
 

 

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის რიგგარეშე საერთო კრების 

რ  ე  ზ  ო  ლ  უ  ც  ი  ა 
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და ხარისხიანი მართლმსაჯულების თაობაზე 

 

თბილისი, 03 თებერვალი, 2019. 

 

ვაცნობიერებთ რა ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების სისტემის მნიშვნელობას 

სამართლის უზენაესობის დამკვიდრებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოს 

განვითარების პროცესში;  

ვითვალისწინებთ, რომ 2012 წლამდე სასამართლო სისტემის მმართველი რგოლი 

შერწყმული იყო აღმასრულებელი ხელისუფლების რეპრესიულ პოლიტიკისთან, რამაც, 

მათ შორის, დაუშვა ქვეყანაში შერჩევითი სამართალი, გამამტყუნებელი განაჩენების 

უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი, პოლიტიკური ნიშნით პირთა დაპატიმრება და 

პროფესიული საქმიანობის გამო ადვოკატთა მასშტაბური დევნა;  

ვწუხვართ, რომ 2012 წლის შემდეგ, მართლმსაჯულების სფეროში გატარებული არაერთი 

რეფორმის მიუხედავად, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გაგრძელდა დაუსაბუთებელი 

და არამართებული გადაწყვეტილებების მიღება, რამაც კიდევ უფრო შეასუსტა 

სასამართლო სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობა, რის კულმინაციასაც წარმოადგენს 

უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა ნომინირების თაობაზე დაჩქარებული, 

არაგამჭირვალე, ტენდენციური და წინააღმდეგობრივი გადაწყვეტილების მიღება;   

აღვნიშნავთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სასამართლო ყალიბდება დახურულ 

სისტემად, სადაც ადვოკატების და იურიდიული პროფესიის სხვა წარმომადგენლების 

სამოსამართლო თანამდებობებზე გამწესების მაჩვენებელი მიზერულ ნიშნულამდეა 

დაყვანილი, რაც არ შეესაბამება სასამართლო სისტემის გაძლიერების მიზნებს 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი 

სასამართლოს მოსამართლეთა ნომინირების ფორმამ, პროცესმა და ნომინირებულ 

კანდიდატთა წინააღმდეგობრივმა სიამ, სასამართლოს საბოლოოდ დახურულ სისტემად 

ჩამოყალიბების რეალური საფრთხე შექმნა;  

მიგვაჩნია, რომ სასამართლო სისტემაში ჩამოყალიბებული მმართველობის მანკიერი 

ფორმა, სისტემის ხელმძღვანელობითი პოზიციების ვიწრო და ურთიერთდაკავშირებული 

ჯგუფის ხელში კონცენტრაცია, თვითმმართველობის დაბალი ხარისხი და 



ინდივიდუალური მოსამართლის როლის უგულვებელყოფა მნიშვნელოვნად აზიანებს 

სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობასა და მის მიმართ საზოგადოების ნდობას;  

ვინაიდან, უზენაესი სასამართლოს, როგორც დოქტრინალურ საკასაციო ინსტანციას, 

განსაკუთრებული როლი აქვს დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების 

განმტკიცების, ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისა და ხარისხიანი 

მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში;  

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრთა რიგგარეშე საერთო კრება მოუწოდებს 

საქართველოს პარლამენტს: 

(ა) უზრუნველყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების წესის იმგვარი 

რეფორმა, რომლითაც შეიზღუდება თანამდებობრივი პოზიციების მქონე მოსამართლეთა 

საბჭოს წევრად არჩევის შესაძლებლობა, ხოლო საბჭოს არამოსამართლე წევრებად 

სავალდებულო კვოტის ფარგლებში გამწესდებიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა 

და იურიდიული პროფესიის მაღალი რეპუტაციის მქონე წარმომადგენლები.  

(ბ) არ დაუშვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად იმ კანდიდატთა გამწესება, 

რომელთაც წლების განმავლობაში ეკავათ და უკავიათ ხელმძღვანელობითი პოზიციები 

სასამართლო სისტემაში და პასუხისმგებელნი იყვნენ სასამართლო ხელისუფლების 

დამოუკიდებლობის დაცვასა და ხარისხიანი და სანდო მართლმსაჯულების 

დამკვიდრებაზე;   

(გ) შექმნას იმგვარი სამართლებრივი მექანიზმი, მათ შორის „საერთო სასამართლოების 

შესახებ“ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის გზით, რომელიც უზრუნველყოფს 

მაღალი პროფესიული რეპუტაციის, კეთილსინდისიერების და პიროვნული სიმტკიცის 

მქონე არა მხოლოდ მოსამართლეთა, არამედ ადვოკატთა, მეცნიერ-იურისტთა და 

იურიდიული პროფესიის სხვა ღირსეულ წარმომადგენელთა უზენაეს სასამართლოში 

გამწესების შესაძლებლობას, სანდო, გამჭირვალე და ობიექტური პროცედურის 

საფუძველზე;  

(დ) შეიქმნას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენისა და 

შერჩევის იმგვარი ფორმატი, რომელიც უზრუნველყოფს ადვოკატთა ასოციაციის, 

აკადემიური წრეების და სამოქალაქო საზოგადოების ქმედით ჩართულობას კანდიდატის 

პროფესიული რეპუტაციისა და სამოსამართლო თვისებების შეფასების მიზნით;  

(ე) განისაზღვროს წესი, რომლის მიხედვითაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 

კანდიდატად ერთი და იგივე პირის პარლამენტისათვის წარდგენა შესაძლებელი იქნება 

მხოლოდ ერთხელ; 

(ვ) იმსჯელოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ სამოსამართლო თანამდებობებზე 

კანდიდატთა უვადოდ დანიშვნებზე მორატორიუმის გამოცხადების თაობაზე.  


