


რატომ არის სასამართლო მნიშვნელოვანი ჩვენთვის
საზოგადოებაშითანაცხოვრებისასადამიანებსხშირადგვაქვსკონფლიქტიერთმანეთთანანსა

ხელმწიფოსთან.უთანხმოებისმიზეზებიშესაძლოამრავალფეროვანიიყოს:

გაგვათავისუფლესსამსახურიდან;

გაგვირთულდაჯანმრთელობისმდგომარეობა,რადგანჩვენიექიმიარაპროფესიონალიანუყუ

რადღებოაღმოჩნდა;

განქორწინებაგვსურს,თუმცამეუღლესთანვერვთანხმდებითშვილთანდაკავშირებულუფლე

ბებსადავალდებულებებზე;

პოლიციამუსაფუძვლოდდაგვაჯარიმა;

პარლამენტმამიიღოკანონი,რომელიცზღუდავსკონსტიტუციითდაცულჩვენსუფლებასმივი

ღოთმონაწილეობაარჩევნებშიანგავაპროტესტოთსახელმწიფოსუკანონოქმედებებიდაა.შ.

თანამედროვე საზოგადოებაში აუცილებელია გვქონდეს შესაძლებლობა, ასეთი უთანხმოებები

მშვიდობიანადდაკანონისსაფუძველზეგადავწყვიტოთ.ამასთანავე,მნიშვნელოვანია,ვიცოდეთ,

რომადამიანები,საკუთარიოჯახისწევრებისანმეგობრებისუფლებებისდარღვევისშემთხვევაში,

თავადარმოინდომებენსამართლიანობისაღდგენასანთუნდაცშურისძიებას.

სასამართლოარისადგილი,სადაცდამოუკიდებ
ლად, მიუკერძოებლად და მშვიდობიანად უნდა
გადაწყდეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლე

მები; მოსამართლე კი ამისთვის სპეციალური განათ
ლებისმქონეადამიანია,რომელმაცფიციდადო,რომ
დაიცავსკანონისუზენაესობასდაგანმარტავს,რასამ
ბობსკანონი,დაირღვათუარაისდაროგორაგებსპა
სუხსკანონისდამრღვევი.

რა არის კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა და რო გორ იცავს მას სა სა მარ თ ლო
ხშირადგვესმის,რომდემოკრატიადაფუძნებულიაკანონისუზენაესობისპრინციპზე.ჩვენიქვეყ

ნის ევროინტეგრაციაც მნიშვნელოვნადარისდამოკიდებულიიმაზე, ვაშენებთთუ არა კანონის

უზენაესობაზედამყარებულსახელმწიფოს.

რასნიშნავსთავადკანონისუზენაესობა?

კანონიარისშესასრულებლადსავალდებულოწესები,რომელიცაწესრიგებსურთიერთობებს
ჩვენსშორის,ასევეგვიცავსსხვაპირისანსახელმწიფოსუკანონოქმედებისგან.

კანონისუზენაესობაარისზოგადიწესი,რომელზეცსაზოგადოებისყველაწევრივთანხმდებით.
ყველამისიწარმომავლობის,ქონების,სტატუსისმიუხედავად,თანაბრადიზღუდებაკანონით

დაარავინშეიძლებადადგესკანონზემაღლა.მინისტრები,პარლამენტარები,პრეზიდენტები,

არმიისგენერლები,ბიზნესკომპანიებითუთავადმოსამართლეები,ისევეუნდადაემორჩილონ

კანონს,როგორცჩვენმოქალაქეები.

როგორიცავსსასამართლოკანონისუზენაესობას?

დემოკრატიულსახელმწიფოშიხელისუფლებასამშტოდარისდაყოფილი:

კანონმდებელი(პარლამენტი)ქმნისკანონს;

აღმასრულებელი(მთავრობა)აღასრულებსკანონსყოველდღიურცხოვრებაში;

სასამართლოგანმარტავსკანონსდაიყენებსმასკონკრეტულიდავისგადაწყვეტისას.



სამივეშტოსსაკუთარიგანსხვავებულიუფლებამოსილებებიდამოვალეობებიაქვს.ამასთანავე,

ისინიაკონტროლებენერთმანეთს,რათარომელიმემზედმეტიძალაუფლებაარმოიპოვოსდა,

საბოლოოდ,ჩვენიუფლებებიგაუმართლებლადარშეზღუდოს.

ამპროცესშიგანსაკუთრებულიროლისასამართლოსაქვს:

სასამართლოფარია,რომელმაცუნდადაიცვასკანონისუზენაესობა,კონსტიტუციადასაბოლო

ოდჩვენიუფლებებიდათავისუფლებებიპარლამენტის,მთავრობის,სხვამოსამართლეების

თუყველაიმპირისგან,ვისაცმათიდარღვევაშეუძლია;

სასამართლომუნდაუზრუნველყოს,რომკანონმდებელმადააღმასრულებელმაიმაზემეტიძა

ლაუფლებაარმოიპოვონ,ვიდრეესკონსტიტუციითდაკანონითარისდადგენილი.

სასამართლოჩვენსდამთლიანადსაზოგადოებისინ
ტერესებს,ჩვენიუფლებებისეფექტიანადდაცვასემ
სახურება.

აქვე მნიშვნელოვანია  სასამართლო, ადამიანის უფლე
ბების დაცვის პროცესში, სარგებლობდეს საზოგადოების
მხარდაჭერით.აუცილებელიამისიდაცვა,თუკინებისმიე
რიადამიანიანსახელმწიფოორგანოეცდება,შეაფერხოს
სასამართლოსსაქმიანობაანდაემუქროსმისდამოუკიდებ
ლობას.

რო გო რი უნ და იყოს სა სა მარ თ ლო, რო მე ლიც ჩვენს უფ ლე ბებს იცავს?
დემოკრატიულსახელმწიფოში,იმისთვის,რათასასამართლომეფექტიანადდაიცვასჩვენიუფ

ლებები,ისდამოუკიდებელი,მიუკერძოებელი,ანგარიშვალდებულიდაგამჭვირვალეუნდაიყოს.

დამოუკიდებელისასამართლოუპირველესადემსახურებაჩვენიინდივიდებისდასაზოგადო
ებისდაცვას;მხოლოდდამოუკიდებელისასამართლოსპირობებშიშეიძლებაგვქონდესმოლო

დინიდანდობა,რომჩვენსსაქმესმოსამართლესამართლიანადგანიხილავს.დამოუკიდებელი

სასამართლონიშნავსყოველგვარიძალდატანებისადამუქარისგანთავისუფალმოსამართლეს,

მიუხედავადმუქარისავტორისა,იქნებაესპოლიტიკოსი,ნათესავი,მეზობელი,კოლეგამოსამარ

თლეთუსხვანებისმიერიადამიანი.

სასამართლოსდამოუკიდებლობააუცილებელია,
რათადავიცვათჩვენიუფლებებიდასაზოგადოე
ბისნდობაკანონისუზენაესობისმიმართ.

მიუკერძოებელისასამართლომოსამართლეს,როგორცნებისმიერადამიანს,აქვსსაკუთარი
მოსაზრებებისაზოგადოებისთვისმნიშვნელოვანსაკითხებზე,როგორიცააჯანდაცვა,ოჯახურიძა

ლადობა,აბორტი,უსახლკარობადაა.შ.თუმცაისვალდებულია,გადაწყვეტილებამიიღოსარა

საკუთარიშეხედულებებისანსაზოგადოებაშიპოპულარულიაზრისთანახმად,არამედმხოლოდ

კანონისდამტკიცებულებებისსაფუძველზე.

სასამართლომუნდაუზრუნველყოსსამართლიანი
პროცესიდაარასასარგებლოშედეგირომელიმე
მხარისთვის.



გამჭვირვალესასამართლოიმისათვის,რათავენდობოდეთსასამართლოს,მნიშვნელოვანია,
სამართალიაღსრულდესსაჯაროდ.

სასამართლოარამხოლოდუნდაიღებდესსამარ
თლიანგადაწყვეტილებებს, არამედუნდავხედავ
დეთ,რომესგადაწყვეტილებებისამართლიანია.

სასამართლო პროცესი, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა, ღია უნდა იყოს ყველასთვის

(მაგალითად,სხდომისდახურვითმოსამართლეიცავსარასრულწლოვანისინტერესებს,მსხვერპ

ლისუფლებებსდასხვ.).ჩვენუნდაგვქონდესშესაძლებლობა,გავიგოთრახდებასასამართლო

დარბაზში,რასაქმეგანიხილება,ვინარიანმონაწილეებიდაგავაკეთოთდასკვნები,რამდენად

ვენდობითსასამართლოს.

ჩვენსაზოგადოებასმხოლოდმაშინგვაქვსნდობა
დავასრულებთსასამართლოსგადაწყვეტილებებს,
თუკივხედავთ,რომსასამართლოსაქმესდამოუკი

დებლადდა მიუკერძოებლად წყვეტს და წინასწარი გან
წყობითარმოქმედებს.

ანგარიშვალდებულისასამართლოსაქართველოშიმოქალაქეებივირჩევთპარლამენტს,არა
პირდაპირ ვმონაწილეობთ მთავრობის შექმნაში, თუმცა არ ვირჩევთ მოსამართლეებს და არც

მათიგათავისუფლებაშეგვიძლია.

სასამართლოსდამოუკიდებლობაარგულისხმობს,რომმოსამართლესაქვსუფლება,მოიქცეს

ისე,როგორცმასსურს.სასამართლოთავისუფალია,თუმცაანგარიშვალდებულიამხარეებისდა

საზოგადოებისწინაშე:

საქმეგადაწყვიტოსთავად,კანონისდამტკიცებულებებისსაფუძველზე;

გადაწყვეტილებადაასაბუთოსსრულად,მხარეებისადასაზოგადოებისთვისდამაჯერებლად;

საკუთარიქმედებითთუგადაწყვეტილებითსაფრთხეარშეუქმნასჩვენსნდობასსასამართლოს

მიმართ.

როგორუზრუნველვყოფთსასამართლოს
ანგარიშვალდებულებას?

იმისათვის,რათაგამოვასწოროთსასამართლოსმიერდაშვებულიშეცდომები,ყველასთვისგა

რანტირებულიაგადაწყვეტილებისგასაჩივრებისუფლება;

სასამართლოსხდომებიღიაა,გადაწყვეტილებებიკიუნდაიყოსსაჯაროდხელმისაწვდომი,რაც

სასამართლოსსაქმიანობისშეფასებისდაკრიტიკისსაშუალებასმოგვცემს;

თუკი მოსამართლე არაეთიკურად იქცევა, ან კანონს არღვევს, უფლება გვაქვს მოვითხოვოთ

მოსამართლისპასუხისმგებლობა.

ანგარიშვალდებულება აუცილებელია ჩვენი  სა
ზოგადოების დასარწმუნებლად, რომ ნდობა,
რომელსაც სასამართლოს ვუცხადებთ, გამართ

ლებული და დამსახურებულია. ანგარიშვალდებულება
გვიცავს,რომსასამართლომსაკუთარიუფლებამოსილე
ბებიბოროტადარგამოიყენოს.



რო გო რი უნ და იყოს მო სა მარ თ ლე, რო მე ლიც ჩვენს უფ ლე ბებს იცავს?

სოკრატეს სიტყვებით, „მოსამართლემოთხირო
ლი უნდა შეასრულოს: მოისმინოს თავაზიანად,
უპასუხოსბრძნულად,განსაჯოსფრთხილადდაგა

დაწყვიტოსსამართლიანად“.

თუკირიგითადამიანს აზრს ვკითხავთ,როგორი უნდა იყოს მოსამართლე,დაახლოებითასეთ

პასუხსმივიღებთ:კომპეტენტური,მიუკერძოებელი,შემწყნარებელი,პატივისცემისუნარისმქონე,

გულმოდგინე,გამბედავი,დამოუკიდებელი,პატიოსანი,ღირსეული.

რასველოდებითმოსამართლისგან,ვიდრეისსაქმეს
განიხილავსდაგადაწყვეტილებასმიიღებს?
გვაქვსმოლოდინი,რომ

მასსაკმარისიცოდნააქვსიმკანონებზე,რომლებიცჩვენსცხოვრებასაწესრიგებს;
მხარეებისმიმართთავაზიანიდასამართლიანია,მათგულდასმითმოუსმენსდათითოეულსმის
ცემსსაკუთარიაზრისგამოთქმისშესაძლებლობას;
გადაწყვეტილებასდამოუკიდებლად,სხვებისჩარევისგარეშემიიღებს;
დაიცავსსასამართლოსდამოუკიდებლობასდამისრეპუტაციასსაზოგადოებისთვალში.

მოსამართლეს უნდა ესმოდეს,რომ საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრი არ არის. ის იზღუდება,
როგორცსასამართლოდარბაზში,ასევეყოველდღიურცხოვრებაშიქცევისასანაზრისგამოხატ
ვისას:

მასარაქვსუფლება,წინასწარაზრიგამოხატოსსაქმეზე,რომელსაცგანიხილავსანშეიძლება
განიხილოს;
ისვერგანიხილავსდავას,სადაცერთერთიმხარემისიოჯახისწევრი,ნათესავი,მეგობარიან
სხვამსგავსიადამიანია;
მნიშვნელოვანია,როგორცსასამართლოდარბაზში,ასევეყოველდღიურცხოვრებაში,იყოსთა
ვაზიანიდათავდაჭერილი;
ადამიანებთანურთიერთობისასარგამოიყენოსშეურაცხმყოფელიფრაზებიდაა.შ.

თვისებებიდა ქცევა,რომელიც მოსამართლესდე
მოკრატიულ სახელმწიფოში მოეთხოვება, აუცილე
ბელიაკანონისუზენაესობის,ადამიანისუფლებების

დასასამართლოსმიმართჩვენინდობისდასაცავად.
აქვემნიშვნელოვანია:ჩვენისაზოგადოებისინტერესია,
დავიცვათსასამართლოდამოსამართლეპოლიტიკურიხე
ლისუფლებისანინდივიდებისგაუმართლებელიკრიტიკი
სადამათსაქმიანობაშიუკანონოჩარევისგან.

ბროშურამომზადდაკოლიციისმიერ.მისიგამოცემაშესაძლებელიგახდაUSAIDსამართლისუზენაე
სობისპროგრამისმხარდაჭერით.პროგრამასახორციელებსაღმოსავლეთდასავლეთისმართვისინ
სტიტუტი(EWMI),ამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთაშორისოგანვითარებისსააგენტოს(USAID)
ფინანსურიმხარდაჭერით.ბროშურაშიგამოთქმულიმოსაზრებებიავტორისეულიადაისშესაძლოაარ
ასახავდესზემოთნახსენებისაერთაშორისოორგანიზაციებისშეხედულებებს.


