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1) Sesavali 
 
 
2003 wlidan moyolebuli, bevri ram gakeTda saqarTvelos sasamarTlo sistemis 
reformirebisaTvis - iusticiis umaRlesi skolis daarsebiTa da iusticiis 
umaRlesi sabWos mniSvnelovani reformirebiT dawyebuli da marTlmsajulebis 
sistemisa da prokuraturis personalis mniSvnelovani cvlilebiT 
dasrulebuli. miuxedavad amisa, warmatebebs Tan axlavs garkveuli SeSfoTeba, 
gansakuTrebiT ki sasamarTlos damoukideblobis sakiTxTan mimarTebaSi. 
saerTaSoriso organizaciebi, dawyebuli evropis sabWoTi da aSS-s saxelmwifo 
departamentiT dasrulebuli, sistemis reformirebis gagrZelebisaken ubiZgeben 
qarTul mxares. amasTan, qveynis SigniT aRniSnuli sakiTxi sakmaod 
politizirebulia imis gaTvaliswinebiT, rom mTavroba sasamarTlo reformis 
warmatebulobas usvams xazs, xolo oponentebi im xarvezze miuTeTeben, 
romelsac sistemaSi jer isev arsebul damoukideblobis naklebobaSi xedaven.  
 
amis miuxedavad, naklebad aris Seswavlili Tu Tavad saqarTvelos mosaxleoba 
rogor afasebs sasamarTlo sistemas. swored amis gaTvaliswinebiT daukveTa 
aRmosavleT-dasavleTis marTvis institutma (EWMI) kavkasiis kvleviTi 
resursebis centrs (CRRC) kompleqsuri kvlevis Catareba, romelic sasamarTlo 
sistemis mimarT sazogadoebis damokidebulebis gamovlenas isaxavda miznad. 
gamokiTxvis, fokusuri jgufebisa da interviuebis kombinaciis meSveobiT, 
kvlevam warmoaCina mniSvnelovani mignebebi, romlebic raodenobriv da 
xarisxobriv Sedegebs eyrdnoba. 
 
amgvarad, angariSi moicavs qveynis masStabiT Catarebul kvlevas, romelic 
miznad isaxavda marTlmsajulebis sxvadasxva aspeqtebis mimarT saqarTvelos 
mosaxleobis damokidebulebis gamovlenas da damatebiTi informaciis moZiebas. 
kvlevaSi, romelic 2011 wlis 14 maisidan 5 ivnisis CaTvliT mimdinareobda, 4, 318 
adamianma miiRo monawileoba, xolo kvlevis cdomilebis zRvarma 4% Seadgina.  
 
gamokiTxvis garda TbilisSi, quTaissa da baTumSi 25 fokusuri jgufi Catarda, 
2011 wlis 16 martidan 3 aprilis CaTvliT. TiToeul fokusur jgufSi 
daaxloebiT 8-10 adamiani monawileobda. TiToeul qalaqSi oTxi fokusuri 
jgufi moewyo, romelSic adgilobrivi sazogadoebis wevrebma miiRes 
monawileoba. ori fokusuri jgufi Catarda im adamianebis monawileobiT, 
romelTac sasamarTlo sistemasTan urTierTobis garkveuli gamocdileba 
hqondaT, xolo danarCen or jgufSi im moqalaqeebma miiRes monawileoba, 
romlebic samarTlis sferoSi profesiuli TvalsazrisiT moRvaweoben. 
TbilisSi damatebiTi fokusuri jgufi Catarda iuridiuli fakultetis 
studentebisaTvis. TiToeuli aseTi jgufis msvlelobisas, moderatori, iyenebda 
winaswar momzadebul gzamkvlevs diskusiis warmarTvisaTvis. fokusuri 
jgufebis aseTi sqema specialurad iqna SemuSavebuli imisaTvis, rom 
TvalnaTlad warmoCeniliyo saqarTvelos sxvadasxva kuTxis macxovreblebis 
mier marTlmsajulebis aRqma da misadmi damokidebuleba. kvlevis 
meTodologiisa da fokusuri jgufebis Sesaxeb damatebiTi informacia 
mocemulia danarTSi.  
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kvlevis damasrulebeli komponenti iyo 38 CaRrmavebuli interviu iuridiuli 
sferos gamocdil specialistebTan, romelic 2011 wlis 24 martidan 14 aprilis 
CaTvliT Catarda. respondentTa Soris iyvnen mosamarTleebi, maRali rangis 
saxelmwifo moxeleebi da advokatebi samarTlis yvela sferodan. 
 
winamdebare angariSis mizans warmoadgens kvleviTi komponentebis Sedegebis 
Serwyma, raTa miRebul iqnas dasrulebuli suraTi, romelic asaxavs 
sazogadoebis damokidebulebas saqarTvelos sasamarTlo sistemis mimarT. 
imedia, qvemoT mocemuli mignebebi daxmarebas gauwevs konstruqciuli debatebis 
warmarTvas im mimdinare saqmianobis Sesaxeb, romelic saqarTvelos sasamarTlo 
sistemis gaumjobesebasa da reformirebas emsaxureba.   
 
 
2) kvlevis mignebebi 
 
aRqma: marTlmsajuleba gaumjobesda 2003 wlis Semdeg, Tumca garkveuli 
skepticizmi mainc arsebobs 
 
gamokiTxuli mosaxleobis umetesoba miiCnevs, rom sasamarTlo sistema, 2003 

wlidan moyolebuli, gaumjobesda. gamokiTxulTa 18%-s sjera, rom sasamarTlo, 

adrindelTan SedarebiT, bevrad ukeTesad muSaobs, xolo 46% miiCnevs, rom 
sasamarTloebis muSaoba SedarebiT gaumjobesda. mosaxleobis mxolod 7% 
acxadebs, rom situacia 2003 wlis Semdgom bevrad gauaresda.1 miuxedavad imisa, 
rom saqarTvelos mosaxleobis umetesoba fiqrobs, rom situacia gaumjobesda, 
maT mier situaciis aRqma gansxvavdeba regionebis mixedviT. quTaisis 
mosaxleobis sami meoTxedi acxadebs, rom sasamarTloebi ukeT muSaoben, rac 
gacilebiT aRemateba, qveynis danarCen nawilebSi gamokiTxulTa mosazrebas. 
baTumis, sxva qalaqebisa da soflis mosaxleobis ori mesamedi miiCnevs, rom 
sasamarTloebis muSaoba gaumjobesda. TbilisSi gamokiTxuli moqalaqeebi odnav 
ufro iSviaTad acxadeben, rom sasamarTloebis saqmianoba gaumjobesda - aseTi 
pasuxi gasca gamokiTxul TbiliselTa 57-ma procentma. 

                                                
1 ixileT cxrili #1 27-e gverdze 
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rogorc Cans Sexeduleba imis Sesaxeb, rom sasamarTloebi ukeT muSaoben 
kavSirSia saerTo progresis aRqmasTan. isini, vinc fiqroben, rom saqarTveloSi 
demokratia arsebobs (gamokiTxuli mosaxleobis 46%)2 aseve midrekilni arian 
miiCnion, rom sasamarTloebis muSaoba gaumjobesda: ase fiqrobs gamokiTxulTa 
81% im respondentebis 47%-Tan SedarebiT, romelTac saqarTvelo ar miaCniaT 
demokratiul qveynad.3 garda amisa, mosaxleobis is nawili, romelic endoba 
rusTavi 2-isa da teleimedis satelevizio arxebs da zogadad, simpatiiTaa 
ganwyobili mTavrobis mimarT, aseve midrekilia miiCnios, rom sasamarTloebis 
muSaoba gaumjobesda (73% im 47%-Tan SedarebiT, romelsac ar sjera am 
satelevizio arxebis).4  
 
es SesaZloa miuTiTebdes imaze, rom sasamarTlos muSaobis 2003 welTan 
SedarebiT dadebiTi aRqma ukavSirdeba kidev ufro zogad SegrZnebas, rom 
saqarTvelo, rogorc qveyana win midis.  
 
samarTlis sferos muSakebis monawileobiT Catarebulma fokusurma jgufebma 
da interviuebma aseve cxadyo, rom arsebobs myari Sexeduleba imis Sesaxeb, rom  
marTlmsajuleba SesamCnevad gaumjobesda. interviuebisa da fokusuri jgufebis 
mimdinareobisas, respondentebis nawilma daasaxela sistemis ramodenime 
konkretuli gaumjobesebuli komponenti. yvelaze xSirad naxsenebi iyo 

                                                
2
ixileT cxrili #2 27-e gverdze 

3
ixileT cxrili #3 27-egverdze 

4
ixileT cxrili #4 28-e gverdze 
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cvlileba iusticiis umaRlesi sabWos SemadgenlobaSi, sadac umravlesobas 
amJamad mosamarTleebi Seadgenen da is faqti, rom prezidenti aRar 
Tavmjdomareobs sabWos. am jgufebis monawileebma aseve aRniSnes, rom 
saqarTvelos advokatTa asociaciam warmatebuli nabijebi gadadga winsvlisaken. 
respondentTa umravlesoba daeTanxma im mosazrebas, rom saqarTvelos 
advokatTa asociaciis reformireba jer ar dasrulebula da muSaoba amJamadac 
mimdinareobs, xolo erT-erTma respondentma darwmunebiT ganacxada, rom "yvela 
is funqcia, romelic advokatTa asociacias aqvs, amuSavda da amis Sedegs 
Zalian male igrZnobs TviTon marTlmsajulebis sistema, maqsimum 6 TveSi iqneba 
xelSesaxebi." 
 
mosamarTleebis mier qrTamis aRebis aRmofxvra is mniSvnelovani aspeqtia, 
romelic interviuebis, fokusuri jgufebisa da kvlevis SedegebSi 
gansakuTrebiT gamoikveTa. fokusur jgufebSi monawile adamianebi, romelTac 
bolo dros sasamarTlosTan Sexebis gamocdileba hqondaT, amtkicebdnen, rom 
meqrTameoba Zirfesvianad iqna aRmofxvrili da arc erT maTgans ar 
dausaxelebia meqrTameoba, rogorc sasamarTlo procesebis xelisSemSleli 
faqtori. "aravin ar iRebs qrTams", ganacxada erTma respondentma quTaisidan, 
romelsac sasamarTlosTan bolodroindeli urTierTobis gamocdileba hqonda. 
gamokiTxulTa umetesoba acxadebda, rom warsulSi qrTamis aReba xSirad 
xdeboda, Tumca amJamad es problema aRar arsebobs. "am situaciaSi, dRevandel 
situaciaSi, gamoiricxa, maqsimalurad gamoiricxa Tanxis, korufciuli 
garigebiT damokidebuleba", - ganacxada erT-erTma advokatma, romelmac mkacrad 
gaakritika sasamarTlo sistemis sxva mimarTulebebi.  
 
da mainc, mosazrebebi erTsulovani ar aris da mosaxleobis didi nawili ar 
aris darwmunebuli sakuTar poziciaSi. magaliTad, gamokiTxuli 
mosaxleobisaTvis naklebad sarwmunoa, rom meqrTameoba aRmofxvrilia. maSin 
rodesac, gamokiTxulTa 40% miiCnevs, rom mosamarTleebi qrTams ar iReben, 
TiTqmis imave raodenobis (37%) moqalaqeebi amboben, rom ar ician es asea Tu 
ara, xolo 13%-is gancxadebiT mosamarTleebi qrTams iReben.5  
 
asociaciebi, romelic mosaxleobas sasamarTlo sistemasTan dakavSirebiT aqvs, 
aseve, warmoaCens gaurkvevlobasa da orWofobas imasTan dakavSirebiT, Tu ra 
masStabiT ganxorcielda sasamarTlo sistemis gaumjobeseba. rogorc zemoT iyo 
naCvenebi, arsebobs gavrcelebuli mosazreba, rom sasamarTlo sistemis 
saqmianoba gaumjobesda 2003 wlis Semdgom da mainc, xalxis mier 
marTlmsajulebis sistemis Sefaseba gamokveTilad pozitiuri ar aris da rig 
SemTxvevebSi mkveTrad winaaRmdegobrivia. miuxedavad imisa, rom gamokiTxulTa 
20% "samarTlianobasa da simarTles" akavSirebs marTlmsajulebasTan, xolo 
19% "sasamarTlosa da mosamarTleebs" aigivebs masTan - moqalaqeTa 
mniSvnelovan nawils kvlavac uaryofiTi asociaciebi aqvs. gamokiTxulTa 9% 
"usamarTlobas" pirdapir akavSirebs saqarTveloSi arsebul 
marTlmsajulebasTan, rac imis mimaniSnebelia, rom moqalaqeTa nawili kvlavac 
Rrma skepticizmiT aris gamsWvaluli sasamarTlo sistemis mimarT.6 
 

                                                
5
ixileT cxrili #5 28-e gverdze 

6
ixileT cxrili #6 29-e gverdze 
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marTlmsajulebis aseTi winaaRmdegobrivi asociaciuri aRqma gamoikveTa 
fokusuri jgufebis muSaobisas da gamoixata sazogadoebis wevrebisa da im 
monawileebis mier, romelTac sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvT. 
SekiTxvaze Tu "ras niSnavs marTlmsajulebis sistema TqvenTvis?" fokusuri 
jgufis wevrebma pasuxad daasaxeles "samarTlianoba", "uflebebis dacva" da 
"kanonebi da am kanonebis Sesruleba". TumcaRa, fokusuri jgufebis 
monawileebis umetesobam calsaxad aRniSna, rom maT mier CamoTvlili 
maxasiaTeblebi Seesabameba imas, Tu rogori unda iyos sasamarTlo sistema, rac 
arsebul realobas SesaZloa sruliad ar Seesatyvisebodes. 
 
gamokiTxuli mosaxleobis is nawili, romelsac pirdapiri an iribi Sexeba 
hqonda sasamarTlo struqturasTan bolo ori wlis ganmavlobaSi, midrekilia 
ufro negatiurad Seafasos sistemaSi mimdinare reformebi. gamokiTxulTa is 
nawili, romelsac sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvs miiCnevs, rom 
sasamarTlos muSaoba gauaresda 2003 wlidan (13%), rac orjer aRemateba im 
nawilis procentul maCvenebels, romelsac aseTi gamocdileba ar aqvs, magram 
imave mosazrebas eTanxmeba (5%).7 aseve, is moqalaqeebi, romelTac 
sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvT, midrekilni arian miiCnion, 
rom saqarTvelo ar aris demokratiuli qveyana (ase fiqrobs sasamarTlosTan 
urTierTobis gamocdilebis mqone adamianTa 48 procenti, rasac eTanxmeba  
msgavsi gamocdilebis armqone gamokiTxulTa 36%8) da swamT, rom qveyana 
araswori mimarTulebiT viTardeba (26% - 17%-Tan SedarebiT).9 Mmiuxedavad imisa,  
rom sasamarTlo gamocdilebis mqone moqalaqeebi ufro kritikulad afaseben 

marTlmsajulebis ama Tu im aspeqts, isini ufro myarad arian darwmunebulni 
rom meqrTameoba aRar arsebobs, vidre is moqalaqeebi, romelTac 
sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba ar gaaCniaT. maSin rodesac 38%-ma 
im adamianebisa, romelTac ar hqoniaT sasamarTlosTan urTierTobis 
gamocdileba, ar icis iReben Tu ara mosamarTleebi qrTams - sasamarTlo 
gamocdilebis mqone adamianebis mxolod 28% fiqrobs ase. aseve, is gamokiTxuli 
moqalaqeebi, romelTac sasamarTlosTan Sexebis gamocdileba aqvT, aseve 
miiCneven, rom mosamarTleebi ar iReben qrTams (rac gamokiTxulTa 43%-s 
Seadgens im 39%-Tan SedarebiT, romelTac aseTi gamocdileba ar gaaCniaT).10 
 
erT-erTi sfero, sadac moqalaqeebi gaumjobesebis SesaZleblobas xedaven, aris 
sasamarTlosaTvis damaxasiaTebeli simkacre. saqarTvelos gamokiTxuli 
mosaxleoba mxars uWers iseT sasamarTlo sistemas, romelic Semwynareblobas 
iCens maSin, rodesac es SesaZlebelia da maTi umetesoba miiCnevs, rom arsebuli 
sistema gadametebulad mkacria damsjelobiTi TvalsazrisiT. gamokiTxulTa 
65% fiqrobs, rom sasamarTlom unda gaiTvaliswinos is saqmis garemoebani, da 
mzad iyos Seamsubuqos ganaCeni damnaSavis reabilitaciis mizniT. gamokiTxulTa 
27% acxadebs, rom sasamarTlom damnaSaveebi yovelTvis kanonis sruli 
simkacriT unda dasajos.11 im gamokiTxulTa 77%, romelTac sasamarTlosTan 
urTierTobis gamocdileba aqvT miiCnevs, rom danaSaulis garemoebebi unda 
iqnas gaTvaliswinebuli, xolo 20% acxadebs, rom damnaSaveebi yovelTvis 

                                                
7
ixileT cxrili #7 29-e gverdze 

8
ixileT cxrili #8 30-e gverdze 

9
ixileT cxrili #9 30-e gverdze 

10
ixileT cxrili #10 31-e gverdze 

11
ixileT cxrili #11 31-e gverdze 



7 marTlmsajulebis sistemis mimarT arsebuli damokidebuleba saqarTveloSi 

 

kanonis sruli simkacriT unda isjebodnen.12 bevri respondenti da fokusuri 
jgufis monawile miiCnevs, rom sasamarTlo sistema gadametebulad mkacria. 
"ekonomiuri krizisis gamo bavSvi rom elementarulad "bulks" moiparavs, isic 
qurdobisTvis unda daisajos da igive davuSvaT siZlieriT sanqcia daedos, 
rogorc davuSvaT Cveulebrivi bavSvi, romelsac aranairi gaWirveba ara aqvs. ai 
aq ki namdvilad diferencireba gvWirdeba," - ganmarta erT-erTma advokatma. 
 
es mignebebi cxadyofs, rom Tumca gamokiTxuli mosaxleobis ZiriTadi nawilic 
da samarTlis sferos muSakebic miiCneven, rom mkveTri gaumjobeseba SeimCneva 
marTlmsajulebis saqmianobaSi 2003 wlidan, bevri Tanxmdeba imaze, rom ufro 
metis gakeTebaa saWiro. "SedarebiT rom kargia, es faqtia. es pliusi iyo 
revoluciis mere pirveli 3-5 wlis ganmavlobaSi, dRes CemTvis pliusi ar aris, 
imitom rom dRes ufro mets viTxov," - ganacxada erT-erTma gamocdilma 
advokatma. aseve, arsebobs SegrZneba, rom miuxedavad reformis warmatebulad 
mimdinareobisa, es aris SedarebiTi warmateba 2003 wlamde arsebuli viTarebis 
gaTvaliswinebiT da rom jer kidev bevri ram rCeba gasakeTebeli.   
 
 

mosaxleobა ar aris erTsulovani da darwmunebuli imaSi, Tu ramdenad sandoa 
sasamarTlo sistema da aris Tu ara igi damoukidebeli 
 
sasamarTlos mimarT ndobisa da sistemis damoukideblobis Sesaxeb SekiTxvebs 
gamokiTxulTa erTma mesamedma ZiriTadad dadebiTi pasuxi gasca, xolo 
daaxloebiT meoTxedma uaryofiTi. Sexedulebebis aseT dayofas emateba 
orWofobis didi wilic: gamokiTxulTa umetesma nawilma an ar icis, an verc 
erT mosazrebas ver emxroba sabolood - arian Tu ara mosamarTleebi da 
sasamarTloebi damoukideblebi da SeiZleba Tu ara maTi ndoba.  
 
sasamarTlo sistemis mimarT ndoba arsebobs, magram sakmaod SezRuduli rCeba. 
gamokiTxulTa daaxloebiT mesamedi nawilobriv an srulad endoba 
mosamarTleebs da daaxloebiT igive raodenoba (32%) nawilobriv an srulad 
endoba sasamarTlos. es maCvenebeli mniSvnelovnad Camouvardeba im moqalaqeebis 
raodenobas, romlebic sapatrulo policiisadmi (76%)13, maswavleblebisadmi 
(72%)14 an eqimebisadmi (55%)15 gamoxataven ndobas. maSin roca, gamokiTxulTa 
mesamedi endoba sasamarTlosa da mosamarTleebs, mxolod mcire raodenobis 
adamianebma gamoxates aqtiuri undobloba. gamokiTxulTa 24% nawilobriv an 
saerTod ar endoba sasamarTloebs da igive raodenoba ar endoba 
mosamarTleebs.  
 
Tumca, swored orWofobaa is, rac saukeTesod gamoxatavs adamianebis 
damokidebulebas sasamarTlosa da mosamarTleebis mimarT.  gamokiTxulTa 22% 
arc endoba da arc ar endoba mosamarTleebs; danarCenma 20%-ma ar icis 
SesaZlebelia Tu ara mosamarTleebis ndoba16. rac Seexeba sasamarTloebs, 
gamokiTxulTa erTma meoTxedma arc ndoba da arc undobloba gamoxata maT 

                                                
12
ixileT cxrili #12 32-e gverdze 

13
ixileT cxrili #13 32-e gverdze 

14
ixileT cxrili #14 33-e gverdze 

15
ixileT cxrili #15 33-e gverdze 

16
ixileT cxrili #16 33-e gverdze 
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mimarT, maSin rodesac 18%-s am kiTxvaze pasuxi ar hqonda.17 maSasadame, 
gamokiTxulTa 40%-ze metma, anu  umetesobam arc ndoba da arc undobloba 
gamoxata sasamarTlosa da mosamarTleebis mimarT, an ar icoda SesaZlebelia 
Tu ara maTi ndoba – Sesabamisad, gamokiTxulTa ZiriTadi birTvi ar aris 
darwmunebuli. 

 
 
gaurkvevloba imis Sesaxeb arian Tu ara mosamarTleebi damoukidebelni, aseve 
xazs usvams sazogadoebaSi arsebul orWofobas da azrTa gaorebas  
sasamarTlo sistemis mdgomareobis mimarT. gamokiTxulTa 28% sruliad an 
nawilobriv eTanxmeba, rom mosamarTleebi damoukideblebi arian, rac 
raodenobiT odnav Camouvardeba im 33% procents, romelic mosamarTleebs 
endoba. aqac, 21% arc erT am mosazrebas ar emxroba, xolo 23%-s pasuxi ar aqvs 
kiTxvaze; 27% acxadebs, rom mosamarTleebi damoukidebelni ar arian. is 
respondentebi, romlebic dadebiTad aRiqvamen saqarTvelos ganviTarebis 
process, ufro pozitiurad afaseben marTlmsjulebis sistemas. im moqalaqeTa 
47% vinc miiCnevs, rom saqarTvelo demokratiuli saxelmwifoa (maTi saerTo 
raodenoba Seadgens gamokiTxuli mosaxleobis 46%-s) aseve endoba 
mosamarTleebs18, xolo 48% sasamarTloebs19 – rac mniSvnelovnad  aRemateba 
gamokiTxuli ZiriTadi mosaxleobis maCvenebels. metic, im gamokiTxulTa 
TiTqmis naxevari (48%), romelic miiCnevs, rom qveyana swori politikuri kursiT 
midis - aseve endoba sasamarTloebsa da mosamarTleebs.20 es SesaZloa 

                                                
17
ixileT cxrili #17 34-e gverdze 

18
ixileT cxrili #18 34-e gverdze 

19
ixileT cxrili #19 34-e gverdze 

20
ixileT cxrili #20 da #21 35-e gverdze 
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miuTiTebdes imaze, rom sasamarTlo sistemis ndoba dakavSirebulia ufro 
farTo masStabis optimistur ganwyobasTan, romelic qveynis momavals Seexeba. 
marTlac, gamokiTxulTa is jgufi, romelic miiCnevs, rom saqarTvelo 
demokratiuli qveyanaa, aseve fiqrobs, rom qveyana swori politikuri 
mimarTulebiT midis.21 isini, vinc endoba rusTavi 2-sa da teleimeds, aseve, 
midrekilni arian ndoba gamoxaton prokurorebis22, parlamentisa23 da sxva 
samTavrobo instituciebis mimarT. 

 
 
rogorc es naCvenebi iyo wina nawilSi, gamokiTxulTa is nawili, romelsac 
sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvs, naklebad miiCnevs, rom 
sasamarTlos muSaoba mkveTrad gaumjobesda 2003 wlis Semdgom da ufro 
midrekilia ifiqros, rom qveyana araswori politikuri mimarTulebiT midis da 
rom saqarTvelo ar aris demokratiuli qveyana. aseve, isini, visac 
sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvs, naklebad endobian 
mosamarTleebsa da sasamarTloebs (29%)24, vidre zogadad mosaxleoba, xolo im 

gamokiTxulTa naxevari, romelსac sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba 

aqvს miiCnevs, rom mosamarTleebi mTavrobis interesebs emsaxurebian25. maTi 43% 
acxadebs, rom mosamarTleebi ar arian damoukidebelni26, saerTo mosaxleobis 
26%-Tan SedarebiT.  

                                                
21
ixileT cxrili #22 36-e gverdze 

22
ixileT cxrili #23 36-e gverdze 

23
ixileT cxrili #24 37-e gverdze 

24
ixileT cxrili #25 37-e gverdze da cxrili #26 38-e gverdze 

25
ixileT cxrili #27 38-e gverdze 

26
ixileT cxrili #28 39-e gverdze 
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mosamarTleebisa da sasamarTloebis damoukideblobis aRqma da maT mimarT 
arsebuli ndoba gansxvavdeba qveynis masStabiT da ukavSirdeba saerTo 
mosazrebebs saqarTveloSi arsebuli viTarebis Sesaxeb. quTaisis macxovreblebi 
ufro metad endobian mosamarTleebsa (38%)27 da sasamarTloebs (42%)28, vidre 
qveynis danarCeni mosaxleoba. amasTan, quTaisis macxovreblebis 39% miiCnevs, 
rom mosamarTleebi damoukidebelni arian.29 quTaislebis is nawili, romelmac 
fokusur jgufebSi miiRo monawileoba, aseve gacilebiT pozitiurad afasebda 
marTlmsajulebas, vidre Tbilisisa da baTumis macxovreblebi. quTaislebi 
aseve ufro metad endobian sazogadoebriv instituciebs, vidre mTliani 
mosaxleoba. zemoT aRwerili mosazrebis gaTvaliswinebiT, quTaislebi 
midrekilni arian miiCnion, rom saqarTvelo demokratiuli qveyanaa (61%)30 da 
rom saqarTvelos swori politikuri kursi aqvs aRebuli (67%)31. aseve, ufro 
metma quTaiselma gamoamJRavna prezidentis mimarT ndoba (quTaislebis 68% - 
saerTo mosaxleobis 58%-Tan SedarebiT). 
 
quTaisis macxovreblebTan sapirispirod Tbiliselebi naklebad endobian 
sasamarTlo sistemas, da naklebad eTanxmebian im mosazrebas, rom saqarTvelo 
demokratiuli qveyanaa da rom swori politikuri kursi uWiravs. yovelive es 
amtkicebs gavrcelebul mosazrebas, rom Tbiliselebi naklebi simpatiiT arian 
gamsWvalulni mTavrobisa da mimdinare reformebis mimarT, vidre qveynis sxva 
kuTxeSi mcxovrebi mosaxleoba – es aseve amyarebs daskvnas, rom 
marTlmsajulebis mimarT damokidebuleba mWidro kavSirSia saqarTveloSi 
arsebuli viTarebis zogad aRqmasTan. maSin rodesac gamokiTxulTa erTi 
mesamedi endoba mosamarTleebsa da sasamarTloebs, es maCvenebeli 25%-mde ecema 
Tbilisis SemTxvevaSi rogorc mosamarTleebis32 ise sasamarTloebis kuTxiT 
(25%).33 garda amisa, Tbilisis mosaxleoba naklebad endoba saqarTvelos 
prezidentsa34  da sxva saxelmwifo instituciebs, rusTavi 2-sa da teleimeds da 
aseve ar endoba arcerT sxva satelevizio sainformacio wyaros.  
 
interviuebisa da fokusuri jgufebis mimdinareobisas, samarTlis sferos 
muSakebma isaubres mTavrobis mier gamocxadebuli "nulovani tolerantobis" 
Sesaxeb, romelic maTi gancxadebiT Zirs uTxris mosamarTleebis 
damoukideblobas da sasamarTlo sistemis mimarT ndobas, gansakuTrebiT 
sisxlis samarTlis danaSaulis sasamarTlo ganxilvis SemTxvevebSi. samarTlis 
sferos erT-erTi muSakis Tanaxmad, kanonis simkacrem "mosamarTles realurad 
xel-fexi Seukra da aRar misca saSualeba samarTliani gadawyvetileba 
gamoetana." fokusuri jgufebis Sedegebma gamoavlina, rom bevri adamiani 
gamotanil gadawyvetilebas gadametebulad mkacrad miiCnevs, rac sistemis 
mimarT ndobis Camoyalibebas uSlis xels. "undobloba, ZiriTadad gamowveulia 

                                                
27
ixileT cxrili #29 39-e gverdze 

28
ixileT cxrili #30 40-e gverdze 

29
ixileT cxrili #31 40-e gverdze 

30
ixileT cxrili #32 41-e gverdze 

31
ixileT cxrili #33 41-e gverdze 

32
ixileT cxrili #29 39-e gverdze 

33
ixileT cxrili #30 40-e gverdze 

34
ixileT cxrili #34 da #35 42-e gverdze 
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sisxlis samarTlis kategoriis sakiTxebze miRebuli gadawyvetilebebis 
Sedegidan,"- ganacxada erT-erTma iuristma baTumidan.  
 

Tumca, saqarTvelos mosaxleobაs ara aqvs erTgvarovani da mkafio pozicia 

mosamarTleebis damoukideblobis Sesaxeb, isini miiCneven, rom mosamarTleebi 
saxelmwifo interesebs emsaxurebian sazogadoebis interesis sawinaaRmdegod. 
gamokiTxulTa 28% acxadebs, rom mosamarTleebi damoukideblebi arian, xolo 
39% fiqrobs, rom isini mTavrobis interesebs emsaxurebian (mxolod 14% ar 
eTanxmeba am mosazrebas).35 gamokiTxulTa 36% acxadebs, rom mosamarTleebi 
individualuri pirebis interesze maRla mTavrobis interesebs ayeneben da 
mxolod 13% ar eTanxmeba am mosazrebas36. es monacemebi miuTiTebs imaze, rom 
Tumca mosaxleobas mkafiod ar aqvs gamokveTili sakuTari pozicia, xalxi 
naklebad aris darwmunebuli mosamarTleTa damoukideblobaSi im SemTxvevebSi, 
rodesac saqmeSi mTavroba ereva. 
 
SegrZneba, rom mTavroba gavlenas axdens mosamarTleebze, fokusuri jgufebis 

monawileTa pasuxebSic aisaxa. monawileTa didi nawili miiCnevs, rom 
politikuri mosazrebebi did rols TamaSobs sasamarTlo gadawyvetilebebSi. 
bevrma maTganma gamoTqva varaudi, rom Tu erT-erT mopasuxe mxares romelime 
saxelmwifo struqtura warmoadgens, mosamarTles avtomaturad gamoaqvs 
gadawyvetileba mis sasargeblod. respondentebisa da fokusuri jgufebis 
monawileTa didma nawilma gamoTqva azri, rom mTavrobis gavlena 
mosamarTleebze ar gamoixateba pirdapiri direqtivebis gacemiT. "aq ar aris 
saubari imaze, rom vinme rekavs mosamarTlesTan", - ganacxada erT-erTma 
advokatma. zogierTi respondenti da fokusuri jgufis monawile miiCnevs, rom 

damoukideblobas Tavad mosamarTleebi Tmoben Tavisi nebiT. bevrს miaCnia, rom 

mosamarTleოbis kandidatebi irCevian maTi unaris mixedviT daemorCilon 
mTavrobis survils da ar gamoitanon mTavrobis interesebis sawinaaRmdego 
gadawyvetileba. fokusuri jgufis erT-erTi monawilis ganmartebiT "Sinagani 
Tavisufleba rom ara aqvT" ase imitom xdeba. ufro metic, respondentebma 
gamoTqves mosazreba, rom politikosebis mier sazogadoebrivi gancxadebebis 
gaJRereba gavlenas axdens sasamarTlo procesebze da safrTxes uqmnis 
udanaSaulobis prezumfcias. 
 
sainteresoa, rom fokusuri jgufis is monawileni, romelTac sasamarTlosTan 
urTierTobis gamocdileba aqvT, naklebad adanaSauleben mTavrobas an 
mmarTvel partias sasamarTloze zewolaSi da prokurorebze miuTiTeben. 
fokusuri jgufis monawileTa aseTi damokidebuleba gamyarebulia gamokiTxvis 
Sedegebis mierac.  gamokiTxulTa 7%,  romelic miiCnevs, rom mosamarTleebi ar 
arian damoukidebelni, aseve acxadebs, rom prokurorebi axdenen maTze 
gavlenas37 da am mosazrebas sasamarTlosTan urTierTobis gamocdilebis mqone 
respondentTa 15% eTanxmeba.38 aseTi gamocdilebis mqone moqalaqeebma 

                                                
35
ixileT cxrili #36 42-e gverdze 

36
ixileT cxrili #37 43-e gverdze 

37
ixileT cxrili #38 43-e gverdze 

38
ixileT cxrili #39 44-e gverdze 
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Tbilisidan, quTaissa da baTumidan aRniSnes, rom prokurorebi mniSvnelovan 
gavlenas axdenen mosamarTleebze39.  
 
miuxedavad imisa, rom sasamarTlosa da mosamarTleebis mimarT ndobis 
maCvenebeli dabal niSnulze - 33%-zea, interviuebisa da fokusuri jgufebis 
Sedegad gamovlinda, rom samarTlis sferos muSakTa umetesoba miiCnevs, rom 
ndobis es maCvenebeli sinamdvileSi kidev ufro dabalia. mxolod mcire 
raodenobiT specialistebma misces gadaWarbebuli Sefaseba marTlmsajulebis 
mimarT arsebul ndobas. samarTlis sferos zogierTma muSakma, gansakuTrebiT 
ki advokatebma, gamoxates mcire ndoba sasamarTlo sistemis mimarT. "ra Tqma 
unda ar vendobi sasamarTlos", - ganacxada erT-erTma maTganma. 
 
 
 
sazogadoeba ar aris darwmunebuli sasamarTlos miukerZoeblobaSi. 
mosazrebebi iyofa imis Taobaze, axorcielebs Tu ara sasamarTlo  
marTlmsajulebas 
 
saqarTvelos mosaxleoba ar aris darwmunebuli uzrunvelyofs Tu ara 
sasamarTlo sistema marTlmsajulebis ganxorcielebas.  
 
gamokiTxulTa TiTqmis meoTxedi (24%) miiCnevs, rom xSirad udanaSaulo 
adamianebi isjebian. 28% acxadebs, rom xandaxan udanaSaulo adamianebic 
isjebian, 21% fiqrobs, rom aseTi adamianebi iSviaTad an arasdros ar isjebian, 
xolo 25%-s am kiTxvaze pasuxi ar aqvs40. azrTa aseTi dayofa imis Sesaxeb - 
isjebian Tu ara udanaSaulo adanianebi, miuTiTebs im faqtze, rom mosaxleoba 
ar aris darwmunebuli, rom sasamarTloebSi marTlmsajuleba xorcieldeba.  
 
azrebi aseve iyofa im sakiTxTan dakavSirebiT, Tu ramdenad samarTlianebi arian 
mosamarTleebi gadawyvetilebis miRebisas. gamokiTxulTa erT mesamedze meti 
(35%) eTanxmeba azrs, rom mosamarTleebi samarTlianebi arian, xolo 19% 
acxadebs, rom ar arian samarTlianebi. Tumca, mosamarTleebis miukerZoeblobis 
Sesaxeb miRebul pasuxebSi dominirebs ganwyoba, romelic arcerT mxares ar 
ixreba. gamokiTxulTa 27% acxadebs, rom mosamarTleebi arc mikerZoebulni da 
arc miukerZoebulni ar arian, xolo darCenil 18%-s am kiTxvaze pasuxi ar aqvs.  

                                                
39
ixileT cxrili #40 45-e gverdze 

40
ixileT cxrili #41 46-e gverdze 
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es mignebebi meordeba fokusuri jgufebis SedegebSic, radganac monawileTa 
nawili acxadebs, rom xSirad udanaSaulo adamianebi igzavnebian cixeSi. 
samarTlis sferos muSakebma aRniSnes, rom arseboben "kargi mosamarTleebi", 
romlebic sakuTar karieras safrTxis winaSe ayeneben da samarTliani 
gadawyvetileba gamoaqvT, magram mosamarTleebis umetesoba SezRudulia 
sakuTar qmedebebSi da amis Sedegad xSirad, udanaSaulo adamianebi isjebian. 
mosamarTleTa gadawyvetilebebis samarTlianobasTan mimarTebaSi azrTa aSkara 
dayofa gamovlinda: iuristebmac da sasamarTlosTan urTierTobis 
gamocdilebis mqone respondentebmac moiyvanes magaliTebi mosamarTleTa mier 
miukerZoebeli an usamarTlo gadawyvetilebebis gamotanis Sesaxeb.  
 
sainteresoa, rom arsebobs garkveuli tipis Seusabamoba mosamarTleTa 
samarTlianobisa da maTi profesionalizmis Sesaxeb arsebul mosazrebebs 

Soris. mosaxleobas ufro metad sjerა mosamarTleebis kompetenturobisa, vidre 
maTi samarTlianobis.  
 
gamokiTxuli mosaxleobis TiTqmis naxevari (49%) eTanxmeba da mxolod 9% ar 

eTanxmeba mosazrebas, rom mosamarTleebi kompetenturni arian.41 fokusuri 
jgufebisa da interviuebis Sedegebi nawilobriv naTels hfens im mizezebs, Tu 
ratom miiCnevs mosaxleoba misamarTleebs kompetenturad, magram amave dros 
usamarTlod. erT-erTi iuristis ganmartebiT: "samarTliani Tu samarTlebrivi 
sxvadasxvaa absoluturad. SeiZleba mosamarTlis gadawyvetileba ar iyos 
samarTliani, magram iyos samarTlebrivi da kanonieri". "zogjer gadawyvetileba 

                                                
41
ixileT cxrili #42 46-e gverdze 
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samarTlebrivad sworia, magram usamarTloa, imitom rom TviTon kanonia 
usamarTlo," – dasZina meorem. marTlac, profesionali iuristebi, romelTac 
fokusur jgufebSi miiRes monawileoba, miiCneven, rom sasamarTlos 
gadawyvetileba gamoaqvs kanonis Sesabamisad, Tumca xSirad SesaZloa Tavad 
kanoni ar iyos samarTliani.  
 
interviuebisa da fokusuri jgufebis Sedegad gamoiTqva mosazreba, rom 
saqarTvelos kanonmdeblobaSi mocemuli sasjelebis simkacre xels uwyobs 
usamarTlo msajulebis Sesaxeb aRqmis Camoyalibebas. respondentTa 
umravlesoba fiqrobs, rom kanonmdebloba zRudavs mosamarTleebs samarTliani 
gadawyvetilebis miRebaSi. "faqtiurad mosamarTles ar SeuZlia miiRos 
gadawyvetileba Tavisi Sexedulebebis mixedviT. anu, aq igulisxmeba Tu 
mosamarTle xedavs, rom ama Tu im pirovnebas marTla Cadenili aqvs es 
danaSauli, magram misi pirovnuli Tvisebebidan gamomdinare, misi 
Semamsubuqebeli garemoebebidan gamomdinare, ar aris savaldebulo 
gamoyenebuli iqnes vTqvaT mkacri sasjeli, da mas SeuZlia gamoiyenos pirobiTi 
sasjeli. am muxlma ganicada cvlilebebi da dRes mxolod prokuraturis 
SuamdgomlobiT SeuZlia mosamarTlem miiRos aseTi gadawyvetileba. anu, Tu 
prokuratura aseTi tipis SuamdgomlobiT ar Sedis, maSin mosamarTle 
damoukideblad am gadawyvetilebas ver miiRebs," - aRniSna erTma advokatma. 
kidev erTi faqtori, romelic sasamarTlos mikerZoebulobis Sesaxeb 
mosazrebis ganmtkicebas exmareba aris is, rom sasamarTloebSi ganxiluli 
sisxlis samarTlis saqmeebis gamarTlebiT dasrulebuli gadawyvetilebis 
raodenoba Zalze mcirea. baTumSi moRvawe iuristis ganmartebiT: "2005 wlis 
Semdeg dRemde, arc erTi gamamarTlebeli gadawyvetileba qalaq baTumis 
sasamarTlos ar gamoutania, eg niSnavs, rom yvela iq moxvedrili adamiani aris 

damnaSave. rogor SeiZleba yvela iyos damnaSave?“ 
 
arsebobs gavrcelebuli ganwyoba, romelic gamovlinda interviuebisa da 
fokusuri jgufebis mimdinareobisas, rom sasamarTloebi ufro metad 
samarTlian gadawyvetilebas iReben samoqalaqo saqmeebis ganxilvis dros, 
rodesac saqmeSi saxelmwifo interesi ar figurirebs. miiCneva, rom 
administraciuli saqmeebis ganxilva, iSviaTad sruldeba samarTliani 
gadawyvetilebiT, xolo sisxlis samarTlis saqmeebi yvelaze ufro iSviaTad.  
 
gamokiTxvis Sedegebma aCvena, rom sasamarTlos damoukideblobisa da 
samarTlianobis aRqma ufro maRalia samoqalaqo saqmeebis ganxilvisas, vidre 
administraciuli saqmeebis SemTxvevaSi. SekiTxvaze, "Tu ramdenad damoukidebeli 
da samarTliani iqneboda mosamarTle or mezobels Soris davis gadawyvetisas" 
(mcire mniSvnelobis samoqalaqo saqme), 46%-ma ganacxada, rom mosamarTle 
miukerZoebeli iqneboda, xolo 48% aRniSna, rom mosamarTle samarTlian 
gadawyvetilebas gamoitanda – gacilebiT maRali maCvenebelia im 28%-Tan 
SedarebiT, romelic zogadad miiCnevs, rom mosamarTleebi damoukideblebi 
arian da aseve, im 35%-Tan SedarebiT, romlebic miiCneven, rom mosamarTleebi 
zogadad samarTlianebi arian. ufro metic, gamokiTxulTa mxolod 7% miiCnevs, 
rom mosamarTle ar iqneboda damoukidebeli gadawyvetilebis miRebisas 
samezobelo davis Taobaze, xolo 6% acxadebs, rom mosamarTle usamarTlo 
gadawyvetilebas gamoitanda42. respondentebi naklebad miiCneven, rom 

                                                
42
ixileT cxrili #43 46-e gverdze da cxrili #44 47-e gverdze 
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administraciuli sakiTxis ganxilvisas gadawyvetileba samarTliani iqneboda, 
sadac 30% acxadebs, rom mosamarTle samarTliani iqneboda, xolo 20% 
acxadebs, rom mosamarTle usamarTlo iqneboda43. es myardeba fokusuri 
jgufebis Sedegad miRebuli monacemebiT, romlis monawileTa umravlesoba 
miiCnevs, rom imis albaToba ufro didia, rom samoqalaqo saqme dasruldeboda 
samarTliani gadawyvetilebiT, vidre sisxlis samarTlis saqmis ganxilva. erT-
erTi respondentis ganmartebiT, rodesac sasamarTlo ganixilavs "ori ubralo 
adamianis" saqmes, gadawyvetileba samarTliani iqneba. fokusuri jgufebis 
Sedegad aseve gaJRerda mosazreba, rom rac ufro "mniSvnelovania" da 
gaxmaurebulia gansaxilveli saqme, miT ufro naklebad realuria, rom igi 
samarTliani gadawyvetilebiT dasruldeba. arsebobs mosazreba, rom 
mosamarTles saSualeba aqvs miiRos samarTliani gadawyvetileba, rodesac 
mTavroba arc pirdapir da arc iribad ar aris dakavSirebuli gansaxilvel 
saqmesTan.  
 
saproceso SeTanxmeba, romlis Sesaxebac gamokiTxulTa 59%-s smenia44, 
warmoadgens damatebiT faqtors, romelic aseve axdens gavlenas 
marTlmsajulebis samarTlianobis aRqmaze. 42% miiCnevs, rom saproceso 
SeTanxmeba aumjobesebs sasamarTlos samarTlianobas, im 22%-sagan gansxvavebiT, 
romelic miiCnevs rom es zrdis usamarTlobas (16%-ma ganacxada, rom ar icis 
amis Sesaxeb, xolo 20%-ma aRniSna, rom es arc zrdis da arc amcirebs 
samarTlianobas).45 Tumca, 63% eTanxmeba mosazrebas, rom saproceso SeTanxmeba 
cixidan Tavis daRwevis kargi saSualebaa46 da miuTiTebs, rom am praqtikis 
meSveobiT SesaZlebelia samarTlianobis gazrda, rac udanaSaulo adamianebs 
saSualebas miscems Tavi daaRwion cixes, xolo damnaSaveebs patimrobis vadas 
Seumcirebs.  
 
intervius respondentebma aRniSnes, rom gamamarTlebeli gadawyvetilebis mcire 
raodenobis gamo, udanaSaulo adamianebi irCeven saproceso SeTanxmebas, rac 
Zirs uTxris sistemis samarTlianobas. "Zalian bevri adamiani vici, Cems 
irgvlivac, vinc airCia am gziT wasvla, erCivna Tavisufleba. daibrala am 
sityvis pirdapiri mniSvnelobiT iseTi danaSauli, rac ar Caudenia, gadaixada 
raRac Tanxa, gamovida, aqvs pirobiTi sasjeli," – ganacxada erTma respondentma. 
im gamokiTxulTa 77%, romelTac smeniaT saproceso SeTanxmebis Sesaxeb, 
miiCnevs, rom es praqtika saxelmwifo biujetis Sevsebis process exmareba.47 
marTlac, bevrma respondentma da fokusuri jgufis monawilem garkveuli 
uxerxulobiT isaubra im mosazrebis Sesaxeb, rom qveynis mTavroba saproceso 
SeTanxmebas, rogorc Semosavlebis wyaros ise iyenebs. es aseve gaJRerda 
fokusuri jgufebis monawileTa mierac.  
 

saqarTvelos sazogadoeba, aseve ar aris darwmunebuli imaSi, aris Tu ara 
saqmis sasamarTlomde mitana misi efeqturi gadawyvetis saSualeba. SekiTxvaze, 
saqmis ganxilvis sasamarTloSi gadatanis Sedegad gauaresdeboda Tu ara misi 
Sedegi – 27%-ma upasuxa, rom gauaresdeboda, xolo 24% ar daeTanxma am 

                                                
43
ixileT cxrili #45 47-e gverdze 

44
ixileT cxrili #46 47-e gverdze 

45
ixileT cxrili #47 48-e gverdze 

46
ixileT cxrili #48 48-e gverdze 

47
ixileT cxrili #49 49-e gverdze 
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mosazrebas.48 aqac gamovlinda gaurkvevloba: 23% acxadebs, rom saqmis 
sasamarTloSi ganxilva arc gaaumjobesebs da arc gaauaresebs mas, xolo 24%-s 
pasuxi ar aqvs. azrTa dayofas imis Sesaxeb, aumjobesebs sasamarTlo Tu 
auaresebs saqmis msvlelobas – aseve, epasuxeba fokusuri jgufebis Sedegebi. 
zogierTi monawile acxadebs, rom saerTod ar isurvebda sasamarTlosTan 
saqmis daWeras, maSin rodesac sxvebi acxadebdnen, rom siamovnebiT gadascemdnen 
saqmes sasamarTlos da daicavdnen sakuTar uflebebs. 
 
sasamarTlo sistemasTan urTierTobis survilis aSkara nakleboba, iseT 
SemTxvevebSic ki, rodesac es saqmis msvlelobas gaaumjobesebda, aseve 
warmoCindeba im faqtiT, rom gamokiTxulTa 80% samezoblo davas ar 
gadawyvetda sasamarTlo gziT da mxolod 14% isurvebda saqmis sasamarTloSi 
ganxilvas.49 gamokiTxuli mosaxleobis TiTqmis naxevari (48%) fiqrobs, rom 
mosamarTle aseTi saqmis ganxilvisas samarTliani iqneboda50, magram odnav meti 
adamiani (55%) miiCnevs, rom saqmis araoficialuri gadawyveta mis samarTlian 
daboloebas uzrunvelyofda.51 es miuTiTebs, rom adamianebi, samezoblo davis 
gadawyvetis SemTxvevaSi, sasamarTlos gziT mis mogvarebas iseTive efeqtur 
saSualebad aRiqvamen, rogorc es konfliqtis  araoficialuri gadawyveta 
iqneboda. es aseve cxadyofs mosaxleobis survils ar iqonion aranairi saqme 
sasamarTlo struqturasTan, iseTi mcire saqmis drosac ki, rogoric samezoblo 
davaa.  
 
Tumca, im adamianebis damokidebuleba, romelTac garkveulwilad raime saxis 
urTierToba hqondaT sasamarTlosTan bolo dros, gacilebiT dadebiT suraTs 
xatavs. im respondentTa naxevari, romelTac Tavad aRZres saqme sasamarTloSi, 
bolo 2 wlis ganmavlobaSi, (gamokiTxuli mosaxleobis 4%) ase moiqca imis 
gamo, rom sasamarTlo process samarTlianad aRiqvamda, xolo meore naxevarma 
saqme sasamarTlos gadasca, radgan sasamarTlos gareSe saqmis gadawyveta 
SeuZlebeli iyo. marTlac, maSinac ki, rodesac gadawyvetileba respondentTa 
sasargeblod ar iyo gamotanili, maTi umetesoba acxadebda, rom sasamarTlos 
gadawyvetileba samarTliani iyo. respondentTa 14% procents, bolo 2 wlis 
ganmavlobaSi, sasamarTlosTan urTierTobis garkveuli saxis gamocdileba 
hqonda52 (iqneboda es uZravi qonebis Sesaxeb dava, administraciuli saqme Tu 
mkvleloba) - maTgan 34%-is SemTxvevaSi saqme mis sasargeblod gadawyda, xolo 
46%-ma saqme waago53. miuxedavad amisa, maTi naxevari (49%) aRiarebs, rom 
gadawyvetileba samarTliani iyo, im 33%-Tan SedarebiT, romelic 
gadawyvetilebas usamarTlod miiCnevs54. 
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codnis SesamCnevi nakleboba marTlmsajulebis sistemis Semadgenlobisa da 
muSaobis Sesaxeb  
 
bevr moqalaqes ar gaaCnia codna sasamarTlos muSaobisa da marTlmsajulebis 
sistemis komponentebis Sesaxeb. magaliTad, gamokiTxulTa mxolod meoTxedma 
(26%) gasca sworad pasuxi kiTxvaze, aqvs Tu ara prezidents ufleba daiTxovos 
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare55. kiTxvaze, aqvs Tu ara ufleba uzenaes 
sasamarTlos gaauqmos sxva ufro dabali instanciis sasamarTlos 
gadawyvetileba – 42%-ma sworad gasca pasuxi, rom mas es ufleba aqvs, Tumca 
20%-ma arasworad gasca pasuxi, xolo 37%-ma pasuxi ar icoda.56 metic, aRmoCnda, 
rom marTlmsajulebis mniSvnelovani uwyebebis Sesaxeb informacia xalxis 
umetesi nawilisaTvis sruliad ucnobia. maSin roca gamokiTxulTa didma 
raodenobam daasaxela policia da sasamarTlo, rogorc marTlmsajulebasTan 
asocirebuli institucia, mxolod 14%-ma daasaxela uzenaesi sasamarTlo57. 
 
fokusurma jgufebma aCvena, rom sazogadoebis wevrebs mwiri informacia aqvT 
mniSvnelovan sasamarTlo instanciebze, aseve im meTodologiaze, romlis 
mixedviTac iniSnebian da Tavisufldebian Tanamdebobidan mosamarTleebi. maSin 
rodesac, sasamarTlosTan urTierTobis gamocdilebis mqone monawilem SeZlo 
ramodenime mosamarTlis dasaxeleba (maT Soris im mosamarTlis saxelisa da 
gvaris, romelmac ganixila misi saqme) arc erTma maTganma ar icoda im 
proceduris Sesaxeb, romlis mixedviTac esa Tu is mosamarTle iniSneba Tu 
Tavisufldeba Tanamdebobidan. gamoTqmul iqna sxvadasxva varaudi maTi 
daniSvnis Sesaxeb, zogs egona, rom mosamarTleebs uzenaesi sasamarTlo 
niSnavda, zogs iusticiis saministro an prezidenti, erTma monawilem isic ki 
ganacxada, rom mosamarTleebi "partiuli niSniT" ikavebdnen am Tanamdebobas, 
xolo meorem Tqva, rom mosamarTleebs irCeven. mxolod ramodenime 
respondentma SeZlo pasuxis sworad gacema, rom mosamarTleebs saqarTvelos 
iusticiis umaRlesi sabWo niSnavs, mas Semdeg rac kandidatebi specialur 
gamocdebs Caabareben iusticiis umaRles skolaSi. 
 
aseve dabalia sazogadoebis informirebuloba sasamarTloebisa da sasamarTlo 
seqtoris Sesaxeb. maSin rodesac ramodenime respondentma icoda axalgazrda 
iuristTa asociaciis, uzenaesi sasamarTlosa da iusticiis saministros Sesaxeb, 
ufro metma nawilma ar icoda saqarTvelos mosamarTleTa asociaciis, 
iusticiis umaRlesi skolisa da iusticiis umaRlesi sabWos Sesaxeb, xolo maT 
vinc SeZlo am organizaciebis dasaxeleba, bundovani warmodgena hqonda maT 
funqciebze.  
 
TviTon samarTlis sferos warmomadgenlebic ki ar floben srul informacias 
marTlmsajulebis formebisa da funqciebis Sesaxeb. fokusuri jgufebis 
Sedegebma aCvena, rom samarTlis sferos zogierTi muSaki ar flobs 
informacias im kriteriumebis Sesaxeb, romelTa mixedviTac iniSnebian Tu 
Tavisufldebian mosamarTleebi. erT-erT monawiles egona, rom 
mosamarTlisaTvis aucileblobas warmoadgenda prokuraturaSi muSaoba, 
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ixileT cxrili #59 53-e gverdze 
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nawilma ki ganacxada, rom prezidentma piradad unda SeiTanxmos iusticiis 
umaRlesi sabWos mier warmodgenili TiToeuli kandidatura. garda amisa, bevrma 
maTganma ar icoda iusticiis umaRlesi sabWos funqciebi, romelic iusticiis 
umaRlesi skolis funqciebSi aeriaT. verc fokusuri jgufis monawileebma da 
verc respondentebma ver daasaxeles saqarTvelos mosamarTleTa asociaciis 
funqciebi. "es mosamarTleTa asociacia arsebobs kidev?" ikiTxa erTma 
advokatma, xolo meorem dasZina, rom pirvelad esmis es saxelwodeba. mTavrobis 
wevrebmac garkveuli sirTuliT daaxasiaTes saqarTvelos mosamarTleTa 
asociaciis roli.  
 
saqarTvelos mosaxleoba metadaa gaTviTcnobierebuli iurudiuli daxmarebis 
mimwodebelTa sakiTxSi, Tumca es informirebulobac gaumjobesebas saWiroebs. 
gamokiTxulTa 53%-ma icoda saxelmwifos ufaso iuridiuli daxmarebis Sesaxeb, 
xolo 30%-s arasamTavrobo organizaciebis mier gaweuli ufaso iuridiuli 
daxmarebis Sesaxeb smenia.58 is moqalaqeebi, romelTac sasamarTlosTan 
urTierTobis gamocdileba aqvT, ufro ukeT arian informirebulni. aseTi 
gamocdilebis mqone moqalaqeebis 75%-ma icis saxelmwifos ufaso iuridiuli 
daxmarebis Sesaxeb, xolo 43%-ma arasamTavrobo organizaciebis ufaso 
iuridiuli daxmarebis Sesaxeb59. gamokiTxulTa im nawilis mesamedi, romelTac 
saxelmwifo daxmarebis Sesaxeb smenia, acxadebs, rom es daxmareba sasargebloa; 
xolo im nawilis 41%, romelTac arasamaTavrobo organizaciebis mier 
uzrunvelyofili iuridiuli daxmarebis Sesaxeb smenia, acxadebs, rom igi  
sasargebloa. 
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fokusuri jgufis monawileebma garkveuli skepticizmi gamoxates saxelmwifos 
mier iuridiuli daxmarebis gawevis Sesaxeb. interviuebisa da fokusuri 
jgufebis Sedegad gamovlinda, rom bevri adamiani eWviT udgeba saxelmwifos 
mxridan iuridiuli daxmarebis miRebas, gansakuTrebiT imitom rom mas 
saxelmwifo axorcielebs: "iuridiuli daxmareba aris sasjelaRsrulebis qveS. 
es niSnavs imas, rom misi damoukideblobis xarisxi ukve eWvqveS dgas," – aRniSna 
erTma advokatma. samarTlis sferos muSakTa Soris azri daiyo saxelmwifos 
mier gamoyofili iuridiuli daxmarebis efeqturobis Sesaxeb. fokusuri jgufis 
monawileebma arasamTavrobo organizaciebis mier gaweuli ufaso iuridiuli 
daxmareba gacilebiT efeqturad Seafases, saxelmwifos daxmarebasTan 
SedarebiT, xolo sasamarTlo gamocdilebis mqone moqalaqeebi ufro metad 
kritikulebi iyvnen sakuTar SefasebebSi. gamokiTxvis mixedviT gamoirkva, rom 
bolo 2 wlis ganmavlobaSi sasamarTlosTan urTierTobis gamocdilebis mqone 
moqalaqeebi naklebad endobian arasamTavrobo organizaciebis mier gaweul 
daxmarebas. maTgan 33%-ma aRniSna rom aseTi daxmareba sasargeblo iyo60 
gamokiTxuli mosaxleobis 41%-Tan SedarebiT.61 
 
marTlmsajulebis sistemis reformis erT-erTi aspeqti, romelmac yuradRebis 
didi nawili moipova, aris nafic msajulTa sasamarTlos SemoReba. 
gamokiTxulTa 56%-s smenia nafic msajulTa sasamarTlos SemoRebis Sesaxeb62, 
xolo 65% miiCnevs, rom es xels Seuwyobs samarTliani gadawyvetilebis 
raodenobis zrdas.63 nafic msajulTa institutis SemoReba iyo sasamarTlo 
sistemis reformirebis erTaderTi nawili, romelic fokusuri jgufebis 
wevrebis mier didi mondomebiT dasaxelda. umetesobam dadebiTi Sefaseba 
gamoxata Tavis dakvirvevebSi, nawilma mas "piar-aqcia" uwoda, xolo nawilma 
gamoTqva varaudi, rom es instituti saqarTveloSi ver imuSavebs, radgan aq 
yvela erTmaneTs icnobs – aseTive damokidebuleba gamomJRavnda interviuebis 
drosac. 
 
SesaZloa, marTlmsajulebis sistemis Sesaxeb mniSvnelovani informaciis 
arcodnis mizezs warmoadgens is, rom moqalaqeebis umetes nawils arasodes 
gamoucdia an ar hqonia uSualo Sexeba sistemis romelime funqciasTan. 
gamokiTxulTa mxolod 14%-s hqonda iribi kontaqti sasamarTlo 
struqturasTan, bolo 2 wlis ganmavlobaSi, rac niSnavs imas, rom mxolod 14%-
s hqonda sasamarTlosTan urTierToba, an maTi megobari an naTesavi iyo 
CarTuli sasamarTlo procesSi. gamokiTxulTa srul 93%-s arasodes miumarTavs 
policiisaTvis64, romelic warmoadgens institucias, romelsac moqalaqeebis 
61% endoba (sapatrulo policias gamokiTxul moqalaqeTa sami meoTxedi 
endoba).65 
 
sasamarTlo sistemis Sesaxeb informirebulobis simcire gamowveulia 
dainteresebis naklebobiT. moqalaqeTa 32% acxadebs, rom dainteresebulni 
arian sasamarTlo sistemiT, sxva 33% ki ar aris dainteresebuli, xolo 28% 
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arc aris da arc ar aris dainteresebuli66. ufro metad dainteresebulni arian 
is adamianebi, romelTac sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba aqvT, rac 
49% Seadgens67. ufro metic, marTlmsajulebis sistemasTan dakavSirebuli 
problemebi ar aRiqmeba, rogorc gadaudebeli mniSvnelobis piradi sakiTxebi 
yoveldRiur cxovrebaSi. kiTxvaze, Tu ra miaCniaT qveynis yvelaze did 
problemad, 78% umuSevroba daasaxela, 47%-ma siRaribe da mxolod 3%-ma 
aRniSna sasamarTlos damoukidebloba.68 
 
Tumca, fokusuri jgufis Sedegebma aCvena, rom sazogadoebam SesaZloa ufro 
metad iaqtiuros momavalSi. kiTxvaze, Tu ris codnas isurvebdnen 
sasamarTloebis Sesaxeb, respondentebma didi daintereseba gamoamJRavnes. 
"yvelaferi gvinda vicodeT," - ganacxada erTma monawilem Tbilisidan. 
danarCenebi dainteresdnen imiT, Tu rogor xdeba gadawyvetilebis gamotana, 
xolo sxvebma sasamarTlo procesze daswrebis survilic gamoTqves, ufro ukeT 
dakvirvebis mizniT. monawileebma aseve aRniSnes, rom maTi mcire 
informirebulobis mizezi aseve aris is, rom Zalze mwiri informaciaa 
xelmisawvdomi. TiTqmis yvela monawile daeTanxma mosazrebas, rom informacia 
sasamarTlo reformebis Sesaxeb televiziiT unda gadaicemodes, xolo zogma 
sazogadoebrivi seminarebisa da "erTsaaTiani gakveTilis idea wamoayena 
TiToeul ubanSi". es miuTiTebs Semdegze, rom miuxedavad imisa, rom saerTo 
interesi sasamarTlo sistemisadmi dabalia, mosaxleoba gamoxatavs survils 
meti Seityos procesis msvlelobis Sesaxeb. garkveuli tipis SemecnebiTi 
programa SesaZloa sasargeblo berketi gaxdes sazogadoebis cnobierebis 
amaRlebisa da sasamarTlo procesSi CarTulobisaTvis. 
 
 
 
iuridiuli sferos muSakTa mimarT damokidebuleba: sando, magram susti 
advokatebi, gadametebulad gavleniani prokurorebi da kompetenturi, magram 
gaubedavi mosamarTleebi 
 
sazogadoeba gansxvavebul damokidebulebas amJRavnebs advokatis, prokurorisa 
da mosamarTlis profesiebis mimarT da ufro meti simpatiiT ixreba advokatis 
mimarT. gamokiTxuli mosaxleobis 67%-ma ganacxada69, rom isurvebda Svils 
samarTlis sfero aerCia profesiad,  xolo gamokiTxulTa am nawilis ZiriTadma 
birTvma (37%) aRniSna, rom isurvebda Svili advokati gamxdariyo, 19%-ma 
mosamarTlis profesia daasaxela sasurvelad, xolo 14%-ma prokuroris 
profesia.  
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fokusuri jgufebisa da interviuebis Sedegad gamomJRavnda, rom advokatebs 
aRiqvamen sando, magram sust specialistebad. fokusuri jgufis monawileTa 
umetesobam aRniSna, rom ufro metad isurvebdnen maTi Svilebi advokatebi 
gamxdariyvnen, vidre mosamarTleebi anda prokurorebi. monawileebi advokatis 
profesias aniWebdnen upiratesobas, miuxedavad imisa, rom advokatTa, rogorc 
saerTo profesiuli jgufis kompetencia kiTxvis qveS iqna dayenebuli. 
advokatebis mimarT keTilganwyoba SesaZloa momdinareobdes iqidan, rom es 
profesia naklebad eqceva politikuri gavlenis qveS, prokurorisa da 
mosamarTlis profesiebTan SedarebiT. SesaZloa, igi aseve momdinareobs im 
mosazrebisagan, rom advokatis misia aris daexmaros ubralo adamianebs. 
 
advokatebis mimarT sazogadoebis mier gamoxatuli didi keTilganwyobis 
miuxedavad, zogierTma respondentma da fokusuri jgufis monawilem maTi 
instituciuri siZlierisa da profesiuli standartebis xarvezebze miuTiTa. 
zogierTi advokati Tavadac daeTanxma am braldebebs. "arian iseTi advokatebi, 
romelTac saerTod ukacravad da kodeqsis sistema ara aqvT da ganaxlebebs ar 
kiTxuloben... magram arian adamianebi, romlebic 2003 wels amobeWdili wigniT 
dadian dResac da warmodgena ara aqvT cvlilebebze." samarTlis sferos 
muSakTa didma nawilma ganacxada, rom sakmaod advilia advokatis 
kvalifikaciis miReba da rom standartebi ufro metad mkacri unda iyos, xolo 
erTma advokatma gaaJRera mowodeba disciplinaruli procedurebis gatarebis 
Sesaxeb im advokatebis sawinaaRmdegod, romlebic ver akmayofileben profesiul 
da eTikur normebs. saqarTvelos advokatTa asociaciaSi gawevrianebisaTvis 
saWiro  sakvalifikacio gamocdebi daxasiaTebul iqna rogorc "Zalze advili" 
monawileTa garkveuli nawilis mier, rac TavisTavad akninebs advokatTa 
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reputacias. zogierTma gamoTqva mosazreba ufro mkacri, specializebuli 
testirebis SemoRebis Sesaxeb, xolo erTma monawilem ganacxada, rom 
advokatobis yvela msurvelma unda iswavlos eTikis kodi kvalifikaciis 
miRebamde. erTma maRali rangis specialistma xazi gausva advokatebis 
profesiuli standartebis gaumjobesebis mniSvnelobas da igi 
marTlmsajulebis saerTo gaZlierebis sakiTxs daukavSira. "profesiaSi Sesvla 
unda iyos cota Zneli imaze ufro, vidre exla aris da xarisxze es moaxdens 
namdvil gavlenas," -  ganacxada erTma oficialurma pirma. 
 
aseve dasaxelda gangrZobiTi iuridiuli ganaTlebisa da treningis nakleboba – 
rogorc am profesiaze gavlenis momxdeni faqtori. erTma respondentma 
ganacxada, rom arsebuli gangrZobiTi tipis ganaTlebas ara aqvs sistematuri 
saxe. meore iuristma aRniSna, rom kanonmdeblobis swrafi cvlileba 
gangrZobiTi tipis treningebs aucilebels xdis. man mouwoda saqarTvelos 
advokatTa asociacias ganaxorcielos specialuri programa, romelic am 
problemas gadaWris, aseve, Secvalos asociaciaSi misaRebi gamocdebi, raTa 
SesabamisobaSi movides axal kanonmdeblobasTan.  
 
samarTlis sferos muSakebma Sereuli mosazrebebi gamoTqves advokatTa 
asociaciis Sesaxeb da zogierTma im swraf cvlilebebze isaubra, romelic 
asociaciis gaumjobesebas isaxavs miznad. "imdeni gakeTda am mokle xanSi," – 
ganacxada erTma iuristma, xolo sxvebma ganacxades, rom es asociacia mxolod 
imisaTvis arsebobs rom sawevroebi Sekribos. gamokiTxul iuristTa 
umravlesoba advokatTa asociaciis damoukideblobas eWvis qveS ar ayenebs, 
Tumca mTavari safiqrali organizaciis SesaZleblobebi da misi organizaciuli 
siZlierea. asociaciis mier bolo drois gatarebuli reformebi kargad iqna 
miRebuli. fokusuri jgufis ramodenime monawilis mier dasaxelda "advokatTa 
saxli" quTaisSi da aseve, ufaso dazRvevis sqema. asociaciis Tavmjdomarem aseve 
ramodenime dadebiTi Sefaseba miiRo fokusuri jgufis monawileebisa da 
respondentebis mxridan. igi iqna daxasiaTebuli adamianad, "romelic muSaobs 
advokatTa korpusis gaZlierebisaTvis, yvelafers akeTebs amisaTvis", da rom 
"ZiriTadad muSaobs advokatTa uflebebis dacvaze." Tumca, respondentTa 
garkveulma nawilma gaakritika asociaciis menejmenti politikuri 
gancxadebebis gakeTebisaTvis da ganacxada, rom aseTma qmedebam SesaZloa 
advokatTa asociacia profesiuli kavSiridan uflebadamcvel organizaciad 
aqcios.  
 
amis sapirispirod, prokurorebi Sefasdnen, rogorc maRali kvalifikaciis mqone 
da kargad organizebuli specialistebi. gamoiTqva varaudi, rom SesaZloa, 
sazogadoebis mxridan prokurorebis mimarT mxardaWeris dabali maCvenebeli 
ganpirobebulia im mosazrebis gamo, rom prokurorebi gadametebuli gavleniT 
sargebloben mosamarTleebsa da advokatebTan SedarebiT. fokusuri jgufis 
ramodenime monawilem, romelTac ganacxades, rom moiwonebdnen maTi Svilis 

mier prokuroris profesiis arCevas, es Semdegi argumentiT axsnა: "radgan 
prestiJuli Tanamdebobaa" an "radgan egeni arian mbrZaneblebi da maT aqvT 
mosamarTleze gavlena." is moqalaqeebi, romelTac sasamarTlosTan 
urTierTobis gamocdileba aqvT gansakuTrebiT negatiurad afaseben 
prokurorebs. maTma 43%-ma ganacxada, rom ar endoba prokurorebs - saerTo 
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sazogadoebis 25%-Tan SedarebiT.70 fokusuri jgufebis Sedegad gamovlinda, rom 
arsebobs farTod gavrcelebuli mosazreba imis Sesaxeb, rom prokurorebi 
marTaven sasamarTlo process da ara mosamarTleebi, xolo erTma monawilem 
mosamarTleebs "prokuraturis notariusebic" ki uwoda.  
 
maRali donis treningebi, romelsac prokurorebi gadian da maTi SerCevis 
kriteriumebis simkacre aRiqmeba, rogorc advokatebis da Sesabamisad 
braldebulis araTanabar da araxelsayrel pirobebSi Cayeneba. 
 
mosamarTleTa profesionalizmisadmi damokidebuleba aseve, winaaRmdegobrivi 
azrebis gamoTqmiT gamovlinda. rogorc zemoT iyo aRniSnuli, gamokiTxulTa 
naxevari mosamarTleebis kompetenturobaSi darwmunebulia, Tumca ufro nakleb 
raodenobas sjera maTi damoukideblobisa Tu sandoobisa. gamokiTxulTa 
nawili miiCnevs, rom mosamarTleebs usamarTlo gadawyvetileba SiSis gamo 
gamoaqvT da maTi mTavari motivatori Tanamdebobis SenarCunebis survilia, 
gansakuTrebiT iseT SemTxvevebSi, rodesac saqme exeba gadawyvetilebis 
gamotanas. erTma advokatma aRniSna, rom "araidentificirebuli SiSis" Sedegad 
ufro meti usamarTlo gadawyvetileba miiReba, vidre nebismieri saxis 
politikuri zewolis SemTxvevaSi. "risi eSiniaT ar ambobs aravin, amitom 
davarqvaT amas araidentificirebuli SiSis faqtori. zogadad SeSinebulebi 
arian," –ganmarta man. respondentTa garkveulma nawilma, magaliTad, saerTod 
uaryo mosazreba imis Sesaxeb, rom mosamarTleebi raime saxis iZulebas 
ganicdian. "mosamarTleebze araviTari zewola ar aris dRes. mosamarTleebi 
moqmedeben TavianTi moralis da inteleqtis Sesabamisad... Zalian 
damoukideblad da Zalian gabedulad moqmedeben. Zalian Tavdajerebulebi arian 
gadawyvetilebebSi,"-ganacxada uzenaesi sasamarTlos erTma mosamarTlem. 
 
 
mosamarTleebis kvalifikaciis Sesaxeb saubrisas samarTlis sferos 
warmomadgenlebis azri orad gaiyo da zogma maTganma aRniSna, rom 
mosamarTleebs akliaT profesiuli gamocdileba, nawilma ki ganacxada, rom 
mosamarTleebs SesaniSnavi profesiuli kvalifikacia aqvT. iusticiis umaRlesi 
skolis muSaoba umetesi nawilis mier dadebiTad Sefasda, Tumca nawilma 
ganacxada, rom skolis muSaobis efeqturoba gamovlindeba garkveuli drois 
Semdeg, rodesac misi kursdamTavrebulebi Seudgebian samosamarTleo 
saqmianobis Sesrulebas da skolis gangrZobiTi treningis programa ZalaSi 
Seva. erT-erTi gamocdili mosamarTlisa da mTavrobis warmomadgenlis 
gancxadebiT, mosamarTleebis reputacia da profesiuli standartebi 
gaumjobesdeba mas Semdeg, rac mosamarTleTa korpusi ganaxldeba, Tumca amas 
ramodenime weli dasWirdeba.  
 
samarTlis sferos warmomadgenlebis mier kidev erT problemad dasaxelda 
mosamarTlis kvalifikaciisaTvis savaldebulo axalgazrda asaki. "ar SeiZleba 
axla, magaliTad, 28 wlis biWi aris mosamarTle," – Tqva erT-erTma advokatma. 
igive gaimeora advokatTa asociaciis erT-erTma damfuZnebelma, romelmac 
ganacxada, rom "28 wlis adamians ar aqvs cxovrebiseuli gamocdileba imdeni, 
rom SeiZleba viRacis bedi gadawyvitos, rac ar unda kargi iuristi iyos."  
 

                                                
70
ixileT cxrili #74 59-e gverdze 
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sazogadoebis wevrebi, romlebic mosamarTleTa mTliani korpusis mimarT 
garkveul daeWvebas gamoTqvamdnen, amave dros aRtacebiT saubrobdnen im 
calkeuli mosamarTlis Sesaxeb, romelTac piradad icnobdnen da maT 
afasebdnen iseTi sityvebiT rogoricaa "aRuwereli pirovneba", "gadasarevi 
pirovneba" da "kargi pirovneba." aseve, ramodenime maTganma aRniSna, rom 
moiwonebdnen maTi Svilebis mier mosamarTlis profesiis arCevas, radganac Tu 
mosamarTle damoukidebelia mas SeuZlia sikeTe moutanos sazogadoebas da 
iyos "gulwrfeli, amayi da gabeduli.” 
 
3) daskvna 
 
miuxedavad imisa, rom mosaxleoba sasamarTlo sistemas mniSvnelovnad 
gaumjobesebulad miiCnevs bolo wlebis ganmavlobaSi, aseve aSkara xdeba isic, 
rom saWiroa didi wili muSaobis gatareba misi kidev ufro metad 
gardaqmnisaTvis. gamokiTxulTa umetesoba miuTiTebs meqrTameobis aRmofxvrasa 
da mosamarTleTa kompetenciis gaumjobesebaze, rogorc miRweul warmatebaze, 
magram amave dros arsebobs mosazreba imis Sesaxeb, rom sasamarTloze gavlenas 
axdens mTavroba da rom sasamarTlo calsaxad mkacria sasjelis dawesebisas. 
 
sasamarTlo sistemis samarTlianoba, misi sandooba da damoukidebloba Sefasda 
sapirispiro mosazrebebiT. gamokiTxulTa daaxloebiT erTi mesamedi endoba 
sasamarTlosa da mosamarTleebs da miiCnevs, rom isini damoukideblebi da 
samarTlianebi arian. miuxedavad imisa, rom maTi raodenoba aRemateba im nawils, 
romlebic ar endobian mosamarTleebs, an maT usamarTlod miiCneven an 
acxadeben, rom mosamarTleebi ar arian damoukidebelni - gamokiTxulTa 
ZiriTadma nawilma mainc ar icis amis Sesaxeb an ver scems pasuxs am kiTxvebze. 
amas xazs usvams is faqtic, rom mosaxleoba ar aris darwmunebuli imaSi, rom 
sasamarTlo davis gadawyvetis erTaderTi efeqturi saSualebaa. umravlesoba ar 
aRZravda saqmes sasamarTloSi da gamokiTxulTa umravlesoba sasamarTlos 
gadawyvetilebas ar miiCnevs imaze metad samarTlianad an usamarTlod vidre es 
davis araformaluri gadawyvetis SemTxvevaSi iqneboda. 
 
orWofoba gamowveulia sistemis Sesaxeb cudi informirebulobis gamo. 
gamokiTxulTa umetesobam ar icis sistemis mniSvnelovani nawilis muSaobis 
aspeqtebis Sesaxeb, xolo didi nawili acxadebs, rom ar aris dainteresebuli – 
es aris faqtorebi, romelic xels uwyobs qveynis mosaxleobis saerTo 
gulgril ganwyobas sasamarTlo sistemis mimarT. 
 
samarTlis sferos muSakTa Sefasebisas azri iyofa da advokatebi iReben 
dadebiT Sefasebas, miuxedavad maTi efeqturobis Sesaxeb arsebuli eWvisa. 
prokurorebi moiazrebian rogorc Zalzed gavleniani adamianebi, romlebic 
ganuzomel zemoqmedebas axdenen sasamarTlo procesze. miiCneva, rom 
mosamarTle, romelic aseve prestiJul profesiad iTvleba, arasodes miiRebs 
mTavrobis sawinaaRdego gadawyvetilebas.   
 
saerTo jamSi, saqarTvelos mosaxleobas sasamarTlo sistemis Sesaxeb sakmaod 
Sereuli da garTulebuli warmodgena aqvs. is moicavs marTlmsajulebis 
rogorc sust, aseve Zlier mxareebs, im sferoebs, sadac garkveuli reformebi 
warmatebulad Catarda da im faqtorebsac, romlebic Semdgom gaumjobesebas 
saWiroeben. efeqturobis miRwevis mizniT, saWiroa sistemis reformirebisas 
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gaTvaliswinebul iqnas saqarTvelos mosaxleobaSi farTod gavrcelebuli 
orWofoba da sazogadoebis dayofili ganwyoba.  
 
4) danarTi 
 
detaluri meTodologia: kvlevis dizaini da fokusuri jgufebis organizeba 
 
kvleva imgvarad iyo dagegmili, rom daskvnebis gamotana SesaZlebeli yofiliyo 
damoukideblad Tbilisis, quTaisisa da baTumisaTvis cal-calke, aseve sxva 
qalaqebisa da soflebisaTvis - TiToeulisaTvis gancalkevebiT da 
kombinirebulad; kvlevis cdomilebis saerTo zRvarma 4% Seadgina. 
 
imis uzrunvelsayofad, rom qveynis yvela regions Tanabari Sansi hqonoda 
kvlevaSi CarTvisaTvis, Semdegi standartuli SerCevis meTodi iqna 
gamoyenebuli: "sxva qalaqis" da soflis mosaxleoba dayofil iqna geografiuli 
seqtorebis mixedviT (Crdilo-aRmosavleTi, Crdilo-dasavleTi, samxreT-
aRmosavleTi da samxreT-dasavleTi), "sxva qalaqis" da soflis nimuSebi 
ganawilda geografiuli danayofebis Sesabamisad da adgilobrivi mosaxleobis 
proporciulad, xolo SerCeva moxda TiToeuli danayofidan damoukideblad.  
 
Tavdapirvelad, SemTxveviTi SerCevis principiT SerCeul iqna saarCevno ubnebi, 
romelTa siac centraluri saarCevno komisiis mier iqna mowodebuli. amis 
Semdgom, TiToeuli saarCevno ubnis SigniT, ojaxebi iqna SerCeuli SemTxveviTi 
SerCevisa da kavkasiis kvleviTi resursebis centris SemTxveviTi xetialis 
principis Tanaxmad. TiToeuli SerCeuli ojaxis SigniT respondentebi SerCeul 
iqnen kiSis (Kish method) meTodis gamoyenebiT. iseT SemTxvevebSi, rodesac 
ojaxTan kontaqti ar Sedga, an kontaqti Sedga, magram SerCeul respondentTan 
gasaubreba ver moxerxda – interviueri samjer cdida masTan dakavSirebas da 
mxolod amis Semdgom miuTiTebda, rom interviu "pasuxis gareSea".  
 
gamokiTxulTa 46% Seadgens mamakacebs, xolo 54% qalebs, respondentTa 65% 
daqorwinebulia, xolo 32% dasaqmebuli. gamokiTxulTa 28% 35 wlamde asakis 
moqalaqea, 36.5% 35-55 wlamde, xolo 35.5% 55 wlisa da ufro didi asakis. 36%-s 
saSualo ganaTleba aqvs miRebuli, 30% umaRles ganaTleba aqvs miRebuli, 
xolo 9%-s arasruli saSualo ganaTleba an ufro naklebi. 39%-ma ganacxada 
rom ar gaaCnia Semosavlis wyaro, 27%-is Semosavali 100 lars Seadgens, 
gamokiTxulTa 12% 101-dan 200 laramde gamoimuSavebs, xolo 17% 201 larze mets. 
garda amisa, respondentebis 14% sasamarTlosTan urTierTobis gamocdileba 
hqonda bolo ori wlis ganmavlobaSi, romelic Tavad mas an mis megobarsa da 
naTesavs Seexeboda.  
 
2011 wlis 16 martidan 3 aprilis CaTvliT, TbilisSi, quTaissa da baTumSi 
saerTo raodenobiT 25 fokusuri jgufi Catarda. TiToeul qalaqSi 4 fokusuri 
jgufi moewyo adgilobrivi sazogadoebis monawileobiT, or jgufSi im 
moqalaqeebma miiRes monawileoba, romelTac sasamarTlosTan urTierTobis 
gamocdileba hqondaT da ori jgufi mieZRvna im adamianebs, romlebic 
samarTlis sferoSi moRvaweoben. TbilisSi damatebiTi fokusuri jgufi moewyo 
samarTlis fakultetis studentebisaTvis. monawileebi, im fokusuri 
jgufisaTvis, romelSic adgilobrivi mosaxleoba iRebda monawileobas, 
SerCeul iqnen TiToeuli qalaqis sxvadasxva ubnidan, rogorc centraluri 
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aseve, gareubnebidanac. rekruteri maT or specialur kiTxvas usvamda 
marTlmsajulebis sistemis Sesaxeb maTi codnis Semowmebis mizniT: vin aris 
uzenaesi sasamarTlos Tavmjdomare da sad mdebareobs sakonstitucio 
sasamarTlo. TiToeuli fokusuri jgufi dakompleqtebuli iyo aTi monawiliT: 
sazogadoebis 4 wevri, romelTac orTave kiTxvas sworad gasces pasuxi, 4 
adamiani, romelTac 1 kiTxvas gasces sworad pasuxi da 2 adamiani, romelTac 
verc erT kiTxvas ver gasces sworad pasuxi. garda amisa, fokusuri jgufebis 
Sedgenisas genderuli da asakobrivi balansic iyo daculi. is fokusuri 
jgufebi, romelic sasamarTlosTan urTierTobis gamocdilebis mqone 
adamianebisaTvis mowyo, 8-dan 12 monawilisagan Sedgeboda.Ffokusuri jgufis 
saSualo raodenoba 10 adamians Seadgenda. monawileebis mozidva moxda 
saqalaqo sasamarTloebSi da aseve, ufaso iuridiuli daxmarebis beneficiarTa 
siebis gamoyenebiT, romelTa mowodebac axalgazrda iuristTa asociaciam da 
"saerTaSoriso gamWvirvaloba-saqarTvelos" organizaciam uzrunvelyves. 
samarTlis sferos warmomadgenelTa fokusuri jgufebis monawileebi 
warmoadgendnen iuristebs, romlebic moRvaweoben iuridiul firmebSi, 
advokatebs, iuridiuli ganaTlebis mqone arasamTavrobo organizaciebis 
warmomadgenlebs, samarTlis sferos leqtorebsa da doqturanturis 
studentebs. im fokusur jgufebSi, romlebic samarTlis sferos 
studentebisaTvis moewyo, Tbilisis sami universitetis bakalavriatis 
warmomadgenlebma miiRes monawileoba. TiToeuli es fokusuri jgufi 8-10 
monawilisagan Sedgeboda.  
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kvlevis mignebaTa cxrilebi 
 
 
 
cxrili #1 
 

თქვენი აზრით, 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე“ არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით, ამჟამად ქართული სასამართლოები... (%) 

5 ბევრად უკეთესად მუშაობენ, 18 

4 შედარებით უკეთ მუშაობენ, 46 

3 ისევე მუშაობენ, 13 

2 შედარებით უარესად მუშაობენ, 5 

1 თუ ბევრად უარესად მუშაობენ? 2 

(არ ვიცი) 17 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
cxrili #2 
 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია? (%) 

1 დიახ 46 

0 არა 37 

(არ ვიცი) 16 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
cxrili #3 
 

თქვენი აზრით, 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე“ არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით, ამჟამად ქართული სასამართლოები... 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია? (%) 

ჭრილში 

  დიახ არა 

5 ბევრად უკეთესად მუშაობენ, 28 7 

4 შედარებით უკეთ მუშაობენ, 53 40 

3 ისევე მუშაობენ, 5 23 

2 შედარებით უარესად მუშაობენ, 1 11 

1 თუ ბევრად უარესად მუშაობენ? 1 4 

(არ ვიცი) 11 15 

(უარი პასუხზე) 0 0 
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cxrili #4 
 

თქვენი აზრით, 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე“ არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით, ამჟამად ქართული სასამართლოები... 

გთხოვთ დაასახელოთ ქართული ტელეარხი, რომლის ინფორმაციასაც 

ყველაზე მეტად ენდობით, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკისა და, 

ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას (%)ჭრილში 

  

ვენდობი რუსთავი 

2-ს ან ტელეიმედს 

არც ერთს არ 

ვენდობი 

5 ბევრად უკეთესად მუშაობენ, 21 8 

4 შედარებით უკეთ მუშაობენ, 52 39 

3 ისევე მუშაობენ, 9 20 

2 შედარებით უარესად 

მუშაობენ, 3 8 

1 თუ ბევრად უარესად 

მუშაობენ? 1 3 

(არ ვიცი) 14 22 

(უარი პასუხზე) 0 0 

 
 
 
 
 
cxrili #5 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ მოსამართლეები 

საქართველოში ქრთამს იღებენ? (%)  

5 სრულად ვეთანხმები 7 

4 6 

3 10 

2 8 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 32 

(არ ვიცი) 37 

(უარი პასუხზე) 1 
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cxrili #6 
 

რა გახსენდებათ პირველ რიგში, როდესაც გესმით ფრაზა 

„მართლმსაჯულება საქართველოში“? (%) 

1 სასამართლო, მოსამართლეები 19 

2 დანაშაული 9 

3 სამართლიანობა, სიმართლე 20 

4 პროკურატურა 3 

5 უსამართლობა 9 

6 ადამიანის უფლებების დაცვა 4 

7 ცხოვრება დანაშაულის გარეშე 1 

8 პოლიცია, ძალოვანი სტრუქტურები 4 

9 დამნაშავეთა დასჯა 4 

10 კანონის უზენაესობა, კანონიერება 6 

11 ციხე 4 

12 სხვა 2 

(არ ვიცი) 14 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
 
cxrili #7 
 

თქვენი აზრით, 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე“ არსებულ 

მდგომარეობასთან შედარებით, ამჟამად ქართული სასამართლოები... 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? 

(%)ჭრილში 

  დიახ არა 

5 ბევრად უკეთესად მუშაობენ, 15 18 

4 შედარებით უკეთ მუშაობენ, 45 46 

3 ისევე მუშაობენ, 15 12 

2 შედარებით უარესად მუშაობენ, 8 4 

1 თუ ბევრად უარესად მუშაობენ? 5 1 

(არ ვიცი) 12 17 

(უარი პასუხზე) 0 0 
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cxrili #8 
 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? 

(%)ჭრილში 

  დიახ არა 

1 დიახ 38 47 

0 არა 48 36 

(არ ვიცი) 13 16 

(უარი პასუხზე) 1 1 
 
 
 
cxrili #9 
 

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი 

მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ 

ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? 

(%) ჭრილში 

  დიახ არა 

5 პოლიტიკა უეჭველად სწორი 

მიმართულებით მიდის 7 10 

4 პოლიტიკა ძირითადად სწორი 

მიმართულებით მიდის 34 37 

3 Pპოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება 19 16 

2 პოლიტიკა ძირითადად არასწორი 

მიმართულებით მიდის 21 15 

1 პოლიტიკა უეჭველად არასწორი 

მიმართულებით მიდის 5 2 

(არ ვიცი) 12 18 

(უარი პასუხზე) 2 1 
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cxrili #10 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ მოსამართლეები 

საქართველოში ქრთამს იღებენ? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%)ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვეთანხმები 9 6 

4 5 6 

3 12 9 

2 6 8 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 37 31 

(არ ვიცი) 28 38 

(უარი პასუხზე) 1 1 
 
 
 
 
cxrili #11 
 
 

გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? (%) 

 
მოსაზრება 1: სასამართლომ ყოველთვის კანონის სრული სიმკაცრით უნდა 

დასაჯოს დამნაშავეები, რათა მათგან საზოგადოება დაიცვას.  

მოსაზრება 2: სასამართლომ ზოგჯერ უნდა გაითვალისწინოს დანაშაულის 

მიზეზები და არ გამოიტანოს ძალიან მკაცრი განაჩენი, რათა გამოსწორების 

საშუალება მისცეს დამნაშავეებს.  

1 სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას 12 

2 ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას 15 

3 ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას 40 

4 სრულად ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას 25 

5 არც ერთს არ ვეთანხმები 2 

(არ ვიცი) 5 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #12 
 

გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? (%) 

 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%)ჭრილში 
 
მოსაზრება 1: სასამართლომ ყოველთვის კანონის სრული სიმკაცრით უნდა 

დასაჯოს დამნაშავეები, რათა მათგან საზოგადოება დაიცვას.  

მოსაზრება 2: სასამართლომ ზოგჯერ უნდა გაითვალისწინოს დანაშაულის 

მიზეზები და არ გამოიტანოს ძალიან მკაცრი განაჩენი, რათა გამოსწორების 

საშუალება მისცეს დამნაშავეებს.  

  დიახ არა 

1 სრულად ვეთანხმები პირველ 

მოსაზრებას 10 12 

2 ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას 10 16 

3 ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას 42 40 

4 სრულად ვეთანხმები მეორე 

მოსაზრებას 35 24 

5 არც ერთს არ ვეთანხმები 1 2 

(არ ვიცი) 1 6 

(უარი პასუხზე) 1 0 
 
 
 
 
 
cxrili #13 
 

საპატრულო პოლიციის მიმართ ნდობის მაჩვენებელი (%) 

5 სრულად ვენდობი 54 

4 22 

3 13 

2 3 

1 საერთოდ არ ვენდობი 5 

(არ ვიცი) 3 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #14 
 

მასწავლებელთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი (%) 

5 სრულად ვენდობი 50 

4 22 

3 17 

2 4 

1 საერთოდ არ ვენდობი 4 

(არ ვიცი) 4 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
 
 
cxrili #15 
 

მოსამართლეთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი  (%) 

5 სრულად ვენდობი 50 

4 22 

3 17 

2 4 

1 საერთოდ არ ვენდობი 4 

(არ ვიცი) 4 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
 
cxrili #16 
 

სასამართლოს მიმართ ნდობის მაჩვენებელი  (%) 

5 სრულად ვენდობი 17 

4 15 

3 24 

2 8 

1 საერთოდ არ ვენდობი 17 

(არ ვიცი) 18 

(უარი პასუხზე) 2 
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cxrili #17 
 

ექიმების მიმართ ნდობის მაჩვენებელი  (%) 

5 სრულად ვენდობი 33 

4 22 

3 26 

2 7 

1 საერთოდ არ ვენდობი 9 

(არ ვიცი) 3 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
cxrili #18 
 

მოსამართლეთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია (%) 

ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვენდობი 27 7 

4 20 11 

3 21 25 

2 4 11 

1 საერთოდ არ ვენდობი 7 31 

(არ ვიცი) 20 14 

(უარი პასუხზე) 1 0 
 
 
cxrili #19 
 

სასამართლოს მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია (%) 

ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვენდობი 27 7 

4 21 11 

3 23 25 

2 4 13 

1 საერთოდ არ ვენდობი 6 32 

(არ ვიცი) 18 11 

(უარი პასუხზე) 1 1 
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cxrili #20 
 
 

მოსამართლეთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი 

მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ 

ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?  (%) ჭრილში 

  სწორია არ არის სწორი 

5 სრულად ვენდობი 26 5 

4 22 8 

3 21 23 

2 5 12 

1 საერთოდ არ ვენდობი 6 41 

(არ ვიცი) 19 11 

(უარი პასუხზე) 1 0 
 
 
 
 
 
cxrili #21 
 
 

სასამართლოს მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი 

მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ 

ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით?  (%) ჭრილში 

  სწორია არ არის სწორი 

5 სრულად ვენდობი 26 5 

4 22 7 

3 25 21 

2 5 12 

1 საერთოდ არ ვენდობი 6 43 

(არ ვიცი) 16 10 

(უარი პასუხზე) 1 2 
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cxrili #22 
 
 

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი 

მიმართულებით მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ 

ჩამონათვალიდან რომელს ეთანხმებით? 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია (%) 

ჭრილში 

  დიახ არა 

5 პოლიტიკა უეჭველად სწორი 

მიმართულებით მიდის 21 2 

4 პოლიტიკა ძირითადად სწორი 

მიმართულებით მიდის 61 24 

3 პოლიტიკა საერთოდ არ იცვლება 12 32 

2 პოლიტიკა ძირითადად არასწორი 

მიმართულებით მიდის 6 35 

1 პოლიტიკა უეჭველად არასწორი 

მიმართულებით მიდის 0 7 
 
 
 
 
cxrili #23 
 

პროკურატურის მიმართნდობისმაჩვენებელი 

გთხოვთ დაასახელოთ ქართული ტელეარხი, რომლის ინფორმაციასაც 

ყველაზემეტადენდობით, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკისა და, 

ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას (%)ჭრილში 

  ვენდობი 

რუსთავი 2-ს 

ან ტელეიმედს 

არც ერთს არ 

ვენდობი 

5 სრულად ვენდობი 21 6 

4 16 9 

3 25 21 

2 7 11 

1 საერთოდ არ ვენდობი 10 30 

(არ ვიცი) 20 20 

(უარი პასუხზე) 1 3 
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cxrili #24 
 

პარლამენტის მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

გთხოვთ დაასახელოთ ქართული ტელეარხი, რომლის ინფორმაციასაც 

ყველაზე მეტად ენდობით, როდესაც საქმე ეხება პოლიტიკისა და, 

ზოგადად, საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას (%)ჭრილში 

  ვენდობი 

რუსთავი 2-ს 

ან ტელეიმედს 

არც ერთს არ 

ვენდობი 

5 სრულად ვენდობი 22 3 

4 17 8 

3 27 27 

2 8 13 

1 საერთოდ არ ვენდობი 13 34 

(არ ვიცი) 11 12 

(უარი პასუხზე) 1 3 
 
 
 
 
 
cxrili #25 
 

მოსამართლეთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%)ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვენდობი 16 18 

4 13 16 

3 23 23 

2 8 7 

1 საერთოდ არ ვენდობი 29 15 

(არ ვიცი) 11 20 

(უარი პასუხზე) 1 1 
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cxrili #26 
 

სასამართლოს მიმართ ნდობის მაჩვენებელი 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%) ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვენდობი 16 17 

4 13 15 

3 20 25 

2 11 7 

1 საერთოდ არ ვენდობი 29 15 

(არ ვიცი) 8 19 

(უარი პასუხზე) 2 1 
 
 
cxrili #27 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ მოსამართლეები 

საქართველოში მთავრობის ინტერესებს ემსახურებიან? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%)ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვეთანხმები 32 20 

4 18 17 

3 21 21 

2 5 6 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 8 8 

(არ ვიცი) 15 26 

(უარი პასუხზე) 1 1 
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cxrili #28 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ძირითადად, 

მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არიან? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის 

წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება 

სასამართლოსთან?(%) ჭრილში 

  დიახ არა 

5 სრულად ვეთანხმები 10 11 

4 13 18 

3 22 21 

2 14 9 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 29 15 

(არ ვიცი) 11 25 

(უარი პასუხზე) 1 0 
 
 
cxrili #29 
 

მოსამართლეთა მიმართ ნდობის მაჩვენებელი, დასახლების ტიპის ჭრილში 

(%)  

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

5 სრულად 

ვენდობი 12 18 19 17 21 

4 14 17 19 16 16 

3 23 19 30 22 22 

2 11 6 6 8 5 

1 საერთოდ არ 

ვენდობი 25 22 13 17 12 

(არ ვიცი) 15 16 12 19 24 

(უარი პასუხზე) 0 3 0 2 1 
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cxrili #30 
 

სასამართლოს მიმართ ნდობის მაჩვენებელი დასახლების ტიპის ჭრილში 

(%)  

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

5 სრულად 

ვენდობი 13 17 20 15 20 

4 13 17 22 15 15 

3 25 20 29 24 24 

2 10 7 6 8 6 

1 საერთოდ არ 

ვენდობი 25 22 12 16 12 

(არ ვიცი) 13 14 11 18 21 

(უარი პასუხზე) 0 3 0 4 1 
 
 
 
 
cxrili #31 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ძირითადად, 

მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არიან? დასახლების 

ტიპის ჭრილში (%) 

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

5 სრულად 

ვენდობი 12 11 16 9 11 

4 14 19 23 20 17 

3 23 19 26 22 20 

2 12 9 8 12 8 

1 საერთოდ არ 

ვენდობი 28 21 15 15 10 

(არ ვიცი) 10 19 12 21 33 

(უარი პასუხზე) 0 1 0 2 1 
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cxrili #32 
 

თქვენი აზრით, არის თუ არა ამჟამად საქართველოში დემოკრატია?დასახლების 

ტიპის ჭრილში (%) 

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

1 დიახ 40 41 61 44 50 

0 არა 46 39 34 43 29 

(არ ვიცი) 13 18 5 12 20 

(უარი პასუხზე) 1 2 1 1 1 

 
 
cxrili #33 
 

არსებობს სხვადასხვა მოსაზრება იმის შესახებ, თუ როგორი მიმართულებით 

მიდის საქართველოს საშინაო პოლიტიკა. ამ ჩამონათვალიდან რომელს 

ეთანხმებით? დასახლების ტიპის ჭრილში (%)  

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

5 პოლიტიკა უეჭველად 

სწორი მიმართულებით 

მიდის 

6 7 11 8 14 

4 პოლიტიკა ძირითადად 

სწორი მიმართულებით 

მიდის 

34 40 56 41 35 

3 პოლიტიკა საერთოდ არ 

იცვლება 
20 14 17 15 16 

2 პოლიტიკა ძირითადად 

არასწორი მიმართულებით 

მიდის 

22 13 9 15 13 

1 პოლიტიკა უეჭველად 

არასწორი მიმართულებით 

მიდის 

6 2 1 3 1 

(არ ვიცი) 12 21 7 18 20 

(უარი პასუხზე) 1 4 1 2 2 
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cxrili #34 
 

პრეზიდენტის მიმართ ნდობის მაჩვენებელი დასახლების ტიპის ჭრილში (%)  

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

5 სრულად ვენდობი 27 44 51 39 52 

4 18 15 17 18 14 

3 23 15 16 17 17 

2 6 2 3 4 3 

1 საერთოდ არ ვენდობი 20 13 10 13 9 

(არ ვიცი) 6 7 2 6 3 

(უარი პასუხზე) 0 4 1 3 1 
 
 
cxrili #35 
 

პრეზიდენტის მიმართ ნდობის მაჩვენებელი (%)  

5 სრულად ვენდობი 42 

4 16 

3 19 

2 4 

1 საერთოდ არ ვენდობი 13 

(არ ვიცი) 4 

(უარი პასუხზე) 1 
 
 
cxrili #36 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ მოსამართლეები 

საქართველოში მთავრობის ინტერესებს ემსახურებიან?(%) 

5 სრულად ვეთანხმები 22 

4 17 

3 21 

2 6 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 8 

(არ ვიცი) 24 

(უარი პასუხზე) 1 
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cxrili #37 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „როდესაც ადამიანი უჩივის 

სახელმწიფო დაწესებულებას, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას 

სახელმწიფო დაწესებულების სასარგებლოდ“? (%)  

5 სრულად ვეთანხმები 19 

4 17 

3 21 

2 5 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 8 

(არ ვიცი) 29 

(უარი პასუხზე) 2 
 
 
cxrili #38 
 

თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად ვისზე არიან დამოკიდებულები 

მოსამართლეები საქართველოში?(%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 

მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებელნი (40%) 

1 იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე 1 

2 პარლამენტის წევრებზე 1 

3 ზემდგომ მოსამართლეებზე 5 

4 პროკურორებზე 7 

5 შინაგან საქმეთა სამინისტროზე 5 

6 იუსტიციის სამინისტროზე 1 

7 სხვა სამინისტროზე, გარდა შინაგან საქმეთა და 

იუსტიციის სამინისტროებისა 

0 

8 პრეზიდენტზე 14 

9 პრემიერ-მინისტრზე 0 

10 უზენაეს სასამართლოზე 3 

11 ევროკავშირზე 0 

12 მსხვილ ბიზნესზე 0 

13 მთავრობაზე 27 

14  მმართველ პარტიაზე 2 

15 სხვა 1 

(არ ვიცი) 30 

(უარი პასუხზე) 2 
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cxrili #39 
 
 

თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად ვისზე არიან დამოკიდებულები 

მოსამართლეები საქართველოში? 

ბოლო ორი წლის მანძილზე, გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს, 

ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან?(%) ჭრილში 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 

მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებელნი (40%) 

  დიახ არა 

1 იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე 2 1 

2 პარლამენტის წევრებზე 1 0 

3 ზემდგომ მოსამართლეებზე 7 4 

4 პროკურორებზე 15 5 

5 შინაგან საქმეთა სამინისტროზე 4 5 

6 იუსტიციის სამინისტროზე 1 1 

7 სხვა სამინისტროზე, გარდა შინაგან 

საქმეთა და იუსტიციის 

სამინისტროებისა 0 0 

8 პრეზიდენტზე 14 13 

9 პრემიერ-მინისტრზე 0 0 

10 უზენაეს სასამართლოზე 2 3 

11 ევროკავშირზე 0 0 

12 მსხვილ ბიზნესზე 0 0 

13 მთავრობაზე 30 27 

14  მმართველ პარტიაზე 2 2 

15 სხვა 1 1 

(არ ვიცი) 18 33 

(უარი პასუხზე) 2 2 
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cxrili #40 
 
 

თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად ვისზე არიან დამოკიდებულები 

მოსამართლეები საქართველოში?დასახლების ტიპისჭრილში(%) 
 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ 

მოსამართლეები არ არიან დამოუკიდებელნი (40%) 

  თბილისი ბათუმი ქუთაისი ქალაქი სოფელი 

1 იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოზე 1 1 6 1 2 

2 პარლამენტის 

წევრებზე 0 1   2 1 

3 ზემდგომ 

მოსამართლეებზე 4 3 4 5 6 

4 პროკურორებზე 13 9 10 7 3 

5 შინაგან საქმეთა 

სამინისტროზე 4 2 5 5 5 

6 იუსტიციის 

სამინისტროზე 2 1 1 1 1 

7 სხვა სამინისტროზე, 

გარდა შინაგან საქმეთა 

და იუსტიციის 

სამინისტროებისა 0   1 0   

8 პრეზიდენტზე 12 15 17 11 16 

9 პრემიერ-მინისტრზე       1   

10 უზენაეს 

სასამართლოზე 2 2 4 2 4 

11 ევროკავშირზე   0 0   0 

12 მსხვილ ბიზნესზე   0 0     

13 მთავრობაზე 36 39 26 27 21 

14  მმართველ 

პარტიაზე 2 2 2 2 2 

15 სხვა 2 1 1 1 1 

(არ ვიცი) 20 22 22 34 37 

(უარი პასუხზე) 1 2 0 3 2 
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cxrili #41 
 

რამდენად ხშირად  ისჯება უდანაშაულო ადამიანი მოსამართლის მიერ 

დაშვებული შეცდომის შედეგად? (%) 

5 ყოველთვის 9 

4 15 

3 28 

2 12 

1 არასოდეს 9 

(არ ვიცი) 25 

(უარი პასუხზე) 1 
 
 
cxrili #42 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ზოგადად, 

მოსამართლეებმა საქართველოში კარგად იციან თავისი საქმე? (%) 

5 სრულად ვეთანხმები 25 

4 24 

3 23 

2 4 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 5 

(არ ვიცი) 17 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
cxrili #43 
 

წარმოიდგინეთ, რომ ორ მეზობელს აქვს დავა  მიწის ნაკვეთის გამო. 

თქვენი აზრით, რამდენად დამოუკიდებელი იქნება მოსამართლე ასეთი 

დავის გადაწყვეტისას? (%) 

10 სრულიად დამოუკიდებელი იქნება 29 

4 17 

3 20 

2 3 

1 საერთოდ არ იქნება დამოუკიდებელი 4 

(არ ვიცი) 26 

(უარი პასუხზე) 2 
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cxrili #44 
 

წარმოიდგინეთ, რომ ორ მეზობელს აქვს დავა  მიწის ნაკვეთის გამო. 

თქვენი აზრით,რამდენად სამართლიანი იქნება მოსამართლე ორ 

მეზობელს შორის დავის გადაწყვეტისას?(%) 

5 სრულიად სამართლიანი იქნება 30 

4 18 

3 20 

2 3 

1 საერთოდ არ იქნება სამართლიანი 3 

(არ ვიცი) 24 

(უარი პასუხზე) 2 

 
 
cxrili #45 
 

წარმოიდგინეთ, რომ გაქვთ დავა რომელიმე სახელმწიფო 

დაწესებულებასთან ჯარიმის თაობაზე, რომელიც, თქვენი აზრით, არ 

დაგიმსახურებიათ. თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანი იქნება 

მოსამართლე ასეთი დავის გადაწყვეტისას? (%) 

5 სრულიად სამართლიანი იქნება 15 

4 15 

3 19 

2 9 

1 საერთოდ არ იქნება სამართლიანი 11 

(არ ვიცი) 28 

(უარი პასუხზე) 2 
 
 
cxrili #46 
 

გსმენიათ თუ არა „საპროცესო შეთანხმების“ შესახებ, ანუ როდესაც 

ბრალდებული თანამშრომლობს გამოძიებასთან, აღიარებს ბრალს და 

ამისათვის უფრო მსუბუქ სასჯელს იღებს? (%) 

1 დიახ 59 

0 არა 34 

(არ ვიცი) 7 

(უარი პასუხზე) 1 
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cxrili #47 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ საპროცესო 

შეთანხმება ხელს უწყობს სასამართლოს განაჩენების სამართლიანობას? 
(%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც განაცხადეს, რომ 

სმენიათ საპროცესო შეთანხმების შესახებ - 59% 

5 სრულად ვეთანხმები 22 

4 20 

3 20 

2 6 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 16 

(არ ვიცი) 16 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
cxrili #48 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ საპროცესო 

შეთანხმება საშუალებას აძლევს ბრალდებულს, ფულის გადახდის 

მეშვეობით თავიდან აიცილოს პატიმრობა? (%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც განაცხადეს, რომ 

სმენიათ საპროცესო შეთანხმების შესახებ - 59%. 

5 სრულად ვეთანხმები 38 

4 25 

3 17 

2 4 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 8 

(არ ვიცი) 8 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #49 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ საპროცესო 

შეთანხმება ხელს უწყობს სახელმწიფო ბიუჯეტის შევსებას? (%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც განაცხადეს, 

რომ სმენიათ საპროცესო შეთანხმების შესახებ - 59%. 

5 სრულად ვეთანხმები 58 

4 19 

3 10 

2 2 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 3 

(არ ვიცი) 7 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
cxrili #50 
 

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „პრობლემის 

სასამართლომდე მიტანა მხოლოდ გაართულებს საქმეს” (%) 

5 სრულად ვეთანხმები 13 

4 14 

3 23 

2 7 

1 საერთოდ არ ვეთანხმები 17 

(არ ვიცი) 24 

(უარი პასუხზე) 1 

 
cxrili #51 
 

გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? 

 
მოსაზრება 1: ორ მეზობელს შორის რაიმე დავის მოგვარება ყველაზე კარგად 

მოხერხდება სასამართლოს მეშვეობით. 

მოსაზრება 2: ორ მეზობელს შორის რაიმე დავის მოგვარება ყველაზე კარგად 

მოხერხდება „შინაურულად“, სასამართლოს გარეშე (%) 

1 სრულად ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას 6 

2 ვეთანხმები პირველ მოსაზრებას 8 

3 ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას 47 

4 სრულად ვეთანხმები მეორე მოსაზრებას 33 

5 არც ერთს არ ვეთანხმები 2 

(არ ვიცი) 4 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #52 
 

რამდენად სამართლიანი იქნება მოსამართლე ორ მეზობელს შორის დავის 

გადაწყვეტისას? (%) 

5 სრულიად სამართლიანი იქნება 30 

4 18 

3 20 

2 3 

1 საერთოდ არ იქნება სამართლიანი 3 

(არ ვიცი) 24 

(უარი პასუხზე) 2 

 
 
 
 
cxrili #53 
 

თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანად მოგვარდება დავა ორ 

მეზობელს შორის, თუ ისინი სასამართლოს გარეშე, „შინაურულად“ 

ეცდებიან მის მოგვარებას - მაგალითად, მიმართავენ საერთო ნაცნობს? (%) 

5 სრულიად სამართლიანად მოგვარდება 35 

4 20 

3 17 

2 4 

1 საერთოდ ვერ მოგვარდება სამართლიანად 5 

(არ ვიცი) 19 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
cxrili #54 
 

არანაირი შეხება სასამართლოსთან ბოლო 2 წლის განმავლობაში (%) 

1 დასახელდა 84 

0 არდასახელებულა 14 

(არ ვიცი) 2 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #55 
 

ვის სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილება? (%) 

ესშეკითხვადაესვამხოლოდიმრესპონდენტებს, 

რომელთაცგარკვეულისახისშეხებაჰქონდათსასამართლოსთანბოლო 2 

წლისგანმავლობაშიდავისისაქმისსასამართლოგანხილვაცუკვედასრულებულია 

1 რესპონდენტის / მისი ახლობლის მხარის სასარგებლოდ 34 

2 მოწინააღმდეგე მხარის სასარგებლოდ 46 

3 მიღწეულ იქნა შეთანხმება საქმეზე (მორიგება ან 

საპროცესო შეთანხმება) 

9 

4 სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოუტანია (საქმე 

შეწყდა) 

3 

5 სხვა 5 

(არ ვიცი) 2 

(უარი პასუხზე) 2 

 
 
 
 
 
cxrili #56 
 

თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანი იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება? 
(%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც გარკვეული სახის შეხება 

ჰქონდათ სასამართლოსთან ბოლო 2 წლის განმავლობაში და ვისი საქმის სასამართლო 

განხილვაც უკვე დასრულებულია 

5 სრულიად სამართლიანი იყო 40 

4 9 

3 10 

2 6 

1 საერთოდ არ იყო სამართლიანი 27 

(არ ვიცი) 5 

(უარი პასუხზე) 3 
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cxrili #57 
 

კანონის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტს აქვს უფლება, დაითხოვოს 

უზენაესი სასამართლო (%) (არ არის სწორი) 

1 სწორია 36 

0 არ არის სწორი 26 

(არ ვიცი) 38 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
 
cxrili #58 
 

კანონის თანახმად, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს 

აქვს უფლება, გააუქმოს საქართველოს ნებისმიერი სხვა სასამართლოს 

გადაწყვეტილება(%) (სწორია) 

1 სწორია 42 

0 არ არის სწორი 20 

(არ ვიცი) 37 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #59 
 

როდესაც საქართველოს მართლმსაჯულებაზე ფიქრობთ, ამ ბარათზე 

მოყვანილი დაწესებულებებიდან რომელი გახსენდებათ ყველაზე 

ხშირად(%) 

1 იუსტიციის სამინისტრო 8 

2 სახალხო დამცველი 13 

3 ადვოკატთა ასოციაცია 12 

4 პოლიცია 41 

5 უზენაესი სასამართლო 14 

6 ადამიანის უფლებათა ცენტრი 9 

7 ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 5 

8 იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 2 

9 პროკურატურა 25 

10 პარლამენტი 4 

11 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 10 

12 პრეზიდენტი 6 

13 სასამართლო 44 

14 საკონსტიტუციო სასამართლო 3 

15 პატრული 21 

16 სხვა 1 

(არ ვიცი) 12 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
 
cxrili #60 
 

გსმენიათ თუ არა სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი უფასო იურიდიული 

დახმარების (სახაზინო ადვოკატის) შესახებ? (%) 

1 დიახ 53 

0 არა 41 

(არ ვიცი) 5 

(უარი პასუხზე) 1 
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cxrili #61 
 

გსმენიათ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი 

უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ? (%) 

1 დიახ 30 

0 არა 63 

(არ ვიცი) 6 

(უარი პასუხზე) 1 

 
 
 
cxrili #62 
 

გსმენიათ თუ არა სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი უფასო იურიდიული 

დახმარების (სახაზინო ადვოკატის) შესახებ?(%) 
იმ რესპონდენტების მონაცემები,რომელთაც განაცხადეს, რომ პირადად მათ, 

ასევე მათ ახლო ნათესავს ან ახლო მეგობარს რაიმე სახის შეხება ჰქონდა 

სასამართლოსთან, ბოლო 2 წლის განმავლობაში (14%). 

1 დიახ 75 

0 არა 23 

(არ ვიცი) 2 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
 
 
cxrili #63 
 

გსმენიათ თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი 

უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ?(%) 
იმ რესპონდენტების მონაცემები, რომელთაც განაცხადეს, რომ პირადად მათ, 

ასევე მათ ახლო ნათესავს ან ახლო მეგობარს რაიმე სახის შეხება ჰქონდა 

სასამართლოსთან, ბოლო 2 წლის განმავლობაში (14%). 

1 დიახ 43 

0 არა 53 

(არ ვიცი) 4 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #64 
 

რამდენად კარგად ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

გამოყოფილი უფასო იურიდიული დახმარება თქვენნაირ ადამიანებს? (%) 

იმ რესპონდენტების მონაცემები, რომელთაც განაცხადეს, რომ პირადად მათ, 

ასევე მათ ახლო ნათესავს ან ახლო მეგობარს რაიმე სახის შეხება ჰქონდა 

სასამართლოსთან, ბოლო 2 წლის განმავლობაში(14%). 

5 ძალიან ეხმარება ადამიანებს 15 

4 17 

3 26 

2 6 

1 საერთოდ ვერ ეხმარება ადამიანებს 10 

(არ ვიცი) 26 

(უარი პასუხზე) 0 
 
 
cxrili #65 
 

რამდენად კარგად ეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

გამოყოფილი უფასო იურიდიული დახმარება თქვენნაირ ადამიანებს? (%) 

5 ძალიან ეხმარება ადამიანებს 21 

4 20 

3 24 

2 4 

1 საერთოდ ვერ ეხმარება ადამიანებს 6 

(არ ვიცი) 24 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
 
 
cxrili #66 
 

გსმენიათ თუ არა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღების შესახებ 

საქართველოში? (%) 

1 მსმენია 56 

0 არ მსმენია 39 

(არ ვიცი) 5 

(უარი პასუხზე) 0 

 



56 marTlmsajulebis sistemis mimarT arsebuli damokidebuleba saqarTveloSi 

 

 
cxrili #67 
 

თქვენი აზრით, რა შედეგი ექნება ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღებას 

საქართველოში? (%) 

ეს შეკითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომელთაც განაცხადეს, რომ სმენიათ 

საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღების შესახებ - 56% 

 
 

1 ხელს შეუწყობს უფრო სამართლიანი განაჩენების 

გამოტანას 

65 

2 ვერ შეუწყობს ხელს უფრო სამართლიანი განაჩენების 

გამოტანას 

7 

3 არაფერი არ შეიცვლება 15 

(არ ვიცი) 13 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
cxrili #68 
 

გამოგიძახიათ თუ არა ოდესმე საპატრულო პოლიცია?(%) 

1 დიახ 7 

0 არა 93 

ვცადე გამოძახება, მაგრამ ვერ დავუკავშირდი 0 

(არ ვიცი) 0 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
cxrili #69 
 

ნდობის მაჩვენებელი… (%) 

  

პოლიციისადმი 

საპატრულო პოლიციისადმი 

(პასუხისმგებელია წესრიგის 

დაცვაზე ქალაქის ქუჩებში, 

გზებსა და გზატკეცილებზე 

5 სრულად ვენდობი 43 54 

4 18 22 

3 20 13 

2 4 3 

1 საერთოდ არ ვენდობი 9 5 

(არ ვიცი) 5 3 

(უარი პასუხზე) 1 0 



57 marTlmsajulebis sistemis mimarT arsebuli damokidebuleba saqarTveloSi 

 

 
 
cxrili #70 
 

რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება? (%) 

5 ძალიან მაინტერესებს 18 

4 14 

3 28 

2 11 

1 საერთოდ არ მაინტერესებს 22 

(არ ვიცი) 6 

(უარი პასუხზე) 0 

 
 
 
 
cxrili #71 
 

რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება? (%) 

იმ რესპონდენტების მონაცემები, რომელთაც განაცხადეს, რომ პირადად მათ, ასევე 

მათ ახლო ნათესავს ან ახლო მეგობარს რაიმე სახის შეხება ჰქონდა სასამართლოსთან, 

ბოლო 2 წლის განმავლობაში(14%) 

5 ძალიან მაინტერესებს 31 

4 18 

3 29 

2 6 

1 საერთოდ არ მაინტერესებს 15 

(არ ვიცი) 1 

(უარი პასუხზე) 0 
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cxrili #72 
 

თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა 

საქართველოსთვის? (%) 

1 გაწევრიანება ნატოში 5 

2 კორუფცია 2 

3 დაბალი პენსიები 18 

4 რუსეთთან ურთიერთობა 11 

5 საკუთრების უფლების დაცვა 1 

6 არჩევნების სამართლიანობა 3 

7 უმუშევრობა 78 

8 სასამართლოს დამოუკიდებლობა 3 

9 სიტყვის თავისუფლება 2 

10 ადამიანის უფლებების დაცვა 6 

11 სიღარიბე 47 

12 ტერიტორიული მთლიანობა 28 

13 ფასების ზრდა 38 

14 ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა 14 

15 დაბალი ხელფასები 11 

16 ჟურნალისტების დამოუკიდებლობა 0 

17 განათლების ხარისხი 6 

18 გაწევრიანება ევროკავშირში 0 

19 პოლიტიკური სტაბილურობა საქართველოში 6 

20 სხვა 4 

(არ ვიცი) -1 

(უარი პასუხზე) -2 

 
 
 
cxrili #73 
 

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს შვილს სურს გახდეს იურისტი. მოიწონებდით თუ არა 

მის არჩევანს? (%) 

1 მოვიწონებდი 67 

0 არ მოვიწონებდი 12 

არ მიესადაგება 11 

(არ ვიცი) 10 

(უარი პასუხზე) 1 
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cxrili #74 
 
 

რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პროკურორებს? (%) 

  

სასამართლოსთან 

ურთიერთობის 

გამოცდილების 

მქონე 

რესპონდენტები 

მოსახლეობა 

5 სრულად ვენდობი 13 17 

4 10 13 

3 21 23 

2 12 8 

1 საერთოდ არ ვენდობი 31 17 

(არ ვიცი) 10 20 

(უარი პასუხზე) 3 2 

 


