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წინასიტყვაობა 

 
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საერთაშორისო 
სამართლის კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით განხორცი-
ელდა პროექტი ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ, რომელიც 
მიმდინარეობდა 2017 წელს 6 თვის განმავლობაში. აღნიშნულ 
პროექტში შერჩეულ იქნა 7 სტუდენტი, რომლებმაც აქტიურად 
იმუშავეს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის ირგვლივ არსებულ 
თემატიკაზე, მათ შორის, მისი წარმოშობისა და განვითარების 
ისტორიაზე, საზღვარგარეთის ქვეყნების მოდელების 
თავისებურებებზე, საქართველოში დანერგილ ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს სპეციფიკაზე.  

ნაშრომი მოიცავს არა მხოლოდ თეორიულ შედარებას სხვადასხვა 
ქვეყანაში არსებული მოდელებისა, არამედ  ემპირიული კვლევის 
შედეგებს, რომელიც ეხება საქართველოს მოსახლეობის 
ინფორმირებულობის დონესა და მათ დამოკიდებულებას 
აღნიშნული ინსტიტუტის მიმართ. კვლევის ფარგლებში 
სტუდენტების მიერ გამოკითხულ იქნა 1000 რესპოდენტი 
საქართველოს მასშტაბით. მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე 
თვისობრივი კვლევის მეთოდით განხორციელდა კვლევა, რომლის 
მიზანს წარმოადგენდა მოსახლეობის ინფორმირებულობის 
დონისა და ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ დამოკი-
დებულების დადგენა. აღნიშნული კვლევის შედეგები მოცემულია 
კრებულის ბოლო ნაშრომში, სადაც ავტორებს შედეგებთან ერთად 
წარმოდგენილი აქვთ რეკომენდაციები.  

მარიამ ჯიქია 

თამარ ნადირაშვილი 
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ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის წარმოშობა და მისი ისტორიული 
მიმოხილვა 

 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს წინამორბედ სამართლებრივ 
ინსტიტუტებს სახელმწიფოების წარმოშობის ადრეულ ეტაპებზე 
ვხვდებით. 

ათენის მუზეუმში დაცულია ჩვ.წ. IV საუკუნით დათარიღებული 
მსაჯულის ვინაობის დამადასტურებელი ბრინჯაოს ფირფიტა, 
რომელზეც მითითებულია მფლობელის ვინაობა (დემოფანესი), 
მამის სახელი (ფილიპე) და ოლქი (კეფესია).1 

ძველ ათენში არსებული ჰეილეისტთა სასამართლო ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს უძველეს წინამორბედად მიიჩნევა. 

ჰეილეია ექვსი ათასი წევრისგან შედგებოდა და 10 სასამართლო 
საბჭოს (დიკასტერია) მოიცავდა. ნებისმიერ მოქალაქეს, 30 
წლიდან, შეეძლო გამხდარიყო მსაჯული. სასამართლო პროცესი 
იყო ღია და გამჭვირვალე. მსაჯულების მიერ გამოტანილი 
ვერდიქტი გასაჩივრებას არ ექვემდებარებოდა.2 

დიკასტების შეხვედრა ღია ცის ქვეშ, მზეზე იმართებოდა. სახელი 
„ჰეილეიაც“ სწორედ აქედან მომდინარეობს.3 

                                                            
1ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, წარმოშობისა და განვითარების მოკლე 
ისტორია, თბილისი, 2010,  10 
2Dmitriy Yu. Tumanov , Rinat R. Sakhapov, Damir I. Faizrahmanov, Robert R. 
Safin, The Origin of a Jury in Ancient Greece and England, International journal 
of environmental and science education, Vol. 11, No. 11, 2016, 4157 
3Alan l. Boegehold, The Athenian Agora, The lawcourts at Athens, Sites, 
buildings, equipment, procedure, and testimonio, Vol. XXVIII, Princeton, New 
Jersey, 1995, 164 



 6 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოები გარკვეული სახით ანტიკურ 
ეპოქაშიც არსებობდა,4 თუმცა სამეცნიერო ლიტერატურაში გავ-
რცელებული ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად, ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს ისტორია საფრანგეთში იწყება5. 

მიუხედავად ამისა, მეცნიერთა უმრავლესობა აღიარებს, რომ ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს სამშობლო ინგლისია, რადგან სწორედ 
აქ, მე-11 საუკუნეში ჩამოყალიბდა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 
კლასიკური სახით. 

1066 წელს ნორმანების მიერ დაპყრობილ ინგლისში მკვიდრდება 
წესი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობა იძულებულია ფიცის ქვეშ 
თქვას სიმართლე (სიტყვა „ჟიური“ მოდის ლათინური სიტყვიდან 
“jurare”, რომელიც დაფიცებას გულისხმობს).6 

თავდაპირველად ინგლისში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
წარმომადგენლებს ეკისრებოდათ არა მარტო მოსამართლის 
ფუნქციები, არამედ - ინფორმატორობა, მოწმედ ყოფნა და 
გარკვეულ შემთხვევებში ბრალმდებლად გამოსვლა.7 

რიჩარდ I-ის მეფობის დროს, 1194 წლიდან ჟიურის წევრთა 
ფუნქციები თავისუფლდება სამძებრო-საბრალდებო ფუნქციები-
საგან და მათი მოწვევა ხდება სისხლისა და სამოქალაქო დავების 
გადასაწყვეტად. საბოლოოდ ყალიბდება დიდი და მცირე ჟიურები. 

                                                            
4მომავალი ნაფიცი მსაჯული, სახელმძღვანელო პრაქტიკული სამართლის 
პროგრამის სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის, თბილისი, 2015, 6 
5W. Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, 
Third Edition, 2003, . 86 
6ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, 
დასავლური სისტემების მიმოხილვა, თბილისი, 2009,  12 
7კ. ბუაძე, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტისა და საპროცესო შეთანხმების 
ზოგიერთი აქტუალური საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით, ქუთაისი, 2014, 10 
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1215 წელს ინგლისში, ჯონ უმიწაწყლოს დროს, გამოიცა 
„თავისუფლების დიდი ქარტია“ (Magna Carta Libertatum), რომელ-
მაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ინგლისის კონსტიტუციურ 
სამართალზე.8 

თავისუფლების დიდი ქარტია ადგენდა, რომ ყოველი დიდგვა-
როვანი, თუ თავისუფალი ადამიანი უნდა განესაჯათ მის 
თანასწორთ, კანონიერად და თანაზომიერად, რამაც, ცხადია, უდი-
დესი როლი ითამაშა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შემდგომ 
განვითარებაზე.9 

1640 წელს, როდესაც 12-მა ნაფიცმა მსაჯულმა უარი განაცხადა 
შეთქმულებაში თანამონაწილეებად ეცნოთ უილიამ პენი და 
უილიამ მედი, ისინი ირი ღამით ჩაკეტეს საკვებისა და წყლის 
გარეშე და ფულადი ჯარიმის გადახდაც დააკისრეს. ლორდმა 
მთავარმა მოსამართლემ (Sir John Vaughan) თავისი ისტორიული 
გადაწყვეტილებით დაადგინა, რომ არც ერთი ნაფიცი მსაჯული არ 
შეიძლება დასჯილიყო თავისი ვერდიქტისთვის.10 

აღნიშნული ბუშელის საქმის სახელით არის ცნობილი და 
წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან 
გადაწყვეტილებას ნაფიც მსაჯულებთან მიმართებით.11 

დროთა განმავლობაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინგლისის 
გავლენით ჯერ ინგლისის კოლონიებში, XIX საუკუნიდან კი 
კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში გავრცელდა.12 

                                                            
8L. Spooner, An Essay on the Trial by Jury, Boston, 1852 
9მომავალი ნაფიცი მსაჯული, სახელმძღვანელო პრაქტიკული სამართლის 
პროგრამის სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის, თბილისი, 2015 
10ნ. ვეიდმარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, საერთო სამართლის 
ქვეყნები (Law and Contemporary Problems), 1999,  19 
11John A. Phillips Thomas C. Thompson, Jurors v. Judges in Later Stuart England: 
The Penn/ Mead Trial and Bushell's Case, Minnesota, 1986, P. 189 
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1864 წელს ალექსანდრე II-მ გაატარა დიდი სასამართლო რეფორმა, 
რომლის შედეგი იყო ის, რომ რუსეთში შეიქმნა ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო.13 

იმ პერიოდში იმედოვნებდნენ, რომ რუსეთის ხელისუფლება 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს საქართველოშიც დაამკვიდრებ-
და. თუმცა, „რუსეთის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი 
მთავრობის მეცადინეობით, ახალი სამართალი ცოტა განსხვავე-
ბულად შემოიღეს ჩვენში.14 საქართველო დამოუკიდებლად აღნიშ-
ნულის განხორციელების შესაძლებლობას მოკლებული იყო, 
რადგან რუსეთის გუბერნიას წარმოადგენდა. 

რუსეთის იმპერიის ბატონობამ დანერგა საქართველოში მომრიგე-
ბელი მოსამართლის რუსული მოდელი. მეფის რუსეთი თვლიდა, 
რომ საქართველოს მოსახლეობა სამართლებრივი განვითარების 
დონით მზად არ იყო ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსათვის.15 

საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ 1918 წლის 26 მაისს საქართვე-
ლოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო, რომლითაც საქართველოს 
დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა.  

საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ სამი წე-
ლი იარსება და უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვა ჩვენი ქვეყნის 
ისტორიაში.  

                                                                                                                              
12ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, 
დასავლური სისტემების მიმოხილვა, თბილისი, 2009, გვ. 14-14 
13გ, ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. შალიკაშვილი, მ. ივანიძე, გ. 
თუმანიშვილი, ნ. გოგნიაშვილი, ნ. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2013, 20  
14ვ. მეტრეველი, აკაკი წერეთლის პოლიტიკური და იურიდიული 
შეხედულებები, თბილისი, 1980,  117 
15ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, წარმოშობისა და განვითარების მოკლე 
ისტორია, თბილისი, 2010,  16 
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1919 წლის 17 იანვარს მიღებულ იქნა კანონი „ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს შემოღების შესახებ“.16 მსაჯულთა ინსტიტუტის 
დაჩქარებით შემოსაღებად იუსტიციის მინისტრს დაევალა სიების 
შედგენა. არასტაბილური პოლიტიკური სიტუაციის გამო აღნიშნუ-
ლის შესრულება ვერ მოხერხდა17. 1921 წლის 21 თებერვლის 
კონსტიტუციის 81-ე მუხლით განისაზღვრა, რომ „მძიმე კატეგო-
რიის სისხლის სამართლის და აგრეთვე მძიმე პოლიტიკური და 
ბეჭდვითი დანაშაულებისათვის არსებობს ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი“.18 

კონსტიტუციის მიღებიდან სამ დღეში, 1921 წლის 25 თებერვალს, 
საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმია შემოვიდა თბილისში და ჩვენი 
ქვეყნის პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამაც არსებობა 
შეწყვიტა.  

საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის 
გაუქმება მოხდა და ნაფიცი მსაჯულები სახალხო მსაჯულებით 
შეიცვალა.    

                                                            
16მომავალი ნაფიცი მსაჯული, სახელმძღვანელო პრაქტიკული სამართლის 
პროგრამის სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის, თბილისი, 2015, 7 
17გ, ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. შალიკაშვილი, მ. ივანიძე, გ. 
თუმანიშვილი, ნ. გოგნიაშვილი, ნ. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2013, 21 
18საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების 
კრებული (1918-1921), თბილისი, 1990,  206-215 
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს განვითარება და თანამედროვე 
პრაქტიკა დიდ ბრიტანეთში 

I. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს წარმოშობისა და 
ფუნქციონირების ისტორიული ექსკურსი დიდ ბრიტანეთში 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უძველესი ისტორიული ტრადი-
ციები აქვს. ცხადია, ამ გარემოებითაა განპირობებული, რომ ამ 
ინსტიტუტის წარმოშობის თაობაზე ერთიანი შეხედულება არ 
არსებობს. ერთი ვერსიით ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა, 
ინგლისური ცხოვრების წესის გავლენით, ფორმირება IX სა-
უკუნეში, მეფე ალფრედ დიდის დროს დაიწყო. მეორე ვერსიით, 
იგი პირველად გამოჩნდა საფრანგეთში 829 წელს, წმინდა 
ლუდოვიკოს (ღვთისმოსავი) მმართველობის დროს.19  თუმცა, 
იურისტ მეცნიერთა უმრავლესობის მოსაზრებით, იგი ჩამოყალიბ-
და 1066 წელს, ვილჰემ I - ის მიერ. 

რომელი ვერსიაც არ უნდა იყოს მართებული, სწორედ შუასაუკუ-
ნეობრივი ინგლისია ამ ინსტიტუტის ფაქტობრივი სამშობლო; 
ქვეყანა, რომელმაც მსოფლიოს ,,ახარა’’ ნაფიც მსაჯულთა ინსტი-
ტუტის ჩასახვა.20  

ბრიტანული წყაროები ძირითადად ემხრობა მოსაზრებას, რომ 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შემოტანილ იქნა 1066 წელს ნორ-
მანთა მიერ ინგლისის დაპყრობის შემდეგ. ნორმანები ადგილობ-
რივ მოსახლეობას აიძულებდნენე ფიცის ქვეშ ეთქვათ სიმართლე 
(Jury ლათინური jurare-დან მოდის, რაც დაფიცებას ნიშნავს).21 
ნორმანდთა ცენტრალიზებულ მმართველობაში მართლმსაჯუ-

                                                            
19 В.Я. Петрухин, Суд присяжных: проблемы и перспективы,  ,,Гос.  и 
право’’, Москва, 2001,  5. 
20 მ. სონგულია, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, მართლსაჯულება და 
კანონი (N:1(32)12)), 2012, 74. 
21 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 1. 



 11 

ლებას ახორციელებდნენ მეფის სასამართლო ორგანოები, 

რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ერთიან საერთო სამართალს. 

თავის დროზე, ნორმანდები წავიდნენ არა მკვიდრი მოსახლეობის 

(ანგლო-საქსური) სამართლის ამოძირკვის გზით, არამედ,  პირიქით 

-  შეინარჩუნეს და გამოიყენეს ადგილობრივი სამართლის მისაღები 

ნორმები. მეფის მოსამართლეები წელიწადში 3-4-ჯერ მაინც 

დადიოდნენ სამეფოს ყველა კუთხეში (საგრაფოებში) და 

ახორციელებდნენ მართლმსაჯულებას. მეცამეტე საუკუნეში მეფის 

მოსამართლეების ჯგუფები ცალკე სასამართლოდ -  „სამეფო სკამის 

სასამართლოდ" გამოიყო.  ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში შეიქმნა 

ასიზების სასამართლო, რომელიც მიწებთან დაკავშირებულ 

დავებს განიხილავდა. მოსამართლეებს, რომლებიც დადიოდნენ 

სამეფო კუთხეებში, მიმომსვლელ მოსამართლეებს უწოდებდნენ. 

ნორმანი მოსამართლეებისთვის, ადვილი არ იყო ადგილობრივ 

ნორმებში გარკვევა, ამიტომ, ისინი იძულებულები გახდნენ,  

ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარება გამოეყენებინათ.22  

1116 წელს, მეფე ჰენრიხ მეორემ გამოსცა ორდონანსი, რომელშიც 
მითითებული იყო, რომ ყველა დასახლებული პუნქტიდან 
მოსამართლეების  დასახმარებლად უნდა შეერჩიათ სათანადო 
პირები - მსხვილი დასახლებული პუნქტებიდან 12-12  და 4-4 პირი 
მცირე დასახლებებიდან.  ასე შემდგარმა ჯგუფებმა - თავისებურმა 
კოლეგიებმა - მიიღეს ჟიურის (Jury) სახელწოდება. ჟიურის 
წევრების მოვალეობა იყო ფიცის ქვეშ შეეტყობინებინათ მეფის 
მოსამართლეებისთვის შესაბამის დასახლებულ პუნქტში მომხ-
დარი ყველაზე სერიოზული დანაშაულებისა და ნებისმიერი 
პირების შესახებ, რომელთაც ბრალი ედებოდათ ან აშკარად იყვნენ 
ეჭვმიტანილები ძარცვაში, წინასწარ განზრახ მკვლელობაში ან 
ქურდობაში. ასეთ ნაფიცებს ერქვათ „ნაფიცი მოწმეები“, რომლებიც 
ასევე „ნაფიცი ბრალმდებლებიც“ იყვნენ. ჟიურის წევრთა 

                                                            
22 < http://www.msajuli.ge/index.php?m=789 > [03.11.2017]. 
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მოსამართლის წინაშე დაფიცებიდან მომდინარეობს სახელწოდება 
„ნაფიცი“. შესაბამისად, ჰენრი მეორეს ამით სურდა სასამართლო 
გაეხადა უმწიკვლო, სამართლიანი ორგანო და მოსახლეობის 
ნდობა მოეპოვებინა. 23 

„ნაფიცი-მოწმე-ბრალმდებლები“ არ იყვნენ ფაქტის მოსამართლეე-
ბი, ანუ ნაფიცი მსაჯულები დღევანდელი გაგებით. ისინი ამ პე-
რიოდში და ცოტა გვიანდელ ეპოქაშიც, ძირითადად, ასრულებდ-
ნენ ფაქტების წინასწარ დამდგენი პირის (ანუ სისხლის სამართლის 
საქმეებზე დანაშაულის წინასწარი გამოკვლევის  -  მოკვლევა-
გამოძიების) ფუნქციას.  ისინი ფაქტებს,  მათ მიერ გამოკვლეულ 
და დადგენილ გარემოებებს,  ფიცის ქვეშ აცნობებდნენ, ანუ 
ჩვენებას აძლევდნენ მეფის მოსამართლეებს. შემდეგ განხილვა 
გრძელდებოდა შუა საუკუნეების ინკვიზიციურ-სამძებრო წესის 
შესაბამისად. საბოლოოდ, პირს დამნაშავედ მიიჩნევდა და 
სასჯელის დანიშვნის საკითხს წყვეტდა მოსამართლე - ჟიურის 
წევრთა გარეშე.  

ინგლისში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე გადასვლის 
პერიოდად შეიძლება ჩაითვალოს 1194 წელი, როცა ნაფიც 
მსაჯულთა ფუნქციები სამძებრო-საბრალდებო ფუნქციებისგან  
თანდათან გათავისუფლდა და მოხდა ნაფიც მსაჯულთა მიწვევა 
სისხლის და სამოქალაქო დავების გადასაწყვეტად. საბოლოოდ, ეს 
„გათავისუფლება“ გამოიხატა დიდი და მცირე ჟიურების 
სისტემაზე გადასვლაში.24  

მაგრამ არსებობს სხვა ვერსიაც: ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო - 
სწორედ ცხოვრების ინგლისური ყაიდის გავლენით - ჯერ კიდევ 
მეცხრე საუკუნეში, ინგლისის მეფის ალფრედ დიდის ზეობისას 

                                                            
23 ი. კელენჯერიძე, საერთაშორისო სამართლებრივი პრინციპები 
მართლმსაჯულების განხორციელების კონტექსტში , თბილისი , 2015 , 124. 
24http://www.msajuli.ge/index.php?m=789 [03.11.2017]. 
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ჩამოყალიბდა. პირველი დოკუმენტური დასაბუთება ნაფიც 
მსაჯულთა  სასამართლოს არსებობისა ინგლისის მეფის ჰენრიხ 
მეორის ორდონანსებია. მისი ოფიციალური აღიარება კი 1215 წელს 
მოხდა, როცა მეფე ჯონმა ხელი მოაწერა ,,მაგნა კარტას’’ (Magna 
Carta) , რომელიც მოქალაქეებს მათი საქმეების ,,თანამოქალაქეთა 
მიერ’’ განხილვის უფლებას აძლევდა.25 ქარტია ადგენდა, რომ 
ყოველგვარი დიდგვაროვანი, თუ თავისუფალი ადამიანი უნდა 
განესაჯათ მის სწორთ, კანონიერად და თანაზომიერად. თუ 
პირველ ეტაპზე მსაჯულებს საქმის  ცოდნის მიხედვით არჩევდნენ, 
შემდგომში თანდათანობით ჩამოყალიბდა პრინციპი, რომლის 
მიხედვითაც, მსაჯული საქმეში გარეული არ უნდა ყოფილიყო.26  

თავიდან მსაჯულები დანაშაულის მოწმეები იყვნენ (ჩვეულებრივ, 
მეზობლები) და მათ ინფორმაციის წყაროდ იყენებდნენ. მოგვი-
ანებით მსაჯულებს სისხლის და სამოქალაქო საქმეების გა-
დასაწყვეტად იწვევდნენ.  

XV საუკუნიდან ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მართლმსაჯუ-
ლების განხორციელების ძირითადი ფორმა გახდა. მსაჯულებად 
დაიწყეს გარეშე პირების მოწვევა, რომელთაც გადაწყვეტილება 
მხოლოდ სასამართლოში მიცემული ჩვენების საუძველზე უნდა 
მიეღოთ.27 

XV საუკუნის დასაწყისში, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოებში 
პირის ბრალეულობისა თუ არაბრალეულობის საკითხი წყდებოდა 
არა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, არამედ, იმაზე თუ 
რამდენად შეეძლო განსასჯელს გაეძლო სხვადასხვა სახის 
წამებისათვის, ან რამდენად დამაჯერებლად დადებდა ფიცს. 

                                                            
25 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 1. 
26საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო - 
წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია, 2012, 19. 
27თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 2. 
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ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ნაფიცი მსაჯულები, რომელთა 
ვერდიქტსაც არ ეთანხმებოდნენ გვირგვინის მოსამართლეები, 
ისჯებოდნენ, ხშირად, საკმაოდ მკაცრად (გამათრახებით, მო-
გვიანებით XV საუკუნის მეორე ნახევრამდე ჯარიმით). 

XVI საუკუნეში და XVII საუკუნის დასაწყისში, ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო სულ უფრო და უფრო ემსგავსებოდა შედარებით 
საშიშ დანაშაულთა სისხლის სამართლის საქმეთა განმხილველ 
თანამედროვე სასამართლოს. ასეთი სახით გავრცელდა იგი 
ბრიტანეთის იმპერიის თითქმის ყველა კოლონიაში, ხოლო XIX 
საუკუნის პირველ ნახევარში კონტინენტური ევროპის უმრავლეს 
ქვეყნებშიც. 28 

XVIII საუკუნის ბოლოს მსაჯული, რომელიც საქმეზე პირად 
ინფორმაციას ფლობდა, ვალდებული იყო, მის განხილვას 
ჩამოშორებოდა. 

XVII საუკუნიდან ,,თავისუფლებათა დიდი ქარტია’’ (MAGNA 
Charta) თანდათან დავიწყებას მიეცა და უპირატესობა კვლავ 
კეთილშობილთა მმართველობამ მოიპოვა. მეფემ თავისი სამეფო 
მოსამართლეების დახმარებით დაიწყო პირადი კონტროლის 
გაზრდა მსაჯულებსა და სამეფოზე.  

შუა საუკუნეებში მსაჯულებზე ხშირად ხორციელდებოდა სხვა-
დასხვა ზეწოლა. მორჩილების მიზნით ისინი შეიძლება ჩაეკეტათ 
ოთახში, არ მიეცათ სითბო და საკვები, სანამ გამამტყუნებელ 
განაჩენს არ გამოიტანდნენ. ხელისუფლება არ ერიდებოდა ,,ურჩი’’ 
მსაჯულების გაროზგვასა და დაჯარიმებასაც.  

1670 წელს ლონდონში გამართულმა სასამართლო პროცესმა 
უდიდესი გარდატეხა მოახდინა მართლმსაჯულებაში. ეს საქმე 

                                                            
28 http://bit.ly/2jV0Kas [25.10.2017]. 
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ისტორიაში შევიდა ,,ბუშელის  საქმის’’ სახელით. ლონდონის 
სისხლის სამართლის სასამართლო ასამართლებდა უილიამ პენს29 
და მის მეგობარს (უილიამ მედს) შეთქმულებაში მონაწილე-
ობისათვის. როდესაც 12 ნაფიცმა მსაჯულმა უარი თქვა, 
დამნაშავეებად გამოეცხადებინა ბრალდებულები, ისინი ორი 
ღამით ჩაკეტეს საკვების, წყლისა და საპირფარეშოს გარეშე. 
მსაჯულებს ასევე მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა ჯარიმის 
გადახდამდე. ოთხმა მსაჯულმა ბუშელის მეთაურობით უარი 
განაცხადა ჯარიმის გადახდაზე და დაპატიმრება გაასაჩივრა. 
მთავარმა მოსამართლემ ამ საკითხზე მიიღო ისტორიული 
გადაწყვეტილება. მან დაადგინა, რომ არც ერთი ნაფიცი მსაჯული 
არ შეიძლება დასჯილიყო თავისი ვერდიქტისათვის.  

ბუშელის საქმეს უკავშირდება უილიამ პენისა და უილიამ მედის 
ბარლდების საქმე. ისინი უკანონო გაერთიანების წევრები იყვნენ. 
1670 წლის აგვისტოში ისინი დააკვეს იმიტომ, რომ აპროტესტებდ-
ნენ მათთვის კონკრეტული რელიგიური საქმიანობის აკრძალვას. 
საქმის განმხილველმა მოსამართლემ მსაჯულებს გამოუცხადა, 
რომ ისინი არ გათავისუფლდებოდნენ მანამ, სანამ არ 
გამოიტანდნენ ისეთ ვერდიქტს, რომელიც მისაღები იქნებოდა 
სასამართლოსათვის. როდესაც მსაჯულებმა ბრალდებულები 
გაამართლეს, მოსამართლემ არ მიიღო ეს ვერდიქტი, მსაჯულები 
დააჯარიმა და ისინი სათათბირო ოთახში დააბრუნა. ედუარდ 
ბუშელმა, რომელიც ერთ-ერთი მსაჯული იყო ამ საქმეზე, უარი 
განაცხადა ჯარიმის გადახდაზე. მოსამართლე მას დაემუქრა, რომ 
ვერ მიიღებდა საკვებს, სასმელს, ცეცხლსა და თამბაქოს. 
მოსამართლემ მოსთხოვა, მიეღო სასამართლოსათვის სასურველი 
ვერდიქტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის განწირული იქნებოდა 
შიმშილისათვის. 

                                                            
29 უილიამ პენი (1644-1718) - ინგლისელი ფილოსოფოსი; ქადაგებდა 
დემოკრატიულობისა და რელიგიური თავისუფლების იდეებს. 
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ასეთი რამ არ იყო უჩვეულო თითქმის XIX საუკუნემდე. 
მსაჯულებს კეტავდნენ სათათბირო ოთახში საჭმლისა და 
ცეცხლის, წყლისა თუ სინათლის გარეშე მანამ, სანამ ისინი არ 
მიიღებდნენ მოსამართლისათვის სასურველ ვერდიქტს. ცნობილია 
მრავალი შემთხვევა, როცა დასუსტებული მსაჯულებისათვის 
დასახმარებლად ექიმებსაც კი უხმობდნენ. ბატონმა ბუშელმა, 
რომელიც მთავარი მსაჯული იყო, საქმე გაასაჩივრა უმაღლეს 
ინსტანციაში, სადაც მოსამართლე სერ ჯონ ვოგონმა დაადგინა, 
რომ მსაჯული არ უნდა დააკავონ კონკრეტული ვერდიქტის 
გამოტანის გამო. ამ საქმემ ცალსახად დაადგინა მსაჯულთა 
დამოუკიდებლობა. 30 

უკვე მოგვიანებით, მეოცე საუკუნის შუა წლებში, ლორდი 
დევლინი თავის ნაშრომში ,,ნაფიც მსაჯულთა პროცესი’’ წერს:  
თითოეული ნაფიც მსაჯულთაკორპუსი არის პატარა პარლამენტი, 
- ვერც ერთი ტირანი ვერ მიანდობს თავის ქვეშევრდომების 
თავისუფლებას 12 მის თანამემამულეს, შესაბამისად, ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლო უფრო მეტს ნიშნავს ვიდრე მართლმსა-
ჯულების იარაღი და კონსტიტუციის დამატებითი  ღერძი: ეს არის 
ლამპიონი, რომელიც აჩვენებს, რომ თავისუფლება ცოცხლობს’’. 31 

 

II. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თანამედროვე პრაქტიკა 
დიდ ბრიტანეთში 

1972 წლამდე ინგლისში მოქმედებდა ასიზების სასამართლო 
(Courts of Assizes), რომელიც წარმოადგენდა პერიოდულ, სისხლის 
სამართლის საქმეთა განმხილველ სასამართლოს ინგლისსა და 

                                                            
30 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 19-
21. 
31 ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 
(დასავლური სისტემების მიმოხილვა), თბილისი 2012,  10-11. 
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უელსში. სასამართლოების შესახებ 1971 წლის აქტის თანახმად, 
ასიზების სასამართლო კვარტალური სხდომების სასამართლოს-
თან32 (Quarter Sessions) ერთად  გაუქმდა და იგი ჩაანაცვლა 
მუდმივმოქმედმა გვირგვინის სასამართლომ (Crown Court), 
რომელსაც უკვე შეეძლო მძიმე კატეგორიის სისხლის სამართლის  
საქმეთა განხილვაც.  

ინგლისში სისხლისსამართლებრივად დასჯადი ქმედებები სამ 
ჯგუფად იყოფა: 1. ნაკლებად მძიმე (Summary) დანაშაული, 
რომელიც განიხილება მხოლოდ მაგისტრატების სასამართლოში 
(მაგალითად მცირე მნიშვნელობის საგზაო დარღვევები, მატა-
რებლით მგზავრობისას ბილეთის ღირებულების გადაუხდელობა 
და ა. შ.); 2. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული, რომელსაც 
განიხილავს ინგლისისა და უელსის სასამართლოს ყველაზე  დაბა-
ლი  რგოლი - Crown Court.  3.  ამ დანაშაულთა ორ უკიდურეს ტიპს 
შორის არსებობს დანაშაულთა ჯგუფი, რომელსაც ,,ორმხრივად 
განსჯადი’’ დანაშაულები  ეწოდება. ისინი შეიძლება განსაჯოს 
როგორც მაგისტრატების, ასევე გვირგვინის სასამართლომ (Crown 
Court) და როგორც ბრალდებულს, ასევე მაგისტრატს შეუძლია 
არჩევანი გვირგვინის სასამართლოზე გააკეთოს. თუ ბრალდე-
ბული თავს დამნაშავედ არ ცნობს და პროცესი გაგრძელდება, 
მაშინ საქმეს განიხილავენ ნაფიცი მსაჯულები. უნდა აღინიშნოს, 
რომ დიდ ბრიტანეთში ბრალდებულთა უმეტესი ნაწილი ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს ირჩევს იმ რწმენით, რომ აქ გამართლე-
ბის მეტი შანსია, ვიდრე - ერთპიროვნულად საქმის განმხილველი 
მოსამართლის პირობებში. მსაჯულები ასევე მონაწილეობენ 
სამოქალაქო საქმეთა განხილვაშიც, განსაკუთრებით ცილისწამების 
საქმეებზე და ასევე - იმ კატეგორიის საქმეებზე, სადაც მეორე მხარე 
სახელმწიფოა. ნაფიც მსაჯულთა კორპუსის შექმნა რამდენიმე 
                                                            
32 კვარტალური სხდომების სასამართლო  (Quarter Sessions) მოქმედებდა 
ინგლისსა და უელსში. სხდომები ტარდებოდა სამ თვეში ერთხელ და 
იხილებოდა მსუბუქი კატეგორიის სისხლის სამართლის საქმეები. 
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ეტაპად ხორციელდება.  ჯერ იწვევენ პოტენციურ მსაჯულთა 
ფართო წრეს, ხოლო შემდეგ მათ რიცხვს ამცირებენ სხვადასხვა 
პროცედურის საშუალებით, სანამ საქმის განხილვისათვის აუცი-
ლებელ რაოდენობას არ მიაღწევენ.  

მსაჯულთა სასამართლო შედგება 12 ნაფიცი მსაჯულისაგან, 
რომელთა ასაკი 18 -დან 70 წლამდეა.33 

ინგლისში პოტენციური ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა სიების 

შედგენის ძირითადი მეთოდია ამომრჩეველთა, ანუ ხმის მიცემის 

უფლების მქონე მოქალაქეთა სიების გამოყენება. კანდიდატები 

აირჩევიან შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. დადგენილია იმ 

პროფესიათა ჩამონათვალი, რომლებიც ნაფიცი მსაჯულობის 

კანდიდატები ვერ გახდებიან.   

ნაფიცი მსაჯული ვერ იქნება პირი, რომელიც ქვეყნის მოქალაქე არ 

არის. ნაფიცი მსაჯულობიდან შეიძლება გამოირიცხოს  მოქალაქე, 

თუ ის ხანდაზმულია, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

არადამაკმაყოფილებელია. ნაფიცი მსაჯულები, შესაძლოა, ვერ 

გახდნენ ექიმები, მასწავლებლები, ორსული  და ბავშვიანი ქალები, 

პირები, რომლებსაც მძიმე პირადი და ოჯახური მდგომარეობა 

აქვთ და სხვა. რაც მთავარია, ნაფიცი მსაჯული ვერ გახდება ის,  

ვისზეც სასამართლო დასაბუთებულად მიიჩნევს, რომ ამა თუ იმ 

პირის მონაწილეობა დაარღვევს სასამართლო წარმოების 

საიდუმლობას, ან მავნე გავლენას მოახდენს მსაჯულთა განსჯის 

დამოუკიდებლობაზე.  

ინგლისში, ნაფიცი მსაჯულობიდან გათავისუფლების ნორმად, 

გარდა ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, ითვლება სამუშაოსთან 

დაკავშირებული ვალდებულებაც, ბავშვზე მზრუნველობა, 

წინასწარ აღებული შვებულება და სხვა. თუმცა, ეს არ ნიშნავს 

                                                            
33თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 22-23. 
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სამუდამო გათავისუფლებას სამოქალაქო მოვალეობის 

შესრულებისგან. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, აღნიშნული პირი, 

შესაძლოა, კვლავ იყოს გამოძახებული ნაფიცი მსაჯულობის 

კანდიდატად.  

გამოსაძახებელ კანდიდატთა რაოდენობა განისაზღვრება კონკრე-
ტული საქმის გარემოებების მიხედვით. თუ საქმე გახმაურებულია, 

მაშინ, კანდიდატთა გაცილებით მეტი რაოდენობა იქნება გამოძა-
ხებული. გამოსაძახებელ კანდიდატთა  რაოდენობას განსაზღვრავს 

მოსამართლე.  

ინგლისში იძახებენ 25-30 კანდიდატს. გამონაკლის შემთხვევებში, 

მოწვეულ კანდიდატთა სია, შესაძლოა, გაცილებით დიდი იყოს. 

მაგალითად, ერთ-ერთ ცნობილ საქმეზე, მოწვეული იყო 985 

პოტენციური ნაფიცი მსაჯული, რომელთაგან ხუთი დღის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა ჟიურის ფორმირება. მოგვიანებით, 

საჭირო გახდა კიდევ 225 კანდიდატის გამოძახება.    

კანდიდატებს სასამართლოში იძახებენ უწყებით, ან სხვა 

საშუალებით (მაგალითად, ელექტრონული ფოსტით). როგორც 

წესი, ჩვეულებრივ შემთხვევაში, უწყებას უგზავნიან ორჯერ მეტ 

კანდიდატს. გამოცხადებულ კანდიდატებს პირველივე წუთიდანვე 

უტარდებათ პერსონალური ინსტრუქტაჟი. გარდა ზეპირი 

ინსტრუქტაჟისა, ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატებს ეძლევათ 

სპეციალურად მომზადებული საინფორმაციო მასალა  - ბუკლეტი, 

ცნობარი, ბიულეტენი, სახელმძღვანელო.  

გამოცხადებულ კანდიდატებს სასამართლოს მუშაკი აღრიცხავს 

სპეციალურ ჟურნალში, თითოეულ მათგანს ეძლევა ნომერი 

რეგისტრაცის მიხედვით, რომელიც მათ უნარჩუნდებათ ფიცის 

მიღებამდე. შემდეგ მათ მიიწვევენ ნაფიც მსაჯულთა ოთახში, 

სადაც ეძლევათ განმარტებები სასამართლოში ქცევის საყოველთაო 

წესებზე და მათ ძირითად უფლება-მოვალეობებზე, მათი მონა-
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წილეობით ჩატარებული შემდგომი პროცედურების, მისაღები 

გასამრჯელოსა და ხარჯების ანაზღაურების წესისა და პირობების 

შესახებ. 

ანაზღაურების საკითხები განსაზღვრულია კანონით. ნაფიც 
მსაჯულებს სამუშაო ადგილას უნარჩუნდებათ ანაზღაურება და 
შრომის კანონმდებლობით დადგენილი გარანტიები და კომპენსა-
ციები. ინგლისის გარდა, ყველა სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც 
კი, ნაფიცი მსაჯულებისთვის გადახდილი თანხა არ არის 
მნიშვნელოვანი. 

სხვადასხვაგვარი სირთულის საქმეების განხილვა ნაფიც მსა-
ჯულთა სასამართლოებში კვირეები და თვეებიც კი მიმდინარეობს. 

შედარებით მარტივ საქმეებს 2-4 დღე სჭირდება, კიდევ უფრო 

მარტივ საქმეებს კი - 11 საათი. იმისთვის, რომ არ მოხდეს ნაფიც 

მსაჯულებზე ზეწოლა, მათი ვინაობა, ბინის მისამართი და 

პროფესია გასაიდუმლოებულია.  

ინგლისში, სასამართლოში გამოცხადებულ კანდიდატებს მხოლოდ 

სახელით, გვარის გარეშე აცხადებენ. ამასთან, შესაძლებელია, 

სასამართლოზე ნაფიცი მსაჯულები ისხდნენ ნიღბებში, ან გა-
მოეწყონ ფართო, გრძელ მოსასხამში, რომელიც მთლიანად ფარავს 

მათ გარეგნობას.  

ინგლისში, მეოცე საუკუნის შუა რიცხვებამდე დაცვას ჰქონდა 20-

მდე კანდიდატის არამოტივირებულად  აცილების უფლება. 

დროთა განმავლობაში ეს რიცხვი საკმაოდ შემცირდა ჯერ 

შვიდამდე, 1988 წელს კი დაცვის მხარეს  ეს უფლება საერთოდ 

ჩამოერთვა იმ მოტივით, რომ ეს წესი პროცესის უფრო გაჭიანურე-
ბას უწყობდა ხელს, ვიდრე მართლმსაჯულების წარმატებით 

განხორციელებას. კანდიდატის აცილების უფლება მხოლოდ 

ბრალდებას დარჩა.   
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ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის ფორმირების ამოწურვის შემდეგ,  ხდება 
ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის თავმჯდომარის არჩევა. ნაფიც მსაჯულ-
თა ჟიურის წინამძღოლი, ძირითადად, დამაკავშირებელი რგოლის 
ფუნქციას ასრულებს ნაფიც მსაჯულებასა და სხდომის თავმჯდო-
მარეს, სხდომის მდივანსა  თუ სასამართლოს სხვა მუშაკებს შორის, 
ორგანიზებას უკეთებს კენჭისყრას, თვითონ ხმას ბოლოს აძლევს, 
აცხადებს ვერდიქტს სასამართლო დარბაზში და ასე შემდეგ. 
წინამძღოლის არჩევა, როგორც წესი, ხდება თვითონ ნაფიცი 
მსაჯულების მიერ ხმათა უმრავლესობით, სხდომის თავმჯდომა-
რის მონაწილეობის გარეშე სათათბირო ოთახში. 

ფიცის დადებამდე ყველა პროცედურაგავლილი პირი ისევ ნაფიცი 
მსაჯულობის კანდიდატად რჩება. ფიცის დადების რიტუალი 
გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. სხდომის თავმჯდომარე 
კითხულობს ფიცის ტექსტს და სათითაო წევრი ხმამაღლა ამბობს - 
"ვფიცავ". ფიცის მიღების შესახებ ჩანაწერი კეთდება სხდომის 
ოქმში, ფიცის მიღებისთანავე. სხდომის თავმჯდომარე ნაფიც 
მსაჯულებს განუმარტავს კანონით გათვალისწინებულ უფლებებს 
და მოვალეობებს, აკრძალვებს და პასუხისმგებლობის საკითხებს.   

სისხლის სამართლის საქმის მოსმენის დროს ნაფიც მსაჯულებს არ 

შეუძლიათ გავიდნენ დარბაზიდან. ვერდიქტის გამოტანისას არ 

აქვთ უფლება, წინასწარ გამოთქვან საკუთარი აზრი განსახილველ 

საქმეზე.  არ აქვთ უფლება, განსახილველი სისხლის სამართლის 

საქმის გარემოებების  შესახებ ესაუბრონ პირებს, რომლებიც არ 

შედიან სასამართლოს შემადგენლობაში. ასევე არ აქვთ უფლება, 

სასამართლო სხდომის გარეთ შეაგროვონ ცნობები განსახილველ 

საქმეზე, დაარღვიონ ნაფიც მსაჯულთა თათბირისა და კენჭისყრის 

საიდუმლოება.  

ინგლისური სისტემა ნაფიც მსაჯულებს ავალდებულებს, წარდგე-
ნილ ბრალდებაზე თქვან "დიახ" ან "არა" იმ სახითვე, როგორც იგი 
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საბრალდებო აქტშია გადმოცემული და ნაფიც მსაჯულებს არა 

აქვთ უფლება, განიხილონ საკითხი განსასჯელის ნაკლები 

ბრალეულობის თაობაზე, თუკი ეს გამოვლინდება სასამართლოში. 

ინგლისში, დადგენილია ნაფიც მსაჯულთა თათბირის საერთო 
მოთხოვნები. ნაფიც მსაჯულთა კოლეგიის თათბირს ესწრებიან 
მხოლოდ ნაფიცი მსაჯულები. სხვა პირის დასწრებაც კი 
ვერდიქტის გაუქმების  საფუძველია. თათბირს ხელმძღვანელობს 
ნაფიც მსაჯულთა თავმჯდომარე, რომელიც კენჭისყრის დამთავ-
რების შემდეგ ითვლის ხმებს, შედეგები შეაქვს "ვერდიქტის 
ფორმაში" და "კითხვათა ფურცლებში" - პასუხის სახით. ხელს 
აწერს მას და გადასცემს თავმჯდომარეს. მოსამართლის მიერ 
ვერდიქტის მოწონების შემთხვევაში, ნაფიც მსაჯულთა ჟიურის 
თავმჯდომარე აქვეყნებს ვერდიქტს სხდომათა დარბაზში. თათბი-
რისა და ვერდიქტის გამოტანისას ნაფიც მსაჯულებს უფლება 
აქვთ, გამოიყენონ სასამართლო სხდომაზე გაკეთებული საკუთარი 
ჩანაწერები, აგრეთვე ნორმატიული, საცნობარო, სამეცნიერო-პრაქ-
ტიკული და სხვა საჭირო იურიდიული ლიტერატურა. 

ინგლისში არსებობს ვერდიქტის ოთხი ფორმა. გენერალური 
ვერდიქტი, როდესაც ნაფიცი მსაჯულები ერთმნიშვნელოვნად 
წყვეტენ საკითხს განსასჯელის დამნაშავეობისა თუ უდანაშაულო-
ბის შესახებ; ვერდიქტი, რომელიც წარდგენილი ბრალდების ერთ 
ნაწილში გამამტყუნებელია, ხოლო სხვა ნაწილში – გამამართლებე-
ლი; ვერდიქტი, რომელიც განსასჯელს ცნობს დამნაშავედ არა 
წარდგენილ, არამედ სხვა, უფრო მსუბუქ დანაშაულში; სპეციალუ-
რი ვერდიქტი, როცა ნაფიცი მსაჯულები დადგენილად მიიჩნევენ 
გარკვეულ ფაქტობრივ გარემოებებს, რომლებიც საფუძვლად 
უდევს ბრალდებას, მაგრამ ღიად ტოვებენ საკითხს განსასჯელის 
დამნაშავეობის შესახებ. დღეისათვის ასეთი ვერდიქტები გამოიყე-
ნება შეურაცხადი პირების მიმართ. გამამართლებელი ვერდიქტის 
გამოტანის შემთხვევაში, როგორც წესი, განსასჯელი პატიმრო-
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ბიდან დაუყოვნებლივ თავისუფლდება. ინგლისში ვერდიქტის 
კლასიკური სახეებია - გამამართლებელი და გამამტყუნებელი. 
გამოცხადებული ვერდიქტი დაუყოვნებლივ შედის სხდომის 
ოქმში. ჩანაწერი იქვე წაეკითხებათ ნაფიც მსაჯულებს, რომლებიც 
ხელის მოწერით ადასტურებენ ჩანაწერის სისწორეს. ხელის მოწე-
რის დადასტურების შემდეგ, ნაფიცი მსაჯულები თავისუფლდე-
ბიან პროცესიდან.  

ინგლისში ჯერ კიდევ XIV საუკუნიდან არსებობდა მოთხოვნა, რომ 
გამამტყუნებელი ვერდიქტი ერთსულოვანი უნდა ყოფილიყო. 1974 
წელს ,,ნაფიც მსაჯულთა ჯიურის შესახებ’’ კანონში შეტანილი 
ცვლილების თანახმად, ეს წესი შეიცვალა და ახლა, თუკი ნაფიცი 
მსაჯულები ორი საათის განმავლობაში ვერ მივლენ ერთსულოვან 
ვერდიქტამდე, საქმეზე ვერდიქტის გამოტანა ხდება ხმათა 
უმრავლესობით. მიუხედავად ასეთი ცვლილებებისა, ერთ-
სულოვან ვერდიქტთა რიცხვი მაინც ჭარბობს არაერთსულოვან 
ვერდიქტებს. 

ინგლისში, თუკი მსაჯულები ორი საათის განმავლობაში ვერ 
მიიღებენ ერთსულოვან გამამატყუნებელ ვერდიქტს, საქმეზე 
ვერდიქტის გამოტანა ხდება ხმათა უმრავლესობით. 

ინგლისში ნაფიც მსაჯულთა მიერ ვერდიქტის გამოტანის შემდეგ 

ტარდება ეგრეთ წოდებული "განაჩენისწინა" გამოძიება, რომელიც 

გულისხმობს მოსამართლის დავალებით, პრობაციის სამსახურის 

ან სოციალური მოსამსახურის მიერ განსასჯელის მიმართ ყველა 

საჭირო მონაცემის შეკრებას. შედეგების მიხედვით დგება 

სათანადო დოსიე - "განაჩენისწინა მოხსენება". თუ მოსამართლე 

საჭიროდ მიიჩნევს, ნიშნავს სამედიცინო გამოძიებას.  "განაჩენის-
წინა" გამოძიების დამთავრების შემდეგ, ტარდება სასამართლო 

სხდომა მხარეთა მონაწილეობით, სადაც განიხილება ეს დოსიე და 

მხარეთა მიერ შეგროვილი მასალები. შემდეგ იმართება კამათი. 
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მოსამართლე იღებს გადაწყვეტილებას სასჯელის ზომის 

განსაზღვრის შესახებ.    

გასაჩივრება - ინგლისური ტერმინოლოგიით “აპელაცია”იყოფა ორ 

ნაწილად - აპელაცია ფაქტების საკითხებზე და აპელაცია სამართ-
ლის საკითხზე. მეოცე საუკუნემდე ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტი 

სააპელაციო გასაჩივრებას არ ექვემდებარებოდა. თუმცა, შემდეგ, 

ცვალებადი იურიდიული რეალობისთვის იგი შეუსაბამო გახდა. 

1907-1968 და 1995 წლებში მიღებული კანონების თანახმად, 

ვერდიქტის გასაჩივრება ხდება სააპელაციო სასამართლოს სისხ-
ლის სამართლის სამეთა განყოფილებაში. კანონი ცალ-ცალკე 

აწესებს დაცვის მხარის აპელაციას და ბრალდების მხარის 

აპელაციას, რომლებიც ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავ-
დება. 34 

დაცვის მხარის აპელაცია დაიშვება მხოლოდ საქმის განმხილველი 
სასამართლოს, ანდა თვით სააპელაციო სასამართლოს თანხმობით, 
რომელსაც შუამდგომლობით უნდა მიმართოს დაცის მხარემ 28 
დღის განმავლობაში. შუმადგომლობა განიხილება ერთპიროვ-
ნულად საქმის განმხილველ სასამართლოში. შუამდგომლობაზე 
უარი 14 დღის განმავლობაში საჩივრდება სააპელაციო სასა-
მართლოში, სადაც მას განიხილავს 2 ან 3 მოსამართლე. თუ მათგან 
ერთი მაინც იქნება თანახმა, შუამდგომლობა გამოცხადდება 
დასაშვებად. სააპელაციო სასამართლოში საქმე იხილება ხელახლა, 
3 პროფესიონალი მოსამართლის მონაწილეობით. თუ ვერდიქტი 
სწორად იქნა მიჩნეული, საპროცესო დარღვევების გამო იგი არ 
უქმდება. სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია, გააუქმოს 
ვერდიქტი და თვითონვე გამოიტანოს ალტერნატიული ვერდიქტი, 
ან გაგზავნოს საქმე პირველი ინსტანციით ხელახლა არსებითად 
განსახილველად.  

                                                            
34 http://www.msajuli.ge/index.php?m=798 [01.11.2017]. 
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ბრალდების მხარის აპელაციის შემთხვევაში გენერალურ პროკუ-
რორს უფლება ჰქონდა, გაესაჩივრებინა ის საქმეები, რომლებზეც 
ბრალდებული გამართლდა, ოღონდ ეს ხდებოდა არა გამამართლე-
ბელი ვერდიქტის გაუქმების მიზნით, არამედ იმისათვის, რომ 
მომავალში არ დაეშვათ ანალოგიური სასამართლო შეცდომა. 
მოგვიანებით გენერალურ პროკურორს უკვე მიეცა განაჩენის 
გასაჩივრების უფლება სასჯელის სისმსუბუქის გამო. 1996 წელს 
კანონმდებლობამ, ორგანიზაციულ დანაშაულთან ბრძოლის 
გაძლიერების მიზნით, დაუშვა კიდევ ერთი გამონაკლისი: თუ 
არსებობს საფუძველი, რომ გამამართლებელი ვერდიქტი გამოტა-
ნილ იქნა ნაფიც მსაჯულებზე, ან მოწმეებზე არამართლზომიერი 
ზემოქმედების შედეგად, ბრალდების მხარეს უფლება აქვს საქმე, 
სააპელაციო წესით გაასაჩივროს, ოღონდ საჩივარი უნდა შეიტანონ 
უზენაეს სასამართლოში, რომელიც უფლებამოსილია, ვერდიქტი 
გააუქმოს. 35 

                                                            
35 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, თბილისი, 2010, 24-26. 
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საქმის განხილვის თავისებურებანი საფრანგეთის ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოში 

I. ზოგადი მიმოხილვა 

კონტინენტური ევროპის ქვეყნებში, ისევე როგორც საერთო 
სამართლის ოჯახის (Common Law) სახელმწიფოებში, ნაფიც 
მსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება დაკავშირებულია დემოკრა-
ტიულ ცვლილებებთან.36 თუმცა, რომანულ-გერმანული სამართ-
ლის ოჯახის ქვეყნების, მათ შორის საფრანგეთის, მსაჯულთა სახეს 
ძნელად შეიძლება ეწოდოს ნაფიცი მსაჯულები - ისინი მსაჯულთა 
განსხვავებულ ნაირსახეობას წარმოადგენენ, რომელთაც ასევე 
განსხვავებული სახელწოდებები აქვთ. მათ საფრანგეთში ასიზების 
სასამართლოს უწოდებენ.37 

საფრანგეთი ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, რომელმაც ნაფიც 
მსაჯულთა ინსტიტუტი დანერგა შერეული მოდელის (Mixed Court) 
სახით.38  ზოგიერთი მკვლევარის აზრით, ნაფიცი მსაჯულების სა-
სამართლო საფრანგეთში 829 წელს ლუდოვიკო ღვთისმოსავის 
დროს წარმოიშვა და შემდეგ გავრცელდა ინგლისში,39 თუმცაღა, 
რომანულ-გერმანულ სამართლებრივ სისტემაში არსებობს მო-
საზრებაც, რომლის მიხედვითაც, 1808 წელს ე.წ „ნაპოლეონის 
კოდექსით“ დანერგილი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო საფრან-

                                                            
36 კ. ბუაძე, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტისა და საპროცესო შეთანხმების 
ზოგიერთი აქტუალური საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით, ქუთაისი, 2014, 56 
37 იქვე. 
38 შერეული მოდელის დროს მოსამართლისა და ნაფიც მსაჯულების მიერ 
პიროვნების ბრალეულობისა და სასჯელის საკითხის ერთობლივად 
გადაწყვეტა ხდება, განსხვავებით კლასიკური მოდელისა, სადაც ნაფიც 
მსაჯულებს გამოაქვთ ვერდიქტი, ხოლო მოსამართლე დამნაშავედ 
ცნობილ პირს უფარდებს სასჯელს და წყვეტს სხვადასხვა პროცესუალურ 
საკითხებს. 
39 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 1 
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გეთმა ინგლისისაგან „შეისისხლხორცა“.40 მიუხედავად ამისა, XIX 
საუკუნის საფრანგეთში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღება 
ძნელად წარმოსადგენი იქნებოდა იმპერატორ ნაპოლეონ პირვე-
ლის მხარდაჭერის გარეშე. ჯერ კიდევ 1804 წელს ნაპოლეონმა 
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის დასაცავად განაცხადა: „იმდენად, 
რამდენადაც საუბარია დანაშაულის შეფასებასა და განსჯაზე, 
აუცილებელია, დახმარებისათვის მივმართოთ მეექვსე გრძნობას, 
რომელსაც სინდისი ეწოდება. ამიტომაც, სისხლის სამართლის 
საქმეში შესაძლებელია აპელირება ხალხის რჩეულთადმი. აი, 
მაშინ მოქალაქენი დარწმუნებული იქნებიან, რომ მათ პატივსა და 
სიცოცხლესთან დაკავშირებული საკითხები გამოსასყიდად არ 
ჩაუვარდებათ ხელში მოსამართლეთ, რომლების ისედაც უფლება-
მოსილნი არიან გადაწყვიტონ მათი ქონების ბედი.”41 

 აღსანიშნავია, რომ იმპერატორ ნაპოლეონის დროს შემოღებული 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ორი კოლეგიისაგან შედგებოდა: 1) 
8 კაცისაგან შემდგარი კოლეგია, რომელიც წყვეტდა პირის 
ბრალდებაში მიცემის საკითხს და 2) 12 ნაფიცი მსაჯულისაგან 
შემდგარი კოლეგია, რომელიც პირველი ინსტანციით არსებითად 
იხილავდა საქმეებს დ პროფესიონალი მოსამართლისაგან და-
მოუკიდებლად წყვეტდა განსასჯელის ბრალეულობის საკითხს, 
ხოლო მათ პარტნიორობას უწევდა სამი მოსამართლისაგან 
შემდგარი კოლეგია, რომელიც გამამტყუნებელი ვერდიქტის სა-
ფუძველზე მსჯავრდებულს უნიშნავდა სასჯელს.42 ასეთი ფორმის 
სასამართლომ საფრანგეთში საუკუნეზე მეტ ხანს იარსება. 1932 
წლის კანონით კი ნაფიც მსაჯულებს დაეკისრათ ვალდებულება, 
იმავდროულად მონაწილეობა მიეღოთ სასჯელის დადგენაშიც, 

                                                            
40ი. გაბისონია, ნაფიც მსაჯულთა, მაგისტრატთა და მომრიგებელი 
სასამართლოები, თბილისი, 2008,  147 
41 იქვე: 148 
42 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ნაფიც მსაუჯლთა სასამართლო, 
წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია, თბილისი, 2010, 49 
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რაც ნიშნავდა კლასიკურ მოდელზე უარის თქმასა და ე. წ. 
შერეული მოდელის შემოღებას,43 რომელთაც ჰქონდათ, როგორც 
ნაფიც მსაჯულთა, ასევე შეფენების სასამართლოს ნიშნები.44 ნაფიც 
მსაჯულთა ევოლუციის შემდგომ ეტაპს წარმოადგენს 1941 წელს 
ფაშისტების მიერ საფრანგეთის ოკუპაციის დროს მიღებული 
კანონი და 1945 წლის ორდონანსი, რის საფუძველზეც, ასიზების 
სასამართლო ბრალისა და სასჯელის საკითხებს ერთდროულად 
წყვეტდა, როგორც პროფესიონალი, ისე არაპროფესიონალი მო-
სამართლეების მონაწილეობით. მიუხედავად ამისა, კოლეგიების 
სრული შერწყმა არ განხორციელებულა, ხოლო სასამართლო 
სხდომის დროს საპროცესო საკითხების განხილვა ხალხის წარმო-
მადგენელთა მონაწილეობის გარეშე მიმდინარეობდა. ამიტომაც, 
იგი არ შეიძლება მივაკუთვნოთ ერთმნიშვნელოვნად შეფენების ან 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს. 45 

ასიზების სასამართლოს განსაკუთრებული ადგილი უკავია საფრან-
გეთის სასამართლო სისტემაში. თუმცა იგი არ არის მუდმივმოქმე-
დი სასამართლო ორგანო, რამდენადაც მათი სესიები ტარდება 
კვარტალში ერთხელ. ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობის დიაპაზონი, არეალი 
მუდმივად მცირდება, რაც განპირობებულია კანონდებლობაში 
არსებული „კორექციონალიზმის“ ტენდენციით, რომლის შედეგა-

                                                            
43 კ. ბუაძე, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტისა და საპროცესო შეთანხმების 
ზოგიერთი აქტუალური საკითხი საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კანონმდებლობით, ქუთაისი, 2014, 57 
44 შეფენების სისტემაში საქმეს თანაბრად განიხილავენ პროფესიონალი და 
არაპროფესიონალი მოსამართლეები. ეს სისტემა ნაფიც მსაჯულებისაგან 
იმით განსხვავდება, რომ არაპროფესიონალი მოსამართლეები ყველა იმ 
უფლებით არიან აღჭურვილნი, რითაც სარგებლობენ პროფესიონალი 
მოსამართლეები. 
45 გ. ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. ივანიძე, მ. შალიკაშვილი, გ. თუმანიშვი-
ლი, ნ. გოგნიაშვილი, ი. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი სა-
ქართველოში,თბილისი, 2013, 139 
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დაც დანაშაულის უფრო და უფრო მეტი ფორმა ექვემდებარება 
აღმასრულებელი სასამართლოს (Tribunal Correctionnel) განსჯადო-
ბას.46 

II. ასიზების სასამართლოს შემადგენლობა და მისი ფორმირება 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისტემების ერთ-ერთ განმასხვავე-
ბელ ნიშანს მათი შერჩევის წესი წარმოადგენს. საფრანგეთის 
ასიზების სასამართლო შედგება მოსამართლეებისა და ჟიურისაგან.  
პროფესიონალი მოსამართლეების სახით მოიწვევიან სააპელაციო 
სასამართლოს ან შესაბამისი დეპარტამენტის დიდი ინსტანციის 
ტრიბუნალის ცალკეული მოსამართლეები, ჟიურის წევრები კი 
უბრალო მოქალაქეები არიან, რომელთა შერჩევა საფრანგეთის 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 255-257 მუხლებით 
გათვალისწინებული პროცედურის მიხედვით ხდება.47 

მიუხედავად განსაკუთრებული ადგილისა სასამართლო სისტემა-
ში, ასიზების სასამართლო არ არის მუდმივმოქმედი, რასაც 
განაპირობებს იმ მოქალაქეების ინტერესების დაცვის მიზანი, 
რომლებიც არჩეულ უნდა იქნან ნაფიც მსაჯულებად. ისინი არ 
შეიძლება, დიდი ხნით მოწყვიტონ თავიანთ ძირითად საქმიანო-
ბას.48 თუმცა, საფრანგეთის კანონმდებლობით გათვალისწინებუ-
ლია რიგგარეშე სესიის ჩატარების შესაძლებლობაც, თუკი მის 
მოწვევას სააპელაციო სასამართლოს პირველი თავმჯდომარე და 
გენერალური პროკურორი მიზანშეწონილად მიიჩნევს. 

საფრანგეთში მსაჯულთა კორპუსის ფორმირების სამეტაპიანი 
პროცედურაა აღიარებული. აღნიშნული წესის შესაბამისად, 
                                                            
46 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 5 
47 გ. ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. ივანიძე, მ. შალიკაშვილი, გ. 
თუმანიშვილი, ნ. გოგნიაშვილი, ი. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2013, 135 
48 იქვე. 
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საარჩევნო კომისიის საოლქო განყოფილებები ადგენენ პოტენციურ 
მსაჯულთა სიას ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ და ყველა 
კანდიდატს ატყობინებენ იმის შესახებ, რომ ისინი, შესაძლებელია, 
არჩეულ იქნან ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობის შესასრულებლად, 
რა დროსაც მათ შეუძლიათ უარი თქვან მოვალეობის 
შესრულებაზე. მეორე ეტაპზე საქმის განხილვის დაწყებამდე სულ 
მცირე 30 დღით ადრე წილისყრით აირჩევა 45 კანდიდატი, 
რომლებიც ვალდებული არიან, დანიშნულ დღეს გამოცხადდნენ 
სასამართლოში. მესამე ეტაპზე კი, სხდომის თავმჯდომარე 
კითხვების დასმის გზით ამოწმებს კანდიდატების მიუკერ-
ძოებლობას, კვალიფიკაციასა და საქმიანობასთან შესაბამისობის 
საკითხს. მსაჯულთა შერჩევის ასეთ პროცედურას voir dire (ძვ. 
ფრანგული - „სიმართლის თქმა“) ეწოდება.49 

ამასთანავე, როგორც ფაქტის, ისე სამართლის საკითხებს იხილავს 
სასამართლო შემადგენლობა სამი პროფესიონალი მოსამართლისა 
და შერჩეული ცხრა მსაჯულის მონაწილეობით. თუმცა, მსა-
ჯულთა შერჩევის ეტაპზე სასამართლოს უფლება აქვს გამოიტანოს 
დადგენილება ერთი ან რამდენიმე სათადარიგო მსაჯულის 
დანიშვნის თაობაზე. ისინი ქმნიან კოლეგიას და ხმათა აბსოლუ-
ტური უმრავლესობით წყვეტენ ნებისმიერ საკითხს. თუმცა, 
არსებობს მსაჯულთა რიცხვის ზრდის პრეცედენტიც, როცა 
განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის საქმის განხილვას 
აწარმოებდა ნაფიც მსაჯულთა ჟიური, რომელიც 32 წევრისაგან 
შედგებოდა და იხილავდა იმ პირის ბრალეულობის საკითხს, 
რომელიც არაერთგზის იყო ბრალდებული არასრულწლოვანთა 
მიმართ სექსუალურ ძალადობაში.50  

                                                            
49 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 7 
50 ვ. ჭაჭუა, სტუდენტური ფორუმი, ნაფიც მსაჯულთა წარმოშობისა და 
განვითარების ძირითადი ტენდენციები, ქართული სამართლის 
მიმოხილვა, 8/2005-3/4 
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საინტერესოა ისიც, რომ კონტინენტური ევროპის სხვა ქვეყნების 
მსგავსად, საფრანგეთიც ძალისხმევას არ იშურებს, რომ ნაფიც 
მსაჯულთა და შერეულ სასამართლოებში გენდერული თანასწო-
რობა დამყარდეს.51 

საფრანგეთის სასამართლოს შესახებ კანონმდებლობა ითვალის-
წინებს მსაჯულთა როგორც დასაბუთებული, ისე დაუსაბუთებელი 
აცილების საფუძვლებს. თუკი, ერთი მხრივ, მხარის მიერ აცი-
ლების დაყენება ხორციელდება კონკრეტულ საფუძველზე 
დაყრდნობით (მაგ: მხარე ფლობს გარკვეულ ინფორმაციას, რო-
მელიც ნაფიც მსაჯულის მიკერძოებაზე ან სხვა შეუთავსებელ 
გარემოებაზე მიუთითებს), დაუსაბუთებელი აცილება არ 
მოითხოვს რაიმე საფუძვლის მითითებას. აცილების ზემოაღნიშ-
ნულ სახეს დიდი ხნის ისტორია აქვს და ინგლისისაგან განსხვა-
ვებით, კვლავაც დამახასიათებელია საფრანგეთის სასამართლო 
სისტემისთვის, სადაც დაცვის მხარეს - 5, ხოლო ბრალდების 
მხარეს 4 დაუსაბუთებელი აცილების დაყენების უფლება გააჩნია.52 

III. სასამართლო განხილვა ასიზების სასამართლოში 

საფრანგეთში სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის განხორცი-
ელების უფლებამოსილების მქონე სასამართლოთა სისტემა 4 
რგოლისაგან შედგება: ინსტანციის ტრიბუნალების, დიდი ინსტან-
ციის ტრიბუნალების, სააპელაციო სასამართლოებისა და საკასა-

                                                            
51  ევროპის საბჭოს პროექტი, დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013: 
სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების 
ხელშეწყობა, შედარებითი ანალიზი: არაპროფესიონალ მოსამართლეთა 
მიერ საქმის განხილვის სისტემები ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწი-
ფოებში, 2013, 16 
52 ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 
(დასავლური სისტემების მიმოხილვა), თბილისი, 2012, 29 
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ციო სასამართლოებისაგან, ასიზების სასამართლო კი შეიძლება 
ცალკე რგოლად გამოვყოთ.53  

საფრანგეთის ყოველ ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულ-
ში მოქმედებს თითო ასიზების სასამართლო, იგი შეიძლება 
შედგებოდეს რამდენიმე სექციისაგან, რაც დამოკიდებულია იმ 
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მოქმე-
დების ტერიტორიაზეც არის განთავსებული კონკრეტული ასიზე-
ბის სასამართლო.54 

რაც შეეხება სასამართლოში საქმის განხილვის პროცესის ძირითად 
მახასიათებლებს, იგი შედგება ორი ელემენტისაგან: საქმეზე გადა-
წყვეტილების არსებითი მიღება და მოცემული გადაწყვეტილების 
შემოწმება, ხოლო ზეპირობა, საქვეყნოობა და შეჯიბრებითობა იმ 
ზოგად პრინციპებს წარმოადგენს, რომელთა საფუძველზეც განი-
ხილება თითოეული საქმე სასამართლოში. მიუხედავად ამისა, 
ზემოაღნიშნული პრინციპები ართანაბარი მნიშვნელობისაა. ნაფიც 
მსაჯულთა ინსტიტუტში განსაკუთრებითაა გამოკვეთილი შეჯი-
ბრებითობის პრინციპის როლი. 

ასიზების სასამართლოში ჩვეულებრივი წარმოება რამდენიმე 
ეტაპისაგან შედგება, ესენია: წარმოება სასამართლო სხდომაზე, 
სასამართლო სხდომა და წარმოება სასამართლო სხდომის შემდეგ. 
სასამართლო განხილვის მსვლელობას ხელმძღვანელობს სასა-
მართლოს თავმჯდომარე, რომელიც განმარტებებს აძლევს ჟიურის 
წევრებს სხდომაზე წამოჭრილი სამართლებრივი საკითხების 
შესახებ. 

                                                            
53 გ. ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. ივანიძე, მ. შალიკაშვილი, გ. 
თუმანიშვილი, ნ. გოგნიაშვილი, ი. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2013, 134 
54 იქვე: 135 
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რამდენადაც, ასიზების სასამართლო მეტ-ნაკლებად განეკუთვნება 
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტს, ინგლისური მოდელისაგან 
განსხვავებით, მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს საქმის 
არსებითი განხილვის ეტაპზე, სადაც ნაფიც მსაჯულთა ფუნქცია 
ძირითადად იმით შემოიფარგლება, რომ ისინი უფლებამოსილნი 
არიან ყურადღებით უსმინონ სასამართლო სხდომაზე გამომს-
ვლელთ და დაუსვან კითხვები მოწმეებს თავმჯდომარის 
ნებართვით. შესაბამისად, სასამართლო სხდომის დროს სასამართ-
ლოს შემადგენლობაში მყოფი არაპროფესიონალების საპროცესო 
ფუნქციები არაერთგვაროვანია, მათი როლი პასიურია, რითაც 
ფრანგული სისტემა ნაფიც მსაჯულთა ტრადიციულ სისტემას 
ყველაზე მეტად ემგავსება.  

სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, საქმის არსებითად 
განხილვამდე, სხდომაზე გამოძახებულ 35 არაპროფესიონალთა 
რიცხვიდან კენჭისყრის საშუალებით საქმის განმხილველი ჟიური 
აირჩევა სპეციალური 9 ბარათის მეშვეობით.55 

ნაფიც მსაჯულთა ფრანგული მოდელის თავისებურებას წარ-
მოადგენს სასამართლოზე საქმის განხილვის დასრულების 
შემდგომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესიც. სასამართლო და 
ჟიური ერთობლივად გადის გადაწყვეტილების მისაღებად სპეცია-
ლურ სათათბირო ოთახში. თათბირი, როგორც წესი, მიმდი-
ნარეობს წერილობით - ფარულად, ბიულეტინების მეშვეობით. 
შეუვსებელი ან არასწორად შევსებული ბიულეტენი განიხილება, 
როგორც განსასჯელის სასარგებლოდ წარდგენილი. გახსნის 
შემდეგ ბიულეტენებს დაუყოვნებლივ წვავენ.56 გამამართლებელი 
ვერდიქტი მოითხოვს 8, ხოლო გამამტყუნებელი - 7 ხმას. 57 

                                                            
55 იქვე: 143 
56 იქვე: 144 
57 ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 
(დასავლური სისტემების მიმოხილვა), თბილისი, 2012, 38 
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ასიზების სასამართლოს გადაწყვეტილებას მარტივი ფორმა გააჩნია 
და მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილს მოიცავს. რამდენადაც იგი 
არაა მოტივირებული, სხდომაზე გადმოიცემა საჯარო სარჩელის 
სახით, რითაც სახალხო წარმომადგენელთა ფუნციები მთავრდება. 
იქიდან გამომდინარე, რომ ასიზების სასამართლო სამ პროფე-
სიონალ მოსამართლესაც მოიცავს, სამოქალაქო სარჩელის, ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში, სასამართლო საჯარო 
სარჩელით აღარ შემოიფარგლება. 

განსასჯელის დამნაშავედ ცნობის შემდგომ ჟიურის წევრები 
მოსამართლესთან ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას სასჯელის 
ზომის შესახებ, ხმის მიცემის პროცედურა ანალოგიურია და 
გადაწყვეტილების მიღება საჭიროებს ხმათა უბრალო უმრალე-
სობას. კვალიფიციური უმრავლესობა საჭიროა მხოლოდ ასიზების 
სასამართლოს მიერ შესაბამისი დანაშაულისათვის გათვალისწი-
ნებული სასჯელის მაქსიმალური ზომის გამოყენებისას.58 

ასიზების შერეული სისტემა უზრუნველყოფს ნულიფიკაციის 
თავიდან აცილებას. მიუხედავად არამოტივირებული გადაწყვე-
ტილებისა, პროფესიონალ მოსამართლეებთან ერთად საქმის გადა-
წყვეტა უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ, იურიდიულად გამართლე-
ბული გადაწყვეტილების მიღებას, მეორე მხივ კი, სასამართლოზე 
საზოგადოების კონტროლის განხორციელებას.59 

IV. სააპელაციო ასიზების სასამართლო 

2001 წლამდე მსაჯულთა მიერ გამოტანილი ვერდიქტის 
გასაჩივრება შეუძლებელი იყო სააპელაციო სასამართლოში. მისი 

                                                            
58 გ. ნაჭყებია, მ. ლეკვეიშვილი, მ. ივანიძე, მ. შალიკაშვილი, გ. 
თუმანიშვილი, ნ. გოგნიაშვილი, ი. ბოხაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი საქართველოში, თბილისი, 2013, 144 
59 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 16 
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გასაჩივრება შესაძლებელი იყო მხოლოდ საფრანგეთის უზენაეს 
სასამართლოში, რომელსაც, თავის მხრივ, შეეძლო მხოლოდ საქმის 
გადასინჯვა პროცედურისა და კანონის დარღვევის საფუძვლით.60 
2000 წლის 15 ივნისის კანონით შენარჩუნდა ასიზთა სასამართლო 
არა მარტო პირველი, არამედ მეორე ინსტანციითაც, ანუ შეიქმნა 
ასიზთა სააპელაციო სასამართლო. პირველი ინსტანციის ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს მიერ გამოტანილი ვერდიქტის 
გასაჩივრება შესაძლებელია სსსკ-ის 380-ე მუხლის მიხედვით. 
გასაჩივრების უფლებით კი სარგებლობს როგორც ბრალდებული, 
ისე ბრალდების და ზოგიერ შემთხვევაში სამოქალაქო მხარეებიც 
(სამოქალაქო სარჩელთან მიმართებით).61 

                                                            
60 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ნაფიც მსაუჯლთა სასამართლო, 
წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია, თბილისი, 2010, 50 
61 ევროპის საბჭოს პროექტი, დანიის საქართველოს პროგრამა 2010-2013: 
სასამართლო რეფორმის, ადამიანისა და უმცირესობათა უფლებების 
ხელშეწყობა, შედარებითი ანალიზი: არაპროფესიონალ მოსამართლეთა 
მიერ საქმის განხილვის სისტემები ევროპის საბჭოს წევრ 
სახელმწიფოებში, 2013, 70 
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ამერიკული მოდელი 

I. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ისტორიული ექსკურსი 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სამშობლოდ ინგლისი მიიჩნევა. 
სწორედ ინგლისური სისტემა დაედო საფუძვლად ამერიკის 
შეერთებულ შტატებს, სადაც ინგლისური ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს ექსპორტი XVIII საუკუნეში განხორციელდა. 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში უფლება ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოზე გარანტირებულია ქვეყნის კონსტიტუციით.62 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტი, სხვა დემოკრატიული 
ინსტიტუტის პარალელურად  განვითარდა XIX-XX საუკუნეებში. 
შესაბამისად, ისევე როგორც არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, 
იგი ყოველთვის არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის 
ხელმისაწვდომი. მაგალითად, ჯერ კიდევ XIX საუკუნეში 
მოქმედებდა შეზღუდვები, რომლებიც უკრძალავდა ქალებს, 
შავკანიანებს ან კოლონიის ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე 
ქონებრივი სტატუსის არმქონე პირებს, ყოფილიყვნენ ნაფიცი 
მსაჯულები. ეს შეზღუდვები თანდათანობით გაუქმდა XX 
საუკუნეში. დღეს აშშ-ში, როგორც საერთო სამართლის სახელმწი-
ფოებში, აღიარებულია პრინციპი, რომლის მიხედვითაც, ნაფიც 
მსაჯულთა კორპუსი ,,საზოგადოებას უნდა წარმოადგენდეს‘’. 

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტმა ხელი შეუწყო ამერიკელთა შორის 
სასამართლო ხელისუფლებისადმი ნდობის განმტკიცებას. თუმცა 
ამ ინსტიტუტის დანერგვა და შემდგომი ფუნქციონირება ინგლი-
სის ბატონობის ქვეშ მყოფი სახელმწიფოსათვის სულაც არ იყო 
ადვილი და უმტკივნეულო.  
                                                            
62 მომავალი ნაფიცი მსაჯული,  სახელმძღვანელო პრაქტიკული 
სამართლის პროგრამის სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის. 
გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2015, 6 



 37 

ამერიკელთა მისწრაფება, მაქსიმალურად ყოფილიყვნენ დაცული 
სახელმწიფო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისგან, აისახა 
კონსტიტუციაში, რომელიც ადგენს: ,,იმპიჩმენტის გარდა, ყველა 
დანაშაული განიხილება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ’’. 
კონსტიტუციის მე-6 შესწორება აცხადებს, რომ ფედერალური 
სისხლის სამართლის კანონის დარღვევაში ბრალდებულ პირს 
უფლება აქვს ,,მისი საქმე სწრაფად და საჯაროდ განიხილოს 
მიუკერძოებელმა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ, რომელიც 
მოქმედებს კანონით წინასწარ განსაზღვრულ იმ შტატში, ან ოლქში, 
სადაც დანაშაული იქნა ჩადენილი’’. 

აშშ უზენაესმა სასამართლომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
ისტორიული განვითარებისა და მისი კონსტიტუციური სა-
ფუძვლების მიმოხილვის შემდეგ ჩათვალა, რომ აშშ-ის კონსტი-
ტუცია არ მოითხოვს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს წვრილმან 
დანაშაულთა საქმეებზე. წვრილმან დანაშაულებად სასამართლომ, 
ისტორიულ ფაქტებსა და ასევე ადრეულ გადაწყვეტილებებზე 
დაყრდნობით, მიიჩნია ის ქმედებები, რომლებზეც კანონით 
გათვალისწინებული სასჯელი არ აღემატება 6 თვით თავისუფლე-
ბის აღკვეთას. 

ასეთი გადაწყვეტილება განაპირობა გახმაურებულმა სისხლის 
სამართლის საქმემ - დანკანი ლუიზიანის შტატის წინააღმდეგ  
(Duncan v. Louisiana, Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145). 1966 წლის 18 
ოქტომბერს ლუიზიანის შტატში მცხოვრებმა, 19 წლის გარი 
დანკანმა საკუთარი მანქანით მგზავრობისას გზატკეცილზე შენიშ-
ნა, რომ თავისი ორი შავკანიანი ბიძაშვილი ეკამათებოდა ოთხ 
თეთრკანიან ახალგაზრდას. მისი ბიძაშვილები ახლახან მიიღეს 
სკოლაში, რომელიც უწინ მთლიანად თეთრკანიანებისთვის იყო 
განკუთვნილი. დანკანმა მანქანა გააჩერა და მოახერხა, რომ თავისი 
ბიძაშვილები მანქანაში ჩაესხა. განაჩენის მიხედვით, ჩასხდომის 
წინ მან ხელი გაარტყა ერთ-ერთ თეთრკანიანს. ლუიზიანას შტატის 
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სისხლის სამართლის კანონმდებლობით ადამიანის ცემა, დამამძი-
მებელი გარემოებების გარეშე, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 2 
წლამდე და ჯარიმით - 300 აშშ დოლარამდე. ლუიზიანის 
სასამართლომ აღნიშნულ ფაქტზე ცემის ბრალდებით დანკანს 60 
დღით თავისუფლების აღკვეთა და 150 დოლარიანი ჯარიმის 
გადახდა დააკისრა. მსჯავრდებულმა განაჩენი გაასაჩივრა ჯერ 
ლუიზიანის საშტატო სასამართლოში შემდეგ - უზენაეს სასმართ-
ლოში. ის ამტკიცებდა, რომ დაირღვა მისი კონსტიტუციური 
უფლება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე, ვინაიდან ლუიზიანის 
კანონმდებლობით მისი საქმე არ განეკუთვნებოდა ნაფიც მსაჯუ-
ლის განსჯადობას. მათ მხოლოდ განსაკუთრებით მძიმე და-
ნაშაულებზე შეეძლოთ გადაწყვეტილების მიღება. აშშ-ს კონსტი-
ტუციის მე-2 მუხლის მეორე ნაწილი ადგენს ,,ყველა დანაშაულს, 
იმპიჩმენტის პროცედურის გარდა, განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო’’. კონსტიტუციის მე-6 შესწორებით: ,,ყველა სისხლის 
სამართლის საქმეში ბრალდებულს უფლება აქვს, მისი საქმე 
განიხილოს მიუკერძოებელმა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ...’’ 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, უზენაესმა სასამართლომ საფუძვლია-
ნად გამოიკვლია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს . მას შემდეგ 
დადგინდა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს განსჯადობა მოიცავს ყველა დანაშაულს, 
გარდა წვრილმანი დანაშაულისა, რომელიც ითვალისწინებს 6 
თვემდე თავისუფლების აღკვეთას, ან ჯარიმას, რომლის ოდენობაც 
არ არის მნიშვნელოვანი.63  

 

                                                            
63 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო - წარმოშობისა და განვითარების მოკლე 
ისტორია, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2012,  28, 30, 31, 32, 33 
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II. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თანამედროვე მოდელი 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

დღეისთვის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ყველაზე გავრცელე-
ბულია აშშ-ში: იქ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მონაწილეობით 
ყოველწლიურად 150 000-ზე მეტი პროცესი ტარდება, რაც, 
დაახლოებით, მთელ მსოფლიოში ჩატარებული მსგავსი პროცესე-
ბის 90%- ია. 

აშშ-ში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ ნებისმიერი საქმე შეიძლე-
ბა განიხილოს, თუ ამას მოსარჩელე ან მოპასუხე მოითხოვს. უფრო 
მეტიც, აშშ უზენაესი სასამართლოს 1968 წლის გადაწყვეტილებით, 
თუ ბრალდებულს 6 თვეზე მეტი ხნით საპყრობილე ემუქრება, 
მისი კონსტიტუციური უფლებაა, მოითხოვოს ნებისმიერი 
სამოქალაქო ან სისხლის სამართლებრივი საქმის ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს მიერ განხილვა.  

როგორც აღინიშნა, აშშ-ში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით 
ყოველწლიურად  150 000-ზე მეტი პროცესი (დაახლოებით 5000 
ფედერალურ, დანარჩენი კი შტატების სასამართლოებში) ტარდება. 
აქედან 5-66% პროცესებისა სისხლის სამართლის დანაშაულებზე 
(47%-მდე მძიმე, 19 %-მდე კი ნაკლებად მძიმე დანაშაულზე): 
• პროცესების დაახლოებით 31% სამოქალაქო საქმეებს ეხება, 4% 

- კი  სხვადასხვა ტიპის სასამართლო პროცესებია; 
• მართლმსაჯულების განსახორციელებლად ყოველწლიურად 

იწვევენ დაახლოებით 32 მილიონ ადამიანს; 
• აქედან მართლმსაჯულების განსახორციელებლად სასამართ-

ლოებში ცხადდება დაახლოებით 8 მილიონი ადამიანი; 
• დანარჩენები მსაჯულის მოვალეობის შესრულებისგან 

თავისუფლებიან: ავტომატურად (გარკვეული პროფესიის 
მოქალაქეები ან მსაჯულის მოვალეობიდან ახალგათა-
ვისუფლებულები) - დაახლოებით 2 მილიონი, ფინანსური 
შეჭირვების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, ან მსაჯულის 
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უფლების ჩამორთმევის გამო (აშშ მოქალაქეობის არმქონენი, 
მძიმე დანაშაულის გამო სასჯელმოხდილები და სხვ.) - 
დაახლოებით 3 მილიონი; 

• დაახლოებით 1.5 მილიონი აშშ მოქალაქე კი ყოველწლიურად 
ახორციელებს მართლმსაჯულებას ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოებში; 

• საშუალოდ ზრდასრულ ამერიკელთა 29% ერთხელ მაინც 
ყოფილა ნაფიცი მსაჯული; 

• ნაფიც მსაჯულთა ანაზღაურება 22 დოლარია დღეში (ერთ 
სულ მოსახლეზე საშუალო ყოველდღიური შემოსავალის 
დაახლოებით 25%); 

• ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სხდომის საშუალო 
ხანგრძლივობა არის: 5 დღე სისხლის სამართლის საქმეებზე, 4 
დღე - სამოქალაქო საქმეებზე; 

• ვერდიქტის განხილვის საშუალო ხანგრძლივობა, როგორც 
სისხლის სამართლებრივ, ისე სამოქალაქო საქმეებზე, 5 
საათია.  

• მოსარჩელის მიერ მოგებული პროცესების წილი საშუალოდ 
49%-ია; 

• სისხლის სამართლის საქმეების დაახლოებით 70% ვერდიქ-
ტის ნაცვლად საპროცესო გარიგებით მთავრდება.64 

აშშ-ში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უფლებამოსილია განი-
ხილოს ყველა კატეგორიის დანაშაულის საქმეები, რომელთა გამო, 
კანონით, შეიძლება დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა ექვს 
თვეზე მეტი ვადით. თუმცა ამგვარ შეზღუდვას აშშ-ის კონსტიტუ-
ცია არ ითვალისწინებს. იგი შემუშავებულია პრაგმატული მიდგო-
მით და უზენაესი სასამართლოს მიერ მყარად დამკვიდრებული 
სასამართლო პრაქტიკით. 

                                                            
64 თ. რეხვიაშვილი,  ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, თბილისი, 2010,  1-4. 
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ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს 
ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის პროცედურა კერძოდ, აშშ-ში 
პოტენციური ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა სიების შედგენის 
ძირითადი მეთოდია ამომრჩეველთა, ანუ ხმის მიცემის უფლების 
მქონე სიების გამოყენება. ზოგიერთ შტატში ამომრჩეველთა სიების 
გარდა, იყენებენ გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირთა და 
მძღოლის მოწმობის მქონე სიებსაც. უფრო მეტიც, სატელეფონო 
ცნობარებსაც. სიებს როგორც წესი, ადგენენ ადგილობრივი 
თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოები. ამ წყა-
როებიდან მიღებული სიების გაერთიანება კი არ ხდება, არამედ 
ხდება მათი გადარჩევის პროცედურა -  ასაკის (მინიმალური და 
მაქსიმალური), მოქალაქეობის ქონა-არქონის და სხვა მარტივი 
ნიშნის მიხედვით. შერჩეულ კანდიდატებს ფოსტით ეგზავნებათ 
ანკეტის კითხვარის ტიპის დოკუმენტი, რომელსაც აშშ-ში 
საკვალიფიკაციო ცნობარს უწოდებენ. მასში შეტანილია ყველა ის 
ცნობა და მონაცემი, რომელსაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა. 
კანდიდატი ვალდებულია, შევსებული ანკეტა დაუბრუნოს 
ადრესატს - სასამართლოს. ცნობარი ადრესატზე იგზავნება 
ფოსტით 10 დღეში (ზოგიერთ შტატში დადგენილია უფრო დიდი 
ვადა). პირი რომელმაც შევსებული ცნობარი არ დააბრუნა, 
შეიძლება გამოიძახონ მდივანთან ან კომისიაში შესავსებად. 
აღნიშნული პროცედურების დარღვევის შემთხვევაში პირი 
ჯარიმდება 100 დოლარით ან სამდღიანი პატიმრობით ან ორივე 
ერთად. 

ნაფიცი მსაჯულობის გამომრიცხავ გარემოებებად ითვლება 

მოქალაქეობის არქონა, სამართალწარმოების ენის არცოდნა, 

ბინადრობის ცენზი, ასაკობრივი შეზღუდვა, ჯანმრთელობის 

არასათანადო მდგომარეობა, შეუთავსებლობა პროფესიული, თა-
ნამდებობრივი საქმიანობის ხასიათი თუ სამსახურებრივი ნიშანი 

(ასეთ პირთა ჩამონათვალი 70-ს აღწევს) და თუ პირი არის 

ნასამართლევი, განსასჯელი და ბრალდებული. ნაფიცი მსაჯულო-
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ბიდან გამოირიცხება მოქალაქე ხანდაზმულობისა და სხვადასხვა 

დაავადების გამო. შესაძლოა, გამოირიცხონ ექიმები, მასწავლებლე-
ბი, ორსული და ბავშვიანი ქალები, მძიმე პირადი და ოჯახური 

მდგომარეობის მქონე პირები, სამსახურებრივ სამუშაოსთან და 

საქმიანობასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონენი და 

სხვები.   

აშშ-ის კანონმდებლობით, თუ სასამართლო დასაბუთებულად 

მიიჩნევს, რომ გადაულახავი სიძნელეებისა ან მეტისმეტად 

დაუძლეველი გარემოებების გამო ნაფიცი მსაჯულობის კანდი-
დატი ვერ შეძლებს საქმის განხილვისას იყოს მიუკერძოებელი, ვერ 

განახორციელებს ნაფიცი მსაჯულის ფუნქციას, დაარღვევს 

სასამართლო წარმოების საიდუმლოებას ან მავნე გავლენას 

მოახდენს მსაჯულებზე ვერდიქტის გამოტანისას, ამგვარი 

პიროვნება კანდიდატობიდან დროებით გათავისუფლდება.   

გამოსაძახებელ კანდიდატთა რაოდენობა განისაზღვრება კონკრე-
ტული საქმის გარემოებების მიხედვით. თუ საქმე გახმაურებულია, 

მაშინ, კანდიდატთა გაცილებით მეტი რაოდენობა იქნება გამოძა-
ხებული, რადგან მოსალოდნელია, იმ დიდი ნაწილის აცილება, 

რომელიც კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, შესაძლოა დე-
ტალურად იყოს ინფორმირებული მასმედიის საშუალებით. 

გამოსაძახებელთა რაოდენობას განსაზღვრავს მოსამართლე. აშშ-ში 

ჩვეულებრივ შემთხვევაში იძახებენ 36-40 კანდიდატს, ხოლო, 

გამონაკლის შემთხვევებში, მოწვეულ კანდიდატთა სია,  შესაძლოა, 

გაცილებით დიდი იყოს. გამოსაძახებელ კანდიდატთა ჯგუფში 

უნდა შედიოდეს ამ სასამართლოს სამოქმედო ტერიტორიაზე 

არსებული ყველა ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის 

წარმომადგენელი. გარდა ამისა, თუ შესაძლებელია, გათვალისწი-
ნებული უნდა იყოს გენდერული, რასობრივი, ასაკობრივი, 

აბორიგენთა, სხვადასხვა სოციალური ფენებისა და ჯგუფების 

წარმომადგენლობა.  
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ზოგადად ამერიკაში კანდიდატების შერჩევის სისტემას ყველა 

ფედერალური სასამართლო თავად ქმნის. კერძოდ, ირჩევენ 

კომისიას სასამართლოს სხდომის მდივნის და ერთი მოქალაქის 

შემადგენლობით, რომლებიც ერთი და იმავე პარტიის წევრები არ 

უნდა იყვნენ. შემუშავებულია სპეციალური მოწყობილობა კენჭის-
ყრისთვის. კენჭისყრა   ტარდება საჯაროდ, ხალხის თანდასწრებით, 

მდივნის ან მოსამართლის მიერ.   

აშშ-ში ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობით სასამართლო სხდომაზე 

დაკითხვა იყოფა სამ ეტაპად. ძირითადი, ანუ პირდაპირი, 

ჯვარედინი და განმეორებითი. ჯვარედინი დაკითხვისას მეორე 

მხარის შემდეგ შეკითხვებს სვამენ მოსამართლე და ნაფიცი მსა-
ჯულები (ნაფიცი მსაჯულები კითხვებს სვამენ სასამართლოს 

თავმჯდომარის მეშვეობით). ამერიკულ პროცესში მოსამართლე 

მეტ აქტიურობას იჩენს, როგორც დაკითხვისას, ისე სასამართლო 

კონტროლის მოტივით. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში მხარეთა 

კამათი იმართება ნაფიც მსაჯულთა სათათბიროდ გასვლამდე. ამ 

დროს მოსამართლე ამბობს სადამრიგებლო, შემაჯამებელ სიტყვას. 

თუ მხარეები ცდებიან საკუთარ საზღვრებს, სხდომის თავმჯდო-
მარე აჩერებს მათ, ხოლო ნაფიც მსაჯულებს განუმარტავს, არ 

მიიღონ მხედველობაში კანონის დარღვევით მიწოდებული ინფორ-
მაცია ან მტკიცებულებები, რომლებიც საქმეს არ ეხება, ან არ არის 

გამოკვლეული სასამართლო სხდომაზე ნაფიც მსაჯულთა მონა-
წილეობით (ასეთ მტკიცებულებას ძალა არ აქვს).  სასამართლოზე 

მხარეთა კამათის შემდეგი ეტაპი არის მხარეთა რეპლიკა, შემდეგ კი 

- განსასჯელის საბოლოო სიტყვა, რის შემდეგაც ნაფიცი მსაჯულები 

გადიან სათათბირო ოთახში გადაწყვეტილების მისაღებად.  

ნებისმიერი სხვა ფორმის სასამართლოსგან განსხვავებით, ნაფიც 

მსაჯულთა მონაწილეობით სისხლის სამართლის საქმეთა განხი-
ლვისას მხარეთა კამათის, რეპლიკისა და განსასჯელის საბოლოო 

სიტყვის პროცედურები ტარდება ორ რაუნდად. ნაფიც მსაჯულთა 

თანდასწრებით, მათ მიერ ვერდიქტის გამოტანამდე და ნაფიც 
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მსაჯულთა გარეშე - მოსამართლესთან ვერდიქტის საფუძველზე 

განაჩენის გამოტანის წინ. დაუშვებელია ნაფიც მსაჯულთა მიერ 

უკვე ვერდიქტით გადაწყვეტილი საკითხის განხილვა-დებატირება. 

ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტის ერთსულოვნება მოითხოვება აშშ-ის 

45 შტატში. თუმცა, ყველა შტატში ვერდიქტი ერთსულოვანი უნდა 

იყოს იმ საქმეებზეც, რომლებზეც შეიძლება დაინიშნოს სიკვდი-
ლით დასჯა. საქმის განხილვა ხდება ექვსი მსაჯულის (ანუ 

მინიმალური) შემადგენლობით. არც ერთ შტატში ვერდიქტს მოტი-
ვირება არ სჭირდება. გამოცხადებული ვერდიქტი დაუყოვნებლივ 

შედის სხდომის ოქმში. ჩანაწერი იქვე წაეკითხებათ ნაფიც მსაჯუ-
ლებს, რომლებიც ხელის მოწერით ადასტურებენ ჩანაწერის 

სისწორეს. ხელის მოწერის დადასტურების შემდეგ, ნაფიცი 

მსაჯულები თავისუფლდებიან პროცესიდან. აშშ-ში ნაფიც მსაჯუ-
ლთა უნიკალურ ფუნქციად ითვლება, მათ მიერ გამოტანილი 

გამამტყუნებელი ვერდიქტის შემდეგ სიკვდილით დასჯის 

გამოყენებაზე სარეკომენდაციო გადაწყვეტილება. ამ ფუნქციიდან 

გამომდინარე, 23 შტატში გათვალისწინებული იყო ნაფიც მსა-
ჯულთა მიერ წინასწარ დადგენილი გადაწყვეტილება სიკვდილით 

დასჯის გამოყენების თაობაზე. 65 

არანაკლებ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს ნაფიც მსაჯულთა 
აცილების აკრძალვა დისკრიმინაციულ საფუძველზე პრეცედენ-
ტული სამართლის ზოგ სისტემაში, მაგალითად, ახალ ზელან-
დიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრალდების მხარის 
მიერ მსაჯულობის კანდიდატთა სიიდან ეთნიკური ან რე-
ლიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების დაუსაბუთებელი 
აცილების საკითხი ბრალდების მხარის მიერ თავისი ძალაუფ-
ლების არაკეთილსინდისიერად გამოყენების შემთხვევას ნიშნავს. 
ახალ ზელანდიაში, მაორის თემის წარმომადგენლებს ღრმად 
სწამთ, რომ „უმიზეზო აცილება ატარებს დისკრიმინაციულ 

                                                            
65 http://www.msajuli.ge/index.php?m=799 [15.11.2017]. 
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ხასიათს და კიდევ უფრო მწვავეს ხდის მსაჯულთა არასათანადო 
წარმომადგენლობას, რომელიც ისედაც უკვე შექმნილია დისკვა-
ლიფიკაციისა და გათავისუფლების სისტემით.’’ ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში ეს საკითხი უკანასკნელი ორმოცი წლის 
განმავლობაში სასამართლო განხილვის თემას წარმოადგენს. 
მაგალითად, საქმეში Batson v. Kentucky (1986) აშშ-ს უზენაესი 
სასამართლო ადგენს შემდეგს: ,,თანასწორობის დებულება  
უკრძალავს ბრალდების მხარეს ეჭვი შეიტანოს მსაჯულობის 
კანდიდატთა ვინაობაში მხოლოდ მათი რასობრივი წარმომავლო-
ბის ნიადაგზე ან იმის საფუძველზე, რომ შავკანიან მსაჯულთა 
ჯგუფი უძლური იქნება/ვერ შეძლებს მიუკერძოებელი იყოს სხვა 
შავკანიანის წინააღმდეგ საქმის განხილვისას”. 

სასამართლომ Batson-ის საქმეში დაადგინა შემდეგი პრინციპი: თუ 
ბრალდებული დაამტკიცებს, რომ ადგილი ჰქონდა განზრახ 
დისკრიმინაციას პროკურორის მხრიდან ბრალდებულის სა-
სამართლო პროცესზე მსაჯულის დასაბუთების გარეშე აცილების 
მოთხოვნის დაყენებისას, შავკანიანი მსაჯულების აცილების 
დასასაბუთებლად მიუკერძოებელი განმარტების წარდგენის 
ვალდებულება ანუ მტკიცების ტვირთი, გადადის სახელმწიფოზე. 
მოგვიანებით Batson-ის პრინციპი გავრცელდა მსაჯულთა 
აცილების შემთხვევებზე ეთნიკური (Hernandez v. New York) და 
გენდერული (J.E.B. v. Alabama ex rel. T.B.) ნიშნით. იმავდროულად, 
ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ უარი 
თქვა აცილების აკრძალვა გაევრცელებინა რელიგიურ ნიადაგზე 
(Davis v. Minnesota).66  

                                                            
66 ნაფიცი მსაჯულები სისხლის სამართლის პროცესში - საქართველოს 
ადამიანის უფლებათა ქსელი, 2016, 23-24. 
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საქმის განხილვის სპეციფიკა კანადის ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოში 

I. შესავალი 

კანადის მატერიალური და პროცესუალური სისხლის სამართალი 
არსებითად ეფუძნება ინგლისურ საერთო სამართალს, რაც ბრიტა-
ნული კოლონიზაციის შედეგია. ყოფილი ბრიტანული კოლო-
ნიების მიერ კანადის სახელმწიფოს შექმნის შემდეგაც კანადის 
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებას საფუძვლად საერთო 
სამართლის პრინციპები უდევს. სისხლის სამართლის საქმეების 
გადაწყვეტის დროს კანადაში არსებით როლს თამაშობს ბრიტანუ-
ლი სასამართლოების პრეცედენტები. გამომდინარე იქიდან რომ 
კანადა ბრიტანეთის კოლონია იყო, იქ დღემდე სავალდებულო ძა-
ლას ინარჩუნებს ლორდების სასამართლოს მიერ 1867 წლამდე67 მი-
ღებული გადაწყვეტილებები. სასამართლომ განსხვავებული გა-
დაწყვეტილება მიიღო და შესაბამისად, დაამკვიდრა განსხვავებუ-
ლი პრეცედენტი. 

კანადის პარლამენტის მიერ 1892 წელს მიღებული სისხლის 
სამართლის კოდექსის თანახმად, მძიმე დანაშაულებისათვის განი-
საზღვრება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უფლებამოსილება. 
ასეთი დანაშაულებს მიეკუთვნება მკვლელობა ან სამშობლოს 
ღალატი. ე.წ. სუმარულ დანაშაულთა კატეგორიის საქმეებზე ნაფიც 
მსაჯულთა კომპეტენცია არ არსებობს და ასეთ საქმეებს განიხილავს 
ერთპიროვნულად დაბალი ინსტანციის მოსამართლე. სუმარულ 
დანაშაულთა კატეგორიას მიეკუთვნება ისეთი დანაშაულები, 
რომლისთვისაც სასჯელი არ აღემატება ორი წლით თავისუფლების 
აღკვეთას და 5 000 კანადური დოლარის ოდენობის ჯარიმას. კანადის 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ითვალისწინებს ასევე ე.წ. 
„ჰიბრიდულ’’ ქმედებებს, რომელთა ჩადენისთვის, შესაძლოა, საქმე 

                                                            
67 კანადის სახელმწიფო 1867 წელს შეიქმნა. 
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განიხილოს როგორც ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ, ისე 
მოსამართლემ ერთპიროვნულად. ამ შემთხვევაში ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოში საქმის განხილვის გადაწყვეტილებას მხოლოდ 
ბრალდების მხარე იღებს. ბრალდებულს გამონაკლისის სახით 
ენიჭება უფლებამოსილება, უარი თქვას ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოსათვის საქმის გადაცემაზე და არჩევანი გააკეთოს 
ერთპიროვნული მოსამართლის მიერ მისი საქმის განხილვაზე.68 1982 
წელს კანადაში მიღებული კონსტიტუციური კანონის - უფლებათა და 
თვისუფლებათა კანადური ქარტიის - შესაბამისად, დადგინდა ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოზე უფლება. კერძოდ, იმ პირს, რომელსაც 
ბრალად ედება დანაშაულის ჩადენა, რომელიც ითვალისწინებს 
ხუთი წლით ან მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთას (გარდა 
სამხედრო სასამართლოების განსჯადი დანაშაულებისა) სარგებლობს 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს უფლებით.69 

კანადაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისხლის სამართლის 
საქმეზე, როგორც წესი, შედგება 12 მსაჯულისაგან. შესაძლებელია 
10 ნაფიცი მსაჯულის მონაწილეობით საქმის განხილვა, თუ 
რომელიმე ნაფიცი მსაჯული სხვადასხვა მიზეზით (ავადმყოფობის 
ან სხვა გონივრული საფუძვლით) გათავისუფლდა სასამართლო 
განხილვის მსვლელობისას.70 

 
II. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობის 

ფორმირება 

კანადაში ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის პროცესში განსაკუთრებულ 
როლს თავად მხარეები თამაშობენ. მოსამართლის როლი ნაფიც 
                                                            
68 კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის (R.S.C., 1985, c C-46) 469-553-ე 
მუხლები.  
69 Canadian Charter of Rights and Freedoms & 11(f). 
70 კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის 631-ე მუხლის 5-ე პუნქტი და 
644-ე მუხლი. 
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მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობის ფორმირების პროცეს-
ში, მხარებისაგან განსხვავებით, შედარებით პასიურია.  

ვიდრე მხარეები განუცხადებენ ნაფიც მსაჯულთა კანდიდატებს 
აცილებას, საქმის განმხილველი მოსამართლე პოტენციურ ნაფიც 
მსაჯულებს ეკითხება იმის თაობაზე, ხომ არ აწუხებს რომელიმე 
მათგანს ჯანმრთელობის ან სხვა ისეთი პრობლემა, რომელიც მის 
მონაწილეობას პროცესში შეუძლებელს გახდიდა, ან ხომ არ იმყოფება 
რომელიმე მათგანი ახლობლურ ურთიერთობაში მოწმეებთან და 
მხარეებთან. თუკი მსგავსი გარემოება რომელიმე პოტენციური 
ნაფიცი მსაჯულის მხარეს გამოვლინდება, მაშინ მოსამართლეს 
უფლება აქვს, ჩამოაშოროს იგი სასამართლო პროცესს. დარჩენილ 
კანდიდატებს კი სათითაოდ, ბრალდებულის თანდასწრებით, 
იძახებენ. როგორც დაცვის მხარეს, ისე ბრალდების მხარეს აქვს 
დაუსაბუთებელი აცილების უფლება, მაგალითად: მკვლელობის 
საქმეზე თითოეულ მათგანს შეუძლია ოცჯერ განაცხადოს აცილება. 
დანაშაულთა საქმეებზე, სადაც სასჯელის სახით შეიძლება 
დაინიშნოს ხუთ წელზე მეტი ვადით თავისუფლების აღკვეთა, 
თითოეულ მხარეს უფლება აქვს დააყენოს 12 დაუსაბუთებელი 
აცილება, ხოლო სხვა კატეგორიის დანაშაულებზე - ოთხი.71 
ვინაიდან, მხარეებს ნაფიც მსაჯულთა კანდიდატების შესახებ 
წინასწარ არავითარი ინფორმაცია არ მიეწოდებათ, ისინი 
დაუსაბუთებელი აცილების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ 
მხოლოდ მსაჯულის ფიზიკური ნიშნებისა და ყოფაქცევის 
შესაბამისად. კანადური სისხლის სამართლის პროცესის გავრცელე-
ბული პრაქტიკის მიხედვით, დასაბუთებული აცილებები მხოლოდ 
მცირე რაოდენობის სისხლის სამართლის საქმეებზე ხორციელდება.72 

                                                            
71 ნ. ვიდმარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (საერთო სამართლის 
ქვეყნები), თბილისი, 2005,  125. 
72 იქვე: 113-114. 
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო კანადაში ყოველთვის 12 მსაჯულის 
მონაწილეობას გულისხმობს.73 ალტერნატიული ინსტიტუტი არ 
არსებობს და ნაფიცი მსაჯულის დათხოვნა სერიოზული პრობლე-
მაა. მიუხედავად ამისა, ნაფიცი მსაჯული შეიძლება დათხოვნილ 
იქნეს საქმის მსვლელობისას, თუ იგი ავადმყოფობს, ან არსებობს 
სხვა „გონივრული საფუძველი“. მოსამართლეს შეუძლია აგრეთვე 
საქმის განხილვა განაგრძოს, თუ მსაჯულთა რიცხვი ათამდე 
შენარჩუნდება.74 

ნაფიცი მსაჯულების ვერდიქტი ყოველთვის ერთსულოვანი უნდა 
იყოს.75 დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის ზოგიერთი შტატისაგან 
განსხვავებით, ნაფიცი მსაჯულების უმრავლესობის მიერ გა-
მოტანილი ვერდიქტი არ დაიშვება.76 მოსამართლეს აქვს დისკრე-
ციული უფლება მსაჯულების გამოკითხვა ჩაატაროს, თუ არსებობს 
რაიმე ეჭვი, რომ ნაფიც მსაჯულთა ერთსულოვანი ვერდიქტის 
გამოტანა შეუძლებელი იქნება. თუ ნაფიცი მსაჯულები 
ერთსულოვნებას ვერ აღწევენ, მოსამართლეს შეუძლია მისცეს 
სახელმძღვანელო მითითება საფუძვლიანი ეჭვის შესახებ, მაგრამ 
თუ იგი დაასკვნის, რომ  თათბირის გაგრძელება შედეგს არ 
მოიტანს, შეუძლია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო დაითხოვოს და 
დანიშნოს ხელახალი პროცესი.77 

 

III. სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვის თავისებურებანი 

კანადაში სისხლის სამართლის პროცესი ეფუძნება შეჯიბრებითო-
ბის პრინციპს. პროცესი შეჯიბრებითია, როგორც გამოძიების, ისე 
                                                            
73 Criminal code, R. S. C., ch C-46, & 631(5) (1985) (Can). 
74 იქვე: 644. 
75 თ. რეხვიაშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო,  თბილისი, 2010, 10. 
76 იქვე: 11. 
77 Sally Lloyd-Bostock Theryl Thomas, decline of the "Little Parlament", Juries 
and Jury Reform in England and Wales, 62 LAW & CONTEMP. PROBS. 7, 36-37 
(Spring 1999). 
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საქმის სასამართლოში არსებითი განხილვის ეტაპზე. სასამარ-
თლოში მტკიცებულებების წარდგენა და გამოკვლევა მხარეთა 
კომპეტენციაა. მოსამართლე ვალდებულია ეკავოს ნეიტრალური 
პოზიცია და თავი შეიკავოს საკუთარი ინიციატივით მტკიცე-
ბულებების წარმოდგენისგან. თუმცა კანადაში აბსოლუტური 
შეჯიბრებითობის პრინციპისგან არსებობს რიგი გამონაკლისი, რაც 
მოსამართლეს, მართლმსაჯულების ინტერესებისა და სამართ-
ლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე, ანიჭებს შეზღუდულ 
დისკრეციას, გამოიძახოს ის მოწმეები, რომლებიც დაცვისა და 
ბრალდების მხარის მიერ არ იქნენ მოწვეულნი და მათი დაკითხვა 
მოსამართლეს სავალდებულოდ მიაჩნია.78 

აბსოლუტური შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამონაკლის წარ-
მოადგენს ასევე მოსამართლის უფლება, მტკიცებულებათა 
წარმოდგენის დასრულებისა და მხარეთა შემაჯამებელი სიტყვის 
შემდეგ, ნაფიც მსაჯულებისთვის მიმოიხილოს საქმე. ამ დროს 
მოსამართლე წარმოდგენის დასრულებისა და მხარეთა შემაჯამებე-
ლი სიტყვის შემდეგ, ნაფიც მსაჯულებისთვის მიმოიხილავს 
საქმეს. ამ დროს მოსამართლე მიუკერძოებლად, მაგრამ 
არსებითად მიმოიხილვას ბრალდებისა და დაცვის თეორიებს და 
მათ მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს. მოსამართლე 
უფლებამოსილია, აზრი გამოთქვას ცალკეული მტკიცებულებების 
მნიშვნელობისა და მოწმეთა სანდოობის შესახებ. აქვე 
აღსანიშნავია, რომ მოსამართლეს ევალება წარმოდგენილი 
მტკიცებებიდან გამომდინარე, წამოჭრას საკითხი ბრალდებულის 
სასარგებლოდ, რომელიც დაცვის მხარის მიერ არ ყოფილა 
დასმული.79 

 

                                                            
78 ნ. ვიდმარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (საერთო სამართლის 
ქვეყნები), თბილისი, 2005, 135 
79 იქვე: 136. 
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IV. ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტი და სასჯელის დანიშვნა 

კანადაში ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტი ყოველგვარი გამონაკლისე-
ბის გარეშე უნდა იყოს ერთსულოვანი. მოსამართლე უფლება-
მოსილია, მისცეს ნაფიც მსაჯულებს სახელმძღვანელო მითითე-
ბები, თუ ისინი ერთსულოვნებას ვერ აღწევენ და ამ გზით ხელი 
შეუწყოს ერთსულოვანი ვერდიქტის გამოტანას. მოსამართლეს 
კანონი ანიჭებს შესაძლებლობას, დაითხოვოს ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო და დანიშნოს ხელახალი პროცესი, თუ იგი მივა იმ 
დასკვნამდე, რომ ნაფიც მსაჯულთა თათბირის გაგრძელება 
შედეგს არ მოიტანს.80 

კანადის სისხლის სამართლის კანონმდებლობა იცნობს ე.წ. „ზოგად 
გამამართლებელ ვერდიქტს” და „ზოგად გამამტყუნებელ ვერ-
დიქტს”. აქვე აღსანიშნავია, რომ მოსამართლეს სისხლის სა-
მართლის კოდექსის 317-ე მუხლი ანიჭებს დისკრეციულ უფლებას, 
მიუთითოს მსაჯულებს, რომ შესაძლოა ბრალდებულმა ჩაიდინა 
ისეთი დანაშაული, რაც ბრალდებაში არ არის მითითებული. ასეთ 
შემთხვევაში ნაფიც მსაჯულებს უფლება აქვთ, მიიღონ ე. წ. 
„სპეციალური ვერდიქტი” და ბრალდებულმა ქმედება ჩაიდინა 
შეურაცხად მდგომარეობაში. ვერდიქტის მიღებისგან, განსხვავე-
ბით მსჯავრდებულისთვის სასჯელის დაკისრება არა ნაფიცი 
მსაჯულების, არამედ მოსამართლის უფლებამოსილებაა. თუმცა, 
მოსამართლეს აქვს უფლება მიუთითოს ნაფიც მსაჯულებს 
ჩადენილი დანაშაულისთვის კანონით გათვალისწინებული სასჯე-
ლის შესახებ და შეკითხვით მიმართოს მათ, რამდენად სურთ 
დასანიშნ სასჯელთან დაკავშირებით რეკომენდაციის მიღება.81 
აღსანიშნავია, რომ ნაფიც მსაჯულებს კანონი არ ავალდებულებს 
აღნიშნული რეკომენდაციის მიღებას და არც მოსამართლე არ 

                                                            
80 იქვე: 110. 
81 კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის 745-ე მუხლი. 



 52 

იზღუდება ნაფიცი მსაჯულების სასჯელთან დაკავშირებული 
რეკომენდაციით.82 

კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის 674-676-ე მუხლები ითვა-
ლისწინებენ მხარეთა უფლებას, გაასაჩივრონ ნაფიც მსაჯულთა 
გადაწყვეტილება. კანადის სსკ-ის 675-ე მუხლი ანიჭებს უფლებას, 
შეიტანოს სააპელაციო საჩივარი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
გამამტყუნებელ ვერდიქტთან დაკავშირებით. სააპელაციო საჩივარი 
შეიძლება ეხებოდეს გადაწყვეტილების გამომტანი სასამართლოს 
მიერ საქმის განხილვისას დაშვებულ როგორც სამართლებრივ, ისე 
ფაქტობრივი ხასიათის შეცდომებს. საჩივარი მსჯავრდებულს შეაქვს 
იმ სასამართლოში, რომელმაც გამოიტანა გამამტყუნებელი განაჩენი. 
სააპელაციო ინსტანციის სასამართლო სააპელაციო საჩივარს 
დასაშვებად ცნობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საჩივარს 
გამამტყუნებელი განაჩენის მიმღები მოსამართლე და სააპელაციო 
სასამართლოს მოსამართლე დასაბუთებულად მიიჩნევენ. 

კანადის სსკ-ის 676-ე მუხლი კი ეხება პროკურორის უფლებას, 
გაასაჩივროს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს გამამართლებელი 
ვერდიქტი. აღსანიშნავია, რომ პროკურორი სარგებლობს გასაჩივ-
რების შეზღუდული უფლებამოსილებით. მას შეუძლია შეიტანოს 
სააპელაციო საჩივარი მხოლოდ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს 
სპეციალური ვერდიქტის მიმართ, რომელიც პირს სულიერი 
დაავადების ნიადაგზე ათავისუფლებს სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობისგან. აღნიშნულ შემთხვევაში სააპელაციო 
საჩივარს წარმოადგენს გენერალური პროკურორი და საჩივარს 
საფუძვლად უნდა ედოს სამართლებრივი ხარვეზების არსებობა, 
მაგალითად, ის მოტივი, რომ მოსამართლემ ნაფიც მსაჯულებს 
არასწორი მითითებები მისცა და ამის გამო ნაფიცი მსაჯულების 
მიერ მიღებულ იქნა გამამართლებელი ვერდიქტი. ასეთ შემთხვე-
                                                            
82 ნ. ვიდმარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (საერთო სამართლის 
ქვეყნები), თბილისი, 2005,  112 
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ვაში სააპელაციო სასამართლოს უფლება აქვს, განიხილოს სააპე-
ლაციო საჩივარი და, არსებითი ხასიათის სამართლებრივი ხარვე-
ზების დადგენის შემთხვევაში, გააუქმოს ნაფიც მსაჯულთა მიერ 
გამოტანილი გამამართლებელი ვერდიქტი და მის ნაცვლად თავად 
დაადგინოს გამამტყუნებელი განაჩენი. 

 

V. ნაფიც მსაჯულთა პროცესის საჯარო გაშუქება 

კანადის ქარტიის მე-2 მუხლის ”ბ” ქვეპუნქტი ანიჭებს პრესასა და 
მედიის სხვა საშუალებებს თავისუფლებათა ფართო გარანტიებს. 
ამასთან, კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის 486-ე მუხლის 
თანახმად, სისხლის სამართლის საქმე განიხილება სასამართლოში 
საჯაროდ. თუმცა მოსამართლეს, გამონაკლის შემთხვევებში, ენი-
ჭება უფლება, შეზღუდოს პრესის დასწრება საზოგადოებრივი 
წესრიგის შენარჩუნების, მართლმსაჯულების განხორციელებისა 
და ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის ინტერესებიდან.83 

ამასთან ერთად, საყურადღებოა ბრალდებულის უფლება, მოით-
ხოვოს საქმის მსვლელობის შესახებ პუბლიკაციის აკრძალვა, სანამ 
მის მიმართ საქმე საბოლოოდ არ შეწყდება, ან სასამართლო 
პროცესი არ დასრულდება.84 აღსანიშნავია, რომ ბრალდებულები 
ხშირად სარგებლობენ ამ უფლებით, განსაკუთრებით ისეთ 
საქმეებზე, რომლებმაც შეიძლება საზოგადოებრივი ინტერესი 
გამოიწვიონ.85 

მსაჯულთა სახელების გამოქვეყნება აკრძალულია. არსებობს 
კონკრეტული სისხლისსამართლებრივი სასჯელი იმ შემთხვევაში, 
თუ გამომჟღავნდება ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც დაკავში-
                                                            
83 კანადის სისხლის სამართლის კოდექსის 486-ე მუხლის I პუნქტი. 
84 იქვე, 539-ე მუხლი. 
85 ნ. ვიდმარი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო (საერთო სამართლის 
ქვეყნები), თბილისი, 2005, 116. 
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რებულია მსაჯულთა შერჩევისას, რადგან მათ არ შეუძლიათ 
განსაზღვრონ ზარალის ანაზღაურების საკითხი, როგორც ეს ხდება 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში.86 

 

VI. დასკვნა 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო სისტემა ერთდროულად კონსერვა-
ტიულიც არის და პროგრესულიც. ის ამჟღავნებს კონსერვატიულ 
ელემენტებს სასამართლო კონტროლის თვალსაზრისით. მეორე 
მხრივ, კი არსებობს მისი განგრძობადი ევოლუციის ტენდენცია, რო-
მელიც ითვალისწინებს მასმედიის გავლენას სასამართლო პროცესის 
სამართლიანობაზე, ასევე პოტენციურ რასიზმს, რაც კანადის ცვლადი 
დემოგრაფიული პროფილიდან გამომდინარეობს. იმის აღიარება, 
რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიუკერძოებლობის შესახებ 
პრეზუმპციამ შეიძლება ყოველთვის არ იმუშაოს, უკავშირდება ადა-
მიანის ქცევის მეოცე საუკუნის ფსიქოლოგიურ გაგებას. უმცირესო-
ბათა თვალში ნაფიც მსაჯულთა ლეგიტიმურობის ზრდაზე ზრუნვა 
და სამართლიანობის დაცვისკენ გადადგმული მცირე ნაბიჯები ასევე 
სხვა პროგრესული ტენდენციის გამოხატულებაა. ეს არ ნიშნავს იმას, 
რომ სისტემა იდეალურია. ურთიერთდაპირისპირებული ღირებუ-
ლებებისა და პოლიტიკის დაბალანსება კომპრომისებს მოითხოვს. 
ნაფიც მსაჯულთა სისტემის ეფექტურობა კანადის დემოგრაფიული, 
სოციალური, კულტურული პირობების ფონზე შეიძლება სადავო 
იყოს. მიუხედავად ამისა, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო რჩება 
კანადური სამართლისა და საზოგადოებრივი ცხოვრების ძლიერ 
ინსტიტუტად.87 

                                                            
86 იქვე: 44 
87 იქვე: 145-146 
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ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და მასთან დაკავშირებული 
საკითხები საქართველოში 

საქართველოს კონსტიტუციაში 2004 წლის 06 თებერვალს 
განხორციელებული ცვლილებებით ქვეყნის უზენაესი კანონის 82-
ე მუხლს დაემატა შემდეგი შინაარსის მეხუთე პუნქტი: „საერთო 
სასამართლოებში საქმეები ნაფიცი მსაჯულების მიერ განიხილება 
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით“.88 2009 წელს 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შევიდა 
ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც საქართველოში დამკვიდრდა 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს კლასიკური მოდელი, რაც 
გულისხმობს ფუნქციათა მკაცრ გამიჯვნას მოსამართლესა და 
ნაფიც მსაჯულებს შორის. ამ შემთხვევაში ნაფიც მსაჯულებს 
გამოაქვთ ვერდიქტი ბრალდებულის დამნაშავეობასა თუ უდანა-
შაულობასთან დაკავშირებით, ხოლო მოსამართლე დამნაშავედ 
ცნობილ პირს უფარდებს სასჯელს და წყვეტს სხვადასხვა 
პროცესულაურ საკითხს.89 მანამდე საქართველოში მოქმედებდა 
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შერეული მოდელი, რომლის 
თანახმადაც მოსამართლე და ნაფიცი მსაჯულები ბრალდებულის 
ბრალეულობისა და სასჯელის შეფარდების საკითხს ერთობლივად 
წვეტდნენ. ამ მოდელის გამოყენება უამრავ პრობლემას ქმნიდა. 
აღნიშნულთან დაკავშირებით საუბარია ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს 2009 წლის 20 ოქტომბრის განჩინებაში 
საქმეზე „გორგილაძე საქართველოს წინააღმდეგ.’’90 მოსარჩელე 
ასაჩივრებდა პატიმრობის პირობებს და მიიჩნევდა, რომ 
სასამართლო კოლეგია, რომელმაც ის პირველი ინსტანციით 
გაასამართლა, არ იყო კანონის საფუძველზე შექმნილი 

                                                            
88ნაფიცი მსაჯულები სისხლის სამართლი პროცესში, ადამიანის 
უფლებათა ქსელი, თბილისი, 2016, 32. 
89ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში, გამომცემლობა 
„ივერიონი“ თბილისი, 2013, 44 
90 http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/gorgiladze.pdf [25.10.2017] 
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სასამართლო“ იმ თვალსაზრისით, რომ კოლეგია შედგებოდა 2 
არაპროფესიონალი მსაჯულისაგან, რომლებსაც არ ჰქონდათ 
მოსამართლის ფუნქციების განხორციელების იურიდული 
კომპეტენცია.91  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესული 
ცვლილებები 2010 წლის 1-ელი ოქტომბრიდან ამოქმედდა. ამ 
კოდექსის 29-ე მუხლის მიხედვით, ნაფიცი  მსაჯული შეიძლება 
იყოს საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში 
დაფიქსირებული 18 წელს გადაცილებული პირი, რომელმაც იცის 
სისხლის სამართლის პროცესის ენა და ცხოვრობს სისხლის 
სამართლის საქმის განმხილველი სასამრთლოს განსჯადობის 
ტერიტორიაზე.92 თუმცა, მხოლოდ ამ პირობების დაკმაყოფილება 
არ არის სამარისი იმისათვის, რომ პირი გახდეს ნაფიცი მსაჯული. 
საპროცესო კოდექსი ასევე ითვალისწინებს ნაფიცი მსაჯულო-
ბისთვის შეუთავსებლობის კრიტერიუმებს. საქართველოს სისხ-
ლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 30-ე მუხლის თანახმად, 
პირი ვერ მიიღებს სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილებას 
ნაფიც მსაჯულად თუ ის: სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებო-
ბის პირია, გამომძიებელია, პოლიციელია, საქართველოს შეირა-
ღებულ ძალების შემადგენლობაში მყოფი პირია, სასულიერო 
პირია, აღნიშნულ საქმეში სისხლის სამართლის პროცესის 
მონაწილეა, ბრალდებულია, ნარკოტიკული საშუალების მცირე 
ოდენობით მოხმარებისთვის ადმინისტრაციულ სახდელდადებუ-
ლი პირია, ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, იურისტია.93 

გარდა ამისა, პირი ვერ მიიღებს პროცესში ნაფიც მსაჯულად 
მონაწილეობას თუ იგი: კანონით დადგენილი წესით არ იყო 

                                                            
91 იქვე. 
92 ლ. ლიპარტელიანი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის კომენტარები, თბილისი, 2015, 152 
93 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი,  30-ე მუხლი. 
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თანამდებობაზე დანიშნული ან არჩეული; ამ საქმეში  მონაწილეობს  
ან მონაწილეობდა, როგორც  ბრალდებული,  ადვოკატი,  დაზა-
რალებული, ექსპერტი, თარჯიმანი ან მოწმე; ამ საქმეზე გამოძიება მის 
მიერ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტზე მიმდინარეობს; არის 
ბრალდებულის, ადვოკატის, დაზარალებულის ოჯახის წევრი ან 
ახლო ნათესავი; არსებობს სხვა გარემოება, რომელიც საეჭვოს  ხდის 
მის ობიექტურობასა და მიუკერძოებლობას.94  

აცილების საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში ნაფიცი მსაჯული 
ვალდებულია დააყენოს თვითაცილების შუამდგომლობა. 

ნაფიც მსაჯულად მონაწილების მიღება მოქალაქის ვალდებუ-
ლებაა, თუმცა არსებობს გარკვეული გარემოებები,  რა დროსაც 
პირს უფლება აქვს, უარი განაცხადოს აღნიშნული მოვალების 
შესრულებაზე. ასეთი გარემოებების ჩამონათვალი მოცემულია 
სისხლის  სამართლის საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლში, რომლის 
თანახმადაც ნაფიცი მსაჯულობის  მოვალეობაზე უარის თქმის 
საფუძვლებია: პირი უკანასკნელი წლის განმავლობაში უკვე იყო 
ნაფიცი მსაჯული, ასრულებს ისეთ სამუშაოს რომელშიც მისი 
შეცვლა გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზიანს, მას ჯანმრთელობის  
მდგომარეობა არ აძლევს ამის საშუალებას, ხანგრძლივად 
იმყოფება  ან მიემგზავრება საქართველოს ფარგლებს გარეთ და თუ 
პირი 70  წელს გადაცილებულია. აღნიშნული პირობების არსებობა 
თავისთავად არ წარმოადგენს მსაჯულად არჩევაზე უარის თქმის 
საფუძველს. ამ პირობების არსებობა მსაჯულად ასარჩევ პირს 
საშუალებას აძლევს, უარი თქვას მსაჯულად მონაწილეობაზე, 
რადგან ეს პირობები თავისი ბუნებით წარმოადგენს საპატიო 
მიზეზს იმისათვის რომ მოქალაქემ უარი თქვას მისი მოქა-
ლაქეობრივი ვალდებულების შესრულებაზე. უნდა აღინიშნოს, 
რომ ეს პირობები პირს მსაჯულის მოვალეობის შესრულებაზე 

                                                            
94 იქვე: 59-ე მუხლი 



 58 

უარის თქმის საფუძველს აძლევს როგორც მსაჯულად არჩევამდე, 
გამოძახების ეტაპიდანვე, ასევე მსაჯულად არჩევის შემდეგაც. 
ასეთ შემთხვევაში მას ჩაანაცვლებს სათადარიგო მსაჯული.95 

ნაფიც მსაჯულთა მიერ სისხლის სამართლის საქმის არსებით 
განხილვამდე მხარეები წინასწარ მოწვეული კანდიდატებისგან 
ირჩევენ მსაჯულთა შემადგენლობას.  ნაფიც მსაჯულთა შერჩევის 
სხდომამდე მოსამართლე, სამოქალაქო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ წინასწარ გაგზავნილი 18 წელს მიღწეულ მოქა-
ლაქეთა  ერთიანი სიიდან, მხარეთა მოსაზრებების მოსმენის შემ-
დეგ, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ადგენს ნაფიცი 
მსაჯულობის კანდიდატთა სიას, არა უმეტეს 100 პირის  
შემადგენლობით.  შერჩეული ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა 
სიაში მიეთითება პირის გვარი და სახელი. სიას ხელს აწერს 
სხდომის თავმჯდომარე და მის ასლებს გადასცემს მხარეებს. 
ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატებს მსაჯულთა შერჩევის 
სხდომამდე ეგზავნებათ უწყება, სადაც მითითებულია სხდომის 
დაწყების დრო, ადგილი და გამოცხადების სავალდებულოობა. 
ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატებს მსაჯულთა შერჩევის სხდო-
მამდე გონივრულ ვადაში საცხოვრებელი ადგილის მისამართზე 
ეგზავნებათ მოსამართლის მიერ მხარეებთან მოთათბირების 
საფუძველზე დამტკიცებული კითხვარი. ნაფიცი მსაჯულობის 
კანდიდატის საპატიო მიზეზის გარეშე გამოუცხადებლობა 
მსაჯულთა  შერჩევის  სხდომაზე წარმოადგენს ადმინისტრაციულ  
სამართალდარღვევას  და  გამოიწვევს  კანდიდატის  დაჯარიმებას  
500 -დან 1000  ლარამდე. ამასთან, ნაფიცი მსაჯულობის 
კანდიდატის მიერ სასამართლოსთვის მისი მსაჯულობასთან 
შეუთავსებლობის შესახებ ინფორმაციის წარუდგენლობა ან 

                                                            
95 ლ. ლიპარტელიანი, საქართველოს სისხლის სამართლი საპროცესო 
კოდექსის კომენტარები,  თბილისი, 2015, 153. 
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შეგნებულად მცდარი ინფორმაციის წარდგენა გამოიწვევს 
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. 

კანდიდატთა სიის ასლები გადაეცემათ მხარეებს. ასევე, მხარეებს 
ხელთ აქვთ კანდიდატებისთვის გადაგზავნილი კითხვარები და 
კანდიდატების მიერ გამოგზავნილი პასუხებიც. აღნიშნული 
კითხვარი მნიშვნელოვანია, რათა პროკურორმა/ადვოკატმა მოიპო-
ვოს ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატის შესახებ საჭირო 
ინფორმაცია, რომელიც დაეხმარება მას დასაბუთებული აცილების 
შესახებ საფუძვლის მოძიებაში და შესაბამისად, დაუსაბუთებელი 
აცილებების მიზანშეწონილად გამოყენებაში. 

მსაჯულობის კანდიდატებისათვის გადაგზავნილი კითხვარი 
შეიძლება მოიცავდეს შეკითხვებს მრავალ საკითხზე. მაგალითად, 
მსაჯულობის კანდიდატის სახელი და გვარი; საცხოვრებელი 
ადგილი; სამსახური; განათლება; ოჯახური მდგომარეობა; რაიმე 
ორგანიზაციის წევრობა; წიგნები და ჟურნალ-გაზეთები, რომლებ-
საც კანდიდატი კითხულობს; კინოფილმები, რომელსაც ის უყუ-
რებს; სამხედრო სამსახური; შვილები; განსახილველ საქმესთან 
დაკავშირებული ინფორმაცია და მისი წყარო; ნაცნობობა მოცემულ 
საქმეზე ბრალდებულთან ან სხვა პროცესის მონაწილე პირებთან; 
განწყობა დაცვის ან ბრალდების მხარის, პოლიციის, კანონის, 
მტკიცების ტვირთის, გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტის, 
საექსპერტო კვლევების მიმართ; კანდიდატის რელიგიური ან 
ფილოსოფიური შეხედულებები, რომელიც ხელს შეუშლის მის 
მიერ ვერდიქტის გამოტანას, რადგან მიაჩნია, რომ არ აქვს უფლება 
განსაჯოს სხვები; ხომ არ ფიქრობს კანდიდატი, რომ არავის სდებენ 
ბრალს ტყუილუბრალოდ; ხომ არ ფიქრობს ის, რომ ბრალდებულს 
უნდა მიეცა ჩვენება პოლიციისათვის ან აუცილებლად უნდა 
მისცეს ჩვენება სასამართლოზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მის 
საწინააღმდეგოდ იქნება აღქმული; ხომ არ იყო კანდიდატი ან მისი 
ახლო მეგობარი წარსულში დანაშაულის მსხვერპლი, ან დაპა-
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ტიმრებული; ხომ არ გააჩნია კანდიდატს სპეციალური ცოდნა ან 
წარსული გამოცდილება საქმისთვის მნიშვნელოვან, რაიმე 
კონკრეტულ საკითხზე, როგორიცაა ,მაგალითად, ცეცხლსასროლი 
იარაღები ან ოჯახური ძალადობა და სხვა.96 

რაც შეეხება ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის სხდომას იგი იხსნება 
სხდომის თავმჯდომარის მიერ, რის შემდეგაც სხდომის  მდივანი 
აცხადებს მსაჯულობის კანდიდატთა ვინაობას.97 

შერჩევის სხდომას უძღვება სხდომის თავმჯდომარე მოსამართლე. 
იგი უფლებამოსილია დაიწყოს სხდომა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
დაბარებული 100 კანდიდატიდან 50-ზე ნაკლები კანდიდატი 
გამოცხადდება. სხვადასხვა პროცედურული საკითხის განმარტე-
ბასთან ერთად, სასამართლო, მსაჯულობის კანდიდატებს მიაწ-
ვდის მხარეთა მონაწილეობით მომზადებულ განმარტებებს  
გამოსაყენებელი  კანონის  თაობაზე.  სამართლებრივ  საკითხებზე 
აღნიშნული განმარტებების შესაბამისად იღებენ მსაჯულები გადა-
წყვეტილებებს ფაქტების შესახებ. განმარტებებში მსაჯულთათვის 
გასაგებად ახსნილი უნდა იყოს მნიშვნელოვანი მატერიალურ-
სამართლებრივი და პროცესუალურ-სამართლებრივი ცნებები და 
კატეგორიები. განმარტებები ნაფიც მსაჯულებს ეძლევათ სისხლის 
სამართლის პროცესის ორ ეტაპზე სხდომის გახსნისას და 
მსაჯულების სათათბირო ოთახში გასვლამდე. განმარტებული  
უნდა იყოს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: უდანაშაულობის  
პრეზუმფცია და ეჭვის ბრალდებულის სასარგებლოდ გადაწყვე-
ტის პრინციპი, მტკიცებულებათა შეფასების წესები, ბრალდების 
შინაარსი და მისი სამართლებრივი საფუძვლები, მსაჯულების 
მიერ ვერდიქტის მიღების პროცესუალური  წესები და  სხვა. 

                                                            
96 დ. კვაჭანტირაძე, საქართველოს სისხლის სამრთლის საპროცესო 
კოდექსის კომანტარები, თბილისი, 2015, 659-662. 
97 საქართველოს სიხსლის სამართლის კოდექსი, 222-ე მუხლი, 1-ლი 
ნაწილი. 
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ამასთან,  სსსკ-ის  131-ე  მუხლის  მე-6  ნაწილის  თანახმად, შე-
საძლებელია დამატებითი განმარტებების გაკეთებაც, თუ მსაჯუ-
ლები დამატებით შეკითხვებს დაუსვამენ სხდომის თავმჯდო-
მარეს. ასევე, დამატებითი განმარტებების გაკეთების შესაძლებლო-
ბას ითვალისწინებს სსსკ-ის 257-ე მუხლიც, რომელიც მიუთითებს 
დამატებითი განმარტებების განხორცილების შესაძლებლობაზე 
თუ სასამართლო განხილვის მიმდინარეობისას ან თათბირის 
პროცესში ნაფიცი მსაჯული მიიჩნევს, რომ სჭირდება დამატებითი 
განმარტებები კანონის, ფაქტობრივი გარემოებების, დასკვნითი 
სიტყვის შესახებ და სხდომის თავმჯდომარეს წერილობით 
წარუდგენს დამატებითი განმარტებების თაობაზე მოთხოვნას 
შესაბამისი კითხვების მითითებით.98 

მსაჯულთა შერჩევის პროცესის მნიშვნელოვანი ნაწილია 
მსაჯულობის კანდიდატთა აცილების  შესახებ  შუამდგომლობათა  
განხილვა.  აცილების  უფლებას  ჯერ  ახორციელებს  ბრალდების 
მხარე, შემდეგ დაცვის მხარე. მიუხედავად იმისა, რომ სსსკ-ის 221-
ე მუხლის მე-6  ნაწილის  თანახმად,  თავად  კანდიდატია  
ვალდებული  აცნობოს  სასამართლოს  მისი  შეუთავსებლობის 
შესახებ, მაინც, მსაჯულთა შერჩევის სხდომაზე სასამართლო 
ამოწმებს ყველა იმ გარემოებას, რაც შეიძლება გახდეს მსაჯულო-
ბის კანდიდატის თვითაცილების ან აცილების საფუძველი. ამ 
მიზნით სასამართლო საშუალებას აძლევს მხარეებს კანდიდატებს 
დაუსვან დამატებითი შეკითხვები და დამატებითი მასალებიც კი 
წარმოადგინონ აცილების თაობაზე. დამატებითი მასალა შეიძლება 
იყოს, მაგალითად, საგაზეთო სტატია, რომელშიც მსაჯულობის 
კანდიდატი ავითარებს ისეთ მოსაზრებას, რაც წარმოშობს 
საფუძვლიან ეჭვებს მის ობიექტურობასა და მიუკერძოებლო-
ბასთან დაკავშირებით. ეს გარემოება კი, აცილების საფუძველია 

                                                            
98 დ. კვაჭნტირაძე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსისი კომენტარები, თბილისი, 2015, 662-663  
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საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 59-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის ე ქვეპუნქტის თანახმად.  

კითხვების დასასმელად სასამართლო მხარეებს განუსაზღვარვს 
გონივრული ვადას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, მხარეებს წინასწარ 
ჰქონდეთ დამუშავებული საკუთარი კითხვები, რომ სათანადო 
ეფექტურობით გამოიყენონ მათთვის განსაზღვრული დრო. 
მოსამართლე უფლებამოსილია მოსთხოვოს მხარეებს მისთვის 
წინასწარ იმ კითხვების წარდგენა, რომელთა მსაჯულობის 
კანდიდატისთვის დასმასაც აპირებენ. ასეთ შემთხვევაში, მხარეებს 
შეუძლიათ დასვან დამაზუსტებელი კითხვებიც. მხარეთა კითხვე-
ბი შედგენილ უნდა იქნეს იმგვარად, რომ გამოირიცხოს მსაჯულო-
ბის კანიდადთა პერსონალური, პროფესიული და/ან კომერციული 
საიდუმლოების ხელყოფა. თუმცა, მართლმსაჯულების ინტერესე-
ბი მაინც უფრო დიდი ღირებულებაა ჩამოთვლილ ღირებულე-
ბებთან შედარებით. ამიტომ თუ მხარე კარგად  დაასაბუთებს,  რომ  
მართლმსაჯულების ინტერესებისთვის აუცილებელია კანდი-
დატისგან პირადი, კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოების 
შემცველი ინფორმაციის მიღება, ასეთი კითხვის დასმა შესაძლებე-
ლია. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როცა ინფორმაციის საჯა-
როდ, სხდომის დარბაზში, გამჟღავნებამ შეიძლება გამოუსწო-
რებელი ზიანი მიაყენოს მსაჯულობის კანდიდატს, ამ ინფორ-
მაციას კანდიდატი აწვდის მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარეს. 
მსაჯულობის კანდიდატი ვალდებულია სწორი და ამომწურავი 
პასუხი  გასცეს  მისთვის  დასმულ  კითხვებზე. 

მხარეებს უფლება აქვთ განაცხადონ აცილება. აცილება ორი ტი-
პისაა დასაბუთებული და დაუსაბუთებელი. მხარეს შეუძლია 
დააყენოს შეუზღუდავი რაოდენობის დასაბუთებული შუამდგომ-
ლობა აცილების თაობაზე. დასაბუთებული აცილების შუამდგომ-
ლობაში მხარეს  მოჰყავს  ფაქტები  და  არგუმენტები  აცილების  
რომელიმე საფუძვლის არსებობის შესახებ. გაცხადებულ აცილე-
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ბასთან დაკავშირებით მოსამართლე ისმენს მეორე მხარის აზრსაც  
და  გამოაქვს დასაბუთებული  განჩინება აცილების დაკმაყოფილე-
ბის ან შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. 

გარდა აცილებისა, ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატი საქმის  
განხილვას  შეიძლება  ჩამოშორდეს თვითაცილების შუამდგომ-
ლობის დაყენების შედეგად. შესაძლებელია, კანდიდატმა მისთვის 
უწყების და კითხვარის გაგზავნის ეტაპზე ვერ მოახდინა აცილების 
საფუძვლის იდენტიფიცირება, რაც საბოლოოდ მსაჯულთა  შერჩევის  
სხდომაზე  გამოიკვეთა.  ასეთ  შემთხევაში,  კანდიდატს  არ ერთმევა 
უფლება და ვალდებულიც  კია განაცხადოს  თვითაცილება.  

თვითაცილების  შუამდგომლობა  დასაბუთებული  უნდა  იყოს.  ეს  
ბუნებრივი მოთხოვნაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნაფიც  მსაჯუ-
ლთა კანდიდატებს შესაძლებლობა მიეცემათ ბოროტად გამოიყე-
ნონ თვითაცილების უფლება და თავი აარიდონ საკუთარი 
მოვალეობის, მონაწილეობა მიიღონ მართლმსაჯულების განხორ-
ცილებაში  ნაფიც  მსაჯულებად, შესრულებას. 

აცილებისა და თვითაცილების საკითხის გადაწყვეტის შემდეგ 
ნაფიცი მსაჯულობის კანდიდატთა რაოდენობა იკლებს. თუ ასეთი 
კლების შედეგად კანდიდატთა რაოდენობა სიაში 14  ნაკლები  
იქნება,  სასამართლო  არა  უმეტეს  10  დღით  გადადებს  სხდომას  
და  იწყებს  კანდიდატთა ხელახალი მოწვევის პროცედურას.  
თუმცა,  წინა  პროცედურით  შერჩეული  მსაჯულები  რჩებიან  და  
მათ  დაემატებათ  ახალი  პროცედურის  შედეგად  მოწვეული  და  
შერჩეული მსაჯულები.99 

აცილების და თვითაცილების შემდეგ მსაჯულობის კანდი-
დატთაგან თორმეტს სხდომის თავმჯდომარე ნიშნავს ნაფიც 

                                                            
99 დ. კვაჭანტირაძე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის კომენტარები, თბილისი, 2015, 664-666 
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მსაჯულად, ხოლო ორს სათადარიგო მსაჯულად. თუმცა, 
მოსამართლეს შეუძლია დაამტკიცოს მეტი სათადარიგო მსაჯული. 
საქმის განხილვის მიმდინარეობისას, სხვადასხვა მიზეზით, ნაფიც 
მსაჯულთა რაოდენობა შეიძლება შემცირდეს. ასეთი მიზეზი 
შეიძლება იყოს მსაჯულის ავადმყოფობა ან კანონის დარღვევა, რაც 
მსაჯულის დათხოვნის საფუძველი გახდა. ზოგიერთი სახის 
კანონის დარღვევა სისხლისსამართლებრივად დასჯად  ქმედება-
საც  კი  წარმოადგენს.   მაგალითად,  ნაფიც  მსაჯულთა  თათბირის 
და კენჭისყრის საიდუმლოების დარღვევა. ნაფიცი მსაჯულის 
დათხოვნის და მის მიერ მოვალეობათა შეუსრულებლობის 
შემთხვევებში საქმის განხილვაში ერთვება სათადარიგო ნაფიცი 
მსაჯული.100  

საბოლოოდ, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემადგენლობაში არ 
უნდა იყოს ექვსზე ნაკლები მსაჯული ნაკლებად მძიმე კატეგო-
რიის დანაშაულის საქმეზე, რვაზე ნაკლები მძიმე კატეგორიის 
დანაშაულთა საქმეებზე და ათზე ნაკლები განსაკუთრებით მძიმე 
კატეგორიის დანაშაულთა საქმეებზე.101 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო არ არის მუდმივმოქმედი.  ნაფიცი  
მსაჯულები  იკრიბებიან პერიოდულად და განიხილავენ  სისხლის  
სამართლის საქმეს პირველი ინსტანციით,  როდესაც  წარდგენილი  
ბრალიდან  გამომდინარე, საქმე მათი განსჯადია. 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 226-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილი მოიცავს იმ ჩამონათვალს, თუ რა შემთხვევაში განიხილავს 
საქმეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. უპირველესად, ეს გახლავთ 
თავად ბრალდებულის უფლება, გააკეთოს არჩევანი საერთო 
სასამართლოსა და ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შორის. ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლო საქმეს არსებითად განიხილავს მხოლოდ 

                                                            
100 იქვე: 667 
101 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, 27-ე მუხლი 
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იმ შემთხვევაში, თუ ამის სურვილს გამოთქვამს თავად ბრალ-
დებული. პროკურორი არ არის უფლებამოსილი, მოითხოვოს 
საქმის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განხილვა და არც 
სასამართლოა უფლებამოსილი, თავისი ინიციატივით დაადგინოს, 
რომ საქმე განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ.  მეორე და 
აუცილებელი გარემოება, რომ საქმე განიხილოს ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლომ,  არის  ის,  რომ  ბრალად  წარდგენილი  ქმედება  
სასჯელის სახით ითვალისწინებდეს თავისუფლების აღკვეთას. 
მაგალითად,  თუ  პირს  ბრალად  აქვს წარდგენილი  საქართველოს 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125-ე  მუხლის  1-
ლი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება (ცემა), ის ვერ  
მოითხოვს მისი საქმის ნაფიც  მსაჯულთა სასამართლოს მიერ  
განხილვას, რამდენადაც აღნიშნული ქმედებისთვის სისხლის  
სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლი სასჯელის სახით არ 
ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას. 

მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექ-
სის თანახმად, ბრალდებულის უფლებაა, ისარგებლოს ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს მიერ მისი საქმის განხილვის უფლებით 
ან უარი თქვას ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ მისი საქმის 
განხილვის უფლებაზე, სისხლის სამართლის პროცესი ითვალის-
წინებს ისეთ შემთხვევებს, როდესაც შესაძლოა ბრალდებულს 
შეეზღუდოს აღნიშნული არჩევანის გაკეთების უფლება.  

მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე, საქმის განმხილველი 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით და საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარის თანხმობით, საქმე შესაძლოა 
განხილულ იქნეს მოსამართლის მიერ ნაფიცმსაჯულთა მონაწი-
ლეობის გარეშე, თუ დანაშაულის სიმძიმიდან ან ხასიათიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია, საფრთხე შეექმნას ნაფიც მსაჯულთა 
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან სხვაგვარად არსებითად იქნეს 
ხელყოფილი მათი ხელშეუხებლობა. 
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ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობის გარეშე მოსამართლის მიერ 
საქმის განხილვა დასაშვებია, ასევე, იმ  შემთხვევაში, როდესაც  
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ჩატარება არსებითად დაარღვევს 
ობიექტური და სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, რაც 
გულისხმობს ისეთი გარემოებების არსებობას, როდესაც საზო-
გადოებაში წინასწარ არის შექმნილი აზრი პირზე, როგორც  
დამნაშავეზე,  ან  პირიქით,  ფართოდ  არის  გავრცელებული  აზრი  
მის  უდანაშაულობაზე,  რაშიც  ხშირად  მასმედიის  საშუალებები  
აქტიურად  მონაწილეობენ.   

ამ  მხრივ  სასამართლო  პრაქტიკაში  მხოლოდ  ერთი  შემთხვევა  
ფიქსირდება,  როდესაც  ბრალდების  მხარემ  ნაფიც  მსაჯულთა  
სასამართლოს  მიერ  საქმის  განხილვისას,  მას  შემდეგ,  რაც  
მსაჯულებმა  ვერ  მიიღეს  ვერდიქტი  და  დანიშნულ  იქნა  ნაფიც  
მსაჯულთა ახალი შემადგენლობის შერჩევის სხდომა,  იშუამდგომ-
ლა  საქმის  ნაფიც  მსაჯულთა  მონაწილეობის გარეშე განხილვა იმ 
მოტივებით, რომ საზოგადოებაში არსებული განწყობა (დაუცვე-
ლობის განცდა, წინასწარ შექმნილი მიდგომა, რომ ბრალდებული 
დამნაშავეა ასევე,  განცდა,  რომ  ნაფიც  მსაჯულთა  სისტემამ  ვერ  
გაამართლა)  აისახებოდა  ნაფიც  მსაჯულებზე, გადაწყვეტილების 
მიღებისას ისინი ვერ იქნებოდნენ ობიექტურები და მიუკერძოე-
ბლები, რითაც დაირღვეოდა ობიექტური და სამართლიანი 
სასამართლოს უფლება, რაც სასამართლოს მიერ არ იქნა გა-
ზიარებული, რამდენადაც მოსამართლემ მიიჩნია, რომ  მოცემულ  
შემთხვევაში  სახეზე  არ  იყო  ის  საფრთხეები,  რაზეც  ბრალდე-
ბის  მხარე  აპელირებდა და ასეთი საფრთხეების არარსებობის პი-
რობებში საქმის ნაფიც მსაჯულთა მონაწილეობის გარეშე 
განხილვით დაირღვეოდა ბრალდებულის არჩევანის უფლება, 
საქმე განეხილა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს. საინტერესოა, 
რომ აღნიშნულ საქმეზე თავად ბრალდებულმა უარი არ თქვა 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოზე, მიუხედავად იმისა, რომ, საზო-
გადოებაში გავრცელებული აზრის თანახმად, ის მართლაც დამნა-
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შავედ მიიჩნეოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სასამართ-
ლო  პრაქტიკაში ეს საქმე ჯერჯერობით ერთადერთია, როდესაც  
ნაფიცმა  მსაჯულებმა  ვერ  გამოიტანეს  ვერდიქტი. სხვა ყველა  
შემთხვევაში ნაფიცმა მსაჯულება გამოიტანეს ვერდიქტი - გა-
მამართლებელი ან გამამტყუნებელი.102 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი აწესრი-
გებს ნაფიცი მსაჯულებითვის მისაცემი განმარტებების ფარგლებს. 
ამ კოდექსის 231-ე მუხლის მიხედვით უპირველესი, რაც 
მოსამართლემ უნდა დაიცვას ნაფიცი მსაჯულებისთვის განმარტე-
ბების მიცემისას,  არის  ის,  რომ  არ  გამოხატოს  თავისი  პირადი  
შეხედულება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთა გადაწყვე-
ტაც ნაფიც მსაჯულთა კომპეტენციას განეკუთვნება. სხდომის 
თავმჯდომარე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს აძლევს განმარტე-
ბებს გამოსაყენებელი კანონის თაობაზე. მიცემული განმარტებები 
სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს როგორც საქართველოს კონსტი-
ტუციასთან, ასევე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და 
საქართველოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებთან. 

სხდომის თავმჯდომარე ნაფიც მსაჯულებს განუმარტავს: ბრალდე-
ბის შინაარსს და მის სამართლებრივ საფუძველს; მტკიცებულე-
ბათა შეფასების ძირითად წესს; უდანაშაულობის პრეზუმფციის 
ცნებას და იმ გარემოებას, რომ ყოველგვარი ეჭვი ბრალდებულის 
სასარგებლოდ წყდება; რომ გამამტყუნებელი ვერდიქტი უნდა 
ემყარებოდეს სხდომის თავმჯდომარის მიერ განმარტებულ კანონს 
და სასამართლო განხილვის დროს გამოკვლეულ, ეჭვის გა-
მომრიცხავ მტკიცებულებათა ერთობლიობას; რომ სხდომის 
მიმდინარეობისას მათ უფლება აქვთ, აწარმოონ და გამოიყენონ 
ჩანაწერები, რომ ვერდიქტი უნდა ემყარებოდეს მხოლოდ 
სასამართლო პროცესის დროს გამოკვლეულ მტკიცებულებებს, 
                                                            
102 შ. გუნცაძე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
კომენტარები, თბილისი, 2015, 670-674 
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რომ არც ერთი მტკიცებულება არ უნდა იქნეს მიღებული 
მხედველობაში სხვისი მითითებით, რომ ვერდიქტი არ უნდა იქნეს 
გამოტანილი ვარაუდის საფუძველზე ან დაუშვებელ მტკიცებულე-
ბათა გამოყენებით; თითოეულ წარდგენილ ბრალდებაზე ვერდიქ-
ტის გამოტანის წესს; რომ ჯერ კენჭი უნდა უყარონ ყველა 
წარდგენილ ბრალდებაზე გამამართლებელ ვერდიქტს. თუ 
ვერდიქტი ვერ მიიღება, კენჭი ეყრება გამამტყუნებელ ვერდიქტს 
ბრალდების სიმძიმის მზარდი თანამიმდევრობით; რომ მათ ხელი 
უნდა მოაწერონ თითოეული ბრალდებისათვის წარდგენილი 
ვერდიქტის ფორმებიდან მხოლოდ ერთს, გამამართლებელი ან 
გამამტყუნებელი ვერდიქტის ფორმას. 

სხდომის თავმჯდომარე არ არის შეზღუდული აღნიშნული  
ჩამონათვალით და უფლებამოსილია, ნაფიც მსაჯულებს მისცეს 
განმარტება ყველა იმ გარემეობის ირგვლივ, რასაც ის აუცი-
ლებლად მიიჩნევს იმისათვის, რომ ნაფიც მსაჯულებს გაუმარტივ-
დეთ როგორც მიღებული ინფორმაციის შეფასება, ასევე, საქმეზე 
გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ 
შეიძლება რაიმე სახის მინიშნების გაკეთება კონკრეტული პირის 
უდანაშაულობასთან ან დამნაშავეობასთან დაკავშირებით. 

სხდომის თავმჯდომარე ნაფიცი მსაჯულებისთვის განმარტებების 
მიცემისას მათ, ასევე, განუმარტავს სამართლებრივი ტერმინების 
ცნებებს, ისეთს, როგორიცაა მტკიცებულება, უდანაშაულობის  
პრეზუმფცია  და  ა.შ.  თითოეული  ტერმინი  განმარტებულ  უნდა  
იქნეს  საფუძვლიანად და ამომწურვად, რათა ნაფიც მსაჯულებს არ 
დარჩეთ კითხვები მხარეთა მიერ გამოყენებულ ტერმინებთან 
დაკავშირებით. მართალია, რთულია (ხანდახან შეუძლებელიც) 
იურიდიული ცნებების ზედმიწევნით გასაგებად მიწოდება ყველა 
მსაჯულისთვის, თუმცა შესაძლებელია ინფორმაციის იმგვარად 
მიწოდება, რომ მათთვის ნათელი იყოს იმ ტერმინების მნიშვნე-
ლობა და შინაარსი, რომლებსაც გვერდს ვერ აუვლის სასამართლო. 
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მნიშვნელოვანია,  რომ  თავად  მხარეებმაც  მიაქციონ  ყურადღება  
აღნიშნულ  საკითხს  და  სამართლებრივი ტერმინის გამოყენებისას 
ან უშუალოდ თავად განმარტონ გამოყენებული ტერმინის მნიშვნე-
ლობა, ან საერთოდ მოერიდონ ასეთი ტერმინების გამოყენებას და 
მსაჯულებს ინფორმაცია მიაწოდონ მათთვის მარტივად გასაგებ 
ენაზე. აღნიშნული განმარტებები მსაჯულებს უნდა გადაეცეთ 
სათათბირო ოთახშიგასვლამდე წერილობითი ფორმით.   

სხდომის თავმჯდომარის განმარტებების მოსმენის შემდეგ ნაფიც 
მსაჯულებს უფლება აქვთ, სხდომის თავმჯდომარეს წერილობით 
დაუსვან დამატებითი შეკითხვები. რაც უფრო ნათელი და  
მკაფიოა  ნაფიც  მსაჯულთათვის  მიცემული  განმარტებები,  მით  
ნაკლებია მათი მხრიდან  დამატებითი  შეკითხვების  დასმა.  ამავ-
დროულად,  იმის  გათვალისწინებით,  რომ  ნაფიც  მსაჯულებს  არ  
დარჩეთ  პასუხგაუცემელი  კითხვები,  მათ  ეძლევათ  დამატებითი  
შეკითხვების დასმის შესაძლებლობა. 

მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე, სხდომის თავმჯდომარე 
ვალდებულია, ასევე, ნაფიც მსაჯულებს განუმარტოს, რომ 
ბრალდებულმა შესაძლოა ჩაიდინა შედარებით ნაკლებად მძიმე 
დანაშაული, რომლის შემადგენლობის ელემენტებს შეიცავს 
წარდგენილი ბრალდებით გათვალისწინებული დანაშაულის 
ელემენტები. ამ შემთხვევაში ნაფიც მსაჯულებს დამატებით უნდა 
წარედგინოთ გამამტყუნებელი ვერდიქტის ფორმა და მათ ხელი 
უნდა მოაწერონ თითოეული ბრალდებისათვის წარდგენილი 
ვერდიქტის ფორმებიდან მხოლოდ ერთს - გამამართლებელი ან 
გამამტყუნებელი ვერდიქტის ფორმას.103 

ნაფიცი მსაჯულების შემადგენლობიდან ხდება უფროსი მსაჯუ-
ლის არჩევა. აღნიშნული განპირობებულია იმით, რომ ნაფიცი 
მსაჯულებიდან ერთ-ერთმა შეასრულოს სხდომის თავმჯდომარის 

                                                            
103 იქვე: 684-685 
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მოვალეობა, რაც დაკავშირებულია ნაფიც მსაჯულთა სასამართ-
ლოს თათბირის წარმართვასთან, რაშიც არ მონაწილეობს  სხდომის  
თავმჯდომარე,  ასევე,  უზრუნველყოს ნაფიც  მსაჯულთა მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილებების შედგენა და მათი სასამართლო 
სხდომაზე გამოცხადება. 

კანონის თანახმად, უფროსი მსაჯული თავმჯდომარეობს ნაფიც-
მსაჯულთა სასამართლოს თათბირს, ნაფიცმსაჯულთა სასამართ-
ლოს სახელით წერილობითი შეკითხვით მიმართავს სხდომის 
თავმჯდომარეს, აჯამებს კენჭისყრის საერთო შედეგებს, ადგენს 
შესაბამის დოკუმენტებს, ხელს აწერს ვერდიქტს და სასამართლო 
სხდომაზე აცხადებს მას. 

უფროს მსაჯულს ნაფიცი მსაჯულთა შემადგენლობიდან წი-
ლისყრის საფუძველზე თავდაპირველად ნიშნავს სხდომის 
თავმჯდომარე, ხოლო უფროსი მსაჯულის გათავისუფლების 
შემთხვევაში  უფროს  მსაჯულს  უკვე  ირჩევს  ნაფიც  მსაჯულთა  
სასამართლო  თავისი  შემადგენლობიდან. საპროცესო  კანონით  
არ  არის  განსაზღვრული  უფროსი  მსაჯულის  გათავისუფლების  
შემთხვევები და, შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი პირდაპირ არ 
არის მოწესრიგებული სისხლის სამართლის საპროცესო კო-
დექსით, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში სასამართლომ უნდა 
იხელმძღვანელოს ზოგადად ნაფიცი მსაჯულის მოვალეობისგან 
გათავისუფლებისა და აცილების წესით.104 

ნაფიცი მსაჯულები უფროსი მსაჯულის დანიშვნის (არჩევის) 
შემდეგ ფეხზე ამდგარი დებენ  შემდეგი  შინაარსის  ფიცს:  
„ვფიცავ,  პატიოსნად  და  მიუკერძოებლად  აღვასრულო  ნაფიცი 
მსაჯულის მოვალეობა, გავითვალისწინო ყველა კანონიერი 
მტკიცებულება, გადაწყვეტილება მივიღო შინაგანი რწმენის 
საფუძველზე, როგორც შეეფერება სამართლიან ადამიანს!“ 

                                                            
104 იქვე: 692 
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ფიცის ტექსტს კითხულობს სხდომის თავმჯდომარე, ხოლო 
წაკითხვის შემდგომ მსაჯულები სიაში რიგითობის მიხედვით 
ადასტურებენ ფიცის დადებას სიტყვით: „ვადასტურებ“. ანალო-
გიურად დებენ ფიცს სათადარიგო მსაჯულებიც. ფიცის დადების 
პროცედურა შეიტანება სასამართლო სხდომის ოქმში.  ნაფიცი და 
სათადარიგო მსაჯულების მიერ ფიცის დადება სავალდებულოა.105 

ფიცის დადების შემდეგ ნაფიც მსაჯულებს განემარტებათ 
თვიანთი უფლებები. საქართველოს საპროცესო კოდექსის 235-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით მსაჯულებს აქვთ შემდეგი 
უფლებები: სასამართლოსგან მიიღონ განმარტება გამოსაყენებელი 
კანონის თაობაზე; მიიღონ წინასწარი ინფორმაცია საქმის  
გარემოებებისა და გამოსაკვლევი მტკიცებულებების შესახებ; 
სასამართლო სხდომის დროს მიიღონ დამატებითი განმარტება: 
სხდომის თავმჯდომარისაგან კანონის შესახებ, მოწმეთაგან   
ფაქტობრივი გარემოებების შესახებ, მხარეთაგან დასკვნითი სიტ-
ყვების შესახებ; ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს თათბირის დროს 
მიიღონ დამატებითი განმარტება მოსამართლისგან კანონის 
შესახებ. მითითებულ განმარტებებს ნაფიცი მსაჯულები იღებენ 
წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. 

ნაფიც მსაჯულებს უფლება აქვთ, წინასწარ მიიღონ ინფორმაცია 
განსახილველი საქმის გარემოებებისა და გამოსაკვლევი მტკიცებუ-
ლებების შესახებ. კერძოდ, სხდომის თავმჯდომარე ნაფიც 
მსაჯულებს განუმარტავს, თუ რაში ედება ბრალი ბრალდებულს 
(ბრალდების შინაარსი და მისი სამართლებრივი საფუძველი), 
ასევე, აწვდის ინფორმაციას გამოსაკვლევი მტკიცებულებების  
შესახებ,  თუ  ვინ  არის  დასაკითხი  და  რა  სახის  წერილობითი  
მტკიცებულებებია გამოსაკვლევი. სხდომის თავმჯდომარე ვალდე-
ბულია, ნაფიც მსაჯულებს განუმარტოს, რომ  მტკიცებულება  არის  
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მოწმის მიერ ფიცის ქვეშ მიცემული ჩვენება და ყველა ის  
დოკუმენტი  და  ნივთი, რაც მტკიცებულების  სახით  დაშვებულია  
სასამართლო  სხდომაზე.  ამავდროულად  უნდა განუმარტოს,  რომ  
მტკიცებულების წონა ფაქტთან მიმართებით არ არის დამოკი-
დებული  მოწმეთა  რაოდენობაზე  და არც  ერთ  მტკი  ცებულებას 
არ აქვს წინასწარ  დადგენილი ძალა. ნაფიც  მსაჯულებს, ასევე, 
განემარტებათ, რომ როდესაც მხარეები შესავალ და დასკვნით 
სიტყვებში მიმოიხილავენ საქმეს, მხარეთა განმარტებები არ 
წარმოადგენს მტკიცებულებებს და მტკიცებულებებია მხოლოდ 
მოწმეთა პასუხები მხარეთა მიერ დასმულ შეკითხვებზე. 

ნაფიც მსაჯულებს სათათბირო ოთახში  გასვლამდე  გადაეცემათ  
სასამართლო  სხდომის  ოქმი, გარდა  იმ  ნაწილებისა, რომლებიც  
ეხება დაუშვებელ მტკიცებულებებს. სხდომის თავმჯდომარე 
ნაფიც მსაჯულებს განუმარტავს, რომ ოქმში დაფიქსირებულია 
ყველაფერი, რაც სასამართლო სხდომაზე ითქვა და მათ აქვთ 
უფლება, მოისმინონ სხდომის ოქმის აუდიოჩანაწერი. როგორც  
წესი, სასამართლოში მიმდინარეობს სხდომის ოქმის  აუდიოჩაწე-
რა. იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ტექნიკური ხარვეზის გამო, 
ვერ მოხდა სასამართლო სხდომის მიმდინარეობის აუდიოჩაწერა, 
ნაფიც მსაჯულებს აქვთ შესაძლებლობა, გაეცნონ წერილობით 
შედგენილ სხდომის ოქმს.106 

ნაფიც მსაჯულებს უფლებებთან ერთად აკისრიათ გარკვეული 
სახის მოვალეობები, რაც განსაზღვრულია საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 236-ე მუხლით. ნაფიცი  
მსაჯულები  ვალდებული  არიან:  სხდომის  მიმდინარეობისას  არ  
დატოვონ სასამართლო სხდომის დარბაზი; ვერდიქტის  გამოტა-
ნამდე  არ  გაამჟღავნონ  საქმის  განხილვისას მიღებული ინფორმა-
ცია ან გამოთქვან საკუთარი აზრი განსახილველ საქმესთან 

                                                            
106 იქვე: 693-695. 



 73 

დაკავშირებით; არ დაამყარონ ურთიერთობა განსახილველი საქ-
მის გარემოებებთან დაკავშირებით სხდომის თავმჯდომარის გარ-
და სხვა პირებთან. თითოეული  ნაფიცი  მსაჯული  (მათ  შორის,  
სათადარიგო  მსაჯული)  ესწრება სასამართლო სხდომას  სრულად,  
საქმის  განხილვის დაწყებიდან  მისი  განხილვის  დასრულებამდე. 
ნაფიცი მსაჯული აქტიურად არის ჩართული სხდომის მიმდი-
ნარეობაში, რაც გულისხმობს მისი მხრიდან შეკითხვების დასმას 
მოწმისთვის მისთვის საინტერესო საკითხებზე, თუმცა ნაფიც 
მსაჯულს აკისრია ვალდებულება, არ გაამჟღავნოს საქმის განხილ-
ვისას მიღებული ინფორმაცია და წინასწარ არ გამოთქვას საკუთა-
რი აზრი განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, აღნიშნული გახდება მისი აცილების საფუძველი. 

ნაფიც მსაჯულს განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით  ურთი-
ერთობის დამყარების უფლება აქვს მხოლოდ ამ საქმის განმხილ-
ველი სასამართლოს სხდომის თავმჯდომარესთან. შესაძლოა, 
ნაფიც მსაჯულს რაიმე სახის პირადი ურთიერთობა (მეგობრობა, 
ნაცნობობა, ნათესაური კავშირი) ჰქონდეს რომელიმე მოსამართ-
ლესთან, თუმცა მას არ აქვს უფლება, იმ საქმის გარემოებებთან 
დაკავშირებით, რომელი საქმის განხილვაშიც ის მონაწილეობს 
ნაფიც მსაჯულად, რაიმე სახის შეკითხვები დაუსვას სხვა 
მოსამართლეს, გარდა თავად ამ საქმის განმხილველი სასამართ-
ლოს სხდომის თავმჯდომარისა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ნაფიცი 
მსაჯული სხდომის თავმჯდომარისგან ვერ მიიღებს მისთვის 
დამაკმაყოფილებელ პასუხს და მას კვლავ დარჩება გარკვეული 
კითხვები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მას უფლება 
აქვს, დამატებით დაუსვას მოსამართლეს შეკითხვა, თუმცა 
არავითარ შემთხვევაში  არ  უნდა  დაამყაროს  ურთიერთობა  სხვა  
მოსამართლესთან  განსახილველ  საქმესთან დაკავშირებით. 

გარდა ამისა, ნაფიც მსაჯულებს ეკრძალებათ, მოიძიონ  ინფორმა-
ცია  განსახილველ  საქმესთან დაკავშირებით სხდომის ფარგლებს 
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გარეთ და დაარღვიონ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს  თა-
თბირისა  და  კენჭისყრის  საიდუმლოება.  ნაფიც  მსაჯულთა  
თათბირის  შინაარსი ცნობილია მხოლოდ ნაფიცი მსაჯულებისთ-
ვის, მათ არ აქვთ თათბირის საიდუმლოების გამჟღავნების უფლე-
ბა, ნაფიც მსაჯულთა თათბირის შინაარსი უცნობია, ასევე, 
სხდომის თავმჯდომარისთვის. 

საიდუმლოებას წარმოადგენს, ასევე, ნაფიც მსაჯულთა კენჭისყრის 
შედეგები. ცნობილი ხდება მხოლოდ მათ მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება. საჯაროდ ცხადდება მხოლოდ მათ მიერ 
გამოტანილი ვერდიქტი. უცნობი რჩება, თუ როგორ გადანაწილდა 
ხმები კენჭისყრისას.107 

 სისხლის  სამართლის  საპროცესო  კოდექსი,  საქართველოს  
კონსტიტუციასთან  და  სხვა  ნორმატიულ  აქტებთან  ერთად,  
უზრუნველყოფს ბრალდებულის უფლებების დაცვას. ბრალდებუ-
ლის უფლების დაცვას ემსახურება საპროცესო კოდექსის 238-ე 
მუხლიც, რომელიც კრძალავს ნაფიცი მსაჯულებისთვის ბრალდე-
ბულის წარსული ნასამართლობის ან ნებისმიერი სხვა მტკი-
ცებულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელსაც არ აქვს 
კავშირი წარდგენილ ბრალდებასთან. ნორმის მიზანია,  
ბრალდების  მხარემ  არ  გააკეთოს  ისეთი  განცხადება, რაც ხელს 
შეუშლის ნაფიც მსაჯულებს, გადაწყვეტილება მიიღონ მხოლოდ 
საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე. 

აღნიშნული  ნორმა  დაუშვებლად  მიიჩნევს  საქმეში  არარსებული  
ფაქტების  ხსენებას.  იმ შემთხვევაში, თუ მხარე მაინც მიუთითებს 
ასეთ ფაქტებზე, მოწინააღმდეგე მხარემ პროტესტი უნდა  გა-
მოთქვას  და მოითხოვოს, მოსამართლემ შენიშვნა  მისცეს  
დამრღვევს, ხოლო ნაფიც მსაჯულებს ხელახლა წაუკითხოს 
მტკიცებულების განმარტება. 
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საქმეზე  ფინჩი  აშშ-ს  წინააღმდეგ108, მიუღებლად  იქნა  მიჩნეული  
პროკურორის  მიერ ნასამართლობის  მქონე  ბრალდებულის  
ჩვენების  დახასიათება,  როდესაც  ის  პროკურორმა დაახასიათა 
როგორც ქურდობაში და ნარკოტიკებით ვაჭრობაში მსჯავრდე-
ბული. 

საპროცესო კოდექსის 238-ე  მუხლით დადგენილი აკრძალვები 
ემსახურება იმ მიზანს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული 
ნებისმიერი ამგვარი ინფორმაციის მიწოდებით ბრალდებულის 
მიმართ ნაფიცი მსაჯულების უარყოფითი განწყობის შექმნა და 
მსაჯულთა ემოციებზე არამართებული ზეგავლენის მოხდენა, რაც 
ბრალდებულს უსპობს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, 
რომელიც გარანტირებულია ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6 მუხლით.109 

ნაფიც მსჯულთა თათბირის მიმდინარეობის ეტაპი ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ეტაპია სისხლის სამართალწარმოებისათვის, 
ვინაიდან სწორედ ამ ეტაპზე ხდება ნაფიც მსაჯულთა მიერ 
მთავარი ამოცანის შესრულება, რაც გამოიხატება მათ მიერ 
გადაწყვეტილების ვერდიქტის მიღებაში, რა დროსაც ისინი 
აბსოლუტურად დამოუკიდებელნი არიან. ეს არის ყველა  ნაფიცი  
მსაჯულისთვის  ყველაზე  საპასუხისმგებლო  მომენტი  მთელი  
სამართალწარმოების მიმდინარეობისას, რამდენადაც მათ უნდა 
გადაწყვიტონ ადამიანის ბედი. 

მოსამართლის (სხდომის თავმჯდომარის) განმარტებებისა და 
მითითებების მოსმენის შემდეგ  ნაფიცი  მსაჯულები  გადიან  
სათათბირო  ოთახში  საბოლოო  გადაწყვეტილების  მისაღებად.  
თათბირი  მიმდინარეობს  მხოლოდ  ნაფიც  მსაჯულთა  წრეში  და  

                                                            
108 Finch v Unites States 867A.2d222.227, (D.C.2005) < https://goo.gl/vvrYaL  > 
109 შ. გუნცაძე, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
კომენტარები, თბილისი, 2015, 698 
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დაუშვებელია თათბირის დროს სხვა გარეშე პირების დასწრება. 
არავის არააქვსუფლება, იმყოფებოდეს სათათბირო ოთახში, მათ 
შორის, სხდომის თავმჯდომარეს, და რაიმესახით გავლენა 
მოახდინოს ნაფიცმსაჯულთა  მიერ ვერდიქტის  მიღებაზე.  

ნაფიც მსაჯულთა თათბირს წარმართავს უფროსი მსაჯული. 
თათბირის დროს ნაფიც მსაჯულებს უფლება აქვთ, მოითხოვონ 
სასამართლოში განხილული ყველა მტკიცებულება, სხდომის 
აუდიოჩანაწერის სახით. ყველა ნაფიც მსაჯულს თანაბრად აქვს 
შესაძლებლობა, მიიღოს  მონაწილეობა  საქმის  განხილვაში  და  
გამოთქვას  თავისი  მოსაზრება.  ამ  შემთხვევაში უფროსმა ნაფიცმა 
მსაჯულმა უნდა უზრუნველყოს, რომ თათბირის მიმდინარეო-
ბისას არ დაუშვას ერთი მსაჯულის მიერ მეორეზე რაიმე სახის 
ზემოქმედების მოხდენა, თათბირი უნდა მიმდინარეობდეს კა-
ნონის ფარგლებში. თუკი ნაფიცი მსაჯული დაინახავს, რომ  
რომელიმე მსაჯული გამოხატავს აშკარა მიკერძოებას, ან  
ცდილობს,  გარკვეული  ზემოქმედება მოახდინოს დანარჩენ ნაფიც 
მსაჯულებზე, ან სხვაგვარად არღვევს კანონს, მაგალითად, 
უგულებელყოფს მოსამართლის მიერ მიცემულ მითითებებს, 
ითვალისწინებს იმ მტკიცებულებებს, რომლებიც სასამართლოში 
არ გამოკვლეულა და ა.შ., ამის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 
აცნობოს მოსამართლეს, რომელიც თავდაპირველად 
გააფრთხილებს ნაფიც მსაჯულს, ხოლო დარღვევის განმეორების 
შემთხვევაში დაითხოვს მას. აღნიშნული საფუძვლით 
მოსამართლე უფლებამოსილია, დაითხოვოს ნაფიცმსაჯულთა 
სრული შემადგენლობა და დანიშნოს ნაფიცმსაჯულთა ახალი 
შემადგენლობის შერჩევის სხდომის თარიღი. 

საქმის განხილვის შემდეგ უფროსი ნაფიცი მსაჯული თანმიმდევ-
რობით აყენებს კენჭისყრაზე თითოეულ საკითხს სხდომის 
თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული რიგითობითა და ფორმული-
რებით. კენჭისყრა არის ღია. ჯერ კენჭი ეყრება გამამართლებელ 
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ვერდიქტს ყველა წარდგენილ ბრალდებაზე. თუ ვერ იქნება 
მიღებული გამამართლებელი ვერდიქტი, კენჭი ეყრება უკვე 
გამამტყუნებელ ვერდიქტს ბრალდების სიმძიმის მზარდი თანა-
მიმდევრობით. 

ნაფიც მსაჯულთა თათბირის  ხანგრძლივობა დამოკიდებულია  
თითოეულ  განსახილველ საქმეზე. იგი მარტივ  საქმეზე  შეიძლება  
რამდენიმე წუთშიც დამთავრდეს, ხოლო რთულ საქმეზე შეიძლება 
მთელი დღეც გაგრძელდეს. 

არც ერთ ნაფიც მსაჯულს არ აქვს უფლება, თავი შეიკავოს ხმის 
მიცემისგან. თუ რომელიმე მსაჯული თავის იკავებს ხმის 
მიცემისგან, ნაფიც მსაჯულს აქვს ვალდებულება, აღნიშნულის 
თაობაზე დაუყოვნებლივ აცნობოს მოსამართლეს. ამ შემთხვე-
ვაშიც, მოსამართლე თავდაპირველად გააფრთხილებს ნაფიც 
მსაჯულს, ხოლო დარღვევის განმეორების შემთხვევაში დაითხოვს 
მას. ნაფიც  მსაჯულთა  მიერ  ხმის  მიცემა  ხორციელდება  სიაში  
მათი  რიგითობის  მიხედვით. სულ ბოლოს  ხმას  აძლევს  უფროსი  
ნაფიცი მსაჯული, რომელიც აჯამებს კენჭისყრის საერთო 
შედეგებს.110 

თუ სასამართლო განხილვის მიმდინარეობისას ან თათბირის 

პროცესში ნაფიცი მსაჯული მიიჩნევს, რომ სჭირდება დამატებითი 

განმარტებები კანონის, ფაქტობრივი გარემოებების, დასკვნითი 

სიტყვის შესახებ, იგი სხდომის თავმჯდომარეს წერილობით 

წარუდგენს დამატებითი განმარტებების თაობაზე მოთხოვნას 

შესაბამისი კითხვების მითითებით. სხდომის თავმჯდომარე, 

მხარეთა პოზიციების გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას 

აღნიშნულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით. სხდომის თავმჯდომარე 

                                                            
110 იქვე: 720-721 
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უფლებამოსილია მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე შეუზღუ-
დოს ნაფიც მსაჯულს წერილობითი მოთხოვნის წარდგენა.111 

ნაფიც მსაჯულებს გამოაქვთ ვერდიქტი გამამტყუნებელი ან  
გამამრთლებელი.  ნაფიც მსაჯულებს გადაწყვეტილება გამოაქვთ 
ფაქტების შესახებ. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 261-ე მუხლი ადგენს ვერდიქტის მიღების წესს. 
პირველი სამი საათის განმავლობაში მსაჯულებმა გადაწყვეტი-
ლება უნდა მიიღონ ერთხმად. თუ ეს ვერ მოხერხდა, მუხლის მე-4 
ნაწილი ადგენს გადაწყვეტილების მიღების სხვაგვარ პროცე-
დურას. თუ ნაფიც მსაჯულებს არ შესწევთ უნარი გამოიტანონ 
ვერდიქტი, სხდომის თავმჯდომარე კიდევ ერთხელ  განუმარტავს  
მსაჯულებს  ვერდიქტის  მნიშვნელობას,  ასევე  არკვევს,  ხომ  არ  
არის ისეთი მსაჯული, რომელიც უარს აცხადებს მსჯელობაში 
მონაწილოებაზე ან რომელსაც აღმოაჩნდა ისეთი საფუძველი, რაც 
მას არ განუცხადებია მსაჯულთა შერჩევის დროს. თუ მსაჯულებმა 
სათათბირო ოთახში დაბრუნებიდან მომდევნო სამი საათის 
განმავლობაშიც ვერ მიიღეს ვერდიქტი, მოსამართლეს აქვს 
ალტერნატიული მოქმედების შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ 
მისცეს მსაჯულებს დამატებით გონივრული ვადა ან დაითხოვოს 
მსაჯულთა სრული შემადგენლობა და დანიშნოს ნაფიც  
მსაჯულთა  ახალი  შემადგენლობის  შერჩევის სხდომის თარიღი. 
თუ ამ ახალმა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომაც ვერ შეძლო 
გადაწვეტების მიღება, ბრალდებული ითვლება გამართლებულად. 

ამავე მუხლის მე-7 ნაწილით დადგენილია მოსამართლის 
მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება, გადახედოს ნაფიცი 
მსაჯულების მიღებულ გადაწყვეტილებას, გამამტყუნებელ ვერ-
დიქტს და გააუქმოს იგი, თუკი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 
ვერდიქტი აშკარად ეწინააღმდეგება მტკიცებულებათა ერთობლი-

                                                            
111 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 257 



 79 

ობას, უსაფუძვლოა და გამამტყუნებელი ვერდიქტის გაუქმება  
სამართლიანი  მართლმსაჯულების  აღსრულების  ერთადერთი  
შესაძლებლობაა. ნორმის ფორმულირების გათვალისწინებით, 
შეიძლება დავასკვნათ, რომ უნდა არსებობდეს ვერდიქტის აშკარა, 
თვალსაჩინო წინააღმდეგობა მტკიცებულებათა ერთობლიობას-
თან. სასამართლოსთვის ასეთი უფლებამოსილების მინიჭება 
გამართლებულია, რამდენადაც სხვაგვარად შეიძლება მოხდეს 
ბრალდებულის კონსტიტუციური უფლების განაჩენის მხოლოდ 
უტყუარ მტკიცებულებებზე დაყრდნობის შესახებ, დარღვევა.112 

მას შემდეგ, რაც უფროსი მსაჯული ხელს მოაწერს ვერდიქტს, 
მსაჯულები ბრუნდებიან სხდომის დარბაზში. თუმცა, ვერდიქტი 
პირდაპირ არ ცხადდება. თავდაპირველად ვერდიქტი  გადაეცემა  
სხდომის  თავმჯდომარეს, რომელიც  ამოწმებს  სამ  საკითხს:  
სწორი  კენჭისყრის შედეგად არის თუ არა ვერდიქტი მიღებული; 
ხომ არ არის აშკარა წინააღმდეგობა ვერდიქტის ფორმებს შორის 
და თითოეულ ბრალდებაზე თუ არის გამოტანილი ვერდიქტი. თუ 
ერთ-ერთი აღნიშნული საკითხი არასწორადაა გადაწყვეტილი, 
სხდომის თავმჯდომარის მითითებით, მსაჯულები გადიან 
სათათბირო ოთახში ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. თუ ყველაფერი 
წესრიგშია ან ხარვეზი აღმოფხვრილია, უფროსი მსაჯული 
სხდომის დარბაზში საჯაროდ  აცხადებს  ვერდიქტს.  ამის  შემდეგ  
სხდომის  თავმჯდომარე  მადლობას  უხდის  მსაჯულებს და 
დაითხოვს მათ, თუ სასაჯელის დანიშვნის სხდომაზე ისინი არ 
იქნებიან მიწვეულნი. სასჯელის დანიშვნის სხდომა გულისხმობს, 
ნაფიცი მსაჯულების გამამტყუნებელი ვერდიქტის გამოტანის 
შემთხვევაში ჩანიშნულ სხდომას, რომელზედაც უკვე სხდომის 
თავმჯდომარე ადგენს სასჯელს, მის სახესა და ზომას. 

                                                            
112 გ. დადეშქელიანი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის კომენატარები, თბილისი, 2015, 727. 
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გამამართლებელი ვერდიქტის შემთხვევაში, გამართლებული 
დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს და მოსამართლე ვალ-
დებულია დაუყოვნებლივ გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩე-
ნი. განაჩენი არ საბუთდება საერთო წესით.113 

ნაფიცი მსაჯულების მიერ გამამტყუნებელი ვერდიქტის გამოტა-
ნის შემთხვევაში, სხდომის თავმჯდომარე ნიშნავს  სასჯელის  
დანიშვნის  სხდომას.  ამასთან,  ამ  სხდომაში  შეიძლება  კვლავაც  
მონაწილეობდნენ  ნაფიცი  მსაჯულები,  რაც  მხარეთა  ნებაზეა  
დამოკიდებული.  კერძოდ, თუ რომელიმე მხარე არ იქნება წი-
ნააღმდეგი, მსაჯულები მონაწილეობას იღებენ სასჯელის  დანიშვ-
ნის  სხდომაში  და  მნიშვნელოვანი  ფუნქციაც  აკისრიათ.  მათ  
აქვთ უფლებამოსილება, ხმათა უმრავლესობით, სხდომის  თავმ-
ჯდომარეს  მისცენ  სასჯელის  შემსუბუქების  ან  დამძიმების  
რეკომენდაცია. ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაციის გაცემის 
შემთხვევაში, სხდომის თავმჯდომარე შეზღუდული იქნება 
გარკვეული ფარგლებით, რაც ამ მუხლშია დადგენილი. კერძოდ, 
სასჯელის შემსუბუქების რეკომენდაციის გაცემის შემთხვევაში, 
მოსამართლეს არ აქვს უფლება მსჯავრდებულს დაუნიშნოს 
მისთვის წარდგენილი მუხლისთვის სისხლის სამართლის 
კოდექსით დადგენილი მაქსიმალური ზღვრის ორ მესამედზე 
მეტი. ხოლო სასჯელის დამძიმების რეკომენდაციის გაცემის 
შემთხვევაში, პირიქით, ორ მესამედზე ნაკლები. სასჯელის 
კონკრეტულ სახესა და ზომას განსაზღვრავს მოსამართლე.  
სასჯელის შეფარდების პროცესი, ისევე როგორც  მტკიცებუ-
ლებათა დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტა, წმინდა სამართლებ-
რივი საკითხია. ამიტომ, აქ გამოირიცხება ნაფიც მსაჯულთა 
მონაწილეობა. თუ ნაფიცი მსაჯულები ვერ ახერხებენ ერთი ან 
მეორე ტიპის რეკომენდაციის გაცემას (ხმათა უმრავლესობა არ 

                                                            
113 იქვე: 729 
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მოგროვდა), მოსამართლე მსაჯულების და მათი რეკომენდაციების 
გარეშე ნიშნავს სასჯელს.114 

აღსანიშნავია, რომ მოტივირებული სასამართლო განაჩენის  
უფლება  ბრალდებულის  ერთ-ერთი უფლებაა როგორც საქართვე-
ლოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, ასევე ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით.  კერძოდ,  უფლება  
მოტივირებულ  სასამართლო  გადაწყვეტილებაზე  კონვენციის მე-
6 მუხლის  სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთ-ერთი შე-
მადგენელი უფლებაა, რაც ევროპული სასამართლოს ერთმნიშვნე-
ლოვნად დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკით საყოველ-
თაოდ აღიარებულია. ამიტომ ჩნდება კითხვა, ხომ არ ხელყოფს 
სამართლიანი სასამართლოს უფლებას ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს გამამტყუნებელი ვერდიქტის საფუძველზე გამოტა-
ნილი გამამტყუნებელი განაჩენი, სადაც დასაბუთებელია მხოლოდ 
სასჯელის სახისა და ზომის გამოყენების საკითხი, ხოლო სხვა 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტობრივი და სამართლებრივი საკითხები 
არ არის დასაბუთებული. 

ამ საკითხზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 
მოუხდა მსჯელობა რამდენიმე საქმეში. ერთ-ერთი ასეთი საქმეა 
ტაქსკე ბელგიის წინააღმდეგ115. აღნიშნულ საქმეში ადამიანის 
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა რომ „არჩევანის 
გაკეთებისას ხელმომწერი სახელმწიფოები სარგებლობენ მოქმედე-
ბის ფართო თავისუფლებით, რათა მათი მართლმსაჯულების 
სისტემა მე-6 მუხლთან სრულ შესაბამისობაში მოიყვანონ. სა-
სამართლოს ამოცანაა, საქმის კონკრეტული გარემოებების, ხა-
სიათისა და სირთულის გათვალისწინებით, განიხილოს, თუ 
რამდენადაა კონვენციასთან შესაბამისობაში თითოეულ კონკრე-
ტულ საქმეში ამა თუ იმ მეთოდით მიღწეული შედეგები. მოკლედ, 
                                                            
114 იქვე: 730 
115 https://www.legal-tools.org/doc/a77480/pdf/ [16.11.2017] 
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სასამართლო უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ სამართალწარმოება 
მთლიანობაში სამართლიანად წარიმართა. კონვენცია არ ითხოვს 
მსაჯულებისგან მათი განაჩენის დასაბუთებას და მე-6 მუხლი არ 
ეწინააღმდეგება მსაჯულების მიერ განსასჯელის დამნაშავედ 
ცნობას მაშინაც კი, როცა ვერდიქტი დაუსაბუთებელია. მიუხე-
დავად ამისა, იმისათვის, რომ სამართლიანი სასამართ-ლოს 
მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, ბრალდებულს და, რა თქმა უნდა, 
საზოგადოებასაც უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, გაიგონ გამო-
ტანილი განაჩენი; ეს წარმოადგენს თვითნებობისგან სასიცოცხლო 
მნიშვნელობის დაცვის გარანტიას. როგორც სასამართლო ხშირად 
აღნიშნავს ხოლმე, კანონის უზენაესობა და თვითნებობის თავიდან 
აცილება წარმოადგენს კონვენციის პრინციპების საფუძვლებს.“116 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამა-
მართლებელი განაჩენი საბოლოოა და არ გასაჩივრდება.მხარეს  
შეუძლია  ერთჯერადად  საკასაციო  წესით  სააპელაციო  
სასამართლოში  გაასაჩივროს  გამამტყუნებელი განაჩენი, თუ: 
სხდომის თავმჯდომარემ მტკიცებულებათა დასაშვებობის შესახებ 
უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო; სხდომის თავმჯდომარემ  
მხარის მიერ დაყენებული შუამდგომლობის განხილვისას  უკანო-
ნო  გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც არსებითად დაირღვა მხარეთა 
შეჯიბრებითობის პრინციპი; სხდომის თავმჯდომარემ ნაფიც 
მსაჯულთა სათათბირო ოთახში გასვლის წინ განმარტებების 
მიცემისას არსებითი შეცდომა დაუშვა; სხდომის  თავმჯდომარე  
განაჩენის გამოტანისას  მთლიანად  ან ნაწილობრივ  არ  დაეყრდნო 
ნაფიც მსაჯულთა მიერ გამოტანილ ვერდიქტს; სხდომის  
თავმჯდომარე  განაჩენის  გამოტანისას  დაეყრდნო  ამ  კოდექსის  
მოთხოვნების დარღვევით გამოტანილ ვერდიქტს; სასჯელი 
უკანონოა ან/და აშკარად დაუსაბუთებელია; სხდომის  თავმჯდო-

                                                            
116 გ. დადეშქელიანი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის კომენტარები, თბილისი, 2015, 731-732 



 83 

მარემ არ გაითვალისწინა  ნაფიც  მსაჯულთა  მიერ  მიღებული  
სასჯელის  შემსუბუქების ან დამძიმების რეკომენდაცია.117 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით ნაფიცი 
მსაჯულებისთვის დაწესებულია სოციალური გარანტიები. ამ 
კოდექსის 28-ე მუხლის მიხედვით ნაფიც მსაჯულსა და 
მსაჯულობის კანდიდატს უფლება აქვთ, დროულად მიიღონ 
სახელმწიფოსაგან ყველა იმ ხარჯის ანაზღაურება, რომელიც 
პირდაპირაა დაკავშირებული მათ მიერ საკუთარი მოვალეობის 
შესრულებასთან. დღიური, სამგზავრო და სხვა პირდაპირი 
ხარჯების ანაზღაურებას განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის 
უმაღლესი საბჭო. 

გარდა დღიური, სამგზავრო და სხვა პირადი ხარჯების ანაზ-
ღაურებისა, ნაფიც მსაჯულს სასამართლო პროცესში მონაწი-
ლეობის  დროს  უნარჩუნდება  სამუშაო  ადგილი  და  ანაზღაურე-
ბა. კანონის ეს ნორმა შეეხება, როგორც საჯარო მოსამსახურეებსა 
და სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციებში 
დასაქმებულ პირს, ასევე კერძო საწარმოებში დასაქმებულ პირებს. 
არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ კანონის აღნიშნული ნორმა  
შეეხება  მხოლოდ  საჯარო  მოსამსახურეებს  და  სახელმწიფო  
ბიუჯეტით  დაფინანსებულ ორგანიზაციებში დასაქმებულ პირებს. 
მოცემული განმარტება არაზუსტია, რადგან ამ  შემთხვევაში  
კერძო  საწარმოში  დასაქმებული  პირები  აღმოჩნდებოდნენ  
არათანაბარ პირობებში საჯარო მოსამსახურეებთან და იმ 
პირებთან მიმართებაში, რომლებიც დასაქმებული არიან სა-
ხელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციებში. იმდენად, 
რამდენადაც ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობა მოქალაქის 
ვალდებულებაა, დასაქმებულ ნაფიც მსაჯულს,  იქნება  ის  კერძო  
თუ  სახელმწიფო  სექტორში  დასაქმებული,  უნდა  ჰქონდეს  

                                                            
117 საქართველოს სისხლის სმაართლის საპროცესო კოდექსი, 266-ე მუხლი 
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სამუშაო ადგილის შენარჩუნებისა და ანაზღაურების მიღების 
გარანტია, სხვაგვარად ეს გამოიწვევდა მათი მოქალაქეობრივი 
მოვალეობის შესრულებაზე უარის თქმას. 

სასამართლო  ვალდებულია,  ინდივიდუალურად  გაითვალისწი-
ნოს  ნაფიცი  მსაჯულის  კანონიერი ინტერესი. სასამართლო 
თავისუფლდება ამ ვალდებულებისაგან, თუ ნაფიცი მსაჯულის 
კანონიერი ინტერესით დაცული სიკეთე ნაკლებია, ვიდრე 
მართლმსაჯულებისათვის ან მესამე პირისათვის მიყენებული 
ზიანი. ასეთ შემთხვევაში პირი არ უნდა გათავისუფლდეს ნაფიცი 
მსაჯულის მოვალეობის შესრულებისაგან.118 

                                                            
118 ლ. ლიპარტელიანი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის კომენტარები, თბილისი, 2015, 151-152 
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საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე და 
დამოკიდებულება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიმართ 

 

მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა დიდი ნაწილის მოსაზრებით, ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლო წარმოადგენს სასამართლო სისტემაში 
არსებულ ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიული ინსტიტუტს, 
რომელიც მიმართულია საზოგადოების ჩართულობის გაზ-
რდისკენ მართლმსაჯულების პროცესის განხორციელებაში. 
მიუხედავად ამ ინსტიტუტის უამრავი დადებითი შეფასებისა და 
გამოხმაურებისა მსოფლიოში, ცოტა რამ არის ცნობილი მის 
მიმართ საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულებისა და 
მათი დამოკიდებულების შესახებ, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელო-
ვანია საქართველოში სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვე-
ზების დადგენისა და შემდგომი დახვეწისათვის.  

უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე საქართველოში განხორ-
ციელდა არაერთი ინსტიტუტციური რეფორმა, მათ შორის სა-
სამართლო სისტემის. აღნიშნული რეფორმის ნაწილს წარმოადგენს 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღება, რომელსაც ქართულ 
სასამართლო სისტემა მანამდე არ იცნობდა. აღნიშნული 
ინსტიტუტი საქართველოში ამოქმედდა 2010 წელს.  

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოადგენს ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის დო-
ნის და მის მიმართ დამოკიდებულების განსაზღვრა, რომელიც 
პირდაპირ კავშირშია, თუ რამდენად იცნობს და ენდობა საზო-
გადოება ამ ინსტიტუტს, რომელსაც სასამართლო სისტემისადმი 
ხალხის დამოკიდებულება დადებითად უნდა შეეცვალა.  
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კვლევის შედეგად მიღებული მონაცემების ანალიზი 

ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულების  
შესწავლის მიზნით 2017 წელს შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით 
გამოკითხული იქნა 1000 რესპოდენტი თბილისსა და ორ 
რეგიონულ ცენტრში - ქუთაისი, ბათუმი.  

დემოგრაფიული პარამეტრების მიხედვით: 
1. გამოკითხულთა 45% შეადგენდა მამრობითი სქესის, ხოლო 

55% - მდედრობითი სქესის რესპოდენტებს.  

 

2. მათი ასაკობრივი ჯგუფები განისაზღვრა ოთხ 
კატეგორიად: 
• 18-30 წლის ჩათვლით - 30%; 
• 31-45 წლის ჩათვლით - 35%; 
• 46-60 წლის ჩათვლით - 25%; 
• 60 წელს ზემოთ - 10%. 
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3. განათლება: 
• საშუალო - 25% 
• საშუალო პროფესიული - 15% 
• უმაღლესი  - 60%. 

 

4. პროფესია: 
• იურისტი - 22% ; 
• ეკონომისტი - 20%; 
• ექიმი - 15%; 
• პედაგოგი - 13%; 
• ჰუმანიტარული პროფილის განათლება - 17%; 
• სხვა - 13%. 
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საზოგადოების დამოკიდებულება ზოგადად სასამართლო 
სისტემის შესახებ 

გამოკითხული რესპოდენტების პასუხები კითხვაზე - „როგორ 
შეაფასებდით საქართველოს სასამართლო სისტემაში დღევანდელ 
მდგომარეობას“ - გადანაწილდა შემდეგანირად: 

• დადებითად - 52%; 
• უარყოფითად - 40%; 
• არ მაქვს ინფორმაცია - 8%.  

 

გამოკითხული რესპოდენტების ის ნაწილი, რომელიც 
უარყოფითად აფასებს დღევანდელ სასამართლო სისტემას, 
მიიჩნევს, რომ ამის მიზეზი არის მიუკერძოებლობის, 
დამოუკიდებლობისა და კომპეტენტურობის ნაკლებობა.  

 

საზოგადოების ინფორმირებულობა ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტის შესახებ და მათი დამოკიდებულება მის მიმართ 

რესპოდენტთა უმრავლესობას (78%) სმენია ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს შესახებ და ინფორმაციის ძირითად წყაროს 
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წარმოადგენს ტელევიზია, მხატვრული ფილმები, ინტერნეტ-
სივრცე და პროფესიული ლიტერატურა.  

 

ზემოაღნიშნული მონაცემების მიხედვით, ინფორმაცია ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ ზოგადი ხასიათისაა, რომელიც 
კონკრეტულ ცოდნას მოკლებულია.  

კითხვარში მოცემული მომდევნო კითხვები, რომელიც ეხება ნაფიც 
მსაჯულთა ინსტიტუტის უპირატესობებსა და ნაკლოვანებებს, 
პირდაპირ ხაზს უსვამს საზოგადოების არაკონკრეტულ ცოდნას 
აღნიშნული საკითხისადმი. გამოკითხული რესპოდენტების 68% 
არ გააჩნია ზემოაღნიშნულ ორ კითხვაზე პასუხი, ხოლო 32% 
პასუხები ნაწილდება შემდეგანირად: 

უპირატესობები: 
• საზოგადოების ჩართულობა - 57%; 
• ნდობა - 26%; 
• მიუკერძოებლობა - 17%. 
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ნაკლოვანებები: 

• გამოცდილების არარსებობა - 65%; 
• იურიდიული განათლების არქონა - 17%; 
• სამართლებრივი კულტურის არარსებობა - 18%. 
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გამოკითხვის შედეგად ასევე დადგინდა, რომ რესპოდენტთა 
უმრავლესობა (76%) მიიჩნევს, რომ ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის 
ეფექტური ფუქნციონირებისათვის მნიშვნელოვან ფაქტორს 
წარმოადგენს ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება და 
სამართლებრივი კულტურის ამაღლება.  

 

დასკვნა 

• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ ზოგადი 
ინფორმირებულობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია. 

• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაციის 
წყაროებია ტელევიზია, მხატვრული ფილმები და 
ინტერნეტი. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია კონკრეტულ 
ცოდნას მოკლებულია.  

• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის უპირატესობებისა და 
ნაკლოვანებების შესახებ გაკეთებული შეფასებები ხშირად 
არგუმენტირებული არ არის. აქედან გამომდინარე, 
საზოგადოების მზაობა ნაფიც მსაჯულების სასამართლოს 
ფუნქციონირებაში ჩართულობის მხრივ არ არის.  

• საზოგადოების ერთი ნაწილის დადებითი 
დამოკიდებულება ნაფიც მსაჯულების ინსიტუტტის 
მიმართ განპირობებულია დღევანდელი სასამართლო 
სისტემისადმი უნდობლობით და უკმაყოფილებით.  
 

რეკომენდაციები 

• წარმოდგენილი კვლევის შედეგების ანალიზის 
შესაბამისად, მიზანშეწონილია საინფორმაციო კამპანიის 
წარმოება ნაფიც მსაჯულების შესახებ საზოგადოებისათვის 
ზუსტი და ადეკვატური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, 
კერძოდ აუცილებელია საზოგადოებას მიეწოდოს 
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ინფორმაცია ნაფიც მსაჯულთა შერჩევისა და მათი 
კომპეტენციების შესახებ.   

• ზემოაღნიშნულის განსახორციელებლად ყველაზე 
მისაღები ფორმას წარმოადგენს სწორედ ტელევიზიები და 
ინტერნეტ-სივრცე, რადგან სწორედ ის წარმოადგენს 
საზოგადოებისათვის ინფორმაციის წყაროს. 

• საზოგადოების სამართლებრივი კულტურის ამაღლება 
განაპირობებს სასამართლო სისტემის და მათ შორის ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებას, 
შესაბამისად აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირება 
სასამართლოს ფუქნციონირების მთავარი პრინციპების 
ურთიერთკავშირის შესახებ (მიუკერძოებლობა, 
დამოუკიდებლობა, შეჯიბრებითობა და სხვა) და 
რამდენად უზრუნველყოფს ამას ნაფიც მსაჯულთა 
ინსტიტუტი.    
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დანართი 1. კითხვარი 

ინდივიდუალური ინტერვიუ 

საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე და 
დამოკიდებულება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიმართ 

 

სქესი: ____________________ 

ასაკი:  1. 18-30 

 2. 31-45 

 3. 45-60 

 4. 60 + 

პროფესია: ________________________ 

 

1. როგორ შეაფასებდით საქართველოს სასამართლო სისტემაში 
არსებულ მდგომარეობას? 
1 დადებითად 
2 უარყოფითად 
3 არ მაქვს ინფორმაცია 
4 სხვა______________________ 

2. თქვენი აზრით, რომელი მნიშვნელოვანი კომპონენტის 
ნაკლებობას განიცდის დღევანდელი სასამართლო სისტემა? 
1 მიუკერძოებლობა 
2 დამოუკიდებლობა 
3 შეჯიბრებითობა 
4 კომპეტენტურობა 
5 სხვა ______________________ 

3. გსმენიათ თუ არა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ? 
1 დიახ 
2 ნაწილობრივ 
3 არა 
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4. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის შესახებ ინფორმაციის წყარო: 
1 პროფესიული ლიტერატურა 
2 მხატვრული ფილმები 
3 ტელევიზია 
4 ინტერნეტსივრცე 
5 სხვა______________________ 

5. თქვენი აზრით, რა უპირატესობები გააჩნია ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

6. თქვენი აზრით, რა ნაკლოვანება გააჩნია ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოს? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

7. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის სწორი ფუნქციონირება 
დამოკიდებულია თუ არა საზოგადოების სამართლებრივ 
კულტურაზე? 
1 დიახ 
2 ნაწილობრივ 
3 არა 

8. რა წარმოადგენს ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტის სწორი 
ფუნქციონირების საფუძველს? 
1 მსგავსი პრაქტიკის არსებობა 
2 ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება 
3 საზოგადოების სამართლებრივი კულტურის მაღალი დონე 
4 სხვა __________________________________ 

 




