განმარტებითი ბარათი
საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“
ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
ა.ა.ა) პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც მიზნად ისახავს კანონპროექტი:
კანონპროექტი ემსახურება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019
წლის 7 ივნისის N1/4/693,857 გადაწყვეტილების (საქმეზე „ა(ა)იპ „მედიის
განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“) შესაბამისი ნორმების
საქართველოს კანონმდებლობაში ასახვას; კერძოდ, საკონსტიტუციო სასამართლომ
აღნიშნული
გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად
ცნო გარკვეული
საკანონმდებლო ნორმების ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამორიცხავს ღია
სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტების სრული ტექსტის
საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემას, ხოლო წარმოდგენილი კანონპროექტით
დგინდება ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტის
სრული ან ნაწილობრივ დეპერსონალიზებული ტექსტის საჯარო ინფორმაციის
სახით გაცემის წესი.
კანონპროექტი ეფუძნება აგრეთვე პოლიტიკურ პარტიებს შორის გაფორმებულ
შეთანხმებას. კერძოდ, 2021 წლის 19 აპრილს საქართველოს პოლიტიკურმა
პარტიებმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მონაწილეობით ხელი მოაწერეს
შეთანხმებას „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“, რომელიც ითვალისწინებს
ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ წინადადებებს, მათ შორის,
სასამართლო რეფორმას, და რომლის თანახმადაც, „[საქართველოს ხელისუფლებამ
უნდა] მიიღოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წლის
ივნისში მიღებული გადაწყვეტილების აღმსრულებელი კანონმდებლობა,
სასამართლოს გადაწყვეტილებების გამოსაქვეყნებლად წესების დადგენის გზით.“
ა.ა.ბ) არსებული პრობლემის გადასაჭრელად კანონის მიღების აუცილებლობა:
საჯარო ინფორმაციის გაცემის საკითხი წესრიგდება საკანონმდებლო ნორმებით.
შესაბამისად, ღია სასამართლო სხდომის შედეგად მიღებული სასამართლო აქტის
სრული ან ნაწილობრივ დეპერსონალიზებული ტექსტის საჯარო ინფორმაციის
სახით გაცემის საკითხის მოსაწესრიგებლად აუცილებელია საკანონმდებლო
ცვლილების განხორციელება.
ა.ბ) კანონპროექტის მოსალოდნელი შედეგები:
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კანონპროექტის მიღებით დადგინდება ღია სასამართლო სხდომის შედეგად
მიღებული სასამართლო აქტის სრული ან ნაწილობრივ დეპერსონალიზებული
ტექსტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის წესი. აქედან გამომდინარე,
საქართველოში მოქმედი საკანონმდებლო ნორმები შესაბამისობაში მოვა
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2019 წლის 7 ივნისის N1/4/693,857
გადაწყვეტილებასთან, ამასთანავე, შესრულდება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის
მონაწილეობით საქართველოს პოლიტიკური პარტიების მიერ 2021 წლის 19
აპრილს ხელმოწერილი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
კანონპროექტით „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონს ემატება I1 თავი და დგინდება ღია სასამართლო სხდომის შედეგად
მიღებული სასამართლო აქტის სრული ან ნაწილობრივ დეპერსონალიზებული
ტექსტის საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის წესი.
ა.დ) კანონპროექტის კავშირი სამთავრობო პროგრამასთან და შესაბამის სფეროში
არსებულ სამოქმედო გეგმასთან, ასეთის არსებობის შემთხვევაში (საქართველოს
მთავრობის მიერ ინიციირებული კანონპროექტის შემთხვევაში):
კანონპროექტი საქართველოს მთავრობის მიერ არ არის ინიციირებული.
ა.ე) კანონპროექტის ძალაში შესვლის თარიღის შერჩევის პრინციპი, ხოლო
კანონისთვის უკუძალის მინიჭების შემთხვევაში − აღნიშნულის თაობაზე შესაბამისი
დასაბუთება:
კანონპროექტით გათვალისწინებული კანონის ძირითადი ნორმები ამოქმედდება
2022 წლის 1 იანვრიდან, რადგან საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს,
კანონპროექტის თანახმად, 2022 წლის 1 იანვრამდე ევალება კანონპროექტით
გათვალისწინებული ნორმების შესასრულებლად საჭირო სამართლებრივი აქტების
მიღება და სხვა ღონისძიებების განხორციელება. წარმოდგენილი კანონპროექტი არ
ითვალისწინებს უკუძალის მინიჭებას.
ა.ვ) კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვის მიზეზები და შესაბამისი
დასაბუთება (თუ ინიციატორი ითხოვს კანონპროექტის დაჩქარებული წესით
განხილვას):
კანონპროექტის ინიციატორები არ ითხოვენ კანონპროექტის დაჩქარებული წესით
განხილვასა და მიღებას.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური გავლენის შეფასება საშუალოვადიან პერიოდში
(კანონპროექტის ამოქმედების წელი და შემდგომი 3 წელი):
ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების
დაფინანსების წყარო:
2

კანონპროექტთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსების წყაროა საქართველოს
სახელმწიფო ბიუჯეტი.
ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
საშემოსავლო ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება არ ახდენს გავლენას სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
ხარჯვით ნაწილზე:
საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, კანონპროექტის თანახმად, ევალება
კანონპროექტით გათვალისწინებული ნორმების შესასრულებლად საჭირო
სამართლებრივი აქტების მიღება და სხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ
შორის, კანონპროექტით გათვალისწინებული „საერთო სასამართლოების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის 133 მუხლის მე-7 პუნქტით დადგენილი წესების
შესახებ საზოგადოების სათანადო ინფორმირება და ამ ინფორმაციის თავის
ვებგვერდზე გამოქვეყნება. აღნიშნულის განსახორციელებლად საჭირო შესაძლო
ხარჯების ოდენობა დამოკიდებულია იმ გარემობაზე, თუ რა სახის ღონისძიებებს
დაგეგმავს და გაატარებს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავისი
უფლებამოსილებების ფარგლებში.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები, კანონპროექტის გავლენით
სახელმწიფოს ან მის სისტემაში არსებული უწყების მიერ მისაღები პირდაპირი
ფინანსური ვალდებულებების (საშინაო ან საგარეო ვალდებულებები) მითითებით:
კანონპროექტი არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური
ვალდებულებების აღებას.
ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა
მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ
პირებზე გავლენის ბუნებისა და მიმართულების მითითებით, რომლებზედაც
მოსალოდნელია კანონპროექტით განსაზღვრულ ქმედებებს ჰქონდეს პირდაპირი
გავლენა:
კანონპროექტს არ აქვს ფინანსური გავლენა იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც
ვრცელდება მისი მოქმედება.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის (ფულადი შენატანის) ოდენობა შესაბამის ბიუჯეტში და ოდენობის
განსაზღვრის პრინციპი:
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კანონპროექტით არ დგინდება გადასახადი,
გადასახდელი (ფულადი შენატანი).

მოსაკრებელი

ან სხვა სახის

ბ1) ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე კანონპროექტის ზეგავლენის შეფასება:
კანონპროექტი არ ახდენს გავლენას ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე.
გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან:
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის სამართალთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის სამართალს.
გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს.
გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებთან
და
შეთანხმებებთან,
აგრეთვე,
ისეთი
ხელშეკრულების/შეთანხმების არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც უკავშირდება
კანონპროექტის მომზადება, − მისი შესაბამისი მუხლი ან/და ნაწილი:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს. კანონპროექტის მომზადება არ არის
დაკავშირებული ასეთ ხელშეკრულებასთან/შეთანხმებასთან.
გ.დ) არსებობის შემთხვევაში, ევროკავშირის ის სამართლებრივი აქტი, რომელთან
დაახლოების ვალდებულებაც გამომდინარეობს „ერთი მხრივ, საქართველოსა და,
მეორე მხრივ, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ
წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან“ ან ევროკავშირთან
დადებული საქართველოს სხვა ორმხრივი და მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან:
ასეთი არ არსებობს.
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა)
სახელმწიფო,
არასახელმწიფო
ან/და
საერთაშორისო
ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტი, სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მონაწილეობა
მიიღო კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.

4

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის/დაწესებულების,
სამუშაო ჯგუფის, ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის
შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
დ.გ) სხვა ქვეყნების გამოცდილება კანონპროექტის მსგავსი კანონების
იმპლემენტაციის სფეროში, იმ გამოცდილების მიმოხილვა, რომელიც მაგალითად
იქნა გამოყენებული კანონპროექტის მომზადებისას, ასეთი მიმოხილვის
მომზადების შემთხვევაში:
ასეთი მიმოხილვა არ მომზადებულა.
ე) კანონპროექტის ავტორი:
საქართველოს პარლამენტის წევრები: ანრი ოხანაშვილი, დავით მათიკაშვილი,
რატი იონათამიშვილი.
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი:
საქართველოს პარლამენტის წევრები: ანრი ოხანაშვილი, ალუდა ღუდუშაური,
გიორგი ამილახვარი, რატი იონათამიშვილი, ალექსანდრე ტაბატაძე, ნინო
იობაშვილი, გურამ მაჭარაშვილი, დავით მათიკაშვილი.
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