
 

 

 

 

 

 

 

 

მონიტორინგის ანგარიში  

 

მოსამართლე:  ნინო ჩახნაშვილი 

სასამართლო: თბილისის საქალაქო სასამართლო 

კოლეგია: სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და 

არსებითი განხილვის კოლეგია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ანგარიშის მომზადება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების 

სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერის წყალობით. ანგარიშის შინაარსზე 

პასუხისმგებელია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI). ის შეიძლება 

არ ასახავდეს ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს შეხედულებებს. 



მეთოდოლოგია 
 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა საქმიანობის მონიტორინგის 

მეთოდოლოგიის მიზანი იყო შეექმნა სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელზე 

დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნებოდა სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას 

მოსამართლის შეფასება და ამდენად მისი საქმიანობის შესაბამისობის განსაზღვრა 

კეთილსინდისიერებისა და კომპტენეციის კრიტერიუმებთან. 

აღსანიშნავია, რომ „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს კანონის 362 და 363 

მუხლები მოსამართლის საქმიანობის შეფასების კრიტერიუმებად ადგენს სწორედ 

კეთილსინდისიერებასა და კომპეტენციას, რომლებიც თავის მხრივ რამდენიმე 

მახასიათებლად იყოფა. პროექტის ფარგლებში მოსამართლეთა საქმიანობის მონიტორინგის 

მიზანს არ წარმოადგენდა აღნიშნულ კრიტერიუმებთან მოსამართლის შესაბამისობის 

სრულყოფილი გამოკვლევა. შემუშავებული მეთოდოლოგია მიემართება სასამართლო 

პროცესის მიმდინარეობისას მოსამართლის ქეცევისა და პროფესიონალიზმის 

იდენტიფიცირებას და ამდენად შემხებლობაშია კეთილსინდისიერებისა და კომპეტენციის 

მხოლოდ იმ მახასიათებლებთან, რომელთა გამოკვლევაც შესაძლებელია პროცესის 

მიმდინარეობისას. 

ხსენებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მომზადებული კითხვარების მიხედვით, 

მოსამართლეთა შეფასება რამდენიმე მიმართულებით ხდებოდა: 

1. საპროცესო კანონმდებლობის ცოდნა და დაცვა  

მოცემული მიმართულების ფარგლებში ფასდებოდა მოსამართლის კომპეტენტურობის 

განმსაზღვრელი ისეთი მახსიათებელი, როგორიც არის მატერიალური და საპროცესო 

კანონმდებლობების, ადამიანის უფლებების სამართლის (მათ შორის, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის) ცოდნის დონე. 

2. მოსამართლის მიერ პროცესის მონაწილეთა უფლებების და სამართლის პრინციპების 

დაცვა 

ამ შემთხვევაშიც დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა მოსამართლის მიერ სამართლის 

ნორმების ცოდნა, როგორც მატერიალური, ასევე საპროცესო კანონმდებლობის კუთხით და 

მათი რელევანტური გამოყენება. 

3. მოსამართლის მიერ მიღებული შუალედური და საბოლოო გადაწყვეტილებების 

(განჩინებისა და განაჩენის) დასაბუთებულობა  

დამკვირვებლები ამ მიმართულების ქვეშ აფასებდნენ მოსამართლის 

კეთილსინიდისიერებასაც და კომპეტენციასაც. პირველ შემთხვევაში, იმას თუ რამდენად 

დამოუკიდებლობად, მიუკერძოებლობად და სამართლიანობის პრინციპის დაცვით იღებდა 

მოსამართლე საბოლოო გადაწყვეტილებას. ხომ არ ჰქონდა პროცესის მსვლელობისას მისი 

მხრიდან რაიმე სახის მიკერძოებულობის გამოვლენას ადგილი. რაც შეეხება 



კომპეტნტურობის ნაწილს, აქ ფასდებოდა მის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილების 

სამართლებრივი დასაბუთების უნარი და კომპეტენცია.  

ვინაიდან მონიტორინგი მხოლოდ სასამართლო სხდომის დარბაზში, უშუალოდ პროცესის 

მიმდინარეობაზე დაკვირვებით შემოიფარგლებოდა, აღნიშნული მიმართულების 

მიზნებისათვის დაკვირვების ობიექტს წარმოადგენდა ზეპირი სხდომიდან მიღებული 

ინფორმაციის გაანალიზება, ის თუ რამდენად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იყო 

მოსამართლე საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისას, რამდენად დამაჯერებელი, 

სამართლებრივი ლოგიკის კუთხით გამართული იყო მისი მსჯელობა და რამდენად 

შეესაბამებოდა მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეში წარმოდგენილ 

გარემოებებს. 

4. მოსამართლის ქცევა და კომუნიკაცია სხდომაზე 

მე-3 მიმართულების მსგავსად, კითხვარის ეს ნაწილიც საკმაოდ კომპლექსურია და არაერთ 

საკითხს აერთიანებს. კერძოდ, დამკვირვებლებს ამ მიმართულებით უნდა შეეფასებინათ 

მოსამართლის პიროვნული და პროფესიული ქცევა, რომელიც არის კეთილსინდისიერების 

მახასიათებელი; და მოსამართლის კომპეტენტურობის ისეთი მახასიათებლები როგორიც 

არის:  ზეპირი კომუნიკაციის უნარი და პროფესიული თვისებები, მათ შორის, ქცევა 

სასამართლო დარბაზში. 

შექმნილი კითხვარი მორგებული იყო სამივე კატეგორიის საქმეებისათვის 

(ადმინისტრაციული, სამოქალაქო, სისხლი) და იძლეოდა შესაძლებლობას, დამკვირვებელს 

სხდომის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეეფასებინა მოსამართლის კეთილსინდისიერება და 

კომპეტენტურობა 

მონიტორინგის მეთოდოლოგიისა და კითხვარის შემუშავებისას გათვალისწინებულ იქნა 

სასამართლო პროცესების მონიტორინგის განხორციელებისათვის ხელმისაწვდომი სხვა 

დოკუმენტები. მათ შორის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის 

უფლებების ოფისის მიერ მომზადებული 2012 წლის სახელმძღვანელო სასამართლო 

პროცესების მონიტორინგის შესახებ1, Court Watch Poland Foundation-ის მიერ შემუშავებული 

სასამართლო მონიტორინგის მეთოდოლოგია2, აგრეთვე „საერთაშორისო გამჭირვალობა- 

საქართველოსა“ და „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ მიერ 

შემუშავებული დოკუმენტები, რომლებიც უკვე წლებია ახორციელებენ სასამართლო 

პროცესების მონიტორინგს. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ ზემოთ ნახსენები 

სასამართლო პროცესების მონიტორინგის მეთოდოლოგიები მეტწილად მიმართულია 

მთლიანად სასამართლო სისტემის გამართულობისა და მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობის გამოკვლევისაკენ. მაშინ როდესაც, წინამდებარე მონიტორინგის მიზანს 

წარმოადგენს უშუალოდ საქმის განხილველი ინდივიდუალური მოსამართლეების შეფასება 

და არა მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული ხარვეზების წარმოჩენა როგორც ასეთი. 

                                                             
1 OSCE/ODIHR, Trial Monitoring, a Reference Manual for Practitioners, 2012; 
2 Court Watch Poland Foundation, Court Monitoring Methodology, 2013; 



ნინო ჩახნაშვილი 
 

ნინო ჩახნაშვილი სასამართლო სისტემაში 2007 წლიდან მუშაობს.3 თავდაპირველად, როგორც  

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის ბიუროს 

მოსამართლის თანაშემწე, ხოლო 2013-2016 წლებში, როგორც ამავე სასამართლოს აპარატის 

სამართლებრივი და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების მოსამართლის 

თანაშემწე. 2016 დან 2018 წლამდე იყო თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და 

წინასასამართლო სხდომის კოლეგიის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე. 

მოსამართლედ ნინო ჩახნაშვილი 2018 წელს დაინშნა. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის გადაწყვეტილებით, ნინო ჩახნაშვილი თელავის რაიონულ 

სასამართლოში 3 წლის ვადით გამწესდა4. დანიშვნიდან 8 თვეში მოსამართლე ჩახნაშვილი 

გათავისუფლდა თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან და 

უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებით განხილვის 

კოლეგიის მოსამართლედ დაინიშნა.5 2020 წლის 6 აგვისტოს, მცხეთის რაიონული 

სასამართლოს თავმჯდომარემ წერილით მიმართა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 

და საქმეთა ნაკადის ზრდისა და მოსამართლეთა შემადგენლობის გამო შექმნილი 

მდგომარეობის გამოსწორებისათვის დროებითი ღონისძიების სახით მოსამართლეთა 

მივლინება მოითხოვა. საბჭოს გადაწყვეტილებით მოსამართლე ჩახნაშვილი იქნა 

მივლინებული მცხეთის რაიონულ სასამართლოში უფლებამოსილების განსახორციელებლად 

2020 წლის 12 აგვისტოდან 2021 წლის 1 იანვრამდე.6 ნინო ჩახნაშვილი მონაწილეობდა ისეთი 

გამხაურებული საქმეების განხილვაში, როგორიც არის მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი 

ჯაფარიძის წინააღმდეგ დაწყებული სისხლისსამართლებრივი დავა და ე.წ შაქარაშვილის 

საქმეში ბრალდებულთა საქმე. 

 

 

 

 

                                                             
3 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდზე განთავსებული ბიოგრაფია - 

https://bit.ly/3ly0T1u;  
4 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის N1/35 გადაწყვეტილება - 

https://bit.ly/3kyvpXM;  
5 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 9 ივლისის N1/151 გადაწყვეტილება - 

https://bit.ly/2UvKFtO;  
6 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 11 აგვისტოს N1/127 განკარგულება - 

https://bit.ly/2ICqSGA;  

https://bit.ly/3ly0T1u
https://bit.ly/3kyvpXM
https://bit.ly/2UvKFtO
https://bit.ly/2ICqSGA


საანგარიშო პერიოდში ორგანიზაციის მიერ მივლენილი დამკვირვებლები მოსამართლე 

ჩახნაშვილის 29 სხდომას დაესწრნენ. 

 

 

აქედან ერთ შემთხვევაში საპროცესო შეთანხმების სხდომა არსებით განხილვის სხდომასთან 

ერთად გაიმართა. 

 

საპროცესო კანონმდებლობის ცოდნა და დაცვა 
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სასამართლოში პირველი …

წინასასამართლო სხდომა

ნაფიც მსაჯულთა შესარჩევი …

საპროცესო შეთანხმების …

არსებითი განხილვის სხდომა

არსებითი განხილვის …

სხდომის კატეგორია

სხდომის კატეგორია

90%

10%

სხდომის ჩატარების შესახებ 

ინფორმაცია გამოცხადდა საჯაროდ

კი

არა



 

კორონა ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვების გამო, 

მოსამართლის გადაწყვეტილებით, სხდომაზე დასწრება მხოლოდ პროცესის მონაწილე 

მხარეებისათვის და დამკვირვებლებისთვის იყო შესაძლებელი. 

სხდომების დროულად დაწყება პრობლემა იყო ამ შემთხვევაშიც. 29 შემთხვევიდან 27 ჯერ 

სხდომა დაგვიანებით დაიწყო. 

 

 

 

 

79%

21%

სხდომაზე დასწრება ყველასთვის 

იყო შესაძლებელი

კი

არა

7%

93%

სხდომა დაიწყო დროულად

კი

არა

36%

64%

დაგვიანება წუთების მიხედვით

5 წუთით

5-დან 15 წუთამდე

15 წუთზე მეტი 

ხნით



სხვა შემთხვევების მსგავსად, ამ ჯერზეც, სხდომის დაგვიანებით დაწყების მიზეზი ყველაზე 

ხშირად წინა სხდომის დასრულების გაჭიანურებასთან ერთად ბრალდების სხდომის 

დარბაზში დაგვიანებით გამოცხადება იყო. პროცესის დროს მოსამართლე ჩახნაშვილი 

ბრალდებულს: 

 განუმარტავდა საქართველოს სსკ-ის 38-ე მუხლით გარანტირებულ უფლებებს; 

 აცნობდა არასათანადო მოპყრობის შესახებ საჩივრის წარდგენის უფლების 

შესაძლებლობის თაობაზე; 

 უმეტეს შემთხვევებში ეკითხებოდა, ჰქონდა თუ არა მას რაიმე საჩივარი უფლებათა 

დარღვევის შესახებ. 

 

მოსამართლის მიერ ბრალდებულისა და პროცესის სხვა მონაწილეთა უფლებების და 

სისხლის სამართლის პრინციპების დაცვა 

 

მოსამართლე ჩახნაშვილი სასამართლო პროცესების მიმდინარეობისას უზრუნველყოფდა 

ბრალდებულისა და პროცესის მონაწილე სხვა პირთა უფლებებისა და სისხლის სამართლის 

პრინციპების დაცვას. საანგარიშო პერიოდში მისი მხრიდან ადგილი არ ჰქონია: 

 უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას; 

 პროცესის მონაწილის ან დამსწრე პირის მიმართ დიკსრიმინაციული მოპყრობის ან/და 

სიძულვილის ენის გამოყენებას; 

 საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის მიმართ არატოლერანტული/მტრული 

განწყობა/დამოკიდებულების გამოვლენას; 

 სეკულარიზმის პრინციპის დარღვევას; 

 პროცესის რომელიმე მონაწილის პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების 

შელახვას; 

 მხარისათვის პოზიციის გამოთქმაში ხელშეშლას; 

 რომელიმე მხარის მიმართ მიკერძოებულობის გამოვლენის ფაქტი. 

მართალია მოსამართლე ჩახნაშვილი ყოველთვის არ იღებდა მხარეებისაგან ნებართვას 

კითხვის დასმისას, თუმცა, მის მიერ დასმული კითხვები არ სცდებოდა საკითხის 

დაზუსტების ფარგლებს და არ შეეხებოდა ახალ გარემოებას. 

მოსამართლე ჩახნაშვილის მიერ ბრალდებულთათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების 

შესახებ მიღებული 23 გადაწყვეტილება შემდეგნაირად გადანაწილდა: 



 

 

საპროცესო შეთანხმების შესახებ მსჯელობა სულ 2 სხდომის ფარგლებში გაიმართა და ყველა 

მათგანში მაქსიმალურად იქნა დაცული ბრალდებულის უფლებები. მოსამართლე 

განუმარტავდა ბრალდებულს, რომ მის მიერ წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობის ფაქტზე საჩივრის შეტანა ხელს არ შეუშლიდა კანონის დაცვით დადებული 

საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებას. ასევე, ყველა სხდომას ესწრეობდა ბრალდებულის 

ადვოკატი. სასამართლო იკვლევდა საქართველოს სსსკ-ს 212-ე მუხლის მე-2 ნაწილში 

მითითებულ გარემოებებს. რვავე შემთხვევაში მოსამართლემ დაამტკიცა საპროცესო 

შეთანხმება, პროკურატურის მიერ წარდგენილი პირობებით. 

 

მოსამართლის ქცევა და კომუნიკაცია სხდომაზე 

 

გამართული იყო მოსამართლე ჩახნაშვილის კომუნიკაცია სხდომის მიმდინარეობისას ორივე 

მხარისა და დამსწრე პირების მიმართ, ხსნიდა თუ რა მიზეზით/მოტივით იღებდა 

განჩინებას/განაჩენს. შესაბამისად, უკამყოფილება რომელიმე მხარის მხრიდან არ 

გამოვლენილა. პროცესების მიმდინარეობისას, ადგილი არ ჰქონია 

უხეში/დამცინავი/უპატივცემულობის გამომხატველი ტონის ან/და ლექსიკონის გამოყენებას. 

მოსამართლე ჩახნაშვილი ახერხებდა წესრიგის შენარჩუნებას დარბაზში, არ გამოუვლენია 

უკმაყოფილება დამკვირვებლების პროცესზე დასწრებასთან დაკავშირებით. 
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პატიმრობა

შეთანხმება გაუსვლელობისა და 

სათანადო ქცევის შესახებ

გირაო

გამოყენებული ღონისძიება

გამოყენებული ღონისძიება


