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Abstraqt 

 

The dissertation "Analysis of Judicial Managerial Functions in the Judicial System of 

Georgia" shows the necessity and importance of refining the principles of "managerial 

governance" in the judiciary, which ensures the effective management and functioning of 

the courts. And by ensuring quality justice and the conscientious performance of their 

functions by judges, the judiciary will earn the respect and trust of the public. 

The dissertation analyzes the managerial principles of increasing the managerial functions 

of judges and the efficiency of public administration in the judicial system of Georgia. 

The dissertation presents the vision about the role of the judge in the process of 

organizational management of the court, the managerial functions of judges,  the 

shortcomings in the management of the court, how effective  the reforms in the courts are, 

measures  how the court management policy can become more effective. 

The main task of the management in the court is to release judges from administrative and 

managerial functions, so that they can devote all their time to judicial activities. In addition, 

it  studies  the problems related to case management in the courts, the workload of judges, 

the needs of judges to be sent to other courts, information and recommendations related to 

the quality of services to citizens and submit them to the High Council of Justice and courts. 

However, although law and management have different concepts, they are closely related 

to the courts, but in the process of judicial management  we should take into consideration 

the specifics of the court, its legal nature, as well as the fact that the management of the 

court is more administrative than Legal, while managing, requires all the skills needed for 

any position of managerial responsibility. Consequently, the management of the courts from 

judges who exercise managerial powers, in addition requires  the skills to carry out the 

management and administration of the organization effectively. 

In order to create an effective, European-level judicial system adapted to the possibilities 

of developing the country's democratic principles, it is necessary to take into account 

modern managerial approaches in court management. The results of the study show  the 

need to refine the principles of managerial governance in the Georgian judiciary and the 

introduction of modern principles of management, which should ensure the effective 

functioning of the court. 

Proper functioning of the judiciary and public confidence in it significantly contribute  

the quality of democracy in the country. Consequently, the great public interest toward  the 

court and the importance of the expected results to be achieved by the introduction of 

modern management approaches and principles in the performance of managerial functions 

of judges determine the relevance of the research topic - "Analysis of managerial functions of 

judges and the impact of managerial decisions on court activities". 

Within the framework of the dissertation were analyzed scientific sources, normative 

documents, scientific literature, opinions and theories of Georgian and foreign authors in 

terms of management development in organizations.In addition, circumstances that hinder 

the effective management and functioning of the courts, the factors that adversely affect the 

institutional and individual independence of the judiciary, and managerial decisions that 

affect the performance of the court are also analyzed within the dissertation. 

The dissertation discusses the current state policy regarding the management of courts by 
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judges,were analyzed judicial and current judicial reforms, public attitude  towards it. For 

this purpose judges, court staff, court users (lawyers, prosecutors, other public officials and 

private sector employees) were interviewed, and the situation regarding the management of 

judges in the court management process was examined. The results of the research indicate 

that there are problems that hinder the efficiency of court management. 

 At the end of the dissertation, the author presents his views on improving the quality of 

court management, conclusions and recommendations, which will help judges to refine their 

managerial functions and strengthen their individual role. Build trust, establish and operate a 

strong, change-resistant, more efficient judicial system in terms of organizational 

management. 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება: 

თემის აქტუალობა - საჯარო მმართველობა დადგენილი წესრიგის 

უზრუნველყოფის მექანიზმია და მისი მთავარი თვისება გადაწყვეტილებების 

მიღებისა და აღსრულების უნარია. აღნიშნული, არა მხოლოდ მმართველობის 

მექანიზმებს გულისხმობს, არამედ იმ სტრუქტურებს და პროცესებსაც, რომელთა 

მეშვეობითაც სახელმწიფოს აქვს ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ამ კონტექსტში 

საჯარო მმართველობას საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ფუნქციებთან ერთად, 

აკისრია მართლმსაჯულების განხორციელების ფუნქცია, რომლებიც განსაზღვრავენ 

მის საჯარო ფენომენის არსსა და სტატუსს, სადაც მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს 

სასამართლოს, რომლის მიმართაც, არსებობს საზოგადოების დიდი ინტერესი, 

გამომდინარე იქიდან, რომ სასამართლოების გამართული, ეფექტური 

ფუნქციონირება და მისდამი საზოგადოების ნდობა მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს. 

საჯარო მმართველობის პროცესი, სასამართლოებში, გამოირჩევა  

სპეციფიკურობით და ხასიათდება გარკვეული სირთულეებით. იმისათვის, რომ 

სასამართლოში საჯარო მმართველობა იყოს ეფექტური, მართვის პროცესში 

გათვალისწინებული უნდა იქნას საზოგადოების მოთხოვნები. აღნიშნული მიიღწევა 

მხოლოდ მაშინ, როდესაც სასამართლოებში დაინერგება მენეჯმენტის თანამედროვე 

მიდგომები და შეიქმნება მისი განვითარებისა და ხელშეწყობისთვის შესაბამისი 

პირობები, როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე ორგანიზაციული ხასიათის 

ღონისძიებების გატარებით, მენეჯმენტის საფუძვლებისა და პრინციპების სამიზნე 

ჯგუფებისადმი სწავლებისა და მენეჯერული უნარების გამომუშავების გზით.  
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შესაბამისად, მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანოსადმი 

საზოგადოების დიდი ინტერესი, სასამართლოში მენეჯმენტის თანამედროვე 

მიდგომებისა და პრინციპების დანერგვით მისაღწევი მოსალოდნელი შედეგების 

მნიშვნელობა, განაპირობებს სადისერტაციო თემის აქტუალობას. 

ყურადღებას იქცევს ის გარემოებაც, რომ სასამართლოების საქმიანობის 

შეფასებისას, ძირითადი აქცენტი გადატანილია იურიდიულ მხარეზე, რაც 

უმეტესწილად მოსამართლეთა მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან ასოცირდება, 

მაგრამ უშუალოდ სასამართლოში მენეჯმენტის საქმიანობის შეფასების კუთხით, 

ნაშრომები იმის შესახებ, თუ, როგორ შეიძლება სასამართლოს მუშაობის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, სასამართლოში მოსამართლის მენეჯერული უფლებამოსილების 

განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნეს მენეჯმენტის თანამედროვე 

მიდგომები, მცირეა. 

კვლევის მიზანი - სადისერტაციო ნაშრომის მიზანი არ არის სასამართლოს 

მართლმსაჯულების ხარისხისა და სასამართლო მენეჯმენტის თაობაზე თეორიის 

შემუშავება, თუმცა კვლევის მიზანში შედის სასამართლოს საქმიანობის ხარისხის 

ამაღლებისა და მოსამართლეებისთვის ხელშეწყობა, რათა აღიჭურვონ კონკრეტული 

ინსტრუმენტებით, რაც სასამართლოს საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

მათ დაეხმარება მენეჯმენტის განვითარებასა და საქმიანობის ხარისხის 

გაუმჯობესებაში. არსებული გამოწვევების ფონზე, კვლევის ძირითადი მიზანია: 

სასამართლო ხელისუფლების („მენეჯერი მოსამართლეების“) სასამართლოს 

მოხელეებთან და მოსამართლეებთან ურთიერთობის შეფასება, სასამართლოს 

თანამშრომელთა და მომხმარებელთა განწყობის შემოწმება, მოსამართლეთა 

მენეჯერული ფუნქციებისა და მენეჯმენტის საქმიანობის შეფასების ანალიზი, 

ორგანიზაციის მართვის პროცესში არსებული ხარვეზების გამოვლენა და მათი 

აღმოფხვრის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.  

კვლევის მიზნების შესრულების მიზნით კვლევის ამოცანას წარმოადგენს: 

საქართველოს სასამართლო სისტემის თავისებურებების ანალიზი მენეჯერული 

თვალთახედვის ჭრილში არსებული პრობლემების გამოსავლენად; სასამართლოებში 

მენეჯმენტის თანამედროვე პრინციპების დანერგვისა და განვითარებისათვის 

ხელშეწყობა; სასამართლოში მენეჯმენტის განხორციელების პროცესში, არსებული 
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ხარვეზების იდენტიფიცირების გზით, მათი გადაჭრის გზების დადგენა; 

სასამართლოების საქმიანობის შესახებ საზოგადოების შეხედულებების შეფასება 

გამოკითხვის საშუალებით; მენეჯმენტის სრულყოფისათვის ორგანიზაციული, 

სამართლებრივი ხასიათის რეკომენდაციების შემუშავება. 

კვლევის ობიექტი - კვლევის ობიექტია მენეჯმენტის პრინციპების 

გათვალისწინებით სასამართლოების ორგანიზაციული მართვის სისტემა. ხოლო, 

კვლევის საგანია მოსამართლეთა მენეჯერული ფუნქციები, სასამართლოებში 

მენეჯმენტის თეორიებსა და თანამედროვე მიდგომებზე დაფუძნებული პრინციპების 

დანერგვის შესაძლებლობა.  

კვლევის მეთოდოლოგია - კვლევის ფარგლებში ძირითადად გამოყენებულია 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდოლოგია, აგრეთვე მათემატიკური სტატისტიკის 

ანალიზის ელემენტები, რომელიც იძლევა კვლევის შედეგად მიღებული 

ინფორმაციის ანალიზისა და დამუშავების საშუალებას. დახურულ 

სტრუქტურირებულ კითხვებში, მოცემული იქნა პასუხების შესაძლო ვარიანტები, 

სადაც რესპონდენტებს შესაბამისი პასუხის არჩევა შეეძლოთ. ასეთი სახის 

სტრუქტურირებულ, დახურულ კითხვებზე პასუხების სიხშირეების გამოთვლისას, 

შესაძლებელია მიღებული მონაცემების სტატისტიკურად სწრაფად დამუშავება და 

გაანალიზება. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ ასეთი კითხვარი არ იძლევა 

რესპონდენტთა მხრიდან რაიმე სახის შენიშვნის, განმარტების საშუალებას და 

არსებობს რისკი, რომ კატეგორიები შეიძლება არ იყოს ამომწურავი, დამატებით 

შემუშავებული იქნა ღია კითხვა, რაც რესპოდენტთა სიტყვიერი მოსაზრებებისა და 

რეკომენდაციების გაანალიზების საშუალებას იძლევა.  

კვლევის ფარგლებში რესპოდენტთა შერჩევის პროცესში გამოყენებული იქნა 

მიზნობრივი შერჩევის მეთოდი, რომელიც კვლევის სამიზნე ჯგუფის შესახებ 

ინფორმაციის შეგროვებას უზრუნველყოფს. უწყების შიგნით რესპოდენტები 

შეირჩნენ მათ მიერ დაკავებული პოზიციების მიხედვით, რათა შესაძლებელი 

ყოფილიყო მონაცემების (დამოკიდებულებების, აღქმების) მიღება და შესწავლა 

განსხვავებული პოზიციებიდან. ხოლო, უწყების გარეთ რესპოდენტები შეირჩნენ 

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერული სიახლე - სადისერტაციო ნაშრომის 
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ფარგლებში, მენეჯმენტის თვალთახედვით შესწავლილი იქნა მოსამართლეთა 

მენეჯერული ფუნქციები და კვლევით დადგინდა მენეჯერული პრინციპების 

დანერგვისა და გამოყენების აუცილებლობა სასამართლოების ორგანიზაციული 

მართვის პროცესში. ასევე, სადისერტაციო ნაშრომში განხილული საკითხები და 

კვლევის შედეგების ობიექტური ანალიზი, მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს 

საკითხით დაინტერესებულ მკვლევარებს. მიღებული შედეგები და შემუშავებული 

რეკომენდაციები დაეხმარება შესაბამის პირებს შემდგომ კვლევებსა და სასამართლო 

მენეჯმენტისა და ორგანიზაციული მართვის შესახებ სასწავლო კურსების შედგენაში, 

მნიშვნელოვანი იქნება სასამართლო სისტემისა და საკანონმდებლო 

ხელისუფლებისათვის სასამართლოებში მენეჯმენტის საქმიანობის განმსაზღვრელი 

საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირებისა და მომზადების პროცესში. ამასთან, 

სასამართლოს საქმიანობაზე მენეჯერული გადაწყვეტილებების გავლენის შეფასების 

მიზნით ჩატარებული კვლევის შედეგებიც, დამატებით მოიცავს სიახლის 

ელემენტებსაც, კერძოდ, მიუთითებს სასამართლოების მართვის პროცესში 

გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით, კონკრეტული საკანონმდებლო 

ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობაზე და სადისერტაციო ნაშრომში 

შემუშავებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების გამოყენება ხელს შეუწყობს 

მოსამართლეთა როლისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერების გზით 

სასამართლოში მენეჯმენტის განვითარებას.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა - სადისერტაციო ნაშრომის 

თეორიული მნიშვნელობა გამოიხატება სასამართლო მენეჯმენტის განვითარების 

ხელშეწყობისათვის მენეჯერული პრინციპების გამოყენების აუცილებლობაში. 

სადისერტაციო ნაშრომს, პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს მენეჯერული 

თვალთახედვით, როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ისე სასამართლო 

ხელისუფლების მართვის თვალსაზრისით. 

სადისერტაციო ნაშრომში გამოყენებულია მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა, 

განხილულია სხვადასხვა სამეცნიერო, პრაქტიკული და ანალიტიკური ნაშრომები, 

პუბლიკაციები, დაცული დისერტაციები, სამეცნიერო სტატიები, სხვადასხვა 

ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების კვლევები, 

როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მკვლევარების ნაშრომები, ლიტერატურა, 
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რომელშიც მოცემულია მენეჯმენტის საკითხებზე ჩატარებული მეცნიერული 

კვლევები. 

კვლევის ძირითადი შედეგები - მოსამართლეების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების ხარისხის შესწავლისა და მოსამართლეთა მენეჯერული 

გადაწყვეტილებების სასამართლოს საქმიანობაზე გავლენის შეფასების მიზნით 

ჩატარებული კვლევის შედეგად, გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი მიგნებები: 

 მენეჯმენტის თანამედროვე პრინციპების დანერგვის პროცესში 

მოსამართლეები და სასამართლოს მოხელეები საჭიროებენ მხარდაჭერას 

მენეჯმენტის სწავლების მიმართულებით;  

 სასამართლოებში ყველაზე ეფექტურად მიჩნეულია ელექტრონული 

კომუნიკაცია და დისტანციური მართლმსაჯულების განხორციელება; 

 გამოიკვეთა დისტანციური მართლმსაჯულების განხორციელების, როგორც 

„ტრადიციული“ მართლმსაჯულების ალტერნატიული ღონისძიების, დადგენის 

მიზანშეწონილობა; 

 დისტანციური მართლმსაჯულების უარყოფით მხარედ გამოიკვეთა 

ტექნიკური ხასიათის პრობლემები, ტექნოლოგიური საშუალებების გაუმართაობა და 

ყველა დაინტერესებული პირისათვის შესაბამის ტექნოლოგიურ საშუალებებზე 

ხელმიუწდომლობა. დადებით მხარედ გამოიკვეთა რესურსების, დროის დაზოგვა და 

სწრაფი მართლმსაჯულება; 

 სასამართლო სისტემის სუსტ მხარედ გამოიკვეთა მოსამართლეთა და 

მოხელეთა დაბალი სოციალური გარანტიები, მოსამართლეთა რაოდენობის სიმცირე. 

მენეჯმენტის სუსტ მხარედ გამოიკვეთა საქმეთა ნაკადის გამო მოსამართლეების 

დატვირთვა, მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანამშრომელთა 

ნაკლები ჩართულობა; 

 სასამართლოებში მენეჯმენტის ძლიერ მხარედ გამოიკვეთა საკითხის 

დროულად გადაწყვეტა, პერსონალის კვალიფიკაცია, სამუშაო პირობების 

სათანადოდ უზრუნველყოფა, სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და 

სამართალწარმოების ელექტრონული პროგრამის დანერგვა; 

 სასამართლოს საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით დადგინდა 

მოსამართლეთა შეფასების სისტემას დანერგვის მიზანშეწონილობა; 
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 გამოიკვეთა, მოსამართლეთა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე დანიშვნის 

კრიტერიუმების დადგენისა და თანამდებობაზე განმეორებით ან არაუმეტეს ორი 

ვადით დანიშვნის შეზღუდვის დაწესების აუცილებლობა; 

 დადგინდა, მოსამართლის თანხმობის გარეშე ხანგრძლივი ვადით სხვა 

სასამართლოში მივლინების და სააპელაციო სასამართლოდან პირველ ინსტანციის 

სასამართლოში მისი თანხმობის გარეშე მივლინების შესაძლებლობის, უარყოფითი 

გავლენა მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე; 

 გამოიკვეთა, მოსამართლის მიმართ დისციპლინური საკითხების 

გადაწყვეტისთვის საჭირო, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხმების შემცირებისა და 

დისციპლინური გადაცდომის („მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით“) შინაარსის 

ბუნდოვანებიდან გამომდინარე, არსებული რეგულაციების პირობებში, 

მოსამართლეებზე გავლენის მოხდენის საფრთხის შემცველობა. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა - სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს კომპიუტერზე ნაბეჭდ 148 გვერდს და შედგება 4 თავის, 13 ქვეთავის, 

დასკვნის, რეკომენდაციებისა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან, 

რომელსაც თან ერთვის დანართი.  

სადისერტაციო ნაშრომის შინაარსი გადმოცემულია შემდეგი სახით:  

შესავალი. 

ლიტერატურის მიმოხილვა.  

თავი 1. „მენეჯმენტის როლი საქართველოს საერთო სასამართლოებში“. 

1.1. მენეჯმენტის ზოგადი პრინციპები და სასამართლო. 

1.2. სასამართლო რეფორმა და მისი მნიშვნელობა საერთო სასამართლოების 

ადმინისტრირების პროცესში. 

1.3. კორონავირუსის (COVID 19-ის) გავლენა სასამართლოების საქმიანობაზე. 

თავი 2. „სამოსამართლო ეთიკისა და უნარ-ჩვევების ძირითადი ასპექტები“. 

2.1. სამოსამართლო ეთიკის ძირითადი ღირებულებები (დამოუკიდებლობა, 

მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, ეთიკური ნორმების დაცვა, თანასწორობა, 

კომპეტენტურობა და გულისხმიერება).  
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2.2. სასამართლო მენეჯმენტის ამოცანები (სასამართლოს ეფექტური მენეჯერი 

და ეფექტური ლიდერი). 

2.3. კონფლიქტებისა და ცვლილებების მართვის უნარ-ჩვევები სასამართლოში. 

2.4. ორგანიზაციული ქცევის საკითხები (კომუნიკაცია) სასამართლოში. 

თავი 3. „სასამართლოს ინსტიტუციური და მოსამართლის ინდივიდუალური 

დამოუკიდებლობის გარანტიები“. 

3.1. ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენენ სასამართლოს 

დამოუკიდებლობაზე (მოსამართლეთა რაოდენობა, თანამდებობაზე გამწესება, 

გამოსაცდელი ვადა/შეფასება, სხვა სასამართლოში მივლინება). 

3.2. მოსამართლის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე, მენეჯერის პოზიციაზე 

დანიშვნის წესის გავლენა სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. 

3.3. დისციპლინური სამართალწარმოების „ზემოქმედების“ საფრთხე 

მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე. 

თავი 4. „საქართველოს საერთო სასამართლოების საქმიანობაში მენეჯერული 

მართვის ეფექტიანობის კვლევა”. 

4.1. მენეჯერული გადაწყვეტილებების ეფექტიანობისა და მოსამართლეთა 

საქმიანობის შეფასების საჭიროების დასაბუთება, მიღებული მონაცემების 

დამუშავების მეთოდიკა. 

4.2. სასამართლოების საქმიანობისა და მენეჯერული გადაწყვეტილებების 

ხარისხის შესახებ რესპოდენტთა პასუხების ანალიზი. 

4.3. მენეჯერული გადაწყვეტილებებისა და სასამართლოს საქმიანობის 

ეფექტიანობის შეფასების ძირითადი მიგნებები. 

დასკვნა. 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა.  

 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში „მენეჯმენტის როლი საქართველოს 

საერთო სასამართლოებში“ განხილულია მენეჯმენტის ზოგადი პრინციპები და 

სასამართლოს საქმიანობა მენეჯერული თვალთახედვით, სასამართლოს 

ადმინისტრაციული მენეჯმენტი, რომლის იდეა მდგომარეობს მასში, რომ 
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ორგანიზაციულმა სტრუქტურამ, რომელიც ერთიანდება სასამართლო 

ხელისუფლების საერთო ამოცანებით, უზრუნველყოს ორგანიზაციის საქმიანობის 

ეფექტურობა. 

საქართველოში მართლმსაჯულებას ახორციელებენ საერთო სასამართლოები. 

შესაბამისად, სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი მოიცავს სასამართლოს 

სისტემის მოწყობის საკითხებს, სასამართლოს ადმინისტრირების პროცესში 

მიმდინარე და გატარებული რეფორმების მიმოხილვას. მოცემულია რეფორმების 

ანალიზი, რომელიც საქართველოში 1997-1999 წლებში დაიწყო და დღემდე 

რამდენიმე საფეხურს მოიცავს. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში, აგრეთვე მიმოხილულია მენეჯმენტის 

ფუძემდებლების: პიტერ დრუკერის,  ჰარინგტონ ემერსონის, ანრი ფაიოლის, 

ფედერიკ ტეილორის, დუგლას მაკგრეგორის და სხვათა თეორიები მენეჯმენტთან 

დაკავშირებულ საკითხებზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავში ასევე განხილულია  კორონავირუსის 

გავლენა მართლმსაჯულების განხორციელებაზე, ის პრობლემები, რაც წარმოიქმნა 

პანდემიის პირობებში, რამაც პირველ ეტაპზე შეაფერხა სასამართლოების ეფექტური 

ფუნქციონირება. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში „სამოსამართლო ეთიკისა და უნარ-ჩვევების 

ძირითადი ასპექტები“ განხილულია  სამოსამართლო ეთიკის ძირითადი 

ღირებულებები, მენეჯერული და ლიდერული უნარ-ჩვევების მნიშვნელობა 

სასამართლოს საქმიანობაში, მენეჯერული თვისებები, რომელთა ქონაც 

მნიშვნელოვანია მართვაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის, რამაც ხელი უნდა 

შეუწყოს სასამართლო სისტემაში საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების.  

განხილულია „მსოფლიო მოსამართლეთა კეთილსინდისიერების განმტკიცების 

საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის“ მიერ მიღებული მოსამართლეთა ქცევის კოდექსის 

ძირითადი ასპექტები, რაც ჩამოყალიბდა „სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის 

პრინციპების“ სახით. გაანალიზებულია საქართველოს მოსამართლეთა ქცევის 

სტანდარტები, მთავარი ღირებულებები, როგორიცაა: დამოუკიდებლობა, 

მიუკერძოებლობა, კეთილსინდისიერება, ეთიკური წესების დაცვა, თანასწორი 

მოპყრობა, კომპეტენცია და გულისხმიერება. აგრეთვე, გაანალიზებულია 

../../../User/Desktop/19.04/01.05%20დისერტ.%20პოექტი.docx#_Toc511723752
../../../User/Desktop/19.04/01.05%20დისერტ.%20პოექტი.docx#_Toc511723752
../../../User/Desktop/19.04/01.05%20დისერტ.%20პოექტი.docx#_Toc511723753
../../../User/Desktop/19.04/01.05%20დისერტ.%20პოექტი.docx#_Toc511723753
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სამოსამართლო ღირებულებების ფარგლებში დაწესებული მოსამართლის 

თვითშეზღუდვის ელემენტები, რომელთან დაკავშირებითაც ამერიკის შეერთებული 

შტატების ფედერალური საოლქო სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე ელისონ 

ქეი დანქენმა აღნიშნა, რომ „ხალხს შეუძლია ნებისმიერი რამ თქვას სასამართლო 

სისტემის, მოსამართლის და ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ. 

მოსამართლეებს არ გვაქვს უფლება მათ შევეწინააღმდეგოთ. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი 

გადაწყვეტილებებით შეგვიძლია საუბარი. აი სწორედ ეს არის საფასური, რასაც 

ვიხდი იმაში, რომ მოსამართლე მერქვას“.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში ასევე განხილულია სასამართლოში 

ორგანიზაციული ქცევის საკითხები (კომუნიკაცია), გაანალიზებულია ის 

საფრთხეები, რაც მთავარი გამოწვევაა მენეჯმენტისთვის, როგორიცაა უპირობო 

ლიდერობა, კრიტიკის მიუღებლობა და ბრძოლა სხვა ლიდერებთან ორგანიზაციის 

შიგნით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში „სასამართლოს ინსტიტუციური და 

მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის გარანტიები“ განხილულია 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. 

შესწავლილი და გაანალიზებულია მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების, სხვა 

სასამართლოში მივლინების, მოსამართლის მენეჯერულ პოზიციაზე დანიშვნისა და 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები. 

გაანალიზებულია სასამართლოს ინსტიტუციური და მოსამართლის 

ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის ასპექტები: სასამართლოს 

დამოუკიდებლობას არ განსაზღვრავს რომელიმე ცალკე კომპონენტი, არამედ, იგი 

განხილული უნდა იქნეს კომპლექსურად, როგორც ინსტიტუციური, ისე 

მოსამართლის ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, რამაც 

რეალურად უნდა შექმნას სასამართლოს დამოუკიდებლობის გარანტიები და 

უზრუნველყოს საზოგადოების მხრიდან  იმგვარი შეფასება, რომ გარეშე და 

ობიექტური დამკვირვებლის მიერ სასამართლო აღქმულ იქნეს, როგორც 

დამოუკიდებელი. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სასამართლოს, როგორც რეალური 

დამოუკიდებლობა, ისე დამოუკიდებლობის ხილვადობა. მოსამართლეთა 

დამოუკიდებლობის ამ ორი ასპექტის ურთიერთკავშირი იმაში მდგომარეობს, რომ 
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ცალკეულ მოსამართლეს შესაძლოა ჰქონდეს დამოუკიდებლობის განწყობა, მაგრამ 

თუ სასამართლო, რეალურად არ იქნება დამოუკიდებელი ხელისუფლების სხვა 

შტოებისაგან და ასეთად არ აღიქმება საზოგადოების მიერ, მოსამართლეს ვერ 

ვუწოდებთ დამოუკიდებელს. შესაბამისად, ზემოხსენებული ასპექტები 

მიმოხილულია სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში და ხაზგასმულია 

მოსამართლის დამოუკიდებლობის როლი, რომელიც გულისხმობს პირად 

შეხედულებებს, განწყობას, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარს, რაც 

მოსამართლის ფაქტობრივ დამოუკიდებლობას უკავშირდება, რომელზედაც 

გავლენას ახდენს მოსამართლეთა დაწინაურების, დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის გადაწყვეტის, სხვა სასამართლოში მივლინების, 

ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დანიშვნის და გათავისუფლების წესი, 

ორგანიზაციის შიგნით არსებული შესაძლო გავლენები, მასმედიისა თუ 

საზოგადოების ნაწილის წინასწარ ფორმირებული აზრი, წინასწარი განწყობები და 

შეფასებები ...  

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში ასევე განხილულია მოსამართლეთა 

დანიშვნის პროცედურებთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნის მაგალითები,  

შედარებულია მოსამართლეთა თანამდებობაზე „დანიშვნითი“ და „არჩევითი“ 

პროცედურების უპირატესობები და ამ მხრივ არსებული საკანონმდებლო 

რეგულაციები საქართველოში, აგრეთვე მოსამართლეთა სხვა სასამართლოში მისი 

თანხმობის გარეშე „იძულებით“ მივლინების პროცედურებისა და მოსამართლის 

დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების წესის შესაძლო უარყოფითი 

გავლენები სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში გაანალიზებულია სასამართლოს მართვის 

მნიშვნელოვანი ელემენტები, როგორიცაა მართვის პროცესში ჩართული მენეჯერი 

მოსამართლეების (სასამართლოს თავმჯდომარე, თავმჯდომარის მოადგილე, 

პალატებისა და კოლეგიების თავმჯდომარეები) თანამდებობაზე გამწესების წესი, 

მოსამართლის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე დანიშვნის პროცესში მენეჯერული 

თვისებების შესახებ დადგენილი კრიტერიუმების და განმეორებით თანამდებობაზე 

გამწესების შეზღუდვის არარსებობა. 
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სადისერტაციო ნაშრომის მეოთხე თავში მითითებულია სადისერტაციო ნაშრომის 

ფარგლებში ჩატარებული „საქართველოს საერთო სასამართლოების საქმიანობაში 

მენეჯერული მართვის ეფექტიანობის კვლევის“ შედეგების ანალიზი და ძირითადი 

მიგნებები, რომელთა საფუძველზეც გამოტანილია დასკვნები და მიღებულია 

შესაბამისი რეკომენდაციები. 

ცალსახაა, რომ სასამართლოს საქმიანობის ეფექტურობაზე მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს მენეჯერული გადაწყვეტილებები, რა დროსაც დღის წესრიგში 

დგება ისეთი საკითხების განხილვა, რომელთა გადაწყვეტისთვისაც არ არის 

საკმარისი მხოლოდ სამართლებრივი ცოდნა. მართალია, მართლმსაჯულების 

განხორციელებისას მნიშვნელოვანია სამართლებრივი აზროვნება (სასამართლოს 

მართვის „იურიდიული“ ბუნება), მაგრამ სასამართლოების მართვის პროცესში 

ჩართული მენეჯერი მოსამართლეების მიერ მენეჯმენტის განხორციელების 

ეფექტურობისათვის, ამავდროულად აუცილებელია  მენეჯერის უნარ-ჩვევების ქონა 

(მართვის „მენეჯერული“ მიდგომა). უფრო მეტიც, რამდენადაც თანამედროვე 

მენეჯმენტი გულისხმობს თანამშრომელთა მოტივირებას, მათი პროდუქტიულობის 

და საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას, ხოლო სასამართლო მენეჯმენტი უშუალოდ 

მოიცავს ორგანიზაციის „მართვის“ საკითხებს, აღნიშნული, მოითხოვს მენეჯერული 

უფლებამოსილების მქონე პოზიციაზე მოსამართლის გამწესების პროცესში 

მენეჯერული მმართველობის პრინციპების გათვალისწინებასაც. 

შესაბამისად, მოსამართლეთა გადაწყვეტილებების ხარისხისა და სასამართლოს 

საქმიანობაზე მენეჯერული გადაწყვეტილებების გავლენის შეფასების მიზნით, 

ჩატარდა სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის კვლევა სპეციალურად 

შედგენილი კითხვარის მეშვეობით, რომლითაც გამოიკითხნენ მოსამართლეები, 

სასამართლო აპარატის თანამშრომლები და მომხმარებლები. კვლევის მონაცემებით, 

შესაძლებელი გახდა მოსამართლეთა მენეჯერული ფუნქციების გაანალიზება და 

სასამართლოებში მენეჯერული საქმიანობის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით 

დასკვნების გამოტანა. 

ჩატარდა რაოდენობრივი კვლევა. კვლევის ფარგლებში შემუშავდა კითხვარი. 

შემუშავდა 20 დახურული სტრუქტურირებული კითხვა და 1 ღია შეკითხვა. 
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რესპოდენტებს მიეცათ შესაძლებლობა კითხვარის შესაბამის ველში მოენიშნათ 

გამოსაკვლევი მოვლენის შეფასების შესახებ შესაბამისი ციფრი, ხოლო ღია კითხვაზე 

რესპოდენტთა პასუხით შესაძლებელი გახდა მათი მოსაზრებებისა და 

რეკომენდაციების გაანალიზება.  

კვლევა შედგებოდა ორი ნაწილისაგან.  

კვლევის I ნაწილი მოიცავდა სასამართლოების საქმიანობის ხარისხის შეფასებას, 

რომლის ფარგლებშიც, მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების გავლენისა და 

სასამართლოების საქმიანობის ეფექტიანობის დასადგენად განისაზღვრა შემდეგი 

სახის საკვლევი შეკითხვები (ამოცანები): 

- სასამართლოს დამოუკიდებლობა გადაწყვეტილებების მიღებისას; 

- სასამართლო მიუკერძოებლობა გადაწყვეტილებების მიღებისას; 

- სასამართლოს გადაწყვეტილებების კანონიერება; 

- საქართველოს საზოგადოების სასამართლოსადმი ნდობა; 

- სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა; 

- მოსამართლეთა ცოდნის დონე, კვალიფიკაცია; 

- სასამართლოს მოხელეთა კვალიფიკაცია; 

- სასამართლოს თანამშრომელთა მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ეთიკურ 

სტანდარტებთან შესაბამისობა; 

- მოსამართლეთა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე შერჩევის პროცესის 

გამჭვირვალობა და სანდოობა. 

კვლევის II ნაწილი მოიცავდა საერთო სასამართლოებში მენეჯერული 

გადაწყვეტილებების ხარისხის შეფასებას, რისთვისაც განისაზღვრა შემდეგი სახის 

საკვლევი შეკითხვები (ამოცანები): 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებები კანონიერება; 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიუკერძოებლობა; 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებების სამართლიანობა; 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებების ეფექტურობა; 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამშრომელთა 

ჩართულობის უზრუნველყოფა; 

- სასამართლოში მოხელეთა მენეჯერული პოზიციაზე დანიშვნის კრიტერიუმების 
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მენეჯმენტის პრინციპების შესაბამისობა; 

- მოსამართლეთა სოციალური გარანტიების შესაბამისობა; 

- სასამართლოს მოხელეთა სოციალური გარანტიების შესაბამისობა; 

- მენეჯერული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა. 

კვლევის II ნაწილი ასევე მოიცავდა ღია შეკითხვას (მე-11 კითხვა), რომლითაც  

რესპოდენტებს ეთხოვათ დაეფიქსირებინათ თავიანთი მოსაზრებები და 

რეკომენდაციები შემდეგ საკითხებზე:  

- სასამართლო სისტემისა და მენეჯმენტის ძლიერი და სუსტი მხარეები. 

- მოსამართლეთა გადატვირთულა, მოსამართლეთა და მოხელეთა კვალიფიკაცია, 

სოციალური გარანტიები. 

- ფაქტორები, რომლების გავლენას ახდენს სასამართლო მენეჯმენტის საქმიანობის 

ეფექტურობაზე, მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დროულობა, გადაწყვეტილებათა 

მიღების პროცესში თანამშრომელთა ჩართულობა. 

- მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების, დისციპლინური სამართალწარმოებისა 

და სხვა სასამართლოში მივლინების საკითხები. 

- დისტანციური მართლმსაჯულების (სამართალწარმოების) დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები. 

ცხრილი №1. კვლევის ფარგლებში გამოყენებული მეთოდოლოგიური მახასიათებლები. 

კვლევის მეთოდოლოგია რაოდენობრივი კვლევა 

კვლევის ინსტრუმენტი მკვლევარის მიერ შემუშავებული კითხვარი 

შერჩევის ზონა ფოკუს ჯგუფი - სასამართლოს თანამშრომელი 50, 

სასამართლოს მომხმარებელი 70 

შერჩევის მიზანი თემით გათვალისწინებული განსაზღვრული 

საკითხების დადგენა 

ხანგრძლივობა 2 (ორი) თვე 

სამიზნე ჯგუფი თბილისის საქალაქო და თბილისის სააპელაციო 

სასამართლო 

მონაცემთა ანალიზი შეფასებათა პროცენტული მაჩვენებლების 

ანალიზი, უარყოფითი შედეგების ფოკუსირება 

კვლევის ჩატარების 

პერიოდი 

01.12.2021 წ. - 31.01.2022 წ. 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე კვლევაში საერთო ჯამში მონაწილეობდა 138 პირი, 

აქედან 120-მა უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა გამოკითხვაში, ხოლო 18-მა უარი 
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განაცხადა კვლევაში მონაწილეობაზე. ცხრილი №1, ვიზუალურად წარმოადგენს 

კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ მეთოდოლოგიას, რომელიც  დეტალურად არის 

სადისერტაციო ნაშრომში განხილული. 

კვლევის დროს დაცულ იქნა მონაწილე პირთა ანონიმურობა და 

კონფიდენციალურობა, რის შესახებაც წერილობით განემარტათ კვლევაში 

მონაწილეებს, რომელთაც ასევე დეტალურად განემარტათ, როგორც კვლევის 

მიზნებისა და ამოცანების, ისე მიღებულ მონაცემთა დაცულობის, გამოკითხვაში 

მონაწილეობის ნებაყოფლობითობისა და ნებისმიერ დროს კვლევაში 

მონაწილეობაზე უარის თქმის უფლების შესახებ. 

კვლევის ფარგლებში, გამოკითხვაში მონაწილეთა სტატისტიკური მაჩვენებელი 

(იხ.: დიაგრამა №1), გადანაწილდა შემდეგი სახით: მოსამართლე - 20; სასამართლოს 

აპარატის თანამშრომელი - 30; სხვა საჯარო მოხელე (ადვოკატი, პროკურორი, სხვა) - 

33; კერძო სექტორში დასაქმებული - 26; დაუსაქმებელი – 11. 

დიაგრამა №1. მონაცემთა შეგროვების ეტაპზე რესპოდენტთა სოციალური სტატუსი. 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

კვლევა ჩატარდა ორი მიმართულებებით: 

კვლევის I ნაწილმა მოიცვა სასამართლოებში სასამართლოს საქმიანობის ხარისხის 

შეფასება, რომლითაც გაიზომა: გადაწყვეტილებების მიღების დროს სასამართლოს 

დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, კანონიერება, დასაბუთებულობა; 

მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთა კვალიფიკაცია; სასამართლოს 

თანამშრომელთა მოქალაქეებთან ეთიკური კომუნიკაციის სტანდარტები; 

20 
მოსამართლე 

17% 

30 
სასამართლოს 

აპარატის 
თანამშრომელი 

25% 

33 სხვა საჯარო 
მოხელე 

27% 

26 კერძო 
სექტორში 

დასაქმებული 
22% 

11 
დაუსაქმებელი 

(მათ შორის 
პენსიონერი) 

9% 
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მოსამართლეთა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე შერჩევის პროცესის 

გამჭვირვალობა და სანდოობა; სასამართლოსადმი საზოგადოების ნდობა. 

 კვლევის II ნაწილმა მოიცვა სასამართლოებში მენეჯერული გადაწყვეტილებების 

ხარისხის შეფასება, რომლითაც გაიზომა: გადაწყვეტილებათა კანონიერება, 

მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა ეფექტურობა, გამჭვირვალობა; 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანამშრომელთა ჩართულობა; მოსამართლეთა 

მენეჯერის პოზიციაზე დანიშვნის კრიტერიუმების მენეჯმენტის პრინციპებთან 

შესაბამისობა; მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთა სოციალური 

გარანტიების შესაბამისობა; დისტანციური მართლმსაჯულების ეფექტურობა. 

კვლევის II ნაწილით განსაზღვრულ ღია კითხვაზე პასუხებმა დამატებით შექმნა 

შესაძლებლობა, შეფასდეს: სასამართლო მენეჯმენტის ძლიერი და სუსტი მხარეები; 

მოსამართლეთა გადატვირთულობა, მოსამართლეთა და მოხელეთა კვალიფიკაცია, 

სოციალური გარანტიები; ფაქტორები, რაც გავლენას ახდენს სასამართლო 

მენეჯმენტის საქმიანობის ეფექტურობაზე, მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების 

დროულობა, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში თანამშრომელთა ჩართულობა; 

მოსამართლეთა საქმიანობის შეფასების, დისციპლინური სამართალწარმოებისა და 

სხვა სასამართლოში მივლინების საკითხები; დისტანციური მართლმსაჯულების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები ...  

დიაგრამა №2. გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში სასამართლოს დამოუკიდებლობა, 

მიუკერძოებლობა, კანონიერება და სანდოობა. 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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კვლევის მონაცემების გაანალიზების შედეგად (იხ.: დიაგრამა №2) 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში სასამართლოს დამოუკიდებლობას (74%), 

მიუკერძოებლობას (71%), კანონიერებას (77%) და საზოგადოების ნდობას (77%) 

რესპონდენტთა უმრავლესობა, აფასებს საშუალო დონეზე.  

ასევე, კვლევაში მონაწილეთა უმრავლესობა (84% და 82%) მოსამართლეთა და 

მოხელეთა კვალიფიკაციას აფასებს მაღალ დონეზე, ხოლო სასამართლო 

გადაწყვეტილებების დასაბუთებას (75%) და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის 

სტანდარტების შესაბამისობას (76%) საშუალო დონეზე. (იხ.: დიაგრამა №3) 

დიაგრამა №3. სასამართლოს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობა, მოსამართლეთა და 

მოხელეთა კვალიფიკაცია, კომუნიკაციის ეთიკური სტანდარტების შესაბამისობა. 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

კითხვაზე, მოსამართლეთა ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე შერჩევის პროცესი 

გამჭვირვალე და სანდოა, რესპოდენტთა 68%-ის შეფასებით  აღნიშნული პროცესი 

მიმდინარეობს გამჭვირვალედ, ხოლო ამ პროცესის მიმართ ნდობა აქვს 

რესპოდენტთა 67%-ს. შესაბამისად, კვლევის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე, 

შეიძლება დავასკვნათ (იხ.: დიაგრამა №4), რომ რესპოდენტთა მნიშვნელოვანი 

ნაწილი მოსამართლის ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე დანიშვნის პროცესის 

გამჭვირვალობას და სანდოობას აფასებს საშუალოზე დაბალ დონეზე. 

გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობა კი (იხ.: დიაგრამა №5), 

სასამართლოებში მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების კანონიერებას (86%) და 
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ეფექტურობას (88%) აფასებს მაღალ დონეზე, ხოლო მიუკერძოებლობას (75%) და 

სამართლიანობას (71%) საშუალო დონეზე. 

დიაგრამა №4. ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე მოსამართლეთა დანიშვნის  პროცესის 

გამჭვირვალობა და სანდოობა. 

 
 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

დიაგრამა №5. მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების კანონიერება, მიუკერძოებლობა, 

სამართლიანობა, ეფექტურობა. 

№  

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

კვლევის მონაცემების ანალიზის საფუძველზე რესპოდენტთა მნიშვნელოვანი 

ნაწილი (იხ.: დიაგრამა №6), საერთო სასამართლოებში მენეჯერული 
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გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობას (77%) აფასებს საშუალო დონეზე, ამ პროცესის 

მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს 23%-ს. რაც შეეხება დისტანციური 

სამართალწარმოების (მართლმსაჯულების) განხორციელების პროცესს, მის 

ეფექტურობას (84%) აფასებს მაღალ დონეზე და მხოლოდ 16% აფასებს 

სამართალწარმოების (მართლმსაჯულების) დისტანციურად განხორციელების 

პროცესს უარყოფითად.  

დიაგრამა №6. მენეჯერული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობა და დისტანციური 

სამართალწარმოების (მართლმსაჯულების) ეფექტურობა. 

 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

კვლევის მონაცემების გაანალიზების შედეგად (იხ.: დიაგრამა №7), კვლევაში 

მონაწილეთა უმრავლესობამ, საშუალოზე დაბალ დონეზე შეაფასა საქართველოს 

საერთო სასამართლოებში მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, 

თანამშრომელთა ჩართულობის უზრუნველყოფა (60%). ასევე, საშუალოზე დაბალ 

დონეზე შეფასა სასამართლოებში მოსამართლის მენეჯერის პოზიციაზე დანიშვნის 

კრიტერიუმების მენეჯმენტის პრინციპებთან შესაბამისობა (66%). ხოლო, რაც შეეხება 

მოსამართლეთა (52%) და სასამართლოს მოხელეთა (45%) სოციალური გარანტიების 

შესაბამისობა კვლევაში მონაწილეთა უმრავლესობამ შეაფასა საშუალოზე დაბალ 

დონეზე. 

დიაგრამა №7. მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თანამშრომელთა 

ჩართულობის უზრუნველყოფა, მოსამართლეთა მენეჯერულ პოზიციაზე დანიშვნის 
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კრიტერიუმების მენეჯმენტის პრინციპებთან შესაბამისობა, მოსამართლეთა და მოხელეთა 

სოციალური გარანტიების შესაბამისობა. 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

რაც შეეხება ღია კითხვას, მისი ადრესატები იყვნენ სასამართლოს თანამშრომლები 

(მოსამართლეები, აპარატის მოხელეები), რამდენადაც კვლევის საგანს სასამართლოს 

მენეჯმენტის საქმიანობა წარმოადგენდა და მათ უშუალოდ აქვთ შემხებლობა იმ 

ფაქტორებთან, რომლებიც გავლენას ახდენს სასამართლოებში მენეჯმენტის 

განვითარებაზე.  

ამასთან, კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, შედეგები არ არის 

წარმომადგენლობითი და მათი განზოგადება საქართველოს ყველა სასამართლოსა 

და მომხმარებელზე შეუძლებელია. შესაბამისად, ბუნებრივია წარმოდგენილი 

დოკუმენტი კვლევაში დასმულ საკითხებზე, არ მოიცავს სრულად ყველა 

დაკვირვებას თუ შესაძლო არგუმენტს, მაგრამ ვინაიდან, სამიზნე ჯგუფების 

მიხედვით მიღებულ მონაცემებსა და მოსაზრებებში შეინიშნებოდა ერთმანეთთან 

დაახლოებული მიდგომები, აღნიშნული გვაძლევს საფუძველს დავასკვნათ, რომ 

მთლიანობაში კვლევის შედეგები ასახავს იმ ძირითად მიდგომებს, რაც სასამართლო 

სისტემისათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. 

ღია კითხვას უპასუხა 50 რესპოდენტიდან უპასუხა 37-მა რესპოდენტმა, რომელთა 
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მოსაზრებებისა და რეკომენდაციების გაანალიზების შედეგად, მათმა უკუკავშირმა 

შესაძლებელი გახადა სასამართლოში მენეჯმენტის განვითარებასთან დაკავშირებით 

არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება, იმ მხარდამჭერი ღონისძიებების 

შინაარსისა და ფორმის შესახებ წინადადებები შეჯერება, რაც ხელს შეუწყობს 

სასამართლოებში მენეჯმენტის განვითარებას.  

ღია კითხვის ფარგლებში, რესპოდენტებმა (54% - 20 რესპოდენტი) მიუთითეს 

თანამშრომლებისათვის მენეჯმენტის ტრენინგების ჩატარების საჭიროებაზე. 

გამოიკვეთა, რომ სასამართლოს თანამშრომლებს აქვთ არაერთგვაროვანი 

წარმოდგენები მენეჯმენტთან დაკავშირებით, მათ სჭირდებათ დამატებითი 

განმარტებები თანამედროვე მენეჯმენტის, როგორც პროცესის შესახებ. კვლევაში 

მონაწილეთაგან აქცენტი გაკეთდა ისეთ მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, როგორიცაა 

თემატურ ტრენინგებთან ერთად საინფორმაციო შეხვედრებისა და 

სახელმძღვანელოების შექმნაზე. 

რესპოდენტთა ნაწილმა (86% - 32 რესპოდენტი) სასამართლოებში მენეჯმენტის 

სუსტ მხარედ მიიჩნია საქმეთა ნაკადის მართვის პრობლემები, საქმეთა განხილვის 

გაჭიანურება, მოსამართლეთა გადატვირთულობა, პერსონალის სიმცირე. ასევე, 

სასამართლო სისტემის სუსტ მხარედ იქნა მოაზრებული მოსამართლეთა/მოხელეთა 

დაბალი სოციალური გარანტიები, მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში თანამშრომელთა ნაკლები ჩართულობა, რასაც ხელი შეუწყო კოვიდ 

პანდემიის პირობებში ძირითადად დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადასვლამაც. 

რესპონდენტების უმრავლესობა (94% - 35 რესპოდენტი)  სასამართლოებში 

მენეჯმენტის ძლიერ მხარედ  მიიჩნევს საკითხის დროულად, მყისიერად 

გადაწყვეტას, პერსონალის კვალიფიკაციას, სამუშაო პირობების სათანადოდ 

უზრუნველყოფას. რესპოდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა კი (100% - 37 

რესპოდენტი) ეფექტურად მიიჩნევს სასამართლოებში ელექტრონული 

საქმისწარმოების პროგრამის დანერგვას და მართლმსაჯულების დისტანციურად 

განხორციელების შესაძლებლობას, ამ მხრივ რესურსების, დროის დაზოგვას, სწრაფ 

მართლმსაჯულებას და ემხრობა მისი დანერგვის იდეას. ნაწილმა (13% - 5 

რესპოდენტი), დამატებით აღნიშნა, რომ ხელის შემშლელი ფაქტორია ტექნიკური 

გაუმართაობა, ის, რომ ყველა დაინტერესებული პირი შეიძლება ვერ ფლობდეს 
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შესაბამის ტექნოლოგიურ საშუალებას ან ცოდნას და დისტანციური 

მართლმსაჯულება ამ კუთხით არ იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი.  

რესპოდენტთა ნაწილმა (40% - 15 რესპოდენტი) აღინიშნა, რომ მოხელეთა 

ანალოგიურად, სასურველია დაინერგოს მოსამართლეთა საქმიანობის პერიოდულად 

შეფასების სისტემაც (ამ ეტაპზე ხდება მხოლოდ გამოსაცდელ ვადაში მყოფი 

მოსამართლეების საქმიანობის შეფასება), რაც გაზრდის გადაწყვეტილებათა ხარისხს 

და მოტივაციას, რომ მოსამართლემ მუდმივად იზრუნოს კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე.   

რესპოდენტთა ნაწილმა (67% - 25 რესპოდენტი) უარყოფითად შეაფასა 

მოსამართლის მიმართ სადისციპლინო საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მიერ სრული შემადგენლობის უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების 

შესაძლებლობა და ასევე, უარყოფითად იქნა შეფასებული დისციპლინური 

გადაცდომის ახალი სახის - „მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა 

პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით“ შემოღება, რამაც 

რესპოდენტებში გააჩინა მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების 

საფრთხის განცდა. ისევე, როგორც რესპოდენტთა ნაწილის (75% - 28 რესპოდენტი) 

შეფასებით უარყოფით გავლენას იქონიებს მოსამართლის თანხმობის გარეშე სხვა 

სასამართლოში „იძულებით“ მივლინება და მივლინების ვადის გაზრდა. 

ამასთან, რესპოდენტთა ნაწილის (49% - 18 რესპოდენტი) მოსაზრებით, ეფექტური 

იქნებოდა თუ მენეჯერულ თანამდებობაზე მოსამართლის შერჩევისას, სასამართლოს 

საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, აქცენტი გაკეთდება მენეჯერულ 

თვისებებზე, როგორც ხდება სასამართლოს მენეჯერების შერჩევის პროცესში, 

როდესაც სავალდებულო მოთხოვნაა იურისტის კვალიფიკაცია, დამატებითი 

მოთხოვნები კი (საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-გვერდზე განთავსებული 

მონაცემებით) მოიცავს მენეჯერულ გამოცდილებას და თვისებებს. 

 

დასკვნა 

დამოუკიდებელი სასამართლოს ისტორიაში, არაერთი რეფორმა იქნა 

გატარებული, რომლის მიზანიც საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

დამოუკიდებელი სასამართლოს შექმნის იდეაა, რამაც უნდა უზრუნველყოს 
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თანასწორობის პრინციპებზე დაფუძნებული, კანონიერი და სამართლიანი 

გადაწყვეტილებების მიღება. რეფორმა წარმატებულია, თუ არ შეაფერხებს 

სასამართლოს განვითარებას და ხელს შეუწყობს სასამართლოს მდგრადობას, თუმცა 

უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლოში ძირითადად, თითოეული ახალი რეფორმის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი იწყებოდა, ქვეყანაში პოლიტიკური განწყობის ან 

ხელისუფლების ცვლილების პარალელურად, რაც უარყოფითად აისახება 

სასამართლო სისტემის განვითარებაზე. 

სასამართლო სისტემაში რეფორმების ახალი ტალღა დაიწყო 2012 წლიდან, რაც 

ცნობილია ე.წ. „რეფორმის ტალღების“ სახელით, რომლის ფარგლებშიც 

საკანონმდებლო ცვლილებების ჩათვლით, განხორციელდა სხვადასხვა 

ღონისძიებები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სასამართლოს საქმიანობაში მენეჯერული 

მართვის ეფექტიანობის კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, 

რომ სასამართლო, მენეჯმენტის განხორციელების პროცესში კვლავ არაერთი 

გამოწვევის წინაშე დგას. ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის მენეჯმენტის 

განვითარება თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპების სასამართლოს სისტემაში 

დანერგვის გზით, რაც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს მენეჯერული მმართველობის 

ღირებულებებზე აქცენტირებით სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას. 

აღნიშნულ გამოწვევას, სასამართლოს მენეჯმენტი შეიძლება გაუმკლავდეს, 

მენეჯერის პოზიციებზე (მენეჯერი მოსამართლეები), სასამართლოს 

ადმინისტრირებისა და მართვის პროცესში, მხოლოდ კვალიფიციური და 

ამავდროულად, მენეჯერული თვისებების მქონე მოხელეების მიერ ორგანიზაციის 

მართვითა და ხელმძღვანელობით და იმ აუცილებელი ღონისძიებების გატარებით, 

რაც ხელს შეუწყობს: 

- მოსამართლეების და სასამართლო მოხელეების უნარების განვითარებას და 

კვალიფიკაციის ამაღლებას, მათთვის მართვის ახალი მეთოდებისა და მიდგომების 

სწავლებას; 

- მოსამართლეთა კონკრეტული ინსტრუმენტებით  აღჭურვას, რაც 

სასამართლოში საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, დაეხმარება მათ 

მენეჯმენტის განვითარებასა და საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებაში; 
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- სასამართლო ხელისუფლების („მენეჯერი მოსამართლეების“) ურთიერთობას 

სასამართლოს მოხელეებთან და მოსამართლეებთან; 

- მოსამართლეთა მენეჯერული ფუნქციების დახვეწას და მენეჯმენტის 

საქმიანობის ეფექტურობას; 

- ორგანიზაციის მართვის პროცესში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებას და მათი გადაჭრის გზების დასახვას; 

- სასამართლოს თანამშრომელთა მოტივაციის გაზრდას და საზოგადოებრივი 

ნდობის ამაღლებას;  

- სასამართლოებში მენეჯმენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

თანამშრომელთა ჩართვის უზრუნველყოფას; 

- მოსამართლის ადმინისტრაციულ (მენეჯერის)  თანამდებობაზე დანიშვნის 

კრიტერიუმების დადგენას; 

- მოსამართლეთა პერიოდულად შეფასების სისტემის დანერგვას; 

- მოსამართლეთა რაოდენობის სიმცირის, სოციალური გარანტიების 

უზრუნველყოფისა და დისტანციური სამართალწარმოების ჯეროვნად 

განსახორციელებლად მატერიალური ტექნიკური ბაზის სრულყოფისათვის 

რესურსების მოძიებას და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებას. 

გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულიდან, მოსამართლეთა მენეჯერული ფუნქციების 

გაანალიზების შედეგად, სასამართლოს მენეჯმენტის განვითარების პროცესში 

არსებული გამოწვევების დასაძლევად და სასამართლოს მენეჯმენტის 

განვითარებისათვის, შემუშავდა და წარმოდგენილი იქნა ორგანიზაციული, 

მართვითი ხასიათისა და მათი დაზუსტების მიზნით ასევე სამართლებრივი ხასიათის 

რეკომენდაციები, რომელთა შესაბამისადაც მიზანშეწონილია, ორგანიზაციული 

ღონისძიებების გატარებასთან ერთად, ასევე კონკრეტული საკანონმდებლო 

ცვლილებების განხორციელება. 

 

ორგანიზაციულ-მართვითი ხასიათი რეკომენდაციები: 

1.  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით დადგინდეს სასამართლო 

მენეჯმენტის კურსის, სავალდებულო სახის ტრენინგების პერიოდულად გავლა, 

მოსამართლეებისა და სასამართლოს აპარატის თანამშრომლებისთვის; 
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2. იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ შეიმუშაოს „სასამართლო მენეჯმენტის 

სიღრმისეული სწავლების“ სპეციალური კურსი, მოახდინოს მისი პერიოდულად 

განახლება და გათვალისწინება მოსამართლეთა და მოხელეთა გადამზადების 

პროგრამაში;  

3. გაუქმდეს, სასამართლო სხდომის გამართვის დროებითი წესი (სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსის 3325 მუხლი) და აღნიშნული დებულება, როგორც 

სისხლის სამართლის საქმეებზე მართლმსაჯულების დისტანციურად 

განხორციელების შესაძლებლობა, გახდეს კოდექსის შემადგენელი ნაწილი, რაც 

შესაბამისი ცვლილებებით აისახოს „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ 

კანონსა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ხოლო აღნიშნულის 

შესაბამისად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მიიღოს ორგანიზაციული ხასიათის 

გადაწყვეტილებები. 

 

სამართლებრივი ხასიათის რეკომენდაციები: 

1. სასამართლოს საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, დაინერგოს 

მოსამართლეთა პერიოდულად შეფასების სისტემა. შესაბამისად, „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 361 მუხლს დაემატოს მე-4 პუნქტი და 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „თანამდებობაზე უვადოდ გამწესებული 

მოსამართლის საქმიანობა შეფასდეს 5 წელიწადში ერთხელ 362-364 მუხლებით 

დადგენილი წესით“; 

2. მენეჯმენტის თვალთახედვით მოსამართლეების ადმინისტრაციულ 

თანამდებობაზე დანიშვნის კრიტერიუმების დადგენის მიზნით, განხორციელდეს 

ცვლილება „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში, კერძოდ: 

- „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 23-ე მუხლს დაემატოს 

მე-61 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „სააპელაციო სასამართლოს 

თავმჯდომარის მოადგილეს, პალატებისა და საგამოძიებო კოლეგიის 

თავმჯდომარეებს თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო კონკურსის წესით. დანიშვნის კრიტერიუმებს, მენეჯერის თვისებების 

გათვალისწინებით, შეიმუშავებს და ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო. ამ თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ 
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ორჯერ“; 

- „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 30-ე მუხლს დაემატოს 

მე-41 პუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „სასამართლო კოლეგიის 

თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 

23-ე მუხლის მე-61 პუნქტით დადგენილი წესით“; 

- „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 23-ე და 32-ე მუხლებში, 

სასამართლოს თავმჯდომარის დანიშვნის წესში შევიდეს ცვლილება და იმ 

სასამართლოებში სადაც 5-ზე მეტი მოსამართლეა დადგინდეს თავმჯდომარის 

არჩევის წესი, შემდეგი რედაქციით: „სასამართლოს თავმჯდომარეს იმავე 

სასამართლოს შემადგენლობიდან ფარული კენჭისყრით ირჩევენ მოსამართლეები. 

ერთი და იგივე პირის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ხელმეორედ არჩევა 

დაუშვებელია“. ხოლო, იმ სასამართლოში, სადაც 5-ზე ნაკლები მოსამართლეა, 

დადგინდეს თავმჯდომარის დანიშვნის კრიტერიუმები მენეჯერული თვისებების 

გათვალისწინებით და განმეორებით იგივე თანამდებობაზე დანიშვნის შეზღუდვით, 

შემდეგი რედაქციით: „სასამართლოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 23-ე მუხლს მე-61 პუნქტით დადგენილი წესით. ერთი 

და იგივე პირის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ხელმეორედ დანიშვნა 

დაუშვებელია“; 

3. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ ორგანულ კანონში შევიდეს ცვლილება, კერძოდ:  

- 371 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  „საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მოსამართლის თანხმობის გარეშე 

მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება სასამართლოში, პირველ რიგში, იმ 

მოსამართლის მივლინების თაობაზე, რომელიც თავის უფლებამოსილებას 

ახორციელებს ტერიტორიულად ახლოს მდებარე სასამართლოში. დაუშვებელია 

სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის თანხმობის გარეშე მისი რაიონულ 

(საქალაქო) სასამართლოში მივლინება. მოსამართლე შეიძლება მივლინებულ იქნეს 

სხვა სასამართლოში, მოსამართლის თანხმობით, 1 წლამდე ვადით. მივლინების 

ვადის გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 1 წლით, რისთვისაც აუცილებელია 

მოსამართლის თანხმობა“; 
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- 371 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს შემდეგი წინადადება: „მოსამართლის 

მივლინება მისი თანხმობის გარეშე შესაძლებელია 1 წლამდე ვადით“; 

- 758 მუხლის პირველ პუნქტში, 7513 მუხლის პირველ პუნქტსა და 7554 მუხლის მე-3 

პუნქტში მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილების 

მიღების წესი, ნაცვლად „სრული შემადგენლობის უმრავლესობისა“, განისაზღვროს 

„სრული შემადგენლობის 2/3-ით“; 

- 751-ე მუხლის მე-8 პუნქტის „ბ.ზ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დისციპლინური 

სახდელის სახე - „მოსამართლის მიერ აზრის საჯაროდ გამოთქმა პოლიტიკური 

ნეიტრალიტეტის პრინციპის დარღვევით“, როგორც ბუნდოვანი და მოსამართლის 

დამოუკიდებლობაზე ზემოქმედების საფრთხის შემცველი, გაუქმდეს. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ დაცული იქნა სამი 

კოლოქვიუმი:  

1. კოლოქვიუმი I – „მენეჯმენტის როლი საქართველოს საერთო 

სასამართლოებში“, (01.03.2020);  

2. კოლოქვიუმი II - „მოსამართლის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები“, 

(27.07.2021); 

3. კოლოქვიუმი III – „მენეჯერული გადაწყვეტილებების გავლენა სასამართლოს 

საქმიანობასა და მოსამართლეთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ნდობის 

შეფასების პროცესში - სასამართლოს საქმიანობის ეფექტიანობის კვლევა“, 

(21.02.2022). 

 

კვლევაში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის შემდეგ 

პუბლიკაციებში:  

1. მიროტაძე გიორგი, იაშვილი გენადი - „ეთიკის როლი სასამართლოში“, 
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