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დანართი

სასამართლოს საქმიანობის სტატისტიკური მიმოხილვა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის, საკონსტიტუციო სამართალ-
წარმოების ძირითად მახასიათებლებისა და ქვეყანაში კონსტიტუციური კანონიერების 
თაობაზე მნიშვნელოვან მონაცემებს იძლევა სტატისტიკური ინფორმაცია. ქვემოთ გრაფიკული 
ფორმით არის წარმოდგენილი საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის სტატისტიკის 
შემაჯამებელი მონაცემები, რომლებიც ასახავს სასამართლოს მიერ 2017 წელს გაწეული 
საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს. ამასთან, მონაცემების აღქმადობის სიმარტივისა და 
მეტი სიცხადისთვის გვსურს, გავაკეთოთ რამდენიმე განმარტება. 

„საქმე“ და „სარჩელი“ - სტატისტიკის გარკვეული ნაწილი შეეხება დასრულებულ სარჩელებს და 
დასრულებულ საქმეებს. საკონსტიტუციო სამართალწარმოებისას სხვადასხვა კონსტიტუციური 
სარჩელი შეიძლება გაერთიანდეს ერთ საქმედ. სხვაგვარად, „საქმე“ შეიძლება შედგებოდეს 
რამდენიმე კონსტიტუციური სარჩელისგან. მაგალითად: 2017 წელის 27 იანვარის N1/1/650,699 
გადაწყვეტილებით სასამართლო წარმოება დასრულა ორ კონსტიტუციურ სარჩელზე, 
2017 წლის 14 ივლისის N1/9/701,722,725 გადაწყვეტილებით წარმოება დასრულდა სამ 
კონსტიტუციურ სარჩელზე და ა.შ.

კომპეტენციები - N5 გრაფიკული გამოსახულება ასახავს მონაცემებს დასრულებული 
საქმეების შესახებ კომპეტენციების მიხედვით. სასამართლოს კომპეტენციებს განსაზღვრავს 
საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმიანობის 
მომწესრიგებელი კანონმდებლობა. გრაფიკულ გამოსახულებაზე კომპეტენციის იდენტი-
ფიცირების ფორმად გამოყენებულია „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლი. მაგალითად, გრაფიკულ გამოსახულებაზე 
მითითებული კომპეტენცია 19.1.ე. გულისხმობს დასახელებული კანონის მე-19 მუხლის 
პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კომპეტენციას. 

დამძლევი - N6 გრაფიკულ გამოსახულებაზე ცალკე არის გამოყოფილი „დამძლევი“ ნორმები. 
ეს გულისხმობს „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს 
ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევას. კერძოდ, 
როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ განმწესრიგებელ სხდომაზე დაადგინა, რომ 
სადავო ნორმატიული აქტი ან მისი ნაწილი შეიცავდა იმავე შინაარსის ნორმებს, რომლებიც 
საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე ცნო არაკონსტიტუციურად და გამოიტანა განჩინება 
საქმის არსებითად განსახილველად მიუღებლობისა და სადავო აქტის ან მისი ნაწილის 
ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ.
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1. რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა 2017 
წელს

2. რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა 2016 
წელს
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3. კონსტიტუციური სარჩელებისა და წარდგინებების რაოდენობა წლების მიხედვით

4. სარჩელები, რომლებზეც სამართალწარმოება დასრულდა 2017 წელს
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5. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2017 წელს დასრულებული საქმეები 
კომპეტენციების მიხედვით

* „19.1.ე“ კომპეტენცია გულისხმობს „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
შესახებ“  საქართველოს ორგანული კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ კომპეტენციას. 
** „19.2“ გულისხმობს ამავე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას.

6. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2017 წელს დასრულებულ საქმეთა 
შემაჯამებელი აქტები
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7. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2017 წელს საქმეთა დასრულების საფუძველი

8. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები შედეგების მიხედვით
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9. სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგები საქმის განმხილველი კოლეგიის/
პლენუმის მიხედვით

10. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2017 წელს მიღებული საოქმო ჩანაწერების 
რაოდენობა
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