროგ რა მა 3.2.3. – მო სა მარ თლე თათ ვის გან გრძო ბა დი პროგ რა მა 3.2.3. – მო სა მარ თლე თათ ვის გან გრძო ბა დი 
სწავ ლე ბის სის ტე მის დახ ვე წასწავ ლე ბის სის ტე მის დახ ვე წა

3.2.3.1. მო სა მარ თლე თათ ვის კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე-3.2.3.1. მო სა მარ თლე თათ ვის კვა ლი ფი კა ცი ის ას ამ აღ ლე-
ბე ლი სის ტე მის დახ ვე წა, სა ვალ დე ბუ ლო სწავ ლე ბის სა ათ ებ ის ბე ლი სის ტე მის დახ ვე წა, სა ვალ დე ბუ ლო სწავ ლე ბის სა ათ ებ ის 
მი ზან შე წო ნი ლო ბის დად გე ნა (2018)მი ზან შე წო ნი ლო ბის დად გე ნა (2018)

2018 წლის 4 ივ ნისს, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს-
მა საბ ჭომ მი იღო №1/205 გა დაწყვე ტი ლე ბა „საქართველოს 
საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სავალდებულო 
ტრენინგების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“. გა დაწყვე-
ტი ლე ბით გა ნი საზღვრა სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ-
თლო ებ ის მო სა მარ თლე თა სა ვალ დე ბუ ლო ტრე ნინ გე ბის გავ-
ლის წე სი, ტრე ნინ გე ბის  მი ზა ნი, პი რო ბე ბი და ხან გრძლი ვო ბა.

3.2.3.4. სწავ ლე ბის დის ტან ცი ური მე თო დე ბის ჩა ტა რე ბის უზ-3.2.3.4. სწავ ლე ბის დის ტან ცი ური მე თო დე ბის ჩა ტა რე ბის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი (2017)რუნ ველ სა ყო ფად სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი (2017)

იხ. 3.1.1.3 აქ ტი ვო ბის კო მენ ტა რი.

58 მოსამართლე ვალერია კოსი და გამოყენებითი კვლევების კომპა-
ნია, რეკომენდაციები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სამოსამართლო 
კანდიდატების სტაჟირების პროგრამასთან დაკავშირებით, ევროპის 
საბჭო, 2017 http://www.hsoj.ge/uploads/recommendations.pdf, [23/07/2018].
59 იხილეთ ბმული: http://www.hsoj.ge/uploads/recommendations.pdf 
[23/07/2018].
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3.2.3.6.3.2.3.6. სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ებ ის ად მი ნის ტრი რე-სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ებ ის ად მი ნის ტრი რე-
ბის და მარ თვის უნ არ-ჩვე ვე ბის სპე ცი ალ ური კურ სის ორ გა ნი-ბის და მარ თვის უნ არ-ჩვე ვე ბის სპე ცი ალ ური კურ სის ორ გა ნი-
ზე ბა (2017-2018)ზე ბა (2017-2018)

ევ რო პის საბ ჭოს მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის – „იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი სკო ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ება“ – ფარ-
გლებ ში, უცხო ელი ექ სპერ ტე ბი სა და ქარ თვე ლი მო სა მარ თლე-
ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობ ით შე მუ შავ და შემ დე გი 2 სას წავ ლო 
მო დუ ლი: 

- სიღ რმი სე ული კურ სი სა სა მარ თლოს მე ნეჯ მენ ტში სა სა-
მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ებ ისა და სა სა მარ თლოს მე ნე ჯე რე-
ბის თვის; 

- მე ნეჯ მენ ტი და ლი დე რო ბა მო სა მარ თლე ებ ის თვის. 
2017-2018 წლებ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მო დუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბით 

ჩა ტარ და:
- 2 ტრე ნინ გი მო სა მარ თლე ებ ის თვის თე მა ზე – „მე ნეჯ მენ ტი 

და ლი დე რო ბა მო სა მარ თლე ებ ის თვის“, რო მელ საც და ეს წრო 
27 მო სა მარ თლე;

- 2 ტრე ნინ გი სა სა მარ თლოს მო ხე ლე ებ ის თვის თე მა ზე – 
„სიღ რმი სე ული კურ სი სა სა მარ თლოს მე ნეჯ მენ ტში სა სა მარ-
თლოს თავ მჯდო მა რე ებ ისა და სა სა მარ თლოს მე ნე ჯე რე ბის-
თვის“, რო მელ საც და ეს წრო სა სა მარ თლოს 31 მო ხე ლე.

პროგ რა მა 3.2.4. – სა სა მარ თლო მო ხე ლე თა და სის ტე მის პროგ რა მა 3.2.4. – სა სა მარ თლო მო ხე ლე თა და სის ტე მის 
სხვა თა ნამ შრო მელ თათ ვის გან გრძო ბა დი სწავ ლე ბის სის-სხვა თა ნამ შრო მელ თათ ვის გან გრძო ბა დი სწავ ლე ბის სის-
ტე მის დახ ვე წატე მის დახ ვე წა

3.2.4.13.2.4.1. სა სა მარ თლოს მო ხე ლე თა და სხვა თა ნამ შრო მელ-სა სა მარ თლოს მო ხე ლე თა და სხვა თა ნამ შრო მელ-
თათ ვის სა ჭი რო ებ აზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა თათ ვის სა ჭი რო ებ აზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და არ სე ბუ ლე ბის დახ ვე წა (2017-2018)და არ სე ბუ ლე ბის დახ ვე წა (2017-2018)

2017 წლის ნო ემ ბერ ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის 
და მო უკ იდ ებ ელ მა საბ ჭომ და ამ ტკი ცა 2018 წლის მო სა მარ-
თლე თა და სა სა მარ თლოს სხვა მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მა (იხ. ბმული), რო მე ლიც, გარ და სა მარ თლებ რი ვი 
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სა კითხე ბი სა, ფა რავს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ და 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ სა და ზო გად, პრო ფე სი ული უნ არ-
ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა კითხებს:
- სა სა მარ თლოს სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი;
- ზემ დგო მი ინ სტან ცი ებ ის სა სა მარ თლო ებ ის რე კო მენ და ცი-

ები;
- იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ები;
- ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე-

დენ ტე ბის ან ალ იზი;
- სკო ლის მას წავ ლე ბელ თა საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ები;
- სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე-

ბე ბის ან ალ იზი;
- უცხო ური და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რე კო მენ-

და ცი ები;
- გან ვი თა რე ბულ სა ხელ მწი ფო ებ ში მო სა მარ თლე თა სწავ ლე-

ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სი ახ ლე ები და მი მარ თუ ლე ბე ბი;
- ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის – „სა მო სა-

მარ თლო სწავ ლე ბის ხელ შეწყო ბა Twinning-ის მეშ ვე ობ ით“ 
– ფარ გლებ ში, უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
ან ალ იზ ები და რე კო მენ და ცი ები.

2017 წლის გან მავ ლო ბა ში, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს მა სკო-
ლამ, პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით, შე იმ უშ ავა 
13 ახ ალი სას წავ ლო მო დუ ლი, რო მელ საც თან ახ ლდა მო სა-
მარ თლე-ექ სპერ ტე ბის თვის ტრე ნერ თა ტრე ნინ გი და სა პი ლო-
ტო ტრე ნინ გი მოქ მე დი მო სა მარ თლე ებ ის თვის/სა სა მარ თლოს 
სხვა მო ხე ლე ებ ის თვის, ეს ენია:
 კო რუფ ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ებ ის ეფ ექ ტუ რი გან-

ხილ ვა (CoE);
 კი ბერ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ებ ის ეფ ექ ტუ რი 

გან ხილ ვა (CoE);
 სი ძულ ვი ლის და ნა შა ულ ის ეფ ექ ტუ რი გან ხილ ვა (CoE);
 ტრე ფი კინ გთან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ებ ის ეფ ექ ტუ რი გან-

ხილ ვა (CoE);
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 სიღ რმი სე ული კურ სი სა სა მარ თლოს მე ნეჯ მენ ტში სა სა მარ-
თლოს თავ მჯდო მა რე ებ ისა და სა სა მარ თლოს მე ნე ჯე რე-
ბის თვის (CoE);

 ლი დე რო ბა და მე ნეჯ მენ ტი (CoE);
 სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თა ლი (CoE);
 ეფ ექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია (CoE);
 ქალ თა წი ნა აღ მდეგ ძა ლა დო ბა და ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბა 

(CoE; UN Women) 
 ად ამი ან თა წა მე ბის, არ აჰ უმ ან ური, სას ტი კი ან პა ტი ვი სა და 

ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპყრო ბის აკ რძალ ვა (OHCHR)
 სა კორ პო რა ციო/სა მე წარ მეო სა მარ თლის კურ სი (USAID/

PROLoG/GIZ )
 კა ნო ნი „პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ და სა-

ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა – ად მი ნის ტრა ცი-
ული სა მარ თლის მი მარ თუ ლე ბა (CoE);

 მო რი გე ბის წარ მო ება სა სა მარ თლო ში (GIZ).
პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლია კომ პლექ სუ რი მე-

თო დი, რო მე ლიც მო იც ავს, მაგ რამ არ შე მო იფ არ გლე ბა, შემ დეგს:
- სა სა მარ თლოს სა ჭი რო ებ ებ ის ან ალ იზი;
- ზემ დგო მი ინ სტან ცი ებ ის სა სა მარ თლო ებ ის რე კო მენ და ცი-

ები;
- იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ები;
- ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე-

დენ ტე ბის ან ალ იზი;
- სკო ლის მას წავ ლე ბელ თა საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ები;
- სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე-

ბე ბის ან ალ იზი;
- უცხო ური და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რე კო მენ-

და ცი ები;
- გან ვი თა რე ბულ სა ხელ მწი ფო ებ ში მო სა მარ თლე თა სწავ ლე-

ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი სი ახ ლე ები და მი მარ თუ ლე ბე ბი;
- ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის – „სა მო სა-

მარ თლო სწავ ლე ბის ხელ შეწყო ბა Twinningis მეშ ვე ობ ით“ 
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– ფარ გლებ ში უცხო ელი ექ სპერ ტე ბის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი 
ან ალ იზ ები და რე კო მენ და ცი ები.
და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რის სამ სა ხუ რის შე საძ ლებ ლო-

ბე ბის გაძ ლი ერ ებ ის მიზ ნით, პარ ტნი ორი სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ ტრე ნინგ-სე მი ნა რე ბი ჩა ტარ და შემ დეგ თე-
მებ ზე:

 2018 წლის 24 და 25 თე ბერ ვალს,  USAID/PROLoG-ის ორ გა-
ნი ზე ბით, ამ ერ იკ ელ მა ექ სპერ ტმა – ვიქ ტო რია ჰენ ლიმ ჩა-
ატ არა ტრე ნინ გი და მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რი სა და მი სი 
აპ არ ატ ის თა ნამ შრო მელ თათ ვის, სა დაც გა ნი ხი ლეს დის-
ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ებ ის სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი და სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კა60. 

 2018 წლის 5 აპ რილს, ევ რო პის საბ ჭოს ხელ შეწყო ბით, და-
მო უკ იდ ებ ელი ინ სპექ ტო რი იმ ყო ფე ბო და ლატ ვი აში ევ რო-
პის მო სა მარ თლე თა (სა სა მარ თლო სის ტე მის) სწავ ლე ბის 
ცენ ტრე ბის კავ ში რის (European Network of Judicial Training) 
მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სე მი ნარ ზე „ეთ იკა და სა სა მარ თლო 
სის ტე მა ში კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცია“ (Ethics and Prevention 
of Corruption with regard to Judiciary) მო ნა წი ლე ობ ის 
მი სა ღე ბად. ვი ზი ტი შე ეხ ებ ოდა კო რუფ ცი ას თან და კავ ში-
რე ბულ პრობ ლე მებს, კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის სა კითხებს, 
ას ევე სა სა მარ თლო ში ქცე ვა სა და მო სა მარ თლის ეთ იკ ის 
სტან დარ ტებს61. 

 ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, და მო უკ იდ ებ ელი 
ინ სპექ ტო რი სა და მი სი აპ არ ატ ის თვის სა მარ თლებ რი ვი 
და სა ბუ თე ბის სა კითხებ ზე ორ დღი ანი ტრე ნინ გი გა იმ არ-
თა62.

60 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://ewmi-prolog.org/ka/
news/2018-02-26-damoukidebeli-inspeqtoris [23/07/2018].
61 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://independent-inspector.
ge/News/ReadMore/3 [23/07/2018].
62 ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://independent-inspector.
ge/News/ReadMore/3 [23/07/2018].
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3.2.4.2. უცხო ენ ებ ის ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბის ხელ შეწყო ბა 3.2.4.2. უცხო ენ ებ ის ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბის ხელ შეწყო ბა 
(უცხო ენ ებ ის სწავ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის ცენ ტრებ თან (უცხო ენ ებ ის სწავ ლე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის ცენ ტრებ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბით (2018))თა ნამ შრომ ლო ბით (2018))

უცხო ენ ებ ის ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით, 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭო აქ ტი ურ მო ლა პა-
რა კე ბებს აწ არ მო ებს USAID-სა და სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლეს სკო ლას თან, რა თა 2018 წლის ბო ლომ დე თბი ლი სის 
სა ქა ლა ქო და სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში USAID-ის, ხო ლო 
რე გი ონ ებ ში იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის ხელ შეწყო ბით, 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე თათ ვის ჩა ტარ დეს 
უცხო ენ ებ ის შეს წავ ლი სა და გაღ რმა ვე ბის სა სერ ტი ფი კა ტო 
კურ სე ბი.

3.2.4.3. ჩა 3.2.4.3. ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბის მე-ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გე ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბის მე-
თო დე ბის დახ ვე წა (2017) თო დე ბის დახ ვე წა (2017) 

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლა, ჩა ტა რე ბუ-
ლი ტრე ნინ გე ბის შე ფა სე ბი სას, მსოფ ლი ოში აპ რო ბი რე ბუ ლი 
„კირკ-პატ რი კის“ ოთხდო ნი ან მე თო დო ლო გი ას იყ ენ ებს. ეს სა-
შუ ალ ებ ას აძ ლევს, ტრე ნინ გი არა ერ თი კუთხით შე აფ ას ოს და 
მას ში სა ჭი რო ებ ის ამ ებრ შე იტ ან ოს ცვლი ლე ბე ბი. 2017 წელს, 
ევ რო პის საბ ჭომ სკო ლის ან ალ იტ იკ ური და სა ერ თა შო რი სო 
ურ თი ერ თო ბის სექ ტო რის თა ნამ შრომ ლე ბი სათ ვის ჩა ატ არა 
ტრე ნინ გი შე ფა სე ბის ახ ალი – სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის ან ალ-
იზ ის – ინ სტრუ მენ ტის შე სას წავ ლად. 

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ-
გე ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბის მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და 2 სა-
ხის კითხვა რი: 
 ტრე ნინ გის მო ნა წი ლე ებ ის მი ერ ტრე ნინ გის შე ფა სე ბის 

გრძელ ვა დი ანი კითხვა რი, რო მელ საც მო ნა წი ლე ები შე ავ-
სე ბენ ტრე ნინ გის გავ ლი დან 3-6 თვის შემ დეგ;

 ტრე ნე რის მი ერ ტრე ნინ გის შე ფა სე ბის კითხვა რი.
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლა ას ევე გეგ მავს ტრე ნინ გის შე-

დე გე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მის სა ხით ე.წ. მომ ხსე ნებ ლის ინ-
სტი ტუ ტის და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის ან ალ იზ ის და ნერ გვას. 
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პროგ რა მა 3.2.5. – მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ-პროგ რა მა 3.2.5. – მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ-
ის ტე ბის მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფაის ტე ბის მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფა

3.2.5.1. მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტე ბის 3.2.5.1. მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტე ბის 
შერ ჩე ვის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა (2017)შერ ჩე ვის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბა (2017)

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბა და გეგ მი ლია 2018 წელს.

3.2.5.2. მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტე ბის 3.2.5.2. მო სა მარ თლე თა და მოწ ვე ული სპე ცი ალ ის ტე ბის 
სწავ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა, მათ შო რის, ზრდას-სწავ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის ამ აღ ლე ბა, მათ შო რის, ზრდას-
რულ თა სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი აში (2017-2018)რულ თა სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი აში (2017-2018)

2017 წელს, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მო სა მარ თლე თა 
და სა სა მარ თლოს სხვა მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში, ევ რო პის საბ ჭოს და GIZ-ის მხარ და ჭე რით, ჩა-
ტარ და ტრე ნინ გე ბი იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის ტრე ნე რე-
ბის თვის ზრდას რულ თა სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი აში:

თე მა ტრე ნინ გე ბის 
რა ოდ ენ ობა

მო ნა წი ლე თა 
რა ოდ ენ ობა

ზრდას რულ თა გა ნათ ლე-
ბის მე თო დო ლო გია 2 26 მო ნა წი ლე

ზრდას რულ თა სწავ ლე ბის 
შე ფა სე ბის მე თო დო ლო-
გია

2 16 მო ნა წი ლე

3.2.5.4. სწავ ლე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის დახ ვე წა (2017)3.2.5.4. სწავ ლე ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის დახ ვე წა (2017)
იხ. 3.2.4.3 აქ ტი ვო ბის კო მენ ტა რი. 
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3.3. სტრა ტე გი ული 3.3. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

მო სა მარ თლე თა, სა სა მარ თლო მო-მო სა მარ თლე თა, სა სა მარ თლო მო-
ხე ლე თა და სის ტე მის თა ნამ შრო-ხე ლე თა და სის ტე მის თა ნამ შრო-
მელ თა საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბის სის-მელ თა საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბის სის-
ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მო ტი ვა ცი ის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბა და მო ტი ვა ცი ის 
უზ რუნ ველ ყო ფაუზ რუნ ველ ყო ფა

პროგ რა მა 3.3.1.პროგ რა მა 3.3.1. – მო სა მარ თლე თა შემ დგომ გან ვი თა რე ბა- – მო სა მარ თლე თა შემ დგომ გან ვი თა რე ბა-
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პე რი ოდ ული შე ფა სე ბის სის ტე მის და-ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პე რი ოდ ული შე ფა სე ბის სის ტე მის და-
ნერ გვანერ გვა

3.3.1.1. ექ სპერ ტის მი ერ შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებ ის გა-3.3.1.1. ექ სპერ ტის მი ერ შე ფა სე ბის კრი ტე რი უმ ებ ის გა-
და ხედ ვა და შე ფა სე ბის ახ ალი მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა და ხედ ვა და შე ფა სე ბის ახ ალი მე თო დო ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა 
CCJE-სა და ENCJ-ს სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით (2017)CCJE-სა და ENCJ-ს სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით (2017)

2017 წლის 14-15 ნო ემ ბერს, ევ რო პის საბ ჭოს მხარ და ჭე რით, 
ევ რო პის უშ იშ რო ებ ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(OSCE) მო ნა წი ლე ობ ით გა იმ არ თა სა მუ შაო სე მი ნა რი მო სა-
მარ თლე თა პე რი ოდ ული შე ფა სე ბის წეს ზე, რომ ლის ფარ გლებ-
შიც, ექ ვსმა ექ სპერ ტმა არ სე ბუ ლი წე სის დახ ვე წის, საქ მე თა 
წო ნე ბის მი ნი ჭე ბის მე თო დო ლო გი ის გა ნახ ლე ბის, შე ფა სე ბის 
პე რი ოდ ის გაზ რდის შე სა ხებ ისა უბ რა. შეხ ვედ რის ფარ გლებ ში 
გა მო იკ ვე თა შე ფა სე ბის პრო ცეს ზე სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის 
უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
აუც ილ ებ ლო ბა. მო ნა წი ლე პი რე ბი შე ჯერ დნენ, რომ სა სურ ვე-
ლია მო სა მარ თლის გა დაწყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბი სა 
და ხა რის ხის შე ფა სე ბა ზე ერ თგვა რი სა ორი ენ ტა ციო დო კუ-
მენ ტის მომ ზა დე ბა, რა თა შე ფა სე ბა მაქ სი მა ლუ რად ობი ექ ტურ 
კრი ტე რი უმ ებს და ეყ რდნოს. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, მა კე დო ნი ის, სლო ვე ნი ის, ლატ ვი-
ისა და პო ლო ნე თის მა გა ლით ზე, ექ სპერ ტებ მა გააანალიზეს 
ევ რო პის მო სა მარ თლე თა სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭოს (CCJE) 
და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის საბ ჭო ებ ის ევ რო პუ ლი ქსე ლის (ENCJ) 
სტან დარ ტე ბი და ევ რო პუ ლი გა მოც დი ლე ბა, სა სა მარ თლოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის ხა რის ხის, პრო ცე დუ რე ბი სა და სა სა მარ-
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თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მკა ფიოობის, პრო ცე დუ რე ბის გა-
წე რის და სამ სა ხუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუთხით. 

2018 წლის იან ვარ ში, USAID/PROLoG-ის ექ სპერ ტმა ალ ეშ 
ზა ლარ მა მო ამ ზა და ან გა რი ში სა ქარ თვე ლო ში მო სა მარ თლე-
თა და წი ნა ურ ებ ის შე სა ხებ63. მას ში მი მო ხი ლუ ლია მო სა მარ-
თლე თა და წი ნა ურ ებ ის და ინ დი ვი დუ ალ ური შე ფა სე ბის სა ერ-
თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი და პრაქ ტი კა. 

მო სა მარ თლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ გვის მიზ ნით, 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს წევ რებ მა 2018 
წლის აპ რილ ში გა ნი ხი ლეს ორი გან სხვა ვე ბუ ლი პრო ექ ტი 
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. პრო ექ ტე ბი შე ეხ ებ-
ოდა მო სა მარ თლე თა პე რი ოდ ული შე ფა სე ბის სის ტე მას, მო-
იც ავ და შე ფა სე ბის რო გორც ხა რის ხობ რივ, ისე რა ოდ ენ ობ რივ 
ინ დი კა ტო რებს. 2018 წლის 2 აპ რილს, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი-
ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რემ სა სა მარ თლო სის ტე მის 
რე ფორ მა ზე მო მუ შა ვე გა ფარ თო ებ ული ჯგუ ფი სათ ვის წი ნა და-
დე ბის სა ხით გა დაგ ზავ ნის მიზ ნით, სხდო მა ზე წა რად გი ნა „სა-
ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნის ცვლი ლე ბა თა პრო ექ ტი. სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ-
აღ ლე სი საბ ჭოს წევ რთა უმ რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი 
არ მო იწ ონა. 2018 წლის 4 აპ რილს, სა მუ შაო ჯგუფ მა გა ნი ხი ლა 
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საბ ჭოს წევ რის წი ნა-
და დე ბა. გან ხილ ვის შე დე გად სა მუ შაო ჯგუფ მა მი იჩ ნია, რომ 
სა კითხი სიღ რმი სე ულ კვლე ვას სა ჭი რო ებ და და მი იღო გა-
დაწყვე ტი ლე ბა, წევ რთა აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბით, შე ფა სე ბის 
სის ტე მა ზე მუ შა ობ ის გაგ რძე ლე ბის შე სა ხებ.

3.3.1.2. შე ფა სე ბის სის ტე მის და სა ნერ გად კა ნონ ქვემ დე ბა რე 3.3.1.2. შე ფა სე ბის სის ტე მის და სა ნერ გად კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
აქ ტე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)აქ ტე ბის მომ ზა დე ბა (2017-2018)

63 ზალარი ა., ანგარიში საქართველოში მოსამართლეთა დაწინაურე-
ბის შესახებ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვი-
თარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული პროექტი – „კანონის უზენა-
ესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG), იანვარი, 2018.
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აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის შეს რუ ლე ბა იგ ეგ მე ბა 2018 წელს. 
პროგ რა მა 3.3.3. – სა სა მარ თლო მო ხე ლე თა და სის ტე მის სხვა პროგ რა მა 3.3.3. – სა სა მარ თლო მო ხე ლე თა და სის ტე მის სხვა 
თა ნამ შრო მელ თათ ვის შე ფა სე ბის სის ტე მის ამ ოქ მე დე ბათა ნამ შრო მელ თათ ვის შე ფა სე ბის სის ტე მის ამ ოქ მე დე ბა

3.3.3.1. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, მო ხე ლე-3.3.3.1. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, მო ხე ლე-
თა რან გი რე ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის და მო ხე ლის კა რი ერ ული თა რან გი რე ბის, სერ ტი ფი ცი რე ბის და მო ხე ლის კა რი ერ ული 
გან ვი თა რე ბის თვის, წინ სვლა სა და დამ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი-გან ვი თა რე ბის თვის, წინ სვლა სა და დამ სა ხუ რე ბა ზე ორი ენ ტი-
რე ბუ ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (2017)რე ბუ ლი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა (2017)

ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ექ სპერ ტმა მო ამ ზა-
და ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ თვის სა ხელ მძღვა ნე ლო, რო-
მე ლიც შე ეხ ება სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბის შედ გე ნა სა და წესს (ტი-
პუ რი ფუნ ქცია-მო ვა ლე ობ ებ ის აღ წე რა), კონ კურ სის ჩა ტა რე ბის 
და შერ ჩე ვის პო ლი ტი კა სა და პრო ცესს, ინ ტე რეს თა კონ ფლიქ-
ტის და დის ციპ ლი ნუ რი პრო ცე სის მარ თვას, პრო ფე სი ულ გან-
ვი თა რე ბას და ა.შ.64

„თბი ლი სი სა და ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ებ ის, 
რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო ებ ის აპ არ ატ ებ ის სტრუქ-
ტუ რი სა და საშ ტა ტო ნუს ხის დამ ტკი ცე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე-
ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 2010 წლის 29 ნო ემ ბრის 
№1/232 გა დაწყვე ტი ლე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თა ობ აზე“ 
სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს 2017 წლის 24 ივ-
ლი სის №1/237 გა დაწყვე ტი ლე ბით, „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად გა ნი საზღვრა მო ხე-
ლე თა რან გე ბი65. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს 
იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს საბ ჭო ში მო ხე ლე თა შე ფა სე ბის სის ტე მის 
და ნერ გვა და სა პი ლო ტოდ გაშ ვე ბა 2018 წლის ოქ ტომ ბრი დან 
იგ ეგ მე ბა.
64 ოქროპირიძე ი., ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანე-
ლო, EU4Justice ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექ-
ტი, 2018.
65„http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2017/237.pdf http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2017/237.pdf [23/07/2018].
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3.3.3.3. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ-3.3.3.3. ად ამი ან ური რე სურ სე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე ულ ებ-
ის პრო ფე სი ონ ალ იზ მის ამ აღ ლე ბის თვის ტრე ნინ გე ბის ორ გა-ის პრო ფე სი ონ ალ იზ მის ამ აღ ლე ბის თვის ტრე ნინ გე ბის ორ გა-
ნი ზე ბა (2017-2018)ნი ზე ბა (2017-2018)

ად ამი ან ური რე სურ სე ბის პრო ფე სი ონ ალ იზ მის ამ აღ ლე ბის 
მიზ ნით, დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მხარ და ჭე რით, რე გუ ლა რუ-
ლად იმ არ თე ბა სხვა დას ხვა ტრე ნინ გი. 

თა რი ღი და სა ხე ლე ბა

21/01/2017-22/01/2017
სა მუ შაო შეხ ვედ რა „მე სა მე ტალ ღის“ სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ის თა ობ-
აზე – გუ და ური, (USAID) 

28/09/2017-29/09/2017 ტრე ნინ გი თე მა ზე „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი – თბი ლი სი, (GGI)

7– 8/10/2017
HR პო ლი ტი კის გან საზღვრა იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს 
საბ ჭო სა და სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში – ბორ ჯო-
მი, (EU4Justice)

25-26/11-2017
ტრე ნინ გი თე მა ზე – პერ სო ნა ლის შერ ჩე ვის და 
გა სა უბ რე ბის ჩა ტა რე ბის ტექ ნი კე ბი – თბი ლი სი, 
(EU4Justice)

22/12/2017

პრე ზენ ტა ცია – სა ჯა რო მო ხე ლის საქ მი ან ობ ის შე-
ფა სე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლო ში, 
მიღ წე ული შე დე გე ბი და შერ ჩე ული მო დე ლე ბი – 
თბი ლი სი, (UNDP)

24-25/02/2018 ტრე ნინ გი სა მუ შაო აღ წე რი ლო ბე ბის და ფუნ ქცი-
ებ ის გა წე რის შე სა ხებ – თბი ლი სი, (EU4Justice) 

13-15/04/2018

ტრე ნინ გი თე მა ზე ად ამი ან ური რე სურ სე ბის მარ-
თვის სა ხელ მძღვა ნე ლო და პერ სო ნა ლურ მო ნა-
ცემ თა და მუ შა ვე ბა სა სა მარ თლო სის ტე მა ში – ყვა-
რე ლი, (EU4Justice)

3.3.3.4. მარ თვის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის ტრე ნინ გე ბის ორ-3.3.3.4. მარ თვის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბის ტრე ნინ გე ბის ორ-
გა ნი ზე ბა სა სა მარ თლო ებ ისა და უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მე ნე ჯე რულ გა ნი ზე ბა სა სა მარ თლო ებ ისა და უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მე ნე ჯე რულ 
პო ზი ცი ებ ზე მყოფ თა ნამ შრომ ლებ ში (2017-2018)პო ზი ცი ებ ზე მყოფ თა ნამ შრომ ლებ ში (2017-2018)

2018 წლის შე მოდ გო მა ზე, ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ-
ჭოს პრო ექ ტე ბის ფარ გლებ ში, იგ ეგ მე ბა ტრე ნინ გი სა სა მარ-
თლოს თავ მჯდო მა რე ებ სა და მე ნე ჯე რებს შო რის ფუნ ქცი ებ ის 
გა ნა წი ლე ბის თა ობ აზე. 
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3.4. სტრა ტე გი ული 3.4. სტრა ტე გი ული 
მი ზა ნიმი ზა ნი

სა სა მარ თლო სის ტე მის ხა რის ხის სა სა მარ თლო სის ტე მის ხა რის ხის 
გა ზომ ვის ინ დი კა ტო რე ბი სა და გა ზომ ვის ინ დი კა ტო რე ბი სა და 
სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბასტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბა

პროგ რა მა 3.4.1. – ხა რის ხის გა ზომ ვის ინ დი კა ტო რე ბის გან-პროგ რა მა 3.4.1. – ხა რის ხის გა ზომ ვის ინ დი კა ტო რე ბის გან-
ვი თა რე ბავი თა რე ბა

3.4.1.1. მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის ხა რის ხის გა ზომ ვის 3.4.1.1. მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის ხა რის ხის გა ზომ ვის 
ინ დი კა ტო რე ბის სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კე ბის შეს წავ ლა და ან ალ-ინ დი კა ტო რე ბის სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კე ბის შეს წავ ლა და ან ალ-
იზი (2017)იზი (2017)

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს საბ ჭოს, ევ რო პის საბ-
ჭოს მხარ და ჭე რით, დაწყე ბუ ლი აქ ვს მუ შა ობა მო სა მარ თლე თა 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბი სა და 
ხა რის ხის შე ფა სე ბა ზე ერ თგვა რი სა ორი ენ ტა ციო დო კუ მენ ტის 
მომ ზა დე ბა სა და საქ მი ან ობ ის შე ფა სე ბის სის ტე მის გა ნახ ლე-
ბა ზე. ამ მიზ ნით, ევ რო პის საბ ჭომ ქარ თუ ლად თარ გმნა და გა-
მოს ცა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ეფ ექ ტი ან ობ ის ევ რო პუ ლი კო მი-
სი ის (CEPEJ) მი ერ მი ღე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ხა რის ხის 
გა ზომ ვის სტან დარ ტე ბი, რომ ლის პრე ზენ ტა ცი აც 2018 წლის 8 
ივ ნისს მო ეწყო.

3.4.1.2. მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბის 3.4.1.2. მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო რე ბის 
შერ ჩე ვა/გა და ხედ ვა, და მუ შა ვე ბა, და ნერ გვა, რო გორც ში და შერ ჩე ვა/გა და ხედ ვა, და მუ შა ვე ბა, და ნერ გვა, რო გორც ში და 
ას ევე, გა რე მომ ხმა რებ ლე ბის თვის (2017-2018)ას ევე, გა რე მომ ხმა რებ ლე ბის თვის (2017-2018)

2018 წლი სათ ვის იგ ეგ მე ბა ხა რის ხის შე ფა სე ბის ინ დი კა ტო-
რე ბის გა და ხედ ვა.

3.4.1.4. მომ ხმა რე ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის მე თო დო-3.4.1.4. მომ ხმა რე ბელ თა კმა ყო ფი ლე ბის კვლე ვის მე თო დო-
ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი-ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი-
სად (2017-2018)სად (2017-2018)

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბის შეს რუ ლე ბა 2018-2019 წლე ბი სათ ვის 
იგ ეგ მე ბა.
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პროგ რა მა 3.4.2. – ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბა პროგ რა მა 3.4.2. – ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის გან ვი თა რე ბა 
და და ნერ გვადა და ნერ გვა

 
3.4.2.1. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო-3.4.2.1. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო-

ბის მე თო დო ლო გი ის და კრი ტე რი უმ ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)ბის მე თო დო ლო გი ის და კრი ტე რი უმ ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017)
იხ. 1.4.4.2 აქ ტი ვო ბა.
ამ ას თან, იუს ტი ცი ის უმ აღ ლეს სკო ლას თან თა ნამ შრომ ლო-

ბით, ევ რო პის საბ ჭო სა და სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი 
თა ნამ შრომ ლო ბის გერ მა ნუ ლი ფონ დის (IRZ) მხარ და ჭე რით, 
იქ მნე ბა HELP-ის პროგ რა მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და სა ბუ თე-
ბუ ლო ბის სტან დარ ტის შე სა ხებ ტრე ნინგ-მო დუ ლი, რა საც შე სა-
ბა მი სი ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბა მოჰ ყვე ბა.

პროგ რა მა 3.4.3. – სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის შეს წავ ლი სა და პროგ რა მა 3.4.3. – სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის შეს წავ ლი სა და 
გან ზო გა დე ბის მე ქა ნიზ მის დახ ვე წაგან ზო გა დე ბის მე ქა ნიზ მის დახ ვე წა

3.4.3.1. პრაქ ტი კის შეს წავ ლის და გან ზო გა დე ბის მე თო დო-3.4.3.1. პრაქ ტი კის შეს წავ ლის და გან ზო გა დე ბის მე თო დო-
ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)ლო გი ის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)

2017 წლის ნო ემ ბერ ში, ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ფარ გლებ-
ში, ად გი ლობ რივ მა ექ სპერ ტმა მო ამ ზა და კვლე ვის სა ხელ-
მძღვა ნე ლო გზამ კვლე ვი, რო მე ლიც გა ნი ხი ლავს დო კუ მენ ტის/
კვლე ვის სა ხე ებს, სა მარ თლებ რივ ან ალ იზს, დო კუ მენ ტე ბის 
სტრუქ ტუ რა სა და სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის 
სტან დარ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბა ში ჩარ-
თუ ლი იყ ვნენ სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სა მი ვე ინ სტან ცი ის 
ან ალ იტ იკ ური სამ სა ხუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რო მელ თა 
სა ჭი რო ებ ებ ის და მათ მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვე ბის შეს წავ-
ლის სა ფუძ ველ ზე შე იქ მნა სა ბო ლოო გზამ კვლე ვი.

3.4.3.2. პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის და ან ალ იტ იკ ური გან ყო-3.4.3.2. პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის და ან ალ იტ იკ ური გან ყო-
ფი ლე ბის თა ნამ შრო მელ თა გა დამ ზა დე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი მე-ფი ლე ბის თა ნამ შრო მელ თა გა დამ ზა დე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი მე-
თო დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად (2017-2018)თო დო ლო გი ის შე სა ბა მი სად (2017-2018)

ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის და USAID/PROLoG-ის მი ერ, სა-
ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს მწე რა ლი თა ნა შემ წე ებ-
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ის თვის, ას ევე სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი სა სა მარ თლო 
პრაქ ტი კის გან ზო გა დე ბის გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შრო მელ თათ-
ვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის სა კითხებ ზე. ამ ას თან, კვლე ვე ბის სა-
ხელ მძღვა ნე ლო გზამ კვლევ თან და კავ ში რე ბით გა იმ არ თა სა-
მუ შაო შეხ ვედ რა/ტრე ნინ გი სა მი ვე ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს 
ან ალ იტ იკ ური რგო ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ობ-
ით. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია ას ახ ულია ცხრილ ში:

N თა რი ღი ჩა ტა რე ბის 
ად გი ლი შეხ ვედ რის/ტრე ნინ გის თე მა

1  12-14 მა ისი გას ვლი თი 
შეხ ვედ რა 

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი კონ ვენ ცია და მი სი ზე დამ-
ხედ ვე ლო ბის მე ქა ნიზ მე ბი (სა სა-
მარ თლოს პრო ცე დუ რე ბის გან-
ხილ ვა და საშ ვე ბო ბის და არ სე ბი-
თი გან ხილ ვის ეტ აპ ზე).

 2 25-26 მა ისი
სა ქარ თვე ლოს 

უზ ენა ესი 
სა სა მარ თლო 

დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვა ად-
ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლის და მე-12 
და მა ტე ბი თი ოქ მის პირ ვე ლი მუხ-
ლის და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის მე-14 მუხ ლის თა ნახ მად. 

 3 26-28 ივ ლი სი გას ვლი თი 
შეხ ვედ რა 

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო-
ტა ნი ლი უახ ლე სი გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბის მი მო ხილ ვა; სა ხელ მწი-
ფო ზე და კის რე ბუ ლი პო ზი ტი ური 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი; ად ამი ან ის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ-
თლო ში არ სე ბით გან ხილ ვა ზე 
და საშ ვე ბო ბის კრი ტე რი უმ ები. 

 4 30 ივ ნი სი – 1 
ივ ლი სი

სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი 

სა სა მარ თლო 

სი ცოცხლის უფ ლე ბა და სის-
ხლის სა მარ თალ წარ მო ება;
წა მე ბის არა ად ამი ან ური და ღირ-
სე ბის შემ ლახ ვე ლი მოპყრო ბის 
აკ რძალ ვა; სა მარ თლი ანი სა სა-
მარ თლოს უფ ლე ბა;
მხა რე თა თა ნას წო რო ბის და შე-
ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პი, გა ნა-
ჩე ნის და სა ბუ თე ბა, მსა ჯულ თა 
ინ სტი ტუ ტი; დამ ცვე ლის ყო ლის 
უფ ლე ბა, ბრალ დე ბუ ლის ძი რი-
თა დი უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვის სა-
ფუძ ვლე ბი, და უს წრე ბე ლი სა მარ-
თალ წარ მო ება. 
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 5 26-28 ივ ლი სი გას ვლი თი 
შეხ ვედ რა 

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო-
ტა ნი ლი უახ ლე სი გა დაწყვე ტი-
ლე ბე ბის მი მო ხილ ვა, ად ამი ან ის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ-
თლო ში არ სე ბით გან ხილ ვა ზე 
და საშ ვე ბო ბის კრი ტე რი უმ ები, 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მი ხედ-
ვით სა ხელ მწი ფო ზე და კის რე ბუ-
ლი პო ზი ტი ური ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, 
სა მარ თლი ანი სა სა მარ თლოს 
უფ ლე ბა და შე სა ბა მი სი გა რან-
ტი ები.

6 31 ივ ლი სი – 3 
აგ ვის ტო

გას ვლი თი 
შეხ ვედ რა 

ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ 
სა სა მარ თლო ში შე სუ ლი გან ხი-
ლუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ჩივ რე-
ბი და სა სა მარ თლოს გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი; სა ქარ თვე ლოს წი ნა-
აღ მდეგ გა მო ტა ნი ლი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი. 

 7 29 სექ ტემ ბე რი გას ვლი თი შეხ-
ვედ რა

სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო 
პრაქ ტი კის შეს წავ ლი სა და გან-
ზო გა დე ბის გან ყო ფი ლე ბის ად-
ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ ტრის 
საქ მი ან ობა, სა სა მარ თლო გა-
დაწყვე ტი ლე ბის მო ძი ებ ის მიზ-
ნით ცენ ტრის თვის ინ ტრა ნე ტის 
სა შუ ალ ებ ით შე კითხვე ბის მი წო-
დე ბა, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი სა სა მარ თლოს სა ძი ებო 
სის ტე მის (HUDOC) გა მო ყე ნე ბის 
სპე ცი ფი კა და მო მა ვალ ში ქარ-
თუ ლე ნო ვა ნი ვებ გვერ დის გა მო-
ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

8 6-8 ოქ ტომ-
ბე რი

სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა-

მარ თლო 

სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა-
მარ თლოს მო სა მარ თლე ებ ის სა-
მუ შაო შეხ ვედ რა ად ამი ან ის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი-
ითა და პრაქ ტი კით დად გე ნი ლი 
სტან დარ ტე ბის იმ პლე მენ ტა ცი ის 
თა ობ აზე ად გი ლობ რივ სა სა მარ-
თლო პრაქ ტი კა ში. 

9 10-11 ნო ემ-
ბე რი

სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა-

მარ თლო 

ან ალ იტ იკ ური სამ სა ხუ რე ბის/გან-
ზო გა დე ბის თა ნამ შრომ ლე ბის-
თვის სა მარ თლებ რი ვი კვლე ვის, 
ან ალ იზ ის და არ გუ მენ ტა ცი ის სა-
კითხე ბი.
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3.4.3.3. უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სა მეც ნი ერო-სა კონ სულ ტა-3.4.3.3. უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სა მეც ნი ერო-სა კონ სულ ტა-
ციო საბ ჭოს მხარ და ჭე რა, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ციო საბ ჭოს მხარ და ჭე რა, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო 
ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობა სხდო მის აქ ტუ ალ ურ სა კითხებ ზე ექ სპერ ტე ბის მო ნა წი ლე ობა სხდო მის აქ ტუ ალ ურ სა კითხებ ზე 
(2017-2018)(2017-2018)

სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სა მეც ნი ერო-სა-
კონ სულ ტა ციო საბ ჭო ში გა იმ არ თა შემ დე გი სხდო მე ბი:

შეხ ვედ რის 
თა რი ღი თე მა მო ნა წი ლე პი რი/

მომ ხსე ნე ბე ლი

2/2/20172/2/2017

ნა ფიც მსა ჯულ თა მო ნა წი-
ლე ობ ით სა მარ თალ წარ-
მო ებ ის სტან დარ ტე ბის 
პრაქ ტი კა ში სრულ ყო ფი-
ლად და ნერ გვა

აშშ-ის იუს ტი ცი ის დე პარ ტა მენ-
ტის სა მარ თლებ რი ვი მრჩე ვე-
ლი – მა იკლ გრან ტი

9/3/20179/3/2017

ნარ კო ტი კულ სა შუ ალ-
ებ ებ თან და კავ ში რე ბულ 
საქ მე ებ ზე ად გი ლობ რი ვი 
და სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თლო პრაქ ტი კის მი-
მო ხილ ვა

ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს 
მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ხელ-
მძღვა ნე ლი – რე ნა ტე ვინ ტე რი 
და ვე ნის სა აპ ელ აციო სა სა-
მარ თლოს პა ლა ტის თავ მჯდო-
მა რე – ულ რიხ ნახ ტერ ბერ გე რი

1/4/20171/4/2017

აგ რე სი ის და ნა შა ული 
სის ხლის სა მარ თლის სა-
ერ თა შო რი სო სა სა მარ-
თლოს იურ ის დიქ ცი ის ამ-
ოქ მე დე ბამ დე

კი ოლ ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის პრო-
ფე სო რი – კლა უს კრე სი

07/04/0201707/04/02017 მხარ დამ ჭე რის ინ სტი ტუ ტი

გერ მა ნი ის სა ერ თა შო რი სო თა-
ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ებ-
ის მი ერ მოწ ვე ული ექ სპერ ტი 
– ჰა ინ რიჰ შნიტ გე რი

20/05/201720/05/2017

სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო 
სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ 
ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის გა-
მო ყე ნე ბის სტან დარ ტე ბი

ევ რო პის საბ ჭოს კონ სულ ტან ტი 
– ნა ნა მჭედ ლი ძე

19/10/201719/10/2017
არ ას რულ წლო ვან თა საქ-
მე ებ ზე სას ჯე ლის და სა ბუ-
თე ბის პრაქ ტი კა ზე

ევ რო კავ ში რის სა სა მარ თლოს 
მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ხელ-
მძღვა ნე ლი – რე ნა ტე ვინ ტე რი 
და ევ რო კავ ში რის პე ნი ტენ ცი-
ური და პრო ბა ცი ის სის ტე მე ბის 
მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ხელ-
მძღვა ნე ლი – რან დელ ბა რო უზი

18/12/201718/12/2017
„სა სა მარ თლო მო ნი ტო-
რინ გის პროგ რა მის“ მე-17 
შუ ალ ედ ური ან გა რი ში

აშშ-ის იუს ტი ცი ის დე პარ ტა მენ-
ტის სა მარ თლებ რი ვი მრჩე ვე-
ლი – მა იკლ გრან ტი
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20.12.201720.12.2017

22.12.201722.12.2017

სა ქარ თვე ლოს სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
2017 წლის 30 ნო ემ ბრის 
გა დაწყვე ტი ლე ბა სსკ 273-
ე მუხ ლზე, რო გორც ახ ალი 
გა რე მო ება

სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სის-
ხლის სა მარ თლის საქ მე თა გან-
მხილ ვე ლი მო სა მარ თლე ები

14.03.201814.03.2018

სსკ 59-ე მუხ ლის მე-4 ნა-
წი ლის გა მო ყე ნე ბით სას-
ჯე ლის და ნიშ ვნი სას გა მო-
საც დე ლი ვა დის ათ ვლის 
სა კითხი და იძ ულ ებ ითი 
ფსი ქი ატ რი ული მკურ ნა-
ლო ბის ვა დის ჩათ ვლის 
სა კითხი სსსკ 191-ე მუხ ლის 
მე-2 ნა წი ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში

სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის სის-
ხლის სა მარ თლის საქ მე თა გან-
მხილ ვე ლი მო სა მარ თლე ები;
სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი სა და პრო-
ბა ცი ის სა მი ნის ტროს წარ მო-
მად გენ ლე ბი

15.05.201815.05.2018

კონ ფე რენ ცია – ნარ კო ტი-
კე ბის შე სა ხებ კა ნონ მდებ-
ლო ბა სა მარ თლებ რივ 
გზაჯ ვა რე დინ ზე – ნარ კო-
ტი კუ ლი სა შუ ალ ებ ებ ის 
კონ ტრო ლის სის ტე მის ლი-
ბე რა ლი ზა ცია

პროფ. ჰანს-იორგ ალ ბრეხ ტი პროფ. ჰანს-იორგ ალ ბრეხ ტი 
– – ფრა იბ ურ გის მაქს პლან კის 
საზღვარ გა რე თი სა და სა ერ თა-
შო რი სო სის ხლის სა მარ თლის 
ინ სტი ტუ ტის დი რექ ტო რი;
ეკა ბე სე ლია,კა ბე სე ლია, სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტის იურ იდი ულ სა კითხთა 
კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე;
აკ აკი ზო იძე,აკ აკი ზო იძე, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვი სა და სო ცი ალ ურ სა კითხთა 
კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე;
დოქ. სელ მან დურ სუ ნიდოქ. სელ მან დურ სუ ნი, , სტამ ბო-
ლის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე-
ტის პრო ფე სო რი;
პროფ. ელ იკო წიკ ლა ური-ლა მი-პროფ. ელ იკო წიკ ლა ური-ლა მი-
ხიხი, , ფრა იბ ურ გის მაქს პლან კის 
საზღვარ გა რე თი სა და სა ერ თა-
შო რი სო სის ხლის სა მარ თლის 
ინ სტი ტუ ტის ყო ფი ლი საბ ჭო თა 
ქვეყ ნე ბის გან ყო ფი ლე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლი;
კა მილ სა ლი მო ვი,კა მილ სა ლი მო ვი, ბა ქოს სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის 
პრო ფე სო რი;
მე რაბ ტუ რა ვა და თე იმ ურ აზ ტუ-მე რაბ ტუ რა ვა და თე იმ ურ აზ ტუ-
ღუ შიღუ ში, , სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ-
თლე ები;
გი ორ გი ღლონ ტიგი ორ გი ღლონ ტი, , გრი გოლ რო-
ბა ქი ძის სა ხე ლო ბის უნ ივ ერ სი-
ტე ტის პრო ფე სო რი;
ელ ვი რა რად ნე ევაელ ვი რა რად ნე ევა, ბუ რი ატ სკის 
(ულ ან უდე) სა ხელ მწი ფო უნ ივ-
ერ სი ტე ტის იურ იდი ული ფა კულ-
ტე ტის დე კა ნი
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14.04.201814.04.2018

18.05.201818.05.2018

სის ხლის სა მარ თლის სის-
ტე მის რე ფორ მის უწყე-
ბათ შო რი სო სა კო ორ დი-
ნა ციო საბ ჭოს ფარ გლებ-
ში მომ ზა დე ბუ ლი სის ხლის 
სა მარ თლის კო დექ სის 
ცვლი ლე ბე ბის პრო ექ ტი

ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო-
ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნ ივ ერ სი ტე ტის სის ხლის სა-
მარ თლის პრო ფე სო რე ბი (ნო-(ნო-
ნა თო დუა, ირ აკ ლი დვა ლი ძე, ნა თო დუა, ირ აკ ლი დვა ლი ძე, 
თე იმ ურ აზ ცქი ტიშ ვი ლი, ირ ინა თე იმ ურ აზ ცქი ტიშ ვი ლი, ირ ინა 
ხერ ხე ულ იძე და სხვა ნი);ხერ ხე ულ იძე და სხვა ნი);
სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ-
თლე – მე რაბ ტუ რა ვამე რაბ ტუ რა ვა

3.4.3.4. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის სტრუქ ტუ რის ერ-3.4.3.4. სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის სტრუქ ტუ რის ერ-
თი ანი ფორ მის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)თი ანი ფორ მის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)

იხ. 1.4.4.2 აქ ტი ვო ბა.

3.4.3.5. სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე სას ჯე ლის და ნიშ-3.4.3.5. სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე სას ჯე ლის და ნიშ-
ვნი სას მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღებ გა რე მო ებ ებ ზე რე კო მენ და ცი-ვნი სას მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღებ გა რე მო ებ ებ ზე რე კო მენ და ცი-
ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)ებ ის შე მუ შა ვე ბა (2017-2018)

2017 წლის 19 ოქ ტომ ბერს გა იმ არ თა სა მეც ნი ერო-სა კონ-
სულ ტა ციო საბ ჭოს სხდო მა არ ას რულ წლო ვან თა საქ მე ებ ზე 
სას ჯე ლის და სა ბუ თე ბის და სას ჯე ლის და ნიშ ვნი სას ინ დი ვი დუ-
ალ ური შე ფა სე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კის შე სა ხებ. შეხ ვედ-
რა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ ევ რო კავ ში რის პრო ექ ტის ხელ მძღვა-
ნე ლი – რე ნა ტე ვინ ტე რი და ევ რო კავ ში რის პე ნი ტენ ცი ური და 
პრო ბა ცი ის სის ტე მე ბის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტის ხელ მძღვა ნე-
ლი – რან დელ ბა რო უზი, რომ ლებ მაც ინ დი ვი დუ ალ ური შე ფა სე-
ბის გა მო ყე ნე ბის და სას ჯე ლის და სა ბუ თე ბის ევ რო პულ პრაქ-
ტი კა ზე ისა უბ რეს.

3.4.3.6. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს, 3.4.3.6. ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს, 
სა კონ სტი ტუ ციო და უზ ენა ესი სა სა მარ თლო ებ ის პრაქ ტი კა ზე სა კონ სტი ტუ ციო და უზ ენა ესი სა სა მარ თლო ებ ის პრაქ ტი კა ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა (2017-2018)ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა (2017-2018)

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს, უზ ენა ეს სა სა მარ-
თლო სა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლოს 
შო რის, 2017 წლის და საწყის ში გა ფორ მდა მე მო რან დუ მი ად-
ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე-
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ბა თა სა ძი ებო ბა ზის ქარ თულ ენ აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის მიზ-
ნით, ქარ თუ ლი ინ ტერ ფე ის ის შექ მნის თა ობ აზე. სა ქარ თვე ლოს 
უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო პრაქ-
ტი კის შეს წავ ლის გან ყო ფი ლე ბამ, იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტროს-
თან ერ თად, მო ამ ზა და ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის სა ძი ებო სის ტე მის ტერ მინ თა 
გან მარ ტე ბა ქარ თულ ენ აზე. და მა ტე ბით, ად ამი ან ის უფ ლე ბა-
თა ცენ ტრმა HUDOC-ის ინ ტერ ფე ის ის თვის თარ გმნა მა სა ლე ბი. 
ამ ჟა მად, მიმ დი ნა რე ობს პროგ რა მის ტექ ნი კუ რად გა მარ თვის 
პრო ცე სი.

2017 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან დღემ დე, ად ამი ან ის უფ-
ლე ბა თა ცენ ტრმა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თლოს 201 საქ მის მოკ ლე სა მარ თლებ რი ვი შე ჯა მე ბა თარ გმნა. 
მათ შო რის, ევ რო პის საბ ჭოს პრო ექ ტთან თა ნამ შრომ ლო ბით 
მომ ზად და გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის თარ გმა ნი, რო მელ თა ნა წი-
ლიც უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს ვებ გვერ დზეა გან თავ სე ბუ ლი66. 

HUDOC-ის ვებ გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლია ქარ თულ ენ აზე ნა-
თარ გმნი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს 805 
გა დაწყვე ტი ლე ბა67. მათ გან, 2017 წელს 45 გა დაწყვე ტი ლე ბა 
ევ რო პის საბ ჭომ თარ გმნა, ხო ლო ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ცენ-
ტრის თა ნამ შრომ ლებ მა მე ორ ედ წა იკ ითხეს და გა ას წო რეს. 

ზე მოთ ქმულ თან ერ თად, ქარ თულ ენ აზე მზად დე ბა პრაქ-
ტი კუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის თა ობ აზე, ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-8 მუხ ლთან მი მარ თე ბით. 

ცენ ტრის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ან ნა თარ გმნი დო კუ მენ ტე ბი 
ხელ მი საწ ვდო მია სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს ვებ-
გვერ დზე68. 

66 აღნიშნული გადაწყვეტილებების თარგმანი ხელმისაწვდომია ადა-
მიანის უფლებათა ცენტრის ვებგვერდზე: http://www.supremecourt.ge/
human-rights-centre/european-court-of-human-rights/
67 ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე: https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["GEO"] [23/07/2018].  
68 კვლევები იხილეთ შემდეგ ვებგვერდზე: http://www.supremecourt.ge/
information25/ [23/07/2018].
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ტრე ნინ გე ბი ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თლოს, სა კონ სტი ტუ ციო და უზ ენა ესი სა სა მარ თლო ებ ის პრაქ-
ტი კას თან და კავ ში რე ბით, ყო ველ წლი ურ ად ტარ დე ბა იუს ტი ცი-
ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მო სა მარ თლე თა და სა სა მარ თლოს მო-
ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის ფარ გლებ ში:

N
ტრე ნინ გის ტრე ნინ გის 

სა ხელ წო დე ბასა ხელ წო დე ბა

ჩა ტა რე ბუ ლი ჩა ტა რე ბუ ლი 
ტრე ნინ გის ტრე ნინ გის 
რა ოდ ენ ობარა ოდ ენ ობა

სა მიზ ნე სა მიზ ნე 
ჯგუ ფიჯგუ ფი

მო ნა წი-მო ნა წი-
ლე თა ლე თა 
რა ოდ-რა ოდ-
ენ ობაენ ობა

1

ად ამი ან ის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი 
და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი (ზო-
გა დი კურ სი)

1 მო ხე ლე ები 15

1 მო სა მარ თლე ები 13

2

ად ამი ან ის უფ ლე ბა-
თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს პრე ცე-
დენ ტუ ლი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი

1 მო ხე ლე ები 14

1 მო სა მარ თლე ები 16

3

ად ამი ან ის წა მე ბის, 
არ აჰ უმ ან ური, სას-
ტი კი ან პა ტი ვი სა და 
ღირ სე ბის შემ ლა ხა-
ვი მოპყრო ბის აკ-
რძალ ვა

1 მო სა მარ თლე ები 15

1 მო ხე ლე ები 9

4

გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბა; მათ შო-
რის, სი ძულ ვი ლის 
ენ ას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი სა კითხე ბი

1 მო სა მარ თლე ები 13

5

დის  კრი  მი  ნა  ცი  ის 

აკ რძალ ვა – ში და 
კა  ნონ  მდებ  ლო  ბა 
და სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი

1 მო სა მარ თლე ები 16

1 მო ხე ლე ები 16
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6

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
ხელ შეწყო ბა გენ დე-
რუ ლი თა ნას წო რო-
ბის გზით

1 მო სა მარ თლე ები 17

1 მო ხე ლე ები 17

7 ნარ  კო  მომ  ხმა  რე -
ბელ თა უფ ლე ბე ბი 1 მო სა მარ თლე ები 15

8 ტრე ნინ გი ად ამი ან-
ის უფ ლე ბებ ზე 6 მო ხე ლე ები 133

9

სა ქარ თვე ლოს სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლოს მი ერ მი-
ღე ბუ ლი გა დაწყვე-
ტი ლე ბე ბი (პრე ცე-
დენ ტე ბი)

2 მო ხე ლე ები 33

2 მო სა მარ თლე ები 27

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის მო სა მარ თლე თა და სა სა-
მარ თლოს მო ხე ლე თა გა დამ ზა დე ბის 2017 წლის პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გებ ზე გა ნი ხი ლეს სა ქარ თვე-
ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა, კერ ძოდ:
 სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო ებ ის აქ ტუ ალ ური სა კითხე-

ბი – 2 სა მუ შაო შეხ ვედ რა;
 ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ წარ მო ებ ის აქ ტუ ალ ური სა-

კითხე ბი – 2 სა მუ შაო შეხ ვედ რა;
 სის ხლის სა მარ თლის აქ ტუ ალ ური სა კითხე ბი – 1 სა მუ შაო 

შეხ ვედ რა.
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4. სტრატეგიული 4. სტრატეგიული 
მიმართულებამიმართულება

სასამართლო სისტემის ეფექტიანობის სასამართლო სისტემის ეფექტიანობის 
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფა

4.1. სტრატეგიული 4.1. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

სასამართლოების, მოსამართლეების, სასამართლოების, მოსამართლეების, 
სასამართლო მოხელეების და სისტე-სასამართლო მოხელეების და სისტე-
მის თანამშრომლების ოპტიმალური მის თანამშრომლების ოპტიმალური 
რაოდენობისა და გონივრული დატ-რაოდენობისა და გონივრული დატ-
ვირთულობის უზრუნველყოფავირთულობის უზრუნველყოფა

პროგრამა 4.1.1. – სასამართლოთა, მოსამართლეთა და პროგრამა 4.1.1. – სასამართლოთა, მოსამართლეთა და 
სასამართლო მოხელეთა ოპტიმალური რაოდენობის სასამართლო მოხელეთა ოპტიმალური რაოდენობის 
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფა

4.1.1.1. სასამართლოების, მოსამართლეთა და აპარატის 4.1.1.1. სასამართლოების, მოსამართლეთა და აპარატის 
თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრის წესის თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრის წესის 
შემუშავება ექსპერტის მხარდაჭერით (2017)შემუშავება ექსპერტის მხარდაჭერით (2017)

USAID/PROLoG-ის ექსპერტმა, იესპერ ვიტრუპმა მოამზა-
და კვლევა სასამართლოების, მოსამართლეთა და სასამარ-
თლოს თანამშრომელთა საჭირო რაოდენობის განსაზღვრის 
თაობაზე69. 

4.1.1.2.4.1.1.2. მოსამართლეთა დატვირთულობის განსაზღვრის მე-მოსამართლეთა დატვირთულობის განსაზღვრის მე-
თოდოლოგიის ანალიზი, ექსპერტის შეფასებით (2017)თოდოლოგიის ანალიზი, ექსპერტის შეფასებით (2017)

USAID/PROLoG-ის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა, იესპერ ვიტ-
რუპმა 2017 წლის ბოლოს მოამზადა კვლევა სასამართლო-
ების, მოსამართლეთა და სასამართლოს თანამშრომელთა 
საჭირო რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით შემდგომი კვლე-
ვის მიზანშეწონილობის თაობაზე70. მასში ასახულია სასა-
მართლო სისტემის ფუნქციონირების ეფექტურობის საკითხი, 
ხარისხის სფეროში არსებული პრობლემები და განსაზღვრუ-

69 ვიტრუპი ი., კვლევა „საქართველოში სასამართლოების, მოსა-
მართლეებისა და სასამართლოებში დასაქმებულ თანამშრომელთა 
შესაბამისი რაოდენობის განსაზღვრის მიზანშეწონილობის შესწავ-
ლა“, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერი-
ლი პროექტი „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 
(PROLoG), ნოემბერი, 2017.
70 იქვე.
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ლია საერთო სასამართლოების მასშტაბით მოსამართლეთა 
რიცხოვნობის სტანდარტები. ექსპერტის მიერ წარმოდგენილი 
კვლევის თანახმად, გაანალიზდა საქართველოს საერთო სა-
სამართლოების სისტემა, შემოთავაზებულია 3 მეთოდი, რო-
მელთა მიხედვით შეიძლება დადგინდეს მოსამართლეთა და 
სასამართლო მოხელეთა ოპტიმალური რაოდენობა. კერძოდ, 
პირველი მეთოდის მეშვეობით, უნდა ჩატარდეს კვლევა და 
დადგინდეს საქმეთა წონები, რომლის ერთ-ერთი ფორმულა 
მართლმსაჯულების ეფექტურობის ევროპულ კომისიას აქვს 
განსაზღვრული71. მეორე მეთოდის მიხედვით, მოსამართლე-
თა ოპტიმალური რაოდენობა დგინდება ევროპის ქვეყნებში 
100 000 მოსახლეზე მოსამართლეთა რაოდენობის მიხედვით. 
მესამე მეთოდის მიხედვით, უნდა ჩატარდეს სასამართლო-
ში გადატვირთულობის საკითხების კვლევა და, შესაბამისად, 
დადგინდეს ბიზნესპროცესის შეფასების შედეგად მისი გადა-
ჭრის, საქმეთა ნაკადის შემცირებისთვის აუცილებელი მოქმე-
დებები.

2018 წლის მაისიდან, USAID/PROLoG-ის ექსპერტი, ევრო-
კავშირისა და ევროპის საბჭოს ადგილობრივ ექსპერტებთან 
ერთად, მუშაობს კვლევაზე, რომელიც მიზნად ისახავს მოსა-
მართლეთა და სასამართლო მოხელეთა საჭირო რაოდენობის 
განსაზღვრას. კვლევა უახლოეს მომავალში დასრულდება, 
მისი შედეგების პრეზენტაცია კი 2018 წლის სექტემბერშია და-
გეგმილი.

პროგრამა 4.1.2.პროგრამა 4.1.2. – საქმეთა განაწილების და მართვის  – საქმეთა განაწილების და მართვის 
ელექტრონული სისტემის ამოქმედებაელექტრონული სისტემის ამოქმედება

4.1.2.1. შესაბამის სასამართლო მოხელეთა გადამზადება (2017)4.1.2.1. შესაბამის სასამართლო მოხელეთა გადამზადება (2017)
ევროკავშირის პროექტის ხელშეწყობით, იუსტიციის უმაღ-

ლესი საბჭოს სამართლებრივი დეპარტამენტის და საერთო 
71 მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპული კომისიის (CEPEJ) 
სახელმძღვანელო პრინციპები სასამართლო სტატისტიკის შესახებ 
(GOJUST), 10-11 დეკემბერი, 2008. 
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სასამართლოების ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტა-
მენტის წარმომადგენლებმა გამართეს შეხვედრები სასამართ-
ლოების მენეჯერული რგოლებისთვის, საქმეთა ელექტრონუ-
ლი განახლების წესის და პროგრამის გაცნობის მიზნით.

4.1.2.2. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ელ. განაწი-4.1.2.2. რუსთავის საქალაქო სასამართლოში ელ. განაწი-
ლების სისტემის საპილოტო პროგრამის ამოქმედება, პროცეს-ლების სისტემის საპილოტო პროგრამის ამოქმედება, პროცეს-
ზე დაკვირვება და შედეგების ანალიზი (2017)ზე დაკვირვება და შედეგების ანალიზი (2017)

მოსამართლეთა მიუკერძოებლობისა და მათი თანაბარი 
დატვირთვის უზრუნველყოფის მიზნით, მართლმსაჯულების 
რეფორმის „მესამე ტალღის“ ფარგლებში, 2017 წლის 13 თე-
ბერვალს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 
ორგანული კანონის 581 მუხლში განხორციელდა ცვლილება, 
რომლის თანახმად, რაიონულ (საქალაქო), სააპელაციო და 
უზენაეს სასამართლოებში მოსამართლეთა შორის საქმეები 
ნაწილდება ავტომატურად, ელექტრონული სისტემის მეშვე-
ობით, შემთხვევითი განაწილების პრინციპის დაცვით. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგა-
ნულ კანონში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველ-
ზე, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2017 წლის 
1 მაისს მიიღო №1/56 გადაწყვეტილება „საქართველოს საერ-
თო სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული 
სისტემის მეშვეობით განაწილების წესის დამტკიცების შესა-
ხებ“. გადაწყვეტილების საფუძველზე, 2017 წელს რუსთავის 
საქალაქო სასამართლოში წარმატებით, საპილოტოდ გაეშვა 
საქმის ელექტრონულად განაწილების სისტემა.

4.1.2.3. ელ. განაწილებისა და მართვის სისტემის სრულყო-4.1.2.3. ელ. განაწილებისა და მართვის სისტემის სრულყო-
ფა და საერთო სასამართლოს ყველა ინსტანციაში დანერგვა ფა და საერთო სასამართლოს ყველა ინსტანციაში დანერგვა 
(2018)(2018)

ელექტრონული განაწილებისა და მართვის სისტემა მთელი 
საქართველოს მასშტაბით სრულად ამოქმედდა 2017 წლის 31 
დეკემბრიდან. 
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საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა ელექ-
ტრონული განაწილების სისტემა შექმნა საერთო სასამართ-
ლოების საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურმა და მისი 
მოთხოვნები თანამედროვე დაპროგრამების სტანდარტებს 
ეფუძნება. სისტემის უსაფრთხოების მაჩვენებლები მის დაცუ-
ლობას, მესამე მხარის მიერ შეუღწევადობასა და საიმედო-
ობას უზრუნველყოფს. 

საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის სრულყო-
ფის მიზნით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 
წესში შეიტანა რამდენიმე ცვლილება, რომლებიც სისტემის 
ეფექტური ფუნქციონირებისაკენ იყო მიმართული. 

აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის 31 დეკემბრიდან 2018 წლის 
30 ივნისის ჩათვლით, საქმეთა განაწილების ელექტრონული 
პროგრამის მეშვეობით სულ განაწილდა 136 348 საქმე, რაც 
მოიცავს სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქ-
მეებს, ასევე მათთან დაკავშირებულ დოკუმენტებსა და შუამდ-
გომლობებს. ელექტრონული განაწილების სისტემაში შეფერ-
ხება დაფიქსირდა 4-ჯერ, რა დროსაც რიგითობით განაწილდა 
44 საქმე. 

4.2. სტრატეგიული 4.2. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

საქმის განხილვის საპროცესო საქმის განხილვის საპროცესო 
ვადების ოპტიმიზაცია და ნაშთად ვადების ოპტიმიზაცია და ნაშთად 
დარჩენილი საქმეების შემცირებადარჩენილი საქმეების შემცირება

პროგრამა 4.2.1. – სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანო-პროგრამა 4.2.1. – სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანო-
ბის შეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმის განვითარებაბის შეფასებისა და მონიტორინგის მექანიზმის განვითარება

4.2.1.1. სასამართლოების ეფექტიანობის შეფასების და მო-4.2.1.1. სასამართლოების ეფექტიანობის შეფასების და მო-
ნიტორინგის მექანიზმის გაუმჯობესებანიტორინგის მექანიზმის გაუმჯობესება CEPEJCEPEJ-ის სტანდარტე--ის სტანდარტე-
ბისა და ანგარიშების მიხედვით (მათ შორის, სასამართლო-ბისა და ანგარიშების მიხედვით (მათ შორის, სასამართლო-
ების საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების გადახედვა და ების საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების გადახედვა და 
დანერგვა (2017-2018))დანერგვა (2017-2018))

სასამართლოების ეფექტიანობის შეფასების და მონიტო-
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რინგის მექანიზმის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში CEPEJ-ის სტანდარტებისა და ან-
გარიშების შესწავლა/განზოგადება მიმდინარეობს. სასამართ-
ლოების საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმების გადახედვა 
2018-2019 წლებისათვის იგეგმება. 

4.2.1.2. სასამართლოების ეფექტიანობის შეფასების სტა-4.2.1.2. სასამართლოების ეფექტიანობის შეფასების სტა-
ტისტიკური და ანალიტიკური ანგარიშების ერთგვაროვანი ტისტიკური და ანალიტიკური ანგარიშების ერთგვაროვანი 
წარმოების, შედეგების წარდგენისა და შემდგომი რეაგირების წარმოების, შედეგების წარდგენისა და შემდგომი რეაგირების 
მექანიზმის დახვეწა (საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღე-მექანიზმის დახვეწა (საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მიღე-
ბისას (2017-2018))ბისას (2017-2018))

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018-
2019 წლებისათვის. 

პროგრამა 4.2.2. – საქმეთა გაჭიანურებისა და პროგრამა 4.2.2. – საქმეთა გაჭიანურებისა და 
გადატვირთულობის პრობლემის ანალიზი და შესაბამისი გადატვირთულობის პრობლემის ანალიზი და შესაბამისი 
ზომების გატარებაზომების გატარება

4.2.2.1. საქმეთა გაჭიანურებისა და გადატვირთულობის მი-4.2.2.1. საქმეთა გაჭიანურებისა და გადატვირთულობის მი-
ზეზების შესწავლა (2017)ზეზების შესწავლა (2017)

 იხ. 4.1.1.2 აქტივობის კომენტარი.

4.2.2.2. ძველი, ნაშთად დარჩენილი საქმეების შემცირების 4.2.2.2. ძველი, ნაშთად დარჩენილი საქმეების შემცირების 
მექანიზმის შემუშავება და დანერგვა (2017)მექანიზმის შემუშავება და დანერგვა (2017)

ძველი, ნაშთად დარჩენილი საქმეების შემცირების მიზ-
ნით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, 2016 წლის 
ბოლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 
და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში განსაზღვრა მო-
სამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია, რომელიც განიხილავს 
საქართველოს საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების 
– კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების მიერ დადებული 
სესხის ხელშეკრულებიდან წარმოშობილ დავებს, თუ სარჩე-
ლის ფასი 5 000 ლარს არ აღემატება. სპეციალიზებული მოსა-
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მართლეების მიერ, სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე 
ათასობით სარჩელის ვადებში ეფექტიანმა მართვამ, მართლმ-
საჯულების პროცესის დაჩქარება გამოიწვია. 

საქმეთა ნაკადის შემცირების მიზნით, სამოქალაქო საპრო-
ცესო, ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსსა და „საერთო 
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 
საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადდა.   

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში გან-
ხორციელებული ცვლილებების თანახმად, გაიზარდა მაგისტ-
რატ მოსამართლეთა პირველი ინსტანციით განსახილველ საქ-
მეთა რაოდენობა. ცვლილებები ასევე შეეხო სააპელაციო ინ-
სტანციის სასამართლოში ქონებრივ-სამართლებრივ დავათა 
განხილვის წესს და სამოქალაქო/ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატების მოსამართლეთა მიერ დავების ერთპიროვნულად 
განხილვის შესაძლებლობას. ამასთან, ცვლილებებით გაიზარ-
და ადმინისტრაციულ საქმეებზე სააპელაციო სასამართლოს 
მოსამართლის მიერ ერთპიროვნულად განსახილველ საქმე-
თა რაოდენობა. შედეგად, თუ 2017 წელს თბილისის სააპელა-
ციო სასამართლოში საქმეთა ერთპიროვნულად განხილვის 
მაჩვენებელი იყო 49.2%, 2018 წელს 68.7%-მდე გაიზარდა, რის 
საფუძველზეც, მოსამართლეთა კოლეგიური შემადგენლობით 
განხილულ საქმეთა მაჩვენებელი 31,3%-მდე შემცირდა72. 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგა-
ნულ კანონში განხორციელებული ცვლილებებით, სააპელა-
ციო სასამართლოებში, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს გადაწყვეტილებით, შეიძლება  მოსამართლეთა უფრო 
ვიწრო სპეციალიზაცია ჩამოყალიბდეს. აღნიშნული საკანონ-
მდებლო ცვლილების საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის 
უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 30 აპრილს მიიღო №1/175 
გადაწყვეტილება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სა-
მოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის 

72 2017 წელს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრა-
ციულ საქმეთა პალატამ კოლეგიური შემადგენლობით განიხილა საქ-
მეთა 50.8%. 
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სამართლის საქმეთა პალატაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეცი-
ალიზაციის განსაზღვრის შესახებ73.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 
ივლისის №1/233 გადაწყვეტილებით74, განისაზღვრა თბილი-
სის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი გან-
ხილვის კოლეგიებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაცია. 
2017 წლის 24 ივლისის №1/238 გადაწყვეტილებით75, ცვლილე-
ბები შევიდა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2006 
წლის 3 ოქტომბრის №1/92-2006 გადაწყვეტილებაში და თბი-
ლისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო და ადმინისტ-
რაციულ საქმეთა კოლეგიაში ჩამოყალიბდა მოსამართლეთა 
ვიწრო სპეციალიზაცია, რომელიც კომერციულ დავებს განიხი-
ლავს (თუ სასარჩელო ფასი 500 000 ლარს აღემატება), ხოლო 
2017 წლის 11 სექტემბრის №1/250 გადაწყვეტილებით76, დაკონ-
კრეტდა კომერციული დავების განმხილველ მოსამართლეთა 
მიერ განსახილველ საქმეთა ჩამონათვალი. ზემოაღნიშნული 
ცვლილებები საქმეთა ნაკადის მართვისა და ძველი, ნაშთად 
დარჩენილი საქმეების შემცირებისაკენ იყო მიმართული.

მნიშვნელოვანია, რომ საქმეთა ნაკადის შემცირების მიზ-
ნით, 2017 წლიდან 2018 წლის ივნისის ჩათვლით, თბილისის 
საქალაქო სასამართლოში დაინიშნა 45 სხდომის მდივანი, 34 
მოსამართლის თანაშემწე, 52 მთავარი კონსულტანტი – მოსა-
მართლის თანაშემწე (მწერალ-თანაშემწე), ხოლო თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოში – 24 მწერალ-თანაშემწე და სა-
სამართლოს დაემატა სხდომის მდივნის 10 შტატი. ამასთან, 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აქტიურად მსჯე-

73 იხილეთ ბმული: http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/
gadawyvetilebebi%202018/175-2018.pdf [23/07/2018].
74 იხილეთ ბმული: http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/
gadawyvetilebebi%202017/233.pdf [23/07/2018].
75 იხილეთ ბმული: http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/
gadawyvetilebebi%202017/238-2017.pdf [23/07/2018].
76 იხილეთ ბმული: http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/
gadawyvetilebebi%202017/250-2017.pdf [23/07/2018].
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ლობს შტატების გაზრდაზე იმ რაიონულ/საქალაქო სასამართ-
ლოებში, სადაც საქმეთა ჭარბი ნაკადი შეინიშნება.

ძველი, ნაშთად დარჩენილი საქმეებისგან მოსამართლეთა 
განტვირთვის მიზნით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიისთვის შენდება ფლიგელი, სა-
დაც 28 ახალი სასამართლო დარბაზი დაიწყებს ფუნქციონირე-
ბას, რაც ხელს შეუწყობს სწრაფი მართლმსაჯულების განხორ-
ციელებას. მნიშვნელოვანია, რომ მშენებლობის დასრულება 
იგეგმება 2018 წელს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გან-
ტვირთვის მიზნით, ასევე, დაგეგმილია ახალი შენობის მშენებ-
ლობა, რომელიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე ინფრასტ-
რუქტურითა და უსაფრთხოების დაცვის მაღალი სტანდარტე-
ბით. მშენებლობის დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოს. 
აღნიშნულ პროექტს მხარს უჭერს ამერიკის იუსტიციის დეპარ-
ტამენტის პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს საერთო სასა-
მართლოების დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომლების 
გადამზადებასა და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზებას ამერი-
კის შეერთებულ შტატებში, სათანადო გამოცდილების გაზი-
არების მიზნით.

აღნიშნული ქმედებების მიუხედავად, საერთო სასამართ-
ლოების სისტემაში, საქმეთა ჭარბი ნაკადი კვლავ გამოწვევად 
რჩება. საქართველოს პარლამენტის, იუსტიციის სამინისტროს 
და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლობების აქტი-
ური ჩართულობითა და პარტნიორი საერთაშორისო ორგანი-
ზაციების მხარდაჭერით, სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში 
გრძელდება სასამართლო სისტემის გადატვირთულობის შემ-
ცირების მექანიზმებზე მსჯელობა. 

4.2.2.3. დროის მართვის, დაყოვნებების პრევენციისა და 4.2.2.3. დროის მართვის, დაყოვნებების პრევენციისა და 
შემცირების პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა (2017)შემცირების პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა (2017)

საერთო სასამართლოების სისტემაში განხილული საქმე-
ების ანალიზი ადასტურებს რიგი კატეგორიის საქმეებზე სარ-
ჩელით მომართვის გაზრდილ მაჩვენებელს 2016-2017 წლებში. 
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თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიის მაგალითზე, სესხის ხელშეკრულებიდან გამო-
მდინარე დავები შემოსულ სარჩელთა 79,8%-ს შეადგენს. შე-
საბამისად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით, 
ჯერ კიდევ 2016 წლის ბოლოს, თბილისის საქალაქო სასამარ-
თლოში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციების გათვა-
ლისწინებით დაკომპლექტდა კოლეგიის შემადგენლობა77 და 
მიმდინარეობს საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების მიერ დადებული სესხის ხელშეკრულებები-
დან გამომდინარე დავების განხილვა. ამან, სესხის ხელშეკრუ-
ლებიდან გამომდინარე, ათასობით სარჩელის ვადებში ეფექ-
ტიანი მართვა და მართლმსაჯულების პროცესის დაჩქარება 
გამოიწვია. შედეგად, თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
2017 წლის 11 თვის მონაცემებით, ამ კატეგორიის საქმეების 
წარმოებაში არსებული დავებიდან – 51%-ზე მეტის განხილვა 
დასრულდა. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, დონორი ორგანიზაციის დახ-
მარებით, აწარმოებს კვლევას78, რომელიც შეისწავლის სა-
სამართლო სისტემის ფუნქციონირების ეფექტურობისა და 
ხარისხის სფეროში არსებულ პრობლემებს და განსაზღვ-
რავს საერთო სასამართლოების მასშტაბით მოსამართლეთა 
რიცხოვნობის სტანდარტებს. დამატებით იხ. 4.2.2.2 აქტივობის 
კომენტარი.

77 დღესდღეობით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში მსგავსი კა-
ტეგორიის საქმეებს განიხილავს 5 მოსამართლე. 
78 აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერი-
ლი პროექტის – „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ 
(PROLoG) ფარგლებში მოწვეული ექსპერტის, იესპერ ვიტრუპის დახმა-
რებით კვლევა და ანალიზი მომზადდება.
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4.3. სტრატეგიული 4.3. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

სასამართლოს სისტემის სასამართლოს სისტემის 
ორგანიზაციული სტრუქტურისა და ორგანიზაციული სტრუქტურისა და 
ადმინისტრირების სრულყოფაადმინისტრირების სრულყოფა

პროგრამა 4.3.1. – საერთო სასამართლოებში პროგრამა 4.3.1. – საერთო სასამართლოებში 
ორგანიზაციულ-სტრუქტურული რეფორმის გატარებაორგანიზაციულ-სტრუქტურული რეფორმის გატარება

4.3.1.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დანერგილი 4.3.1.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დანერგილი 
ორგანიზაციული სტრუქტურის მუშაობის შეფასება (2017)ორგანიზაციული სტრუქტურის მუშაობის შეფასება (2017)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018 
წელს.  

4.3.1.2. უზენაესი სასამართლოს ახალი ორგანიზაციული 4.3.1.2. უზენაესი სასამართლოს ახალი ორგანიზაციული 
სტრუქტურის დანერგვა (2017)სტრუქტურის დანერგვა (2017)

ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, საქართველოს 
უზენაეს სასამართლოში შემუშავდა ახალი სტრუქტურა, რომე-
ლიც 2017 წლის 1 ივლისიდან დაინერგა. იგი მმართველობით 
რგოლზე გადასვლას გულისხმობს. ევროპის საბჭოს მხარდა-
ჭერით, საკონსულტაციო კომპანია „სინერჯი ჯგუფმა“ შექმნა 
დოკუმენტი, რომელიც უზენაესი სასამართლოს ორგანიზაცი-
ული სტრუქტურის განვითარების სამუშაოებსა და უახლოესი 
3-5 წლის პრიორიტეტულ ამოცანებს ასახავს.

აღნიშნული დოკუმენტის მიხედვით გაიწერა უზენაესი სასა-
მართლოს ახალი სტრუქტურა. დოკუმენტი ითვალისწინებს მო-
სამართლეთა მხარდამჭერი ერთეულების პროცესების, პრო-
ცედურებისა და მეთოდების დახვეწას, საერთაშორისო პრაქ-
ტიკის მოძიებასა და ანალიზს, მოსამართლეთა საქმიანობის 
მხარდამჭერი რგოლების შემდგომ გაძლიერებას. 

4.3.1.5. სასამართლოს თავმჯდომარეთა და მენეჯერთა ფუნ-4.3.1.5. სასამართლოს თავმჯდომარეთა და მენეჯერთა ფუნ-
ქციების შესწავლა და გამიჯვნა (2017)ქციების შესწავლა და გამიჯვნა (2017)

2018 წლის მაისში, სამუშაო ჯგუფს წარედგინა ევროპის 
საბჭოს ექსპერტის – რეი ბარნინგემის მომზადებული ანგარი-
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ში თემაზე – „სასამართლოს თავმჯდომარეებსა და სასამარ-
თლოს მენეჯერებს შორის ურთიერთობა და მათი ფუნქციები 
საქართველოში“79. ანგარიში შეეხება სასამართლოს თავმჯ-
დომარეებსა და მენეჯერებს შორის ფუნქციური გამიჯვნის სა-
კითხებს. მასში ასახულია სასამართლო სისტემის მენეჯერების 
გამოკითხვის შედეგები, მომზადებულია ამავე თემაზე ევროპის 
სამი ქვეყნის (ლიეტუვა, ლატვია, ჰოლანდია) შედარებითი ანა-
ლიზი და, ასევე, მოცემულია რეკომენდაციები სასამართლოს 
მენეჯერის ფუნქციების გაძლიერებასთან დაკავშირებით, რაც 
მიზნად ისახავს თავმჯდომარის განტვირთვას ადმინისტრაცი-
ული ფუნქციებისგან.

4.3.1.6. კომერციული/საგადასახადო პალატ(ებ)ის დაარსე-4.3.1.6. კომერციული/საგადასახადო პალატ(ებ)ის დაარსე-
ბა და ამოქმედება (კონცეფციის შემუშავება, საკანონმდებლო ბა და ამოქმედება (კონცეფციის შემუშავება, საკანონმდებლო 
ბაზის მომზადება, მოსამართლეთა ტრენინგები (2018-2019)) ბაზის მომზადება, მოსამართლეთა ტრენინგები (2018-2019)) 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან არსებულ ინვესტორ-
თა საბჭოს ფორმატში შემუშავდა წინადადება საერთო სასა-
მართლოების სისტემაში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზა-
ციის შესახებ, კომერციული დავების სწრაფად და ეფექტურად 
განხილვის მიზნით. კომერციული პალატების დაარსებას მხარს 
უჭერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. აღნიშნული საკანონმდებ-
ლო ცვლილების რეალიზაციამდე, იუსტიციის უმაღლესი საბ-
ჭოს გადაწყვეტილებით, 2017 წლის 1 აგვისტოდან თბილისის 
საქალაქო სასამართლოში ჩამოყალიბდა კომერციული და-
ვების განმხილველი ვიწრო სპეციალიზაცია, 5 მოსამართლის 
შემადგენლობით80. კომერციული დავების განმხილველ მოსა-
მართლეებს გადაეცათ 250 საქმე, საიდანაც ამ პერიოდში დას-
რულდა 102-ის (40,8 %) განხილვა. 

აღნიშნული დავების განმხილველმა მოსამართლეებმა 

79 ბარნინგემი რ., სასამართლოს თავმჯდომარეებსა და სასამართ-
ლოს მენეჯერებს შორის ურთიერთობა და მათი ფუნქციები საქართ-
ველოში, ევროპის საბჭოს პროექტი – „სასამართლო რეფორმის მხარ-
დაჭერა საქართველოში“, აპრილი, 2018. 
80 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლი-
სის №1/238 გადაწყვეტილება.
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2018 წლის პირველ ნახევარში განიხილეს 6 871 ვალდებულე-
ბითსამართლებრივი დავა (ანუ განსახილველ საქმეთა 64.2%), 
ხოლო საბანკო დაწესებულებების, მიკროსაფინანსო ორგანი-
ზაციებისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების 5 
030 საქმე არის დასრულებული.

პროგრამა 4.3.2. – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სსიპ პროგრამა 4.3.2. – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და სსიპ 
საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ორგანიზაციულ-საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ორგანიზაციულ-
სტრუქტურული რეფორმის გატარებასტრუქტურული რეფორმის გატარება

4.3.2.2. მენეჯმენტის დეპარტამენტისა და დამოუკიდებელი 4.3.2.2. მენეჯმენტის დეპარტამენტისა და დამოუკიდებელი 
ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედება (2017)ინსპექტორის ინსტიტუტის ამოქმედება (2017)

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 15 
იანვრის გადაწყვეტილებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღ-
ლეს საბჭოში შეიქმნა ორი ახალი სტრუქტურული ერთეული: 
დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის აპარატი და მენეჯ-
მენტის დეპარტამენტი. საქმეთა ელექტრონული წარმოების 
პროგრამის ტექნიკური გამართულობის უზრუნველსაყოფად, 
ამოქმედდა მენეჯმენტის დეპარტამენტი, რომლის ფუნქციები 
მოიცავს ელექტრონული წარმოების პროგრამის მონიტორინ-
გსა და მისი გამართულად მუშაობის ხელშეწყობას81.

მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ სამართალწარმო-
ებას იწყებს, აგრეთვე დისციპლინური საქმის წინასწარ შე-
მოწმებასა და გამოკვლევას ახორციელებს დამოუკიდებელი 
ინსპექტორი, რომელიც თავის დასკვნებს და მოსაზრებებს 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს82. სა-
ქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დამოუკიდებელი 

81 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 31 მარტის 
№1/135 გადაწყვეტილება „საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბ-
ჭოს აპარატის დებულების, საშტატო ნუსხისა და აპარატის მოსამსახუ-
რეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ საქართვე-
ლოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 25 სექტემბრის №1/206-
2007 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
82 „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დის-
ციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარ-
მოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი.
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ინსპექტორი კონკურსის საფუძველზე, 2017 წლის 20 ნოემბერს 
აირჩია.

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური აქტიურად თა-
ნამშრომლობს დონორ ორგანიზაციებთან. შესაძლებლობების 
გაძლიერების მიზნით, USAID/PROLoG-ისა და ევროპის საბჭოს 
პროექტის მხარდაჭერით, დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამ-
სახურს ტრენინგები ჩაუტარდა. მათი თემატიკა მოიცავდა დის-
ციპლინურ სამართალწარმოებაზე საერთაშორისო პრაქტიკა-
სა და გამოცდილებას, ასევე სამართლებრივი დასაბუთების 
საკითხებს.

4.3.2.3. საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის 4.3.2.3. საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის 
სტრუქტურული გაძლიერება (2017)სტრუქტურული გაძლიერება (2017)

ევროკავშირის პროექტის ადგილობრივი ექსპერტის მხარ-
დაჭერით მომზადდა სასამართლოს სისტემის საკომუნიკაციო 
სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები, რომელშიც ასახუ-
ლია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების სტრუქ-
ტურული და მატერიალურ-ტექნიკური სრულყოფის საკითხი83, 
მათ შორის, სამსახურის ფუნქციების განსაზღვრა შემდეგი 
მიმართულებებით: პრესასთან ურთიერთობა, სოციალური მე-
დიის მართვა, ღონისძიებების მართვა და ა.შ.

ამასთან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისა და მო-
სამართლეების მონაწილეობით, 2017 წლის 11-12 ნოემბერს 
გაიმართა სამუშაო შეხვედრა გერმანელ მოსამართლე ელენ 
ბესტთან. შეხვედრის მიზანს სპიკერ-მოსამართლეებისა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურების ფუნქციონი-
რების ერთგვაროვანი პრაქტიკის შემუშავება და დანერგვა 
წარმოადგენდა. 2018 წლის 21 მაისს, საქართველოს იუსტი-
ციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღო №1/192 გადაწყვეტილება თბი-
ლისის სააპელაციო და თბილისის საქალაქო სასამართლოებ-
ში სპიკერ-მოსამართლეების დამტკიცების შესახებ84.
83 ახალკაცი ქ., სასამართლო სისტემის კომუნიკაციის ძირითადი მი-
მართულებები, EU4Justice ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭე-
რის პროექტი, 2018.
84 იხ. http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
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პროგრამა 4.3.5. – შიდა კომუნიკაციის გაუმჯობესება პროგრამა 4.3.5. – შიდა კომუნიკაციის გაუმჯობესება 
სასამართლო ინსტანციებს შორისსასამართლო ინსტანციებს შორის

    
4.3.5.2. რეგიონებში მოსამართლეებთან შეხვედრების ორ-4.3.5.2. რეგიონებში მოსამართლეებთან შეხვედრების ორ-

განიზება (2017-2018)განიზება (2017-2018)
იხ. 3.4.3.2 აქტივობის კომენტარი.

4.3.5.3. ინფორმაციის გაცვლის ერთიანი სისტემის და საკო-4.3.5.3. ინფორმაციის გაცვლის ერთიანი სისტემის და საკო-
მუნიკაციო არხების გაუმჯობესება (მათ შორის, ელექტრონული მუნიკაციო არხების გაუმჯობესება (მათ შორის, ელექტრონული 
ფოსტის მეშვეობით (2017-2018))ფოსტის მეშვეობით (2017-2018))

ინტერნეტის ფუნქციური გაუმჯობესებისათვის, საერთო 
სასამართლოების შენობების ნაწილისთვის მოეწყო ალტერ-
ნატიული (სარეზერვო) ინტერნეტარხები, ხოლო დარჩენილი 
ნაწილისათვის სათადარიგო არხების დარეზერვების მიზნით, 
სერვისის მომწოდებელთან მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. 
ასევე, სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს და 2018 წლის ბო-
ლომდე სრული დატვირთვით შევა ექსპლუატაციაში ერთიანი 
სისტემის და საკომუნიკაციო არხების გაუმჯობესების მიზნით 
შექმნილი ახალი mail server MS exchange.

პროგრამა 4.3.6. – სასამართლო სისტემის შიდა ფინანსური პროგრამა 4.3.6. – სასამართლო სისტემის შიდა ფინანსური 
მართვისა და ბიუჯეტირების პროცესის დახვეწამართვისა და ბიუჯეტირების პროცესის დახვეწა

4.3.6.1. სასამართლოს თავმჯდომარეთა და სასამართლოს 4.3.6.1. სასამართლოს თავმჯდომარეთა და სასამართლოს 
მენეჯერთა აქტიური ჩართულობით, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მენეჯერთა აქტიური ჩართულობით, ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 
მართვის არსებული შიდა მოდელის გაუმჯობესება, თანამედ-მართვის არსებული შიდა მოდელის გაუმჯობესება, თანამედ-
როვე სტანდარტების შესაბამისად (2017-2018)როვე სტანდარტების შესაბამისად (2017-2018)

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და მართვის პროცესის გაუმჯობესება 
2018-2019 წლებისათვის იგეგმება.

2018/192-2018.pdf [23/07/2018].
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4.4. სტრატეგიული 4.4. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული 
საშუალებების განვითარებასაშუალებების განვითარება

პროგრამა 4.4.1. – მსხვილ, გაერთიანებულ სასამართლოებში პროგრამა 4.4.1. – მსხვილ, გაერთიანებულ სასამართლოებში 
სამედიაციო ცენტრების ჩამოყალიბებასამედიაციო ცენტრების ჩამოყალიბება

4.4.1.1. ექსპერტის დახმარებით ეროვნული მედიაციის კო-4.4.1.1. ექსპერტის დახმარებით ეროვნული მედიაციის კო-
მუნიკაციის გეგმის შემუშავება (2017-2018)მუნიკაციის გეგმის შემუშავება (2017-2018)

ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროექტის მხარდა-
ჭერით, კომუნიკაციების ექსპერტმა შეიმუშავა საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018-2019 წლების მედიაციის სა-
კომუნიკაციო სტრატეგია. იგი შეეხება მედიაციის საკომუნიკა-
ციო მიზნებს, მიზნობრივ ჯგუფებს, სტრატეგიებს, ტაქტიკასა და 
სამოქმედო გეგმას, მათ შორის, სამედიაციო სერვისების შესა-
ხებ საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზებას. მედიაციის საკო-
მუნიკაციო სტრატეგია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა 
საბჭომ 2018 წლის 16 ივლისის სხდომაზე მოიწონა. საქართვე-
ლოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მედიაციის სტრატეგიის 
განხორციელების მიზნით, მის შესრულებაზე პასუხისმგებელი 
პირი აირჩია. 

2018 წლის 13-15 ივლისს, ევროკავშირისა და გაეროს განვი-
თარების პროგრამის (შემდგომში UNDP) მხარდაჭერით, მოსა-
მართლეთათვის მედიაციის საკითხებზე ტრენინგი გაიმართა.  

4.4.1.2. სამედიაციო ცენტრების განვითარების რუკის და 4.4.1.2. სამედიაციო ცენტრების განვითარების რუკის და 
გეგმის გაკეთება (2017-2018)გეგმის გაკეთება (2017-2018)

მედიაციის განვითარების მიზნით, 2018 წლის 16 ივლისის 
სხდომაზე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მე-
დიაციის მნიშვნელობასა და სამედიაციო ცენტრების განვითა-
რების აუცილებლობაზე იმსჯელა. სამუშაო ჯგუფში აქტიურად 
განიხილება 2018-2019 წლებისათვის სამედიაციო ცენტრების 
განვითარება, თბილისის საქალაქო სასამართლოს გარდა, 
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რუსთავის საქალაქო და გორის რაიონულ სასამართლოებში. 
ტერიტორიული მანდატის გაფართოებაზე სამუშაო ჯგუფში აქ-
ტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შესაბამის სასამარ-
თლოს თავმჯდომარეებსა და UNDP-სთან.

4.4.1.3. მედიაციაზე ტრენინგის კურიკულუმების შექმნა, მე-4.4.1.3. მედიაციაზე ტრენინგის კურიკულუმების შექმნა, მე-
დიატორების, მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელე-დიატორების, მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელე-
ებისთვის (2017-2018)ებისთვის (2017-2018) 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოთხოვნით, მედი-
ატორთა რაოდენობის გაზრდის მიზნით, დაიგეგმა და 2017 
წლის დეკემბერში ჩატარდა მედიატორთა მომზადების 56-სა-
ათიანი ტრენინგი. ტრენინგ-მოდული შემუშავდა სამი ადგი-
ლობრივი ექსპერტის მიერ (სოფო ტყემალაძე, ალექსანდრე 
წულაძე და სოფო ჩაჩავა). სულ შეირჩა 21 იურისტი მონაწილე 
და ოთხი ფსიქოლოგი. ტრენინგი წარმატებით გაიარა 23-მა 
მონაწილემ.

2018 წლის 12-14 ივლისს, ევროკავშირის პროექტის ფარგ-
ლებში, სისხლის სამართალსა და არასრულწლოვანთა მართ-
ლმსაჯულებაში მედიაციის გაფართოებასთან დაკავშირებით, 
სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.  მას მოსამართლეები, პროკუ-
რორები, მედიატორები, სოციალური მუშაკები, იუსტიციის სა-
მინისტრო და პენიტენციური სისტემის წარმომადგენლები ეს-
წრებოდნენ. 

4.4.1.4. სასამართლოებში მოსამართლეების და მოხელე-4.4.1.4. სასამართლოებში მოსამართლეების და მოხელე-
ების მომზადება (2017-2018)ების მომზადება (2017-2018)

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასა-
მართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების 2017 წლის პროგრა-
მის ფარგლებში, GIZ-ის მხარდაჭერით, შემუშავდა და ჩატარდა 
სპეციალური კურსი მოსამართლეებისთვის „სასამართლო მო-
რიგების“ თემაზე, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია 
სასამართლო მედიაციის საკითხებიც. GIZ-ის მხარდაჭერით 
მოეწყო 3 ტრენინგი თემაზე – „მორიგების წარმოება სასამარ-
თლოში“. მათში მონაწილეობა მიიღო 36-მა მოსამართლემ.
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4.4.1.5. სამედიაციო სერვისების შესახებ საინფორმაციო 4.4.1.5. სამედიაციო სერვისების შესახებ საინფორმაციო 
კამპანიის ორგანიზება  კამპანიის ორგანიზება  

(2017-2018)(2017-2018)
იხ. 4.4.1.1 აქტივობის კომენტარი. 
4.4.1.6. სავალდებულო მედიაციის ამოქმედება (2017-2018)4.4.1.6. სავალდებულო მედიაციის ამოქმედება (2017-2018)
„მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტი  იუს-

ტიციის სამინისტრომ მოამზადა. კანონპროექტის პირველადი 
ვერსია შეიქმნა სამუშაო ჯგუფში, რომელსაც ევროკავშირისა 
და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექ-
ტი ხელმძღვანელობდა. სამუშაო ჯგუფში მოწვეული იყვნენ 
მედიაციით დაინტერესებული ყველა ორგანიზაციის წარმო-
მადგენლები. აღნიშნული აქტივობის განხორციელება შესაძ-
ლებელი იქნება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების 
ამოქმედების შემდეგ. 

4.4.1.7. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მედიაციის სავალდე-4.4.1.7. იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მედიაციის სავალდე-
ბულო სასწავლო კურსის დანერგვა (2017-2018)ბულო სასწავლო კურსის დანერგვა (2017-2018)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება შესაძლებელი იქ-
ნება შესაბამისი კანონის მიღების და სავალდებულო მედი-
აციის ამოქმედების შემდეგ.

პროგრამა 4.4.2. – სასამართლო მედიაციის განვითარების პროგრამა 4.4.2. – სასამართლო მედიაციის განვითარების 
პროგრამის შემუშავება (სამოქალაქო საპროცესო პროგრამის შემუშავება (სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის ცვლილების შესაბამისად)კოდექსის ცვლილების შესაბამისად)

4.4.2.1. სასამართლო მედიაციის დანერგვისა და განვითა-4.4.2.1. სასამართლო მედიაციის დანერგვისა და განვითა-
რების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება (2017)რების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება (2017)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018-
2019 წლებისათვის. 

4.4.2.4. სასამართლო მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღ-4.4.2.4. სასამართლო მედიატორთა კვალიფიკაციის ამაღ-
ლებისა და შენარჩუნების მიზნით, საჭირო ზომების განსაზღ-ლებისა და შენარჩუნების მიზნით, საჭირო ზომების განსაზღ-
ვრა (2017-2018)ვრა (2017-2018)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018-
2019 წლებისათვის. 
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პროგრამა 4.4.3. – დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული პროგრამა 4.4.3. – დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული 
საშუალებების (მედიაცია, არბიტრაჟი) განვითარების საშუალებების (მედიაცია, არბიტრაჟი) განვითარების 
ხელშეწყობახელშეწყობა

4.4.3.5. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულე-4.4.3.5. საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულე-
ბის პრაქტიკის შესწავლა (2018)ბის პრაქტიკის შესწავლა (2018)

2017 წელს ჩატარდა კვლევა საქართველოში არბიტრაჟის 
განვითარების ტენდენციების შესწავლის მიზნით85. ევროკავ-
შირმა და UNDP-მ მოამზადეს „გზამკვლევი არბიტრაჟში საქა-
ლაქო და რაიონული სასამართლოს მოსამართლეებისთვის“86. 
იგი შედგენილია პრაქტიკული სახელმძღვანელოს ფორმით, 
რათა მოსამართლეებს არბიტრაჟთან დაკავშირებული საქმე-
ების გადაწყვეტა გაუმარტივოს. გზამკვლევი ეხება საქალაქო/
რაიონული სასამართლოების განსჯად საკითხებს, დანართის 
სახით კი, მოცემულია არბიტრის დანიშვნის სანიმუშო ფორმა. 
ამჟამად მზადდება გზამკვლევის მეორე ნაწილი, რომელიც 
სააპელაციო სასამართლოების განსჯადობას დაქვემდებარე-
ბული საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების ცნობა-აღსრულების 
საკითხების გადაწყვეტას შეეხება. 

პროგრამა 4.4.4. – სასამართლო მორიგების განვითარება პროგრამა 4.4.4. – სასამართლო მორიგების განვითარება 
და გააქტიურებადა გააქტიურება

აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ქვეაქტივობე-
ბის განხორციელება გადაიდო 2018-2019 წლებისათვის. 

85 კვლევა „არბიტრაჟის სამართლებრივი და პრაქტიკული ასპექტე-
ბის მიმოხილვა საქართველოში“ მომზადდა CRRC – საქართველოს 
მიერ ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარ-
დაჭერით. კვლევა ხელმისაწვდომია გაეროს განვითარების პროგრა-
მის ვებგვერდზე: http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/library/
democratic_governance/legal-and-practical-aspects-of-arbitration-in-georg
ia-2018.html [23/07/2018].
86 გზამკვლევი არბიტრაჟში საქალაქო (რაიონული) სასამართ-
ლოს მოსამართლეებისთვის ხელმისაწვდომია: http://www.gaa.ge/
images/resource/12/phpoULwDR6f38c54fd25cae9866ee5daad4c92dba.pdf 
[23/07/2018].
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პროგრამა 4.4.5. – ადმინისტრაციულ და სისხლის პროგრამა 4.4.5. – ადმინისტრაციულ და სისხლის 
სამართალწარმოებაში მედიაციის შემოღებასამართალწარმოებაში მედიაციის შემოღება

4.4.5.1. ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებ-4.4.5.1. ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებ-
ზე მედიაციის პრაქტიკის შესწავლა (2017)ზე მედიაციის პრაქტიკის შესწავლა (2017)

 
აქტივობის შესრულების მიზნით, საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო დონორ ორგანიზაციებთან მოლაპარაკებებს 
აწარმოებს. შესაბამისად, აქტივობის შესრულება 2018-2019 
წლებისათვის იგეგმება. 

2018 წლის 12-14 ივლისს, ევროკავშირის პროექტის ფარგ-
ლებში, სისხლის სამართალსა და არასრულწლოვანთა მართ-
ლმსაჯულებაში მედიაციის გაფართოებასთან დაკავშირებით, 
სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. მას მოსამართლეები, პროკუ-
რორები, მედიატორები, სოციალური მუშაკები, იუსტიციის სა-
მინისტრო და პენიტენციური სისტემის წარმომადგენლები ეს-
წრებოდნენ. 

4.5. სტრატეგიული 4.5. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

ელექტრონული მმართველობისა ელექტრონული მმართველობისა 
და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
განვითარებაგანვითარება

პროგრამა 4.5.3. – საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროგრამა 4.5.3. – საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
განვითარების ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავებაგანვითარების ეფექტიანი სტრატეგიის შემუშავება

 
4.5.3.1. კომპლექსური IT აუდიტის ჩატარება (2017)4.5.3.1. კომპლექსური IT აუდიტის ჩატარება (2017)

IT აუდიტის ჩატარების მიზნით, გასული და მიმდინარე 
წლის განმავლობაში, დონორ ორგანიზაციებთან არაერთგ-
ზის კომუნიკაციის შედეგად, ევროკავშირის პროექტის (Human 
Dunamics), USAID/PROLOG-ის, ევროპის საბჭოს პროექტისა და 
GIZ-ის დაფინანსების ფარგლებში, შეირჩა IT აუდიტის განმა-
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ხორციელებელი კომპანია, რომლის კვლევები მიმდინარე 
წლის ბოლომდე დასრულდება, ხოლო სასამართლო სისტემის 
ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური განვითარების პოლიტიკის და 
სტრატეგიის დოკუმენტის, ასევე, სამოქმედო გეგმის შემუშავე-
ბა, დასრულდება ზემოაღნიშნული კვლევის საფუძველზე.

კვლევის ფარგლებში, გარდა ტექნიკური დავალებით გათ-
ვალისწინებული სხვა საკითხებისა, ყურადღება გამახვილდება: 
 ელექტრონული საქმისწარმოების ფუნქციონირებისა და 

შესაბამისი ტექნიკური პრობლემების დიაგნოსტირებაზე; 
 სასამართლოში არსებული რესურსების (ადამიანური და 

მატერიალური, მათ შორის, ქსელური ინფრასტრუქტურა) 
შეფასებაზე; 

 საქმის ელექტრონული განაწილების სრულფასოვნად და-
ნერგვისათვის არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებაზე; 

 სასამართლო გადაწყვეტილებების საჯაროობის უზრუნ-
ველყოფა ელექტრონული საქმისწარმოების პროგრამის 
მეშვეობით (ამუშავებამდე/ამუშავების გარეშე).

IT მიმართულებით, 2017 წლის განმავლობაში, ევროკავში-
რის მხარდაჭერით ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: ა) ლინუქ-
სის ოპერაციული სისტემის შესწავლის მიზნით, პირველი კურ-
სი; ბ) ლინუქსის ოპერატიული სისტემის შესწავლის მიზნით, 
მეორე კურსი; 3) VM WARE 6.0. ვერსიის შესწავლის კურსი. 

პროგრამა 4.5.4. – ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური (IT) პროგრამა 4.5.4. – ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური (IT) 
ინფრასტრუქტურის გამართულობაინფრასტრუქტურის გამართულობა

4.5.4.1. შიდა და გარე ქსელის ტექნიკური გამართვა (2017)4.5.4.1. შიდა და გარე ქსელის ტექნიკური გამართვა (2017)
გარე ქსელის ფუნქციონირება სრულყოფილად არის უზ-

რუნველყოფილი და მოწყობილია ცენტრალური სასერვეროს 
შიდა ქსელი; საერთო სასამართლოების 14 სასამართლოში 
ახალი ქსელური მარშრუტიზატორების ინსტალაცია მიმდინა-
რეობს. 
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4.5.4.2. IT უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების უზ-4.5.4.2. IT უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტების უზ-
რუნველყოფა (2017)რუნველყოფა (2017)

უსაფრთხოების მინიმალური სტანდარტები, ახალი სასერ-
ვეროს გაშვების პარალელურად, სრულად დაცულია. ამჟამად, 
ქსელურ ტოპოლოგიაში ინტეგრირებული CISCO-ს წარმოების 
ბრენდმაუერი (ფაირვოლი – ASA) უსაფრთხოების მინიმალურ 
სტანდარტებს უზრუნველყოფს. ეს გულისხმობს შიდა და გარე 
ქსელებიდან, აგრეთვე შიდა ქსელის სეგმენტებიდან, როგორე-
ბიცაა: “inside network”, “outside network”, “DMZ”, ქსელური პაკეტე-
ბის მიმოცვლისა და ფილტრაციის, ასევე შესაბამის პაკეტებზე 
პოლიტიკების გავრცელების საშუალებას ე.წ. LAYER 3 დონე-
ზე – ანუ ფილტრაციას IP მისამართების და არა აპლიკაციის 
დონეზე (IPS მოდულის ფუნქციონირების გარეშე), რაც ქსელში 
მიმოცვლილი პაკეტების სიღრმისეულ ანალიზს და შესაბამისი 
საფრთხეებისა და ანომალიების პრევენციას ვერ უზრუნველ-
ყოფს.

 
4.5.4.3. ადეკვატური მოცულობის სერვერების განთავსება 4.5.4.3. ადეკვატური მოცულობის სერვერების განთავსება 

(2017)(2017)
2017 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა სრულიად ახალი მო-

დერნიზებული სასერვერო ოთახი, სადაც ადეკვატური მოცუ-
ლობის სერვერებიც განთავსდა. 

 
4.5.4.4. ვებგვერდების ტექნიკური გამართვის უზრუნველყო-4.5.4.4. ვებგვერდების ტექნიკური გამართვის უზრუნველყო-

ფა (2017-2018)ფა (2017-2018)
ევროკავშირის პროექტისა და საერთო სასამართლოების 

დეპარტამენტის მხარდაჭერით, თბილისის საქალაქო სასა-
მართლოს ჩართულობით მიმდინარეობს თბილისის საქალა-
ქო სასამართლოს ახალი ვებგვერდის შემუშავება, რომელიც 
საერთო სასამართლოების ერთიანი ვებგვერდის დიზაინის 
მოდელად განიხილება. 
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პროგრამა 4.5.5. – სასამართლო სისტემის პროგრამული პროგრამა 4.5.5. – სასამართლო სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფის განვითარებაუზრუნველყოფის განვითარება

4.5.5.1. სასამართლოში ელექტრონული საქმისწარმოების 4.5.5.1. სასამართლოში ელექტრონული საქმისწარმოების 
პროგრამის დახვეწა და ამუშავება ყველა ინსტანციაში – სამო-პროგრამის დახვეწა და ამუშავება ყველა ინსტანციაში – სამო-
ქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოება-ქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოება-
ზე (2017-2018)ზე (2017-2018)

სასამართლოში ელექტრონული საქმისწარმოების პროგ-
რამა “Case management” სასამართლოს ყველა ინსტანციაში – 
სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციულ სამართალწარ-
მოებაზე ინფორმაციების აკუმულირების საშუალებას იძლევა. 
აღნიშნული პროგრამის ოპერირებას ახდენს საერთო სასა-
მართლოების დეპარტამენტი.  

4.5.5.2. სასამართლოში საქმეთა შემთხვევითობის პრინციპ-4.5.5.2. სასამართლოში საქმეთა შემთხვევითობის პრინციპ-
ზე დაფუძნებული ელექტრონული განაწილების სისტემის დახ-ზე დაფუძნებული ელექტრონული განაწილების სისტემის დახ-
ვეწა-განვითარება (2017-2018)ვეწა-განვითარება (2017-2018)

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, 2017 წლის 
1 მაისის გადაწყვეტილებით (N1/56), საქართველოს საერთო 
სასამართლოებში საქმეთა ავტომატურად, ელექტრონული 
სისტემის მეშვეობით განაწილების წესი დაამტკიცა. 2017 წლის 
1 მაისიდან წლის ბოლომდე მასში შევიდა სამი, ხოლო 2018 
წელს – 9 ცვლილება. 

2017 წლის 1 ივლისიდან, საქმეთა განაწილების ახალი წესი 
საპილოტო რეჟიმში ამოქმედდა რუსთავის საქალაქო სასა-
მართლოში. საქმისწარმოების ელექტრონულ სისტემასთან 
თავსებადი ელექტრონული მოდული შექმნა უშუალოდ საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიების დეველოპმენტის ჯგუფმა87. 

87 არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებათა სწავლები-
სა და მონიტორინგის ცენტრმა“ რუსთავის საქალაქო სასამართლოში 
პილოტური რეჟიმის შუალედური მონიტორინგი განახორციელა, 2017 
წლის 9 ოქტომბერს გამოაქვეყნა მონიტორინგის შედეგები და სისტე-
მის გაუმჯობესებისთვის საჭირო რეკომენდაციები (იხ.https://emc.org.
ge/ka/products/rogor-mushaobs-sakmis-ganatsilebis-akhali-sistema-sasamartl
oshi [23/07/2018]).
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2017 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში, საინფორმაციო ტექნო-
ლოგიების დეველოპმენტის ჯგუფის წარმომადგენლები რეგი-
ონებს ეწვივნენ და თითოეულ სასამართლოში არსებულ ქვეს-
პეციალობებს ადგილზე გაეცნენ. ეს შეხვედრები აუცილებელი 
იყო იმისათვის, რომ ელექტრონულ სისტემაში სწორად ასახუ-
ლიყო განაწილების მოდელები სასამართლოების მიხედვით. 

პარალელურად, 2017 წლის ნოემბერ-დეკემბერში, ევრო-
კავშირის პროექტის დაფინანსებით გადამზადდნენ სასამარ-
თლოს მენეჯერები და შესაბამისი მოხელეები (კანცელარიისა 
და სამდივნოს თანამშრომლები). ამავე პერიოდში ნაწილობ-
რივ დაკომპლექტდა მენეჯმენტის დეპარტამენტი, რომელ-
მაც დეკემბრის ბოლომდე სრულად გაუწია ადმინისტრირება 
პროგრამაში მოსამართლეთა დამატებას, მათ შორის, კოლე-
გიების ჭრილში და ასახა შვებულების, მივლინების, ბიულეტე-
ნისა და მორიგეობების გრაფიკი. 2017 წლის 1 დეკემბრიდან, 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დეველოპმენტის ჯგუფმა, სატესტო რეჟიმში, გაააქტიურა საქ-
მის წარმოების ელექტრონულ პროგრამაში საქმის განაწილე-
ბის ღილაკი, კანცელარიის თანამშრომლების მიერ პროგრა-
მის შესაძლებლობების უკეთ გაცნობის უზრუნველსაყოფად. 

4.5.5.3. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის მოდული (კანცე-4.5.5.3. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის მოდული (კანცე-
ლარიის პროგრამა (2017-2018))ლარიის პროგრამა (2017-2018))

2018 წლის 2 აპრილს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოსთან არსებულ სსიპ საერთო სასამართლოების დე-
პარტამენტში ექსპლუატაციაში შევიდა ელექტრონული დო-
კუმენტბრუნვის პროგრამა. მისი მეშვეობით, დეპარტამენტში 
მომზადებული და მიღებული დოკუმენტაცია ელექტრონული 
სახით იმოძრავებს, გამარტივდება და დაჩქარდება დოკუმენ-
ტბრუნვის პროცესი, გაუმჯობესდება საქმისწარმოების ხარის-
ხი, დაიზოგება დრო და მატერიალური რესურსი. აღნიშნული 
პროგრამის საერთო სასამართლოების სისტემაში დანერგვა 
იგეგმება 2018 წელს. 
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4.5.5.4. შიდა ბიუჯეტის შემუშავებისა და ფინანსური ანალი-4.5.5.4. შიდა ბიუჯეტის შემუშავებისა და ფინანსური ანალი-
ზის, ანგარიშგების მოდულის შექმნა და დანერგვა (2017-2018)ზის, ანგარიშგების მოდულის შექმნა და დანერგვა (2017-2018)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018-
2019 წლებში.

4.5.5.5. საკადრო სისტემის მართვის ელექტრონული მოდუ-4.5.5.5. საკადრო სისტემის მართვის ელექტრონული მოდუ-
ლის დანერგვა (2017-2018)ლის დანერგვა (2017-2018)

2017 წელს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შე-
თანხმდა საერთო სასამართლოებში საკადრო სისტემის მარ-
თვის ელექტრონული მოდულის – საქართველოს ფინანსთა 
სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის პროგრამის HR MS-ის 
დანერგვაზე.

 
4.5.5.6. ელექტრონული არქივის პროგრამის დახვეწა (2017-4.5.5.6. ელექტრონული არქივის პროგრამის დახვეწა (2017-

2018)2018)
აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018 

წელს.

4.5.5.7. სტატისტიკის მოდულის დანერგვა (2017-2018)4.5.5.7. სტატისტიკის მოდულის დანერგვა (2017-2018)
აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018 

წელს.

4.5.5.8. სასამართლო გადაწყვეტილებათა ავტომატური 4.5.5.8. სასამართლო გადაწყვეტილებათა ავტომატური 
გამოქვეყნების პროგრამის შემუშავება და გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების პროგრამის შემუშავება და გადაწყვეტილებათა 
საძიებო სისტემის დანერგვა (2017-2018)საძიებო სისტემის დანერგვა (2017-2018)

იხ. 4.5.3.1 აქტივობის კომენტარი.

4.5.5.9. სასამართლოს ელექტრონული ბიბლიოთეკის შემდ-4.5.5.9. სასამართლოს ელექტრონული ბიბლიოთეკის შემდ-
გომი დახვეწა (2017-2018)გომი დახვეწა (2017-2018)

აღნიშნული აქტივობის განხორციელება იგეგმება 2018 
წელს.
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4.6. სტრატეგიული 4.6. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

პარტნიორ სტრუქტურებთან პარტნიორ სტრუქტურებთან 
ურთიერთობის განვითარებაურთიერთობის განვითარება

პროგრამა 4.6.1. – პროგრამები აღმასრულებელ და პროგრამა 4.6.1. – პროგრამები აღმასრულებელ და 
საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, საერთაშორისო 
და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 
უცხოურ სასამართლოებთან, მედიასთან ურთიერთობების უცხოურ სასამართლოებთან, მედიასთან ურთიერთობების 
გაუმჯობესებაგაუმჯობესება

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 4.6.1 
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობების 
შესრულება უმეტესწილად  2018-2019 წლებისათვის იგეგმება, 
თუმცა აღსანიშნავია, რომ პარტნიორ სტრუქტურებთან ურ-
თიერთობის განვითარების მიზნით, დონორი ორგანიზაციების 
ხელშეწყობითა და დახმარებით, შეიქმნა გაფართოებული სა-
მუშაო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა 
და წევრების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქარ-
თველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, საქართველოს საერთო 
სასამართლოების მოსამართლეთა და საერთაშორისო დონო-
რი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. აღ-
ნიშნული ჯგუფი მუშაობს საქართველოში მართლმსაჯულების 
სისტემის რეფორმის „მეოთხე ტალღაზე“. ჯგუფის ფარგლებში, 
2017 წელს – ხუთი, ხოლო 2018 წელს – სამი სამუშაო შეხვედრა 
გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა ასევე მიიღეს დაინტერე-
სებულმა მოსამართლეებმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა88.

88 ევროპის საბჭოს „სასამართლო რეფორმის მხარდაჭერის პროექ-
ტის“ ფარგლებში მოწვეული ექსპერტი გერჰარდ რაისნერი (ევროპის 
მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს (CCJE) ყოფილი თავმჯდო-
მარე); ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითა-
რების სააგენტოს დაფინანსებული პროექტის „კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) მხარდაჭერით, მოწვეული 
ექსპერტი ვიქტორია ჰენლი; ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭე-
რის პროექტის ხელმძღვანელი რენატა ვინტერი და ამავე პროექტის 
ექსპერტი, გაეროს სპეციალური ტრიბუნალის საერთაშორისო მოსა-
მართლე აგნეშკა მილატრი.



101

5. ტრატეგიული 5. ტრატეგიული 
მიმართულებამიმართულება

მართლმსაჯულების მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფახელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

5.1. სტრატეგიული 5.1. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

სამართლიანი სასამართლოს სამართლიანი სასამართლოს 
უფლების განხორციელების უფლების განხორციელების 
გაუმჯობესება გაუმჯობესება 

პროგრამა 5.1.1. – ეროვნული პრაქტიკის ჰარმონიზება პროგრამა 5.1.1. – ეროვნული პრაქტიკის ჰარმონიზება 
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს 
(და არამარტო) პრეცედენტულ სამართალთან (და არამარტო) პრეცედენტულ სამართალთან 

5.1.1.1. ეროვნული პრაქტიკის შესაბამისობის ანალიზი ადა-5.1.1.1. ეროვნული პრაქტიკის შესაბამისობის ანალიზი ადა-
მიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან, მიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან, 
სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებაზე პასუხისმგებელი სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებაზე პასუხისმგებელი 
რგოლების აქტიური ჩართვითრგოლების აქტიური ჩართვით (2017-2018)(2017-2018)

ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროექტის 
ფარგლებში, 2017 წლის იანვარში ჩატარდა კვლევა თემაზე – 
„საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადამიანის უფ-
ლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების სტანდარტები“89. 
კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ის მაგალითები, როდესაც 
საქართველოს საერთო სასამართლოებს გამოყენებული აქვთ 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დად-
გენილი სტანდარტები. ავტორი დადებითად აფასებს საერთო 
სასამართლოების მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული სა-
სამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტების გამოყენებას, 
ხოლო ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის არასრული თუ 
არაზუსტი გამოყენება მხოლოდ კონვენციის მე-5 მუხლთან მი-
მართებით დაფიქსირდა.  

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთაშორისო 
სასამართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების გან-
ყოფილებამ მოამზადა კვლევა – „დისკრიმინაციის აკრძალვის 

89 მჭედლიძე ნ., საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადა-
მიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების სტანდარტები, 
2017, ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/168070a54c [23/07/2018].
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საერთაშორისო სტანდარტების ასახვა ეროვნულ სასამართ-
ლო პრაქტიკაში“90. იგი აანალიზებს 2014 წლის მაისიდან 2016 
წლის ჩათვლით, საქართველოს საერთო სასამართლოების 
მუშაობაში საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და ადამიანის  
უფლებათა  ევროპული  სასამართლოს  საქმეთა  გამოყენების 
პრაქტიკას, დისკრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებით. 
საქმეთა შესწავლამ აჩვენა, რომ საქართველოს საერთო სასა-
მართლოების მიერ  გამოყენებულმა  საერთაშორისო  აქტებ-
მა  ან/და  ადამიანის  უფლებათა ევროპული  სასამართლოს  
პრეცედენტულმა  სამართალმა გავლენა  არ  იქონია სასამარ-
თლო  გადაწყვეტილებებზე  ან  მათი  გავლენა  ძალზედ უმნიშ-
ვნელოა. უმრავლეს  შემთხვევაში, სასამართლო მას იყენებს 
შიდასახელმწიფოებრივ  ნორმატიულ  აქტთან  (აქტებთან) 
ერთად. ამასთან, კვლევის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების გამოყენება, 
საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეების-
თვის თვითმიზანი არ არის, მაგრამ  პოზიტიურ  შეფასებას 
იმსახურებს  ის  რამდენიმე  გადაწყვეტილება,  რომელშიც 
მოსამართლეები სიღრმისეულად მიმოიხილავენ ევროპული  
სასამართლოს პრაქტიკას, რომელსაც შემდგომ ზედმიწევნით 
ზუსტად  მიუსადაგებენ  საქმეში  არსებულ  ფაქტობრივ  და სა-
მართლებრივ გარემოებებს. კვლევის ფარგლებში გაიცა დის-
კრიმინაციის საკითხებთან დაკავშირებული საერთაშორისო 
სტანდარტების თაობაზე ტრენინგების რაოდენობის გაზრდის, 
დისკრიმინაციული შინაარსის მქონე საქმეთა ყოველწლიური 
განზოგადებისა და სხვა რეკომენდაციები.

უზენაესი სასამართლოს საერთაშორისო სასამართლო 
პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილების ადა-
მიანის უფლებათა ცენტრმა მოამზადა კვლევითი მასალა ადა-
მიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის გამო-
ყენების ფარგლებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, როგორც 
სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებთან, აგრეთვე, 
90 კვლევა ხელმისაწვდომია: http://www.supremecourt.ge/fi les/upload-fi le/
pdf/diskriminaciis-akrzalvis-saertashoriso-standartebis-asaxva-erovnul-sasam
artlo-praktikashi.pdf [23/07/2018].
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სისხლისსამართლებრივ ბრალდებასთან მიმართებით91. ამ 
ეტაპზე, მიმდინარეობს კვლევა საქართველოს უზენაესი სასა-
მართლოს მიერ განხილულ საქმეებზე „ადამიანის უფლებათა „ადამიანის უფლებათა 
და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ ევროპული 
კონვენციის გამოყენების პრაქტიკის თაობაზე.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და ევროკავშირის 
პროექტის თანამშრომლობის ფარგლებში, მომზადდა კვლევა 
2016-2017 წლებში საქართველოს საერთო სასამართლოების 
(თბილისის, გორის, რუსთავის, თელავის, ახალციხის, ქუთა-
ისის, ზუგდიდის, ბათუმის სასამართლოები) მიერ აღკვეთის 
ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკის შესახებ. კვლევის მი-
ზანი იყო ძირითადი ტენდენციების გამოკვეთა და ეროვნული 
კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასა-
მართლოს პრეცედენტული სამართლით დადგენილ სტანდარ-
ტებთან მათი შესაბამისობის წარმოჩენა92. განვლილ წლებთან 
შედარებით, აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების პრაქტიკა 
და დასაბუთების სტანდარტი პროგრესირებს, რაზეც მეტყვე-
ლებს როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ისე განჩინებების 
შესწავლის შედეგი. განჩინებებში იკვეთება მსჯელობის აგება 
ევროპულ სტანდარტებზე დაყრდნობით, მიუხედავად იმისა, 
სასამართლო მიუთითებს თუ არა კონკრეტულ წყაროზე. სასა-
მართლოების მიერ პროკურატურის შუამდგომლობის დასაბუ-
თებაზე მსჯელობისა და, შესაბამისად, მოთხოვნილი აღკვე-
თის ღონისძიების უფრო მსუბუქი ღონისძიებებით შეცვლის ან 
საერთოდ, აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე უარის თქმის 
პრეცედენტების მაჩვენებელი მზარდია. 

91  ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენ-
ციის მე-6 მუხლით გარანტირებული დაცვის ფარგლები (ამონარი-
დი), საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2017, ხელმისაწვდომია: 
http://www.supremecourt.ge/fi les/upload-fi le/pdf/saertashoriso-kvlevebi1.pdf 
[23/07/2018].
92 საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ აღკვეთის ღონის-
ძიებების გამოყენების პრაქტიკის მიმოხილვა, 2016-2017 წლები, შე-
საბამისობა ეროვნულ და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარ-
ტებთან, ევროკავშირის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერის 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევა, თბილისი, 2018. 
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ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსა და უზე-
ნაეს სასამართლოს შორის თანამშრომლობის ფარგლებში, 
2017 წელს, უზენაესი სასამართლო უმაღლეს სასამართლოთა 
ქსელის წევრი გახდა. აღნიშნული ვებგვერდის (ინტრანეტის) 
საშუალებით, წევრი სახელმწიფოების უმაღლეს სასამართ-
ლოებს აქვთ შესაძლებლობა, ჰქონდეთ წვდომა იურისტკონ-
სულტანტის მიერ მომზადებულ ახალ გადაწყვეტილებებსა და 
განჩინებებზე მოკლე ანალიტიკურ ინფორმაციებზე, ყოველკ-
ვირეულ მიმოხილვებსა და კონვენციის თემატურ კვლევებზე93.

ოფიციალური მოთხოვნა გარკვეულ საკითხებზე ინფორმა-
ციის მოსაპოვებლად გათვალისწინებულია როგორც სტრას-
ბურგის სასამართლოსგან, ასევე წევრი სახელმწიფოების 
უმაღლესი სასამართლოების მხრიდან94, ეს ხელს უწყობს აღ-
ნიშნული სასამართლოების ერთმანეთთან დაახლოებას და 
უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის რეჟიმის დამყარებას95, 
ისევე როგორც კონვენციის მე-16 ოქმით გათვალისწინებულ 
ურთიერთობებს და პროცესებს96. აღნიშნული ქსელი წარმო-

93 Introduction to the Superior Court Network (“SCN”) – https://www.echr.coe.
int/Documents/SCN_Introduction_Network_June2018_ENG.pdf [23/07/2018].
94  წევრი სახელმწიფოების უმაღლესი სასამართლოს საკონტაქტო 
პირები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს აწვდიან ინ-
ფორმაციას ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობის, სასამართლო 
პრაქტიკისა და სხვა საკითხების (მაგ. პრაქტიკაში არსებული თავისე-
ბურებების) შესახებ.
95 იხ. Operational Rules of the Superior Courts Network – https://www.echr.
coe.int/Documents/SCN_Operational_Rules_ENG.pdf [23/07/2018].
96 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონ-
ვენციის №16 ოქმის მე-10 მუხლის შესაბამისად და ამ ოქმის პირველი 
მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისათვის, საქართველოს უზენაესი 
სასამართლო და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არიან 
უფლებამოსილი, მიმართონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასა-
მართლოს საკონსულტაციო დასკვნის გაცემის მოთხოვნით. საქარ-
თველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს დაემატა ახალი 
3041 მუხლი, რომლის თანახმად, საკასაციო სასამართლოში საქმისა 
და საჩივრის შესვლის შემდეგ საქმესთან დაკავშირებულ იმ პრინცი-
პულ საკითხებზე, რომლებიც შეეხება ადამიანის უფლებათა და ძირი-
თად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციითა და მისი ოქმებით გათ-
ვალისწინებული უფლებებისა და თავისუფლებების განმარტებას ან 
გამოყენებას, საკასაციო სასამართლოს მიენიჭა უფლება, საკონსულ-
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ადგენს კონვენციის მე-16 ოქმის წინამორბედს უფრო მკაფიო 
და ნათელი სამართალწარმოების პროცესის უზრუნველსაყო-
ფად. კონვენციის მე-16 ოქმის პირველივე მუხლი შესაძლებ-
ლობას ანიჭებს ხელშემკვრელი მხარეების უმაღლესი ინსტან-
ციის სასამართლოებს (კერძოდ, ადამიანის უფლებათა და ძი-
რითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის №16 ოქმის მე-10 
მუხლის შესაბამისად და ამ ოქმის პირველი მუხლის პირველი 
პუნქტის მიზნებისათვის, საქართველო ასახელებს საქართვე-
ლოს უზენაეს სასამართლოსა და საქართველოს საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს)97, მიმართონ ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნის გაცემის 
მოთხოვნით იმ პრინციპულ საკითხებზე, რომლებიც კონვენ-
ციითა და მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებებისა და 
თავისუფლებების განმარტებას და გამოყენებას ეხება. 

5.1.1.2. ანალიზის შედეგად პრობლემების გამოვლენა და 5.1.1.2. ანალიზის შედეგად პრობლემების გამოვლენა და 
მოსამართლეთა და სასამართლოების შესაბამისი პერსონა-მოსამართლეთა და სასამართლოების შესაბამისი პერსონა-
ლის ტრენინგები/კურიკულუმების შემუშავება ადამიანის უფ-ლის ტრენინგები/კურიკულუმების შემუშავება ადამიანის უფ-
ლებათა სწავლებაზე (2017-2018)ლებათა სწავლებაზე (2017-2018)

საერთო სასამართლოების სისტემაში ადამიანის უფლება-
თა ევროპული კონვენციისა და სასამართლოს პრეცედენტუ-
ლი გადაწყვეტილებების ეროვნულ სასამართლო პრაქტიკაში 
გამოყენების საკითხებზე ევროპის საბჭოს კვლევის მიხედვით, 
ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, საქართველოს უზე-
ნაესმა სასამართლომ, საქართველოს უზენაესი სასამართ-
ლოს თანაშემწეებისა და მოსამართლეებისთვის, ასევე საერ-
თაშორისო სასამართლო და ადგილობრივი სასამართლო 

ტაციო დასკვნისათვის მიმართოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოს. ამასთან, უზენაესი სასამართლო ვალდებული იქნება, 
დაასაბუთოს საკონსულტაციო დასკვნისათვის მიმართვის მოთხოვნა 
და ევროპულ სასამართლოს წარუდგინოს საქმის სამართლებრივი და 
ფაქტობრივი გარემოებების თაობაზე სათანადო ინფორმაცია.
97 საქართველოს განცხადება „ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა კონვენციის“ №16 ოქმის მე-10 მუხლის შესაბამისად, 
იხ. https://info.parliament.ge/fi le/1/BillReviewContent/54727 [23/07/2018].
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პრაქტიკის განზოგადების და შესწავლის განყოფილების თა-
ნამშრომლებისთვის, მრგვალი მაგიდის ფარგლებში მოიწვია 
ადამიანის უფლებათა სფეროს ექსპერტები, ადამიანის უფლე-
ბებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხების  განხილვის 
მიზნით:

 თარიღითარიღი თემათემა მომხსენებელიმომხსენებელი

11
-1

2/
01

/2
01

7

ევროპული ანტიდისკრიმინაცი-
ული სამართლებრივი  ჩარჩო; 
დისკრიმინაციისა და შეუწყნა-
რებლობის საკითხები;  დისკრი-
მინაციის  ცნება  ადამიანის უფ-
ლებათა ევროპული კონვენციის 
მე-14 მუხლის გათვალისწინე-
ბით; ადამიანის უფლებათა ევ-
როპული კონვენციის მე-12 ოქმი. 

ევროპის საბჭოს ექს-
პერტი –  ივანა როანა 
და  სახალხო დამცვე-
ლის ოფისის წარმო-
მადგენელი – ქეთევან  
შუბაშვილი  

2-
3/

06
/2

01
7

სამართლებრივი კვლევა, სა-
მართლებრივი ანალიზი: ანა-
ლიტიკური ტექსტების ენობრივ-
სტრუქტურული შეფასებები.

ევროპის საბჭო

17
/0

3/
20

17 საკუთრების  უფლება  სახელმწი-
ფოს პოზიტიური და ნეგატიური 
ვალდებულების ჭრილში.

ევროპის საბჭოს ექს-
პერტი – მარეკ ანტონი 
ნოვიკი  

18
-1

9/
03

/2
01

7 სასამართლო გადა-
წყვეტილებების დასაბუთების 
სტანდარტები ადამიანის უფლე-
ბათა დაცვის ევროპული კონვენ-
ციის მიხედვით.

ევროპის საბჭოს ექს-
პერტი – რალფ ალე-
ველდტი 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ ტრენინგ-საჭიროებე-
ბის გამოვლენა ხორციელდება კომპლექსური მეთოდის გამო-
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ყენებით, რომელიც, მათ შორის, მოიცავს სასამართლოს სა-
ჭიროებების ანალიზს, ზემდგომი ინსტანციების სასამართლო-
ებისა და  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეკომენდაციებს, ადა-
მიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტების 
ანალიზს, სკოლის მასწავლებელთა საბჭოს რეკომენდაციებს, 
საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
ანალიზს, უცხოური და საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკო-
მენდაციებს, განვითარებულ სახელმწიფოებში მოსამართლე-
თა სწავლების სფეროში არსებულ სიახლეებსა და მიმართუ-
ლებებს.

ამასთან, 2017 წელს შემუშავდა 2 სასწავლო მოდული ადა-
მიანის უფლებების საკითხებზე, ესენია:

- ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და 
ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა (OHCHR);

- ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა (CoE და 
UN Women).

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართ-
ლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების 2017 
წლის პროგრამის ფარგლებში, ადამიანის უფლებების თემებ-
ზე ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები: 

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლეთა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლეთა და 
სასამართლოს მოხელეთა გადამზადებასასამართლოს მოხელეთა გადამზადება რაოდენობარაოდენობა

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრე-ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრე-
ცედენტული გადაწყვეტილებებიცედენტული გადაწყვეტილებები 2

ნარკომომხმარებელთა უფლებებინარკომომხმარებელთა უფლებები 1
გამოხატვის თავისუფლება; მათ შორის, სიძულვილის გამოხატვის თავისუფლება; მათ შორის, სიძულვილის 
ენასთან დაკავშირებული საკითხებიენასთან დაკავშირებული საკითხები 1
ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო 
სტანდარტები (ზოგადი კურსი)სტანდარტები (ზოგადი კურსი) 4

ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა ადამიანის წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა 
და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვადა ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 3

ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობაქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა 4
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მარ-შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მარ-
თლმსაჯულების ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნ-თლმსაჯულების ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნ-
ველყოფაველყოფა

1

ბავშვთა უფლებებიბავშვთა უფლებები 1
თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთა-თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და საერთა-
შორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა შორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა პირთა 
უფლებებიუფლებები

2

დისკრიმინაციის აკრძალვა - შიდა კანონმდებლობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა - შიდა კანონმდებლობა და 
საერთაშორისო სტანდარტებისაერთაშორისო სტანდარტები 2

მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწო-მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული თანასწო-
რობის გზითრობის გზით 2

საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და საქართვე-საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და საქართვე-
ლოს შრომის კოდექსილოს შრომის კოდექსი 1

5.1.1.3. უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენ-5.1.1.3. უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლებათა ცენ-
ტრის და საერთო სასამართლოებში ანალიტიკური განყოფი-ტრის და საერთო სასამართლოებში ანალიტიკური განყოფი-
ლებების შესაძლებლობების გაძლიერება (2017)ლებების შესაძლებლობების გაძლიერება (2017)

ევროკავშირის პროექტი დახმარებას უწევს საერთო სა-
სამართლოებში შემავალ ანალიტიკურ სამსახურებს შესაძ-
ლებლობების გაძლიერებაში. ანალიტიკური სამსახურების 
საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით, იუსტიციის უმაღლესი 
სკოლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ჩართულობით, სა-
სამართლოს შიდა ქსელზე – ინტრანეტზე შეიქმნა ანალიტი-
კური სამსახურის პანელი, რომლის მეშვეობითაც, საერთო 
სასამართლოების მოსამართლეებისთვის უზრუნველყოფილი 
იქნება ინფორმაციის ოპერატიული და ეფექტური მიწოდება 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკისა 
და საერთაშორისო სტანდარტების შესახებ98. ასევე, განთავს-
დება ინფორმაცია სხვადასხვა სასამართლოს ანალიტიკური 
სამსახურების მიერ ქართულ ენაზე ნათარგმნი ადამიანის უფ-
ლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თაობაზე. 2017 
წელს, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატს და-
ემატა ანალიტიკური სამსახური, ხოლო თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს – ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო 

98  ინტრანეტის სატესტო რეჟიმი გაშვებულია.
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პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახური99. დე-
ტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ აქტივობა 3.4.3.2-ში არსე-
ბული ცხრილი. 

5.1.1.4. ადამიანის უფლებათა რეგიონული ცენტრის დაარ-5.1.1.4. ადამიანის უფლებათა რეგიონული ცენტრის დაარ-
სება მოსამართლეთა და სასამართლოს შესაბამისი პერსონა-სება მოსამართლეთა და სასამართლოს შესაბამისი პერსონა-
ლის კონსულტირების მიზნითლის კონსულტირების მიზნით100100 (იგულისხმება მსხვილ სასა- (იგულისხმება მსხვილ სასა-
მართლოებში შესაბამისი პროფილის კონსულტანტის შექმნა/მართლოებში შესაბამისი პროფილის კონსულტანტის შექმნა/
გადამზადება (2018))გადამზადება (2018))

საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში რეგიონული ცენტ-
რები არ დაარსებულა, თუმცა ჩატარდა ადამიანის უფლებათა 
ცენტრის შექმნის წინარე სამუშაოები. იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს გადაწყვეტილებით, 2018 წლის 1 იანვრიდან ქ. ბათუმი-
სა და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოებს დაემატა ეროვნუ-
ლი და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადე-
ბის სპეციალისტის თითო საშტატო ერთეული.

ევროკავშირის პროექტის და საქართველოს უზენაესი სასა-
მართლოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ორგანიზებით, ინ-
ტენსიური შეხვედრები იმართებოდა საერთაშორისო სასამარ-
თლო პრაქტიკის შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და მოსა-
მართლეებისათვის საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის 
თაობაზე ინფორმაციის ეფექტურად მიწოდების მიზნით:
 2017 წლის 29 სექტემბერს შეხვედრა გაიმართა თელავის 

რაიონულ სასამართლოში, თელავის რაიონული სასამარ-
თლოსა და ახმეტის მაგისტრატი სასამართლოს მოსამარ-
თლეებისა და მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის101.

99  იხ. http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2017/208.pdf [23/07/2018].
100  აღნიშნული აქტივობის ქვეშ ასევე იგულისხმება თბილისსა და რე-
გიონებში შესაბამის სამსახურებთან შეხვედრების გამართვა და საერ-
თაშორისო პრაქტიკის განზოგადების განყოფილების საქმიანობის 
გაცნობა, ადგილობრივად  მსგავსი სპეციალისტების ჩამოყალიბების 
ხელშეწყობის მიზნით.
101  შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს საძიებო სისტემის (HUDOC) გამოყენების 
სპეციფიკა და მომავალში ქართულენოვანი ვებგვერდის გამოყენების 
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5.1.1.5. ადამიანის უფ5.1.1.5. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ლებათა ევროპული სასამართლოს 
პრეცედენტულ სამართალზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა პრეცედენტულ სამართალზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
HUDOC-ისთვის მასალის გაქართულებით, პრაქტიკული სა-HUDOC-ისთვის მასალის გაქართულებით, პრაქტიკული სა-
ხელმძღვანელოების შემუშავებით და გავრცელებით (გთავა-ხელმძღვანელოების შემუშავებით და გავრცელებით (გთავა-
ზობთ ახალ ფორმულირებას (2017-2018))ზობთ ახალ ფორმულირებას (2017-2018))

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, უზენაეს სასამარ-
თლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 
შორის გაფორმდა მემორანდუმი ადამიანის უფლებათა ევ-
როპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა საძიებო ბაზის 
ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით ქართული ინ-
ტერფეისის შექმნის თაობაზე. მომზადდა ადამიანის უფლება-
თა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო 
სისტემის ტერმინთა განმარტება ქართულ ენაზე. დამატებით, 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა HUDOC-ის ინტერფეისისთვის 
თარგმნა საჭირო მასალები. ამჟამად ვებგვერდი სატესტო რე-
ჟიმში მუშაობს და მისი პრეზენტაცია 2018 წლის სექტემბერში 
იგეგმება.  

5.1.1.6. HUDOC-ზე განთავსების მიზნით მასალის თარგმნის  5.1.1.6. HUDOC-ზე განთავსების მიზნით მასალის თარგმნის  
საკოორდინაციო ცენტრის დაარსება საქართველოს უზენაეს საკოორდინაციო ცენტრის დაარსება საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოში, იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლო-სასამართლოში, იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლო-
ბით (2017)ბით (2017)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადამიანის უფლე-
ბათა ცენტრი უზრუნველყოფს ადამიანის უფლებათა ევრო-
პული სასამართლოს გადაწყვეტილებების თარგმნას და უახ-
ლესი პრაქტიკის შესახებ საინფორმაციო დოკუმენტების მომ-
ზადებას. მოსამართლეებს შესაძლებლობა აქვთ, მიმართონ 
ადამიანის უფლებათა ცენტრს საერთო სასამართლოების სის-
ტემის შიდა ქსელის – „ინტრანეტის“ საშუალებით, სადაც ასევე 
განთავსებულია ყველა გამოცემა და ინფორმაცია. დამატებით 
იხილეთ აქტივობა 3.4.3.6.

5.1.1.7. მოწმეთა დაკითხვის პრაქტიკის ანალიზი (2018)5.1.1.7. მოწმეთა დაკითხვის პრაქტიკის ანალიზი (2018)
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2016 წლის 15 თებერვალს 

შესაძლებლობები. გაიმართა მსჯელობა უზენაესი სასამართლოს ვებ-
გვერდზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის საძიებო სისტემაში საქმე-
ების მოძიების მეთოდებზე.
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მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შესახებ სისხლის სამართ-
ლის საპროცესო კოდექსის ნორმების ამოქმედებისთვის შე-
იმუშავა რეკომენდაციები სპეციალური ინსტრუქციებითა და 
საპროცესო ფორმებით102. 2017 წლის პირველ ნახევარში გა-
იმართა შეხვედრები დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართვე-
ლოს რეგიონულ სასამართლოებში საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარისა და მოსამართლეების მონა-
წილეობით: ოზურგეთისა და ზუგდიდის რაიონულ, ბათუმისა 
და ფოთის საქალაქო სასამართლოებში, ქუთაისის საქალაქო, 
წყალტუბოს მაგისტრატ და ახალციხის რაიონულ სასამარ-
თლოებში, მარნეულის მაგისტრატ და ბოლნისის რაიონულ 
სასამართლოებში, რუსთავის საქალაქო სასამართლოსა და 
მცხეთის რაიონულ სასამართლოში, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოში. შეხვედრების მიზანი იყო მოსამართლეების-
თვის ინფორმაციის მიწოდება და დისკუსიის გამართვა მოწმის 
დაკითხვის ახალი წესის თაობაზე, როგორც შიდა კანონმდებ-
ლობის, ასევე საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვით. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო თანამშრომლობდა 
არასამთავრობო ორგანიზაცია – ადამიანის უფლებათა ცენტ-
რთან, რომელმაც 2017 წლის 3 ოქტომბერს მოწმის დაკითხვის 
ახალი წესის შესახებ კვლევის პრეზენტაცია გამართა. აღნიშ-
ნულ კვლევაში წარმოდგენილია შემდეგი რეკომენდაციები103: 
 განისაზღვროს მოსამართლის როლი მოწმის დაკითხვის 

პროცესში, საპროცესო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებე-
ბის განხორციელებით; 

 შემუშავდეს მოსამართლეთათვის მოწმის დაკითხვის ახა-
ლი წესის შესახებ განჩინების დასაბუთების სტანდარტე-
ბის სწავლების თაობაზე სასწავლო პროგრამა, იუსტიციის 
უმაღლესი სკოლისა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ;

 ჩატარდეს სწავლება მოსამართლეთათვის, მოწმის და-
102  იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ შეიმუშავა რეკომენდაცია გამო-
ძიების დროს სასამართლოში პირის მოწმედ დაკითხვის წესის ამოქ-
მედებასთან დაკავშირებით. 
103  ავალიანი თ., მოწმის დაკითხვის ახალი წესის კვლევა, ადამი-
ანის უფლებათა ცენტრი, თბილისი, 2017, გვ. 31, იხ. http://humanrights.
ge/admin/editor/uploads/pdf/angarishebi/hridc/reserch-geo%20(1).pdf 
[23/07/2018].
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კითხვის პროცესში მათი უფლება-მოვალეობებისა და სა-
სამართლოში დაკითხვისას მოწმის უფლებების დაცვის 
სტანდარტების, საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ.
უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცე-

მებით, აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ, 2016 
წელს, საქართველოს ყველა რეგიონში მაგისტრი მოსამართ-
ლის წინაშე სულ შემოტანილი იყო 82 შუამდგომლობა მოწმის 
დაკითხვის თაობაზე, აქედან 69 დაკმაყოფილდა, რომელთაგა-
ნაც დაიკითხა 64 მოწმე. 2017 წელს, სულ შემოტანილი იყო 128 
შუამდგომლობა, აქედან დაკმაყოფილდა 117 შუამდგომლობა 
და დაიკითხა 116 მოწმე. ამასთან, 116 დაკითხული მოწმიდან 
62 დაიკითხა მის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დიდი ხნით 
დატოვების საფუძვლით; 49 მოწმე დაიკითხა ისეთი საფუძვ-
ლით, რომელიც სახეზეა, როცა არსებობს ფაქტი ან/და ინფორ-
მაცია, რომელიც დააკმაყოფილებდა ობიექტურ პირს, რათა 
დაესკვნა პირის მიერ სისხლის სამართლის საქმის გარემო-
ებათა დასადგენად საჭირო ინფორმაციის შესაძლო ფლობის 
ფაქტი და ეს პირი გამოკითხვაზე უარს ამბობს; მოწმეთაგან 4 
დაიკითხა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების, 
ინდივიდუალური შეთანხმების ან ნაცვალგების პირობების სა-
ფუძველზე შემოსული უცხო სახელმწიფოს კომპეტენტური ორ-
განოს შუამდგომლობის საფუძველზე სამართლებრივი დახმა-
რების აღმოჩენის შესახებ, ხოლო 1 მოწმე დაიკითხა მისი სი-
ცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის გაუარესების რეალუ-
რი საფრთხის არსებობის საფუძვლით, რამაც შეიძლება ხელი 
შეუშალოს მის დაკითხვას საქმის არსებითი განხილვის დროს. 

უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცე-
მებით, საქართველოს ყველა რეგიონში მაგისტრი მოსამარ-
თლის წინაშე 2018 წლის I ნახევარში სულ შემოტანილი იყო 
121 შუამდგომლობა მოწმის დაკითხვის თაობაზე, აქედან 109 
დაკმაყოფილდა, დაიკითხა 105 მოწმე. ამასთან, 2018 წელს 
საქართველოს საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებში შემო-
სული შუამდგომლობების საფუძვლები მოწმეთა დაკითხვის 
შესახებ შემდეგია: 105 დაკითხული მოწმიდან, 64 დაიკითხა 
მის მიერ  საქართველოს ტერიტორიის დიდი ხნით დატოვე-
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ბის საფუძვლით, 2 დაიკითხა იმ საფუძვლით, რომ  არსებითად 
განსახილველად საქმის სასამართლოში  წარმართვისათვის 
აუცილებელი მტკიცებულების სხვა წყაროებიდან მოპოვება 
არაგონივრულ ძალისხმევას საჭიროებს, ხოლო 39 დაიკითხა 
იმ საფუძვლით, რომ არსებობს ფაქტი ან/და ინფორმაცია, რო-
მელიც დააკმაყოფილებდა ობიექტურ პირს, რათა დაესკვნა 
პირის მიერ სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა და-
სადგენად საჭირო ინფორმაციის შესაძლო ფლობის ფაქტი და 
ეს პირი გამოკითხვაზე უარს ამბობს.

მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის შესახებ აქტუალური სა-
კითხების განხილვის კუთხით, 2017 წელს, იუსტიციის უმაღლეს-
მა სკოლამ ჩაატარა ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობას 
იღებდა თბილისის, ქუთაისის, რუსთავის საქალაქო და ბოლნი-
სის, ახალციხის, ხაშურის, გურჯაანის და თელავის რაიონული 
სასამართლოების 9 მოსამართლე. 

პროგრამა 5.1.2. – მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპის პროგრამა 5.1.2. – მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპის 
კანონმდებლობაში სრული საპროცესო რეალიზაციის კანონმდებლობაში სრული საპროცესო რეალიზაციის 
ხელშეწყობა ხელშეწყობა 

5.1.2.1.5.1.2.1. პერიოდული კვლევის ჩატარება სისხლის, სამოქა-პერიოდული კვლევის ჩატარება სისხლის, სამოქა-
ლაქო საპროცესო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში მხარე-ლაქო საპროცესო კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში მხარე-
თა თანასწორობის პრინციპის რეალიზების მიზნით (2017)თა თანასწორობის პრინციპის რეალიზების მიზნით (2017)

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ 2016 წელს მოამ-
ზადა ანალიზი სასამართლო ხელმისაწვდომობის თვალსაზ-
რისით საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებული რე-
კომენდაციების თაობაზე. მასში ასახულია ევროპის საბჭოს 
სახელმძღვანელო სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფ-
ლების შესახებ104, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის 
დეპარტამენტის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სასა-
მართლოს მონიტორინგის ანგარიში და მასში წარმოდგენილი 
რეკომენდაციები105, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
104  Handbook on European Law Relating to Access to Justice, COE, P.18; 
Human Rights Committee, General Comment №32, Article 14: Right to equality 
before courts and tribunals and to a fair trial, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007).
105  ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მონიტორინგის ანგარი-
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ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართვე-
ლოს სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშები106, 
ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებე-
ბის ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის ანგარიში107, 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მე-6 მუხლის 
თაობაზე დადგენილი პრაქტიკა.108 

რეკომენდაციებირეკომენდაციები განხორციელებლი აქტივობებიგანხორციელებლი აქტივობები

არასათანადო მოპყრობის 
საქმეებზე შესაბამისი მექა-
ნიზმის ჩამოყალიბება

მოსამართლის უფლებამოსილების გაზრდა 
საპროცესო კანონმდებლობის ფარგლებში 
წამების ან არასათანადო მოპყრობის ფაქ-
ტებზე რეაგირების მიზნით.

მტკიცებულებების წარდგე-
ნის საერთო წესის შემუშა-
ვება

ირიბი ჩვენების დროს108 მტკიცებულებათა 
დასაშვებობის მინიმალური სტანდარტის 
დაკმაყოფილების საკითხი. სამეცნიერო-
საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში გან-
ხილულ იქნა იუსტიციის სამინისტროს მიერ 
მომზადებული წინადადება ირიბი მტკიცე-
ბულებების – განაგონის დასაშვებად გამო-
ცხადების შესახებ.

ში, ივნისი-ნოემბერი, 2015, გვ. 5. 
106  სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის ანგარიშები 
№11; №9; №8. 
107  ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებე-
ბის ოფისის არჩევნებზე სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარი-
ში, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების 
ოფისი, 2014 წლის 14 იანვარი, გვ. 108.
108 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს და-
ემატება 1911 მუხლი და განისაზღვრება მოსამართლის უფლებამო-
სილება წამების, დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობის 
შემთხვევაში. აღნიშნული მუხლის თანახმად, თუ სისხლის სამართლის 
პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე მოსამართლეს გაუჩნდება ეჭვი, რომ 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ განხორციელებულია წამება, 
დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან აღნიშნულის 
თაობაზე თავად ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა განუცხადა სასამარ-
თლოს, იგი რეაგირებისათვის მიმართავს შესაბამის გამოძიების ორ-
განოს. 
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აღკვეთის ღონისძიებების 
გამოყენების დასაბუთე-
ბა სასამართლო გადა-
წყვეტილებებში  

უზენაესი სასამართლოს ეროვნული სასა-
მართლო პრაქტიკის შესწავლისა და განზო-
გადების განყოფილებამ მოამზადა კვლევა, 
რომელიც შეეხება მოსამართლეთა მიერ 
აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების და-
საბუთების სტანდარტებს.

დაცვის მხარის უფლება 
საგამოძიებო მოქმედების 
ჩატარების თაობაზე მიმარ-
თოს სასამართლოს  

უზენაესი სასამართლოს მოწვევით, საერ-
თაშორისო სამართლებრივი თანამშრომ-
ლობის გერმანულმა ფონდმა (IRZ) მოამ-
ზადა  კვლევა109, რომლის თანახმად, მოსა-
მართლემ თავად უნდა განსაზღვროს, კონ-
კრეტულ შემთხვევაში ბრალდებულის ინტე-
რესების დაცვას უფრო მეტი წონა მიანიჭოს 
თუ სახელმწიფო საიდუმლო ინტერესებისა 
და საზოგადოების ინტერესების დაცვას. 

2018109წელს გაიმართა სამუშაო შეხვედრები აღკვეთის 
ღონისძიების გამოყენების პრაქტიკის თემაზე მომზადებული 
კვლევის110 განხილვის მიზნით, კერძოდ, 16 თებერვალს – საერ-
თო სასამართლოების მოსამართლეებისა და პროკურორების 
ერთობლივი მონაწილეობით, ხოლო 23-24 ივნისს – სასამართ-
ლო სისტემის წარმომადგენლების მონაწილეობით.  

ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარიატის 
(OHCHR) საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით ჩატარდა 
კვლევა სასამართლო ხელმისაწვდომობის უფლების თაობაზე 
შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ111. კვლე-
ვის ფარგლებში წარმოდგენილია შემდეგი რეკომენდაციები: 

109 ექსპერტთა დასკვნა თემაზე: სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 136-ე მუხლის ნიველირება საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს 2017 წლის 27 იანვრის №1/1/650,699 გადაწყვეტილების 
საფუძველზე.
110  საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ აღკვეთის ღო-
ნისძიებების გამოყენების პრაქტიკის მიმოხილვა, 2016-2017 წლები, 
შესაბამისობა ეროვნულ და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სტანდარ-
ტებთან, ევროკავშირის მართლმსაჯულების რეფორმის მხარდაჭერის 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევა, თბილისი, 2018. 
111  ბურჯანაძე გ., კვლევა სასამართლო ხელმისაწვდომობის უფლე-
ბის თაობაზე შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, სა-
სამართლო სისტემის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების 
პროცესში, მე-4 სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში მომზადებული კვლევა, 
2016.
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 არასათანადო მოპყრობის სავარაუდო ფაქტების შემთხვე-
ვაში, მოსამართლის შესაძლებლობის არსებობა, გაათა-
ვისუფლოს ბრალდებული პასუხისმგებლობისგან მხარის 
შუამდგომლობის საფუძველზე;

 საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბა-
მისად, ირიბი ჩვენების მარეგულირებელი საკანონმდებ-
ლო ნორმების მიღება; 

 ადვოკატთა ოფისში ჩასატარებელი საგამოძიებო მოქმე-
დებების უზრუნველსაყოფად, კანონმდებლობაში დამატე-
ბითი გარანტიების არსებობა;

 მსჯავრდებულის სასარგებლოდ კვალიფიკაციის შეცვლის 
შემთხვევაში, სააპელაციო სასამართლოში ბრალდების 
ახალ ფორმულირებასთან დაკავშირებით საქმეში არსე-
ბული მტკიცებულებების თავიდან გამოკვლევის შესაძლებ-
ლობის არსებობა;

 დაცვის მხარისათვის საკანონმდებლო დონეზე მტკიცებუ-
ლებების გამოთხოვის უფლებამოსილების მინიჭება;

 ბრალდების მხარისათვის ჩხრეკის და ამოღების შედეგად 
მოპოვებული საგნის პირველადი გამოკვლევის უფლების 
გაუქმება; ასევე, ექსპერტიზის დასკვნის მეორე მხარისთ-
ვის წარდგენის ვალდებულების გაუქმება დაცვის მხარი-
სათვის;

 წინასასამართლო სხდომაზე მტკიცებულებების რელევან-
ტურობის შესახებ მსჯელობის აუცილებლობა და აღნიშნუ-
ლის შესახებ სათანადო რეგულაციის არსებობა;

 კომპიუტერული მონაცემების გამოთხოვასთან დაკავშირე-
ბული საკანონმდებლო წესის ცვლილება და დაცვის მხა-
რისათვის ამგვარი საგამოძიებო მოქმედების განხორცი-
ელების შესაძლებლობის სრულად მინიჭება;

 მოწმეთა დაკითხვის არსებული მოდელის ცვლილება და 
დაცვის მხარისათვის მოწმეთა ისეთივე პირობებში და-
კითხვის უფლების მინიჭება, როგორც აქვს ბრალდების 
მხარეს; 
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 ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულის პასუხისგებაში მიცემის 
დაუშვებლობა და აღნიშნულის შესახებ სისხლის სამართ-
ლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის შენიშვნაში მითითების 
აუცილებლობა;  

 მტკიცებულებათა გაცვლის არსებული წესის დახვეწა და იმ 
შემთხვევათა გათვალისწინება, რომლებიც, დღევანდელი 
მდგომარეობით, ამ წესის რეგულირების ფარგლებს გა-
რეთ ექცევა; 

 მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის პროცედურის დახვეწა. 

5.1.2.2. ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების 5.1.2.2. ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშების მიხედვით, თემატუ-სასამართლო მონიტორინგის ანგარიშების მიხედვით, თემატუ-
რი შეხვედრების ჩატარება – პროცესის მონაწილე მხარეების რი შეხვედრების ჩატარება – პროცესის მონაწილე მხარეების 
ჩართულობით (2017-2018)ჩართულობით (2017-2018)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-სა-
კონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში გამართული შეხვედრების 
შესახებ იხილეთ აქტივობა 3.4.3.3.

5.1.2.3. წინადადებების მომზადება, იუსტიციის სამინისტროს 5.1.2.3. წინადადებების მომზადება, იუსტიციის სამინისტროს 
სისხლის სამართლის და კერძო სამართლის  უწყებათაშორის სისხლის სამართლის და კერძო სამართლის  უწყებათაშორის 
საკოორდინაციო საბჭოსთან და პარლამენტის იურიდიულ საკოორდინაციო საბჭოსთან და პარლამენტის იურიდიულ 
საკითხთა კომიტეტთან კოორდინაციით  (მხარეთა თანასწო-საკითხთა კომიტეტთან კოორდინაციით  (მხარეთა თანასწო-
რობა, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდა, მტკიცებულებების რობა, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდა, მტკიცებულებების 
წარდგენის წესი (2018))წარდგენის წესი (2018))

2018 წელს იუსტიციის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა 
სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებებზე. საქართვე-
ლოს უზენაესი სასამართლოს სამეცნიერო-საკონსულტაციო 
საბჭოს ფარგლებში მომზადდა წინადადებები სისხლის სამარ-
თლის კოდექსის ცვლილებების მიზნით შესაბამის საკანონმ-
დებლო პროექტზე.  კერძოდ,  პროექტი ეხება მოსამართლის 
როლის გაზრდას სისხლის სამართლის პროცესში – სასჯელის 
დანიშვნისას მოსამართლისთვის მეტი დისკრეციის მინიჭების 
კუთხით. გაზიარებულია სასამართლოს მიერ შეთავაზებული 
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რედაქციები რიგ მუხლებთან მიმართებით112. 

5.2. სტრატეგიული 5.2. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

სასამართლოზე თანაბარი წვდომის და სასამართლოზე თანაბარი წვდომის და 
საჭირო სერვისების უზრუნველყოფა საჭირო სერვისების უზრუნველყოფა 

პროგრამა 5.2.1. – ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პროგრამა 5.2.1. – ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათ შორის, რეგიონების მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათ შორის, რეგიონების 
დონეზე დონეზე 

5.2.3.1. მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეების 5.2.3.1. მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეების 
მომზადება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის სრულად ამოქმედე-მომზადება ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის სრულად ამოქმედე-
ბისთვის (2017-2018)ბისთვის (2017-2018)

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მოსამართლეთა და სასა-
მართლოს მოხელეთა გადამზადების 2017 წლის პროგრამის 
ფარგლებში, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თემატიკაზე ჩა-
ტარდა 5 ტრენინგი. აქედან 4 მოეწყო მოსამართლეებისათვის 

112  კერძოდ, სსკ 34-ე მუხლის მე-21 ნაწილთან მიმართებით (შე-
ურაცხადობა ფსიქიკური დაავადების გამო), სასამართლოს წინადა-
დებით დაემატა მე-21 ნაწილი, რომლის თანახმადაც, თუ სავარაუდო 
დანაშაული შერაცხადმა პირმა ჩაიდინა, მაგრამ ფსიქიკურად და-
ავადდა განაჩენის გამოტანამდე, რის გამოც არ შეუძლია გააცნობი-
ეროს თავისი ქმედება ან უხელმძღვანელოს მას, პირი მოთავსდება 
სამედიცინო (სამკურნალო) დაწესებულებაში და მის მიმართ სისხლის 
სამართლის საქმის წარმოება შეჩერდება მის გამოჯანმრთელებამდე; 
სსკ 37-ე მუხლზე (ხელმძღვანელის ბრძანების ან მითითების შესრუ-
ლება); სსკ 67-ე მუხლის მე-5, მე-6 და მე-7 ნაწილებთან მიმართებით 
(პირობითი მსჯავრის ვადის გაუქმება ან გამოსაცდელი ვადის გაგრძე-
ლება/შემცირება) სასამართლოს მიერ შეთავაზებული წინადადებები 
გამოსაცდელი ვადის დინების გაგრძელებისა და შეჩერების შესახებ 
გაზიარებულ იქნა; სსკ 71-ე მუხლის მე-4 ნაწილთან მიმართებით (სს 
პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვ-
ლის გამო); სსკ 145-ე მუხლს (დანაშაულის პროვოკაცია) მე-2 ნაწილში 
სასამართლოს წინადადებით ჩაემატა „ბ“ ქვეპუნქტი – „დანაშაულის 
პროვოკაცია ჩადენილი არასრულწლოვნის მიმართ“, ასევე, მე-3 ნაწი-
ლად დაემატა დამამძიმებელი გარემოება – „რასაც შედეგად მოჰყვა 
ადამიანის სიკვდილი ან სხვა მძიმე შედეგი“; სსკ 197-ე მუხლის 1-ლ ნა-
წილთან მიმართებით (ფალსიფიკაცია) დანაშაულის შემადგენლობას 
ნივთის თვისებრიობის ელემენტთან ერთად დაემატა ნივთის ხარის-
ხობრივი ელემენტიც.
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და მასში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა სასამართლოს მო-
სამართლეებმა, ხოლო 1 – მოხელეებისათვის და მას დაესწრო 
სასამართლოს 25 მოხელე. ტრენინგები მიზნად ისახავდა მო-
ნაწილე პირთა ინფორმირებას ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის 
შესახებ და,113შესაბამისად,114მომზადებას115 მისი116 სრულად117 
ამოქმედებისათვის.  

შეხვედრის შეხვედრის 
თარიღითარიღი თემათემა

ექსპერტი/მოწვეული ექსპერტი/მოწვეული 

სტუმრებისტუმრები
მონაწილემონაწილე

27-28/01/2017

ნაფიც 
მსაჯულთა 
სასამართლო
 

თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს 
მოსამართლე – ეკა 
არეშიძე

 მოსამართლე3

17-18/02/2017 მოსამართლეები4

02/03/2017 ევროპის საბჭოს 
ექსპერტი – რალფ 
ალევალდტი

მოსამართლე5

4-5/03/2017 მოსამართლე6

6-7/06/2017

ნაფიც 
მსაჯულთა 
სასამართლოს 
ამერიკული 
მოდელი

ამერიკელი 
მოსამართლეები: ჯიმ 
ბოდიფორდი, ანა 
ჰარისი, ჯეკ პარტეინი 
და ბენ სტადარდი

მოსამართლე7

5.2.3.2.5.2.3.2. მოსამართლეთა სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება  მოსამართლეთა სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება 
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით მიზნით (2017)საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებით მიზნით (2017)

2017 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დე-
პარტამენტის პროგრამის ფარგლებში, ნაფიც მსაჯულთა საქ-
მეების განმხილველი მოსამართლეებისთვის ორი სასწავლო 
ვიზიტი განხორციელდა:

113 იხ. http://www.hsoj.ge/geo/media_center/news/789-2017-01-28-nafi c-msa
julta-sasamartlo [23/07/2018].
114 იხ. http://www.hsoj.ge/geo/media_center/news/805-2017-03-02-nafi c-msa
julta-sasamartlo [23/07/2018].
115 იხ. http://www.hsoj.ge/geo/media_center/news/805-2017-03-02-nafi c-msa
julta-sasamartlo [23/07/2018].
116 იხ. http://www.hsoj.ge/geo/media_center/news/808-2017-03-06-nafi c-msa
julta-sasamartlo [23/07/2018].
117 იხ. http://www.hsoj.ge/geo/media_center/news/888-2017-06-06-nafi c-msa
julta-sasamartlo [23/07/2018].
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- 6-13 მაისს, ჯორჯიის შტატში თბილისის და რუსთავის საქალა-
ქო სასამართლოების მოსამართლეებისა და საერთო სასამართ-
ლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობით;

- 14-20 ოქტომბერს, ბათუმის, ქუთაისის, გორის, თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების და თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს ნაფიც მსაჯულთა საქმეებზე კოორ-
დინატორის მონაწილეობით.

სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, მოსამართლეები გაეცნენ 
განსხვავებულ სამართლებრივ რეგულაციებს, დაესწრნენ ნა-
ფიც მსაჯულთა შერჩევას და ნაფიც მსაჯულთა პროცესს.  

ზემოაღნიშნულის გარდა, 2018 წლის 15 მარტს, ევროკავში-
რის მხარდაჭერით, თბილისში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა 
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის თაობაზე საერთაშორისო გამო-
ცდილების გაზიარების მიზნით. მას დაესწრო თელავის რაი-
ონული სასამართლოს მოსამართლე.  

5.2.3.3. ერთიანი ინსტრუქციების შემუშავება ნაფიც მსაჯულ-5.2.3.3. ერთიანი ინსტრუქციების შემუშავება ნაფიც მსაჯულ-
თა პროცესის თაობაზე, ამერიკული და ევროპული სტანდარტე-თა პროცესის თაობაზე, ამერიკული და ევროპული სტანდარტე-
ბის გათვალისწინებით (2017)ბის გათვალისწინებით (2017)

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ჩამოყალიბდა სა-
მუშაო ჯგუფი ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით, სამართალ-
წარმოების სტანდარტების საერთო სასამართლოების პრაქტი-
კაში სრულყოფილად დანერგვის მიზნით. ამერიკის სახელმწი-
ფო დეპარტამენტის მრჩევლის, მაიკლ გრანტის მიერ შემოთა-
ვაზებული ამერიკული მოდელის გათვალისწინებით, სამუშაო 
ჯგუფმა შეიმუშავა ერთიანი ინსტრუქციები ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო პროცესის თაობაზე. ამ ეტაპისათვის, მიმდინა-
რეობს მუშაობა ინსტრუქციების მატერიალური ნაწილის შესა-
მუშავებლად, რაც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ გან-
სახილველ დანაშაულთა შესახებ სათანადო განმარტებების 
მომზადებას გულისხმობს. 

სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, ადამიანის უფლებათა ევრო-
პული სასამართლოს პრეცედენტული გადაწყვეტილებებისა და 
ინგლისური სამართლის მიხედვით, სამართალწარმოების თა-
ობაზე რეკომენდაციები შეიმუშავა ევროპის საბჭოს ექსპერტმა 
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– ჯერემი მაკბრაიდმა. საკანონმდებლო წინადადებების განსა-
ხილველად, 2017 წლის 17 ნოემბერს, სამეცნიერო-საკონსულ-
ტაციო საბჭოს ფორმატში, უზენაეს სასამართლოში გაიმართა 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ინსტრუქციების შემუშავების 
მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, რის შემდეგაც, 
მისმა მონაწილეებმა შემოთავაზებულ საკანონმდებლო ცვლი-
ლებებთან დაკავშირებით თავიანთი მოსაზრებები წარმო-
ადგინეს.  

5.2.3.5. სასამართლოების ინფრასტრუქტურის მორგება ნა-5.2.3.5. სასამართლოების ინფრასტრუქტურის მორგება ნა-
ფიც მსაჯულთა საჭიროებებზე ფიც მსაჯულთა საჭიროებებზე (2017-2018)2017-2018)

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა თბილისის, ქუ-
თაისის,  ბათუმის, რუსთავის საქალაქო სასამართლოებსა და 
გორის, თელავისა და ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოებში 
განახორციელა სამუშაოები ნაფიც მსაჯულთა საჭიროებებზე 
სასამართლოების ინფრასტრუქტურის მორგების მიზნით. შე-
დეგად, ყველა ის სასამართლო, სადაც სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად, იქმნება ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლო, აღჭურვილია სათანადო ინფრასტ-
რუქტურით. საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის მიერ 
წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, სარეკონსტრუქციო 
სამუშაოების ღირებულება 300 000 ლარს შეადგენს. 

პროგრამა 5.2.4. – შ.შ.მ. პირებისთვის სასამართლო პროგრამა 5.2.4. – შ.შ.მ. პირებისთვის სასამართლო 
პრაქტიკის გაუმჯობესება და ადაპტირებული გარემოს პრაქტიკის გაუმჯობესება და ადაპტირებული გარემოს 
უზრუნველყოფა  უზრუნველყოფა  

5.2.4.1. შ.შ.მ. პირებისთვის ინფრასტრუქტურული გარემოს 5.2.4.1. შ.შ.მ. პირებისთვის ინფრასტრუქტურული გარემოს 
და ტექნოლოგიების ადაპტირების გარემოს შეფასება (2017-და ტექნოლოგიების ადაპტირების გარემოს შეფასება (2017-
2018)2018)

შ.შ.მ. პირთათვის ადაპტირებული გარემოს მოწყობის უზ-
რუნველსაყოფად, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა 
ჩაატარა სიღნაღისა და ოზურგეთის რაიონული სასამართლო-
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ების, აგრეთვე, ბორჯომისა და ქობულეთის მაგისტრატი სასა-
მართლოების შენობების სარეკონსტრუქციო სამუშაოები. აღ-
ნიშნულ სასამართლოთა შენობების არსებული ინფრასტრუქ-
ტურის შეფასების შედეგად, სსიპ საერთო სასამართლოების 
დეპარტამენტის დაკვეთითა და მისი სპეციალისტების ჩართუ-
ლობით, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესასრულებლად შე-
საბამისი პროექტები მომზადდა. შედეგად, სასამართლოების 
შენობების მისადგომებთან და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე 
მოეწყო პანდუსები, ასევე, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა სველ 
წერტილებს, სადაც შ.შ.მ. პირებისათვის ადაპტირებადი საჭი-
რო მოწყობილობები განთავსდა. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 დეკემბრის გადა-
წყვეტილებით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებ-
ლობისათვის საჭირო ორგანიზაციული ღონისძიებების გასა-
ტარებლად. შემუშავებულია პირველადი კონცეფცია და მშე-
ნებლობის პროცესში ასევე გათვალისწინებული იქნება შ.შ.მ. 
პირთა საჭიროებები. გარდა ამისა, შენდება თბილისის საქა-
ლაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიისათვის 
განკუთვნილი ახალი ფლიგელი. ამ შემთხვევაშიც, გათვალის-
წინებულია შენობის აღჭურვა შ.შ.მ. პირთათვის აუცილებელი 
ინფრასტრუქტურით.  

2018 წლის პრიორიტეტულ მიმართულებად განიხილება 
შ.შ.მ. პირებისათვის ადაპტირებული ვებპორტალის შექმნა. ამ 
მიზნით, დაგეგმილია საქმის ელექტრონული რეგისტრაციის 
პროგრამის ხმოვანი სახით სატესტო რეჟიმში მუშაობა. შ.შ.მ 
პირთა მიერ სარჩელის ელექტრონული ფორმების შევსების 
შესაძლებლობის  უზრუნველსაყოფად,  დაგეგმილია სარჩე-
ლის ელექტრონულ ფორმაში ხმოვანი გრაფების შექმნა და 
ბრაელის შრიფტის გამოყენებით სარჩელის შევსების შესაძ-
ლებლობა. 

GIZ-ის მხარდაჭერით, სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბ-
ჭოს ფარგლებში, 2 სამუშაო შეხვედრა გაიმართა გერმანელი 
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ექსპერტის – ფრიდრიხ შნიტგერისა და ბერლინის სასამართ-
ლოს მოსამართლის – მარია მამერის მონაწილეობით, შ.შ.მ 
პირთა უფლებების საერთო სასამართლოების სამართალ-
წარმოებაში სათანადო დაცვის მიზნით. 2018 წლის 15-16 ივ-
ნისს, მსგავსი შეხვედრა მოეწყო დასავლეთ საქართველოს 
სასამართლოების მოსამართლეებისთვის, ბერლინის სასა-
მართლოს მოსამართლის – მარია მამერის მონაწილეობით. 
შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, 
როგორიცაა მხარდამჭერის საქმის წარმოება გახსნიდან 
გადაწყვეტილების გამოტანამდე – მხარდაჭერის საქმეების 
განმხილველი მოსამართლის საკვანძო როლი გერმანულ სა-
მართალში, მოზრდილების დაცვა და მხარდაჭერა ადამიანის 
უფლებების (შეზღუდული შესაძლებლობების) პერსპექტივიდან 
გამომდინარე, ასევე, გაეროს შ.შ.მ პირთა უფლებების დაცვის 
შესახებ კონვენციის გავლენა მხარდაჭერის საქმეებთან და-
კავშირებულ სასამართლო პრაქტიკაზე. 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 4 
ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც ცვლილება გან-
ხორციელდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტსა და 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სა-
ჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საერთო სასამართლო-
ების დეპარტამენტის დებულებაში. ცვლილების შესაბამისად, 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებებს დაემატა 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მართლმსა-
ჯულების ხელმისაწვდომობის მიზნით ადაპტირების სამოქმე-
დო გეგმისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პროცესის 
მონაწილეებთან მუშაობის სტანდარტებისა და მეთოდიკის 
შემუშავება,118 ხოლო სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარ-
ტამენტი უზრუნველყოფს საერთო სასამართლოებში შეზღუდუ-
ლი შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ინ-
ფრასტრუქტურის მოწყობას, ადაპტირებული სერვისებისა და 

118იხ. h  p://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyve  lebebi/gadawyve  lebebi%202018/203-

218.pdf [23/07/2018].
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პროგრამების შეთავაზებას119. 
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის სტრატეგიული განვითარე-

ბის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია „საინფორმაციო 
პოლიტიკის შემუშავება მოწყვლადი ჯგუფებისთვის“. აქტივო-
ბის განხორციელება დაგეგმილია 2018 წელს.

5.2.4.4. დიდ სასამართლოებში სპეციალური პოზიციის 5.2.4.4. დიდ სასამართლოებში სპეციალური პოზიციის 
გამოყოფა, შ.შ.მ. პირებისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწო-გამოყოფა, შ.შ.მ. პირებისთვის სათანადო ინფორმაციის მიწო-
დების მიზნით (2018)დების მიზნით (2018)

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის №1/218 
გადაწყვეტილებით, საერთო სასამართლოებს დაევალათ, 
2019 წლის 1 იანვრიდან გამოყონ შეზღუდული შესაძლებლო-
ბების მქონე პირთათვის სათანადო ინფორმაციის მიწოდებაზე 
პასუხისმგებელი თანამშრომელი120. 

5.2.4.5. მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეთათ-5.2.4.5. მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეთათ-
ვის ტრენინგის ჩატარება, შ.შ.მ. პირთა კომუნიკაციის სტან-ვის ტრენინგის ჩატარება, შ.შ.მ. პირთა კომუნიკაციის სტან-
დარტების და სასამართლო პროცესზე ინფორმაციის მარტი-დარტების და სასამართლო პროცესზე ინფორმაციის მარტი-
ვად და გასაგებად მიწოდების მიზნით (2018) ვად და გასაგებად მიწოდების მიზნით (2018) 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის №1/218 
გადაწყვეტილებით, იუსტიციის უმაღლეს სკოლას 2019 წლის 1 
იანვრიდან დაევალა მოსამართლეთა და სასამართლო მოხე-
ლეთათვის ტრენინგების ჩატარება შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე პირთა კომუნიკაციის სტანდარტებისა და სასამარ-
თლო პროცესზე ინფორმაციის მარტივად და გასაგებად მიწო-
დების თემებზე.

პროგრამა 5.2.5. – ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვა-პროგრამა 5.2.5. – ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვა-
ლისწინებით სასამართლო პროცედურების გაუმჯობესება ლისწინებით სასამართლო პროცედურების გაუმჯობესება 
და შესაბამისი გარემოს შექმნა სასამართლოშიდა შესაბამისი გარემოს შექმნა სასამართლოში

119 იხ. http://hcoj.gov.ge/files/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20

2018/204-2018.pdf [23/07/2018].
120 იხ. h  p://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyve  lebebi/gadawyve  lebebi%20

2018/218-2018.pdf [23/07/2018].
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5.2.5.1.  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თაობა-5.2.5.1.  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თაობა-
ზე სასამართლო პროცესის მონიტორინგი და  სასამართლო ზე სასამართლო პროცესის მონიტორინგი და  სასამართლო 
პრაქტიკის ანალიზი (2017)პრაქტიკის ანალიზი (2017)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს საერთაშორისო 
პრაქტიკის შესწავლისა და განზოგადების განყოფილებამ 
2016 წელს მოამზადა სასამართლო პრაქტიკის განზოგადება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხებზე. კვლევა 
მიზნად ისახავდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კო-
დექსის გამოყენების სამართლებრივი ასპექტების განხილვას, 
ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის 
ხელმისაწვდომი მიზეზების გამოვლენასა და მათი აღმო-
ფხვრის მიზნით გარკვეული წინადადებების შეთავაზებას. გან-
ყოფილებამ შეისწავლა 26 სასამართლოს გადაწყვეტილება, 
პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოების განაჩენე-
ბი, განჩინებები და დადგენილებები. სულ დამუშავებულია 205 
საქმე, მათ შორის, 132 განაჩენი, 6 განჩინება, 63 დადგენილება 
და 4 გადაწყვეტილება.

უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკის სამსახურის 2017 
წლის მონაცემებით:

სასჯელის სახედ სასჯელის სახედ 
თავისუფლებისთავისუფლების
 აღკვეთა აღკვეთა

2017 წელი2017 წელი
არასრულ-არასრულ-
წლოვანთა წლოვანთა 
რაოდენობარაოდენობა

დანაშაულების სახედანაშაულების სახე

1 წლამდე1 წლამდე 2 177-ე (ქურდობა); 178-ე (ძარცვა); 179-
ე (ყაჩაღობა); 180-ე (თაღლითობა); 
108-109,111-ე (განზრახ მკვლელობა; 
117-ე (ჯანმრთელობის მძიმე 
დაზიანება); 239-ე (ხულიგნობა); 2252 
(ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, 
ხელმძღვანელობა ან მასში 
მონაწილეობა); 151-ე (მუქარა); 3724 
(ზემოქმედების განხორციელება 
გამოსაკითხ პირზე, მოწმეზე, 
დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან 
თარჯიმანზე)

1-დან 2 წლამდე1-დან 2 წლამდე 17

2-დან 3 წლამდე2-დან 3 წლამდე 9

3-დან 5 წლამდე3-დან 5 წლამდე 6

5-დან 10 წლამდე5-დან 10 წლამდე 5

ჯამშიჯამში 39
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რაც შეეხება არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესის 
მონიტორინგს, არსებული საკანონმდებლო რეგულაციის გათ-
ვალისწინებით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწ-
ლოვნის საქმე დახურულ სასამართლო სხდომაზე განიხილე-
ბა. ეს გამორიცხავს საქმის განხილვაზე დაინტერესებულ პირ-
თა დასწრების შესაძლებლობას, მათ შორის, მონიტორინგის  
მიზნით. შესაბამისად, აღნიშნული აქტივობის განხორციელე-
ბის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა არასრულწლოვანთა მარ-
თლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების განხორციელება. ამ 
მიზნით, 2018 წლის 11 ივნისს გამართულ სხდომაზე, იუსტიციის 
უმაღლესმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს 
პარლამენტისათვის საკანონმდებლო წინადადებით მიმარ-
თვის შესახებ. საკანონმდებლო წინადადება არასრულწლო-
ვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 29-ე მუხლში ცვლილე-
ბის განხორციელებას უკავშირდება. ცვლილება გულისხმობს 
არასრულწლოვნის საქმის სასამართლოში განხილვაზე მონი-
ტორინგს, რომლის წესს განსაზღვრავს საქართველოს იუსტი-
ციის უმაღლესი საბჭო. 

2018 წლის 27 ივნისს საკანონმდებლო წინადადება საქართ-
ველოს პარლამენტს გაეგზავნა. ამ ეტაპზე, ის განსახილველად 
გადაცემული აქვს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. ზემოხ-
სენებული საკითხის თაობაზე საქართველოს უზენაესი სასა-
მართლო თანამშრომლობს ნიდერლანდების სამეფოს საელ-
ჩოს დაფინანსებულ პროექტთან, რომელსაც ახორციელებს 
„ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“. 
პროექტის ფარგლებში, შემუშავდება არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების საქმეებზე მონიტორინგის წესი, გაიცემა 
რეკომენდაციები განმახორციელებელი ორგანოს თაობაზე და 
მომზადებული წინადადებები დასამტკიცებლად სხდომაზე წა-
რედგინება იუსტიციის სამინისტროს უწყებათაშორის საკოორ-
დინაციო საბჭოს.

5.2.5.2. იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის უწყე-5.2.5.2. იუსტიციის სამინისტროს სისხლის სამართლის უწყე-
ბათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში თანამშ-ბათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში თანამშ-
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რომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის რომლობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
ცვლილებების თაობაზე (2017)ცვლილებების თაობაზე (2017)

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის სრულ-
ყოფისა და მისი შემდგომი იმპლემენტაციის მიზნით, იუსტი-
ციის სამინისტროს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათა-
შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მიმდინარეობს 
მულტიდისციპლინური ჯგუფის სამუშაო შეხვედრები როგორც 
თბილისში, ასევე რეგიონებში. ჯგუფის მუშაობაში ჩართული 
არიან უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და მოსამარ-
თლეები. ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების გათვალისწი-
ნებით, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, მომზადდა 
საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს არასრულწ-
ლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“, რომელიც საქართველოს პარლამენტს წარედგინა. 
ცვლილებები პარლამენტმა 2018 წლის 30 მაისს მიიღო. პროექ-
ტი მიზნად ისახავს არსებული სირთულეების აღმოფხვრას 
და ითვალიწინებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგო-
რიცაა  არასრულწლოვანი მოწმისათვის უფასო იურიდიული 
დახმარების უფლებით სარგებლობის გაფართოება121. ასევე, 
დეტალურად განისაზღვრება, რა შემთხვევებში გამოიყენება 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მატერიალური და 
საპროცესო ნორმები. კოდექსის ყველა შესაბამის მუხლში 
კონკრეტდება პროცესში ფსიქოლოგის ჩართვის წესი და მისი 
ფუნქციები. კანონპროექტის თანახმად, კოდექსის 23-ე მუხლს 
ემატება ახალი დებულება, რომლის მიხედვით, საქმის სასა-
მართლოში განხილვისას – მოსამართლე, ხოლო გამოძიების 
სტადიაზე – პროკურორი, უფლებამოსილია, არასრულწლოვ-

121  არასრულწლოვან გამოსაკითხ პირს/მოწმეს ექნება უფასო იური-
დიული დახმარებით სარგებლობის უფლება. გადახდისუუნარობის 
გარდა, ეს იქნება შემთხვევები, როცა არასრულწლოვანი საქართვე-
ლოს სისხლის სამართლის კოდექსის XIX („დანაშაული სიცოცხლის 
წინააღმდეგ“), XX („დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ“), XXII 
(„დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წი-
ნააღმდეგ“) თავებით და 1441-1443 მუხლებით გათვალისწინებული და-
ნაშაულის („წამება“; „წამების მუქარა“; „დამამცირებელი ან არაადამი-
ანური მოპყრობა“) საქმეზე გამოსაკითხი პირი/მოწმეა.
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ნის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, არასრულწ-
ლოვნის დაკითხვას/გამოკითხვას არ დაასწროს არასრულწ-
ლოვანი მოწმის ის კანონიერი წარმომადგენელი, რომელიც 
იმავე საქმეში მოწმედ მონაწილეობს. კოდექსის 27-ე მუხლში 
ზუსტდება ინდივიდუალური შეფასების ანგარიშის მომზადე-
ბასთან დაკავშირებული საკითხები – აღნიშნული ანგარიშის 
მომზადება და გათვალისწინება აგრეთვე სავალდებულო იქნე-
ბა იმ შემთხვევაში, როცა საქმე განრიდების საკანონმდებლო 
კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს, თუმცა პროკურორი არ იღებს 
გადაწყვეტილებას არასრულწლოვნის განრიდების თაობაზე. 
კოდექსის 59-ე მუხლის ცვლილების თანახმად, საპროცესო შე-
თანხმების დამტკიცების შემთხვევაში, დამნაშავედ ცნობის და 
სასჯელის განსაზღვრის სხდომები არ გაიყოფა. კანონპროქ-
ტით ნათლად განიმარტება, რომ სასამართლო უფლებამოსი-
ლია, განრიდების გამოსაყენებლად, საკუთარი ინიციატივით 
ან მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე – 
დასაბუთებული გადაწყვეტილებით, საქმე დაუბრუნოს პროკუ-
რორს როგორც წინასასამართლო, ისე არსებითი განხილვის 
სხდომიდან; აქვე კონკრეტდება, რომ სასამართლოს ეს უფლე-
ბამოსილება ვრცელდება პირველი ინსტანციის სასამართლო-
ში საქმის განხილვისას. 

დამატებით, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს 
პარლამენტს მიმართა საკანონმდებლო წინადადებით არას-
რულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 29-ე მუხლში 
ცვლილების განხორციელების თაობაზე. 

5.2.5.3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 5.2.5.3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
კომენტარების შემუშავებისთვის კოორდინირებული მუშაობა კომენტარების შემუშავებისთვის კოორდინირებული მუშაობა 
იუსტიციის სამინისტროსთან (2017)იუსტიციის სამინისტროსთან (2017)

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის 
ბრძანებით (7-ს, 21 თებერვალი, 2018 წელი), სამეცნიერო-სა-
კონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში, სისხლის სამართლის 
სექტორის მიმართულებით, საქართველოს იუსტიციის სამინის-
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ტროს, მთავარი პროკურატურის, საერთო სასამართლოების 
მოსამართლეების, იურიდიული დახმარების სამსახურის და 
პროცესის მონაწილე მხარეთა ჩართულობით, ასევე გაეროს 
ბავშვთა ფონდის (შემდგომში – UNICEF) და ევროკავშირის 
პროექტის მხარდაჭერით, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯუ-
ლების კოდექსის კომენტარების შემუშავება მიმდინარეობს. 

5.2.5.4. ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით 5.2.5.4. ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით 
სასამართლოში გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე კონცეფ-სასამართლოში გარემოს გაუმჯობესების თაობაზე კონცეფ-
ციის შემუშავება და დანერგვის დაწყება/კურიკულუმის შემუშა-ციის შემუშავება და დანერგვის დაწყება/კურიკულუმის შემუშა-
ვება და ტრენინგების ორგანიზება (2017-2018)ვება და ტრენინგების ორგანიზება (2017-2018)

გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროგრამის – 
„ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება და ბავშვზე მორგებული 
მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ – 
ფარგლებში, მომზადდა კვლევა თემაზე – „ბავშვზე მორგებული 
გარემო მართლმსაჯულების სისტემაში: კონცეფცია“122.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
შენობა აღჭურვილია ბავშვისათვის ადაპტირებული გარემოს 
შესაბამისი სასამართლო დარბაზით, რომელიც, საჭიროების 

122  აღნიშნული დოკუმენტი განიხილავს ბავშვზე მორგებული გარე-
მოს კონცეფციის სახელმძღვანელო პრინციპებს მართლმსაჯულე-
ბის ყველა უწყებაში, მათ შორის, სასამართლოში. კვლევის შედე-
გად, ჩამოყალიბდა კონკრეტული რეკომენდაციები: სასურველია, 
სასამართლოს მოხელე შესასვლელში დახვდეს ბავშვს და მის მშო-
ბელს/კანონიერ წარმომადგენელს; მოსაცდელი საკნები უნდა გამო-
იყენებოდეს მხოლოდ უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში, რაც 
შეიძლება მოკლე დროით; თავიდან იქნეს აცილებული ბავშვებისა და 
ზრდასრულ ბრალდებულთა კონტაქტი სასამართლო შენობაში გადა-
ადგილებისას; სასურველია პროკურორებისა და მოსამართლეების 
ვიზიტები წინასწარი პატიმრობისა და სასჯელაღსრულების დაწესე-
ბულებებში; ბავშვზე ყველაზე მეტად მორგებული სასამართლო დარ-
ბაზების პრიორიტეტულად არასრულწლოვნებისათვის გამოყენება; 
სათანადო ზომების მიღება დაზარალებულ ბავშვსა და სავარაუდო 
დამნაშავეს შორის პირდაპირი კონტაქტის თავიდან ასაცილებლად; 
სპეციალიზებული მოსამართლეების მიერ საქმეთა განხილვის პრო-
ცესზე დაკვირვება; გადაწყვეტილებებში გამოყენებული ენა უნდა იყოს 
ადაპტირებული და გასაგები ბავშვისთვის ან  გადაწყვეტილება ზეპი-
რად განემარტოს; რეკომენდებულია სასამართლოსთან სოციალური 
სამსახურის შექმნის იდეის განხილვა.
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შემთხვევაში, პრიორიტეტულად გამოიყენება. დამატებით, 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის ძალაში 
შესვლასთან ერთად, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურული მოწყობის პროექტები და-
ინერგა. კერძოდ, მოეწყო სამი საკანი კანონთან კონფლიქტში 
მყოფ არასრულწლოვანთა განსათავსებლად. საკნები, საერ-
თაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, აღჭურვილია სველი 
წერტილებით, ვიდეო-სამეთვალყურეო და თანამედროვე კონ-
დიცირების სისტემით. 

სამოქალაქო საქმეებზე არასრულწლოვანთათვის სასა-
მართლოს ხელმისაწვდომობის უფლების უზრუნველსაყოფად, 
საოჯახო-სამართლებრივი დავების განმხილველი მოსამართ-
ლეები განთავსდნენ ბავშვზე მორგებულ გარემოში, საქალა-
ქო სასამართლოს ბაზაზე არსებულ ცალკე შენობაში, რომე-
ლიც იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ყოფილი შენობის ბაზაზე 
მოეწყო და აღიჭურვა სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიისათვის 
განკუთვნილი 3 (სამი) სხდომის დარბაზით, 5 (ხუთი) სამუშაო 
ოთახითა და არასრულწლოვნებთან შეხვედრებისათვის გან-
კუთვნილი ოთახით. 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ რუსთავის საქალაქო სასამარ-
თლოში იგეგმება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნა. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 5 დეკემბრის გადა-
წყვეტილებით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებ-
ლობისათვის საჭირო ორგანიზაციული ღონისძიებების გატა-
რების მიზნით. შემუშავდა პირველადი კონცეფცია, რომელიც 
ითვალისწინებს შესაბამის სტანდარტებს ბავშვზე მორგებული 
გარემოს შექმნის უზრუნველსაყოფად. გარდა ამისა, თბილი-
სის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგი-
ისათვის განკუთვნილი ახალი ფლიგელის მშენებლობის ფარ-
გლებში, გათვალისწინებულია ანალოგიური სტანდარტების 
დანერგვა. 
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იუსტიციის უმაღლესი სკოლის 2017 წლის პროგრამის ფარ-
გლებში, ბავშვის უფლებების თემატიკაზე მოსამართლეებისთ-
ვის ჩატარდა ერთი ტრენინგი, რომელსაც დაესწრო 12 მოსა-
მართლე, ასევე ერთი ტრენინგი ჩატარდა „ბავშვთა საერთა-
შორისო გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ“ კონვენ-
ციის თემაზე, რომელსაც დაესწრო 13 მოსამართლე. იუსტიციის 
უმაღლესი სკოლის მიერ, მოსამართლეთა და სასამართლოს 
სხვა მოხელეთა გადამზადების 2018 წლის პროგრამის ფარგ-
ლებში, ბავშვის უფლებათა საკითხებზე (როგორც სისხლის სა-
მართლის, ასევე, სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით) 
გათვალისწინებულია შემდეგი ტრენინგების ჩატარება: ბავშვ-
თა უფლებები, მათ შორის, ბავშვებით ვაჭრობა, ბავშვთა სექ-
სუალური ექსპლუატაცია და ბავშვთა სექსუალური ძალადობის 
საკითხები; ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო 
ასპექტები. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის გადა-
წყვეტილებებით, იუსტიციის უმაღლეს სკოლას დაევალა ბავ-
შვის უფლებების სფეროში მოსამართლის სპეციალიზაციის 
მიზნით დაგეგმილი სასწავლო კურსის კურიკულუმების შემუშა-
ვება, რისთვისაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განესაზღ-
ვრა ვადა 2018 წლის 1 დეკემბრამდე. ბავშვის საუკეთესო ინტე-
რესის გათვალისწინებით სასამართლოში გარემოს გაუმჯობე-
სების თაობაზე კონცეფციის საფუძველზე, ბავშვზე მორგებული 
გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, 2019 წლის 1 იანვრიდან 
სკოლას ასევე დაევალა ტრენინგების ჩატარება მოსამართლე-
თა და სასამართლო მოხელეთათვის. 

5.2.5.5. სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით მოსა-5.2.5.5. სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით მოსა-
მართლეთა სპეციალიზაცია ბავშვთა უფლებების საკითხებზე მართლეთა სპეციალიზაცია ბავშვთა უფლებების საკითხებზე 
(2018)(2018)

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 25 ივნისს მიიღო 
№1/215  გადაწყვეტილება ბავშვის უფლებების სფეროში მოსა-
მართლის სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ. 
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აღნიშნული გადაწყვეტილებით, საერთო სასამართლოებში სა-
მოქალაქო საქმეთა განმხილველ მოსამართლეთა სპეციალი-
ზაციის მიზნით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ჩაატარებს სას-
წავლო კურსს, რომლის თემატიკასა და ხანგრძლივობას თა-
ვად განსაზღვრავს. პროცესის მონიტორინგის მიზნით, იუსტი-
ციის უმაღლესი სკოლა სასწავლო კურსის ბოლოს მოამზადებს 
ანგარიშს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარედგინე-
ბა. ბავშვის უფლებების სფეროში მოსამართლის სპეციალიზა-
ციის სტანდარტი 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება123.

5.2.5.7. ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის სიების დაზუსტება 5.2.5.7. ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის სიების დაზუსტება 
(2017-2018)(2017-2018)

არსებული საკანონმდებლო მოწესრიგება, ფსიქოლოგის 
ჩართულობის შესაძლებლობის შესახებ უფრო მეტად დაკონ-
კრეტებას საჭიროებს. არსებული რედაქცია საქმის მწარმო-
ებელ ორგანოს უტოვებს ფართო დისკრეციას, საკუთარი შეხე-
დულებით გადაწყვიტოს ფსიქოლოგის ჩართვის საჭიროება და 
თავადვე შეარჩიოს მისთვის მეტ-ნაკლებად მისაღები კანდი-
დატი. მნიშვნელოვანია, გაიწეროს ფსიქოლოგის სავალდებუ-
ლო ჩართულობის წინაპირობები, იმ შემთხვევებში კი, როდე-
საც ასეთი გარემოებები სახეზე არ იქნება, პროცესის მწარმო-
ებელ ორგანოს მიეცეს დისკრეცია, არსებული სიტუაციისა და 
ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით, თავად გადაწყვიტოს 
ფსიქოლოგის ჩართვის საკითხი. ასევე მნიშვნელოვანია მოწ-
ვეული ფსიქოლოგების მაღალი კომპეტენციისა და მათ მიერ 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ძირითადი პრინცი-
პების ცოდნის უზრუნველყოფა. ამ მხრივ, აღსანიშნავია სის-
ხლის სამართლის სისტემის რეფორმის საბჭოს ფარგლებში 
მოქმედი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 
მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შედეგად, სა-
ქართველოს მთავრობის ინიციატივით, „არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

123 იხ. გადაწყვეტილება №1/215 – http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20
gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%202018/215-2018.pdf  [23/07/2018].
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საქართველოს კანონის პროექტის მომზადება, რომელიც, ამ 
ეტაპისთვის, საქართველოს პარლამენტის მიერ მესამე მოსმე-
ნითაა მიღებული. სხვა საკითხებთან ერთად, პროექტი არას-
რულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში ფსიქოლოგის 
ჩართვის წესსა და მის ფუნქციებს ითვალისწინებს124.  

სასამართლო პროცესებში, ძირითადად, სოციალური მომ-
სახურების სააგენტოს ფსიქოლოგები მონაწილეობენ, რადგან 
სხვა არცერთ ტერიტორიულ თუ ადგილობრივ სამსახურს ფსი-
ქოლოგის შტატი არ აქვს. თავად  სოციალური მომსახურების 
სააგენტოსაც, მხოლოდ სამხარეო ცენტრებში აქვს ფსიქოლო-
გის თითო შტატი, რის გამოც, საერთო სასამართლოები ფსი-
ქოლოგის მომსახურების დეფიციტს განიცდიან. საქმეს ართუ-
ლებს ის გარემოებაც, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯუ-
ლების კოდექსში 2018 წლის 30 მაისს შეტანილი ცვლილებით, 
არასრულწლოვანთა საქმეებზე მონაწილეობის უფლება მხო-
ლოდ არასრულწლოვანთა უფლებების სფეროში სპეციალიზე-
ბულ ფსიქოლოგებს აქვთ.

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტ-
როს ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დე-
პარტამენტმა მოახდინა სამინისტროს დაქვემდებარებაში არ-
სებული რესურსცენტრების დებულებაში ცვლილების შეტანის 
საკითხის ინიციირება. აღნიშნული ცვლილების თანახმად, სა-
ქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ რესურსცენტრებს მიმდი-
ნარე წლის ბოლომდე დაემატება ფსიქოლოგის თითო შტატი, 
რის შემდეგაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გეგმავს, ფსიქო-
ლოგების ერთიანი  სიის შედგენის  მიზნით, ითანამშრომლოს 
შესაბამის უწყებებთან – სოციალური მომსახურების სააგენ-
ტოსთან, განათლების სამინისტროსა და იმ უწყებასთან, რომე-
ლიც მათ სერტიფიცირებას მოახდენს.

124  განისაზღვრა კოდექსით დადგენილ შემთხვევებში, მართლმსა-
ჯულების პროცესში სპეციალიზებული ფსიქოლოგის მონაწილეობის 
აუცილებლობა. აგრეთვე, დაზუსტდა ფსიქოლოგის მოწვევის წესი, 
რაც უნდა განხორციელდეს არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესე-
ბის გათვალისწინებით, საქმის სასამართლოში განხილვისას – მოსა-
მართლის, ხოლო გამოძიებისას – ბრალდების მხარის მიერ.
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 პროგრამა 5.2.6. – თარჯიმნის სერვისის გაუმჯობესების პროგრამა 5.2.6. – თარჯიმნის სერვისის გაუმჯობესების 
უზრუნველყოფა უზრუნველყოფა 

5.2.6.1. თარგმანის ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმის 5.2.6.1. თარგმანის ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმის 
შექმნა (2017)შექმნა (2017)

იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2018 წლის 25 ივნისს მიიღო 
გადაწყვეტილება საერთო სასამართლოებში სამართალწარ-
მოებისას მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურების 
ხარისხის მონიტორინგის განხორციელების წესის დამტკიცე-
ბის შესახებ125. გადაწყვეტილების საფუძველზე, საერთო სასა-
მართლოების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საერთო სასა-
მართლოებში სამართალწარმოებისას მთარგმნელობით და 
სათარჯიმნო მომსახურებას, რომლის ხარისხს მონიტორინგს 
თავადვე უწევს. მონიტორინგის განხორციელების წესის შე-
საბამისად, მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურე-
ბის ხარისხს აკონტროლებენ თარჯიმნის მომსახურებით მო-
სარგებლე პროცესის მონაწილეები, სასამართლო სხდომაზე 
გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით, რომელთაც 
სხდომის მდივანი სხდომის ოქმში დააფიქსირებს. პროცესის 
დასრულების შემდეგ, სხდომის მდივანი შეადგენს წერილობით 
ინფორმაციას, სადაც თარჯიმნის მომსახურებასთან დაკავში-
რებით გამოთქმულ შენიშვნებს აღწერს. ინფორმაცია ეგზავნე-
ბა საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს, რომელიც არსე-
ბული ხარვეზების მომავალში გამოსწორებას უზრუნველყოფს. 
ხარისხის მონიტორინგისა და მიღებული ზომების შესახებ ან-
გარიშს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი წელიწადში 
არანაკლებ ორჯერ წარუდგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. 

2018 წლის 30 მაისს, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომი-
სარიატის (UNHCR) ოფისის მხარდაჭერით, საერთო სასამართ-
ლოების სათარჯიმნო მომსახურების ბიუროსთან თანამშრომ-
ლობის ფარგლებში, 15 თარჯიმანი გადამზადდა. თარჯიმანთა 
ტრენინგის კურსი მოსამართლეებთან კომუნიკაციის სტანდარ-

125  იხ. http://hcoj.gov.ge/fi les/pdf%20gadacyvetilebebi/gadawyvetilebebi%20
2018/216-2018.pdf [23/07/2018].



135

ტებსა და თარჯიმნის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებს მო-
იცავდა.

5.2.6.2. თარჯიმნების რაოდენობის საჭიროების კვლევა სა-5.2.6.2. თარჯიმნების რაოდენობის საჭიროების კვლევა სა-
სამართლოების მიხედვით (2017)სამართლოების მიხედვით (2017)

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის გადა-
წყვეტილებით „საერთო სასამართლოებში სამართალწარმო-
ებისას მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურების ხა-
რისხის მონიტორინგის განხორციელების წესის დამტკიცების 
შესახებ“, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი წელიწად-
ში არანაკლებ ორჯერ წარუდგენს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 
ანგარიშს, რომელიც ასევე მოიცავს ინფორმაციას საანგარიშო 
პერიოდში თარჯიმნის მონაწილეობით ჩატარებული სასამარ-
თლო პროცესის რაოდენობისა და გამოყენებული უცხო ენის 
თაობაზე. საერთო სასამართლოებში თარჯიმნების რაოდენო-
ბის საჭიროების კვლევის ჩატარება 2018 წელს იგეგმება. 

პროგრამა 5.2.7. – სასამართლოში გენდერული პროგრამა 5.2.7. – სასამართლოში გენდერული 
მგრძნობელობის საკითხების გააქტიურებამგრძნობელობის საკითხების გააქტიურება

5.2.7.2. სისტემური ანალიზი სასამართლო მოხელეთა და 5.2.7.2. სისტემური ანალიზი სასამართლო მოხელეთა და 
მოსამართლეების გენდერული მიმართულებით, მათ შორის, მოსამართლეების გენდერული მიმართულებით, მათ შორის, 
მენეჯერულ თანამდებობებზე მდგომარეობის შესწავლა (2018)მენეჯერულ თანამდებობებზე მდგომარეობის შესწავლა (2018)

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი 
სტრუქტურული ერთეულის მიერ მომზადებული ინფორმაციის 
შესაბამისად, საერთო სასამართლოების სისტემაში გენდე-
რული თანასწორობის უზრუნველყოფა პოზიტიურად მიმდი-
ნარეობს როგორც მოსამართლეებთან, ისე მოხელეებთან მი-
მართებით. 

20172017 20182018
მოსამართლეები მოსამართლეები
287-დან 148 ქალი = 51% 297-დან 160 ქალი = 53%
აპარატის მოხელეები აპარატის მოხელეები
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1402-დან 882 ქალი = 63% 1430-დან 913 ქალი = 64%
საბჭოს აპარატის მოხელეები საბჭოს აპარატის მოხელეები
69-დან 30 ქალი = 43% 77-დან 39 ქალი = 50%

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, 2018 წელს, მამაკაცი მოსა-
მართლე წევრი ჩაანაცვლა ქალმა მოსამართლე წევრმა, რის 
შედეგადაც ქალ წევრთა რაოდენობა გაიზარდა. დღევანდელი 
მდგომარეობით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლო-
ბაში 5 ქალია. ამჟამად, საერთო სასამართლოების სისტემაში 
გამოწვევად რჩება მენეჯერულ პოზიციებზე (სასამართლოს/
კოლეგიის/პალატის თავმჯდომარეები) ქალთა მცირე რიცხოვ-
ნობა.

5.2.7.3. პერიოდულ ღონისძიებებში/დისკუსიებში მონაწილე-5.2.7.3. პერიოდულ ღონისძიებებში/დისკუსიებში მონაწილე-
ობის მიღება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე (2017-ობის მიღება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე (2017-
2018)2018)

2017 წელს დამუშავდა და გამოიცა ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების თემატური 
კრებული სახელწოდებით: „ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქალთა მიმართ ძალადო-
ბისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე“126. 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ, ევროპის საბ-
ჭოსა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, შეიმუ-
შავა სასწავლო მოდული, თემაზე: „ქალთა მიმართ ძალადობა 
და ოჯახში ძალადობა“. ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი (ToT) და 
ერთი საპილოტო ტრენინგი 13 მოქმედი მოსამართლისათვის. 
ამავე თემატიკაზე, მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხე-
ლეთა გადამზადების 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში, ჩა-
ტარდა 2 ტრენინგი, მათ შორის, ერთი – მოსამართლეებისთვის, 
რომელსაც დაესწრო 15 მონაწილე და ერთი – სასამართლოს 
სხვა მოხელეებისთვის, რომელსაც დაესწრო 14 მონაწილე.

126  იხ. http://www.supremecourt.ge/fi les/upload-fi le/pdf/
adamianis-uflebata-evr.sasamartlos-gadawy.-qalta-mimart-zaladobaze.pdf    
[23/07/2018].
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2017 წელს ჩატარდა 2 ტრენინგი მოსამართლეების და სასა-
მართლოს სხვა მოხელეებისათვის, თემაზე – „მართლმსაჯულე-
ბის ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის გზით“, რომელ-
საც დაესწრო 17 მოქმედი მოსამართლე და 17 სასამართლოს 
მოხელე. ამავე თემაზე ტრენინგის ჩატარება დაგეგმილია 2018 
წელსაც.

პროგრამა 5.2.8. – უფასო იურიდიული დახმარების პროგრამა 5.2.8. – უფასო იურიდიული დახმარების 
ხელმისაწვდომობის გაფართოება სამოქალაქო და ხელმისაწვდომობის გაფართოება სამოქალაქო და 
ადმინისტრაციულ საქმეებზე და, ასევე, არასრულწლოვანი ადმინისტრაციულ საქმეებზე და, ასევე, არასრულწლოვანი 
მოწმის შემთხვევაშიმოწმის შემთხვევაში

5.2.8.1. იურიდიული დახმარების სამსახურთან მანდატის 5.2.8.1. იურიდიული დახმარების სამსახურთან მანდატის 
გაფართოების საკითხებზე თანამშრომლობის ღონისძიებების გაფართოების საკითხებზე თანამშრომლობის ღონისძიებების 
ორგანიზება და სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა (2017-2018)ორგანიზება და სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა (2017-2018)

 2017 წელს USAID/PROLoG-ის დახმარებით გაიმართა ორი 
შეხვედრა:
 18-19 თებერვალი –  ბორჯომი, სასტუმრო „ქრაუნ პლაზა“, 

მრგვალი მაგიდა – დისკუსია იურიდიული დახმარების სამ-
სახურის მანდატის გაფართოება სამოქალაქო და ადმი-
ნისტრაციულ საქმეებზე127;

 4-5 აგვისტო – იურიდიული დახმარების სამსახურთან მან-
დატის გაფართოების საკითხებზე კვლევის პრეზენტაცია128, 
რომელიც მოამზადა კავკასიის კვლევითი რესურსების 
ცენტრმა (CRRC-საქართველო)129. 

127  ესწრებოდნენ ხაშურის, რუსთავის, ახალქალაქის, ახალციხის, 
გორის, მცხეთის, ხელვაჩაურის, ზუგდიდის, ქუთაისის, თელავის, სიღ-
ნაღისა და ბათუმის სასამართლოების სამოქალაქო და ადმინისტრა-
ციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლეები;
128  მონაწილეობა მიიღეს თელავის, ქუთაისის, ახალქალაქის, ახალ-
ციხის, ბოლნისის, ზესტაფონის, თეთრიწყაროს, სიღნაღის, ხაშურის, 
ოზურგეთისა და თბილისის რაიონული/საქალაქო სასამართლოების, 
აგრეთვე, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეებმა. 
შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ მაგისტრატი მოსამართლეები. 
129  კობალაძე მ., გუგუნავა დ., „სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ 
საქმეებზე იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართო-
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კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ კვლევაში მონაწილე 
იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლების (მოსამართლე-
ები, იურიდიული დახმარების სამსახურის თანამშრომლები და 
იურიდიული დახმარების გამწევი არასამთავრობო ორგანიზა-
ციების წარმომადგენლები) უმრავლესობა საჭიროდ მიიჩნევს 
იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოებას 
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე130. სოციალუ-
რად დაუცველთა სტატუსის მქონე ოჯახის წევრებთან ერთად, 
იურიდიული დახმარება საჭიროა გადახდისუუნარო, მაგრამ 
სოციალურად დაუცველის სტატუსის არმქონე პირებისთვის. 

მოსამართლეთათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 
რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 47-ე მუხლის მე-
ორე ნაწილში გაუქმდეს მითითება „იურიდიული დახმარების 
შესახებ“ საქართველოს კანონზე და მოსამართლეს ჰქონდეს 
შესაძლებლობა, წინასწარ დადგენილი შეზღუდვების გარეშე, 
საქმის სპეციფიკიდან და პიროვნებიდან გამომდინარე, პირის 
გადახდისუუნარობის საკითხი ინდივიდუალურად დაადგინოს 
და განჩინებით დაუნიშნოს ადვოკატი სახელმწიფოს ხარჯზე. 
ების პერსპექტივები“, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, 2017, 
იხ. http://www.legalaid.ge/fi les/1/CRRC-LSA_StudyReport_2017_GEO__
fi nal_.pdf [23/07/2018].
130  სამოქალაქო საქმეებიდან, კვლევის შედეგად, გამოვლინდა რამ-
დენიმე პრიორიტეტული თემა, როგორიცაა: სახელშეკრულებო ურ-
თიერთობიდან გამომდინარე დავები, სამისდღეშიო გადახდასთან 
დაკავშირებული დავები, სანივთო ანუ ქონებრივი დავები, რომლებიც 
უძრავ ქონებასთანაა დაკავშირებული, სამეზობლო, შრომითი დავე-
ბი, დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონიდან 
გამომდინარე დავები, შ.შ.მ პირების დავები, სადაც ისინი სპეციალურ, 
მათთვის კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებებს იცავენ და სხვა. 
ადმინისტრაციული საქმეებიდან, კვლევის შედეგად, მანდატის გა-
ფართოების საჭიროება დგას შემდეგი ტიპის დავებზე: უძრავი ქონე-
ბის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დავები, არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსიდან გამომდინარე ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევების საქმეები (სადაც სახდელი პატიმრობას არ 
ითვალისწინებს), დისკრიმინაციის შესახებ კანონიდან გამომდინარე 
ადმინისტრაციული დავები, სააღსრულებო წარმოებასთან დაკავში-
რებული და სტიქიით მიყენებული ზიანისთვის კომპენსაციასთან და-
კავშირებული დავები.
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2017 წლის დეკემბერში, საქართველოს პარლამენტში ინი-
ციირებულ იქნა საქართველოს კანონის პროექტი „იურიდიული 
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“, რომელიც პარლამენტმა მიმდინარე წლის 
თებერვალში მიიღო. ცვლილების თანახმად, იურიდიული დახ-
მარების სამსახური უფასოდ გაუწევს იურიდიულ დახმარებას 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს, მათი 
ფინანსური მდგომარეობის მიუხედავად. გადახდისუუნარო 

ბენეფიციარებს კი ეძლევათ შესაძლებლობა, შრომითი და 
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავების მოგვარებისას 
საზოგადოებრივი ადვოკატის მომსახურებით ისარგებლონ. 
არასრულწლოვნის საკითხთან დაკავშირებით იხ. აქტივობა 
5.2.5.2. 

5.2.8.2. სამუშაო შეხვედრებში მოსამართლეების და სასა-5.2.8.2. სამუშაო შეხვედრებში მოსამართლეების და სასა-
მართლო წარმომადგენლების მონაწილეობა (2017-2018) მართლო წარმომადგენლების მონაწილეობა (2017-2018) 

იხილეთ აქტივობა 5.2.8.1. 

5.3. სტრატეგიული 5.3. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

მომსახურების ხარისხის, მომსახურების ხარისხის, 
სიმარტივის, სისწრაფის, სიმარტივის, სისწრაფის, 
კომფორტის და ინოვაციურობის კომფორტის და ინოვაციურობის 
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფა

პროგრამა 5.3.2. – სასამართლოებში მომხმარებელზე პროგრამა 5.3.2. – სასამართლოებში მომხმარებელზე 
ორიენტრირებული ინოვაციური ტექნოლოგიური ორიენტრირებული ინოვაციური ტექნოლოგიური 
სერვისების დანერგვა სერვისების დანერგვა 

5.3.2.1. სარჩელის აღძვრისთვის საჭირო დოკუმენტების 5.3.2.1. სარჩელის აღძვრისთვის საჭირო დოკუმენტების 
ელექტრონულად მიღების პრაქტიკის დანერგვაელექტრონულად მიღების პრაქტიკის დანერგვა

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ხელშეწყობით, 
საერთო სასამართლოში საქმისწარმოებასთან დაკავშირე-
ბული პროცესების ავტომატიზაციის მიზნით, სასამართლო 
საქმის ელექტრონულად რეგისტრაციის სერვისი (ecourt.ge) 
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დაინერგა. მასზე რეგისტრაცია უფასოა, თუმცა ყოველთვი-
ური მომსახურების საფასური აღებული პაკეტის შესაბამისად 
განისაზღვრება. საქმის რეგისტრაციის ელექტრონული სერ-
ვისი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, სასამართლოსთან 
ურთიერთობა ონლაინ რეჟიმში დაამყაროს (წარადგინოს 
განაცხადი, მიიღოს ინფორმაცია საქმის რეგისტრაციისა და 
მსვლელობის შესახებ, ატვირთოს საქმესთან დაკავშირებუ-
ლი მასალები). სერვისით სარგებლობის შესაძლებლობა აქვთ 
როგორც საბანკო სექტორსა და ადვოკატთა კორპუსს, ისე ფი-
ზიკურ პირებს. 

5.3.2.3. ბაჟის გამომთვლელი პროგრამის დანერგვა (2017)5.3.2.3. ბაჟის გამომთვლელი პროგრამის დანერგვა (2017) 
ბაჟის გამომთვლელი პროგრამის დანერგვა გათვალის-

წინებულია სასამართლო ვებგვერდების ერთიანი ფორმატის 
კონცეფციის შემუშავებისა და დანერგვის ფარგლებში. იხი-
ლეთ აქტივობა 5.3.2.5.

5.3.2.4. სატელეფონო და ონლაინკომუნიკაციის გაუმჯობე-5.3.2.4. სატელეფონო და ონლაინკომუნიკაციის გაუმჯობე-
სებისთვის მოქმედებების ორგანიზება (2018)სებისთვის მოქმედებების ორგანიზება (2018)

საერთო სასამართლოების დეპარტამენტში განხორციელ-
და IP ტელეფონის პროექტი, რომელიც საერთო სასამართლო-
ების სისტემაშიც დაინერგა და სასამართლოების ერთმანეთ-
თან სწრაფ, ხარისხიან და დაცულ კავშირს უზრუნველყოფს. 
დეპარტამენტში, ასევე, განხორციელდა ლოკალური ქსელის 
რეორგანიზაცია. 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სსიპ საერთო სასამართლო-
ების დეპარტამენტმა, საერთო სასამართლოებში VPN ტექნო-
ლოგიის დანერგვის მიზნით, ტექნიკური სამუშაოები შეასრუ-
ლა. მათი დასრულების შემდეგ, შესაძლებელი გახდა სასამარ-
თლო პროცესის მონაწილეთა დისტანციური დაკითხვა ტექნი-
კური საშუალებების გამოყენებით. საერთო სასამართლოებში 
არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის გათვალისწინებით, სა-
სამართლო პროცესის მონაწილეთა დისტანციური დაკითხვა 
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შესაძლებელია  თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასა-
მართლოებში, თბილისის, ქუთაისის, ბათუმისა და ფოთის სა-
ქალაქო სასამართლოებში, აგრეთვე რუსთავის, ფოთის, მცხე-
თის, გორის, თელავის, ზუგდიდის, ახალციხის, ოზურგეთისა და 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოებში. 

5.3.2.5. სასამართლო ვებგვერდების ერთიანი ფორმატის 5.3.2.5. სასამართლო ვებგვერდების ერთიანი ფორმატის 
კონცეფციის შემუშავება და დანერგვა (2017)კონცეფციის შემუშავება და დანერგვა (2017)

სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტმა, ევროკავ-
შირის პროექტის  მხარდაჭერით, შეიმუშავა თბილისის საქა-
ლაქო სასამართლოს ვებგვერდის განახლებული კონცეფცია 
და დიზაინი, რომელიც სანიმუშო დოკუმენტი იქნება  სხვა სა-
სამართლოებისათვის. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ვებაპლიკაციის ტექნიკური დოკუმენტი ითვალისწინებს ვე-
ბაპლიკაციის ტექნიკურ მოთხოვნებს, დიზაინს, სტრუქტურას, 
სერვისების აღწერას, შ.შ.მ პირებისათვის ადაპტაციას, ბაჟის 
გამომთვლელ პროგრამასა და სხვა კომპონენტებს. 

ამ ეტაპზე, ევროკავშირთან თანამშრომლობით მიმდინა-
რეობს მუშაობა სასამართლო ვებგვერდების ერთიანი ფორ-
მატის დანერგვაზე, რაც ასევე მოიცავს ბაჟის გამოთვლას და 
მისი გადახდის შესაძლებლობას. ამასთან, კონცეფცია ითვა-
ლისწინებს დამატებით ბაჟის გადახდის პროგრამის ცალკე 
არსებობას იმ შემთხვევისათვის, თუ მომხმარებელს პროგრა-
მის მეშვეობით ბაჟის გამოთვლა არ ესაჭიროება. საჭიროა აქ-
ტივობის შესრულების ვადის 2018 წელს გაგრძელება. 

5.3.2.6. ვებგვერდებზე არსებული ინფორმაციის სისრული-5.3.2.6. ვებგვერდებზე არსებული ინფორმაციის სისრული-
სა და გამართულობისათვის სამუშაოების ორგანიზება (2017-სა და გამართულობისათვის სამუშაოების ორგანიზება (2017-
2018)2018)

ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის სისრულისა და გა-
მართულობისათვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტია თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდის განახლებული კონცეფ-
ცია და დიზაინი, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, ვებგ-
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ვერდის მთავარი მენიუსა და მისი აღწერილობის, სერვისები-
სა და მათი აღწერილობის განახლებასა და სისრულის უზრუნ-
ველყოფასაც მოიცავს. კერძოდ, მთავარ მენიუში მიეთითება 
სასამართლოსა და მოსამართლეების შესახებ ინფორმაცია, 
სიახლეები, სასარგებლო ინფორმაცია, საკონტაქტო მონა-
ცემები. რაც შეეხება სერვისებს, ვებგვერდზე სრულყოფილი 
სახით განთავსდება ინფორმაცია განაცხადის ფორმების, სა-
ხელმწიფო ბაჟის, მიმდინარე პროცესების, გარე მომხმარებ-
ლისათვის საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამის, 
დისტანციური სერვისების, სტატისტიკის, სასამართლო პრაქ-
ტიკის, სასამართლოსთან კომუნიკაციის, პუბლიკაციების, მე-
დიაციის, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს, ადმინისტრაციული 
ჯარიმების გადახდის, დამცავი/შემაკავებელი ორდერების, 
სტაჟირებისა და პრაქტიკის, საზოგადოებრივი სასამართლო-
სა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. აღნიშნული 
დოკუმენტი შეიმუშავა სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარ-
ტამენტმა, ევროკავშირის პროექტის  ხელშეწყობით. 

5.4. სტრატეგიული 5.4. სტრატეგიული 
მიზანიმიზანი

სასამართლო სისტემის სასამართლო სისტემის 
ფუნქციონირების შესახებ ფუნქციონირების შესახებ 
საზოგადოების ინფორმირებულობის საზოგადოების ინფორმირებულობის 
უზრუნველყოფაუზრუნველყოფა

პროგრამა 5.4.1. – საზოგადოებრივი ცნობიერების პროგრამა 5.4.1. – საზოგადოებრივი ცნობიერების 
ამაღლება სასამართლოს საქმიანობის შესახებ ამაღლება სასამართლოს საქმიანობის შესახებ 

5.4.1.2. პრეცედენტული და მნიშვნელოვანი გადა-5.4.1.2. პრეცედენტული და მნიშვნელოვანი გადა-
წყვეტილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება (პერი-წყვეტილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება (პერი-
ოდული გამოცემები, ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ოდული გამოცემები, ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები და ა.შ.) (2017-2018)გადაწყვეტილებები და ა.შ.) (2017-2018)

იხილეთ 5.1.1.6. აქტივობა.

5.4.1.3. სასამართლოს მუშაობის ზოგად პრინციპებზე, პრო-5.4.1.3. სასამართლოს მუშაობის ზოგად პრინციპებზე, პრო-
ცესებზე, წესებსა და სხვა პროცედურებზე მოკლე გასაგები ინ-ცესებზე, წესებსა და სხვა პროცედურებზე მოკლე გასაგები ინ-
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ფორმაციის მომზადება (ბროშურები, ბუკლეტები, კლიპები) და ფორმაციის მომზადება (ბროშურები, ბუკლეტები, კლიპები) და 
საზოგადოებაში აქტიური გავრცელება სხვადასხვა არხებით საზოგადოებაში აქტიური გავრცელება სხვადასხვა არხებით 
(მათ შორის, პარტნიორების დახმარებით (იურიდიული დახმა-(მათ შორის, პარტნიორების დახმარებით (იურიდიული დახმა-
რების სამსახური, ადვოკატურა, სოც.უზრუნველყოფის სამსა-რების სამსახური, ადვოკატურა, სოც.უზრუნველყოფის სამსა-
ხური და ა.შ.)) (2017-2018)ხური და ა.შ.)) (2017-2018)

იხილეთ 4.3.2.3 აქტივობა.
ამასთან, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ევროკავში-

რისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 
მომზადდა კვლევა საზოგადოების მიერ მართლმსაჯულების 
სისტემის მიმართ ნდობის შესახებ131. კვლევის ძირითადი მიგ-
ნებები ასეთია:
 კვლევის შედეგად, გამოკითხულთა 64% აცხადებს, რომ 

ადამიანის უფლებები საქართველოში სრულად ან მეტ-ნაკ-
ლებად დაცულია. 5 წლის წინ იგივე აზრი ჰქონდა 48%-ს, 
ხოლო 10 წლის წინ – 32%-ს. 

 გამოკითხულთა 50% ადამიანის უფლებებისა და მათი 
დაცვის მექანიზმების შესახებ ინფორმაციას ყველასთვის 
თანაბრად ხელმისაწვდომად არ მიიჩნევს, მათ შორის, ეს 
ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია მოწყვლადი ჯგუფები-
სათვის.

 ინფორმაციას ადამიანის უფლებების და მათი დაცვის მე-
ქანიზმების შესახებ გამოკითხულთა 88% ტელევიზიის საშუ-
ალებით იგებს.

 არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების 
აზრით, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის 
გაუმჯობესების ტენდენციაა.

 2016 წელს, რესპონდენტთა 9% ფიქრობს, რომ მოსამარ-
თლე გადაწყვეტილებას მთავრობის მითითების შესაბამი-
სად იღებს, მაშინ როცა 2012 წელს ეს მაჩვენებელი 27% 
იყო. 

131  ადამიანის უფლებები და მართლმსაჯულება საქართველოში: სა-
ზოგადოების დამოკიდებულება და ინფორმირებულობა – კვლევის 
საბოლოო ანგარიში. კვლევა მომზადდა ევროკავშირისა და გაეროს 
განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით,  თბილისი, 2017. 
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საერთო სასამართლოების მუშაობის შესახებ საზოგადო-
ების სწორი და დროული ინფორმირების მიზნით, საქართვე-
ლოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიმდინარე წლის 21 მაისს 
მიიღო №1/192 გადაწყვეტილება, რომლითაც დაამტკიცა საერ-
თო სასამართლოების სპიკერ-მოსამართლეები თბილისის სა-
აპელაციო და თბილისის საქალაქო სასამართლოებიდან. 

5.4.1.4. სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობის ყოველ-5.4.1.4. სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობის ყოველ-
წლიური ანგარიშის მომზადების და საზოგადოებისთვის გაც-წლიური ანგარიშის მომზადების და საზოგადოებისთვის გაც-
ნობის პრაქტიკის განვითარება (2017)ნობის პრაქტიკის განვითარება (2017)

2018 წლის 20 იანვარს, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში გა-
იმართა მოსამართლეთა XXII კონფერენცია, რომელშიც მონა-
წილეობა მიიღეს საერთო სასამართლოების მოსამართლეებ-
მა, აგრეთვე, ღონისძიებას არასამთავრობო, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდ-
ნენ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ და იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოს მდივანმა დამსწრე საზოგადოებას სასამართლო ხე-
ლისუფლების საქმიანობის წლიური ანგარიშები წარუდგინეს, 
სადაც ყურადღება გამახვილდა 2017 წლის განმავლობაში სა-
სამართლო სისტემაში განხორციელებულ ძირეულ საკითხებ-
ზე. ამასთან, ხსენებული ანგარიშები განთავსდა საქართვე-
ლოს უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბ-
ჭოს ვებგვერდებზე და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული 
პირებისათვის132. 

132  იხ. 
http://www.supremecourt.ge/fi les/upload-fi le/pdf/samushao-angarishi2018.pdf, 
http://hcoj.gov.ge/fi les/news/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%
83%A1%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.
pdf  [23/07/2018].
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პროგრამა 5.4.2. – სასამართლოსათვის მიმართვის პროგრამა 5.4.2. – სასამართლოსათვის მიმართვის 
უფლებისა და სასამართლოს სერვისების შესახებ უფლებისა და სასამართლოს სერვისების შესახებ 
საზოგადოების პერმანენტული ინფორმირებასაზოგადოების პერმანენტული ინფორმირება

5.4.2.1. სასამართლოს მისაღებებში პრობონო სერვისების 5.4.2.1. სასამართლოს მისაღებებში პრობონო სერვისების 
შესახებ ინფორმაციის განთავსება (2017)შესახებ ინფორმაციის განთავსება (2017)

სასამართლოს მისაღებში პრობონო სერვისების შესახებ 
ინფორმაციის განთავსების მიზნით, მიმდინარეობს ერთიანი 
კონცეფციის შემუშავება, რათა ყველა სასამართლოსათვის 
ერთიანი სტანდარტი განისაზღვროს. აღნიშნული აქტივობის 
განხორციელება 2018 წელს იგეგმება. 

5.4.2.2. მედიაციის სერვის(ებ)ის შესახებ საინფორმაციო 5.4.2.2. მედიაციის სერვის(ებ)ის შესახებ საინფორმაციო 
კამპანიების ორგანიზება (2017-2018)კამპანიების ორგანიზება (2017-2018)

იხილეთ 4.4.1.1 აქტივობა. 

5.4.2.4. საერთო სასამართლოების სისტემაში კომუნიკაციის 5.4.2.4. საერთო სასამართლოების სისტემაში კომუნიკაციის 
ერთიანი სტანდარტის შემუშავება ერთიანი სტანდარტის შემუშავება 

აღნიშნული აქტივობის შესრულება იგეგმება 2018 წელს. 

პროგრამა 5.4.3. – სასამართლო გადაწყვეტილებების პროგრამა 5.4.3. – სასამართლო გადაწყვეტილებების 
ხელმისაწვდომობა ხელმისაწვდომობა 

5.4.3.1. გადაწყვეტილებების ერთიანი ბაზის ფორმირება 5.4.3.1. გადაწყვეტილებების ერთიანი ბაზის ფორმირება 
(როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო) და ვებგვერ-(როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო) და ვებგვერ-
დებზე განთავსება (2017)დებზე განთავსება (2017)

ამჟამად, დაშტრიხული გადაწყვეტილებების განთავსება 
ხდება info.court.ge-ზე, თუმცა აღნიშნული ვებგვერდის მუშაობა, 
სისწრაფისა და მოხერხებულობის თვალსაზრისით, გამართუ-
ლი არ არის. მას დღიურად დაახლოებით 1500-2000 მომხმა-
რებელი იყენებს. 

2018 წლის გაზაფხულზე, 4 დონორის (ევროპის საბჭო, ევ-



146

როკავშირი, USAID/PROLOG, GIZ) ერთობლივი ინიციატივით, 
შეირჩა კომპანია (ICT Business Council) IT აუდიტის განხორცი-
ელების მიზნით. დეტალებისთვის იხილეთ 1.4.4.3 აქტივობა. 
აღნიშნული აქტივობის ხანგრძლივობა მხოლოდ 2017 წლით 
შემოიფარგლება, საჭიროა მისი შესრულების ვადის 2018 
წელს გაგრძელება.

5.4.3.3.  პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, რო-5.4.3.3.  პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარება, რო-
მელიც უზრუნველყოფს უზენაესი და სააპელაციო სასამართ-მელიც უზრუნველყოფს უზენაესი და სააპელაციო სასამართ-
ლოების გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას და ინფორ-ლოების გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობას და ინფორ-
მაციას სამართალწარმოების სტატუსზე და ეტაპებზე (2017-მაციას სამართალწარმოების სტატუსზე და ეტაპებზე (2017-
2018)2018)

იხილეთ აქტივობა 5.4.3.1.
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