
 
სასამართლო სისტემა:  

რეფორმები და პერსპექტივები 
 

მოსამართლეთა მომზადება და შერჩევა/დანიშვნა 
მოსამართლეთა დატვირთულობის და საჭირო რაოდენობის 

განსაზღვრის წესი 
 
 
 
 
 
 
 
 



კანდიდატის მომზადების და 
მოსამართლედ მისი დანიშვნის ფუნქციები 
კონცენტრირებულია ერთი ორგანოს ხელში   

• იუსტიციის სკოლა არ არის საბჭოსგან დამოუკიდებელი - სკოლის 
დამოუკიდებელი საბჭოს ხუთ წევრს ნიშნავს იუსტიციის საბჭო; 
სკოლის დებულებას ამტკიცებს საბჭო; სკოლაში მსმენლების 
მიღებას აცხადებს საბჭო; მისაღები მსმენელების რაოდენობას 
ადგენს საბჭო;  

• საკვალიფიკაციო გამოცდას ნიშნავს და ატარებს იუსტიციის საბჭო; 
არ არის დადგენილი საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის 
შემადგენლობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და წესი; 

• არ არის დადგენილი საბჭოს ვალდებულება მიიღოს სკოლის 
დასკვნა მოსამართლეთა დაწინაურების შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებისას; 



სკოლაში მიღების პროცესი არ არის 
გამჭვირვალე  

• არ არის დადგენილი საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის 
შემადგენლობის განსაზღვრის წესი;  

• მსმენელის მიღების კრიტერიუმები არ აკმაოფილებს ობიექტური 
კრიტერიუმების სტანდარტს - არ არის დადგენილი ინფორმაციის 
მოძიების წყაროები; 

• გასაუბრება არ არის საკმარისად ფორმალიზებული; არ არის 
დადგენილი გასაუბრების ხვედრითი წილი მთელს შეფასებაში;   

• არ არსებობს შეფასების ქულათა სისტემა;  
• მსმენელთა მიღების პროცესზე არასათანადო გავლენის მოხდენის 

შესაძლებლობა - საკვალიფიკაციო გამოცდა ბოლოს ჩატარდა 2015 
წლის დეკემბერში; უცნობი მიზეზით მსმენელთა მიღება 
შეჩერებული იყო თითქმის ერთი წლის განმავლობაში;  
 



მოსამართლეთა შერჩევა/დანიშვნა არ 
აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს 

• შერჩევის არსებული წესი არ აკმაყოფილებს წინასწარ 
გამოქვეყნებული, ობიექტური კრიტერიუმების სტანდარტს; 

• არ არის უზრუნველყოფილი დანიშვნის აპოლიტიკური და 
გამჭვირვალე პროცესი - არ არის დადგენილი ინფორმაციის 
მოძიების წყაროები; არ არის დადგენილი გასაუბრების 
ხვედრითი წილი შეფასებაში; შენარჩუნებულია  
კეთილსინდისიერების კრიტერიუმში სუბიექტური შეფასების 
წესი; არ არის დადგენილი გასაუბრებების ღიაობა; 
შენარჩუნებულია შეფასების ბოლოს კენჭისყრის პროცედურა; 

• არ არის დადგენილი განსხვავებული მოთხოვნები პირველ და 
სააპელაციო ინსტანციებში მოსამართლეთა დანიშვნისათვის. 
 



გამოსაცდელი ვადით დანიშვნის 
ხარვეზები 

• გამოსაცდელი ვადით მოსამართლეთა დანიშვნის მოქმედი 
მოდელი არ აბალანსებს დამოუკიდებლობისთვის არსებულ 
საფრთხეებს;  

• საბჭოს უნდა მიეღო გამოსაცდელ ვადაში შეფასების წინასწარ 
დადგენილი და ხელმისაწვდომი წესი. მეოთხე წელია 
გამოსაცდელი მოსამართლეების შეფასება ხდება ბუნდოვანი 
კანონის საფუძველზე, დეტალური წესის მიღების გარეშე; 

• შეფასების კრიტერიუმები არ აკმაყოფილებს ობიექტური 
კრიტერიუმების სტანდარტს; 

• უვადოდ დანიშვნის საკითხის განხილვაზე უარის გასაჩივრების 
ხარვეზები. 
 
 



მოსამართლეთა დატვირთულობის 
კვლევის არაეფექტურობა  

• საბჭო არ ახორციელებს მოსამართლეთა დატვირთულობის 
პერიოდულ კვლევას;  

• კანონით არ არის დადგენილი მოსამართლეთა დატვირთულობის 
და საჭირო რაოდენობის განსაზღვრის ვალდებულება და 
მეთოდოლოგია;  

• საბჭოს 2011 წელს მიღებული მოსამართლეთა საქმიანობის 
შეფასების წესი მიზნად არ ისახავს მოსამართლეთა 
დატვირთულობის და საჭირო რაოდენობის განსაზღვრას; 

• არ არის დადგენილი სტატისტიკის წარმოების, დამუშავების და 
გამოქვეყნების წესი.  



რეკომენდაციები - იუსტიციის სკოლა  

• შეიცვალოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის დამოუკიდებელი 
საბჭოს დაკომპლექტების წესი; 

• იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მიენიჭოს სათანადო 
ფუნქციები; 

• კანონით დადგინდეს სკოლაში მსმენელთა მიღების 
ობიექტური კრიტერიუმები, გამჭვირვალე პროცედურა და 
შეფასების ქულათა სისტემა; 

• კანონით დადგინდეს მოსამართლის საკვალიფიკაციო 
საგამოცდო კომისიის შექმნის წესი და კრიტერიუმები;  

  
 



რეკომენდაციები - მოსამართლეთა 
შერჩევა დანიშვნა  

• დადგინდეს მოსამართლეთა შერჩევის კრიტერიუმების 
შემოწმებისთვის საჭირო ინფორმაციის მოძიების წყაროები; 

• ქულათა სისტემით შეფასების წესი გავრცელდეს 
კომპეტენტურობის კრიტერიუმით კანდიდატის შეფასებაზე; 

• გაუქმდეს კენჭისყრის პროცედურა;  
• კანონით დადგინდეს კანდიდატებთან გასაუბრება ღია 

სხდომაზე; 
• დადგინდეს გასაუბრების ხვედრითი წილი შეფასების 

პროცესში;   



რეკომენდაციები - მოსამართლეთა 
რაოდენობის კვლევა  

• კანონით დადგინდეს საბჭოს ვალდებულება შეიმუშაოს 
მოსამართლეთა დატვირთულობის კვლევის მეთოდოლოგია 
და შესაბამისი სტატისტიკის წარმოების წესი; 

• საბჭომ პერიოდულად ჩაატაროს მოსამართლეთა 
დატვირთულობის, საქმეთა გაჭიანურების და მოსამართლეთა 
საჭირო რაოდენობის კვლევა; 

• მოსამართლეთა დატვირთულობის კვლევის შედეგები 
გამოყენებულ იქნას საბჭოს სხვა ფუნქციების 
განხორციელების პროცესში.  



 
 

გმადლობთ ყურადღებისთვის! 
 

გისურვებთ წარმატებებს! 
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