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საქართველოს პარლამენტის  
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის  

თავმჯდომარეს, ბატონ ანრი ოხანაშვილს 
 

 

ბატონო ანრი, 

 

დანართის სახით გიგზავნით სსიპ “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის” მოსაზრებებს 
სანდო, გამჭირვალე და ხარისხიანი მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებასთან 
დაკავშირებით. ასევე, 2021 წელს შემუშავებულ სამოქმედო გეგმას - „ადამიანზე 
ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის.“ 

 

დანართი: 24 ფურცლად. 

 

პატივისცემით,  

 

 

დავით ასათიანი 

თავმჯდომარე 

 

 

 



 

 

სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ 
მოსაზრებები 

სანდო, გამჭირვალე და ხარისხიანი  

მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებისთვის 

 

ძირითადი მიმართულებები:  

§ ნდობა  
§ გამჭვირვალობა 
§ ხარისხი 

მართლმსაჯულების სისტემის არსებული ინსტიტუციური ჩარჩოს გათვალისწინებით, 
საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდის საუკეთესო გზა მართლმსაჯულების 
განხორციელების პროცესის დემოკრატიზაციაზე გადის, სადაც სასამართლო სისტემის 
რეფორმას ფუნდამენტური ადგილი უკავია. 

ბოლო წლებში, სასამართლო სისტემის ინსტიტუციური განვითარების თვალსაზრისით 
მრავალი საკანონმდებლო ცვლილება განხორციელდა, რაც საზოგადოებისათვის 
სასამართლო რეფორმის ტალღების სახელწოდებითაა ცნობილი. აღნიშნული 
რეფორმების მიმართ სხვადასხვა შეფასებები კეთდება, თუმცა არსებობს საყოველთაო 
კონსესუსი იმის თაობაზე, რომ უნდა გაგრძელდეს ერთობლივი ძალისხმევა ამ პროცესის 
ინკლუზიურობის და ეფექტიანობის გასაგრძელებლად. 

სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან ერთად, შეგვიძლია გამოვყოთ რამდენიმე 
ძირითადი მიმართულება, რაც ჩვენი აზრით უდავოდ ხელს შეუწყობს სასამართლო 
რეფორმის პროცესს და გააუმჯობესებს სანდო, გამჭვირვალე და ხარისხიან 
მართლმსაჯულებას. 

1. სასამართლოს სისტემის ინსტუტუციონალური მართვის მექანიზმების 
გაუმჯობესება; 

2. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის გაუმჯობესება; 



3. მოსამართლეთა რაოდენობის ზრდა და სპეციალიზაციის ხელშეწყობა; 
4. ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის, როგორც კანონის ავტორიტეტული 

განმარტების მექანიზმის სისტემური განვითარება; 
5. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისტემის გაძლიერება; 
6. დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების - არბიტრაჟის და კომერციული 

მედიაციის განვითარება და პოპულარიზაცია; 
7. ხარისხი - განგრძობადი განათლების სისტემების სინქრონიზაცია; 
8. ელექტრონული საქმის წარმოების და ერთგვაროვანი პრაქტიკის განვითარებ;. 
9. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ხარისხის და სოციალური გარანტიების 

გაზრდა. 
 

1. სასამართლოს სისტემის ინსტუტუციონალური მართვის მექანიზმების გაუმჯობესება 

სასამართლო სისტემაში გამჭვირვალობის ხარისხის გაზრდისთვის აუცილებელია, 
სასამართლოს მართვის პროცესი, ისევე როგორც მოსამართლეთა დანიშვნა, დაწინაურება 
და დისციპლინური წარმოება გახდეს ინკლუზიური შემდეგი ნაბიჯების გადადგმის 
გზით: 

§ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების შერჩევის პროცესის 
გამჭვირვალობა და დემოკრატიზაცია. 

§ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოსამართლე და არასამოსამართლე წევრების 
თანაფარდობის გადახედვა. 

§ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, რაც 
გამოიხატება დაინტერესებული პირების და საზოგადოებრივი ჯგუფების 
ჩართულობით საბჭოს მუშაობაში და ინფორმაციის პირდაპირ რეჟიმში 
ხელმისაწვდომობით. 

§ ადმინისტრაციული თანამდებობის მქონე მოსამართლეთა რაოდენობის 
შეზღუდვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. 

§ დამოუკიდებელი საჯარო ინსტიტუტების და მათ შორის ადვოკატურის 
წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. 

§ ადვოკატურის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა იუსტიციის უმაღლესი 
სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოში. 
 

2. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის გაუმჯობესება 

სასამართლო სისტემის ინსტიტუციურ მოწყობაში, განსაკუთრებული როლი ენიჭება 
უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტების წესს. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია 
როგორც არსებული რეგულაციების კიდევ უფრო გაუმჯობესება, ისე სხვადასხვა 
დამატებითი კრიტერიუმების დადგენა, რაც უზრუნველყოფს პროცესის 



გამჭვირვალობას, სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების ჩართულობას და შერჩევის 
კომპტენციის ხარისხობრივ ზრდას. 

§ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევისათვის საჭირო ხმების ოდენობის 
გაზრდა საქართველოს პარლამენტში, სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების 
ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. ასევე მნიშვენლოვანია შემუშავდეს ისეთი 
რეგულირებები, რაც უზრუნველყოფს პროფესიული და საზოგადოებრივი 
ჯგუფების ეფექტიან მონაწილეობას ამ პროცესში. 

§ კანდიდატების კვალიფიციურობის და პოლიტიკური გავლენებისაგან 
თავისუფლების მიზნის მისაღწევად, დამატებითი კრიტერიუმების განსაზღვრა. 
 

3. მოსამართლეთა სპეციალიზაციის ხელშეწყობა 

არსებული გამოწვევების ფონზე, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პირველი 
ინსტანციის სასამართლოში მოსამართლეთა კომპეტენციის ზრდას, რაც ხელს შეუწყობს 
გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის ხარისხს და ასევე სწრაფ და ეფექტიან 
მართლმსაჯულებას. ამავე დროს გვესმის, რომ მოსამართლეთა არსებული რაოდენობა, 
პირველი ინსტანციის სასამართლოებში, განსაკუთრებით რაიონულ სასამართლოებში 
არადამაკმაყოფილებელია, რაც იწვევს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების 
გაჭიანურებას. 

§ უნდა მოხდეს მოსამართლეთა რაოდენობის ზრდა, განსაკუთრებით რაიონულ 
სასამართლოებში, რისთვისაც საჭიროა სწორი საბიუჯეტო პოლიტიკის 
განსაზღვრა. 

§ საკანონმდებლო დონეზე უნდა განხორციელდეს მოსამართლეთა სპეციალიზაცია 
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ კოლეგიებში, მათი გადამზადების და 
განგრძობითი საგანმანათლებლო პროგრამების მეშვეობით. 

§ მოსამართლეებს თავად უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა აირჩიონ სპეციალიზაცია 
მათი პრაქტიკისა და კომპეტენციის შესაბამისად, რათა ამ პროცესმა 
მოსამართლეთა დასჯის ან მათზე ზეწოლის ეფექტი არ შეიძინოს. 
 

4. ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის, როგორც კანონის ავტორიტეტული განმარტების 
მექანიზმის სისტემური განვითარება 

მართლმსაჯულების პროცესის განვითარების და ევროპულ სტანდარტებთან 
სინქრონიზაციის გზაზე, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების იმპლემენტირებას ეროვნული 
სასამართლოების დონეზე, მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილე ყველა სუბიექტის 
მხრიდან, ამასთან ეს პროცესი არ უნდა იქცეს ფორმალობად, არამედ უნდა მოხდეს 



ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების, როგორც კანონის ავტორიტეტული 
განმარტებების შინაარსობრიბი გამოყენება. 

§ მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებების თარგმნა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
დაინტერსებული პირებისათვის. 

§ მნიშვნელოვანია სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავებზე, სარჩელის ფორმაში 
იყოს სარეკომენდაციო და არა სავალდებულო გრაფა, ევროპული სასამართლოს 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მითითების და მისადაგების მიზნით. 

§ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების და 
მნიშვნელოვანი უფლებადაცვითი საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ 
საგანმანათლებლო კამპანიების წარმოება, საზოგადოების ფართო ჯგუფების 
ჩართულობით. 
 

5. ნდობა - ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისტემის განვითარება  

მართლმსაჯულების დემოკრატიზაციის და ინკლუზიურობის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი გზა,  ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სისტემის განვითარებაზე გადის. 
ამ მიმართულებით დაგროვილი გამოცდილების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია 
შემდეგი ნაბიჯების დროული გადადგმა: 

§ საჭიროა ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სრული პროცესის სიღრმისეული შეფასება და 
გამოვლენილი ხარვეზების დროული აღმოფხვრა; 

§ საჭიროა გაძლიერდეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის 
ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების 
შესაძლებლობები;  

§ საჭიროა განხორციელდეს კომპლექსური პოპულარიზაციის კამპანია ნაფიც 
მსაჯულთა სისტემის მიმართ საზოგადოებრივი განწყობების შეცვლისა და 
მსაჯულების საქმიანობის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნაწილად გადაქცევის 
მიზნით;  

§ საჭიროა გაძლიერდეს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა 
კვალიფიკაცია და უნარები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის წარმართვის 
მიმართულებით, ინტენსიური ტრენინგების და სასწავლო პროგრამების 
განხორციელების გზით; 

§ საჭიროა გაფართოვდეს ნაფიც მსაჯულთა სისასამართლოს განსჯადობა ყველა 
ძალადობრივ დანაშაულებზე და ეტაპბრივად გავრცელდეს სხვა დანაშაულებზე, 
რათა ბრალდებულებს მიეცეთ შესაძლებლობა აირჩიონ ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო, მათ შორის - რეზონანსულ და პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეებზე;  



§ სიღრმისეულად უნდა გაანალიზდეს დიდი ჟიურის მექანიზმის დანერგვის 
მიზანშეწონილობის საკითხი, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
წინააღმდეგობრივად და საეჭვოდ აღქმული ბრალის წარდგენის შემთხვევები. 

 

6. დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების - არბიტრაჟისა და კომეციული 
მედიაციის განვითარება 

დღევანდელი სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სასამართლოების 
გადატვირთულობაა, რაც ცხადია პირდაპირ არის დაკავშირებული სწრაფი, ეფექტური და 
ხარისხიანი მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზაციასთან. ამ 
პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული 
მექანიზმების მხარდაჭერა და განვითარებაა. აღნიშნული არ გამორიცხავს და მოიცავს 
თავად სასამართლოს სისტემის ფარგლებში, ცალკეული მექანიზმების დანერგვა-
განვითარებას: 

§ ახალი კომერციული პალატების ფარგლებში, დავის არსებითი განხილვის 
ეტაპამდე, კომერციული მედიაციის საფეხურის წახალისება;  

§ ამოქმედდეს პროფესიათაშორისი პლატფორმა ბიზნეს წარმომადგენლების, 
ადვოკატების, მოსამართლეების, არბიტრების, მედიატორების, ნოტარიუსების, 
აღმასრულებლების და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობით, რომლის 
ფარგლებშიც დაიგეგმება არბიტრაჟისა და მედიაციის წინაშე მდგარი გამოწვევების 
გადაჭრის გზები;  

§ განხორციელდეს დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმების 
პოპულარიცაზიის იმგვარი კამპანია, რომელიც არა მხოლოდ საზოგადოების 
ცნობიერებას გაზრდის ამ მიმართულებით, არამედ წაახალისებს ადამიანებს, 
კომპანიებს და იურისტებს, რომ მათ უფრო აქტიურად გამოიყენონ აღნიშნული 
მექანიზმები. 

§ არბიტრაჟისა და კომერციული მედიაციის ხარისხის უზრუნველსაყოფად, 
შესაბამისი ლიცენზირებისა და მონიტორინგის სისტემების დანერგვა-
განვითარება. 
 

7. ხარისხი - განგრძობადი განათლების სისტემების სინქრონიზაცია 

იმის გამო, რომ არ არსებობს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა ტრენინგ-
ინსტიტუციების თანამშრომლობისა და კოორდინირებული საქმიანობის სისტემური 
ფორმატი, საჭიროა შეიქმნას მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც:  

§ შეისწავლის და განსაზღვრავს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა 
საერთო ტრენინგ საჭიროებებს;  



§ კოორდინაციას გაუწევს შესაბამისი მოდულების, კურსების, პროგრამების 
შემუშავებას;  

§ მონიტორინგს გაუწევს შემუშავებული მოდულების, კურსების და პროგრამების 
განხორციელების პროგრესს. 
 

8. ელექტრონული საქმის წარმოების და ერთგვაროვანი პრაქტიკის განვითარება. 

იმისთვის, რომ შემცირდეს სამართალწარმოების გაჭიანურების შემთხვევები, საჭიროა, 
განვითარდეს სპეციალური და მრავალფუნქციური ელექტრონული მართლმსაჯულების 
პლატფორმა. აღნიშნულმა პლატფორმამ უნდა გააუმჯობესოს სასამართლოსთან 
დროული კომუნიკაცია, დოკუმენტების მიმოცვლის ეფექტურობა და ონლაინ სხდომის 
ჩატარების ხარისხი და ასევე უნდა უზრუნველყოს სამართლიანი პროცესის 
ადმინისტრირება. 

ამავე კონტექსტში მნიშვნელოვანია ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის მხარდამჭერი 
მექანიზმების განვითარება, რათა მხარეებისათვის გონივრულობის ფარგლებში 
ხელმისაწვდომი და განჭვრეტადი იყოს დავის შესაძლო შედეგი. ეს ერთი მხრივ ხელს 
შეუწყობს დავის გადწყვეტის ალტერნატიული გზების და მედიაციის პროცესის 
განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ ერთგვაროვანი პრაქტიკის თანმიმდევრულობა თავად 
ქვედა ინსტანციების სასამართლოების მხრიდან გაზრდის ნდობის ხარისხს 
მართლმსაჯულების პროცესის მიმართ. 

 

9. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის და სოციალური გარანტიების გაზრდა. 

სასამართლო რეფორმის პროცესში სხვადასხვა ინსტიტუციურ და საკანონმდებლო 
ელემენტებთან ერთად, მოსამართლეთა ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის ხარისხს 
და  სოციალური გარანტიების სისტემურ ზრდას, შეუნაცვლებელი ადგილი უკავია. 

§ ამ თვალსაზრისით ადვოკატთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ უნდა გადაიხედოს 
მოსამართლეთა 3 წლიანი საგამოცდო ვადით დანიშვნის წესი და ამ პროცესს 
დაემატოს გამჭვირვალობის და დასაბუთებულობის სამართლებრივი მექანიზმები. 

§ მიზანშეუწონლად მიგვაჩნია მოსამართლეთა სხვა რაიონულ ან/და საქალაქო 
სასამართლოებში მივლინების იმგვარი წესის დანერგვა, რომელიც შესაძლოა 
აღქმული იქნეს მოსამართლეთა კონტროლის და დასჯის მექანიზმად. 

§ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ბიუჯეტში მოხდეს მოსამართლეთა და 
სასამართლოს სისტემაში მომუშავე პირთა სახელფასო ანაზღაურების ზრდის 
გარანტირებული მექანიზმების დანერგვა, ხოლო საპენსიო ასაკის მიღწევისას 
მოსამართლეებს ნამსახურობის წლების მიხედვით განესაზღვროს ხელფასის 
ოდენობის ფარგლებში საპენსიო დანამატი.  



ადამიანზე ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის 

ადვოკატთა ასოციაციის ხედვა სანდო, გამჭირვალე და ხარისხიანი 
მართლმსაჯულების სისტემის განვითარებისთვის



ნდობა გამჭვირვალობა ხარისხი

მიმართულებები



მართლმსაჯულების სისტემის არსებული
ინსტიტუციური ჩარჩოს გათვალისწინებით,
საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდის
საუკეთესო გზა მართლმსაჯულების
განხორციელების პროცესის
დემოკრატიზაციაზე გადის, რისთვისაც
საჭიროა გადაიდგას შემდეგი ნაბიჯები:

1)ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისტემის
გაძლიერება;

2)კომერციული დავების განხილვაში მსაჯული
მოსამართლის ინსტიტუტის შემოტანა;

3)არბიტრაჟისა და კომერციული მედიაციის
განვითარება და პოპულარიზაცია.



სასამართლო სისტემაში გამჭვირვალობის
ხარისხის გაზრდისთვის აუცილებელია,
სასამართლოს მართვის პროცესი, ისევე
როგორც მოსამართლეთა დანიშვნა-
დაწინაურება-დისციპლინური წარმოების
პროცესი გახდეს ინკლუზიური შემდეგი
ნაბიჯების გადადგმის გზით:

1)დამოუკიდებელი საჯარო ინსტიტუტების
წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში;

2)ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლობის
უზრუნველყოფა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის
დამოუკიდებელ საბჭოში;

3)ადვოკატთა ასოციაციის როლის
რეგლამენტირება მოსამართლეთა შეფასება-
შერჩევის პროცესში.



მართლმსაჯულების ხარისხის გაზრდისთვის
მნიშვნელოვანია ერთგვაროვანი სასამართლო
პრაქტიკის განვითარება, ხარისხიანი იურიდიული
სერვისების უზრუნველყოფა და მოსამართლეთა,
ადვოკატთა და პროკურორთა პროფესიული
კომპეტენციის გაზრდა შემდეგი ნაბიჯების
გადადგმის გზით:

1)მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს (ბენჩ-ბარი)
შემდგომი განვითარება და გაძლიერება;

2)სასამართლოში კვალიფიციური იურიდიული სერვისების
მიწოდებით, მხარეთა კანონის წინაშე თანასწორობის
უზრუნველყოფა;

3)ადვოკატთა ასოციაციაში პრო-ბონო ცენტრის დაარსება;

4)ვიწრო სპეციალიზაციის სისტემის დანერგვა;

5)მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა განგრძობადი
განათლების სისტემების სინქრონიზაცია;

6)ელექტრონული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება.



ნდობა - ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო სისტემა

ა)საჭიროა ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სრული პროცესის სიღრმისეული შეფასება და
გამოვლენილი ხარვეზების დროული აღმოფხვრა;

ბ)საჭიროა გაძლიერდეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის ადმინისტრირებაზე
პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების შესაძლებლობები;

გ)საჭიროა განხორციელდეს კომპლექსური პოპულარიზაციის კამპანია ნაფიც მსაჯულთა
სისტემის მიმართ საზოგადოებრივი განწყობების შეცვლისა და მსაჯულების საქმიანობის
სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნაწილად გადაქცევის მიზნით;

დ)საჭიროა გაძლიერდეს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა კვალიფიკაცია და
უნარები ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის წარმართვის მიმართულებით,
ინტენსიური ტრენინგების და სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით;

ე)საჭიროა გაფართოვდეს ნაფიც მსაჯულთა სისასამართლოს განსჯადობა ყველა
ძალადობრივ დანაშაულებზე და ეტაპბრივად გავრცელდეს სხვა დანაშაულებზეც, რათა
ბრალდებულებს მიეცეთ შესაძლებლობა აირჩიონ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, მათ
შორის - რეზონანსულ და პოლიტიკურად სენსიტიურ საქმეებზე;

ვ)სიღრმისეულად უნდა გაანალიზდეს დიდი ჟიურის მექანიზმის დანერგვის
მიზანშეწონილობის საკითხი, რათა თავიდან იქნას აცილებული წინააღმდეგობრივად და
საეჭვოდ აღქმული ბრალის წარდგენის შემთხვევები.



ნდობა - მსაჯული მოსამართლის 
მექანიზმი კომერციულ დავებში

ა)სიღრმისეულად უნდა გაანალიზდეს ევროპული ქვეყნების გამოცდილება
კომერციულ პალატებთან მიმართებით, რომელიც სასამართლო სისტემის
ფარგლებში ფუნქციონირებს და რომლის შემადგენლობაშიც პროფესიონალ
მოსამართლეებთან ერთად შედიან მსაჯული მოსამართლეები ბიზნეს სექტორიდან
(მაგ. გერმანული, ავსტრიული, ფინური მოდელები). აღნიშნულის საფუძველზე
საჭიროა შემუშავდეს მსგავსი მოდელის საქართველოს სასამართლო სისტემაში
ინტეგრირების სამოქმედო გეგმა;

ბ)საჭიროა შემუშავდეს სამართლიანი და გამჭვირვალე კრიტერიუმები და
პროცედურები, როგორც შესაბამისი კომპეტენციების მქონე პროფესიონალი
მოსამართლის შერჩევის, ასევე, სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და ბიზნეს
ასოციაციაციების მონაწილეობით, მაღალი რეპუტაციის მსჯული მოსამართლეების
ნომინირება-შერჩევისთვის;

გ)ზემოაღნიშნულის საფუძველზე, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში
ცვლილებების შეტანის გზით, სასამართლო სისტემის ფარგლებში საჭიროა
დაარსდეს სპეციალიზებული კომერციული პალატები, რომელიც განსჯად საქმეებს
განიხილავენ 1 პროფესიონალი და 2 მსაჯული მოსამართლის შემადგენლობით;

დ)საჭიროა განხორციელდეს ახალი კომერციული პალატების შესაძლებლობების
გაძლიერების აქტივობები.



ნდობა - არბიტრაჟისა და კომეციული 
მედიაციის განვითარება

ა) ახალი კომერციული პალატების ფარგლებში, დავის არსებითი
განხილვის ეტაპამდე, კომერციული მედიაციის საფეხურის
შემოტანა და წახალისება;

ბ) ამოქმედდეს პროფესიათაშორისი პლატფორმა ბიზნეს
წარმომადგენლების, ადვოკატების, მოსამართლეების,
არბიტრების, მედიატორების, ნოტარიუსების, აღმასრულებლების
და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობით, რომლის
ფარგლებშიც დაიგეგმება არბიტრაჟისა და მედიაციის წინაშე
მდგარი გამოწვევების გადაჭრის გზები;

გ) განხორციელდეს დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის
მექანიზმების პოპულარიცაზიის იმგვარი კამპანია, რომელიც არა
მხოლოდ საზოგადოების ცნობიერებას გაზრდის ამ
მიმართულებით, არამედ წაახალისებს ადამიანებს, კომპანიებს და
იურისტებს, რომ მათ უფრო აქტიურად გამოიყენონ აღნიშნული
მექანიზმები.



გამჭვირვალობა - იუსტიციის უმაღლეს 
საბჭოში წარმომადგენლობა

ა)საჭიროა საკანონმდებლო ჩარჩოს, მათ შორის
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის 47.5
მუხლის იმგვარად ჩამოყალიბება, რომ
პარლამენტის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
წევრთა არჩევის დროს, უზრუნველყოფილი იყოს
ადვოკატთა ასოციაციის, ასევე სხვა
დამოუკიდებელი ინსტიტუტების მიერ
ნომინირებული სიიდან კანდიდატის/ების საბჭოში
წარმომადგენლობა;

ბ)მაღალი კვალიფიკაციის კანდიდატთა შერჩევა-
ნომინირების მიზნით ადვოკატთა ასოციაციაში და
სხვა დამოუკიდებელ ინსტიტუტებში დაინერგოს
გამჭვირვალე და ობიექტური შერჩევის მექანიზმები.



გამჭვირვალობა - იუსტიციის უმაღლეს 
სკოლაში წარმომადგენლობა

ა)საჭიროა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონის
66³.4 მუხლი ჩამოყალიბდეს იმგვარად, რომ
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უზრუნველყოს
იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი
საბჭოს შემადგენლობაში ადვოკატთა ასოციაციის
მიერ ნომინირებული სიიდან კანდიდატის/ების
წარმომადგენლობა;

ბ)მაღალი კვალიფიკაციის კანდიდატთა შერჩევა-
ნომინირების მიზნით, საჭიროა ადვოკატთა
ასოციაციაში დაინერგოს გამჭირვალე და
ობიექტური შერჩევის მექანიზმი.



გამჭვირვალობა - ადვოკატთა ასოციაციის 
როლი მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესში

იმისთვის, რომ ამაღლდეს მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის
გამჭვირვალობის ხარისხი, საჭიროა აღნიშნულ პროცესში გაიზარდოს და
რეგლამენტირდეს ადვოკატთა ასოციაციის ჩართულობა შემდეგი ნაბიჯების
გადადგმით:

❑ ადვოკატთა ასოციაციაში დაარსდეს კანდიდატთა შეფასების სპეციალური
კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ მაღალი რეპუტაციის მქონე
ადვოკატები და მეცნიერები, ასევე, სამოქალაქო საზოგადოებისა და
იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლები სამოსამართლო და
საპროკურორო გამოცდილებით;

❑ თითოეული კანდიდატის ობიექტური შეფასების მიზნით ადვოკატთა
ასოციაციაში დაინერგოს კანდიდატთა შეფასების სპეციალური
მეთოდოლოგია და კრიტერიუმები, რომლის საფუძელზეც კანდიდატები
შეფასდებიან როგორც - „მაღალკვალიფიციური“, „კვალიფიციური“ და
„ნაკლებად კვალიფიციური“.

❑ ადვოკატთა ასოციაციასა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შორის
ამოქმედდეს ეფექტიანი საკომუნიკაციო მექანიზმი, რომელიც
უზრუნველყოფს ასოციაციის მიერ შემუშავებული შეფასებების
სრულყოფილ განხილვა-გათვალისწინებას.



ხარისხი - ბენჩ-ბარის 
მექანიზმის გაძლიერება

ერთგვაროვანი და განჭვრეტადი სასამართლო პრაქტიკისა და
ადამიანებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების
უზრუნველყოფის, ისევე როგორც სასამართლო სისტემაში
მიკერძოებებისა და კორუფციის რისკების მინიმუმამდე
დაყვანის მიზნით, მართლმსაჯულების სისტემის მთავარ
აქტორებს შორის საჭიროა განვითარდეს დიალოგისა და
თანამშრომლობის კულტურა შემდეგი ნაბიჯების გადადგმით:

❑ მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს (ბენჩ-ბარი)
შემდგომი გაძლიერება და პოპულარიზაცია;

❑ ბენჩ-ბარის მექანიზმის დანერგვა ადგილობრივ (რეგიონულ)
დონეზე და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა;

❑ ბენჩ-ბარის აქტიური გამოყენება იურიდიული პროფესიის
საერთო ეთიკურ პრინციპებსა და სასამართლო დარბაზებში
ქცევის წესებზე შეთანხმებისა და პოპულარიზაციის
მიზნებისთვის.



ხარისხი - სასამართლოში 
წარმომადგენლობა

ა)საჭიროა განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილებები,
რომელიც, შეჯიბრებითობის პრინციპის გათვალისწინებით,
უზრუნველყოფს მხარეთათვის ხარისხიანი იურიდიული
სერვისების მიწოდებას ყველა ინსტანციის სასამართლოში, რათა
ეფექტიანად იყოს დაცული სამართლიანი პროცესი და თავიდან
იქნას აცილებული იურიდიული შეცდომები სამართალწარმოების
დროს;

ბ)მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობისა და მხარეთა
კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით,
ადვოკატთა ასოციაციაში დაფუძნდეს პრო-ბონო ცენტრი,
რომელიც, რეფერალური მექანიზმის გამოყენებითა და
მაღალკვალიფიციური ადვოკატების ჩართულობით, იურიდიულ
დახმარებას გაუწევს იმ შეჭირვებულ და მოწყვლად ჯგუფებს,
რომელთაც არ ფარავს იურიდიული დახმარების სამსახურის
მანდატი და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამისი
სერვისები.



ხარისხი - ვიწრო სპეციალიზაციის 
სისტემა

ა)შესწავლილ და იდენტიფიცირებულ იქნას სამართლის ის ვიწრო
სფეროები, რომელშიც მიზანშეწონილია დამატებითი
სპეციალიზაციის დანერგვა;

ბ)იურიდიულ პროფესიაში პოპულარიზაცია გაეწიოს
ნებაყოფლობითი ვიწრო სპეციალიზაციის სისტემას;

გ)შემუშავდეს და განხორციელდეს სპეციალური
სერთიფიცირებული კურსები სამართლის დარგების ვიწრო
სპეციალიზაციების მიხედვით - მაგ. საოჯახო სამართალი,
საგადასახადო სამართალი, სამედიცინო სამართალი, საავტორო
სამართალი, და ა.შ.

დ)შემუშავდეს ადვოკატთა ვიწრო სპეციალიზაციის რეესტრი,
რომელიც იქნება საჯაროდ ხელმისაწვდომი;

ე)მოსამართლეთა დანიშვნა და დაწიანურება მკაცრად უნდა
ეფუძნებოდეს მათ სპეციალიზაციას, სამოსამართლო გამოცდისა და
სამოსამართლო კარიერის გათვალისწინებით.



ხარისხი - განგრძობადი განათლების 
სისტემების სინქრონიზაცია

იმის გამო, რომ არ არსებობს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და
პროკურორთა ტრენინგ-ინსტიტუციების თანამშრომლობისა და
კოორდინირებული საქმიანობის სისტემური ფორმატი, საჭიროა
შეიქმნას მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც:

❑ შეისწავლის და განსაზღვრავს მოსამართლეთა, ადვოკატთა და
პროკურორთა საერთო ტრენინგ საჭიროებებს;

❑ კოორდინაციას გაუწევს შესაბამისი მოდულების, კურსების,
პროგრამების შემუშავებას;

❑ მონიტორინგს გაუწევს შემუშავებული მოდულების, კურსების
და პროგრამების განხორციელების პროგრესს.



ხარისხი – ელექტრონული 
მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება

იმისთვის, რომ შემცირდეს სამართალწარმოების
გაჭიანურების შემთხვევები, საჭიროა,
განვითარდეს სპეციალური და
მრავალფუნქციური ელექტრონული
მართლმსაჯულების პლატფორმა. აღნიშნულმა
პლატფორმამ უნდა გააუმჯობესოს
სასამართლოსთან დროული კომუნიკაცია,
დოკუმენტების მიმოცვლის ეფექტურობა და
ონლაინ სხდომის ჩატარების ხარისხი და ასევე
უნდა უზრუნველყოს სამართლიანი პროცესის
ადმინისტრირება.



სამოქმედო 
გეგმის 

შინაარსი

1. ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის სრული პროცესის ყოვლისმომცველი შეფასება და ანალიზი;

2. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულების შესაძლებლობების გაძლიერება;

3. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაციის კომპლექსური კამპანიის შემუშავება და განხორციელება;

4. მოსამართლეთა, ადვოკატთა და პროკურორთა ცოდნისა და უნარების გაძლიერება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო პროცესის წარმართვაში;

5. ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი დანაშაულების გაფართოება;

6. დიდი ჟიურის მექანიზმის დანერგვის საკითხის შესწავლა;

7. ევროპული ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა სპეციალური შემადგენლობის კომერციულ პალატებთან დაკავშირებით და მსგავსი მოდელის საქართველოს
სასამართლო სისტემაში ინტეგრირების გეგმის შედგენა;

8. კომერციული მედიაციის ეტაპის პოპულარიზაცია განსაზღვრულ საქმეებზე;

9. პროფესიათაშორისი პლატფორმის დაარსება ADR-ის მექანიზმების განვითარების მიზნით;

10. ADR-ის პოპულარიზაციის კომპლექსური კამპანიის დაგეგმვა-განხორციელება;

11. საკანონმდებლო ცვლილებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელ საბჭოში დამოუკიდებელი საჯარო ინსტიტუციების
წარმომადგენლობის მიზნით;

12. მე-11 პუნქტით გათვალისწინებულ კანდიდატთა ობიექტური და გამჭირვალე შეფასების მიზნით შესაბამისი შიდა მექანიზმების დანერგვა;

13. ბენჩ-ბარის მექანიზმის შემდგომი გაძლიერება და გაფართოება ადგილობრივ (რეგიონულ) დონეზე;

14. საკანონმდებლო ცვლილებები ყველა ინსტანციის სასამართლოში ხარისხიანი იურიდიული სერვისების მიწოდების უზრუნველსაყოფად;

15. ადვოკატთა ასოციაციაში პრობონო ცენტრის დაარსება;

16. ვიწრო სპეციალიზაციის სისტემის დანერგვა და პოპულარიზაცია; ადვოკატთა შესაბამისი რეესტრის ამოქმედება;

17. განგრძბადი განათლების სისტემის სინქრონიზაციის მიზნით მუდმივმოქმედი საკოორდინაციო ჯგუფის დაარსება;

18. ელექტრონული მართლმსაჯულების პლატფორმის განვითარება.



საქართველოს 
ადვოკატთა 

ასოციაცია 10  ი ვნ ი ს ი 2021


