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Abstract 
 

The necessity to develop a new model of court management is linked to the 

growing trend of using information technology in the judiciary. Although there were no 

restrictions on the right to a fair trial under the COVID-19 pandemic, but the practice 

of remote trials has shown the reality of the threat of violation of the rights of the parties 

and the deterioration of the quality of justice. Unlike civil and administrative 

proceedings, criminal procedural relations are conservative in nature. Therefore, in the 

paper, criminal procedural functions are observed in a historical retrospective. The 

principles of remote justice have been studied and systematized, the author's position 

on the limits of the implementation of remote justice has been reasoned, criminal 

procedural risks are to be specified; In order to overcome the risks, the elements of 

presumption and fiction of the legal structure of remote justice, methodological hitches 

in remote justice and misunderstandings caused by the interpretation of the concept of 

"remoteness" have been identified. In particular, remote justice is often understood as 

electronic litigation or the electronic process of organizational management of the court. 

However, the case concerns the transition from a "face-to-face" discussion of criminal 

relations to a virtual space. Consequently, the environment is completely different, 

which raises the risks of rights violation or disregard the inner faith of the judge. A 

systematic approach is used to solve the problem. Based on interdisciplinary research, 

there are problems observed in the field of legal and management theories of the remote 

justice of the criminal process. Organizing the delivery of e-services, court technical 

support, digital technologies, global communication systems "E-government" –is the 

main function of electronic governance, and the administration of justice remotely, 

particularly, the procedure of administration of justice and the provision of procedural 

functions - is the problem of the theory of law. The intersystemic contradictions caused 

by the "unilateralism" of the introduction of new technologies and the risks posed by 

electronic proceedings are studied.  

 The author’s definition of remote justice, refers to the mandatory procedural 

activities carried out to achieve justice in criminal proceedings and it is a way of remote 

communication with the participants in the proceedings. Indicators of the effectiveness 

of remote justice are defined: Optimization of the internal system characteristics of new 

technologies (introduction of technologies, provision of a legal base); Creating such 

structural-functional environment for the society, which determines the integrity of the 

remote justice system (Integration of the Prosecutor's Office and lawyers into automated 

document (circulation) management, protection of confidentiality and professional 

ethics by professional groups, ensuring the internal belief of the judge, practical and 

effective mechanisms for the right to a fair trial). Electronic case management and 

electronic (remote) justice are separated. A complex approach is proposed to ensure the 

effectiveness of the model, according to which the introduction of distance/remote 

justice is not only the formation of technical protection mechanisms, but also the 

regulation of all actions carried out in the electronic space by law and the system of 

organizational measures for protection against unauthorized access to information. A 

sociological survey was conducted to examine the attitudes of citizens about the hitches 

identified in the remote justice process and the prospects for the use of new 

technologies. The study was conducted using SPSS computer package and Chi-Square 

Tests. The results of a survey of three status respondents (litigants, judges, others) 

explain the need for a balance between traditional procedural rights and the use of new 

technologies. According to the results of the research: the rate of obstacles in the process 

of remote justice is high (64.5%); Access of the court is not fully guaranteed (50%); 
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The principle of equality of parties is observed (83.0%); Defendant does not have an 

opportunity of the confidential communication with a lawyer (61%). Based on a critical 

observation of the data, the thesis concludes, that the principle of remotness in a fair 

trial may run counter to the principle of obtaining and hearing evidence directly; 

Because the risk of information distortion is high (e.g. interference, blurred images), the 

use of remote technologies (in particular, video conferencing) may affect the objectivity 

of the assessment of the evidence and arguments of the parties, on the formation of the 

judge's inner belief while making a decision, etc. Based on the results of the research, a 

new model of remote justice has been developed, which includes the following 

elements: A) Organizing a remote justice room; B) Programming of a "Smart Search 

Engine"; C) Creating a special Courtroom“ internet platform D) Completing the front 

office space - in order to master the rules and technical skills of jurors and citizens of 

remote justice. Organizational and legal recommendations are given to ensure the 

introduction of the model, which allow the traditional court management system to 

adapt to the computerization process and guarantees the protection of criminal 

procedural rights in the process of remote justice. 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

ინფორმაციული საზოგადოებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიე-

ბის დანერგვის პროცესი სასამართლო სისტემაში, COVID-19-ის პანდემიის 

პირობებში ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. მსოფლიო მასშტაბით 

შეზღუდვები შეეხო საპროცესო უფლებებს. ამ მხრივ გამონაკლისი არც 

საქართველოა. მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიიდან გამომდინარე შეზ-

ღუდვები არ შეხებია სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, უპირატესობა 

მიენიჭა დისტანციურ (ელექტრონულ) მართლმსაჯულებას. 2020 წლის 21 

მარტის №1 საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტით საქართველოს მთელ 

ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ცვლილებები შევიდა 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში (22.05.2020), რომლის მიხედვით 

შესაძლებელი გახდა სასამართლო სხდომის გამართვა ელექტრონული 

კომუნიკაციის საშუალებით (დისტანციურად), ხოლო იუსტიციის უმაღ-

ლესი საბჭომ (05.06.2020 წ.) დაამტკიცა რეკომენდაციათა პაკეტი, რომლის 

მიხედვით უპირატესობა მიენიჭა საქმეთა ზეპირი მოსმენის გარეშე 

განხილვას და პროცესის მონაწილეთა სასამართლო განხილვაში დისტანცი-

ურად მონაწილეობას.  

მიუხედავად განხორციელებული ღონისძიებებისა, ახალი გამოწვევის 

ფონზე მხარეთა უფლებების დარღვევისა და მართლმსაჯულების ხარისხის 

გაუარესების საფრთხე შეიქმნა. სახალხო დამცველის მონიტორინგის 
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შედეგებსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ანგარიშებში დაფიქსირებულია 

სასამართლოს ჯეროვანი ფუნქციონირების ხარვეზები. თუ გავითვალის-

წინებთ იმას, რომ „ელექტრონული მთავრობის“ კონცეფცია ელექტრონული 

მართლმსაჯულების ასპექტებსაც გულისხმობს, მაშინ ნათელი ხდება 

სასამართლოს მართვის ინოვაციური მოდელის შემუშავების აუცილებლობა. 

ინოვაციური მიდგომა გულისხმობს ინტერნეტ ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბით მართლმსაჯულების განხორციელების ვადებისა და ხარისხის გაუმჯო-

ბესებას, სასამართლო გადაწყვეტილებათა ეფექტურობას სამართლიანი 

სასამართლო განხილვის უფლების რეალიზაციაში და სხვა. „ელექტრონული 

მთავრობისა“ და „ელექტრონული მმართველობისაგან“ განსხვავებით, დის-

ტანციური მართლმსაჯულების შესახებ მეცნიერული კვლევები დღესდღე-

ობით საკმაოდ მწირია. ამიტომ, საქმეთა განხილვის პროცესში ახალი ტექნო-

ლოგიების დანერგვა სასამართლო რეფორმის პრობლემას წარმოადგენს, 

ხოლო ამ მიმართულებით ზოგადი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძ-

ვლებისა და ეფექტური მოდელის შემუშავება მოცემული დისერტაციის 

აქტუალობას განაპირობებს.  

საზოგადოების განვითარების კრიზისულ პერიოდებში აქტუალობას 

იძენს სისხლის სამართლის საპროცესო ურთიერთობების განვითარებისა და 

ეფექტური ფუნქციონირების პრობლემა. ამ პრობლემის გადაწყვეტა 

დაკავშირებულია ტრადიციული ინსტიტუტებისა და თანამედროვე მსოფ-

ლიოში საქართველოს ინტეგრაციის განმსაზღვრელი რესურსული შესაძ-

ლებლობების სისტემურ მიდგომასთან. ამ თვალსაზრისით აშკარაა, რომ 

კრიზისულ სიტუაციებში სასამართლო სისტემის მართვა უნდა ინარჩუ-

ნებდეს ისეთ ზოგად მიდგომებს, როგორიცაა: დემოკრატიული ორიენტა-

ციის მქონე ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკის მიზნებთან და ამოცანებთან 

თავსებადობა და დანაშაულთან ბრძოლის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ 

მიზნებსა და ამოცანებთან გატარებული ღონისძიებების შესაბამისობა. 

სისხლის სამართლის საპროცესო ურთიერთობათა სისტემის ფუნქციონი-

რების ეფექტურობა კრიზისულ სიტუაციებში შეიძლება უზრუნველყოფილი 

იყოს არა მხოლოდ მისი სტრუქტურული ელემენტების გარდაქმნით 
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(ოპტიმალურობა), არამედ მთლიანობაში, ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

სისტემის ხარისხზე მუდმივი ზემოქმედების გათვალისწინებით. აქედან 

გამომდინარე ცხადია, რომ სისხლის სამართლის მეცნიერებაში არსებული 

ცოდნა და პროცესების მართვის ისტორიულად დაგროვილი გამოცდილების 

განზოგადება პირდაპირ კავშირშია სასამართლოს მართვის შეფასების სის-

ტემურ მიდგომასთან. როგორც პანდემიით გამოწვეული კრიზისულ სიტუ-

აციებში სისხლის სამართლის პროცესის პრაქტიკა აჩვენებს, ახალი ტექნო-

ლოგიების გამოყენებით დისტანციური მართლმსაჯულების დანერგვას არა 

მხოლოდ ტექნიკური და სამართლებრივი მხარე გააჩნია, არამედ მას 

სისტემური მართვის უზრუნველყოფის მხარეც აქვს. ამიტომ, ახალი მარ-

თვითი ხასიათის მოდელის შემუშავებას დისტანციური მართლმსაჯულების 

პროცესში ღრმა სამეცნიერო კვლევა სჭირდება.  

კვლევის მიზანია  დისტანციური მართლმსაჯულების განხორციელე-

ბის სისტემური ანალიზი და ელექტრონული (დისტანციური) სასამართლოს 

მართვის ახალი მოდელის შემუშავება. 

კვლევის ამოცანებია: 

 სასამართლოს მართვის ტრადიციული სისტემის ანალიზი და 

ინფორმატიზაციის პროცესთან ადაპტაციის შესაძლებლობათა 

გამოვლენა; 

 სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ ინფორმატიზაციის განხორცი-

ელების სახელმწიფო-სამართლებრივი ტენდენციის შესწავლა; 

 კრიზისულ სიტუაციებში სასამართლოს მართვის ეფექტურობის 

შეფასება და ანალიზი; 

 ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ხასიათის რეკომენდაციების 

შემუშავება დისტანციური მართლმსაჯულებისა და ელექტრონუ-

ლი სასამართლოს მართვის პროცესში.  

კვლევის ობიექტია  დისტანციური მართლმსაჯულების სფეროში წარ-

მოშობილი ურთიერთობები, ელექტრონული მართვის პრინციპების 

გათვალისწინებით; 

კვლევის საგანია დისტანციური მართლმსაჯულების განხორციე-
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ლების განსხვავებული ნიშნები სისხლის სამართლის პროცესში, რომლებიც 

დაფუძნებულია სამეცნიერო მოსაზრებებზე, იდეებსა და მიდგომებზე. 

თეორიულ-მეთოდური ბაზა. თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს 

მეცნიერული შრომები მართვის თეორიასა და ისტორიაში, სასამართლო 

რეფორმის, სასამართლოს ორგანიზებისა და ელექტრონული მმართველობის 

პრობლემების შესახებ. 

ნორმატიულ-ემპირიულ საფუძველს წარმოადგენს ელექტრონული 

სასამართლოს საერთაშორისო სტანდარტები; საქართველოს საკანონმდებ-

ლო აქტები სასამართლოების შესახებ; საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსი; მთავრობის გადაწყვეტილებები და სტრატეგიული 

დოკუმენტები ელექტრონული მმართველობის შესახებ; დისტანციური 

მართლმსაჯულების განხორციელების პრაქტიკა და სხვა; 

კვლევის ემპირიული ბაზაა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვე-

ტილებები, სასამართლო სხდომის ოქმები, დისტანციური სამართალწარმო-

ების დროებითი წესების მოქმედებაზე მონიტორინგის შედეგები, შესაბამისი 

ინტერნეტრესურსები და სხვა;  

კვლევის პროცესში გამოყენებულია შემდეგი მიდგომები და მეთო-

დები: სახელმწიფო მართვის სისტემური მიდგომა, ისტორიულ-შედა-

რებითი, ფორმალურ-იურიდიული, გამოკითხვისა და ანალიზის, მათემატი-

კური სტატისტიკის და სხვა.  

ნაშრომის სიახლეს წარმოადგენს დისტანციური მართლმსაჯულების 

მოდელი, რომელიც ადაპტირებულია ისტორიულად ჩამოყალიბებულ სასა-

მართლო პროცესთან და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების 

კონკრეტულ ფორმებთან. 

შესწავლილია და სისტემატიზებულია დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების პრინციპები, არგუმენტირებულია ავტორის პოზიცია დისტანციური 

მართლმსაჯულების განხორციელების საზღვრებთან დაკავშირებით სისხ-

ლის სამართლის პროცესში, დაზუსტებულია პროცესუალური რისკები. რის-

კების დასაძლევად, გამოვლენილია დისტანციური მართლმსაჯულების 

სამართლებრივი კონსტრუქციის პრეზუმფციისა და ფიქციის ელემენტები. 
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სადისერტაციო კვლევის ფარგლებში შემოთავაზებულია ვიდეოკონ-

ფერენციის უზრუნველყოფის ახალი წესები. 

სიახლე ვლინდება დასკვნებსა და რეკომენდაციებში დასაცავად 

გამოტანილ შემდეგ დებულებებში:  

1. დისტანციური მართლმსაჯულების სისტემური შესწავლა განპი-

რობებულია სამართლის თეორიისა და მართვის თეორიის კანონე-

ბის საფუძველზე. სისხლის სამართლის საპროცესო ურთიერთო-

ბების ოპტიმიზაცია ამ მიმართულებით დარგთაშორისი მეცნიე-

რული ცოდნის ტენდენციას ეფუძნება;  

2. დისტანციური მართლმსაჯულების გაუმჯობესების მიზნები 

განმსაზღვრავს სისხლის სამართლის პროცესის ორგანიზაციულ 

ფუნქციონალური სტრუქტურის სისტემურ ხასიათს. სამეცნიერო 

თვალსაზრისით, პროდუქტიულია სისხლის სამართლის საპრო-

ცესო პრობლემატიკის ისტორიული და თეორიული მიდგომით 

განხილვა, რაც კონცეპტუალური ხიდია საზოგადოებასა და სისხ-

ლის სამართლის მართლმსაჯულების ეფექტურ განვითარებას 

შორის.  

3. დისტანციური მართლმსაჯულების ეფექტურობა გულისხმობს 

არა მარტო ახალი ტექნოლოგიების შიდა სისტემის მახასიათებ-

ლების ოპტიმიზაციას (ტექნოლოგიების დანერგვა, სამართლებ-

რივი ბაზის უზრუნველყოფა), არამედ, საზოგადოებისთვის 

სტრუქტურულ-ფუნქციონალური თვალსაზრისით ისეთ გარემოს 

შექმნას, რომელიც განსაზღვრავს დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების სისტემის მთლიანობას (პროკურატურისა და ადვოკატების 

ინტეგრირება ავტომატიზირებულ დოკუმენტბრუნვაში, კონფი-

დენციურობისა და პროფესიული ეთიკის დაცვა პროფესიული 

ჯგუფების მიერ, მოსამართლის შინაგანი რწმენის უზრუნველ-

ყოფა, სამართლიანი განხილვის უფლების პრაქტიკული და 

ეფექტური მექანიზმები); 

4. სასამართლოებში ტექნოლოგიების დანერგვის „ცალმხრივობა“ 
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ამწვავებს შიდასისტემურ წინააღმდეგობებს, რაც ახალი მოდელის 

დანერგვის ეტაპზე დაცვის ქვესისტემის (საზოგადოების ახალ 

ტექნოლოგიების გამოყენებით) პროცესში ადვოკატისა და ბრალ-

დებულის კონფიდენციურობის „პრიორიტეტულობას“ განსაზ-

ღვრავს;  

5. ელექტრონული მართლმსაჯულება სისხლის სამართლის პროცეს-

ში არის სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში განხორციელე-

ბული სავალდებულო საპროცესო საქმიანობა სამართლიანობის 

მისაღწევად და წარმოადგენს დისტანციური კომუნიკაციის საშუა-

ლებას პროცესის მონაწილეებთან. აგრეთვე ეს არის მონაცემთა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით (ქსელების ინტერ-

ნეტი, ტელეკომუნიკაციის სხვა საშუალებები) გადაცემის ელექ-

ტრონული ფორმა (ინფორმაცია, დოკუმენტები და ა.შ.), როგორც 

კომუნიკაციის ალტერნატიული და/ან არსებული დოკუმენტური 

ფორმის დამხმარე საშუალება (შეტყობინება, მოსმენა); 

6.  სისხლის სამართლის პროცესში დისტანციურ მართლმსაჯულე-

ბას გააჩნია საკუთარი სისტემური ინსტიტუციონალური პრინცი-

პები, რომელთაც მიეკუთვნება: დისტანციურობის პრინციპი (რეა-

ლიზებული ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის საფუძველზე); 

მართლმსაჯულების ღიაობის პრინციპი, სამართლიანი სასამარ-

თლოს პრინციპი, ობიექტურობის პრინციპი. 

7. დისტანცირების პრინციპი სამართლიანი სასამართლოს პროცესში 

შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მტკიცებულებათა უშუალოდ 

მოპოვებისა და მოსმენის პრინციპს, რადგან ინფორმაციის დამა-

ხინჯების რისკი დიდია (მაგალითად, ჩარევა, ბუნდოვანი 

გამოსახულებები). დისტანციური ტექნოლოგიების გამოყენებამ 

(კერძოდ, ვიდეოკონფერენცია) შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

მხარეთა მტკიცებულებებისა და არგუმენტების შეფასების 

ობიექტურობაზე, მოსამართლის შინაგანი რწმენის ფორმირებაზე 

გადაწყვეტილების მიღების დროს და ა.შ. 
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8.  ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების პროცესში 

კანონზომიერია კითხვის დასმა: დისტანციურობის რა ჩარჩოები 

შეიძლება დაწესდეს, რომ არ გაჩნდეს უნდობლობა ხარისხიანი და 

ობიექტური სასამართლო განხილვის მიმართ. სისხლის სამარ-

თლის პროცესში ბრალდებულსა და მის ადვოკატს შორის კონ-

ფიდენცურობის უზრუნველყოფა დაკავშირებულია სპეციალურ 

ორგანიზაციულ ღონისძიებებთან, როგორიცაა სასამართლოებში 

დისტანციური მართლმსაჯულების ოთახის შექმნა და სხვა; 

9. სასამართლოს უფლება აქვს პროცესზე დაიბაროს პირი 

ელექტრონული უწყების მეშვეობით. ასეთი უწყება ეფუძნება 

შეტყობინების პრეზუმფციას. ამიტომ ელექტრონული უწყება 

შეიძლება ჩაითვალოს იურიდიულ პრეზუმფციად, რადგან 

რეალურად ეს შეიძლება არ მოხდეს როგორც ობიექტური (ტექნი-

კური ხარვეზი, მობილურის დაკარგვა და სხვა), ასევე სუბიექტუ-

რი (ადრესატს დაავიწყდა ელ.ფოსტის შემოწმება და ა.შ) მიზეზე-

ბით. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ფონზე 

ასეთი პრეზუმფციების დაშვება შეუძლებელია, რადგან იგი 

ეწინააღმდეგება სასამართლო დაცვის კონსტიტუციურ გარანტიას.  

10. დისტანციური მართლმსაჯულების სისტემას უნდა მივუდგეთ 

არა მხოლოდ ტექნიკური დაცვის მექანიზმების ფორმირების 

კუთხით, არამედ ამ ფორმატში განხორციელებული ყველა 

ქმედება ითხოვს კანონით რეგლამენტირებას კანონიერების, 

მხარეთა უფლებებისა და ინფორმაციის არასანქცირებული 

წვდომისაგან დაცვის პრინციპების გათვალისწინებით; 

11. მართლმსაჯულების დისტანციური ფორმა უნდა აკმაყოფილებ-

დეს შემდეგ მოთხოვნებს: ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და 

მოდიფიკაციისაგან მისი დაცვა; სისხლის სამართლის საპროცესო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამი-

სობის, დასაშვებობის, საიმედოობის და მთლიანობის მოთხოვ-

ნების დაცვა; საქმის დისტანციური განხილვის დროს მოცემული 
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ინფორმაციის გამოკვლევისა და შეფასების შესაძლებლობა; 

12.  ორგანიზაციულ-ტექნიკური თვალსაზრისით, დისტანციური 

მართლმსაჯულების განხორციელება დაკავშირებულია „ჭკვიანი 

საძიებო სისტემის“ ტექნოლოგიის დანერგვასთან, რაც საშუა-

ლებას იძლევა: მოიძებნოს კონკრეტული ფაბულისათვის საჭირო 

სასამართლო აქტები; აღმოიფხვრას წინააღმდეგობები სასამარ-

თლო პრაქტიკაში, რათა შეიქმნას სასამართლოს მიერ გადაწყვეტი-

ლებების მიღების შესაძლებლობა ზოგიერთ კატეგორიაში ხელოვ-

ნური ინტელექტის გამოყენებით.  

13.  დისტანციური მართლმსაჯულების ფორმატი მოქალაქეებისთვის 

ელექტრონული მომსახურების გარანტიების უზრუნველყოფას 

ითხოვს, რადგან დღეისათვის სისტემა უფრო მეტად სასამარ-

თლოებსა და ბიზნესზეა ორიენტირებული, ვიდრე მოქალაქეებზე;  

14.  სამართალწარმოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის 

ეფექტური მექანიზმებია: სისხლის სამართლის, საქმეების 

მონაცემთა ბაზის ფორმირება და მათზე ელექტრონულ ფორმატში 

გამარტივებული წვდომა; მონაცემთა დაცვის ტექნოლოგიური 

საშუალებები; ინფორმაციის გავრცელება პროფესიული იურიდი-

ული გარემოს გარეთ ელექტრონული სამართალწარმოების 

შესაძლებლობების, მოქალაქეთა განათლების შესახებ და სხვა; 

15.  სისხლის სამართლის პროცესის ელექტრონული მართვის 

მოდელი, როგორც დისტანციური მართლმსაჯულების უზრუნ-

ველყოფის საშუალება მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: სასამართლო 

საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემა; დოკუმენტების 

ელექტრონული მიწოდება და მართლმსაჯულების უზრუნველ-

ყოფის ინტეგრირებული ჯაჭვი (დისტანციური მართლმსაჯულე-

ბის ოთახი, „ჭკვიანი საძიებო სისტემა,“ სპეციალური პლათფორმა; 

ე.წ. ფრონთ-ოფისი (Front Office) - ნაფიცი მსაჯულებისა და 

მოქალაქეების დისტანციური მართლმსაჯულების წესებისა და 

ტექნიკური უნარჩვევების ათვისების მიზნით). 
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სადისერტაციო კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული 

მნიშვნელობაა დისტანციური მართლმსაჯულების შემუშავებული თეორი-

ული მოდელი, რომელიც არსებითად ავსებს და ავითარებს სასამართლო 

ხელისუფლების საქმიანობაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენე-

ბის შესახებ სამეცნიერო ცოდნას. 

კვლევის შედეგებს პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს როგორც საგან-

მანათლებლო, ასევე სასამართლო ხელისუფლების მართვის თვალსაზრი-

სით. მიღებული შედეგები და რეკომენდაციები შესაძლებელია აისახოს სისხ-

ლის სამართლის პროცესის, სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზების 

შესახებ სასწავლო კურსებში, დისტანციური მართლმსაჯულების შესახებ 

საკანონმდებლო ცვლილებათა მომზადების პროცესში, აგრეთვე სასამარ-

თლო განხილვების პროცესში.  

კვლევის შედეგების აპრობაცია. დისერტაციის ძირითადი დებუ-

ლებები ასახულია დისერტანტის სტატიებსა და საკონფერენციო თეზისებში. 

მათემატიკური სტატისტიკით მონაცემთა დამუშავების შედეგები განხი-

ლულია სასწავლო-კვლევითი სამეცნიერო ცენტრის თემატურ სემინარზე, 

სტუ ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუ-

ტის მკვლევარების მონაწილეობით. 

ნაშრომის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 131 

გვერდისაგან. იგი მოიცავს შესავლს, ხუთი თავსა და თორმეტი პარაგრაფს, 

დასკვნას, გრაფიკებსა და ცხრილებს, რომელსაც თან ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის სია. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1.  საქართველოს სასამართლო სისტემის განვითარების                     

ისტორიულ-თეორიული საფუძვლები 

1.1. სასამართლოს მართვის ისტორიული კონტექსტი საქართველოში 

1.2. რუსეთის სამართლებრივი სისტემის გავლენა საქართველოს 

სასამართლოს მართვისა სამართალწარმოების პრაქტიკაზე (XIX ს.- 

XX საუკუნის დასაწყისი) 
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1.3. სასამართლოს მართვისა და სამართალწარმოების მოდელი 

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციით 

1.4. სასამართლოს მართვისა და სამართალწარმოების მოდელი 

საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 

1.5. სასამართლოს მართვისა დ სამართალწარმოების ტრანსფორმაცია 

საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ  

თავი 2. სასამართლო ხელისუფლების კონცეფცია მართვის თეორიაში 

2.1. სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობისა და ორგანიზაციის 

თეორიულ-სამართლებრივი საფუძვლები 

2.2. ხელისუფლების მოწყობისა და ფუნქციათა გამიჯვნის მოდელები, 

მათი კონსტიტუციური გარანტიები 

თავი 3. სასამართლოს რეფორმის უზრუნველყოფის მექანიზმები და                     

ახლი გამოწვევები 

3.1. ინსტიტუციური და ორგანიზაციული ცვლილებები                                            

(2005-2012 წლები) 

3.2. სასამართლო რეფორმის ,,ოთხი ტალღა“ 

3.3. ელექტრონული მართლმსაჯულება, როგორც სასამართლოს     

მართვისა და სამართალწარმოების ახალი გამოწვევა 

თავი 4. ელექტრონული (დისტანციური) მართლმსაჯულების მოდელის 

ეფექტურობის შეფასება სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

რეალიზების ჭრილში 

4.1. კვლევის საჭიროების დასაბუთება და სადისკუსიო გეგმის 

სტრუქტურა 

4.2. მონაცემთა შეგროვების და კვლევის მეთოდოლოგია 

4.2.1. დისტანციური მართლმსაჯულების არსებული მოდელის 

ეფექტურობის შეფასება სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

რეალიზების ჭრილში 

4.2.2. დისტანციური მართლსაჯულების დადებითი და უარყოფითი 

მხარეები 

4.2.3. საზოგადოების შეხედულება/მოლოდინები დისტანციური 
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მართლმსაჯულების პერსპექტივებზე საქართველოს სასამართლო 

სისტემაში 

თავი 5.  მოდერნიზებული სასამართლოს მოდელი. კრიზისულ 

სიტუაციებში სასამართლოს მართვის ეფექტურობის შეფასება 

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადოქტორო ნაშრომის შესავალ ნაწილში განხილულია სადოქტორო 

თემის ძირითადი მიმართულებები. წარმოდგენილია მსჯელობა და შესა-

ბამისი არგუმენტები თემის აქტუალობასთან დაკავშირებით. აგრეთვე 

მოცემულია ნაშრომის სიახლე. კვლევის მიზანი, ამოცანა,  კვლევის ობიექტი, 

საგანი,  მეთოდოლოგია, ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნე-

ლობა და ა.შ.  

ლიტერატურის მიმოხილვითი ნაწილი მოიცავს სამ მიმართულებას:   

1. სასამართლო სისტემის რეფორმა საჯარო მმართველობის კონტექსტში; 2. 

სასამართლო ხელისუფლების ორგანიზაციული მოწყობის ისტორიულ- 

თეორიული ასპექტები; 3. კერძო ხასიათის პრობლემები და სამართლებრივი 

სისტემის რეფორმის პრაქტიკული უზრუნველყოფა.  

მართალია, ამ მიმართულების კვლევებში ავტორები სხვადასხვა 

კუთხით წარმოაჩენენ სასამართლო სისტემის მართვასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებს, მაგრამ მათთვის საერთოა არსებული სამართლებრივი სის-

ტემის ფუნქციონირების ხარვეზების გამოვლენა, ან ცალკეულ შტოებს შორის 

ბალანსის უზრუნველყოფად ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის  

კვლევა.  

ამ ავტორებისგან განსხვავებით, სასამართლოს ორგანიზაციული 

მართვის ელექტრონული პროცესის კვლევა ჩვენს ნაშრომში ეყრდნობა 

კონცეფციას: სისხლის სამართლებრივი ურიერთობების „პირისპირ“ 

განხილვიდან აბსოლიტურად განსხვავებულ, ვირტუალურ გარემოში 

გადასვლა წარმოშობს  უფლებათა დარღვევის თუ მოსამართლის შინაგანი 
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რწმენის  უგულვებელყოფის რისკებს. ამიტომ, ელექტრონული მმართვე-

ლობის, ელექტრონული საქმისწარმოების, ვირტუალური კონფერენცეფიე-

ბისაგან განსხვავებით, დისტანციურ მართლმსაჯულებაში ახალი ტექნო-

ლოგიების გამოყენებას მხოლოდ მაშინ ექნება ეფექტი, თუ სისტემა შემოწ-

მებული იქნება სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების დაცვის კუთხით.  

ნაშრომის პირველ თავში განხილულია სასამართლო სისტემის 

ისტორიულ-თეორიული საფუძვლები. სასამართლო მართვის ისტორიულ 

კონტექსტში გაანალიზებულია საქართველოს  სასამართლოს  ფორმები 

ადრეული პერიოდიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 

შემდგომ პერიოდამდე. ისტორიულ ჭრილში სასამართლო სისტემის 

ანალიზი საშუალებას იძლევა დავასკვნათ, რომ სამართლიანი სასამართლოს 

პრინციპები შემოწმებულია დროში და ეს ტრადიცია შენარჩუნებული უნდა 

იქნეს ახალ გარემოში, ახალი ტექნოლოგიებით წარმოებულ სასამართლო 

პროცესის პირობებში. 

ნაშრომის მეორე თავში სასამართლო ხელისუფლების კონცეფცია 

შესწავლილია მართვის თეორიის ჭრილში. მოცემულია სასამართლო ხელი-

სუფლების საქმიანობისა და ორგანიზაციის თეორიულ-სამართლებრივი 

საფუძვლები,  ხელისუფლების მოწყობისა და ფუნქციათა გამიჯვნის მოდე-

ლები, მათი კონსტიტუციური გარანტიები, დემოკრარტიული სასამართლო 

პროცესის საერთაშორისო სტანდარტები და ტენდენციები.  ისტორიული 

საფუძვლებისაგან განსხვავებით, თეორიულ სამართლებრივი საფუძვლებსა 

და საერთაშორისო სტანდარტების ანალიზი საშუალებას იძლევა 

დავასკვნათ, რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები შემოწმებულია 

სივრცეში და მათი შენარჩუნება ახალი ტექნოლოგიებით წარმოებულ 

სასამართლო სისტემის პირობებში აუცილებლობას წარმოადგენს.  

ნაშრომის მესამე თავში განხილულია სასამართლოს რეფორმის 

უზრუნველყოფის მექანიზმები და ახლი გამოწვევები. გაანალიზებულია 

სასამართლო რეფორმის სხვადასვა ,,ტალღები“ და გამოვლენილია სისტემის 

წინაშე არსებული გამოწვევები. თუმცა დისტანციური მართლმსაჯულების 

რისკები და მათი დაძლევის გზები რეფორმის პირობებში გათვალის-
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წინებული არ არის. 

ნაშრომის მეოთხე თავი პრაქტიკული მნიშვნელობისაა. კერძოდ,  

თბილისის საქალაქო სასამართლოში განხორციელდა Cisco Webex ონლაინ 

კონფერენციების სისტემით წარმოებული დისტანციური სასამართლო 

პროცესის ეფექტურობის კვლევა. სოციოლოგიურ გამოკითხვაში მონაწილე-

ობა მიიღეს მოსამართლეებმა, სასამართლოს საჯარო მოხელეებმა, პროკუ-

რორებმა, ადვოკატებმა, პროცესში მონაწილე მხარეებმა. შედეგები დამუ-

შავდა ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემათიკის ინსტი-

ტუტის მეთოდური რჩევებისა და კონსულტაციების საფუძველზე. 

მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი განხორციელდა მსოფლიოში აღიარე-

ბული,  მონაცემთა დამუშავების უნივერსალური კომპიუტერული პაკეტის 

SPSS-ის გამოყენებით და „ხი-კვადრატ კრიტერიუმის“ მეშვეობით. 0.95-ის 

ტოლი ნდობის ალბათობით გაკეთებულია დასკვნა, რომ Cisco Webex 

ონლაინ კონფერენციების სისტემა დისტანციური მართლმსაჯულების 

პროცესში ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების 

დაცვას. ამასთან, გამოვლინდა ტენდენცია, რომ ელექტრონულ სივრცეში 

პროცესის წარმართვა ასაკისა და სტატუსის მიუხედავად, აბსოლიტურად 

კომფორტულია ყველა გამოკითხულისთვის. შესაბამისად, სამართლიანი 

სასამართლოს პრინციპების დაუცველობასა და ელექტრონული სასამარ-

თლო პროცესის კომფორტულობას შორის დისბალანსის აღმოსაფხვრელად 

შემუშავდა დისტანციური მართლმსაჯულების ახალი მოდელი.  

ნაშრომის მეხუთე თავში დასაბუთებულია სასამართლოს მართვის 

ახალი მოდელის აუცილებლობა და მოცემულია მისი შემადგენელი 

ელემენტები:  

1. დისტანციური მართლმსაჯულების ოთახი; 

2. სპეციალური ე.წ.   „Courtroom“ ინტერნეტ პლათფორმა;  

3. ე.წ. ფრონთ-ოფისი (Front Office) - ნაფიცი მსაჯულებისა და 

მოქალაქეების დისტანციური მართლმსაჯულების წესებისა და 

ტექნიკური უნარჩვევების ათვისების მიზნით); 

4. „ჭკვიანი საძიებო სისტემის“ (smart court) ტექნოლოგიის გამოცდა 
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და დანერგვა სისხლის სამართლის პროცესში;  

დასკვნა 

დისტანციური მართლმსაჯულების განხორციელება უნდა ეფუძნებო-

დეს ისტორიულად ჩამოყალიბებულ და დემოკრატიის საერთაშორისო 

სტანდარტებით განმტკიცებულ სამართლიანი მართლმსაჯულების პრინცი-

პებსა და ტრადიციებს. Cisco Webex ონლაინ კონფერენციების სისტემით 

განხორციელებული დისტანციური მართლმსაჯულება არ შეესაბამება 

აღნიშნულ პრინციპებსა და ტრადიციებს.  როგორც მოსამართლეების და 

სასამართლოში დასაქმებული მოხელეებისთვის, ასევე პროკურორების, 

ადვოკატების და მოქალაქეებისთვის ელექტრონულ სივრცეში სასამართლო 

პროცესის წარმართვა არის კომფორტული.  ამიტომ პროცესის მონაწილეთა 

უფლებათა დარღვევის თუ მოსამართლის შინაგანი რწმენის უგულვებელ-

ყოფის რისკების გათვალისწინებით აუცილებელია დაინერგოს სასამარ-

თლოს მართვის ახალი მოდელი.  

ამ მოდელის შექმნის აუცილებლობა ეფუძნება შემდეგ თეორიულ და 

პრაქტიკულ დასკვნებს: 

1. დისტანციური მართლმსაჯულება სისხლის სამართლის პროცესში 

წარმოადგენს არა მხოლოდ სამართლის თეორიის, არამედ მართვის 

თეორიის  პრობლემას და მისი გადაწყვეტა დარგთაშორისი მეცნიე-

რული ცოდნის   ტექნდენციას ეფუძნება;   ელექტრონული სერვისე-

ბის მიწოდების ორგანიზება, სასამართლოს ტექნიკური უზრუნ-

ველყოფა, ციფრული ტექნოლოგიები, გლობალური კომუნიკა-

ციური სისტემები „E- government”- ელექტრონული მმართველობის 

მთავარი ფუნქციაა, რათა  გახადოს ხელისუფლების ცალკეული 

შტოების ყოველდღიური მუშაობა  რაციონალური, ხალხთან 

დაახლოებული, და გაცილებით უფრო ეკონომიური.  რაც შეეხება 

მართლმსაჯულების განხორციელებას დისტანციურად, უფრო 

ზუსტად, მართლმსაჯულების განხორციელების პროცედურას და 

პროცესულაური ფუნქციების უზრუნველყოფას - ეს სამართლის 

თეორიის პრობლემაა.  
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2. დისტანციური მართლმსაჯულების გაუმჯობესების მიზნები 

განსაზღვრავს სისხლის სამართლის პროცესის ორგანიზაციულ 

ფუნქციონალური სტრუქტურის სისტემურ ხასიათს. ტექნოლ-

ოგიების დანერგვის „ცალმხრივობა“ ამწვავებს შიდასისტემურ 

წინააღმდეგობებს, რადგან სისხლის სამართლის პროცესი თავისი 

ბუნებით საკმაოდ კონსერვატიულია, ახალი ტექნოლოგიების 

გამოყენება ამ სფეროში  გარკვეულ რისკებს შეიცავს. პრაქტიკის 

განზოგადებით დადგინდა ამ რისკების მართვის პრობლემები:  

ადვოკატისა და განსასჯელის ცალ-ცალკე ჩართვა, რაც  სისხლის 

სამართლის პროცესში უშუალოდ მონაწილეობის პრინციპის 

დარღვევაა; ადვოკატისა და მსჯავრდებულის ჩართვა სასამართლო 

სხდომის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობიდან 

მოსამართლისთვის მსჯავრდებულის აზრის თავისუფლად 

გამოხატვის შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა ვიდეოთვალის 

უმოძრაოდა დამონტაჟების გამო; ნაფიც მსაჯულთა შეკრება და 

მათი დისტანციურ რეჟიმში ჩართვა რთულდება და სხვა; 

აქედან გამომდინარე საზოგადოებისთვის სტრუქტურულ-ფუნქციონა-

ლური თვალსაზრისით ისეთი პროცედურების უზრუნველყოფა, რომლებიც 

განსაზღვრავენ დისტანციური მართლმსაჯულების სისტემის მთლიანობას, 

გულისხმობს: პროკურატურისა და ადვოკატების ინტეგრირება ავტომატი-

ზირებულ დოკუმენტბრუნვაში, კონფიდენციურობისა და პროფესიული 

ეთიკის დაცვა  პროფესიული ჯგუფების მიერ, მოსამართლის შინაგანი 

რწმენის უზრუნველყოფა, სამართლიანი განხილვის უფლების პრაქტიკული 

და ეფექტური მექანიზმების დანერგვა.  ტექნოლოგიების დანერგვის 

„ცალმხრივობა“ ამწვავებს შიდასისტემურ წინააღმდეგობებს, რაც ყველა 

ახალი მოდელის დანერგვის ეტაპზე  დაცვის ქვესისტემის (საზოგადოების 

ახალ ტექნოგიების გამოყენებით პროცესში ადვოკატისა და ბრალდებულის 

კონფიდენციურობის)  „ პრიორიტეტულობას“ განსაზღვრავს; 

1. ელექტრონული მართლმსაჯულება სისხლის სამართლის პროცეს-

ში არის სასამართლოს იურისდიქციის ფარგლებში განხორციელე-
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ბული  სავალდებულო საპროცესო საქმიანობა სამართლიანობის 

მისაღწევად და წარმოადგენს დისტანციური კომუნიკაციის 

საშუალებას პროცესის მონაწილეებთან, რომელიც გადაწყვეტილე-

ბის მიღების პროცესში სასამართლო საპროცესო ქმედებებზე; 

2. სისხლის სამართლის პროცესში დისტანციურ მართლმსაჯულებას 

გააჩნია  საკუთარი სისტემური ინსტიტუციონალური პრინციპები, 

რომელთაც მიეკუთვნება:  დისტანციურობის პრინციპი; მართლმსა-

ჯულების ღიაობის პრინციპი, სამართლიანი სასამართლოს 

პრინციპი, ობიექტურობის პრინციპი; SPSS კომპიუტერული პაკე-

ტიის  გამოყენებით  და „ხი-კვადრატ კრიტერიუმის“ (Chi-Square 

Tests) მეშვეობით დისტანციური მართლმსაჯულების პროცესში 

ტრადიციული პრინციპების რეალიზაციის მდგომარეობის კვლევამ 

აჩენა:   მონაწილეების სამი სტატუსის მიხედვით (პროცესის მხარე, 

მოსამართლე, სხვა პირები) მაღალია დაბრკოლებების მაჩვანებელი 

64.5%; სრულად არაა უზრუნველყოფილი სასამართლოს ხელმისაწ-

ვდომობა (51 %);  დაცულია მხარეთა თანასწორების პრინციპი (83.0 

%); ბრალდებულს არ აქვს ადვოკატთან კონფიდენციაური კომუნი-

კაციის შესაძლებლობა (61 %); ელექტრონული მართლმსაჯულების 

უარყოფითი მხარეა ტექნიკური ხარვეზები (57%);  დისტანციური 

სამართლაწარმოება არის კომფორტული (80 %).  

მონაცემთა კრიტიკული გააზრების საფუძველზე დისერტაციაში 

არგუმენტირებულია დასკვანა, რომ დისტანცირების პრინციპი სამართლი-

ანი სასამართლოს პროცესში შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს მტკიცებულე-

ბათა უშუალოდ მოპოვებისა და მოსმენის პრინციპს, რადგან  ინფორმაციის 

დამახინჯების რისკი დიდია (მაგალითად, ჩარევა, ბუნდოვანი გამოსახუ-

ლებები). დისტანციური ტექნოლოგიების გამოყენებამ  (კერძოდ, ვიდეოკონ-

ფერენცია) შეიძლება გავლენა მოახდინოს მხარეთა მტკიცებულებებისა და 

არგუმენტების შეფასების ობიექტურობაზე, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოსამართლის შინაგანი რწმენის  ფორმირებაზე  და ა.შ. 

1. კვლევის შედეგები ცხადჰყოს, რომ დისტანციური მართლმსაჯუ-
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ლების სისტემას უნდა მივუდგეთ არა მხოლოდ ტექნიკური დაცვის 

მექანიზმების  ფორმირების კუთხით, არამედ ამ ფორმატში განხორ-

ციელებული  ყველა ქმედებათა კანონიერების,  მხარეთა უფლებებისა 

და ინფორმაციის   არასანქცირებული წვდომისაგან დაცვის კანონით 

რეგლამენტაციის კუთხითაც. პრობლემის მრავალასპექტურობიდან 

გამომდინარე, კვლევის შედეგებით დგინდება, რომ  მართმსაჯუ-

ლების დისტანციური ფორმა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს: ინფორმაციის შეგროვება, შენახვა და მოდიფიკაციისაგან 

მისი დაცვა; სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით გათ-

ვალისწინებული ინფორმაციის შესაბამისობის, დასაშვებობის, საიმე-

დოობის და მთლიანობის მოთხოვნების დაცვა; საქმის დისტანციური 

განხილვის დროს მოცემული ინფორმაციის გამოკვლევისა და 

შეფასების შესაძლებლობა; 

2. თავის მხრივ, გლობალური ტენდენციებიდან გამომდინარე, ორგანი-

ზაციულ-ტექნიკური თვალსაზრისით დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების განხორციელება დაკავშირებულია „ჭკვიანი საძიებო სისტემის“ 

(smart court) ტექნოლოგიის დანერგვასთან. ამ შემთხვევაში საუბარი 

არაა სასამართლო პროცესის „რობოტირებაზე“,  არამედ ახალ გარე-

მოში პროცესის სრულფასოვან წარმართვაზე. დისტანციურ მართლ-

მსაჯულებაში „ჭკვიანი ტექნოლოგიების“(smart court) დანერგვა 

გულისხმობს:  კონკრეტული ფაბულისათვის საჭირო სასამართლო 

აქტების მიღება; ტექნიკური  წინააღმდეგობების სასამართლო პრაქტი-

კაში აღმოფხვრა, რაც გულისხმობს სასამართლოს მიერ გადაწყვეტი-

ლებების მიღების შესაძლებლობას ხელოვნური ინტელექტის 

გამოყენებით; ელექტრონული მართლმსაჯულების მომსახურებით 

მოქალაქეებისთვის სარგებლობის მიღების შესაძლებლობა (სასამარ-

თლოსა და ბიზნესზე ორიენტაციის პარალელურად); სამართალწარ-

მოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის ეფექტური 

მექანიზმების გაჩენა; სისხლის სამართლის საქმეების მონაცემთა 

ბაზის ფორმირება და მათზე ელექტრონულ ფორმატში წვდომის 
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შესაძლებლობა; მონაცემთა დაცვა; ინფორმაციის გავრცელება პროფე-

სიული იურიდიული გარემოს გარეთ ელექტრონული სამართალწარ-

მოების შესაძლებლობების გაფართოება, მოქალაქეთა განათლების 

უზრუველყოფა და სხვა; 

3. დისტანციური მართლმსაჯულების არსებული პრაქტიკის და თეო-

რიის  ანლიზის საფუძველზე შემუშავებულია სისხლის სამართლის 

პროცესის ელექტრონული მართვის დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების თეორიული მოდელი, რომელიც დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების უზრუნველყოფის საშუალებაა. დისტანციური მართლმსაჯუ-

ლების  ინტეგრირებული ჯაჭვი  გულისმიბს: 

ა) დისტანციური მართლმსაჯულების ოთახის ორგანიზება; 

ბ) „ჭკვიანი საძიებო სისტემის“(smart court) პროგრამირება - ინფორმა-

ციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მართლმსაჯულების განხორციელე-

ბის საშუალება, რომლის მეშვეობით შესაძლებელია ინფორმაციის ელექ-

ტრონული გაცვლა, მტკიცებულებათა შეგროვება, ხელოვნური ინტელექტის 

გამოყენებით საქმის ანალიზი, დოკუმენტების შეფასება,  ტექნიკური 

ხარვეზების თავიდან აცილება, უცხო პირების ჩართვის გამორიცხვა 

ვიდეოკონფერნციაში და  სხვა; 

გ) სპეციალური ე.წ.   „Courtroom“ ინტერნეტ პლათფორმის შექმნა,  რო-

მელიც გააერთიანებს სასამართლო პროცესებს, პერსონალს, მონაცემთა 

დანართებს, განახორციელებს დინამიურ მონიტორინგს სასამართლოს ორგა-

ნიზაციული და მმართველობითი ამოცანების გადასაწყვეტის პროცესში;  

დ) ე.წ. ფრონთ-ოფისის (Front Office) სივრცის კომპლექტირება - 

ნაფიცი მსაჯულებისა და მოქალაქეების დისტანციური მართლმსაჯულების 

წესებისა და ტექნიკური უნარჩვევების ათვისების მიზნით.  

მაშასადამე, სასამართლოს მართვის ტრადიციული სისტემის 

ადაპტაცია ინფორმატიზაციის პროცესთან დაკავშირებულია ორგანიზაცი-

ულ-სამართლებრივ ღონისძიებებთან, რომელთა მეშვეიბით შესაძლებელია 

დისტანციური მართლმსაჯულების პროცესში სისხლის სამართლის 

საპროცესო უფლებების  დაცვის გარანტიების  შექმნა. 
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რეკომენდაციები: 

კვლევის შედეგების მიხედვით შემუშავებულია ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ხასიათია რეკომენდაციები: 

სამართლებრივი: 

1. სასამართლოში წერილობითი და ელექტრონული შეტყობინებების 

ერთდროულად შენარჩუნების უზრუნველსაყოფად (რაც 

გაპირობებულია საქმეში მონაწილე სხვადასხვა პირების უნარების, 

განათლების დონის, მატერიალური მდგომარეობის და სხვა 

მახასიათებლების გათვალისწინებით), აგრეთვე,   მონაწილე 

პირების საპროცესო უფლებების გარანტიების გაფართოების (კერ-

ძოდ, შეტყობინების უფლება) და ელექტრონული შეტყობინებების 

სფეროში პროცედურული რისკების დონის შემცირებისთვის 

აუცილებელია საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლს 

(საპროცესო უფლებები) დაემატოს სიტყვები: „ელექტრონული 

მართლმსაჯულების უფლება გარანტირებულია“;  

2. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 

კანონსა და  „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

დისტანციური (ელექტრონული)  მართლმსაჯულება გაიმართება 

მხრეთა შეთანხმებით. ანუ  საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამის მუხლებს  

დაემატოს ფორმულირებება - „გაიმართება დისტანციური წესით .... თუ 

მხარეები შეთანხმდებიან“’; „ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით პროცესის 

წარმართვა არ დაკმაყოფილდება, თუ ამას ეწინაღმდება პროცესის მხარე“ 

„მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად ვიდეოკონფერენციის გამოყენება 

დასაშვებია ამავე მხარის ჯანმრთელობის, ან პირადი გარემოებების გამო 

პროცესზე დასწრების შეუძლებლობის ან სხვა მოტივირებული 

გარემოებების არსებობისას“. სასამართლოს არ აქვს უფლება უარი თქვას 

ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით პროცესის წარმართვაზე თუ ყველა მხარე 

თანახმაა და არსებობს ამისი ტექნიკური შესაძლებლობა. 

3. კანონმდებლობით განისაზღვროს კრიზისულ სიტუაციებიში 
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სასამართლო პროცესების მართვის წესი; 

ორგანიზაციული: 

1.  სასამართლოებმა უზრუნველყონ საერთო სასამართლოებში 

დისტანციური მართლმსაჯულების ოთახის მოწყობა; 

2. საქართველოს მთავრობამ შექმნას კომისია „ჭკვიანი საძიებო 

სისტემის“(smart court) პროგრამირებისა და „Courtroom“ - 

სასამართლოში ინტერნეტ პლათფორმის დანერგვის ღონისძიებების 

შესამუშავებლად;  

3. სასამართლო სისტემაში დაიწყოს ფრონთ-ოფისის (Front Office) 

სივრცის კომპლექტირება - ნაფიცი მსაჯულებისა და მოქალაქეების 

დისტანციური მართლმსაჯულების წესებისა და ტექნიკური 

უნარჩვევების ათვისების მიზნით.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები ასახულია დისერტანტის 

სტატიებსა და საკონფერენციო თეზისებში. მათემატიკური სტატისტიკით 

მონაცემთა დამუშავების შედეგები განხილულია სასწავლო-კვლევითი 

სამეცნიერო ცენტრის თემატურ სემინარზე, სტუ ნ. მუსხელიშვილის 

სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის მკვლევარების 

მონაწილეობით. ასევე, გადმოცემულია ინფორმაციის სახით დისერტანტის 

მიერ შესრულებულ კოლოქვიუმებში: 

 

თემატური კოლოქვიუმები: 

1. ,,საქართველოს სასამართლო ხელისუფლების რეფორმირების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ 

2. ,,დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ფორმირების ზოგიერთი 

პრობლემა საქართველოში“  

3. ,,საქართველოს სასამართლო სისტემის განვითარების ისტორიული 

საფუძვლები“ 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მიერ რეკომენდებულ საერთაშორისო 

რეფერირებად ჟურნალებში: 

 

სტატიები: 

1. Covid 19-ის გავრცელების პრევენციის პრობლემები საქართველოს 

მართლმსაჯულების სისტემაში. ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და 

კანონი“ №1(69)2021 გვ, 123 – 129; 

2. განაჩენის დასაბუთების ზოგიერთი პრობლემა საქართველოს 

სისხლის სამართლის პროცესში.  ჟურნალი ,,თემიდა“ №13(15)2020 

გვ, 126 – 131; 

3. მოსამართლეთა წარმომადგენლობა საქართველოს სასამართლო 

სისტემის რეფორმის პროცესში. ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 

საზოგადოება“ №2(38)2016 გვ, 99 – 104 
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კონფერენციები: 

1. Правосудие в Грузии в условиях, вызванных пандемией Covid 19,                                  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,Law Supremacy: 

Doctraine and Practice in the Context of Modern Global Challenges”  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, უკრაინა, ქ. დნეპროპეტროვსკი, 25 თებერვალი 2021.  

2. ,,Lawful theft” and Measures Against it in Georgia. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია - ,,Organized Crime in the Central European 

Region” ბრატისლავის პოლიციის აკადემია, კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტი, 15 მარტი, 2019.  

3. Терроризм - вызов современному миру. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია - ,,International And National Securitty”  შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს დნეპროპეტროვსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უკრაინა, ქ. დნეპროპეტროვსკი, 28 ნოემბერი, 2015. 

4. მედიის როლი საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ 

მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, ქ. 

თბილისი  

 


