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კვლევის დიზაინი

2014 წელი

• წარმომადგენლობითი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით (3814 
დასრულებული ინტერვიუ); ცდომილების საშუალო ზღვარი 2%;

• 18 ფოკუს ჯგუფი თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში;

• 80 რაოდენობრივი და თვისებრივი ინტერვიუ იურისტებთან და
ბიზნესმენებთან.

2012 წელი

• 82 რაოდენობრივი და თვისებრივი ინტერვიუ იურისტებთან და
ბიზნესმენებთან.

2011 წელი

• წარმომადგენლობითი გამოკითხვა საქართველოს მასშტაბით (4318 
დასრულებული ინტერვიუ); ცდომილების საშუალო ზღვარი 2%;

• 25 ფოკუს ჯგუფი თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში;

• 38 თვისებრივი ინტერვიუ იურისტებთან.



გაუმჯობესება 2011 წლის შემდეგ

• 2011 წლის შემდეგ მოსახლეობა გარკვეულ
გაუმჯობესებას ხედავს მართლმსაჯულების
სისტემაში; 

• გაუმჯობესება ნაწილობრივ ხელისუფლების
ცვლილებას უკავშირდება.













ნდობა და დამოუკიდებლობა

• საზოგადოების ნდობა მართლმსაჯულების
სისტემისა და მისი მონაწილეების მიმართ, სხვა
ინსტიტუტებთან და ჯგუფებთან შედარებით
მაღალი არ არის და მნიშვნელოვნად არ
შეცვლილა 2011 წლის შემდეგ; 

• მცირედით, მაგრამ დადებითად შეიცვალა
მოსახლეობის წარმოდგენა მოსამართლეების
დამოუკიდებლობაზე.











ციტატები ფოკუს ჯგუფებიდან

• „ჩვეულებრივ მოქალაქეს როცა ეხება, ვფიქრობ, 
არავინ განახორციელებს ზეწოლას
მოსამართლეებზე. როცა პოლიტიკურია ან
ვინმე პოლიტიკოსის ახლობლის საქმეა, 
შეიძლება განხორციელდეს ზეწოლა. მაგ
შემთხვევაში არ ვენდობი სასამართლოს.“

• „სანამ ერთი მოსამართლე არ დაისჯება იმ
უკანონო განაჩენისთვის, რაც მან გამოიტანა. 
არაფერი არ გამოსწორდება.“



სამართლიანობა

• მოსახლეობის წარმოდგენა მოსამართლეების
სამართლიანობაზე მცირედით გაუმჯობესდა;

• ხალხი ისევ ფიქრობს, რომ მართლმსაჯულების
სისტემა ღარიბთა დისკრიმინაციას ახდენს, 
უმცირესობების უფლებები კი შედარებითდაცულია;

• ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, ხალხის რწმენით, 
დადებით გავლენას მოახდენს მართლმსაჯულების
სამართლიანობაზე. 





















მართლმსაჯულების სისტემის
შესახებ ცოდნა და წარმოდგენები
• გაიზარდა ინტერესი სასამართლო სისტემის
მიმართ; 

• საქართველოს მოსახლეობას ჯერ კიდევ არ აქვს
საკმარისი ცოდნა მართლმსაჯულების სისტემის
მიმართ; 

• მოიმატა უფასო იურიდიულიდახმარების
სერვისების შესახებ ინფორმირებულობამ.















იურისტების და ბიზნესმენების
გამოკითხვა

• მართლმსაჯულების ინსტიტუციებს
დამოუკიდებლად აღიქვამენ;

• იურიდიული განათლების ხარისხს
უარყოფითად აფასებენ, განსაკუთრებით
პრაქტიკული გამოცდილების სიმცირის გამო.

• ბიზნესმენები ნაკლებად ისურვებდნენ დავის
სასამართლო გზით გადაწყვეტას;

• გაიზარდა კერძო სამართლის ცოდნა
იურისტებს შორის.









ციტატა ინტერვიუდან

• „ორივე ასოციაცია ცდილობს, რომ
მოსამართლეებისთვის უკეთესი პირობები
შექმნას, გააუმჯობესოს. ეს ახალი ასოციაცია
[მოსამართლეთა ასოციაცია „ერთობა“] მე
ვფიქრობ, რომ უფრო ქმედითია.”





ციტატა ინტერვიუდან

• „[იურიდიული სკოლის კურსდამთავრებულები ] 
აბსოლუტურად მოუმზადებლები არიან. იმიტომ, რომ
არაპრაქტიკულია სწავლება. თეორიული სწავლება
მიმდინარეობს. ნუ, აი, წარმოიდგინეთ რა, შეიძლება
მოვიდეს სტუდენტი, რომელსაც აბსოლუტურად
სერიოზული განათლება ქონდეს, მაგრამ პრაქტიკაში,
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამომძიებელი დაინიშნოს ... 
და დაკითხვის ოქმი ვერ შეადგინოს, ჩხრეკის ოქმი ვერ
შეადგინოს, ამოღების ოქმი ვერ შეადგინოს. 
აბსოლუტურად ნული არის და, ნუ, ეს არის
განათლების სისტემის ბრალი.“





ციტატა ინტერვიუდან

• „დავებს ძირითადად პირადი
მოლაპარაკებებით ვაგვარებთ. არა, 
[სასამართლო] ეფექტური არ არის. იმიტომ, 
რომ ძალიან დიდი დრო ჭირდება... მე თუ 2 და
3 წელი გამეჭიმა და კიდევ იქით ფული ვხარჯე, 
აბა, რა აზრი აქვს ესეთ იმას?”
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