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შესავალი 
 

წარმოდგენილ ანგარიშში ქრონოლოგიურადაა განხილული და შეჯამებული 2021 წლის განმავლობაში 

ქართული მართლმსაჯულების სისტემაში განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენები, ამასთანავე 

წარმოდგენილია კრიტიკული მოსაზრებები მმართველი პოლიტიკური პარტიისა და სასამართლოში 

არსებული გავლენიანი ჯგუფის, „კლანის“ მიერ გადადგმული იმ ნაბიჯების შესახებ, რომლებმაც 

გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა როგორც სასამართლო სისტემის ავტორიტეტსა და მის 

დამოუკიდებლობას, ასევე ქვეყნის იმიჯს, მის დემოკრატიულ განვითარებას და დასავლურ კურსს.  

ანგარიშში ცალკე თავები ეთმობა წლის განმავლობაში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებსა და იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს საქმიანობას (მათ შორის მოსამართლეთა კონკურსის წესით და უკონკურსოდ 

სასამართლოში/პალატებში/კოლეგიებში დანიშვნები, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცესები), პოლიტიკოსების, მედიასაშუალებებისა თუ 

სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ საერთო სასამართლოებში მიმდინარე პროცესებს. ასევე, იმ 

გამოხმაურებებსა და კრიტიკულ შეფასებებს, რომლებიც 2021 წლის განმავლობაში საქართველოს 

მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ ისმოდა. 

2021 წელი გამორჩეული იყო სასამართლო სისტემაში საკანონმდებლო ცვლილებების კუთხით. პირველ 

აპრილიდან ცვლილებები შევიდა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 

კანონში, რომელიც მმართველმა პარტიამ ოპოზიციონერი კოლეგების მონაწილეობის გარეშე მიიღო 

და, რომელიც კვლავაც არასრულად ასახავდა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებსა და 

რჩევებს.  ხოლო წლის ბოლოს ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით საერთოდ ეჭვქვეშ 

დააყენა მოსამართლეთა ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის საკითხი და სისტემაში განსხვავებული 

აზრის არსებობის შესაძლებლობა. ამავე წელს შეიცვალა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა, 

რაც, თავის მხრივ, დროში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურს დაემთხვა და 

კიდევ უფრო გაამძაფრა ეჭვები იმასთან დაკავშირებით, რომ სისტემაში არსებული გავლენიანი ჯგუფი 

იუსტიციის საბჭოში არსებული გავლენის გარანტირებულად შენარჩუნებას ცდილობდა პოლიტიკური 

გარემოს შესაძლო ცვლილების ფონზე.  

გასული წელი გამოირჩეოდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში განსახილველი 

რეზონანსული საქმეების სიმრავლითაც. სასამართლოს მოუწია პარლამენტის იმ წევრების 

სარჩელებზე ემსჯელა, რომლებმაც მანდატის გაუქმებაზე პარლამენტის უარი გაასაჩივრეს.1 

საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა ასევე კოვიდ პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების 

კონსტიტუციურობასა და კვოტირების წესთან დაკავშირებით. საკადრო გადანაცვლებები მოხდა ასევე 

სასამართლოს შემადგენლობაში, მას შემდეგ, რაც ივლისში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა 

სასამართლოს ახალი წევრი - გიორგი თევდორაშვილი დანიშნა2 შეიცვალა სასამართლოს კოლეგიებში 

მოსამართლეთა გადანაწილება, რამაც საზოგადოებაში ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოს 

საქმიანობაში შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით კითხვები გააჩინა. 

2021 წელს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს 11 ახალი მოსამართლე დაემატა, რომელთა შორის 

ამჯერადაც მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წარმომადგენლები/მასთან აფილირებული პირები 

                                                             
1 იხილეთ თამარ კორძაიას განცხადება - https://cutt.ly/fI0TtYJ, ასევე ზურაბ ჯაფარიძის განცხადება - https://cutt.ly/yI0R5Mi  
2 იხილეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება - https://cutt.ly/3I0EPZz   

https://cutt.ly/fI0TtYJ
https://cutt.ly/yI0R5Mi
https://cutt.ly/3I0EPZz
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არიან. მათი უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოში დანიშვნა ამ ჯგუფსა და მმართველ პოლიტიკურ 

ძალას შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობის კიდევ ერთ გამოვლინებას წარმოადგენდა, რას 

ნეგატიურად აისახა როგორც თავად მოსამართლეთა, ისე მთლიანად სასამართლო სისტემის მიმართ 

საზოგადოებრივ ნდობაზე.  

2020 წლის მსგავსად გასული წლის განმავლობაში საქართველოს საერთო სასამართლოებს არაერთ 

გახმაურებულ საქმეზე მოუწიათ მსჯელობა, რომელთა შორისაც ერთ-ერთ გამორჩეული საქართველოს 

მესამე პრეზიდენტის პროცესები იყო. მიხეილ სააკაშვილის სისხლის სამართლის საქმეების 

პარალელურად აქტიურად მიმდინარეობდა ბადრი ჯაფარიძის, მამუკა ხაძარაძისა და ნიკა გვარამიას 

წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეების განხილვა. 2021 წელს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ შეცვალა პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოების 

მიერ დავით კეზერაშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება. გასული წელი გამონაკლისი არ 

ყოფილა არც სამოქალაქო აქტივისტთა დაკავებებისა და მათთვის თავისუფლების აღკვეთის 

შეფარდების კუთხით. კითხვის ნიშნებს აჩენდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების 

მიმდინარეობის პროცესსა და შედეგებთან დაკავშირებით წარმოებული სასამართლო დავები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პარტიები თუ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არაერთ 

დარღვევაზე მიუთითებდნენ და საზოგადოებასაც შესაძლებლობა ჰქონდა, თავად ეხილა 

გადაცდომების დამადასტურებელი კადრები, სამართალწარმოების ფარგლებში ფაქტობრივად 

არცერთი სარჩელი არ დაკმაყოფილებულა. 

 

 

ძირითადი მიგნებები 

⮚ 2021 წელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა არსებითად შეიცვალა, იგი 6-მა 

მოსამართლე და საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეულმა 5-მა არამოსამართლე წევრმა 

დატოვა. ამ უკანასკნელთა ვაკანტური ადგილის შესავსებად კი საკანონმდებლო ორგანოში ამ 

დრომდე არ დაწყებულა შერჩევის პროცედურა. რაც შეეხება მოსამართლე წევრებს, 

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციამ განაგრძო წარსული მანკიერი პრაქტიკა და 

იუსტიციის საბჭოს ახალი წევრები კანდიდატთა მიერ თავიანთი ხედვების წარმოდგენის გარეშე, 

„ბრმად” აირჩია; 

⮚ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2021 წელს მოსამართლეობის კანდიდატთა 

შესარჩევი 3 კონკურსი დაიწყო (მათგან 2 დაასრულა), 6-ჯერ დააინიცირა სასამართლოში 

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე მოსამართლის კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხი 

და, ასევე, დაასრულა 2020 წლის შემოდგომაზე დაწყებული უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 3 პროცესი; 

⮚ 2021 წელს, საქართველოს იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობასა და 

ორგანიზებულობასთან დაკავშირებით  პრობლემები კვლავ შეინიშნებოდა. ამასთან, იუსტიციის 

საბჭოს სხდომები და დღის წესრიგები კვლავაც კანონით დადგენილი ვადის დარღვევით, 

უმრავლეს შემთხვევაში სხდომის წინა დღეს ქვეყნდებოდა; 

⮚ კვლავაც გამოწვევად რჩება პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე სასამართლოს 

დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საკითხი. სასამართლო პროცესების წარმართვისა 

და უშუალოდ მიღებული გადაწყვეტილებების მიმართ საზოგადოებაში არსებობს ლეგიტიმური 
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კითხვები. 2021 წელს სასამართლომ უცვლელად შეინარჩუნა სამოქალაქო აქტივისტების 

მიმართ წარმოებული საქმეების განხილვის პრაქტიკა, რაც სანქციის სახით საპატიმრო 

სასჯელებისა და გაზრდილი ფულადი ჯარიმების აქტიურ გამოყენებაში გამოიხატება; 

⮚ გაუგებრობა და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ბოლო 

პერიოდში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა. გაჩნდა შთაბეჭდილება, რომ საკადრო 

გადანაცვლებამ და ბოლო წლების მანძილზე სასამართლო სისტემაში არსებულ “კლანთან” 

დაახლოებული ახალი მოსამართლეების დანიშვნამ გავლენა იქონია საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკაზე; 

⮚ 2021 წელს საქართველოს პარლამენტმა სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა 

გავლენიან ჯგუფთან თანამშრომლობით საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 11 ახალი 

მოსამართლე აირჩია, რომელთა შორისაც კვლავაც მოსამართლეთა „კლანის” 

წარმომადგენლები/აფილირებული პირები არიან; 

⮚ 2021 წელს ქართული მართლმსაჯულების ისტორიაში პირველად მოსამართლეთა მცირე 

ნაწილმა მოსამართლეთა „კლანისგან” განსხვავებული აზრი საჯაროდ დააფიქსირა. კერძოდ, 

გაემიჯნა საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის 

განცხადებას, რომელშიც „კლანი” საერთაშორისო პარტნიორებს ქვეყნის შიდა საქმეებში 

ჩარევასა და საერთაშორისო ხელშეკრულების დარღვევაში ადანაშაულებდა;  

⮚ საქართველოს პარლამენტმა 2021 წლის 30 დეკემბერს, მხარი დაუჭირა მართლმსაჯულების 

სისტემის დამაზიანებელი, მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის შემზღუდავი 

ცვლილებების განხორციელებას „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში; 

⮚ საარჩევნო დავების განხილვისას საერთო სასამართლოების ორივე ინსტანციამ უმეტეს 

შემთხვევაში არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა მოთხოვნები კენჭისყრის შედეგების 

გადასინჯვის შესახებ. კვლავ გამოწვევად დარჩა აქტივისტების წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების 

გამოყენების მანკიერი პრაქტიკა და პროკურატურასთან ერთად სასამართლოს პოლიტიკური 

მართლმსაჯულების იარაღად გამოყენების შემთხვევები. 
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I. საკანონმდებლო ცვლილებები  

2021 წლის პირველი აპრილის ცვლილებები 

პოლიტიკური კრიზისისა და საერთაშორისო ზეწოლის ფონზე, ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობის 

გარეშე, 2021 წლის პირველ აპრილს ძალაში შევიდა „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებათა შეტანის შესახებ კანონი3.  

კერძოდ, ორგანულ კანონში: 

● მკაფიოდ გაიწერა მოთხოვნა ყველა კანდიდატის მიმართ თანასწორი მოპყრობის პრინციპის 

დაცვის შესახებ; 

● იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყველა წევრს დაეკისრა ვალდებულება შესაბამისი წესითა და 

დასაბუთებით შეეფასებინა თითოეული კანდიდატი. გარდა ამისა, უზრუნველყოფილ იქნა 

შეფასების დოკუმენტების საჯაროობაც; 

● შემოღებულ იქნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად  

საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენის მიზნით იუსტიციის საბჭოს ღია სხდომაზე 

კანდიდატთათვის სათითაოდ კენჭისყრის შესახებ დანაწესი; 

● გაიწერა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს განკარგულებისა და წარდგინების გასაჩივრების 

შესაძლებლობები. 

აღნიშნული ცვლილებები შერჩევის არსებული წესის გარკვეულ გაუმჯობესებას წარმოადგენდა და 

არასრულად, თუმცა მაინც, ითვალისწინებდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების ნაწილს. მაგრამ  

არსებითად პრობლემური იყო მათი გავლენა 2020 წლის შემოდგომაზე იუსტიციის საბჭოს მიერ 

გამოცხადებულ სამ კონკურსზე. ცვლილებების მიღების პერიოდში პირველი კონკურსის ფარგლებში 

იუსტიციის საბჭოს კანდიდატებთან გასაუბრების პროცესი თითქმის დასრულებული ჰქონდა4. 2021 

წლის პირველი აპრილის კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, ამ ცვლილებების ამოქმედებამდე მიმდინარე 

შერჩევის პროცედურა უნდა გაგრძელებულიყო ამავე კანონით გათვალისწინებული „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ახალი ნორმების შესაბამისად. 

ამასთანავე, იგივე მუხლი ითვალისწინებდა დამატებითი განცხადებების მიღებას უკვე გამოცხადებული 

კონკურსების ფარგლებში, რომლებთან მიმართებითაც კანდიდატთა რეგისტრაციის პროცესი უკვე 

დასრულებული იყო.  

საკანონმდებლო ორგანოს გადაწყვეტილება უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის 

მიმდინარე პროცესების გაგრძელებასთან დაკავშირებით განხილვის საგანი გახდა ეუთოს/ODIHR-ის 

მიერ მომზადებულ ანგარიშში5.  ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში არაერთხელ აღინიშნა, 

რომ საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებისას სახელმწიფომ რამდენჯერმე არ 

გაითვალისწინა მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციები. კერძოდ, განიმარტა, რომ „ვენეციის კომისიამ 

გამოაქვეყნა სამართლებრივი დასკვნა, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა გარკვეული 

პრობლემური ასპექტების მოგვარება, მთავარი პრობლემები მაინც დარჩა აღმოსაფხვრელი, მათ შორის 

ბევრი ის პრობლემა, რომლებიც ODIHR-ის წინა ანგარიშებში იყო ასახული.”6 ამასთანავე, ვენეციის 

                                                             
3 იხილეთ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონი - https://bit.ly/3n7EF9a  
4 დაიწყო 2020 წლის 10 დეკემბერს და გაგრძელდა 2021 წლის 27 აპრილამდე. აპრილის თვეში სულ 6 მოსამართლეობის 

კანდიდატთან ჩაინიშნა გასაუბრება. 
5 იხილეთ საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის შესახებ ეუთოს/ODIHR-ის 

მესამე ანგარიში, დეკემბერი 2020 – ივნისი 2021. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3qYwltE  
6 იქვე, გვ. 11 

https://bit.ly/3n7EF9a
https://bit.ly/3qYwltE


 

7 
 

კომისიამ თავის გადაუდებელ დასკვნაში კანდიდატთა მიმართ თანასწორი მოპყრობის 

უზრუნველსაყოფად სრულიად ახალი შერჩევის პროცედურის დაწყების რეკომენდაცია გასცა.7 ასევე, 

დასკვნის სახით მოუწოდა საკანონმდებლო ორგანოს, შეცვლილიყო საბჭოს შემადგენლობა შემდგომი 

გადაწყვეტილებების მისაღებად.8 

საერთაშორისო ორგანიზაციების კვალდაკვალ, კოალიციამ „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 

მართლმსაჯულებისათვის“ აღნიშნული ცვლილებები კვლავ ფრაგმენტულად შეაფასა და განმარტა, 

რომ იგი სრულად იყო მოწყვეტილი ქვეყანაში შექმნილ რეალობას.9 კოალიციის მოსაზრებით: “იმ 

პირობებში, როდესაც ქვეყანაში მწვავე პოლიტიკური კრიზისია, ხოლო სასამართლო სისტემას მართავს 

მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფი - კლანი, შემოთავაზებული ცვლილებები, მმართველი პოლიტიკური 

ძალის მიერ, სასამართლო რეფორმის იმიტაციის მცდელობას წარმოადგენს. ხელისუფლებას და 

ოპოზიციას შორის შეთანხმების მიღწევის გარეშე მსგავსი ცვლილებები სასამართლოში არსებულ 

ფუნდამენტურ პრობლემებზე ვერავითარ გავლენას ვერ მოახდენს.”10  

 

2021 წლის 30 დეკემბრის ცვლილებები 

2021 წლის 22 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის წევრების ჯგუფის11 მიერ ინიცირებული იქნა 

საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში 

„საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ“12. აღნიშნული ცვლილებათა პაკეტი 

მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის კუთხით მნიშვნელოვან საფრთხეებს შეიცავდა. 

იგი შეეხებოდა, როგორც მოსამართლეთა მივლინების მანკიერი პრაქტიკის საკანონმდებლო 

რეგულირების ჩარჩოებში დაბრუნებას, ასევე დისციპლინური გადაცდომისა და სახდელის სახეების 

დამატებას, დისციპლინური სამართალწარმოების შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 

გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი კვორუმის შემცირებასა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრების თანამდებობაზე ზედიზედ ორჯერ ერთი და იმავე პირის არჩევის აკრძალვის გაუქმებას.  

ინიციატორები მოითხოვდნენ პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას, რადგან, მათი მოსაზრებით, 

საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით გათვალისწინებული საკითხის დროულად მოწესრიგების 

საჭიროებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილი იყო  საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება არ 

გადადებულიყო 2022 წლის გაზაფხულამდე13. მიუხედავად იმისა, რომ განმარტებით ბარათში 

არაერთხელაა აღნიშნული ცვლილებათა გატარების აუცილებლობა, იგი მოკლებულია შინაარსობრივ 

საფუძვლებს ცვლილებათა პაკეტის მიღების მნიშვნელობისა და კანონპროექტის დაჩქარებული წესით 

განხილვის საჭიროების თვალსაზრისით. ინიციატივის ავტორები არცერთ შემთხვევაში არ ასაბუთებენ 

                                                             
7 იხილეთ ვენეციის კომისიის 2021 წლის 28 აპრილის გადაუდებელი დასკვნა “საერთო სასამართლოების შესახებ” 

საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3f4pU2D  
8 იქვე 
9 იხილეთ კოალიციის „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” განცხადება - https://bit.ly/3q5PeeQ  
10 იქვე 
11 გივი მიქანაძის, გიორგი ამილახვარის, ანრი ოხანაშვილის, დავით მათიკაშვილის, რატი იონათამიშვილის, ალუდა 

ღუდუშაურის და გურამ მაჭარაშვილის მიერ. 
12 საქართველოს ორგანული კანონის პროქეტი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3qdDRl0   
13 30 დეკემბრის შემდგომ საქართველოს პარლამეტში იწყება სესიებს შორის პერიოდი. საგაზაფხულო სესიაზე მუშაობას 

პარლამენტი 2022 წლის 1-ლი თებერვლიდან იწყებს. განმარტებითი ბარათი საქართველოს ორგანული კანონის 
პროქეტის „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
შესახებ. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/3FendpY  

https://bit.ly/3f4pU2D
https://bit.ly/3q5PeeQ
https://bit.ly/3qdDRl0
https://bit.ly/3FendpY
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პროექტის განხილვის 2 თვით ადრე დაწყების აუცილებლობას, ან მის გავლენას არსებულ 

მართლმსაჯულების სისტემაზე. 

დაუსაბუთებელია, ასევე, 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება აღნიშნული პროექტის დაჩქარებული წესითა და პარლამენტის სხდომის ერთ დღეს 

ორი მოსმენით განხილვის შესახებ14. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასევე ის ფაქტიც, რომ პროცედურა არ 

იყო საზოგადოებისთვის გამჭვირვალე. კომიტეტის სხდომის ჩანიშვნის შესახებ ინფორმაცია 

დაახლოებით 2 საათით ადრე გასაჯაროვდა, ხოლო კანონპროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი კომიტეტის 

სხდომის დაწყებამდე. სხდომა გამოირჩეოდა სამოქალაქო სექტორის მიმართ აშკარად უპატივცემულო 

და აგრესიული დამოკიდებულებით, სადაც არ გაითვალისწინეს და შესაბამისი ყურადღებით არ 

მოისმინეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიერ გაჟღერებული კრიტიკა.  

2021 წლის 27 დეკემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დაჩქარებული წესით განსახილველ 

საკითხებზე იმსჯელა და კანონპროექტს მხარი დაუჭირა15. საქართველოს პარლამენტმა კი 30 

დეკემბერს საბოლოო მოსმენით 81 ხმით მიიღო იგი.16 კანონპროექტის  საბოლოო რედაქციის17 

თანახმად: 

● მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების ვადა გაიზარდა 1 წლიდან 2 წლამდე. 

მივლინების ვადის გაგრძელება მოსამართლის თანხმობის გარეშე შესაძლებელი გახდა 

არაუმეტეს 2 წლით. მოსამართლის მივლინება შესაძლებელი გახდა, როგორც რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოდან სააპელაციო სასამართლოში, ისე, პირიქით. ამასთან, გაიწერა, 

რომ მივლინება დასაშვებია მხოლოდ აუცილებლობის არსებობის შემთხვევაში, როდესაც ამას 

მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები (რაიონულ (საქალაქო) ან სააპელაციო 

სასამართლოში მოსამართლის ნაკლებობა, განსახილველ საქმეთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა 

ან/და სხვა ობიექტური გარემოება). მოსამართლის მივლინება მისი თანხმობის გარეშე 

შესაძლებელი გახდა მხოლოდ 10 წელიწადში ერთხელ. ამასთან, ორგანული კანონის 

ტექსტიდან ამოღებულ იქნა მივლინებასთან დაკავშირებით იუსტიციის საბჭოს მიერ 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება. აღნიშნული გადაწყვეტილება 

ექვემდებარება გასაჩივრებას უზენაესი სასამართლოს საკვალიფიკაციო პალატაში; 

დისპიცლინური სამართალწარმოების ვადები შემცირდა შემდეგ შემთხვევებში: 

⮚ დამოუკიდებელი ინსპექტორის მიერ საჩივრის (განცხადების) ავტორის მიმართ 

ხარვეზის აღმოფხვრის ვადა შემცირდა 10-დან 5 დღემდე. შესაბამისი საჩივრის, 

განცხადების ან სხვა ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

მიერ ინფორმაციის საფუძვლიანობის შემოწმების ვადა შემცირდა 2-დან 1 თვემდე; 

⮚ ასევე, შემცირდა დისციპლინური საქმის გამოკვლევის ვადა. 2 თვის ნაცვლად გამოკვლევა 

უნდა დასრულდეს მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 თვეში; 

                                                             
14 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2921 წლის 27 დეკემბრის N110/4 გადაწყვეტილება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია:  https://bit.ly/3r0qYdo  
15 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/33ptEcx  
16 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/33kVW7J  
17 საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ - საბოლოო. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია:https://bit.ly/3qcBoay  

https://bit.ly/3r0qYdo
https://bit.ly/33ptEcx
https://bit.ly/33kVW7J
https://bit.ly/3qcBoay
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⮚ დისციპლინური საქმის განხილვის ვადა შემცირდა 2 თვიდან 1 თვემდე; 

⮚ სადისციპლინო პალატის მიერ საჩივრის დასაშვებობის შემოწმებისა და ხარვეზის 

გამოწორების ვადები 10 დღიდან შემცირდა 5 დღემდე; 

⮚ ცვლილებების თანახმად, 1 თვიდან 15 დღემდე შემცირდა სადისციპლინო პალატის მიერ 

სადისციპლინო საჩივრის განხილვისა და ობიექტური გარემოებების არსებობის 

შემთხვევაში საქმის განხილვის გაგრძელების ვადები. 

 

იუსტიციის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო კვორუმი სრული შემადგენლობის 

2/3-დან სრული შემადგენლობის უმრავლესობამდე შემცირდა შემდეგ შემთხვევებში: 

⮚ სადისციპლინო საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება; 

⮚ იუსტიციის საბჭოს მიერ მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის დაწყებისა და 

მოსამართლისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევის შესახებ დასაბუთებული 

გადაწყვეტილების მიღება; 

⮚ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მოსამართლის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის 

შესახებ დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება; 

⮚ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სადისციპლინო კოლეგიის გადაწყვეტილების 

გასაჩივრების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. 

 

● თუ მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში კენჭისყრის შედეგად 

კანდიდატი მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე ვერ გამწესდა, კენჭისყრის დასრულების 

შემდგომ, კანდიდატის თანხმობის შემთხვევაში, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 3 წევრს ენიჭება 

საბჭოსთვის მიმართვის უფლებამოსილება, რათა ხელახლა ეყაროს კენჭი ამ კანდიდატს 

კონკურსის ფარგლებში ვაკანტურად დარჩენილ რომელიმე თანამდებობაზე. ხელახალი 

კენჭისყრის ჩატარებისთვის საჭირო კვორუმად დამსწრე წევრთა უმრავლესობა გაიწერა; 

 

● შეიცვალა ასევე საქმეთა განხილვიდან მოსამართლეთა ჩამოცილების წესი. იუსტიციის საბჭოს 

მიენიჭა დამოუკიდებელი ინსპექტორის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე, სრული 

შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერით, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 

სადისციპლინო კოლეგიისადმი მიმართვის უფლებამოსილება პირველი ან მეორე ინსტანციის 

სასამართლოების მოსამართლის საქმის განხილვისგან ჩამოცილების შესახებ 

გადაწყვეტილების მისაღებად, თუ სახეზეა: 

⮚ მოსამართლის მიმართ დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დევნა; 

⮚ რაიონული (საქალაქო) ან სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის მიმართ  ამ კანონის 

758 მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი წესით დაწყებულია  დისციპლინური დევნა 

და არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ თანამდებობაზე დარჩენით იგი ხელს 

შეუშლის დისციპლინურ სამართალწარმოებას, ან/და დისციპლინური გადაცდომით 

გამოწვეული ზიანის ანაზღაურებას ან/და განაგრძობს სამუშაო დისციპლინის 

დარღვევას; 

ასევე ჩამოყალიბდა საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო 

კოლეგიის მიერ გადაწყვეტილების მიღებისა და უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო 
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პალატაში  მისი გასაჩივრების უფრო დეტალური პროცედურა. ამასთან, საქმეთა განხილვიდან 

მოსამართლეთა ჩამოცილების შემთხვევაში გადაწყვეტილების მოქმედების ვადაში 

მოსამართლეს უნარჩუნდება „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-40 

მუხლით გათვალისწინებული უფლებები, თუმცა უფლებამოსილების შეჩერებიდან 

გამომდინარე ასევე ჩერდება მასზე ხელფასის და სხვა მატერიალური შეღავათების გაცემა; 

 

● გაუქმდა აკრძალვა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების თანამდებობაზე ზედიზედ ორჯერ 

ერთი და იმავე პირის არჩევის წესის შესახებ;  

 

● იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებებიდან ამოღებული იქნა დამოუკიდებლი 

ინსპექტორის სამსახურის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და სტრუქტურის, თანამდებობრივ 

სარგოსა და დასახელებებს დადგენის უფლებამოსილება. ეს უფლებამოსილება გადაეცა 

დამოუკიდებელ ინსპექტორს; 

 

● არსებითად გამკაცრდა მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძველი და 

დისციპლინური გადაცდომის სახეები. ცვლილებების თანახმად, მოსამართლის დისციპლინურ 

გადაცდომად ჩაითვლება მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით; მოწოდება პოლიტიკური შინაარის განცხადებებისგან 

თავის შეკავების შესახებ შეიძლება დასაშვები იყოს, თუმცა მართლმსაჯულების 

განმახორციელებელი პირის მიმართ დისციპლინარული პასუხიმგებლობის დაკისრება საჯარო 

გამოხატვის საფუძველზე დაუშვებელია. ამავე მუხლში მოხდა საპროცესო კანონმდებლობით 

დადგენილი ვადების დაუცველობის გამო დისციპლინარული დარღვევის სახის უფრო 

კონკრეტული ჩამოყალიბება. კერძოდ, მუხლს დაემატა ჩანაწერი „უშუალოდ 

მართლმსაჯულების განხორციელებასთან დაკავშირებული“ ობიექტური გარემოებები; 

 

● დისციპლინური სახდელის სახეებს დაემატა მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 

შესაბამის პროგრამაში ჩართვა, ასევე აღინიშნა, რომ შენიშვნა, საყვედური, მკაცრი საყვედური, 

მოსამართლის თანამდებობიდან გათავისუფლება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 

ძირითად დისციპლინურ სახდელად. ხოლო, სასამართლოს თავმჯდომარის, სასამართლოს 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილის ან მოადგილის, სასამართლოს კოლეგიის ან პალატის 

თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლება, ხელფასის 5%-დან 20%-მდე დაქვითვა 

შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ძირითად, ისე დამატებით დისციპლინურ სახდელად. 

შესაბამისად, ჩამოყალიბდა როგორც ძირითადი, ასევე დამატებითი დისციპლინური 

სახდელები; 

 

● დამოუკიდებელი ინსპექტორის აცილებისას საკითხს განიხილავს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

3-წევრიანი კოლეგია, რომლის შემადგენლობაც უფრო კონკრეტულად განისაზღვრა - 2 

მოსამართლე და 1 არამოსამართლე წევრით; 

 

● სრულად იქნა ამოღებული საქმის განხილვისა და სხვა თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა 

განხორციელებისაგან მოსამართლის ჩამოცილების აკრძალვის მუხლი. ამ მუხლის თანახმად 

„დაუშვებელია საქმის განხილვისა და სხვა თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა 

განხორციელებისაგან მოსამართლის ჩამოცილება მის მიმართ დისციპლინური 
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სამართალწარმოების დაწყების, მისი დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემის ან მისთვის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და სახდელის დაკისრების გამო, გარდა ამ კანონის 7550 

მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა”; 

 

● ძირითადი და დამატებითი დისციპლინური სახდელების ჩამოყალიბებიდან გამომდინარე, 

ცვლილებები რიგ შემთვევებში ითვალისწინებს არა ერთი, არამედ რამდენიმე დისციპლინური 

სახდელის დაკისრების შესაძლებლობას. კერძოდ, როდესაც მხოლოდ ძირითადი 

დისციპლინური სახდელი ვერ უზრუნველყოფს დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზნის 

მიღწევას, სადისციპლინო კოლეგია უფლებამოსილია მასთან ერთად გამოიყენოს დამატებითი 

დისციპლინური სახდელები. 

2021 წლის განმავლობაში სასამართლოს არსებითი რეფორმა პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთ 

მთავარ საკითხს წარმოადგენდა, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმების მიხედვით, ინკლუზიურად, 

კონსენსუსის საფუძველზე უნდა განხორციელებულიყო ოპოზიციური პარტიების მონაწილეობით. 

თუმცა, მმართველი პარტია ამ შეთანხმების ერთგული არ დარჩა, იგი ჯერ საკუთარი ინიციატივით 

გავიდა შეთანხმებიდან და უარი თქვა ყველა ნაკისრ ვალდებულებაზე, ხოლო წლის ბოლოს, 

ნაჩქარევად, კვლავ ერთპარტიულად წარმოადგინა და მხარი დაუჭირა „საერთო სასამართლოების 

შესახებ” ორგანულ კანონში ცვლილებების განხორციელებას. აღნიშნული ცვლილებების შინაარსის 

გაცნობის შემდეგ აშკარა ხდება, რომ ისინი  მართლმსაჯულების სისტემის არა გაჯანსაღების, არამედ 

კიდევ უფრო შესუსტებისკენაა მიმართული, რომლებიც არ ითვალისწინებს საქართველოს საერთო 

სასამართლოებში არსებულ კონტექსტს, კლანურ მმართველობას და თავიდან ნერგავს წარსულ 

მავნებლურ პრაქტიკას. ამ ცვლილებების ინიცირება დიდი ალბათობით მოსამართლეთა ნაწილის18 

მიერ „კლანისგან” განსხვავებული პოზიციის სოციალურ ქსელსა და მედიაში საჯაროდ დაფიქსირებასა 

და  რამდენიმე მოსამართლის19 მიერ ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის, საქმესთან დაკავშირებით  

მოსაზრებების გამოხატვას მოჰყვა, რომელიც მიზნად „მეამბოხე” მოსამართლეების ქმედებების 

აღკვეთას ისახავს.  

მმართველმა პოლიტიკურმა ძალამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა სასამართლო სისტემაში არსებულ 

მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან თანამშრომლობითი ურთიერთობის არსებობა მისთვის „ურჩი” 

მოსამართლეების მიმართ „სადამსჯელო ღონისძიებების” განხორციელების შესაძლებლობის 

მინიჭებით. არ არსებობს ლოგიკური და დამაჯერებელი არგუმენტები, თუ რატომ გახდა საჭირო ამ 

ცვლილებების მიღება დაჩქარებულად და როგორ გააუმჯობესებს ეს მართლმსაჯულების სისტემაში 

არსებულ მდგომარეობას. უნდა აღინიშნოს, რომ დისციპლინური სამართალწარმოების 

პროცედურულად გაწერილი ვადებისა და იუსტიციის საბჭოს მიერ გადაწყვეტილებების მისაღებად 

აუცილებელი ხმათა რაოდენობის შემცირება მხოლოდ და მხოლოდ ხელს შეუწყობს მოსამართლეთა 

„კლანს”, უფრო მარტივად და სწრაფად მიიღოს ისეთი მოსამართლეების „დასჯის” შესახებ 

გადაწყვეტილება, რომლებიც ღიად გამოხატავენ მათი პოლიტიკისაგან განსხვავებულ მოსაზრებებს. 

ამასთან, იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებს, რომლებიც პოტენციურად არ გაიზიარებენ 

მოსამართლე წევრების პოზიციებს, ფაქტობრივად იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებებზე 

                                                             
18 მოსამართლეთა ვინაობა და გამოხატული მოსაზრებები იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/3qG9OTe  
19 ეს მოსამართლეები არიან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე თეა სოხაშვილი-ნიკოლაიშვილი 

(https://bit.ly/3AbWSb5) და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლიანა ორკოდაშვილი 
(https://bit.ly/3rt7U7P, 01:16:25-01:34:39) 

https://bit.ly/3qG9OTe
https://bit.ly/3AbWSb5
https://bit.ly/3rt7U7P
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ზემოქმედების კიდევ უფრო ნაკლები ბერკეტი ექნებათ. გარდა ამისა, შესაძლებელია ითქვას ისიც, რომ 

დისციპლინური გადაცდომისა და სახდელის სახეების დამატება და მათი გამოყენების წესის 

ცვლილება, ისევე, როგორც მოსამართლეთა მივლინების ახლებური წესი სწორედ უშუალოდ „ურჩი” 

მოსამართლეების ქმედებების მოთოკვისკენაა მიმართული, რომელთაც მნიშვნელოვნად შეეზღუდათ 

ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა და გამოხატვის თავისუფლება და კვლავ დაექვემდებარნენ მათი 

თანხმობის გარეშე სხვა სასამართლოში (მათ შორის ქვედა ინსტანციის სასამართლოში) მივლინების 

შესაძლებლობას 4 წლამდე ვადით. გარდა ამისა, მივლინების გზით შესაძლებელი გახდა 

მოსამართლის პირველი ინსტანციის სასამართლოდან მეორე ინსტანციის სასამართლოში გადაყვანაც. 

აღნიშნული შესაძლოა ბოროტად იქნას გამოყენებული მოსამართლეთა „კლანის” მიერ სააპელაციო 

სასამართლოში მათი ერთგული მოსამართლის მივლინებით კონკრეტული კატეგორიის დავების 

განსახილველად, რომელთა მიმართაც შესაძლოა პოლიტიკური ან კერძო ინტერესი არსებობდეს. რაც 

შეეხება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების თანამდებობაზე ზედიზედ ორჯერ ერთი და იმავე პირის 

არჩევის გაუქმებას, აღნიშნული ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ მომავალში „კლანის” ის 

წარმომადგენლები, რომლებიც წინა მოწვევის საბჭოს შემადგენლობაში იყვნენ, კვლავ იქნებიან 

არჩეული იუსტიციის საბჭოს წევრებად და უშუალოდ შეძლებენ ჩართვას სასამართლო სისტემისათვის 

საზიანო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

საბოლოო ჯამში, უნდა აღინიშნოს, რომ საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში 

განხორციელებული ცვლილებები უარყოფითად აისახება და მნიშვნელოვნად დააზიანებს, როგორც 

ინდივიდუალურ მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას, ისე ხელს შეუშლის მართლმსაჯულების 

სისტემის გაჯანსაღებას, სათავეშივე ჩაახშობს რა მოსამართლეთა მხრიდან  განსხვავებული და 

კრიტიკული აზრის დაფიქსირების შემთხვევებს. 

2021 წლის დეკემბრის ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა კოალიცია „დამოუკიდებელი 

და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“, რომელმაც თავის განცხადებაში კანონპროექტის 

დაჩქარებული წესით განხილვის გადაწყვეტილებას „შემაშფოთებელი” უწოდა და, ასევე, ხაზი გაუსვა 

წარსულ უარყოფით პრაქტიკასთან მსგავსებას20. საზოგადოებრივი კრიტიკისა და უნდობლობის ფონზე 

კოალიციამ მოუწოდა საქართველოს პარალმენტს ინიცირებული კანონპროექტის განხილვის 

შეჩერებისა და კონსენსუსზე, საზოგადოების ფართო მონაწილეობაზე ორიენტირებული ფორმატის 

შექმნისაკენ მართლმსაჯულების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმის საჭიროების შესასწავლად და 

შესაბამისი ცვლილებების მოსამზადებლად21. კოალიციის შეფასებით, „დისციპლინური გადაცდომისა 

და სახდელის სახეების დამატება პირდაპირ ეწინააღმდეგება მოსამართლეთა ინდივიდუალურ 

დამოუკიდებლობას.”22 განცხადების თანახმად,  კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებები 

მიზნად ისახავს კონკრეტული მოსამართლეების დასჯასა და სისტემაში განსხვავებული აზრის სრულად 

გაქრობას. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ 14-მა მოსამართლემ23 აღნიშნული საკანონმდებლო 

ინიციატივა დაგმო24. მოსამართლეთა ჯგუფმა აღნიშნა, რომ ამ კანონპროექტის მიღებით 

                                                             
20 იხილეთ კოალიციის „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” განცხადება - https://bit.ly/3neis9M   
21 იქვე 
22 იქვე  
23 ეკა არეშიძე, ეკატერინე გასიტაშვილი, ლევანი დარბაიძე, დევი დევიძე, გიორგი ებანოიძე, ციცინო კიკვაძე, მანანა 

მესხიშვილი, ზაზა მარტიაშვილი, მადონა მაისურაძე, ქეთევან მესხიშვილი, თეა სოხაშვილი – ნიკოლაიშვილი, მამუკა 
წიკლაური, თამარ ხაჟომია, ბადრი ნიპარიშვილი. 

24 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3JZQesT   

https://bit.ly/3neis9M
https://bit.ly/3JZQesT
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დაკანონდებოდა ყველა ის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, რომელიც მოსამართლეთა დევნის 

ეფექტიან და გამოცდილ მეთოდებად მიიჩნეოდა წლების განმავლობაში. განცხადების თანახმად, 

„იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის შესაძლებლობის მიცემა, არაგანჭვრეტადი საკანონმდებლო 

ჩანაწერის საფუძველზე, მოსამართლის მიერ გამოხატული აზრის მიზანშეწონილობა შეაფასოს, ხმათა 

მარტივი უმრავლესობით, თავისუფალი სიტყვისთვის მოსამართლეები დისციპლინურად დევნოს, 

არანებაყოფლობით სხვა სასამართლოში მიავლინოს, არის იერიში ინდივიდუალურ, დამოუკიდებელ და 

თავისუფალ მოსამართლეებზე“.25  

2021 წლის მიწურულს ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ეს ნაჩქარევი 

ნაბიჯები ყურადღების მიღმა არ დარჩენილა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის. აშშ-ის საელჩოს 

შეფასებით: „მმართველმა პარტიამ ძირი გამოუთხარა მთავრობის ანგარიშვალდებულებას .... ზიანი 

მიაყენა ცალკეული მოსამართლის დამოუკიდებლობას საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში 

ცვლილებების განხორციელებით და შეასუსტა ნდობა სასამართლოს მიმართ უზენაესი სასამართლოს 

კიდევ ერთი მოსამართლის დანიშვნით, რაც შერჩევის ხარვეზიანი პროცესით განხორციელდა.“26 

მედიასთან საუბრისას აშშ-ს ელჩმა მწუხარება გამოთქვა, როგორც აღნიშნული კანონპროექტის მიმართ, 

ასევე ამავე პერიოდში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების გამო. აშშ-ის ელჩმა კელი 

დეგნანმა საქართველოს პარლამენტში განვითარებული პროცესები „დაჩქარებულად” შეაფასა და 

განმარტა, რომ ორივე კანონპროექტი „ძალიან მნიშვნელოვანი” და „სენსიტიური” იყო, შესაბამისად, 

განსჯისთვის ფართო კონსულტაციებს და დროს მოითხოვდა.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 იქვე  
26 იხილეთ აშშ-ის საელჩოს განცხადება - https://cutt.ly/BU1EaME  
27 იხილეთ აშშ-ის ელჩის, კელი დეგნანის განცხადება - https://ge.usembassy.gov/ambassador-degnans-remarks-to-media-at-

parliament/    

https://cutt.ly/BU1EaME
https://ge.usembassy.gov/ambassador-degnans-remarks-to-media-at-parliament/
https://ge.usembassy.gov/ambassador-degnans-remarks-to-media-at-parliament/
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II. საკადრო ცვლილებები  

2.1. იუსტიციის უმაღლეს საბჭო28 

მოსამართლე წევრები 

2021 წელს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებები განხორციელდა. იგი 6-

მა მოსამართლე წევრმა დატოვა, მათგან 4-ს29 უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა, 2-მა30 კი 

განცხადებით მიმართა იუსტიციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადამდე ადრე შეწყვეტასთან 

დაკავშირებით. წარმოქმნილი ვაკანტური თანამდებობების შესავსებად საერთო სასამართლოების 

მოსამართლეთა კონფერენცია 2021 წლის 26 მაისსა და  31 ოქტომბერს გაიმართა.31  

2021 წლის 22 მაისს, აშშ-ის ელჩმა საქართველოში კელი დეგნანმა, ევროკავშირის ელჩმა კარლ 

ჰარცელმა და ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ნატალია ვუტოვამ წერილით 

მიმართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს კახა კუჭავას იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 

ახალი მოსამართლე წევრების დასანიშნად მიმდინარე კონკურსისა და უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურის დაპაუზების შესახებ32 „19 აპრილის შეთანხმების ფარგლებში, 

პოლიტიკურმა პარტიებმა აიღეს პასუხისმგებლობა, გაეტარებინათ მართლმსაჯულების ამბიციური 

რეფორმა. ისინი შეთანხმდნენ უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების დანიშვნის პროცესის 

შეწყვეტასა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებითი რეფორმის გატარებაზე, მათ შორის, დანიშვნების, 

შეფასებების, დაწინაურებების, დისციპლინური ზომებისა და საჩივრების კუთხით”. გავრცელებული 

წერილის საპასუხოდ  მოსამართლე დიმიტრი გვრიტიშვილმა, რომელიც იმავდროულად იყო იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე წევრი, სოციალურ ქსელ Facebook-ის გვერდზე გამოაქვეყნა მიმართვა.33 

განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ 2021 წლის 26 მაისს დანიშნული კონფერენცია არ უნდა 

გადადებულიყო. მეტიც, მოსამართლე გვრიტიშვილისათვის გაუგებარი იყო რა ცვლილებებზე 

საუბრობდნენ ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორები. მისივე შეფასებით, არაერთი მოწოდებისა და 

კრიტიკული შეფასების, მათ შორის აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის შეშფოთების, მიუხედავად,34 

საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ახალი მოსამართლეების დანიშვნით სისტემის რეპუტაცია არ 

დაზიანებულა.35  

ელჩების მოწოდებას გამოეხმაურა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს თავმჯდომარე, ნინო ქადაგიძეც. მისი შეფასებით, იმ პირობებში თუ ამ რეკომენდაციას 

გაითვალისწინებდნენ და შეაჩერებდნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირებას, ეს 

                                                             
28 დამატებით იხილეთ “საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის” მიერ მომზადებული ანგარიში „ადამიანის 

უფლებები საქართველოში 2021“. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/329luEe  
29 ირაკლი შენგელია, ვასილ მშვენიერაძე, ირაკლი ბონდარენკო და დიმიტრი გვრიტიშვილი. 
30 ეს მოსამართლე წევრები იყვნენ თამარ ონიანი და თეა ლეონიძე. მათ მიერ იუსტიციის საბჭოს დატოვების შესახებ, 

მიუხედავად ინფორმაციის მოპოვების არაერთი მცდელობისა, მხოლოდ უშუალოდ მოსამართლეთა კონფერენციაზე 
გახდა ცნობილი. 

31 იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციები - https://bit.ly/3G4l7tN, 
https://bit.ly/3JMUmw7  

32 იხილეთ აშშ-ის ელჩი საქართველოში კელი დეგნანის, ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელისა და “ევროპის საბჭოს” 
საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ნატალია ვუტოვას ერთობლივი განცხადება - https://cutt.ly/xYJJojf 

33 დიმიტრი გვრიტიშვილის 2021 წლის 23 მაისის განცხადება - https://cutt.ly/fYJKokx 
34 კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის განცხადება - https://cutt.ly/7YJLZOK; ასევე 

საქართველოში აშშ-ის ყოფილი ელჩის იან კელის განცხადება - http://tbl.ge/5mem; აშშ-ის სახელმწიფო მდივანის ენტონი 
ბლინკენის განცხადება - http://tbl.ge/5mc3; აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება - http://tbl.ge/5mcf 

35 იხილეთ დიმიტრი გვრიტიშვილის განცხადება - http://go.on.ge/2azy 

https://bit.ly/329luEe
https://bit.ly/3G4l7tN
https://bit.ly/3JMUmw7
https://cutt.ly/xYJJojf
https://cutt.ly/fYJKokx
https://cutt.ly/7YJLZOK
http://tbl.ge/5mem
http://tbl.ge/5mc3
http://tbl.ge/5mcf
http://go.on.ge/2azy
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გამოიწვევდა პირველი და მეორე ინსტანციების საქმიანობის შეჩერებას, შესაბამისად, ისინი ვერ 

წავიდოდნენ კონსტიტუციის მოთხოვნის წინააღმდეგ.36 

სახელმწიფო დეპარტამენტისა და სახელმწიფო მდივნის განცხადებების პარალელურად აშშ-ის ელჩმა 

საქართველოში, კენი დეგნანმა სანქციების შესაძლო დაწესებაზეც მიუთითა.37 

მოწოდებების მიუხედავად, 26 მაისს მოსამართლეთა კონფერენცია მაინც გამიართა და  

მოსამართლეებმა იუსტიციის საბჭოს წევრად გოჩა აბუსერიძე, ბადრი შონია, თემურ გოგოხია და ლევან 

მიქაბერიძე აირჩიეს38, ხოლო 31 ოქტომბრის კონფერენციაზე - გიორგი გოგინაშვილი და პაატა 

სილაგაძე.39 კონფერენციაზე კვლავ გაგრძელდა წინა წლების მანკიერი პრაქტიკა. იუსტიციის საბჭოს 

წევრობის არცერთ კანდიდატს არ წარუდგენია მოსამართლეებისათვის სასამართლო სისტემაში 

არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებთან, სისტემის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით 

ინდივიდუალური ხედვები. თუმცა, მათ მაინც დაიმსახურეს მოსამართლეთა აბსოლუტური 

უმრავლესობის მხარდაჭერა. 

კიდევ უფრო კრიტიკული და სახელმწიფოს იმიჯის დამაზიანებელი იყო მოსამართლე გვრიტიშვილის 

მიერ 27 ივნისს გაკეთებული განცხადება, სადაც მან მოსამართლეთა კორპუსში არსებული მოსაზრება 

გააჟღერა იმის თაობაზე, რომ თითქოს „ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების 

ქმედებები არ შეესაბამება დემოკრატიულ, სამართლებრივ და სუვერენულ სახელმწიფოსთან 

ურთიერთობის პრინციპებს.“40 მისივე თქმით, იუსტიციის სკოლაში გამართულ შეხვედრაზე 

დააფიქსირეს „მოთხოვნა ყველას მიმართ, სხვა სახელისუფლებო შტოები, არასამთავრობო 

ორგანიზაციები თუ სხვა ნებისმიერი სუბიექტი, ვინც ჩართულია, რამენაირი ფორმით პოლიტიკურ 

სამართლებრივ დისკუსიებში და აფიქსირებს საკუთარ მოწოდებებს და ულტიმატუმების ენით საუბრობს, 

მოვუწოდებთ, რომ შეწყვიტოს სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობაში ჩარევა და მისი 

ხელყოფის მცდელობა“.41 

ამ შეხვედრიდან მეორე დღეს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 

საქართველოს საერთო სასამართლების მოსამართლეთა მიმართვა.42 მიმართვაში, რომელსაც 

გავრცელებული ინფორმაციით 260 მოსამართლე აწერდა ხელს, ნათქვამია, რომ „სასამართლოს 

დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკურად მოტივირებული, მიზანმიმართული 

დეზინფორმაციის კამპანია, რომელშიც ჩართული არიან ცალკეული პოლიტიკური პარტიები, მათი 

გავლენის ქვეშ მოქმედი მედიასაშუალებები და ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციები.“43 

საყურადღებოა, რომ 31 ოქტომბერს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის 

მომდევნო დღეს, მოსამართლეთა კონფერენციის ჩანიშვნამ ქვეყანაში არსებული მწვავე პოლიტიკური 

კრიზისის ფონზე საზოგადოებაში საფუძვლიანი ეჭვი გააჩინა, რომ „კლანი“ ძალაუფლების 

განმტკიცების სურვილით ნაჩქარევად, არსებული კრიზისის გამოყენებითა და რეფორმების 

არარსებობის პირობებში ცდილობდა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას.  

აღნიშნული პროცესი მწვავედ გააკრიტიკა აშშ-ის საელჩომ, რომელმაც მიუთითა: „დასანანია, რომ 

                                                             
36 იხილეთ ნინო ქადაგიძის განცხადება - https://cutt.ly/pYJX3cz 
37 იხილეთ აშშ-ის ელჩის საქართველოში კენი დეგნანის განცხადება - http://tbl.ge/5md1 
38 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3r7BpO2 
39 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია -. https://bit.ly/3CWNqrC 
40 იხილეთ დიმიტრი გვრიტიშვილის 2021 წლის 27 ივნისის განცხადება - http://go.on.ge/2b4m 
41 იხილეთ დიმიტრი გვრიტიშვილის 2021 წლის 27 ივნისის განცხადება - https://cutt.ly/AYJVSAp 
42 იხილეთ საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართვა - https://cutt.ly/bYJV1KA  
43 იქვე. 

https://cutt.ly/pYJX3cz
http://tbl.ge/5md1
https://bit.ly/3r7BpO2
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სასამართლო სისტემამ ხელიდან გაუშვა შესაძლებლობა წარმოეჩინა გამჭვირვალობა და კვლავ ვერ 

შეძლო თავისი წევრების არჩევა კონკურენტული და დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის მეშვეობით.“44  

გარდა აშშ-ის საელჩოსა, პროცესი „ნაჩქარევად“, „გაუმჭვირვალედ“ და „არაკონკურენტულად“ მიიჩნია 

საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა კარლ ჰარცელმაც: „[დანიშვნები]  ეწინააღმდეგება საქართველოს 

ვალდებულებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, 

ანგარიშვალდებულების, ხარისხისა და ამ სისტემისადმი ნდობის გაზრდას, ევროკავშირი - საქართველოს 

ასოცირების შეთანხმების შესაბამისად.“45 მან მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ იუსტიციის საბჭოს 

ორი ახალი წევრის არჩევა ბოლო 4 თვის განმავლობაში „საქართველოში სასამართლო სისტემისა და 

კანონის უზენაესობის სფეროში რიგით მეხუთე უკან გადადგმულ ნაბიჯად“ შეაფასა.46  

ამ კრიტიკის საპასუხოდ მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციულმა კომიტეტმა 2021 წლის 4 

ნოემბერს განცხადება47 გაავრცელა, რომელშიც იგი დასავლელ პარტნიორებს ქვეყნის შიდა საქმეებში 

ჩარევასა და ვენის კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობაში 

ადანაშაულებდა: „საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური წარმომადგენლობის ყველა 

თანამშრომელი, ხელმძღვანელების ჩათვლით, დიპლომატიური ურთიერთობის შესახებ ვენის 

კონვენციის 41-ე მუხლის თანახმად, ვალდებულია - პატივი სცეს ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს 

კანონებსა და დადგენილებებს, არ ჩაერიოს მის საშინაო საქმეებში“ - ვკითხულობთ განცხადებაში. 

კომიტეტმა სასამართლოს მისამართით გამოთქმული კრიტიკის საპასუხოდ ქვეყნის იმიჯისათვის 

დამაზიანებლად განაცხადა: „ყველამ, მათ შორის ნებისმიერმა თანამდებობის პირმა თუ ორგანიზაციამ 

კარგად უნდა გააცნობიეროს, რომ მოსამართლეთა კონფერენციის აღნიშნული გადაწყვეტილება არც 

,,გაუგებარი“ და არც ,,უკან გადადგმული მე-5 ნაბიჯია“, არამედ - ის არის სწორედ სასამართლო 

ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გამოხატულება, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის 

რეალიზება.“ 

განცხადება გავრცელდა ადმინისტრაციული კომიტეტის შემდეგი შემადგენლობის სახელით:  

 ილონა თოდუა (კომიტეტის თავმდჯდომარე) - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 თამარ ოქროპირიძე - საქართველოს უზენაესი სასამართლო; 

 ნანა დარასელია - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 მერაბ ლომიძე - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 ლავრენტი მაღლაკელიძე - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 გიორგი ქაშაკაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლო; 

 ნათია ტოგონიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

 თინა ვაშაყმაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

 ნინო ბუაჩიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლო; 

ადმინისტრაციული კომიტეტის ამ განცხადებას მალევე გაემიჯნა მოსამართლეთა ნაწილი. მათ 

სოციალურ ქსელში ღია მხარდაჭერა და პატივისცემა გამოხატეს ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორების 

მიმართ. მოსამართლეებმა ყურადღება გაამახვილეს დასავლელი პარტნიორების წვლილზე 

საქართველოში კანონის უზენაესობისა და მართლმსაჯულების განმტკიცების თვალსაზრისით და 

მიუღებლად მიიჩნიეს მათ მიმართ ამგვარი ბრალდებების გაჟღერება.48 მათი შეფასებით, დაუშვებელი 

                                                             
44 ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება მოსამართლეთა კონფერენციის შესახებ იხილეთ ბმულზე - 

https://bit.ly/3G3th5O  
45 საქართველოში ევროკავშირის ელჩის, კარლ ჰარცელის, განცხადება იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/3InfWGO  
46 იქვე 
47 საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტის განცხადება იხილეთ ბმულზე -  

https://bit.ly/3DZzoXH ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრებ, მოსამართლეები:  
48 აღნიშნულ მოსამართლეთა განცხადებები იხილეთ ბმულებზე - https://bit.ly/3nTzUko, https://bit.ly/3FPYmsP   

https://bit.ly/3G3th5O
https://bit.ly/3InfWGO
https://bit.ly/3DZzoXH
https://bit.ly/3nTzUko


 

17 
 

იყო ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართით მსგავსი განცხადებების 

გაკეთება, მაშინ, როდესაც ეს ორი აქტორი წლებია უკვე აქტიურად არის ჩართული მართლმსაჯულების 

სისტემის გაძლიერებაში და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვან რესურსს გამოყოფს. ადმინისტრაციული 

კომიტეტის განცხადებას ჯამში 23 მოსამართლე გაემიჯნა სამივე ინსტანციის სასამართლოდან. ეს 

მოსამართლეები არიან:  

 

რაიონული / საქალაქო სასამართლოები:

● ეკა არეშიძე - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● ზაზა მარტიაშვილი - თბილისის 

საქალაქო სასამართლო; 

● თამარ ხაჟომია - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო 

● გიორგი ებანოიძე - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● ხათუნა ჯინორია - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● მანანა მესხიშვილი - თბილისის 

საქალაქო სასამართლო; 

● თამარ ჩიხლაძე - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● ლილი მსხილაძე - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● შორენა გუნცაძე - თბილისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● დავით წერეთელი - თბილისის 

საქალაქო სასამართლო; 

● მადონა მაისურაძე - რუსთავის 

საქალაქო სასამართლო; 

● ციცინო კიკვაძე - ქუთაისის საქალაქო 

სასამართლო; 

● ლევან დარბაიძე - გორის რაიონული 

სასამართლო; 

● ნინო გერგაული - გორის რაიონული 

სასამართლო; 

● ბადრი ნიპარიშვილი - თეთრიწყაროს 

რაიონული სასამართლო; 

● მამუკა წიკლაური - თელავის რაიონული 

სასამართლო; 

● დევი დევიძე - ბოლნისის რაიონული 

სასამართლო;

 

სააპელაციო სასამართლო

● ქეთევან მესხიშვილი - თბილისის 

სააპელაციო სასამართლო; 

● შოთა გეწაძე - თბილისის სააპელაციო 

სასამართლო; 

● გელა ბადრიაშვილი - თბილისის 

სააპელაციო სასამართლო; 

● თეა სოხაშვილი - თბილისის 

სააპელაციო სასამართლო;

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

● ნინო ბაქაქური; 

● ეკატერინე გასიტაშვილი. 
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არამოსამართლე წევრები 

მოსამართლე წევრებთან ერთად, იუსტიციის საბჭო 2021 წლის მარტსა და ივნისში 5-მა 

არამოსამართლე წევრმაც დატოვა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის გამო49, თუმცა, საქართველოს 

პარლამენტს იუსტიციის საბჭოში წარმოქმნილ ამ ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატთა შერჩევის 

პროცესი ამ დრომდე არ დაუწყია. ამრიგად, იუსტიციის საბჭო საქმიანობას მხოლოდ პრეზიდენტის მიერ 

არჩეული ერთადერთი არამოსამართლე წევრის, თამარ ღვამიჩავას, მონაწილეობით ახორციელებს, 

პარლამენტის მიერ არჩეული წევრებისა და, შესაბამისად, განსხვავებული აზრის მოსმენისა თუ 

გათვალისწინების გარეშე .  

 

2.2. საქართველოს უზენაესი სასამართლო 

2021 წელს საქართველოს პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს 11 ახალი მოსამართლე აირჩია, 

მათგან ცხრა 2020 წლის 7 ოქტომბერს დაწყებული შერჩევის პროცედურის ფარგლებში, ხოლო ორი - 

2020 წლის 2 ნოემბრისა და 20 ნოემბრის ანალოგიური პროცესების შედეგად. 

● გოჩა აბუსერიძე 

● გიორგი გოგიაშვილი 

● ლევან თევზაძე 

● გენადი მაკარიძე 

● რევაზ ნადარაია 

● თამარ ოქროპირიძე 

● ნინო სანდოძე 

● ბიძინა სტურუა 

● ლაშა ქოჩიაშვილი 

● თეა ძიმისტარაშვილი 

● ამირან ძაბუნიძე

 

უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული მათგანი სასამართლო სისტემის წარმომადგენელია და არცერთი არ 

არის სისტემის „გარედან“ მოსული კადრი. ამასთან, ახლად არჩეულ მოსამართლეთა შორის კვლავაც 

სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან 

დაკავშირებული/აფილირებული პირები არიან, რომელთა კეთილსინდისიერება და კომპეტენტურობა 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას50. აღნიშნული პროცესები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მოსამართლეთა 

„კლანი“ მმართველ პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობითა და შეთანხმებით აგრძელებს 

უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოზე თავისი გავლენების გავრცელებას. სამომავლო პერსპექტივაში 

კი ეს მნიშვნელოვნად დააზარალებს თავისუფალი, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო 

სისტემის შექმნის პროცესსა და ხელისუფლების ამ შტოს მიმართ საზოგადოების ნდობის აღდგენას. 

რაც შეეხება ახლად არჩეული მოსამართლეების გადანაწილებას უზენაესი სასამართლოს პალატებში, 

სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ისინი პალატებში 

შემდეგნაირად გადანაწილდნენ: 

● ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა - გოჩა აბუსერიძე, გიორგი გოგიაშვილი, გენადი მაკარიძე, 

თამარ ოქროპირიძე, ბიძინა სტურუა;51 

● სამოქალაქო საქმეთა პალატა - რევაზ ნადარაია, ლაშა ქოჩიაშვილი, თეა ძიმისტარაშვილი;52 

                                                             
49 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია -  https://bit.ly/3laWu6p  
50 უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასება. GDI, 2021. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: 

https://gdi.ge/uploads/other/1/1391.pdf  
51 იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3GJjjGw  
52 იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3EXY3MN  

https://bit.ly/3laWu6p
https://gdi.ge/uploads/other/1/1391.pdf
https://bit.ly/3GJjjGw
https://bit.ly/3EXY3MN
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● სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა - ლევან თევზაძე, ნინო სანდოძე;53 

რაც შეეხება ამირან ძაბუნიძეს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმს ამ ეტაპისთვის ჯერ არ 

მიუღია გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ რომელ პალატაში განახორციელებს იგი 

უფლებამოსილებას54. 

 

 

III. მოსამართლეთა დანიშვნები და გადაადგილება პირველ და 

მეორე ინსტანციის სასამართლოებში/პალატებში/კოლეგიებში 

კონკურსის წესით 

2020 წელს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პირველ და მეორე ინსტანციის სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი მხოლოდ ერთი კონკურსი (შემდგომში - მოსამართლეობის 

კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი) გამოაცხადდა, რომელიც არაგონივრულ ვადაში, 5 თვეში, 

დაასრულა.55 ამ დაგვიანების მიზეზად და გასამართლებლად ხშირად სახელდებოდა უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის მიმდინარე პროცესი, რომელიც დიდ დროსა 

და ენერგიას მოითხოვდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა მხრიდან56. გაჭიანურების მიზეზად, 

ასევე, თავად მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის ფარგლებში კანონით დადგენილ 

პროცედურულ ვადებსაც ასახელებდნენ.57 თუმცა, 2021 წელს იუსტიციის საბჭომ 3 ანალოგიური 

კონკურსის გამოცხადება, გასაუბრებების ჩატარება და 2  მათგანის დასრულებაც მოახერხა, რა დროსაც 

პარალელურად უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 3 პროცესის 

ფარგლებში ესაუბრებოდა და აფასებდა შესაბამის კანდიდატებს.  

მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი პირველი კონკურსი იუსტიციის საბჭომ 2021 წლის 22 

თებერვალს გამოაცხადა რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა 85 

ვაკანტურ თანამდებობაზე58, ხოლო მეორე კონკურსი 2 მარტს მოსამართლის 3 ვაკანსიაზე.59 პირველ 

კონკურსში მონაწილეობდა 56 კანდიდატი60, ხოლო მეორეში - 17.61 ორივე კონკურსში მონაწილეობას 

იღებდა 14 ერთი და იგივე კანდიდატი. 

2021 წლის 17 ივნისს იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ ორი კონკურსის შედეგად მოსამართლის 

თანამდებობაზე გამწესდა 47 პირი.62 შესაბამისად, 41 თანამდებობა კვლავ ვაკანტური დარჩა. 

დანიშნულ მოსამართლეთაგან სამოსამართლო გამოცდილების მქონე იყო 25, რომლებიც 

თანამდებობაზე უვადოდ გადაინიშნენ, ხოლო ამგვარი გამოცდილების არმქონე - 22, რომლებიც, 

                                                             
53 იხილეთ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3oSofmr  
54  2020 წლის 25 იანვრის მონაცემებით.  
55 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციები - 

https://bit.ly/3Gb8bSX, https://bit.ly/3zBFgoO  
56იხილეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი წევრის, დიმიტრი გვრიტიშვილის, პოსტი სოციალურ ქსელში - 

https://bit.ly/33oOWYb  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652116074964493&id=910065625836212  
57 იხილეთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ყოფილი მდივნის, გიორგი მიქაუტაძის, პოსტი სოციალურ ქსელში - 

https://bit.ly/3qBJIRx   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=993295151180717&id=370367130140192  
58  იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3INgKoS  
59 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3m4f0xJ  
60 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიები - https://bit.ly/3pP70BC  
61 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიები - https://bit.ly/3oRiYM2  
62 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3s2eALZ  

https://bit.ly/3oSofmr
https://bit.ly/3Gb8bSX
https://bit.ly/3zBFgoO
https://bit.ly/33oOWYb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1652116074964493&id=910065625836212
https://bit.ly/3qBJIRx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=993295151180717&id=370367130140192
https://bit.ly/3INgKoS
https://bit.ly/3m4f0xJ
https://bit.ly/3pP70BC
https://bit.ly/3oRiYM2
https://bit.ly/3s2eALZ
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შესაბამისად, თანამდებობაზე 3 წლის ვადით დაინიშნენ.63 აღსანიშნავია, რომ წინა კონკურსის მსგავსად 

სამოსამართლო გამოცდილების არმქონე მოსამართლეებთან მიმართებით კვლავაც გაგრძელდა 

უმეტესად ისეთი პირების დანიშვნის ტენდენცია, რომლებსაც წარსულში გარკვეული კავშირი ჰქონდათ 

სასამართლო სისტემასთან (მუშაობდნენ სასამართლოში ამა თუ იმ თანამდებობაზე). აღსანიშნავია 

ისიც, რომ ახლად დანიშნულ მოსამართლეებს შორისაა ასევე იუსტიციის საბჭოს ყოფილი 

არამოსამართლე წევრის, ლევან გზირიშვილის შვილიც, რომელიც მთელი თავისი უფლებამოსილების 

განმავლობაში აქტიურად უჭერდა მხარს „კლანისთვის“ სასურველი გადაწყვეტილებების მიღებას. 

შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების აღქმით, მისი შვილის მოსამართლედ დანიშვნა გამოჩენილი 

მხარდაჭრის გამო ლევან გზირიშვილისათვის გადაცემულ ერთგვარ „ჯილდოს“ წარმოადგენდა. 

რაც შეეხება მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევ მესამე კონკურსს, ის იუსტიციის საბჭომ 2021 

წლის 5 აგვისტოს გამოაცხადა 42 ვაკანტურ თანამდებობაზე.64 კონკურსის მეორე ეტაპზე მხოლოდ 13 

კანდიდატი გადავიდა65. 2021 წელს აღნიშნული კონკურსის დასრულება ვერ მოხერხდა. შესაბამისად, 

იგი კვლავაც მიმდინარეა. 

 

 

კონკურსის გარეშე 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 2021 წელსაც გაგრძელდა საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული 

კანონის 37-ე მუხლის საფუძველზე მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე გადაადგილების ტენდენცია. ეს 

პროცედურა ჯამში 6-ჯერ დაიწყო 2 მარტის66, 4 ივნისის67, 8 ივნისის68, 16 ივლისის69, 6 აგვისტოსა70 და 17 

დეკემბრის71 სხდომებზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან მიღებული 

                                                             
63 იქვე 
64 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3mqadXN  
65 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიები - https://bit.ly/3GI8d4O  
66 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 2 მარტის N1/12 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3s4kgoR  
67 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 4 ივნისის N1/44 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EY1hjl  
68 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 8 ივნისის N1/46 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3m4Cnr8  
69 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 16 ივლისის N1/137 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3DSvXkD  
70 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 6 აგვისტოს N1/151 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oRzY4O  
71 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 17 დეკემბრის სხდომის ოქმი. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3FdF28F  
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წერილის მიხედვით, 2021 წლის 8 ივნისსა და 6 აგვისტოს ინიცირებული პროცედურების შედეგად 

მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლეთა კონკურსის გარეშე დანიშვნა არ 

განხორციელებულა.72 

საანგარიშო პერიოდში კონკურსის გარეშე სასამართლო შეიცვალეს შემდეგმა მოსამართლეებმა: 

● პაატა ნოზაძე - იგი სიღნაღის რაიონული სასამართლოდან და დაინიშნა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლედ.73 აღსანიშნავია, რომ 2 მარტს 

გამოცხადებული პროცედურა სწორედ პაატა ნოზაძის განცხადების საფუძველზე დაიწყო, 

რომელმაც სასამართლოს შეცვლის მიზეზად ოჯახური და ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

დაასახელა. სხვა განცხადებები ამ პროცედურის ფარგლებში იუსტიციის საბჭოს არ მიუღია.74 

● თეა ლეონიძე - იგი ბოლნისის რაიონული სასამართლოდან თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში დაწინაურდა.75 საყურადღებოა, რომ 

მოცემულ პროცესში თეა ლეონიძის გარდა კიდევ 3 კანდიდატი იყო დარეგისტრირებული, თუმცა, 

მათ უკან გაიხმეს თავიანთი განცხადებები.76 როგორც უკვე აღინიშნა, თეა ლეონიძე იუსტიციის 

საბჭოს ყოფილი მოსამართლე წევრი იყო, შესაბამისად, მისი დაწინაურება  მოსამართლეთა 

„კლანის“ მიერ გამოჩენილი ერთგულებისათვის თეა ლეონიძისათვის  გადაცემულ ერთგვარ 

„ჯილდოდაც“ შეიძლება განვიხილოთ; 

● თამარ ოქროპირიძე - იგი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში 

დაწინაურდა.77 საყურადღებოა, რომ მის შემთხვევაშიც დაფიქსირდა დარეგისტრირებული 2 

კანდიდატის მიერ თავიანთი განცხადებების უკან გახმობის ფაქტი78, რაც იმის ეჭვს ბადებს, რომ 

პროცესი ორივე მოსამართლესთან მიმართებით ფასადური იყო და რეალურად წინასწარ იყო 

განსაზღვრული ამ ორი მოსამართლის დაწინაურება მოსამართლეთა „კლანის“ მიერ. ამასთან, 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ თამარ ოქროპირიძე ერთ-ერთი იმ მოსამართლეთაგანია, რომლებიც 

სწორედ მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან აფილირებულად აღიქმება; 

● ლავრენტი მაღლაკელიძე - იგი თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიიდან 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში დაწინაურდა79; 

● ეკატერინე კულულაშვილი - ლავრენტი მაღლაკელიძის მსგავსად ისიც თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო 

სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში დაწინაურდა80; 

                                                             
72 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2022 წლის 20 იანვრის N21/45-03-ო წერილი.  
73 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 17 მარტის N1/18 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3F2fTOE  
74 იქვე 
75 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 18 ივნისის N1/117 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3s6tO2L   
76 იქვე 
77 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 18 ივნისის N1/116 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3m8Bfma  
78 იქვე  
79 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის N1/141 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EYDfoh  
80 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის N1/142 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3pXKEOw  

https://bit.ly/3F2fTOE
https://bit.ly/3s6tO2L
https://bit.ly/3m8Bfma
https://bit.ly/3EYDfoh
https://bit.ly/3pXKEOw
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● გოჩა ჯეირანაშვილი - იგი ახალციხის რაიონული სასამართლოდან თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში დაწინაურდა81; 

● დავით მამისეიშვილი - იგი ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში დაწინაურდა82. დავით მამისეიშვილიც  

მოსამართლეთა „კლანთან“ აფილირებულ პირს წარმოადგენს. 

 

მოსამართლეთა გადაადგილება სასამართლოს პალატებში/კოლეგიებში 

2020 წლის მსგავსად, 2021 წელსაც გაგრძელდა მოსამართლეთა გადაადგილება საერთო 

სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონის 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 30-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

ხარვეზიანი ჩანაწერების საფუძველზე, რომლებიც ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე პალატისა თუ 

კოლეგიის შეცვლის შესაძლებლობას იძლევა. ამ მოსამართლეთა შორის კვლავაც არიან 

მოსამართლეთა გავლენიანი ჯგუფის წარმომადგენლები. უფრო კონკრეტულად, ამ მუხლების 

საფუძველზე პალატა/კოლეგია შეიცვალეს  შემდეგმა პირებმა: 

● ვასილ მშვენიერაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა83, მოგვიანებით კი დაინიშნა ამავე კოლეგიის 

თავმჯდომარედ.84 როგორც იუსტიციის საბჭოს განკარგულებიდან ირკვევა, თავმჯდომარის 

თანამდებობის დასაკავებლად სურვილი მხოლოდ ვასილ მშვენიერაძემ გამოთქვა; 

● სერგო მეთოფიშვილი - თავდაპირველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა კოლეგიიდან ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა85, ხოლო შემდეგ 

სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი 

განხილვის კოლეგიაში.86 ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადასვლიდან მალევე ისიც 

უკონკურენტოდ ამავე კოლეგიის თავმჯდომარედ დაინიშნა87; 

● ბადრი შონია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიიდან 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა88, მოგვიანებით კი ამავე კოლეგიის თავმჯდომარედ 

დაინიშნა89; 

                                                             
81 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის N1/143 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3s5Vk07  
82 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 29 ივლისის N1/144 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3dU1gkF  
83 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 19 მარტის N1/21 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/325Ctau  
84 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 20 სექტემბრის N1/165 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oYRFPQ  
85 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 24 მარტის N1/24 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3sotcFZ  
86 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 10 სექტემბრის N1/157 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3dSogAn  
87 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 5 აპრილის N1/32 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3GLA18f  
88 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 24 მარტის N1/23 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3yCremo  
89 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 5 აპრილის N1/33 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EYQUf3  
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● ალექსანდრე იაშვილი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიიდან სისხლის 

სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა90; 

● თეიმურაზ სიხარულიძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა91; 

● მიხეილ ჯინჯოლია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა92; 

● ირინა გოგოლაძე - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა93; 

● თამარ ოქროპირიძე - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გადავიდა94; 

● ლერი თედორაძე - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

პალატიდან ადმინისტრაციულ სააქმეთა პალატაში გადავიდა95; 

● პაატა სილაგაძე -  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიიდან სისხლის 

სამართლის საქმეთა პალატაში გადავიდა96; 

● ირინა ზარქუა - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატიდან 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გადავიდა97; 

● გია ბერაია - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატიდან 

სამოქალაქო საქმეთა პალატაში გადავიდა98; 

● ეკატერინე კულულაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის 

საქმეთა პალატიდან საგამოძიებო საქმეთა კოლეგიაში გადავიდა;99 

● გოჩა ჯეირანაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატიდან სამოქალაქო საქმეთა პალატაში გადავიდა100; 

                                                             
90 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 28 ოქტომბრის N1/179 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EYQUf3  https://bit.ly/3KcrYUK  
91 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 4 აგვისტოს N1/146 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oX3rdo  
92 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 4 აგვისტოს N1/147 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/30zDFTq  
93 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N1/156 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/323Soqd  
94 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 30 ივნისის N1/122 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3IVHXpe  
95 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 23 ივლისის N1/140 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oWP74E  
96 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N1/153 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3ISOst6  
97 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N1/154 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3m8FbDj  
98 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 7 სექტემბრის N1/155 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3E0YjJH  
99 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 22 ოქტომბრის N1/175 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33jM0vD  
100 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 23 დეკემბრის N1/198 განკარგულება.  ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/33XRpsb  

https://bit.ly/3EYQUf3
https://bit.ly/3KcrYUK
https://bit.ly/3oX3rdo
https://bit.ly/30zDFTq
https://bit.ly/323Soqd
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https://bit.ly/3m8FbDj
https://bit.ly/3E0YjJH
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https://bit.ly/33XRpsb
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● ლერი თედორაძე - ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

პალატიდან ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში გადავიდა101. 

 

 

IV. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა 

ზოგადი ინფორმაცია 

2020 წელთან შედარებით 2021 წელს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფრო მეტი, ჯამში, 48 სხდომა 

ჩატარდა. თვეების მიხედვით სხდომების რაოდენობა შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

 

„საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 49-ე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის გამართვამდე არანაკლებ 3 სამუშაო დღით ადრე 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდზე ქვეყნდება ინფორმაცია სხდომის გამართვის 

თარიღისა და დღის წესრიგის თაობაზე. თუმცა, გასული წლის მანკიერი პრაქტიკა იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოში 2021 წელსაც გაგრძელდა. სხდომათა შესახებ ინფორმაცია და დღის წესრიგი იუსტიციის საბჭოს 

ვებგვერდზე სხდომათა აბსოლუტურ უმრავლესობასთან მიმართებით სხდომის წინა დღეს, საღამოს 

ქვეყნდებოდა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს იუსტიციის საბჭოს ვებგვერდის ინტერფეისი 

სრულად განახლდა, რის შედეგადაც, განსხვავებით ძველისაგან, ახალ ვებგვერდზე შეუძლებელია 

ნებისმიერ დროს ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ, თუ როდის ჩაინიშნა კონკრეტულად ესა თუ ის 

სხდომა. ამ პროცესზე დაკვირვება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, ვებ გვერდზე 

განთავსებული კალენდრის გამოყენებით უწევს დაინტერესებულ პირს. შესაბამისად, იუსტიციის საბჭოს 

ამჟამად უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევა, თავი აარიდოს კანონით მასზე დაკისრებულ 

ვალდებულებას სხდომის გამოცხადებისა და დღის წესრიგის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. 

                                                             
101 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 23 ივლისის N1/140 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3nlR7lK  
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საყურადღებოა ისიც, რომ 2021 წელს იუსტიციის საბჭოს სხდომათა გადადების მაჩვენებელი წინა 

წელთან შედარებით გაცილებით მაღალი იყო (მათ შორის დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც 9 

დეკემბერს ჩატარებული იუსტიციის საბჭოს სხდომა მანამდე დაახლოებით 10-ჯერ გადაიდო 

მომდევნო დღისთვის), რაც იუსტიციის საბჭოს არაორგანიზებულობასა და არასტაბილურობაზე 

მეტყველებს. მნიშვნელოვანია, რომ 9 დეკემბრის სხდომაზე ბოლო საკითხად საქართველოს უზენაეს 

სასამართლოსთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები იყო გამოტანილი. უფრო 

კონკრეტულად, იუსტიციის საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 

მე-3 პროცესის ფარგლებში მომდევნო ეტაპზე გადაიყვანა 1 კანდიდატი, 3-ს კი უარი უთხრა.102 

შესაბამისად, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ამ სხდომის გადადების მთავარ მიზეზს მოსამართლეთა 

გავლენიან ჯგუფში ამ საკითხთან დაკავშირებით შეუთანხმებლობა წარმოადგენდა. ამასთან, 

განსხვავებით ძველი პრაქტიკისაგან, იუსტიციის საბჭოს ახალ ვებგვერდზე მხოლოდ წლის დასაწყისში, 

რამდენიმე სხდომასთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა ინფორმაცია მისი გადადების შესახებ. ამასთან, 

დაახლოებით 2021 წლის გაზაფხულიდან დღის წესრიგებში უკვე აღარ იყო მცირედ მიმოხილული 

საკითხთა შინაარსობრივი მხარე, რაც ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით იუსტიციის საბჭოს საქმიანობის გამჭვირვალობასთან მიმართებით უკან 

გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს.  

საანგარიშო პერიოდში არაერთხელ დაფიქსირდა სხდომის ოქმების დაგვიანებით გამოქვეყნების  

შემთხვევებიც (მაგალითად, 23 ივლისისა103 და 29 ივლისის104 სხდომის ოქმები დღემდე არ არის 

გამოქვეყნებული), რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო იუსტიციის საბჭოს საქმიანობაზე 

მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა თუ სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, 

რომლებიც ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გამო ვერ ახერხებდნენ იუსტიციის 

საბჭოს სხდომებზე პირადად დასწრებას.  

რაც შეეხება იუსტიციის საბჭოს მიერ განხილული საკითხების შინაარსობრივ მხარეს, კვლავაც 

დაფიქსირდა, როგორც ტექნიკური საკითხები (მაგალითად, მოსამართლისათვის ბინის დაქირავება, 

მისი საწვავით უზრუნველყოფა, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტისათვის ბიუჯეტის 

განსაზღვრაზე თანხმობის გაცემა, სარემონტო სამუშაოებზე თანხმობის გაცემა, მოსამართლეთა 

თანამდებობიდან გათავისუფლება უფლებამოსილების ვადის გასვლის გამო, ცნობად მისაღები 

საკითხები, რომლებზეც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას არ იღებს და ა.შ.), ისე 

კანონპროექტები და სასამართლო 

სისტემისათვის მნიშვნელოვანი 

საკითხები, რომლებზეც უშუალოდ 

იუსტიციის საბჭო იღებს 

გადაწყვეტილებებს (მაგალითად, 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი 

კონკურსის ინიცირება, მოსამართლის 

ვაკანტურ თანამდებობებზე მოსამართლის 

კონკურსის გარეშე დანიშვნის საკითხის 

ინიცირება, უზენაესი სასამართლოს 

კანდიდატთა შესარჩევ პროცედურასთან 

დაკავშირებული საკითხები, სასამართლოს 

                                                             
102 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 9 დეკემბრის N1/186 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3DRWTB8  
103 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის შესაბამისი ბმული - https://bit.ly/3e4ymye  
104 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდის შესაბამისი ბმული - https://bit.ly/3yCYB8z  

35%

13%

52%

ტექნიკური კანონპროექტები მნიშნელოვანი

https://bit.ly/3DRWTB8
https://bit.ly/3e4ymye
https://bit.ly/3yCYB8z
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/ პალატების / კოლეგიების თავმჯდომარეთა დანიშვნა, მოსამართლეების კოლეგიების / პალატების 

ცვლილება და ა.შ.). ამ ნაწილში სტატისტიკური მონაცემები შემდეგნაირად გამოიყურება: 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 

2021 წლის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ: 

● გააგრძელა და დაასრულა 2020 წლის შემოდგომაზე დაწყებული უზენაესი სასამართლოს 

მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 3-ვე პროცესი. სამივე პროცედურის ფარგლებში 

იუსტიციის საბჭოს წევრებმა ქულებით შეაფასეს კანდიდატები და დაასაბუთეს თავიანთი 

შეფასებები, როგორც კეთილსინდისიერების, ისე კომპეტენტურობის კრიტერიუმში. ამ  

პროცედურების ფარგლებში იუსტიციის საბჭომ ჯამში 14 კანდიდატი წარუდგინა საქართველოს 

პარლამენტს, რომელმაც მათგან 11 კანდიდატი აირჩია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის 

თანამდებობაზე, 3-მა კანდიდატმა დეპუტატების მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა; 

● განსხვავებით წინა წლებისაგან, 3-ჯერ გამოაცხადა პირველ და მეორე ინსტანციის 

სასამართლოებში მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კონკურსი, შესაბამისად, 85, 3 და 42 

ვაკანტურ თანამდებობაზე. პირველი ორი კონკურსის ფარგლებში 47 მოსამართლე დაინიშნა, 

ხოლო მესამე კონკურსი კვლავაც მიმდინარეობს; 

● 6-ჯერ გამოაცხადა მოსამართლის ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის გარეშე 

მოსამართლეთა დანიშვნის პროცედურა, რომლის შედეგად 7-მა მოსამართლემ შეიცვალა 

სასამართლო. ამ მოსამართლეებს შორის არიან „კლანთან“ აფილირებული პირებიც; 

● ხარვეზიანი კანონმდებლობის საფუძველზე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე 

სასამართლო/პალატები/კოლეგიები შეუცვალა მოსამართლეებს, რომელთა შორისაც კვლავაც 

მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფთან აფილირებულ პირები ფიქსირდებიან; 

● თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან 

გაათავისუფლა ირაკლი შენგელია მისივე განცხადების საფუძველზე და ინტრანეტში განათავსა 

ინფორმაცია მოადგილის თანამდებობაზე განცხადებების მიღებასთან დაკავშირებით. თუმცა, 

რადგან არცერთმა მოსამართლემ არ გამოთქვა ამ თანამდებობის დაკავების სურვილი, 

მოადგილის უფლებამოსილების შემსრულებლად კვლავ ირაკლი შენგელია დანიშნა; 

● დანიშნა შემდეგი სასამართლოების პალატების/კოლეგიების თავმჯდომარეები/ 

თავმჯდომარის უფლებამოსილების შემსრულებელი: 

o თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე - პაატა 

სილაგაძე105; 

o ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე - ამირან ძაბუნიძე106; 

o თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

თავმჯდომარე - სერგო მეთოფიშვილი107; 

o თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე - 

ბადრი შონია108; 

                                                             
105 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 14 სექტემბრის N1/163 განკარგულება. 

ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3s3C3wu  
106 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 1-ლი ივნისის N1/43 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3yy73pI  
107 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 5 აპრილის N1/32 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3GLA18f 
108 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 5 აპრილის N1/33 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3EYQUf3 

https://bit.ly/3s3C3wu
https://bit.ly/3yy73pI
https://bit.ly/3GLA18f
https://bit.ly/3EYQUf3
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o თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 

თავმჯდომარე - ვასილ მშვენიერაძე109; 

o ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების 

შემსრულებელი - გიორგი გრატიაშვილი110. 

უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეულ ამ შემთხვევაში შესაბამისი სასამართლოს/პალატის/კოლეგიის  

თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავების სურვილი არცერთ სხვა მოსამართლეს არ გამოუთქვამს. 

 

 

V. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე 

ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენ 

კანდიდატთა შერჩევის პროცედურები111 

2021 წლის პირველ აპრილს საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონით გათვალისწინებულ 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესში, საპარლამენტო ოპოზიციის მონაწილეობის 

გარეშე, არსებითი ცვლილებები შევიდა112. ამ პერიოდისათვის იუსტიციის საბჭოს უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 3 პროცედურა უკვე დაწყებული ჰქონდა და, 

მათ შორის თითქმის დასრულებული ჰქონდა კანდიდატების საჯარო მოსმენა შერჩევის პირველი 

პროცესის ფარგლებში. ამასთან, ევროკავშირის მედიაციის შედეგად პოლიტიკურ პარტიათა შორის 2021 

წლის 19 აპრილს მიღწეული შეთანხმების113 მიხედვით, უმაღლესი ინსტანციის სასამართლოს 

მოსამართლეთა დანიშვნის პროცედურები უნდა შეჩერებულიყო. სწორედ ამის შესახებ გასცა 

რეკომენდაცია ვენეციის კომისიამ114 და სხვა საერთაშორისო აქტორებმაც115, რათა 

უზრუნველყოფილიყო, ერთი მხრივ, კანდიდატთა მიმართ თანაბარი მოპყრობა და, მეორე მხრივ, 

შესრულებულიყო 19 აპრილის შეთანხმების პირობები. თუმცა, შერჩევის პროცედურები იუსტიციის 

საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტში მაინც გაგრძელდა, რაც მწვავედ გააკრიტიკა არაერთმა 

საერთაშორისო ორგანიზაციამ თუ აქტორმა.116   

 

შერჩევის პირველი პროცესი 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის 2020 წლის 7 ოქტომბერს 

დაწყებული პირველი პროცედურა 2021 წელს დასრულდა. იგი მოსამართლის 9 ვაკანტურ 

                                                             
109 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 20 სექტემბრის N1/165 განკარგულება. 

ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3oYRFPQ 
110 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 5 აგვისტოს N1/149 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3ysa76y  
111 დამატებით იხილეთ “საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის” მიერ მომზადებული ანგარიში „ადამიანის 

უფლებები საქართველოში 2021“. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/329luEe 
112 იხილეთ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

საქართველოს ორგანული კანონი - https://bit.ly/3rcHoQb  
113 2021 წლის 19 აპრილის შეთანხმების შინაარსი იხილეთ ბმულებზე - https://bit.ly/3zz06VW, https://bit.ly/3G79GSb  
114 ვენეციის კომისიის გადაუდებელი დასკვნა იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/3n512Mv  
115 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები - https://bit.ly/3n51jPx, https://bit.ly/3JQz0OO, https://bit.ly/3HEuQrd,  

https://bit.ly/3HEuRLN 
116 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3HDulxC, https://bit.ly/3FWtveV, https://bit.ly/3314row, 

https://bit.ly/3Idv8q2, https://bit.ly/3eUnSC4, https://bit.ly/3qT5uPJ   

https://bit.ly/3oYRFPQ
https://bit.ly/3ysa76y
https://bit.ly/329luEe
https://bit.ly/3rcHoQb
https://bit.ly/3zz06VW
https://bit.ly/3G79GSb
https://bit.ly/3n512Mv
https://bit.ly/3n51jPx
https://bit.ly/3JQz0OO
https://bit.ly/3HEuQrd
https://bit.ly/3HEuRLN
https://bit.ly/3HDulxC
https://bit.ly/3FWtveV
https://bit.ly/3314row
https://bit.ly/3Idv8q2
https://bit.ly/3eUnSC4
https://bit.ly/3qT5uPJ
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თანამდებობაზე იყო გამოცხადებული.117 საჯარო მოსმენებისა და შეფასებების საფუძველზე იუსტიციის 

საბჭომ 2021 წლის 17 ივნისს საუკეთესო შედეგების მქონე 9 კანდიდატი - გიორგი გოგიაშვილი, გოჩა 

აბუსერიძე, ლევან თევზაძე, ქეთევან მესხიშვილი, გიორგი შავლიაშვილი, რევაზ ნადარაია, ბიძინა 

სტურუა, ეკა ზარნაძე და ლაშა ქოჩიაშვილი - წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს.118 

2021 წლის 12 ივლისს კი საქართველოს პარლამენტმა რიგგარეშე სესიის პლენარულ სხდომაზე, 19 

აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების საწინააღმდეგოდ, 6 კანდიდატი - გოჩა აბუსერიძე, გიორგი 

გოგიაშვილი, ლევან თევზაძე, რევაზ ნადარაია, ბიძინა სტურუა და ლაშა ქოჩიაშვილი აირჩია უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეებად.119 უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ახლად არჩეულ მოსამართლეებს შორის, 

წარსული პროცესების მსგავსად120, კვლავ სასამართლო სისტემაში არსებულ მოსამართლეთა 

გავლენიან ჯგუფთან აფილირებული პირები იყვნენ, რამაც მმართველ პოლიტიკურ ძალასა და 

სასამართლო „კლანს“ შორის თანამშრომლობითი ურთიერთობის შესახებ ეჭვები და „კლანის“ 

გავლენები უზენაეს სასამართლოზე კიდევ უფრო გააძლიერა.  

აღნიშნული დანიშვნების მიმართ „ღრმა შეშფოთება“ გამოთქვა აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტმა.121 

მისი განცხადებით, ეს დანიშვნები 19 აპრილის შეთანხმებას ეწინააღმდეგებოდა, რომელიც ხელმომწერ 

მხარეებს უზენაეს სასამართლოში ახალი კანდიდატების დანიშვნის პროცესის შეჩერებას 

ავალდებულებდა იქამდე, ვიდრე არ გატარდებოდა „ამბიციური სასამართლო რეფორმები“, 

ინკლუზიური, მრავალპარტიული პროცესის მისაღებად.122 ეს პროცესი „უკიდურესად 

იმედგამაცრუებლად“, „საქართველოს მართლმსაჯულების მიმართ ნდობის გაძლიერებისა და ქვეყნის 

დემოკრატიული განვითარების დაკარგულ შესაძლებლობად“ შეაფასა საქართველოში აშშ-ს 

საელჩომ.123 ამ პროცესთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, ასევე, ევროკომისიის პრეს-

სპიკერმაც, რომელმაც, გარდა იმისა, რომ აღნიშნული დანიშვნები 19 აპრილის შეთანხმებასთან 

შეუსაბამოდ მიიჩნია, დამატებით იმაზეც მიუთითა, რომ [უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატთა] „ეს კენჭისყრა საქართველოს ხელისუფლებისთვის [იყო] დაკარგული შესაძლებლობა 

სასამართლო სისტემის ჭეშმარიტი და ყოვლისმომცველი რეფორმის მიმართ თავისი ერთგულების 

დამტკიცებისთვის.“124 19 აპრილის შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო ხელისუფლების 

პასუხისმგებლობაზე იყო საუბარი ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუციებისა და ადამიანის უფლებათა 

ორგანიზაციის (ეუთო/ოდირი) მიერ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის 

პროცესის შესახებ მომზადებულ დოკუმენტშიც.125 მასში აღნიშნულია, რომ: „მიუხედავად ამისა [19 

აპრილის შეთანხმებისა], პარლამენტმა ვერ შეძლო შეექმნა ისეთი სამართლებრივი საფუძველი, 

რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შეაჩერებინებდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატების შერჩევის პროცესს. შედეგად, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გააგრძელა 

მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა, მოსმენა და შეფასება 2021 წლის გაზაფხულზე“126 

                                                             
117 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 7 ოქტომბრის N1/134 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3G7bqeb  
118 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 17 ივნისის N2 წარდგინება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3xqJFcY  
119 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3FRv5hC  
120 იხილეთ კოალიციის „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“ მიერ მომზადებული შეფასების 

დოკუმენტი. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3fzm15Q  
121 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია -  https://bit.ly/3G4b3ku  
122 იქვე  
123 ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება მოსამართლეთა დანიშვნების შესახებ იხილეთ ბმულზე - 

https://bit.ly/3qU4omD   
124 საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/3Idv8q2  
125 დოკუმენტის ინგლისურენოვანი ვერსია იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/35550yx  
126 იქვე, გვ.3 

https://bit.ly/3G7bqeb
https://bit.ly/3xqJFcY
https://bit.ly/3FRv5hC
https://bit.ly/3fzm15Q
https://bit.ly/3G4b3ku
https://bit.ly/3qU4omD
https://bit.ly/3Idv8q2
https://bit.ly/35550yx
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აქვე საყურადღებოა, რომ იუსტიციის საბჭომ საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონით127 

დადგენილი 2-კვირიანი ვადის დარღვევით, 6 მოსამართლის არჩევიდან თითქმის 4 თვის შემდეგ 

შეარჩია და 2021 წლის 12 ნოემბერს წარუდგინა საქართველოს პარლამენტს პირველი პროცესის 

ფარგლებში დარეგისტრირებულ კანდიდატთა სიიდან 3 კანდიდატი128 დარჩენილ 3 ვაკანტურ 

თანამდებობაზე.129 2021 წლის პირველ დეკემბერს კი ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 

სამივე მათგანი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად აირჩია.130 

 

შერჩევის მეორე პროცესი 

2020 წლის 2 ნოემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზენაესი სასამართლოს მეორე პროცედურა 

დაიწყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე.131 საყურადღებოა, რომ ამ 

პერიოდისათვის უფლებამოსილების ვადა ამოწურული ჰქონდა იუსტიციის საბჭოს 5 არამოსამართლე 

წევრს, როლებიც საქართველოს პარლამენტის მიერ იყვნენ არჩეული. შესაბამისად, იუსტიციის საბჭოში 

საჯარო მოსმენები კრიტიკული კითხვების გარეშე მიმდინარეობდა. ამ პროცესის შედეგად იუსტიციის 

საბჭომ 2021 წლის 23 ივლისს საქართველოს პარლამენტს გენადი მაკარიძის კანდიდატურა 

წარუდგინა132. 2021 წლის პირველ დეკემბერს კი ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 81 ხმით 

5-ის წინააღმდეგ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მის არჩევას მხარი 

დაუჭირა.133 1-ლი დეკემბრის დანიშვნები კვლავ მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა საერთაშორისო 

აქტორების მხრიდან. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებისა და უშიშროების პოლიტიკის 

წარმომადგენლობის სპიკერის, პოტერ სტანოს განცხადებით: „ბოლოდროინდელი დანიშვნები 

ეწინააღმდეგება ამა წლის 19 აპრილის პოლიტიკური შეთანხმების ფარგლებში საქართველოს 

ლიდერების მიერ აღებულ ვალდებულებას მართლმსაჯულების ამბიციური რეფორმირების შესახებ, 

[რაც]მოიცავდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნამდე კანდიდატების წარდგენის 

პროცესში არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას. ეს ქმედებები შეიცავს საფრთხეს, რომ უფრო მეტი ეჭვის 

ქვეშ დადგება სასამართლოს დამოუკიდებლობა და საზოგადოების ნდობა ქართული მართლმსაჯულების 

მიმართ.”134 საქართველოში აშშ-ის ელჩის კელი დეგნანის შეფასებით, მოსამართლეთა შერჩევის 

პროცედურა იყო ნაჩქარევი, არ იყო უზრუნველყოფილი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება და  

საზოგადოებას არ ჰქონდა ინფორმაცია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად არჩეული პირების 

კვალიფიკაციისა თუ სხვა საკითხების შესახებ.135 

 

შერჩევის მესამე პროცესი 

                                                             
127 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 341 მუხლის მე-15 პუნქტი. 
128 ეს კანდიდატები არიან: თამარ ოქროპირიძე, ნინო სანდოძე და თეა ძიმისტარაშვილი 
129 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 12 ნოემბრის N6 წარდგინება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3lcBJHj  
130 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია -  https://bit.ly/3xR2OFi  
131 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 2 ნოემბრის N1/138 განკარგულება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3pZQ1hp  
132 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 23 ივლისის N3 წარდგინება. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3cT1l7K 
133 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3xR2OFi 
134 იხილეთ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობებისა და უშიშროების პოლიტიკის წარმომადგენლობის სპიკერის, პოტერ 

სტანოს განცხადება - https://bit.ly/3fMGdBn  
135 იხილეთ აშშ-ის ელჩის საქართველოში კელი დეგნანის განცხადება - http://go.on.ge/2lt2 

https://bit.ly/3lcBJHj
https://bit.ly/3xR2OFi
https://bit.ly/3pZQ1hp
https://bit.ly/3cT1l7K
https://bit.ly/3xR2OFi
https://bit.ly/3fMGdBn
http://go.on.ge/2lt2
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უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის მესამე პროცესი იუსტიციის 

უმაღლესმა საბჭომ 2020 წლის 20 ნოემბერს დაიწყო 1 ვაკანტურ თანამდებობაზე.136 2021 წლის 20 

დეკემბერს კი საქართველოს პარლამენტს ამირან ძაბუნიძის კანდიდატურა წარუდგინა.137 

საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა წარდგენილ 

კანდიდატს 2021 წლის 28 დეკემბერს მოუსმინა138, ხოლო 29 დეკემბერს 79 ხმით 10-ის წინააღმდეგ მხარი 

დაუჭირა ამირან ძაბუნიძის საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ არჩევას139. 

 

 

VI. საკონსტიტუციო სასამართლო 
 

2021 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაერთი გადაწყვეტილებით მოახერხა 
ყურადღების მიპყრობა და მის თანმიმდევრულობასთან დაკავშირებით, როგორც იურიდიულ წრეებში, 
ასევე მთლიანად საზოგადოებაში ეჭვებიც ლეგიტიმურად გაჩნდა. წლის დასაწყისში საგანგებო 
მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე, სახელისუფლებო შეზღუდვების დაწესების კონსტიტუციურობის 
შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება, რამაც თავად კოლეგიის შიგნით გამოიწვია აზრთა სხვადასხვობა. 
მოსამართლე გიორგი კვერენჩხილაძე განსხვავებულ აზრში უთითებდა: „მსგავსი დელეგირება კი 
უთანაბრდება საკანონმდებლო ორგანოს მიერ საკუთარი კონსტიტუციური კომპეტენციის 
განუხორციელებლობას, რაც შეუთავსებელია საქართველოს კონსტიტუციასთან და მასში განმტკიცებულ 
ძირითად პრინციპებთან.” თუმცა ეს არ ყოფილა ერთადერთი შემთხვევა, სადაც მოსამართლეების აზრი 
ორად გაიყო და უმრავლესობამ, უმცირესობაში დარჩენილი კოლეგებისაგან საკმაოდ მკაცრი და მკაფიო 
კრიტიკა დაიმსახურეს. 

საერთო სასამართლოების სისტემის პარალელურად საკადრო ცვლილებები შეეხო საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოსაც. გასული წლის 13 ივლისს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ 
თამაზ ცაბუტაშვილის ნაცვლად სასამართლოს ახალი წევრის - გიორგი თევდორაშვილის დანიშვნას 
მალევე მოჰყვა სასამართლოს პლენუმის დადგენილება კოლეგიებში მოსამართლეთა ხელახალი 
გადანაწილების შესახებ. თევდორაშვილის დანიშვნის მომენტში, სასამართლოს პირველ კოლეგიაში 
იყვნენ: გიორგი კვერენჩხილაძე, ევა გოცირიძე, ვასილ როინიშვილი, ხვიჩა კიკილაშვილი, ხოლო მეორე 
კოლეგიაში სამი მოსამართლე: თეიმურაზ ტუღუში, ირინე იმერლიშვილი, მანანა კობახიძე. პლენუმის 
2021 წლის 6 აგვისტოს დადგენილებით სასამართლოს ახალი წევრი გიორგი თევდორაშვილი პირველ 
კოლეგიაში განწესდა, სადაც უკვე ისედაც იყო ოთხი მოსამართლე, რის გამოც, ამ კოლეგიის წევრის ხვიჩა 
კიკილაშვილის მეორე კოლეგიაში გადაყვანა გახდა საჭირო. პლენუმის სხდომის ოქმში ცვლილების 
კანონიერ საფუძვლად მითითებულია „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის 11-ე მუხლის მე-6 პუნქტის პირველი წინადადება: „კოლეგიის 
შემადგენლობა შეიძლება გადახალისდეს აგრეთვე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა 
რაოდენობის ორი ან ორზე მეტი წევრით შეცვლიდან ერთი თვის ვადაში.“ ბუნდოვანი და 
არალოგიკურია რატომ გახდა მსგავსი გადაადგილება აუცილებელი და რეალურად რა მიზანს 
ემსახურებოდა კოლეგიების მსგავსი გადახალისება. 

                                                             
136 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 20 ნოემბრის N1/207 განკა 
რგულება. ელექტრონულად ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3n20Uxw  
137 იხილეთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2021 წლის 20 დეკემბრის წარდგინება N7. ელექტრონულად 

ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3JMEeef  
138 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3eYENmY  
139 იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3F832Kk  

https://bit.ly/3n20Uxw
https://bit.ly/3JMEeef
https://bit.ly/3eYENmY
https://bit.ly/3F832Kk
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ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოს სამი წევრის: თეიმურაზ ტუღუშის, გიორგი კვერენჩხილაძისა და 
ირინე იმერლიშვილის მხრიდან განსხვავებული აზრი მოჰყვა. მათი განმარტებით, კოლეგიათა 
გადახალისება დაუსაბუთებელი, მიზანშეუწონელი და უკანონო იყო, ვინაიდან პირველი კოლეგიის 
წევრის ხვიჩა კიკილაშვილის გადაყვანა მეორე კოლეგიაში წარმოადგენდა მის ჩამოცილებას მიმდინარე 
საქმეებისგან, ხოლო პლენუმის მიერ ორგანული კანონის ნორმის იმგვარი ინტერპრეტაცია, რომ 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიის შემადგენლობის გადახალისების კანონიერ 
საფუძველს ქმნის ნებისმიერი დროითი ინტერვალის ფარგლებში საკონსტიტუციო სასამართლოს 
წევრთა რაოდენობის ორი ან ორზე მეტი წევრით შეცვლა, კოლეგიებში საკონსტიტუციო სასამართლოს 
წევრთა მუდმივი და თვითნებური როტაციის შესაძლებლობას ქმნიდა. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე მოხვდა 2021 წელს მედიაში 
გავრცელებულ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კრებსებში, რომლის მიხედვითაც, 
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლემ, მანანა კობახიძემ „აიისას" საქმის განხილვის დროს 
ეკლესიას კონსულტაცია გაუწია. კერძოდ, ჩანაწერების მიხედვით, კობახიძემ პროტოპრესვიტერ 
ზვიადაძეს უპასუხა, რომ იზიარებს ეკლესიის პოზიციას, თუმცა, ეთიკის ნორმებიდან გამომდინარე 
ამაზე საჯაროდ ვერ ისაუბრებს. ამავე დროს, ზვიადაძეს მისცა რჩევა, რომლის მიხედვითაც, 
„საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 პრიმა მუხლის მიხედვით ე.წ. 
სასამართლო მეგობრის სტატუსით, საპატრიარქოს ან არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც 
საქმის განხილვისას არ წარმოადგენს მხარეს, შეუძლია წერილობით მიმართოს სასამართლოს და 
დააფიქსიროს საკუთარი აზრი, რომელიც სასამართლოს დაეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში. 
პროტოპრესვიტერმა მანანა კობახიძეს კონსულტაციისთვის გადაუხადა მადლობა".  2021 წლის 22 
სექტემბერს GDI-მ შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
და  მოითხოვა საქმეზე „ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ მოსამართლე 
მანანა კობახიძის აცილება და მის მიმართ დისციპლინარული წარმოების დაწყება. თუმცა საპასუხო 
ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ სასამართლოს თავმჯდომარე, მერაბ ტურავა, „აიისას“ საქმესთან 
დაკავშირებით მოსამართლე მანანა კობახიძის შესახებ ე.წ. სუსის კრებსებიდან გავრცელებულ 
ინფორმაციას არ მიიჩნევს სარწმუნოდ/ავთენტურად, შესაბამისად უარს ამბობს მის წინააღმდეგ 
დისციპლინური წარმოების დაწყებაზე. მაშინ, როდესაც, სასულიერო პირი მოსამართლესთან 
კომუნიკაციის ფაქტს საჯაროდ ადასტურებს, ხოლო, ამავე ინფორმაციის თანახმად, მანანა კობახიძე 
გენერალური პროკურატურისგან აღნიშნული ფაქტის შესახებ სრულყოფილი გამოძიების ჩატარებას 
ითხოვს, GDI მიიჩნევს, რომ სასამართლოს პასუხი უკანონო, ფორმალისტური და დაუსაბუთებელია. 
ამასთან, მის მიერ შუამდგომლობის პასუხად განვითარებული მსჯელობა მოკლებულია 
ანგარიშვალდებულების განცდას, რაც ნეგატიურ გავლენას ახდენს სასამართლოს ავტორიტეტზე და 
მისდამი საზოგადოებრივი ნდობის ხარისხზე. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მეორე კოლეგიას მანანა კობახიძის საქმიდან აცილების შესახებ შუამდგომლობის 
თაობაზე გადაწყვეტილება არ მიუღია. 

2021 წლის პირველ დეკემბერს, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს 
ორგანული კანონის მე-10 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად, საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს პლენუმმა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ და მეორე 
კოლეგიის თავმჯდომარედ აირჩია საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი მანანა კობახიძე. 
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VII. პოლიტიკურად მოტივირებული საქმეები 

საკადრო და საკანონმდებლო ცვლილებების პარალელურად გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო 

უშუალოდ მართლმსაჯულების განხორციელების კუთხითაც. 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნების მომზადების, ჩატარებისა და გამოცხადებული შედეგების მიმართ 

არსებული უნდობლობის ფონზე მაღალი იყო სასამართლოსადმი მიმართვიანობა. ოპოზიციური 

პარტიები, ისევე როგორც სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ცდილობდნენ პროცესში გამოვლენილი 

დარღვევები სასამართლოს გზით გამოესწორებინათ, თუმცა სასამართლო ფაქტობრივად ყველა 

შემთხვევაში უარს ამბობდა მოსარჩელეთა პოზიციის გაზიარებაზე. 2021 წელს შენარჩუნებული იყო 

სამოქალაქო აქტივისტების დაკავებისა და მკაცრი სანქცირების მანკიერი პრაქტიკა, რასაც დაემატა 

კრიტიკულად განწყობილი მედიასაშუალებებისა და ოპოზიციური პარტიის ლიდერების მიმართ 

არსებული საქმეების წარმოების განახლება. წლის მეორე ნახევარი დატვირთული იყო ოპოზიციონერ 

პოლიტიკოსთა საქმეების განხილვით, რაც საზოგადოების დიდ ნაწილში პოლიტიკურად 

მოტივირებული მართლმსაჯულების შთაბეჭდილებას ტოვებდა.  

 

7.1. ნიკა მელიას საქმე 

ნიკა მელიას წინააღმდეგ სამართლებრივი დევნა  2021 წლამდე 2 საქმეზე მიმდინარეობდა.  2021 წლის 

12 თებერვალს საქართველოს პროკურატურამ კიდევ ერთხელ მიმართა პარლამენტს ნიკა მელიასთვის 

იმუნიტეტის მოსახსნელად140. მიუხედავად სახალხო დამცველის მოწოდებისა141 საქართველოს 

პარლამენტმა მიმართვა დააკმაყოფილა142.  

17 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ნიკა მელიას ადვოკატებმა დააყენეს 

შუამდგომლობა მოსამართლის აცილების შესახებ. აღნიშნული მოთხოვნა მხარემ მას შემდეგ დააყენა, 

რაც გავრცელდა კადრები სადაც შსს-ს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ეზოში 

სპეცდანიშნულების რაზმების მობილიზაცია იყო ასახული143. დაცვის მხარის მოსაზრებით ეს 

მიუთითებდა იმ გარემოებაზე, რომ მელიას დაკავების გადაწყვეტილება უკვე მიღებული იყო. 

მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა აღნიშნული შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა144. იმავე პროცესზე, 

სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა ნიკა მელიასთვის აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ. 

18 თებერვალს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სათავო ოფისთან შეკრებილმა აქტივისტებმა 

სამართალდამცავებს არ მისცეს შესაძლებლობა ნიკა მელია დაეკავებინათ145. დაპირისპირების 

                                                             
140 “მელიას დაპატიმრებისთვის პროკურატურამ პარლამენტს მიმართა”, On.ge, 12.02.2021. https://bit.ly/3E0a8A0  
141 “სახალხო დამცველი მოუწოდებს პარლამენტს, ნიკა მელიას დაპატიმრებაზე თანხმობა არ გასცეს”, On.ge, 16.02.2021. 

https://bit.ly/3oT5vTL. შეგახსენებთ, რომ 2019 წლის 12 დეკემბრის საქართველოს პარლამენტმა ერთხელ უკვე მიიღო 
დადგენილება ნიკა მელიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე (https://bit.ly/3GeBxzO). 
საქმეს მნიშვნელოვანი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც სამოქალაქო სექტორში (https://bit.ly/3r4Kfua), ასევე 
საერთაშორისო დონეზე (https://bit.ly/3nb9yd0) . 

142 “ქართულმა ოცნებამ ნიკა მელიას დეპუტატის იმუნიტეტი მეორედაც მოუხსნა”, On.ge, 16.02.2021. https://bit.ly/3s8JqCK  
143 “მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა ნიკა მელიას საქმის აცილებაზე უარი თქვა”, On.ge, 17.02.2021. https://bit.ly/3s8Me2K  
144 “მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილმა ნიკა მელიას საქმის აცილებაზე უარი თქვა”, On.ge, 17.02.2021. https://bit.ly/3EUdDJr  
145 “ენმ-ის ოფისში პოლიცია არ შეუშვეს”, On.ge, 18.02.2021. https://bit.ly/3DUNLMf  

https://bit.ly/3E0a8A0
https://bit.ly/3oT5vTL
https://bit.ly/3GeBxzO
https://bit.ly/3r4Kfua
https://bit.ly/3nb9yd0
https://bit.ly/3s8JqCK
https://bit.ly/3s8Me2K
https://bit.ly/3EUdDJr
https://bit.ly/3DUNLMf
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შემდგომ ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა განცხადება. საელჩომ აღნიშნა, რომ არსებული კრიზისი იყო 

„საარჩევნო და სასამართლო სისტემის მრავალწლიანი პრობლემების” შედეგი146.  

ნიკა მელიას დაკავებას მოჰყვა პრემიერ მინისტრ - გიორგი გახარიას განცხადება თანამდებობის 

დატოვების შესახებ, რომლის ადგილიც ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიკავა. მისი  პრემიერად არჩევიდან 

მცირე ხანში,  23 თებერვალს, სპეციალური დანიშნულების რაზმი  ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

ოფისში შეიჭრა, ცრემლსადენი გაზი გაუშვა და დეპუტატი ნიკა მელია ძალის გამოყენებით დააკავა147. 

მიუხედავად უარყოფითი საერთაშორისო გამოხმაურებისა ნიკა მელია რუსთავის ციხეში მაინც 

გადაიყვანეს148. 13 აპრილის სხდომაზე  ნიკა მელიას ადვოკატების მიერ დაყენებული შუამდგომლობა, 

მომხდარიყო პროცესის პირდაპირი ტრანსლირება მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა149. ხოლო, 

შემდგომ ბრალდებული სასამართლო სხდომიდან გააძევა150, მას შემდეგ რაც ნიკა მელიამ მოსამართლე 

ნინო ჩახნაშვილს151 „ჩინჩალაძის მონა" უწოდა152. 

სხვა საკითხებთან ერთად, ნიკა მელიას გათავისუფლების შესახებ ჩანაწერი გაჩნდა 2021 წლის 19 

აპრილის შეთანხმებაში. თუმცა, მიუხედვად იმისა, რომ ბევრმა ოპოზიციურმა და მმართველმა პარტიამ 

აღნიშნულ შეთანხმებას ხელი მოაწერა, ნაციონალურმა მოძრაობამ აღნიშნულზე უარი განაცხადა. ნიკა 

მელიამ განმარტა, რომ იგი კატეგორიული წინააღმდეგი იყო როგორც ამნისტიის, ასევე გირაოს 

დანიშვნის153. საბოლოოდ, 2021 წლის 8 მაისს ევროპულმა ფონდმა დემოკრატიისთვის (European 

Endowment for Democracy) ნიკა მელიას გირაოს თანხა 40 000 ლარი გადაიხადა154. 10 მაისს გამართულ 

სხდომაზე პროკურატურამ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე იშუამდგომლა,155 რაც 

სასამართლომ იმავე დღეს  დააკმაყოფილა და ნიკა მელიამ რუსთავის მე-12 პენიტენციური 

დაწესებულება 40,000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ დატოვა156. 

 

7.2. მიხეილ სააკაშვილის საქმე 

2021 წლის პირველ ოქტომბერს თბილისში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი  

დააკავეს მის წინააღმდეგ დაუსწრებლად გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების აღსრულების 

მიზნით. მალე მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე ორ სისხლის სამართლის საქმეს კიდევ 

                                                             
146 “ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხრიდან მაქსიმალური თავშეკავება აუცილებელია — ამერიკის საელჩო”, On.ge. 

18.02.2021. https://bit.ly/3EVclhg  
147 “ნაციონალური მოძრაობის ოფისში სპეცრაზმმა გაზი გაუშვა”, On.ge. 23.02.2021. https://bit.ly/3dRySiY  
148 “ნიკა მელია რუსთავის ციხეში გადაიყვანეს”, On.ge, 23.02.2021. https://bit.ly/3sakzi9  
149 “მელიას ადვოკატებმა პროცესის პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება მოითხოვეს, მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა”, 

On.ge. 13.04.2021. https://bit.ly/3yqVfWf  
150 “მოსამართლემ ნიკა მელია სასამართლო პროცესიდან ისევ გააძევა”, On.ge. 13.04.2021. https://bit.ly/3dREppL  
151  იხილეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ჩახნაშვილის შესახებ - 

https://bit.ly/3nDxyFM  
152 “მოსამართლემ ნიკა მელია სასამართლო პროცესიდან ისევ გააძევა”, On.ge. 13.04.2021. https://bit.ly/3dREppL  
153 “მელია მზად არის ევროკავშირის გირაოს დათანხმდეს, თუ ამნისტიის კანონპროექტს გაითხოვენ”, civil.ge, 26.04.2021. 

https://bit.ly/3ncfD98  
154 “ევროკავშირმა ნიკა მელიას გირაო გადაიხადა”, On.ge, 08.05.2021. https://bit.ly/3DYdSlk  
155 “სასამართლო პროცესი მელიას საქმეზე 16:00 საათზე ჩაინიშნა”, On.ge, 10.05.2021. https://bit.ly/3s5dPBT  
156 “ნიკა მელიამ ციხე დატოვა”, On.ge, 10.05.2021. https://bit.ly/3E0VNmU  

https://bit.ly/3EVclhg
https://bit.ly/3dRySiY
https://bit.ly/3sakzi9
https://bit.ly/3yqVfWf
https://bit.ly/3dREppL
https://bit.ly/3nDxyFM
https://bit.ly/3dREppL
https://bit.ly/3ncfD98
https://bit.ly/3DYdSlk
https://bit.ly/3s5dPBT
https://bit.ly/3E0VNmU
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ერთი დაემატა, სახელმწიფო საზღვარის უკანონოდ გადმოკვეთის ბრალდებით157. მიხეილ სააკაშვილმა 

მის წინააღმდეგ მიმდინარე სულ 2 პროცესზე მოახერხა დასწრება. პირველი პროცესი უკავშირდებოდა 

2007 წლის 7 ნოემბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდების საქმეს, რომელიც 

პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა და საქმეს კოლეგიური წესით მოსამართლეები ნინო ელიეშვილი158, 

ლია ორკოდაშვილი159 და მაია ქოქიაშვილი განიხილავდნენ160. ამის შემდეგ, ყოფილი პრეზიდენტი მის 

წინააღმდეგ წარმოებულ კიდევ ერთ საქმეს დაესწრო, კერძოდ: 2 დეკემბერს გამართული  ე.წ. „პიჯაკების 

საქმე” რომელსაც მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილი161 უძღვებოდა 162.  წლის ბოლომდე მიხეილ 

სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე კიდევ რამდენიმე პროცესი 

გაიმართა, რომლებშიც მას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მონაწილეობა აღარ მიუღია. 

აღნიშნულ სხდომებამდე სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა ორჯერ თქვა უარი მიხეილ 

სააკაშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაყვანაზე და ორივეჯერ ოპოზიციის „შესაძლო 

დესტრუქციულ მოქმედებებს" და მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე 

მიუთითებდა163;164. 

 

7.3. მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმე 

თიბისი ბანკის დამფუძნებლების, მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის წინააღმდეგ გამოძიება 

პროკურატურამ 2018 წლის აგვისტოში დაიწყო. ხაზარაძე-ჯაფარიძეს სახელმწიფო უკანონო 

შემოსავლების ლეგალიზებასა და რომელიც 12 წლის წინ განხორციელებულ ფულად ტრანზაქციას 

შეეხება165. გამოძიების დაწყებიდან 18 თვიანი პაუზის შემდეგ, სასამართლო პროცესი 2021 წლის 2 

ივლისს საქალაქო სასამართლოში  განახლდა 166. აღნიშნულ საქმეს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც, 

რომლის შეფასებითაც საქმეში ფულის გათეთრების ნიშნები არ იკვეთება.167 კერძოდ, ომბუდსმენის 

განცხადების თანახმად „ხაზარაძე-ჯაფარიძის საქმე ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ. ჩვენი მთავარი 

მიგნება არის ის, რომ წარდგენილი ბრალი, სისხლისსამართლებრივი კვალიფიკაცია არ არის სწორი. 

საქმეში არ არის შემადგენელი კრიტერიუმები და გარემოებები, რაც შექმნიდა ფულის გათეთრების 

დანაშაულს.”168 

                                                             
157  “სააკაშვილის მსჯავრი და ბრალი - ჩნდება თუ არა პოლიტიკური სარჩულის ეჭვი?”, რადიო თავისუფლება, 06.10.2021. 

https://bit.ly/32XtRDY  
158  იხილეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნინო ელიეშვილის შესახებ - 

https://bit.ly/3IoOE2l  
159 იხილეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლია ორკოდაშვილის შესახებ - 

https://bit.ly/3qGXu5f  
160 იხილეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მაია ქოქიაშვილის შესახებ - https://bit.ly/3qJiCYR  
161 იხილეთ ინფორმაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილის შესახებ - 

https://bit.ly/3IiHLPX  
162 “პოლიტიკური კომენტარების გამო სააკაშვილის ადვოკატები პროკურორ მუჯირის აცილებას ითხოვენ”, ტაბულა, 

02.12.2021 https://bit.ly/34F3e7j  
163 იქვე. 
164 იქვე.  
165 იხილეთ ვრცლად-https://www.radiotavisupleba.ge/a/31650371.html  
166 იხილეთ ვრცლად- https://mtavari.tv/news/48105-pulis-gatetrebis-sakme-khazaradze-japaridze 
167 იხილეთ ვრცლად - https://mtavari.tv/news/67973-braldebashi-aghcerili-kmedeba-pulis-gatetreba-ver 
168 “ლომჯარიას თქმით, ხაზარაძე-ჯაფარიძის საქმე ფულის გათეთრების ნიშნებს არ შეიცავს”, რადიო თავისუფლება, 

25.06.2020. ხელმისაწვდომია - https://www.radiotavisupleba.ge/a/30690122.html  

https://bit.ly/3IoOE2l
https://bit.ly/3qGXu5f
https://bit.ly/3qJiCYR
https://bit.ly/3IiHLPX
https://bit.ly/34F3e7j
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31650371.html
https://mtavari.tv/news/48105-pulis-gatetrebis-sakme-khazaradze-japaridze
https://mtavari.tv/news/67973-braldebashi-aghcerili-kmedeba-pulis-gatetreba-ver
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30690122.html
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2022 წლის 12 იანვარს გამოცხადებული განაჩენით, მოსამართლე გიორგი არევაძემ მამუკა ხაზარაძე და 

ბადრი ჯაფარიძე დამნაშავედ ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლის(თაღლითობა) მე-2 

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით(ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ) და მესამე ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტით(დიდი ოდენობით) და სასჯელის სახით განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 7-7 წლით. 

ამასთან, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, ხაზარაძე და ჯაფარიძე საპატიმრო სასჯელს არ მოიხდიან, 

სისხლისსამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობის გამო.   

მოსამართლის ამგვარმა გადაწყვეტილებამ საზოგადოების მხრიდან კრიტიკა გამოიწვია. მიუხედავად 

იმისა, რომ პროკურატურა ბადრი ჯაფარიძესა და მამუკა ხაზარაძეს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-

ე მუხლით ჩადენილ დანაშაულს არ ედავებოდა და თავადაც უთითებდა შესაძლო დანაშაულის 

ხანდაზმულობაზე, მოსამართლემ საქმის გადაკვალიფიცირების გადაწყვეტილება მაინც მიიღო. 

 

7.4. საარჩევნო დავები 

2021 წელს განსაკუთრებით აქტუალური იყო საარჩევნო დავების საკითხი. თვითმმართველობის 

არჩევნებზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი იქნა არაერთი დარღვევა, 

რომელსაც შესაძლოა შედეგებზე ზეგავლენა მოეხდინა.  169. დარღვევები მოიცავდა როგორც სავარაუდო 

კარუსელსა და ამომრჩევლის მოსყიდვას, ასევე საარჩევნო უბნებს გარეთ ფიზიკურ დაპირისპირებას, 

ჟურნალისტური საქმიანობისთვის ხელის შეშლასა და ფიზიკურ ანგარიშსწორებას, დამკვირვებლების 

საქმიანობისთვის ხელის შეშლას, საარჩევნო უბანზე მოსული ამომრჩევლის აღნუსხვას, 

დამკვირვებლების მიერ ჩადენილ დარღვევებს, შედეგების შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესის 

დაყოვნებას, საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლის მარკირების გარეშე შეშვებასა და სხვა170.  

გამოვლენილი დარღვევების გათვალისწინებით, ხმის დათვლის საბოლოო შედეგების გამოცხადების 

შემდეგ, რიგმა ოპოზიციურმა პარტიებმა არ ცნეს ოქტომბრის არჩევნების შედეგები171, ხოლო 

დაინტერესებულმა პირებმა და ორგანიზაციებმა შესაბამის სტრუქტურებში გასაჩივრების პროცესი 

დაიწყეს. ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალურად ცდილობდნენ მათ ხელთ 

არსებული რესურსების პირობებში გაესაჩივრებინათ საარჩევნო პროცესში გამოვლენილი დარღვევები. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“, რომელიც მონიტორინგს უწევდა 

თვითმმართველობის არჩევნების ორივე ტურს, საუბნო და საოლქო კომისიაში დაწერილი არაერთი 

საჩივრის მიღმა 7 შემთხვევაში საჩივრით მიმართა საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებს. საიდანაც 4 

გადაწყვეტილება შემდგომ სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-

საქართველოს“ განცხადების თანახმად „საოლქო საარჩევნო კომისიებსა და სხვადასხვა ინსტანციის 

სასამართლოებს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” არც ერთი მნიშვნელოვანი 

საჩივარი/სარჩელი არ დაუკმაყოფილებიათ.”172 

                                                             
169 “ ISFED, არჩევნების დღის შემაჯამებელი შეფასება, ხელმისაწვდომია - https://cutt.ly/fOdyqHI;  
170 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” განცხადებები ხელმისაწვდომია - https://bit.ly/3JZOAHN 

https://bit.ly/3JVz7bT  https://bit.ly/3zOdPYJ   
171 “ოპოზიცია არჩევნების შედეგებს არ ცნობს და შაბათს ფართომასშტაბიან აქციას გეგმავს”, civil.ge, 01.11.2021. 

https://civil.ge/ka/archives/452116  
172 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” განცხადება - https://bit.ly/3na0c19  

https://cutt.ly/fOdyqHI
https://bit.ly/3JZOAHN
https://bit.ly/3JVz7bT
https://bit.ly/3zOdPYJ
https://civil.ge/ka/archives/452116
https://bit.ly/3na0c19
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ანალოგიური გამოცდილება ჰქონდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოებას. ორგანიზაციამ შემჭიდროებული ვადების და რესურსის გამო პირველ ინსტანციაში 13 

სარჩელი, ხოლო სააპელაციო სასამართლოში 6 სარჩელი შეიტანა173. პირველ ინსტანციაში შეტანილი 

13 სარჩელიდან, რომელიც 33 საუბნო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების გადასინჯვას 

ითხოვდა სასამართლომ მხოლოდ ერთი სარჩელი დააკმაყოფილა და ისიც ნაწილობრივ174. 

ორგანიზაციის განცხადების თანახმად „მონაცემების გადათვლისა და მასალების შემოწმების შედეგად 

დადგინდა, რომ შესწორების ოქმით შესწორებული მონაცემები შეესაბამებოდა საუბნო საარჩევნო 

კომისიის მასალებში არსებულ მონაცემებს და შედეგები არ შეცვლილა”175. მეორე ინსტანციაში 

შეტანილი 6 სარჩელიდან დაკმაყოფილდა მხოლოდ ერთი176. სასამართლოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე არჩევნების შედეგები გადაითვალეს სამ უბანზე.  

ISFED-ის განცხადების თანახმად „სასამართლოებმა იმის მაგიერ, რომ შეესრულებინათ კანონით მათზე 

დაკისრებული ფუნქცია - გაეკონტროლებინათ ადმინისტრაციული ორგანოების მოქმედების 

კანონიერება და დაეწესებინათ სტანდარტები უკეთესი პრაქტიკის შესაქმნელად, მხოლოდ 

ადასტურებდნენ საოლქო კომისიების მეირ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.“177 რითაც გამოიკვეთა 

სასამართლოს ადმინისტრაციული ორგანოს სასარგებლოდ მიკერძოებულობის საკითხი. 

აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის არჩევნების შეფასების ანგარიშის თანახმად 

“წინასაარჩევნო პერიოდში - 446, არჩევნების პირველი ტურის დროს ან შემდეგ - 1800 და მეორე ტურის 

დროს ან მის შემდგომ პერიოდში დაახლოებით 500 საჩივარი იქნა წარდგენილი, ჯამში 2967 საჩივარი” 
178. ამ საჩივრებიდან დაახლოებით 66% არ დაკმაყოფილდა, 17.7% სრულად ან ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა, ხოლო 14.6% ტექნიკური მიზეზების გამო განუხილველი დარჩა. უკან გაითხოვეს 

მხოლოდ 50 საჩივარი179.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
173 “ISFED-ის მიერ სასამართლოში წარდგენილი სარჩელების განხილვის შედეგები”, 13.11.2021 https://bit.ly/3KrBVO8  
174 იქვე.  
175 იქვე. 
176 იქვე. 
177 “ISFED-ის მიერ სასამართლოში წარდგენილი სარჩელების განხილვის შედეგები”, 13.11.2021 https://bit.ly/3KrBVO8  
178 არჩევნების შეფასების გრძელვადიანი მცირე ზომის მისია საქართველოს 2021 წლის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის არჩევნები არჩევნების შეფასების ანგარიში 1 სექტემბერი - 5 ნოემბერი, 2021, ეროვნულ-
დემოკრატიული ინსტიტუტი გვ.12. https://bit.ly/3nfOL7X  

179 იქვე.  

https://bit.ly/3KrBVO8
https://bit.ly/3KrBVO8
https://bit.ly/3nfOL7X
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VIII. სასამართლო პროცესები ოპოზიციური მედიების წინააღმდეგ 

2021 წელს დიდი იყო ზეწოლა კრიტიკულ მედიაზე. აგრესიული რიტორიკა, შეურაცხყოფა მედიის 
მისამართით ჩვეულ მოვლენად იქცა. ამის ფონზე მიმდინარეობდა ტელეკომპანიების: ტვ პირველის, 
ფორმულასა და მთავარი არხის სასამართლო პროცესები. 

 

8.1. ტელეკომპანია ,,ფორმულას’’ საქმე  

7 სექტემბერს, წინასაარჩევნოდ, ტელეკომპანია „ფორმულას“ მფლობელის, დავით კეზერაშვილის 

მიმართ უზენაესმა სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა  და 5 წლით თავისუფლების 

აღკვეთა მიუსაჯა180. სასამართლოს  სამი ინსტანციის განჩინებით დადგინდა, დავით კეზერაშვილის 

სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დიდი 

ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების მითვისება. პროკურატურამ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ბრალი 

ერთ-ერთ საწვრთნელ პროექტში 5 მილიონ 60 ათასი ევროს გაფლანგვაში დასდო.181 დავით 

კეზერაშვილი პირველმა ინსტანციამ გაამართლა. სააპელაციო სასამართლომ საქმეზე 

გამამართლებელი განაჩენი 2017 წელს გამოიტანა, რაც პროკურატურამ უზენაეს სასამართლოში 

გაასაჩივრა. ეს გახდა დავით კეზერაშვილის მიმართ გამოტანილი პირველი გამამტყუნებელი განაჩენი. 

დავით კეზერაშვილის საქმე უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეებმა შალვა თადუმაძემ, ლევან 

თევზაძემ და მერაბ გაბინაშვილმა განიხილეს.  

 

8.2. ტელეკომპანია ,,ტვ პირველის’’ საქმე  

2021 წლის 6 მარტს ტელეკომპანია ”პირველის”  ეთერში ბიძინა ივანიშვილის შვილის ბერა 

ივანიშვილისა და ოცნების მაღალჩინოსნების სკანდალური ჩანაწერები გაავრცელა182. აღნიშნულ 

ფაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში 9 მარტს გამოძიება დაიწყო 

კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერის ან/და მიყურადების, ასევე კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, 

ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის უკანონოდ გამოყენებისა და გავრცელების 

ფაქტებზე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158-ე მუხლით გათვალისწინებული 

დანაშაულის ნიშნებით.183  

როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან ირკვევა, 2021 წლის 9 მარტს, თბილისის 

საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობა, 

და გამომძიებლებს ნება დართო განეხორციელებინათ საგამოძიებო მოქმედება -  კერძოდ 2021 წლის 6 

მარტს გადაცემა „ნოდარ მელაძის შაბათის“ რეპორტაჟში მითითებული კონფიდენციალური წყაროს 

მიერ „ტვ პირველისათვის“ გადაცემული ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობის 

ამოღება, რომელზეც ჩაწერილი იყო კერძო საუბრები. ასევე კონვერტი, ან სხვაგვარი შეფუთვა.184 

                                                             
180 პროკურატურის განცხადება კეზერაშვილის განაჩენის შესახებ-  http://bitly.ws/nAX4 
181 თავდაცვის სამინისტროს სარჩელი დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ -  http://bitly.ws/nAXa 
182 იხილეთ გადაცემა, ბერა ივანიშვილისა და ოცნების მაღალჩინოსნების ჩანაწერების შესახებ -   http://bitly.ws/nAXg 
183 იხილეთ საქართველოს პროკურატურის 2021 წლის 11 მარტის განცხადება - https://cutt.ly/UOdiT58  
184 იქვე.  

http://bitly.ws/nAX4
http://bitly.ws/nAXa
http://bitly.ws/nAXg
https://cutt.ly/UOdiT58
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12 მარტს ,,ტვ პირველმა’’ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო 

სასამართლოში გაასაჩივრა. 185 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ, 2021 

წლის 18 მარტის განჩინებით უცვლელი დატოვა შპს „ტელეკომპანია პირველთან“ დაკავშირებით 

საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაზე ნებართვის გაცემის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

განჩინება, თუმცა მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ჟურანალისტის პროფესიული საიდუმლოების 

დაცვასთან დაკავშირებით. სასამართლოს განმარტებით, ჟურნალისტს პროფესიული საიდუმლოების 

დაცვის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, არ ეკისრება ვალდებულება პროფესიული საქმიანობისას 

მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გადასცეს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციის 

შემცველი საგანი, დოკუმენტი, ნივთიერება ან სხვა ობიექტი ან დაიკითხოს მოწმედ თუ იგი 

ისარგებლებს ამ უფლებით, მაგრამ ეს არ ზღუდავს მას ნებაყოფლობით, სურვილის შემთხვევაში 

გამოძიებას მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია. 

სისხლის სამართლის პროცესში მოწმედ მონაწილეობის ვალდებულებისაგან და პროფესიული 

საქმიანობისას მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვებით, სახელმწიფომ 

ინტერესთა კოლიზიის ცალკეულ შემთხვევებში მართლმსაჯულებისა და გამოძიების ინტერესზე მაღლა 

დააყენა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლში მითითებული პირების 

კანონიერი ინტერესი. შესაბამისად, დაცული უნდა იქნეს გამოხატვის თავისუფლება, რომელიც ამ 

შემთხვევაში მოიცავს ჟურნალისტის უფლებას არ გაამჟღავნოს ინფორმაციის წყარო და საკითხის 

გადაწყვეტისას შესაბამისმა პირებმა უნდა იხელმძღვანელონ პროპორციულობის პრინციპითა და 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების როლით დემოკრატიულ საზოგადოებაში186  

 

8.3. ტელეკომპანია ,,მთავარი არხის’’ საქმე 

ზეწოლის აშკარა ნიშნები იკვეთებოდა მთავარი არხის მიმართა. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 

მთავარი არხი, 111 903 ლარით დააჯარიმა მოძრაობა „სირცხვილიას“ მიერ დამზადებული 

ვიდეორგოლის ეთერში გაშვების გამო. ვიდეოში „ქართული ოცნების“ წევრების ფოტოებით შეიქმნა 

ვლადიმერ პუტინის სახის გამოსახულება. იურისტების განცხადებით,  ჯარიმა უპრეცედენტოა და ამ 

ოდენობის ჯარიმა კომისიას არასოდეს არავისთვის დაუდგენია.  კომისიის სხდომაზე არც მუხლი 

დაუსახელებიათ, რომლის საფუძველზეც ჯარიმა დაეკისრათ.187  ,,მთავარ არხს’’ ასევე ედავებოდნენ 

მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი ვიდეო რგოლის განთავსებას, საფუძვლად დასახელდა მოქმედი 

კანონმდებლობის დარღვევა.188 თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიის მოსამართლე ციცინო როხვაძემ, შეწყვიტა შპს „მთავარი არხის“ მიმართ საქმის წარმოება, 

სამართალდარღვევის შემთხვევის არ არსებობის გამო.189 თუმცა, აღნიშნული გადაწყვეტილება 

მარეგულირებელმა კომისიამ სააპელაციო წესით გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ კი საქმე 

განსახილველად უკან, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დაუბრუნა. საგულისხმოა, რომ საქმე 

განსახილველად კვლავ იგივე მოსამართლეს - ციცინო როხვაძეს დაეწერა, რომელმაც თავდაპირველი 

გადაწყვეტილება შეცვალა და ტელეკომპანია 1 100 ლარით დააჯარიმა.190 

                                                             
185 ტვ პირველის მიერ გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრება -  http://bitly.ws/nAXq 
186 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია განჩინების შესახებ -  http://bitly.ws/nAXs 
187 იხილეთ იურისტების განცხადება-  http://bitly.ws/nAXv 
188 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია დაჯარიმების შესახებ -  http://bitly.ws/nAXv 
189 იხილეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება - http://bitly.ws/nAXA 
190 ტელეკომპანია მთავარის იურისტის, თამთა მურადაშვილის კომენტარი - https://cutt.ly/NOdp7JU  

http://bitly.ws/nAXq
http://bitly.ws/nAXs
http://bitly.ws/nAXv
http://bitly.ws/nAXv
http://bitly.ws/nAXA
https://cutt.ly/NOdp7JU
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8.4. ნიკა გვარამიას საქმე  

ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე 7 დეკემბერს განახლდა191. 2019 წლიდან ,,მთავარი არხის’’ 
გენერალურ დირექტორს პროკურატურა ედავება ,,რუსთავი 2’’-ის დირექტორობის დროს, 

„სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის“ კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენებას, დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით  

მითვისებასა და  ქონების  მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგების გზით გადამალვას.192  

ადვოკატების განცხადებით, საქმეში ამ დრომდე ვერ მოიძებნა მტკიცებულება, რომელიც ნიკა 
გვარამიას ბრალს დაადასტურებს, რადგან საქმე სრულად პოლიტიკურია.  193 
 

ორგანიზაცია ,,საერთაშორისო გამჭირვალობა - საქართველომ’’ ნიკა გვარამიას საქმეზე შეფასება 

გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გაფლანგვის, მოსყიდვის, ყალბი დოკუმენტის დამზადებისა და 

გამოყენების ფაქტი არ დასტურდება194. ნიკა გვარამიას საქმე მოხვდა აშშ-ის სახელმწიფო 

დეპარტამენტის 2020-ის ანგარიშში, სადაც აღნიშნულია, რომ შეშფოთებას იწვევს მედიაპლურალიზმის 

შემცირება და მმართველი პარტიის სასარგებლოდ მედიასაშუალებების კონცენტრაციის გაზრდა. 195 

 

IX. სამოქალაქო აქტივისტების საქმეები 

მაღალი პოლიტიკური აქტივობების ფონზე 2021 წელი სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ 

წარმოებული საქმეებითაც გამორჩეული იყო.  

დაკავებების სერია იყო 10 ნოემბერს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან გამართულ 

ოპოზიციის საპროტესტო აქციაზე. აქციის მონაწილეები ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის 

სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას, მის გათავისუფლებასა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების 

დანიშვნას ითხოვდნენ. საპროტესტო აქციაზე ათი პირი დააკავეს. პოლიციის თანამშრომლების 

განცხადებით, დაკავება მოთხოვნების დაუმორჩილებლობისა და გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვის 

საფუძვლით მოხდა. პარალელურად აქცია მიმდინარეობდა  ჯანდაცვის სამინისტროსთან, სადაც ასევე 

მიმდინარეობდა აქტივისტების დაკავება.196  

ქუთაისში ასევე  დაუმორჩილებლობის საფუძვლით  დააკავეს „გირჩი - მეტი თავისუფლების" წევრი და 

ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის ვიცე-მერობის კანდიდატი იმედა კლდიაშვილი, რომელმაც სამოქალაქო 

დაუმორჩილებლობის აქტის სახით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობის შესასვლელის 

წინ მანქანა გააჩერა სამსახურის მიერ იმ პირზე ზეწოლის გასაპროტესტებლად, რომელსაც, 

კლდიაშვილის თქმით, არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით ჰქონდა ინფორმაცია. 197 

                                                             
191 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით    -  http://bitly.ws/nAXC 
192 იხილეთ საქართველოს გენერალური პროკურატურის განცხადება - https://cutt.ly/5Oda13J;  
193 იხილეთ ადვოკატების განცხადება    -   http://bitly.ws/nAXP 
194 იხილეთ ვრცლად ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს’’ საქმის შეფასება - http://bitly.ws/nAXR 
195 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია აშშ-ს დეპარტამენტის ანგარიშის შესახებ- http://bitly.ws/nAXT 
196იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია აქტივისტების დაკავების შესახებ, უსაფრთოხების სამსახურის 

შენობასთან- http://bitly.ws/nAXX 
197იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ,,გირჩი-მეტი თავისუფლების’’ წევრის დაკავების შესახებ- 

http://bitly.ws/nAXZ 

http://bitly.ws/nAXC
https://cutt.ly/5Oda13J
http://bitly.ws/nAXP
http://bitly.ws/nAXR
http://bitly.ws/nAXT
http://bitly.ws/nAXX
http://bitly.ws/nAXZ
http://bitly.ws/nAXZ
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აქტივისტები ადმინისტრაციული წესით დააკავეს  2021 წლის 30 ოქტომბერს, არჩევნების მეორე ტურის 

დღეს, ზუგდიდში.198 თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პოლიციამ 

აქტივისტები მოწმეების სახით გადაიყვანა დაკითხვაზე. მოგვიანებით გავრცელებული ინფორმაციის 

თანახმად, ისინი დააკავეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე 

მუხლების საფუძველზე და დააკისრეს 5-დღიანი (კახა კვეკვესქირი), 8-დღიანი (ნიკა ნარსია, ალბერტ 

მერებაშვილი) და 10-დღიანი (გიორგი მუმლაძე) პატიმრობა.199 

1 ნოემბერს თბილისში დააკავეს აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებდნენ არჩევნების შედეგებს და 

მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლების შეზღუდვას. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციამ 2 

აქტვივისტი დააკავა. ისინი ცდილობდნენ პარლამენტის შენობასთან კარვების გაშლას, რისი 

საშუალებაც პოლიციამ არ მისცა. აქტივისტების თქმით მათ მერიისგან ჰქონდათ მიღებული, სამი 

კარვის გაშლის ნებართვა. 200 

დაძაბული მოვლენების პარალელურად ცვლილებები შევიდა ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში.   პარლამენტმა 29 აპრილს  მესამე, საბოლოო მოსმენით მიიღო 

ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რითიც  გამკაცრდა სანქციები 

წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისათვის, ასევე გაიზარდა 

ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადები.201 ცვლილებებს უარყოფითი შეფასებები მოჰყვა 

ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან.202   

როგორც განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ, წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის 

მზარდი შემთხვევები, რის გამოც აუცილებელი გახდა სანქციის გამკაცრება მსგავს 

სამართალდარღვევებზე. ცვლილებების შედეგად გაიზარდა ჯარიმა წვრილმანი ხულიგნობის 

განმეორებით ჩადენისათვის: 166-ე მუხლს დაემატა მე-2 ნაწილი, რომლის თანახმად წვრილმანი 

ხულიგნობის ჩადენისათვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ ამავე მუხლით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს პირის 

დაჯარიმებას 1500 ლარიდან 2000 ლარამდე ოდენობით.  1000 ლარიდან 2000 ლარამდე გაიზარდა ასევე 

173-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის განსაზღვრული სანქციის 

ქვედა ზღვარი. ამავდროულად გამკაცრდა სანქცია ამავე სამართალდარღვევის განმეორებით 

ჩადენისათვისაც: სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების კანონიერი განკარგულებისადმი ან 

მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის, ან ამ პირის სიტყვიერი შეურაცხყოფის ან/და მის მიმართ სხვა 

შეურაცხმყოფელი ქმედების განხორციელების ჩადენისათვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული 

პირის მიერ ამავე სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს მის დაჯარიმებას 3500 

ლარიდან 4500 ლარამდე. განისაზღვრა ადმინისტრაციული პატიმრობის მინიმალური ვადა წვრილმანი 

ხულიგნობის განმეორებით ჩადენისათვის. კერძოდ, წვრილმანი ხულიგნობის განმეორებით 

ჩადენისათვის დაჯარიმების ალტერნატივად გათვალისწინებულია პატიმრობა 5-დან 15 დღემდე 

ვადით. მოცემული ჩანაწერით კი, მოსამართლეს წაერთვა დისკრეცია 166-ე მუხლით 

                                                             
198 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ზუგდიდში აქტივისტების დაკავების შესახებ- http://bitly.ws/nAY2 
199 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - http://bitly.ws/nAY8 
200 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია აქტვისტების დაკავების შესახებ - http://bitly.ws/nAY9 
201 პარლამენტმა ადმინისტრაციულ კოდექსში შესული ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა- http://bitly.ws/nAYb 
202საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასება - https://cutt.ly/uOddvmF; სოციალური სამართლიანობის 

ცენტრის განცხადება - https://cutt.ly/JOddOZG;  GDI-ის შეფასება - https://cutt.ly/QOddBt9    

https://formulanews.ge/News/59179
http://bitly.ws/nAY2
http://bitly.ws/nAY8
http://bitly.ws/nAY9
http://bitly.ws/nAYb
https://cutt.ly/uOddvmF
https://cutt.ly/JOddOZG
https://cutt.ly/QOddBt9
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გათვალისწინებული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენისათვის კონკრეტული გარემოებების 

გათვალისწინებით პირს 5 დღეზე ნაკლები ვადით შეუფარდოს პატიმრობა.203 

აქტივისტების დაკავებისას ვლინდებოდა ერთგვაროვანი პრაქტიკა. საქმეთა ანალიზი ცხადყოფს, რომ 

ძირითადად ერთი და იგივე მუხლებზე მიდიოდა დავა. სასამართლო ძირითადად იზიარებდა 

ბრალდების პოზიციას და სხვადასხვა ტიპის სანქციებს უწესებდა აქტივისტებს. თუმცა, იყო 

სასამართლო პროცესები, რომელიც განსხვავებული იყო მანკიერი პრაქტიკისგან.  ერთ-ერთი ასეთი 

გადაწყვეტილება ეკუთვნის გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე, ნინო გერგაულს, 

რომელმაც დარბაზიდან გაათავისუფლა პროტესტის მონაწილე ორი აქტივისტი, რომლებმაც გორის 

პოლიციის შენობის პიკეტირება სცადეს.204 აქტივისტები მოითხოვდნენ მიხეილ სააკაშვილის 

სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანას და ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს. მოსამართლემ შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მტკიცებულებები საკმარისად არ მიიჩნია და პოლიცია გააფრთხილა, რომ 

მსგავსი შუამდგომლობების შემთხვევაში, წარმოადგინონ სამხრე კამერების ჩანაწერები, რითაც 

სამართალდარღვევის ფაქტები დადასტურდება. 

ასევე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო, მოსამართლე ხათუნა ხომერიკმა. რომელმაც არსებული 

პრაქტიკისგან განსხვავებული მიდგომა შემოგვთავაზა და უდანაშაულოდ ცნო 2021 წლის 12 

თებერვალს, ქუთაისის მერიასთან, კომენდანტის საათის დროს ქუთაისის მერის რესტორანში ვიზიტის 

გასაპორტესტებლად შეკრებილი და შემდგომში დაკავებული აქტივისტები.205  

 

 

                                                             
203 ცვლილებების შესახებ დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ GDI-ის მიერ მომზადებულ შეფასებაში ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევებზე სანქციების გამკაცრებასთან დაკავშირებით - https://cutt.ly/tOdglW5  
204 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია გორში დაკავებული აქტივისტების შესახებ-  http://bitly.ws/nAYg 
205 იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია -  http://bitly.ws/nAZY 

https://cutt.ly/tOdglW5
http://bitly.ws/nAYg
http://bitly.ws/nAZY

