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კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე გარ და მა ვალ პო ლი ტი კურ რე ჟი მებს 

ხში რად აქვთ სა სა მარ თლო შტოს დე ლე გი ტი მა ციი სა და დის ფუნ ქციის 

პრობ ლე მა. მათ თვის სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ცია 

არის არა მხო ლოდ გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 

მთა ვა რი ამო ცა ნა, არა მედ ტრან ზი ციის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბი სა 

და კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის აუ ცი ლე ბე ლი 

პი რო ბაც. ამ მხრივ, ჩა ვარ დნი ლი ტრან ზი ცია დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი 

და დის ფუნ ქციუ რი სა სა მარ თლო შტოს თან მდე ვი შე დე გია. 

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო- პო ლი ტი კურ სფე რო ში 

მკვიდ რდე ბა კონ სენ სუ სი სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს ფუნ-

და მენ ტუ რი დე ლე გი ტი მა ციის შე სა ხებ, რაც არ სე ბი თად აფერ ხებს 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტიად კონ სო ლი და ციას. რო-

გორც სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა ში, ისე მის საერ თა-

შო რი სო პარ ტნიო რებ ში, იზ რდე ბა იმედ გაც რუე ბა გარ და მა ვა ლი პე-

რიო დის ოც დაათ წელ ში ჩა ვარ დნი ლი სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე ფორ მე ბის მი მართ. 

წა რუ მა ტე ბე ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მე ბის სა პირ წო ნედ ასე ვე 

გა ნი ხი ლე ბა პერ სო ნა ლის რა დი კა ლუ რი რე ფორ მა, რო მე ლიც სა-

ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს შემ თხვე ვა ში აქამ დე არ გან ხორ-

ციე ლე ბუ ლა. თა ვის მხრივ, პერ სო ნა ლის რე ფორ მა ინ სტი ტუ ციურ 

რე ფორ მას თან კომ ბი ნა ცია ში სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე კონ სტრუქ ციის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მია. პრაქ ტი კა ში მო ძიე ბა დია 

ასე ვე წარ მა ტე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის მა გა ლი თე-

ბიც, რომ ლებ მაც გა ნა პი რო ბეს კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ-

სო ლი და ცია. 
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წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მიზ ნე ბია გა მოიკ ვლიოს სა სა მარ თლო შტო-

ში პერ სო ნა ლის რე ფორ მის სა კით ხი თეო რიულ და შე და რე ბით პერ-

სპექ ტი ვებ ში, კერ ძოდ შეის წავ ლოს მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო-

ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ მი და მი სი პო ტენ ცია ლი 

სა სა მარ თლო შტოს ყოვ ლის მომ ცვე ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ-

ციის გან ხორ ციე ლე ბა ში. სა ბო ლოოდ, ნაშ რო მის მი ზა ნია, მი სი ანა-

ლი ტი კუ რი მიგ ნე ბე ბი სა ფუძ ვლად დაუ დოს ზო გად და კონ კრე ტულ 

რე კო მენ და ციებს სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს რე კონ სტრუქ-

ციის პრო ცეს ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი პერ სო ნა ლის რე ფორ მის ღო ნის-

ძიე ბე ბის შე სა ხებ. 

ნაშ რო მის პირ ვე ლი ნა წი ლი თეო რიუ ლი და შე და რე ბი თი ანა ლი ზის-

გან შედ გე ბა. მას ში გან ხი ლუ ლია თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის ცნე ბა, სა ხეე ბი, მიზ ნე ბი, კონ ტექ სტე ბი. პერ სო ნა ლის რე-

ფორ მის ეს მე ქა ნიზ მი გაა ნა ლი ზე ბუ ლია რო გორც გარ და მა ვა ლი პე-

რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ერ თ-ერ თი ინ სტრუ მენ ტი და მი სი გა მო-

ყე ნე ბა შე ფა სე ბუ ლია კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე გარ და მა ვა ლი 

პე რიო დის ნორ მა ტიუ ლი და პრაქ ტი კუ ლი პრობ ლე მა ტი კის პრიზ მა ში. 

თეო რიუ ლი და შე და რე ბი თი მი მო ხილ ვის შე დე გად, მათ შო რის ადა-

მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა მარ თლის მი ხედ ვი თაც, ნაშ რო მი 

გა მო ყოფს მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის ძი რი თად ნორ მა ტიულ პრობ ლე მებს და მა თი გა დაჭ რის 

ინ სტი ტუ ციურ და სა მარ თლებ რივ გზებს. 

შე და რე ბი თი ანა ლი ზი სას გა მოიკ ვე თე ბა ალ ბა ნეთ ში მიმ დი ნა რე მო-

სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის პრო ცე სი და იქ გა-

მო ყე ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ინ სტი ტუ ციუ რი მო დე ლი. 

აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი საინ ტე რე სოა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მის ძი-

რი თად ინ სტი ტუ ტებ სა და ნორ მებს გავ ლი ლი აქვს ადა მია ნის უფ-
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ლე ბა თა და კონ სტი ტუ ციურ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის ტეს ტი, 

რო გორც ვე ნე ციის კო მი სიის, ისე ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 

სა სა მარ თლოს შე მოწ მე ბის ფარ გლებ ში. 

ნაშ რო მის მეო რე ნა წი ლი ეძ ღვნე ბა ალ ბა ნეთ ში მო სა მარ თლე თა შე-

სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის, მი სი ნორ მა ტიუ ლი და ინ სტი ტუ-

ციუ რი ჩარ ჩოს სიღ რმი სეულ და კონ ტექ სტუა ლურ ანა ლიზს. მას ში 

დაწ ვრი ლე ბი თაა გან ხი ლუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ-

მის ყვე ლა კრი ტი კუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი და ნორ მა ტიუ ლი ელე მენ ტი 

და ხა ზას მუ ლია ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ტექ სტუა ლუ რი ფაქ ტო რი. 

ნაშ რო მის მე სა მე ნა წილ ში, გაა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა სა-

მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი დის ფუნ ქციის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი, 

აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტრა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა სა მარ თლო 

სის ტე მე ბის შე და რე ბით კონ ტექ სტში. ამ ნა წილ ში ასე ვე გან ხი ლუ ლია 

სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს რე კონ სტრუქ ციის ძი რი თა დი მიზ-

ნე ბი და ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად აუ ცი ლე ბე ლი ჰო ლის ტუ რი ინ სტი ტუ-

ციუ რი და პერ სო ნა ლის რე ფორ მის გეგ მა. პერ სო ნა ლის რე ფორ მის 

მი მარ თუ ლე ბით, მე სა მე ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია დაწ ვრი ლე ბი-

თი რე კო მენ და ციე ბი იმა ზე თუ რა მიზ ნებს უნ და ისა ხავ დეს და რა 

ნორ მა ტიულ და ინ სტი ტუ ციურ ჩარ ჩო ში უნ და გან ხორ ციელ დეს მო-

სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა სა ქარ-

თვე ლო ში, სა სა მარ თლო სის ტე მის არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის გათ-

ვა ლის წი ნე ბით. 
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1. ᲡᲐᲯᲐᲠᲝ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ – 
ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

1.1. თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
განსაზღვრება; მისი გამიჯვნა ლუსტრაციისა და 
პერსონალის მასობრივი წმენდისაგან

მმარ თვე ლო ბის გან სხვა ვე ბულ რე ჟი მებს შო რის გარ და მა ვალ პე-

რიოდ ში, ქვეყ ნებ ში რე ფორ მე ბის პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან ას პექ-

ტად მიიჩ ნე ვა იმის შე მოწ მე ბა, თუ რამ დე ნად შეე სა ბა მე ბიან სა ჯა რო 

თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და კა ვე ბულ პო ზი ციებს. შე სა ბა მი სო ბის შე ფა-

სე ბა, ფარ თო გა გე ბით, მოი ცავს და გუ ლის ხმობს კე თილ სინ დი სიე რე-

ბის გა და მოწ მე ბას, კომ პე ტენ ციი სა თუ უნა რე ბის, ასე ვე, ფი ნან სუ რი 

მდგო მა რეო ბი სა და წე სიე რე ბის გა და მოწ მე ბის ჩათ ვლით.1 

გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის სა მოქ მე დო სა ხელ მძღვა-

ნე ლო თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზმს 

გან მარ ტავს, რო გორც „პი რის წე სიე რე ბის შე მოწ მე ბას მი სი სა ჯა რო 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის გან საზ ღვრის მიზ ნით. წე სიე რე ბა 

მიე მარ თე ბა პი რის შე სა ბა მი სო ბას ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა და პრო-

ფე სიუ ლი ქცე ვის საერ თა შო რი სოდ აღია რე ბულ სტან დარ ტებ თან, 

რო მე ლიც მოი ცავს პი რის ფი ნან სუ რი მდგო მა რეო ბის შე სა ბა მი სო ბა-

საც.“2 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა 

1. Cynthia M. Horne, Transitional justice: Vetting and lustration, in ReseaRch handbook on 
TRansiTional JusTice (2017).

2. oFFice oF The uniTed naTions & hiGh coMMissioneR FoR huMan RiGhTs, 
Rule oF law Tools FoR PosT conFlicT sTaTes VeTTinG: an oPeRaTional FRaMewoRk (2006), გვ. 4.
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პი რის ქმე დე ბა და ქცე ვა. ამ რი გად, შე მოწ მე ბას შე საძ ლოა მოჰ ყვეს 

შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი შე დე გი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბის სა ხით, კერ ძოდ, და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ-

ლე ბა ან /და თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის აკ რძალ ვა. შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის და კავ ში რე ბა ინ დი ვი დუა ლურ სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის-

მგებ ლო ბას თან გა მო რიც ხავს პა სუ ხის მგებ ლო ბას აზ რის, პო ლი ტი-

კუ რი თუ ჯგუ ფი სად მი კუთ ვნი ლე ბის ნიშ ნით, კერ ძოდ, კო ლექ ტიუ რი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფორ მებს.3

აქე დან გა მომ დი ნა რეობს, რომ თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბა მოი ცავს ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბის სა კით ხის გა დაწ ყვე ტას. ის უნ და გან ვას ხვა ვოთ ისე თი სან-

ქციი სა გან, რო მე ლიც ეკის რე ბა მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი ინ სტი ტუ ტის, 

ორ გა ნი ზა ციის ან ჯგუ ფი სად მი მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის ნიშ ნით, ინ დი ვი-

დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დად გე ნის გა რე შე. 

თუმ ცა, ამა ვე დროს, თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი-

სას ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა უნ და გან-

ვას ხვა ვოთ ინ დი ვი დუა ლუ რი დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა 

და ინ დი ვი დუა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბი-

სა გან. ეს გა მიჯ ვნა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რად გან სან-

ქციის სა ხით თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა და თა ნამ დე ბო ბის 

და კა ვე ბის აკ რძალ ვა არის რო გორც დის ციპ ლი ნუ რი, ისე სის ხლის-

სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფორ მა.4

კო ლექ ტიუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფორ მებს მიე კუთ ვნე ბა პერ სო ნა-

3. Alexander Mayer-Rieckh, On Preventing Abuse: Vetting and Other Transitional 
Reforms in Justice as Prevention: Vetting Public Employees in Transitional Societies, 
Alexander Mayer-Rieckh & Pablo de Greiff (Eds.) uniVeRsiTy oF chicaGo PRess (2007).

4. Ibid. 
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ლის მა სობ რი ვი წმენ და. პრაქ ტი კა შიც და აკა დე მიურ ლი ტე რა ტუ რა-

შიც, პერ სო ნა ლის მა სობ რი ვი წმენ და დიდ ხანს გა მოი ყე ნე ბო და რო-

გორც უფ რო ზო გა დი ცნე ბა, რომ ლის ქვე შაც მოიაზ რე ბო და რო გორც 

ლუს ტრა ციის, ისე შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ფორ მე ბი. თუმ ცა 21-ე 

საუ კუ ნის პირ ვე ლი ათ წლეუ ლი დან, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა ცალ-

კე გა ნი საზ ღვრა და გაი მიჯ ნა, ერ თი მხრივ, პერ სო ნა ლის მა სობ რი ვი 

წმენ დი სა და, მეო რე მხრივ, ლუს ტრა ციი სა გან.5 

ძი რი თა დი გან მას ხვა ვე ბე ლი თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბა სა და მა სობ რივ წმენ დას შო რის სა მარ თლის უზე ნაე სო ბი სა 

და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის ხა რის ხია. შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბა ად მი ნის ტრა ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ფორ მა დაა მიჩ ნეუ ლი. 

შე სა ბა მი სად, ამ სფე როს თვის დად გე ნილ სა მარ თლის უზე ნაე სო ბი სა 

და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის პა რა მეტ რებ ში მოქ მე დებს.6 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა, ჩვეუ ლებ რივ, მოწ მდე ბა სა კა ნონ-

მდებ ლო აქ ტის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს კა ნო ნიე რე-

ბის პრინ ცი პის ფორ მა ლურ მოთ ხოვ ნებს. ასე თი აქ ტე ბი გან საზ ღვრა-

ვენ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს, ფარ გლებს, 

პრო ცე დუ რებს, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე ბენ ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რის 

კონ სტი ტუ ციურ და საერ თა შო რი სო მოთ ხოვ ნებს. ეს სა კა ნონ მდებ-

ლო აქ ტე ბი წი ნას წარ, ნათ ლად და ხელ მი საწ ვდო მად გან საზ ღვრა ვენ 

წე სიე რე ბის კრი ტე რიუ მებს, რომ ლებ თან შე სა ბა მი სო ბაც მოწ მდე ბა, 

ასე ვე, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბა ზე ხე-

ლახ ლა და ნიშ ვნის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებს.7 

5. Frédéric Mégret & Raphael Vagliano, Transitional justice and human rights, in Re-
seaRch handbook on TRansiTional JusTice (2017).

6. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.

7. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.
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ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვა ასე ვე გუ ლის ხმობს სან-

ქციე ბის გა მო ყე ნე ბას მხო ლოდ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბით, ინ-

დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ პრო ცე დუ რა თა დაც ვით 

მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე დე გად. ამ დროს გა რან ტი რე ბუ ლია 

აპე ლა ციის უფ ლე ბა და სა სა მარ თლო კონ ტრო ლი, რო მე ლიც მო ნა-

წი ლეებს იცავს პრო ცე სის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სა და უსა მარ თლო 

წმენ დი სა გან. 

ლუს ტრა ცია, თა ვის მხრივ, გა მოირ ჩე ვა პერ სო ნა ლის მა სობ რი ვი 

წმენ დის გან, რამ დე ნა დაც ლუს ტრა ციის ზო მე ბიც ით ვა ლის წი ნებს ინ-

დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და ადა მია ნის 

უფ ლე ბა თა არ სე ბი თი თუ პრო ცე დუ რუ ლი გა რან ტიე ბის დაც ვის პრინ-

ცი პებს. კი დევ ერ თი გან სხვა ვე ბა ლუს ტრა ციის და მა სობ რი ვი წმენ-

დის პროგ რა მებს შო რის ეკუთ ვნის მო ნი კა ნა ლე პას. მი სი კლა სი ფი-

კა ციით, ლუს ტრა ცია შეე ხე ბა მეტ წი ლად ძველ რე ჟიმ თან საიდუმლო 

თა ნამ შრომ ლო ბა ში მხი ლე ბულ პი რებს, ხო ლო წმენ დას უქ ვემ დე ბა-

რე ბენ ადა მია ნებს, რომ ლე ბიც ღიად იკა ვე ბენ თა ნამ დე ბო ბებს ძვე-

ლი რე ჟი მის ინ სტი ტუ ტებ ში.8 

ლუს ტრა ციას მე ტი საერ თო აქვს თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბას თან, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი ლუს ტრა ციის პო ლი ტი კის 

ცენ ტრა ლუ რი ინ სტრუ მენ ტია. თუმ ცა ლუს ტრა ციას აქვს სპე ცი ფი კუ რი 

კონ ტექ სტი და, შე სა ბა მი სად, მიზ ნე ბიც, რომ ლე ბიც მას გა მოარ ჩევს 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სა გან. 

კერ ძოდ, ლუს ტრა ციას უწო დე ბენ იმ სა კა ნონ მდებ ლო სქე მებს, რომ-

ლე ბიც პოს ტკო მუ ნის ტურ ევ რო პა ში (აღ მო სავ ლე თი და ცენ ტრა ლუ-

რი ევ რო პა და, ნა წი ლობ რივ, ყო ფი ლი საბ ჭო თა რეს პუბ ლი კე ბი) 

8. Monika Nalepa, Ritual Sacrifices? Transitional Justice and the Fate of Post-Authori-
tarian Democracies (2020).
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გა მოი ყე ნებ დნენ ტო ტა ლი ტა რუ ლი კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მე ბი დან კონ-

სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე გარ და მა ვალ პე რიოდ ში. ლუს ტრა ციის 

პროგ რა მე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი გახ ლდათ შექ მნის პრო ცეს ში მყო ფი 

დე მოკ რა ტიუ ლი წეს რი გი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის დაც ვა იმ პირ თა გან, 

ვინც სხვა დას ხვა ფორ მით თა ნა მო ნა წი ლეობ და ტო ტა ლი ტა რუ ლი 

პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის მუ შაო ბა ში და თა ნამ შრომ ლობ და მათ თან.9 

ლუს ტრა ციის პროგ რა მე ბი ინ სტრუ მენ ტად იყე ნებ და თა ნამ დე ბო ბას-

თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა საც, თუმ ცა არ შე მოი ფარ გლე ბო და 

მხო ლოდ სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე-

ბის კო ლა ბო რა ტო რე ბის გა მოვ ლე ნი თა და გა თა ვი სუფ ლე ბით; არა-

მედ ხში რად უფ რო შორ საც მი დიო და და მოი ცავ და ამ გვა რი პი რე ბის 

წი ნას წარ გა მოვ ლე ნას, ასე ვე, მათ თვის სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბე ბის და-

კა ვე ბის აკ რძალ ვას.10

ლუს ტრა ციის ფარ თო სა კა ნონ მდებ ლო პროგ რა მებს (მა გა ლი თად, 

ჩე ხე თის ლუს ტრა ციის პროგ რა მა11, რომ ლის მი მარ თაც პირ ვე ლად 

გა მოი ყე ნეს ეს ტერ მი ნი) უკავ ში რე ბენ დე კო მუ ნი ზა ციის უფ რო ფარ-

თო მი ზან საც – იგი სცდე ბა მხო ლოდ სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის დე-

მოკ რა ტიუ ლი რე კონ სტრუქ ციის შე და რე ბით ვიწ რო ამო ცა ნებს და 

მიზ ნად ისა ხავს სა ზო გა დოე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბას ტო ტა ლი ტა რიზ მის 

მემ კვიდ რეო ბის გან, მის ტრან სფორ მა ციას.12 

9. TRansiTional JusTice in easTeRn euRoPe and The FoRMeR soVieT union : ReckoninG wiTh The 
coMMunisT PasT., (Lavinia Stan ed., 2008).

10. Cynthia M. Horne, Lustration, Transitional Justice, and Social Trust in Post-Commu-
nist Countries. Repairing or Wresting the Ties that Bind?, 66 null 225–254 (2014).

11. David Kosař, Lustration and Lapse of Time: ‘Dealing with the Past’ in the Czech Re-
public, 4 euRoPean consTiTuTional law ReView 460–487 (2008). Jiri Priban, Oppressors and 
Their Victims: The Czech lustration law and the Rule of law, in Justice as Prevention. 

12. Roman David, Lustration Laws in Action: The Motives and Evaluation of Lustration 
Policy in the Czech Republic and Poland (1989–2001), 28 law & social inquiRy 387–439 
(2003).
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კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნი შა ნი, რო მე ლიც ლუს ტრა ციის პროგ-

რა მებს გა ნას ხვა ვებს თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

სხვა ზო მე ბის გან არის ინ ფორ მა ციის წყა რო, რო მელ საც ეყ რდნო ბა 

პრო ცე სი. ლუს ტრა ციის შემ თხვე ვა ში, ასე თი წყა რო ექ სკლუ ზიუ რად 

არის ტო ტა ლი ტა რუ ლი კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მე ბის საი დუმ ლო სამ სა ხუ-

რე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი პო ლი ციე ბის მიერ შექ მნი ლი დო კუ მენ ტუ რი 

არ ქი ვე ბი.13

ლუს ტრა ციის პროგ რა მე ბი ასე ვე ით ვა ლის წი ნებ და კო ლა ბო რა ტო-

რე ბის აღია რე ბის მო პო ვე ბას და ამით გარ კვეუ ლი ინ დი ვი დუა ლუ რი 

მო რა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბას. ასე ვე, ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 

მძი მე ჩა რე ვის სა ხით, ლუს ტრა ციის პროგ რა მე ბი მოი ცავ და იმ პირ თა 

სა ჯა რო რეეს ტრის შექ მნას, რომ ლე ბიც თა ნამ შრომ ლობ დნენ ტო ტა-

ლი ტა რულ რე ჟი მებ თან და უა რი თქვეს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლი ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბა ზე. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დის მი ხედ ვით – აღია რე ბა თუ გა მოაშ კა რა ვე ბა 

– ლუს ტრა ციის სის ტე მე ბი კლა სი ფი ცირ დე ბა „შემ რი გებ ლურ“ და „გა-

რე გა მოაშ კა რა ვე ბის“ სის ტე მე ბად. ამ ორი ვე ზო მის მი ზა ნი აღე მა ტე-

ბა ვიწ როდ სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის რე კონ სტრუქ ციას, 

მათ მი მართ ნდო ბის აღ დგე ნას და გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე-

ბის უფ რო ფარ თო მიზ ნებს მოი ცავს, რომ ლე ბიც მთელს სა ზო გა დოე-

ბას მიე მარ თე ბა და არა ვიწ როდ ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტებს.14

შე სა ბა მი სად, ლუს ტრა ციის კონ ტექ სტი და მიზ ნე ბი კონ კრე ტუ ლად და 

სპე ცი ფი კუ რა დაა გან საზ ღვრუ ლი. თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბა კი მეტ კონ ტექ სტში შეიძ ლე ბა გა მოი ყე ნე ბო დეს. თა ვის 

13. RoMan daVid, lusTRaTion and TRansiTional JusTice : PeRsonnel sysTeMs in The czech RePublic, 
hunGaRy, and Poland (2011).

14. Ibid. 
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მხრივ, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პროგ რა მე ბი შეე ხე ბა მხო ლოდ 

მოქ მედ ინ სტი ტუ ტებ ში და საქ მე ბულ პერ სო ნალს და მჭიდ რო კავ შირ-

შია ამ ინ სტი ტუ ტე ბის რე ფორ მას თან. მის გან გან სხვა ვე ბით, ლუს ტრა-

ცია სა მო მავ ლო და საქ მე ბუ ლებ საც მიე მარ თე ბა. ასე ვე გა მოი ყე ნე ბა 

სხვა მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად: ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის კო ლა ბო რა-

ტორ თა მი მართ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბი სა და გარ და მა ვა ლი 

პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მი საღ წე ვად. ლუს ტრა ციის პროგ რა-

მე ბი სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის რე კონ სტრუქ ციის გარ-

და, სა ზო გა დოებ რივ ტრან სფორ მა ცია საც ისა ხავს მიზ ნად. თა ნამ დე-

ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა კი ფო კუ სი რე ბუ ლია სა ჯა რო 

ინ სტი ტუ ტებ ზე და არა სა ზო გა დოე ბის ტრან სფორ მა ცია ზე.

1.2.  თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის  
გა მო ყე ნე ბა პო ლი ტი კურ რე ჟი მებს შო რის  
გარ და მა ვალ პე რიოდ ში 

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბის სა ჭი როე ბას, ფარ გლებს და მი სა ღებ ზო მებს ხში რად გან საზ-

ღვრავს ის სხვა დას ხვა კონ ტექ სტი, რო მე ლიც ამ პრო ცე სის აუ ცი-

ლებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს. აღ ნიშ ნულ კონ ტექ სტთა გან ყვე ლა ზე 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მის ან /და ძა ლა დობ რი ვი 

კონ ფლიქ ტე ბის მემ კვიდ რეო ბის დაძ ლე ვა.15 

აღ ნიშ ნუ ლი მემ კვიდ რეო ბა გავ ლე ნას ახ დენს აწ მყო სა და მო მა ვალ-

ზე, რამ დე ნა დაც კო რუმ პი რე ბუ ლი, დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი, სა ზო გა-

დოე ბის ნდო ბა და კარ გუ ლი სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბი 

15. Alexander Mayer-Rieckh, Vetting: The Way to Prevent Recurrence?, in JusT Peace 
aFTeR conFlicT (2020).
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ვერ ახერ ხე ბენ არა თუ კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე გა დას ვლის 

მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, არა მედ სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის სა ბა ზი სო ამო-

ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა საც კი. 

პოს ტავ ტო რი ტა რულ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ მდგო მა რეო ბებ ში სა-

ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის დე ლე გი ტი მა ციი სა და ნდო ბის 

და კარ გვის ზო გა დი სიმ პტო მია მა თი დაქ ვემ დე ბა რე ბა ავ ტო რი ტა რუ-

ლი რე ჟი მი სად მი ან კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე ჯგუ ფე ბი სად მი.16 

ამ გვა რად კომ პრო მა ტი რე ბუ ლი და დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე-

ბი, ასე ვე, მა თი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი თუნ დაც არ მო ნა წი ლეობ დნენ 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მა სობ რივ მძი მე დარ ღვე ვებ ში, წარ მოად გე ნენ 

ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბუ ლი კო რუფ ციის ყვე ლას თვის ცხად მა გა ლი-

თებს, შე სა ბა მი სად, მა თი ლე გი ტი მა ცია და სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის 

დე ფი ცი ტი ასე ვე თვალ სა ჩი ნოა. 

კო რუმ პი რე ბუ ლი, ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი სად მი ან კონ ფლიქ ტის 

მო ნა წი ლე სა ზო გა დოებ რი ვი ჯგუ ფე ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა-

ჯა რო ინ სტი ტუ ტე ბი ჩვეუ ლებ რივ ეყ რდნო ბიან არა ფორ მა ლურ ქსე-

ლებს. ეს არა ფორ მა ლუ რი ქსე ლე ბი ორ გა ნი ზე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბია 

ამ ინ სტი ტუ ტებს შიგ ნით, რო მელ თა მეშ ვეო ბი თაც იმარ თე ბა აღ ნიშ-

ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი, ხდე ბა მა თი ინ სტრუ მენ ტა ლი ზა ცია და ავ ტო რი-

ტა რუ ლი რე ჟი მის /კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბი-

სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბა.17 

ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მის მოშ ლის ან /და კონ ფლიქ ტის დას რუ ლე ბის 

შემ დე გაც, აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი ქსე ლე ბი 

აგ რძე ლე ბენ საქ მია ნო ბას და კვლავ გა ნა პი რო ბე ბენ ინ სტი ტუ ტე ბის 

16. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.

17. Ibid. 
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დის ფუნ ქცია სა და დე ლე გი ტი მა ციას. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ქსე ლე ბი 

ხდე ბიან მნიშ ვნე ლო ვა ნი და საყ რდე ნი ყო ფი ლი ავ ტო რი ტა რუ ლი რე-

ჟი მის ელი ტე ბის თვის, რომ ლე ბიც მა თი მეშ ვეო ბით ინარ ჩუ ნე ბენ გავ-

ლე ნას, სო ცია ლურ და პო ლი ტი კურ ძა ლაუფ ლე ბას.18 

ყო ფილ ავ ტო რი ტა რულ ელი ტებს ისე დაც აქვთ უსა მარ თლო უპი-

რა ტე სო ბა დე მოკ რა ტიუ ლი ტრან ზი ციის და საწ ყის ში.19 შე სა ბა მი სად, 

გარ და მა ვალ პე რიოდ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ამო ცა ნად რჩე ბა აღ ნიშ-

ნულ უპი რა ტე სო ბა თა გა ნეიტ რა ლე ბა და ამით კონ სტი ტუ ციუ რი დე-

მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის თვის საფ რთხის თა ვი დან არი დე ბა.20 

ყო ფი ლი ავ ტოკ რა ტიუ ლი ელი ტე ბი და მა თი ორ გა ნი ზე ბუ ლი არა-

ფორ მა ლუ რი ქსე ლე ბი სა ჯა რო ინ სტი ტუ ტებ ში ხში რად ჩარ თუ ლე-

18. ავტორიტარული ელიტების ბედზე რეჟიმის მოშლის შემდეგ, მათი გადარჩენის 
სტრატეგიებსა და სიცოცხლისუნარიანობის გამომწვევ ფაქტორებზე, ასევე მიზეზებზე, 
რომლებიც განაპირობებენ ერთი ავტორიტარული რეჟიმის მეორით ჩანაცვლებას და 
დემოკრატიზაციის მცდელობის მარცხს ავტორიტარული რეჟიმის მოშლის შემდეგ, 
იხილეთ, Barbara Geddes, Joseph Wright & Erica Frantz, Autocratic Breakdown and 
Regime Transitions: A New Data Set, 12 PeRsPecTiVes on PoliTics 313–331 (2014). გედესი, 
ვრაითი და ფრანცი აანალიზებენ მსოფლიოს გარშემო არსებული ავტოკრატიების 
მონაცემებს, დაახლოებით, ნახევარი საუკუნის განმავლობაში და გვაძლევენ 
მნიშვნელოვან ცოდნას იმ ფაქტორებზე, რომლებიც განაპირობებენ ავტორიტარული 
რეჟიმების ელიტების განგრძობად გავლენას რეჟიმის მოშლის შემდეგაც. 

19. Genevieve Bates, Ipek Cinar and Monika Nalepa, Purges and Truth Revelation Proce-
dures1946–2016: Introducing a Transitional Justice Dataset, 

 https://www.monikanalepa.com/uploads/6/6/3/1/66318923/2111_personneltjdataset_.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

 ასევე იხ. 
 anna MaRia GRzyMała-busse, RedeeMinG The coMMunisT PasT: The ReGeneRaTion oF coMMunisT 

PaRTies in easT cenTRal euRoPe (2002). 
 Dan Slater & Joseph Wong, The Strength to Concede: Ruling Parties and Democratization 

in Developmental Asia, 11 PeRsPecTiVes on PoliTics 717–733 (2013). (1 heRbeRT kiTschelT eT al., 
PosT-coMMunisT PaRTy sysTeMs: coMPeTiTion, RePResenTaTion, and inTeR-PaRTy cooPeRaTion. (1999). 

 dieGo abenTe bRun & laRRy Jay diaMond, clienTelisM, social Policy, and The qualiTy oF deMoc-
Racy. (2014).

20. Abel Escribà-Folch & Joseph Wright, Human Rights Prosecutions and Autocratic 
Survival, 69 inTeRnaTional oRGanizaTion 343–373 (2015).

https://www.monikanalepa.com/uploads/6/6/3/1/66318923/2111_personneltjdataset_.pdf
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ბი არიან ორ გა ნი ზე ბულ წი ნააღ მდე გო ბა სა და სა ბო ტაჟ ში ინ სტი ტუ-

ციუ რი რე ფორ მე ბი სა და კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე გა დას ვლის 

წი ნააღ მდეგ.21 შე სა ბა მი სად, თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის უპირ ვე ლე სი მი ზა ნია სწო რედ ასე თი არა ფორ მა ლუ რი, 

ორ გა ნი ზე ბუ ლი ქსე ლე ბის დაშ ლა და ინ სტი ტუ ტე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა 

მა თი გავ ლე ნე ბი სა თუ კონ ტრო ლი სა გან.22 

ძვე ლი რე ჟი მის ელი ტე ბის სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნო ბა გა ნა პი რო ბებს 

იმა საც, რომ სა ჯა რო ინ სტი ტუ ტებ ში მა თი ერ თგუ ლი არა ფორ მა ლუ რი 

ქსე ლე ბი აგ რძე ლე ბენ არ სე ბო ბას გა ხან გრძლი ვე ბულ ტრან ზი ციულ 

პე რიოდ ში, გარ დაიქ მნე ბიან და ვი თარ დე ბიან ისე, რომ გარ კვეუ ლი 

დროის შემ დეგ, ისი ნი აღარ შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლონ ავ ტო რი ტა რუ ლი 

რე ჟი მის ან ძა ლა დობ რი ვი კონ ფლიქ ტის პირ და პირ, ექ სკლუ ზიურ 

მემ კვიდ რეო ბად. ცალ კე გა მო ყო ფას იმ სა ხუ რებს კონ სტი ტუ ციურ დე-

მოკ რა ტია ზე ტრან ზი ციის გა ხან გძლი ვე ბუ ლი და ჩა ვარ დნი ლი პრო-

ცე სი, რო გორც კონ ტექ სტი დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და ნდო ბა და კარ გუ-

ლი სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის წარ მოქ მნი სათ ვის.23 

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის, მათ შო-

21. მაგალითად, ელ-სალვადორში სასამართლო შტომ მოახერხა თავი აერიდებინა 
გადამოწმების პირდაპირი პროცესისგან. უზენაესი სასამართლო დაიმუქრა, 
კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიეჩნია სამოქალაქო ომის დამასრულებელი 
სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებდა ხელისუფლების ყველა 
სექტორში თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმებას. შედეგად, საკონსტიტუციო 
ცვლილებებით რეფორმა შეეხო მხოლოდ მოსამართლეების შერჩევის პროცესს 
მომავალში და არ გაითვალისწინა არსებული მოსამართლეების თანამდებობასთან 
შესაბამისობის შემოწმება. იხილეთ, Rubén Zamora with David Holiday, The Struggle 
for lasting Reform: Vetting Processes in El Salvador, in Justice as Prevention. 

22. Pablo de Greiff, Transitional Justice, Security, and Development : Security and 
Justice Thematic Paper. Washington, DC: World Bank. © World Bank. 2011. https://
openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9245 

23. cynThia M. hoRne, buildinG TRusT and deMocRacy : TRansiTional JusTice in PosT-coMMunisT 
counTRies (2017).

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9245
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9245
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რის, ლუს ტრა ციი სა და თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

ეფექ ტია ნო ბის გან საზ ღვრი სას, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლა დია დროი თი 

ფაქ ტო რი. კერ ძოდ, ეს ზო მე ბი მით უფ რო ქმე დი თია ხე ლი სუფ ლე ბის 

ინ სტი ტუ ტე ბი სად მი სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის აღ დგე ნის თვის, რაც 

უფ რო მა ლე გა ტარ დე ბა გარ და მა ვა ლი პე რიო დის დაწ ყე ბი დან.24 

ზო მე ბის დაგ ვია ნე ბა ნიშ ნავს, რომ ისი ნი უკ ვე თა ვად გარ და მა ვალ 

პე რიოდ ში შექ მნილ პრობ ლე მებს უნ და გაუმ კლავ დნენ. ტრან ზი ციის 

ჩა ვარ დნე ბის გა მო, ძვე ლი რე ჟი მის არა ფორ მა ლურ მა ქსე ლებ მა 

შეიძ ლე ბა ხე ლი სუფ ლე ბი სა თუ სა ზო გა დოე ბის სხვა ინ სტი ტუ ტებ შიც 

შეაღ წიონ და კო რუმ პი რე ბუ ლად აქ ციონ. მა გა ლი თის თვის, რუ მი-

ნეთ ში, 2000-იან წლებ ში, დაგ ვია ნე ბუ ლი ლუს ტრა ციის მიზ ნად იქ ცა 

იმ კო რუფ ციუ ლი ქსე ლის და ეკო ნო მი კუ რი ძა ლაუფ ლე ბის მოშ ლა, 

რო მე ლიც მოი პო ვეს ჩაუ შეს კუს რე ჟი მის საი დუმ ლო პო ლი ციის (Se-

curitate) აგენ ტებ მა პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციის პე რიოდ ში.25 

ასე თი ვე გა მოწ ვე ვა იდ გა ბულ გა რეთ შიც: გარ და მა ვალ პე რიოდ ში 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ძა ლაუფ ლე ბა დააგ-

რო ვეს ყო ფილ მა კო მუ ნის ტმა თა ნამ დე ბო ბის პი რებ მა და რეპ რე-

სიუ ლი აპა რა ტის ბიუ როკ რა ტებ მა. 2000-ია ნი წლე ბის დაგ ვია ნე ბუ ლი 

ლუს ტრა ცია სწო რედ მა თი კო რუფ ციუ ლი გავ ლე ნის ქსე ლე ბის მოშ-

ლას ემ სა ხუ რე ბო და. რუ მი ნე თი სა და ბულ გა რე თის შემ თხვე ვე ბის 

გან ხილ ვი სა და ად რეუ ლი ტრან ზი ციის (1990-ია ნი წლე ბი) შე ფა სე-

ბი სას ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ 1989 წელს მხო ლოდ კო მუ ნის ტუ რი 

იდეო ლო გია მოკ ვდა, ხო ლო პარ ტიის და რე ჟი მე ბის უსაფ რთხოე ბის 

სამ სა ხუ რე ბის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ძა ლაუფ ლე ბა დიდ წი ლად უც-

24. Ibid. 

25. Lavinia Stan, Reckoning with the Communist Past in Romania: A Scorecard., 65 eu-
RoPe-asia sTudies 127–146 (2013).
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ვლე ლი დარ ჩა.26 შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ხა რის ხით, თუმ ცა დაგ ვია ნე ბუ-

ლი ლუს ტრა ცია პო ლო ნეთ შიც მი მარ თუ ლი იყო ყო ფი ლი კო მუ ნის ტი 

თა ნამ დე ბო ბის პირ თა გავ ლე ნე ბის წი ნააღ მდეგ სა ჯა რო ხე ლი სუფ-

ლე ბის ინ სტი ტუ ტებ ში.27

ამ რი გად, გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზო მე ბის დაგ ვია ნე ბა 

ამ ცი რებს მათ ეფექ ტია ნო ბას და უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენს კონ-

სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ცია ზე. გარ და ამი სა, აშ კა რაა 

არას რულ ფა სო ვა ნი და ხარ ვე ზია ნი გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე-

ბის ზო მე ბის კავ ში რი დე მოკ რა ტიულ უკუს ვლას თან კონ სო ლი დი რე-

ბულ კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტიებ ში.28 

სა სა მარ თლო და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა ინ სტი ტუ ტე ბის დე ლე გი-

ტი მა ცია ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და უტ ყუა რი სიმ პტო მია, რომ 

გარ და მა ვა ლი პრო ცე სი ჩა ვარ და და სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის რეა-

ლი ზა ცია შეუძ ლე ბე ლია. შე სა ბა მი სად, ჩა ვარ დნი ლი ტრან ზი ციუ ლი 

პრო ცე სის შემ დგომ ლო გი კუ რად ჩნდე ბა სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე-

ბის რე კონ სტრუქ ციი სა და ლე გი ტი მა ციის პო ლი ტი კუ რი მოთ ხოვ ნა. 

ამ მიზ ნის მი საღ წევ ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სა შუა ლე ბად იდენ-

ტი ფი ცირ დე ბა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა-

ნიზ მი. 

26. Supra, სქოლიო 23, “Building Trust”.

27. Aleks Szczerbiak, Dealing with the Communist Past or the Politics of the Present? 
Lustration in Post-Communist Poland, 54 553–572 (2002). SADURSKI, Wojciech, “De-
communisation”, “Lustration”, and Constitutional Continuity: Dilemmas of Transi-
tional Justice in Central Europe, EUI LAW, 2003/15 Retrieved from Cadmus, European 
University Institute Research Repository, at: http://hdl.handle.net/1814/1869 [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022]

28. Monika Nalepa, Transitional justice and authoritarian backsliding, 32 consTiTuTional 
PoliTical econoMy 278–300 (2021).32 {\\scaps Constitutional Political Economy} 278\\uc0\\
u8211{}300 (2021

http://hdl.handle.net/1814/1869
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 1.3.  გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის  
ცნე ბა და თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის  
შე მოწ მე ბის იდეა ლუ რი მიზ ნე ბი 

პოს ტავ ტო რი ტა რულ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ სი ტუა ციებ ში, თა ნამ დე-

ბო ბის პირ თა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ-

ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის მი-

ზან თა მიღ წე ვას თან. ამ რი გად, თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ფე რი სო ბის 

შე მოწ მე ბა ხში რად გა ნი ხი ლე ბა ე.წ. „გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის“ გან ხორ ციე ლე ბის ერ თ-ერთ მე ქა ნიზ მად ან, სულ 

მცი რე, მის თან მხლებ მე ქა ნიზ მად.29 

„გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბა“ აკა დე მიურ ლი-

ტე რა ტუ რა ში გა ნი საზ ღვრე ბა რო გორც „მარ თლმსა ჯუ ლე ბის კონ-

ცეფ ცია, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბის 

პე რიო დებ თან.“30 თავ და პირ ვე ლად, გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის ცნე ბა, მეტ წი ლად, გა ნი ხი ლე ბო და ძვე ლი რე ჟი მე ბის წარ მო-

მად გე ნელ თა დას ჯის სა კით ხთან ერ თად. თუმ ცა, რო გორც თა ვად 

ტერ მი ნის ავ ტო რი, რუ თი ტეი ტე ლი, აღ ნიშ ნავ და 1990-ია ნე ბის და-

საწ ყის ში, ამ ცნე ბის შექ მნის დროს: „იქ სა დაც სის ხლის სა მარ თლის 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პა სუ ხი ვერ მუ შაობს, არ სე ბობს სხვა გზე ბიც წი-

ნა მორ ბე დი რე ჟი მე ბის რეპ რე სიუ ლი მმარ თვე ლო ბის [და ნა ტო ვარ-

თან] გა სამ კლა ვებ ლად.“31 

დე გრეი ფის მი ხედ ვით, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო-

ბის მე ქა ნიზ მებ თან ერ თად, გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის ზო მე ბია აგ რეთ ვე: „… სი მარ თლის თქმა წარ სულ ზე [სი მარ-

29. PABLO DE GREIFF, THEORIZING TRANSITIONAL JUSTICE, 51 noMos 31–77 (2012).

30. RuTi G. TeiTel, GlobalizinG TRansiTional JusTice: conTeMPoRaRy essays (2014), გვ. 49. 

31. Ibid. გვ. XII. 
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თლი სა და შე რი გე ბის კო მი სიე ბი], მსხვერ პლთათ ვის რე პა რა ციის 

გა დახ და /უფ ლე ბებ ში აღ დგე ნა, ასე ვე ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მის 

სხვა დას ხვა პროგ რა მა (მათ შო რის, თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ბა მი სო-

ბის შე მოწ მე ბა, უსაფ რთხოე ბის სექ ტორ სა და სა სა მარ თლოებ შიც).32

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბას ახა სია თებს ერ თმა-

ნეთ თან წი ნააღ მდე გო ბა ში მყო ფი ორი დროი თი გან ზო მი ლე ბა – ის 

მოი ცავს რო გორც რეტ როს პექ ტუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, ისე პროს-

პექ ტუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ელე მენ ტებს. ამავ დროუ ლად, გარ და-

მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ცნე ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 

ერ თგვა რი ხი დის ფუნ ქცია ძვე ლი რე ჟი მის სა მარ თლებ რივ წეს რიგ სა 

და ახა ლი რე ჟი მის სა მარ თლებ რივ წეს რიგს შო რის.33 ესე ნია გარ და-

მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა მი ძი რი თა დი ფორ მა. 

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შე სა ხებ კლა სი კურ 

დის კუ სიებ ში მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა მი ვე ამ ფორ მის მიღ წე ვის სა-

შუა ლე ბად მიიჩ ნეო და სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბა.34 

ეს უკა ნას კნე ლი ხში რად არის საწ ყი სი წერ ტი ლი გარ და მა ვა ლი პე-

რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის დე ბა ტე ბის თვის, თუმ ცა ვერ ამო წუ-

რავს მას. 

სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პერ სპექ ტი ვი დან, გარ-

და მა ვა ლი პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი 

მი ზა ნია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მძი მე ან /და მა სობ რივ დარ ღვე ვებ-

ში ბრალ დე ბულ პირ თა ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის მიღ-

წე ვა – ხში რად აღ ნიშ ნულს იმა ზე უფ რო ფარ თო იდეა ლუ რი მიზ ნე-

ბით ტვირ თავ დნენ, ვიდ რე სის ხლის სა მარ თლის პა სუ ხის მგებ ლო ბას 

32. Supra, სქოლიო 29, “Theorizing Transitional Justice”. 

33. JEREMY WEBBER, FORMS OF TRANSITIONAL JUSTICE, 51 noMos 98–128 (2012).

34. Ruti G. Teitel, Transitional Justice (2000). 
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შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიე ბის სა მარ თლის 

სის ტე მებ ში.35

რო გორც ტეი ტე ლი აღ ნიშ ნავს: „სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბა გვთა ვა ზობს ნორ მა ტიულ ლე გა ლიზმს, რო მელ საც შეუძ ლია 

შე სუს ტე ბუ ლი სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის პე რიო დებს შო რის ხი დის 

ფუნ ქცია შეას რუ ლოს. დამ ნა შა ვე თა სა სა მარ თლო პრო ცე სე ბი გვთა ვა-

ზო ბენ გზებს რო გორც წარ სუ ლი ძა ლა დო ბის დაგ მო ბის გა მო სა ხა ტად, 

ისე სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ლე გი ტი მა ციის თვის, რო მე ლიც მო მა ვა-

ლი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის თვის არის აუ ცი ლე ბე ლი.“36 

კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ცია ერ თ-ერთ მძლავრ 

არ გუ მენ ტად რჩე ბა გარ და მა ვა ლი პე რიო დის სის ხლის სა მარ თლის 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა სარ გებ ლოდ. თუმ ცა გარ და მა ვა ლი პე რიო დის 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პა რა დოქ სა ლუ რი ხა სია თი აქაც იჩენს თავს და 

გვიჩ ვე ნებს სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შეზ ღუდ-

ვებს ტრან სფორ მა ციუ ლი მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში, კერ ძოდ, სა მარ თლის 

უზე ნაე სო ბი სა და კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის 

გან ხორ ციე ლე ბა ში. 

ტეი ტე ლი შე ნიშ ნავს: „ი მი სათ ვის, რომ [ძვე ლი რე ჟი მის წარ მო მად-

გენ ლე ბის] სა სა მარ თლო პრო ცე სებ მა სა კუ თა რი კონ სტრუქ ციუ ლი 

პო ტენ ცია ლი გა ნა ხორ ციე ლონ, ისი ნი უნ და წა რი მარ თონ კა ნო ნიე-

რე ბის იმ პრინ ცი პე ბის სრუ ლი დაც ვით, რომ ლე ბიც ჩვეუ ლებ რივ პი-

რო ბებ ში მუ შა დე მოკ რა ტიულ რე ჟი მებ ში გვხვდე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, 

თუ ეს პრო ცე სე ბი არ წა რი მარ თე ბა ცხა დად მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შე-

სა ბა მი სად, ისი ნი უკუ შე დეგს მოი ტა ნენ. კერ ძოდ, შექ მნიან პო ლი ტი-

კუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის რისკს და დაე მუქ რე ბიან ლი ბე რა ლუ რი 

35. Ibid. 

36. Ibid. გვ. 30. 
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სა ხელ მწი ფოს და პი რე ბებს. ამ რი გად, ახა ლი რე ჟი მის მიერ ძვე ლის 

გა სა მარ თლე ბის პრო ცე სე ბი გა დიან შე სამ ჩნე ვად ვიწ რო ხაზს სა მარ-

თლის უზე ნაე სო ბი სად მი გა ნახ ლე ბუ ლი ერ თგუ ლე ბის პო ტენ ცია ლის 

გან ხორ ციე ლე ბა სა და პო ლი ტი კუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მუდ მი ვად 

გაგ რძე ლე ბის რისკს შო რის.“37 

შე სა ბა მი სად, თუ გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ცენ ტრა ლურ 

იდეა ლურ მიზ ნად და ნორ მა ტიულ გა მარ თლე ბად კონ სტი ტუ ციუ რი 

დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ცია მიიჩ ნე ვა, რო გორც აკა დე მიუ რი, ისე 

პო ლი ტი კუ რი პრაქ ტი კის კონ სენ სუ სით, ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად მხო-

ლოდ სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო-

ყე ნე ბა არაე ფექ ტია ნია. რო გორც რეტ როს პექ ტუ ლი, ისე პროს პექ ტუ-

ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა და ახა ლი კონ სტი ტუ ციუ რი 

წეს რი გის კონ სო ლი და ცია სა ჭი როებს გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის ჰო ლის ტურ პროგ რა მას.38 

ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მის ალ ტერ ნა ტი ვად გვევ ლი ნე ბა გარ და მა ვა ლი 

პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მაქ სი მა ლის ტუ რი, ზო მიე რი და მი ნი-

მა ლის ტუ რი მიდ გო მე ბი.39 მაქ სი მა ლის ტუ რი მიდ გო მა მოით ხოვს ძვე-

ლი რე ჟი მის სრულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას და უფ რო მე ტად წინ წა მოს-

წევს სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მე ქა ნიზმს. ზო მიე რი 

მიდ გო მა გა სა მარ თლე ბის ალ ტერ ნა ტი ვად წარ მოა ჩენს სი მარ თლი სა 

და შე რი გე ბის კო მი სიებს; ასე ვე გვთა ვა ზობს მსხვერ პლთა დაკ მა ყო-

ფი ლე ბა ზე ფო კუ სი რე ბულ პროგ რა მებს, რომ ლე ბიც სა სა მარ თლოს 

მიღ მა აღ სრულ დე ბიან. მი ნი მა ლის ტუ რი პროგ რა მა გვთა ვა ზობს ამ-

37. Ibid. 

38. Supra, სქოლიო 29, “Theorizing Transitional Justice”.

39. Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne & Andrew G. Reiter, The Justice Balance: When Tran-
sitional Justice Improves Human Rights and Democracy, 32 huMan RiGhTs quaRTeRly 
980–1007 (2010).
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ნის ტიას, რო გორც ალ ტერ ნა ტიულ გზას ტრან ზი ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვი სა. 

ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მა გუ ლის ხმობს, რომ გარ და მა ვა ლი პე რიო დის 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიზ ნე ბი მხო ლოდ ერ თი მე ქა ნიზ მით ვერ მიიღ-

წე ვა. იგი გვთა ვა ზობს სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი მარ თლმსა ჯუ ლე-

ბის, ის ტო რიუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, რე პა რა ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის, ად მი ნის ტრა ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და სა კონ სტი ტუ ციო 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გან სხვა ვე ბულ კომ ბი ნა ციებს, კონ-

კრე ტუ ლი კონ ტექ სტი სა და სა ჭი როე ბე ბის მი ხედ ვით.40 გარ და მა ვა ლი 

პე რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზო გა დი იდეა ლუ რი მიზ ნე ბი დან მხო-

ლოდ ერ თი – კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ცია რომ 

გა მოვ ყოთ, მის მი საღ წე ვად ასე ვე ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მაა სა ჭი რო, 

კერ ძოდ სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მის კომ ბი ნი რე ბა.

თუმ ცა, ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მა არ ნიშ ნავს, რომ რაც მე ტი გარ და მა-

ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზო მა მიი ღე ბა ერ თად, მით უკე თე სია.41 ვი-

ლიამ სი და ნა დი მიუ თი თე ბენ აღ მო სავ ლეთ ტი მო რის მა გა ლითს42. 

აღ მო სავ ლეთ ტი მორ ში, „…რე სურ სე ბის არ მქო ნე, გარ და მა ვა ლი 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მრა ვა ლი ინ სტი ტუ ტის სა ხელ და ხე ლო შეკ რე ბამ 

უფ რო მე ტად დაა ზია ნა, ვიდ რე შეას რუ ლა გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბის ფარ თო მიზ ნე ბი.“43

ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მა ასე ვე არ ნიშ ნავს, რომ გარ და მა ვა ლი მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის ყვე ლა მი ზა ნი ერ თდროუ ლად მიღ წე ვა დია. გარ და-

40. Supra, სქოლიო 34, “Transitional Justice”.

41. MELISSA S. WILLIAMS & ROSEMARY NAGY, INTRODUCTION, 51 noMos 1–30 (2012).

42. DAVID COHEN & LEIGH-ASHLEY LIPSCOMB, WHEN MORE MAY BE LESS: TRANSI-
TIONAL JUSTICE IN EAST TIMOR, 51 noMos 257–315 (2012).

43. Supra, სქოლიო 41, გვ. 6. 
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მა ვალ პე რიოდ ში მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიღ წე ვის მიზ ნე ბი შეიძ ლე ბა 

კონ ფლიქ ტში მო ვიდ ნენ სხვა ღი რე ბულ მიზ ნებ თან, რო გო რი ცაა მა-

გა ლი თად მშვი დო ბა ან სტა ბი ლუ რო ბა44 და სა ჭი რო გახ დეს ამ ღი-

რე ბუ ლე ბებს შო რის არ ჩე ვა ნის, მათ შო რის, პრაგ მა ტუ ლი არ ჩე ვა ნის 

გა კე თე ბაც.45 

ამ რი გად, ჰო ლის ტუ რო ბის მოთ ხოვ ნა, შე და რე ბით ვიწ რო გა გე ბით, 

შეგ ვიძ ლია გან ვმარ ტოთ რო გორც ში ნა გა ნი თან მიმ დევ რუ ლო ბა გარ-

და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის არ ჩეულ მიზ ნებ სა და სა შუა ლე ბებს შო-

რის, მათ შო რის, კონ ფლიქ ტი სა და წი ნააღ მდე გო ბის მაქ სი მა ლუ რად 

თა ვის არი დე ბა. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის მიზ ნე ბის თვის, ჩვენ სწო რედ 

ჰო ლის ტუ რი მიდ გო მის ამ გვარ ვიწ რო გა გე ბას ვეყ რდნო ბით.

გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზ მი დან ყვე ლას 

შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს პო ზი ტიუ რი მი მარ თე ბა კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ-

რა ტიის კონ სო ლი და ციის მი ზან თან, თუმ ცა მხო ლოდ ერთ მე ქა ნიზ მზე 

ფსო ნის და დე ბა, რო გორც წე სი, არ მუ შაობს. მა გა ლი თის თვის, სის-

ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბას, შე საძ ლოა, და-

დე ბი თი გავ ლე ნა ჰქონ დეს დე მოკ რა ტიულ კონ სო ლი და ცია ზე. თუმ ცა, 

თუ სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბი დე ლე გი ტი მი ზე ბუ ლია, სა ვა რაუ დოდ, 

პო ლი ტი კუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ ქმას გაა ჩენს და უკუ შე დეგს გა-

მოი ღებს, ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მი სა და ად მი ნის ტრა ციუ ლი მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა ზო მე ბის გა რე შე, რო გო რი ცაა თა ნამ დე ბო ბას-

თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა.

ასეთ პი რო ბებ ში, შე საძ ლოა, სის ხლის სა მარ თლებ რივ მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბა ზე საერ თოდ უა რი ით ქვას ან მი სი გან ხორ ციე ლე ბის მას შტა-

44. JON ELSTER, JUSTICE, TRUTH, PEACE, 51 noMos 78–97 (2012).

45. ERIC A. POSNER, TRANSITIONAL PRUDENCE: A COMMENT ON DAVID DYZENHAUS, 
“LEVIATHAN AS A THEORY OF TRANSITIONAL JUSTICE”, 51 noMos 218–232 (2012).
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ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

ბი შეიზ ღუ დოს, აქ ცენ ტი გა კეთ დეს ისეთ მე ქა ნიზ მებ ზე, რო გო რი ცაა 

სი მარ თლი სა და შე რი გე ბის კო მი სია და მსხვერ პლთა სა მარ თლია ნი 

დაკ მა ყო ფი ლე ბა.46 

ამ რი გად, გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ერ თი მე ქა ნიზ მის – 

ჩვენს შემ თხვე ვა ში, თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სა 

და ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მის გა მო ყე ნე ბა ჰო ლის ტუ რად უნ და გაა-

ნა ლიზ დეს სხვა მე ქა ნიზ მებ თან მი მარ თე ბით (მიუ ხე და ვად იმი სა, ეს 

მე ქა ნიზ მე ბი წინ მსწრე ბად ან თა ნად როუ ლად გა მოი ყე ნე ბა თუ არა). 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას ამ გვა რად ზუს ტად 

უნ და გა ნე საზ ღვროს მიზ ნე ბი, რა თა არ დაიტ ვირ თოს იმ იდეა ლუ რი 

ამო ცა ნე ბით, რომ ლე ბიც გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა მე-

ქა ნიზ მე ბით მიიღ წე ვა და თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბა მა თი მიღ წე ვის ყვე ლა ზე ქმე დი თი სა შუა ლე ბა არ არის. 

ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ თა ნამ დე ბო ბას თან 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა გაი მიჯ ნოს პე ნო ლო გიუ რი მიზ ნე ბის გან, 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ გარ კვეულ წი ლად მას სა დამ სჯე ლო ეფექ ტე-

ბიც შეიძ ლე ბა ჰქონ დეს და დაუ კავ შირ დეს ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მი-

სა და კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის ლე გი ტი მა ცია- კონ სო ლი და ციის 

ძი რი თად მიზ ნებს.

თუმ ცა გა მიჯ ვნა არ გუ ლის ხმობს კავ ში რის უგუ ლე ბელ ყო ფას. ინ დი-

ვი დუა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ვიწ რო 

მიზ ნის მიღ წე ვა ხში რად უკავ შირ დე ბა გარ და მა ვა ლი პე რიო დის სხვა 

მნიშ ვნე ლო ვან მიზ ნებს. მა გა ლი თად, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ 

ძვე ლი რე ჟი მის და ნა შაუ ლებ ში უმე ტე სად სა ხე ლი სუფ ლე ბო აპა რა ტი 

და სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი მო ნა წი ლეო ბენ, 

46. Supra, სქოლიო 34, “Transitional Justice”.
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პოს ტავ ტო რი ტა რულ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ სი ტუა ციებ ში ძვე ლი რე-

ჟი მის გან შე მორ ჩე ნი ლი თუ მოშ ლი ლი სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ-

სტი ტუ ტე ბი ხელს შეუშ ლის ან შეუძ ლე ბელს გახ დის მარ თლმსა ჯუ ლე-

ბის გან ხორ ციე ლე ბას. 

სწო რედ ასეთ კონ ტექ სტში, სა ხელ მწი ფოს და სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე-

ბის ინ სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბის მიზ ნე ბი შეიძ ლე ბა უფ რო პრიო-

რი ტე ტუ ლი იყოს, ვიდ რე სის ხლის სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბა. 

ამ მხრივ, რო ცა საქ მე ეხე ბა ძვე ლი რე ჟი მის გან შე მორ ჩე ნილ დე-

ლე გი ტი მი რე ბულ და დის ფუნ ქციურ ინ სტი ტუ ტებს, ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე კონ სტრუქ ციი სა და რე ფორ მის ფარ თო გეგ მის ფარ გლებ ში გან-

ხორ ციე ლე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა შეიძ ლე ბა „გარ და მა ვა-

ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის“ ნე ბის მიე რი მიზ ნის მიღ წე ვის აუ ცი ლე ბე ლი 

წი ნა პი რო ბაც კი გახ დეს. 

კერ ძოდ, აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ორი ფაქ ტო რი: თუ ადა მია ნის 

უფ ლე ბა თა მა სობ რივ და მძი მე დარ ღვე ვებ ში ბრალ დე ბუ ლი პი რე ბი 

თა ნამ დე ბო ბებ ზე დარ ჩე ბიან, მა თი ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბა არ დად გე ბა, ამას თან, ეს პი რე ბი აქ ტიუ რად შეე წი ნააღ მდე გე-

ბიან მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიღ წე ვას ნე ბის მიე რი ფორ მით. 

თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ფე რი სო ბის შე მოწ მე ბის თან მხლე ბი სან-

ქციე ბი, შე საძ ლოა, რეტ რი ბუ ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ელე მენ-

ტა დაც მოიაზ რე ბო დეს, სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სხვა 

ზო მებ თან, გან სა კუთ რე ბით კი, სის ხლის სა მარ თლის პა სუ ხის მგებ-

ლო ბის ზო მებ თან კომ ბი ნა ცია ში. თუმ ცა რეტ რი ბუ ცია, მიუ ხე და ვად 

იმი სა, რომ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზა ნია, თა ნამ დე-

ბო ბის თვის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი ვერ გახ დე ბა. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის გააზ რე ბა, რომ პრე ვენ ციუ ლი მი ზა ნი ვერ 

მიიღ წე ვა მხო ლოდ რეტ რი ბუ ციუ ლი მიზ ნის აქ ცენ ტი რე ბით, თუნ დაც, 



31

1. ᲡᲐᲯᲐᲠᲝ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ – 
ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გზით (სის ხლის სა მარ თლებ რი-

ვი თუ სხვა სა ხის). აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ადა მია ნის უფ ლე-

ბა თა მძი მე დარ ღვე ვე ბი გან ხორ ციე ლე ბუ ლია სის ტე მუ რად და მა თი 

ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი სწო რედ ინ სტი ტუ ციუ-

რი დის ფუნ ქცია და დე ლე გი ტი მა ციაა. 

შე სა ბა მი სად, მა ში ნაც კი, თუ და ვუშ ვებთ, რომ ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ-

ხის მგებ ლო ბის ზო მე ბი, მათ შო რის, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი სან ქციე-

ბი საკ მა რი სია პრე ვენ ციუ ლი ფუნ ქციის შე სას რუ ლებ ლად და ნა შაუ ლის 

ინ დი ვი დუა ლუ რი ჩამ დე ნე ბის და სა ზო გა დოე ბის დო ნეებ ზე (კერ ძო და 

ზო გა დი პრე ვენ ცია), აღ ნიშ ნულ პე ნო ლო გიურ მე ქა ნიზმს გავ ლე ნა ვერ 

ექ ნე ბა და ნა შაუ ლე ბის გა მომ წვევ სის ტე მურ თუ ინ სტი ტუ ციურ ფაქ ტო-

რებ ზე. შე სა ბა მი სად, ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მე ბის გა რე შე გა მო რიც ხუ-

ლია პრე ვენ ცია სის ტე მურ, და არა ინ დი ვი დუა ლურ, დო ნე ზე. 

ამ რი გად, აკა დე მიურ ლი ტე რა ტუ რა ში ფარ თოდ თან ხმდე ბიან იმა ზე, 

რომ თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ მი, უმ-

თავ რე სად, მიზ ნად ისა ხავს ინ სტი ტუ ციურ რე ფორ მას, კერ ძოდ, ინ-

სტი ტუ ციურ რე კონ სტრუქ ცია სა და ლე გი ტი მა ციას, რაც, თა ვის მხრივ, 

უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს იმ სის ტე მუ რი და ნა შაუ ლე ბი სა და ადა მია ნის 

უფ ლე ბა თა მძი მე დარ ღვე ვე ბის სა მო მავ ლო პრე ვენ ციას, რომ ლებ-

მაც გა ნა პი რო ბეს შე სა ბა მი სი სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის 

დე ლე გი ტი მა ცია.47 

რამ დე ნა დაც შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სან-

ქციე ბი არა საკ მა რი სია ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-

მგებ ლო ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, ეს უკა ნას კნე ლი მი ზა ნი მეო რა დად 

უნ და გან ვი ხი ლოთ. თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

47. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.
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უმ თავ რე სი იდეა ლუ რი მი ზა ნი უნ და იყოს სის ტე მუ რი და ნა შაუ ლე ბის 

თა ვი დან არი დე ბა მო მა ვალ ში. ეს მხო ლოდ იმ გვა რი სის ტე მუ რი რე-

ფორ მე ბით მიიღ წე ვა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია კონ სტი ტუ ციუ რი დე-

მოკ რა ტიის ინ სტი ტუ ტე ბის ლე გი ტი მია ციი სა და კონ სო ლი და ციის კენ. 

რო გორც პოს ტავ ტო რი ტა რულ, ისე პოს ტკონ ფლიქ ტურ კონ ტექ სტში, 

სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა მჭიდ როდ 

უკავ შირ დე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის ლე გი ტი მა ციას. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 

მძი მე და მა სობ რივ დარ ღვე ვებ ში ბრალ დე ბუ ლი, კო რუმ პი რე ბუ ლი 

სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და მო ხე ლეე ბი ხელს უშ ლიან ახა ლი 

რე ჟი მე ბის სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ სტი ტუ ტებს, მოი პო ვონ ლე გი ტი მა ცია 

და სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბა.48

ამ რი გად, თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა ინ სტი ტუ ტუ-

ციუ რი მშე ნებ ლო ბი სა და სა ჯა რო (სა ხელ მწი ფო) ხე ლი სუფ ლე ბის 

ინ სტი ტუტ თა მშე ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლია. სა ჯა რო 

ხე ლი სუფ ლე ბის არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის დე ლე გი ტი მა ცია და მა თი 

ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მი რე ბის სა ჭი როე ბა კი მხო ლოდ პოს ტავ ტო-

რი ტა რულ და პოს ტკონ ფლიქ ტურ კონ ტექ სტებ ში არ წარ მოი შო ბა. 

ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მი რე ბი სა და ინ სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბის 

მოთ ხოვ ნას შეიძ ლე ბა აჩენ დეს ინ სტი ტუ ციუ რი ჩა ვარ დნა და დე ლე-

გი ტი მა ცია, რა საც სხვა სის ტე მუ რი ფაქ ტო რე ბი იწ ვე ვენ, მა გა ლი თად, 

კო რუფ ცია, ასე ვე, სა ჯა რო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ტა ცე ბა სა ზო გა დოე ბა ში 

მოქ მე დი ძლიე რი კერ ძო ჯგუ ფე ბი სა თუ ინ სტი ტუ ტე ბის მიერ. 

ყვე ლა აღ ნიშ ნულ კონ ტექ სტში, თა ნამ დე ბო ბის თვის შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის პრო ცესს სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი ახ ლავს. კონ ტექ-

სტუა ლუ რი გან სხვა ვე ბე ბი შეიძ ლე ბა გავ ლე ნას ახ დენ დეს პრო ცე სის 

48. Supra, სქოლიო 10. 
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კონ კრე ტულ მიზ ნებ სა თუ გა მო ყე ნე ბულ სა შუა ლე ბებ ზე, თუმ ცა, მი-

სი ზო გა დი მი ზა ნი ყო ველ თვის არის ინ სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბა და 

ლე გი ტი მა ცია.49 იქ, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი კავ ში რე ბი არ იკ ვე თე ბა, ხში-

რად საქ მე გვაქვს უბ რა ლოდ კად რე ბის წმენ დას თან. 

კად რე ბის მა სობ რი ვი წმენ და ასე ვე და მა ხა სია თე ბე ლია პოს ტავ ტო-

რი ტა რუ ლი და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი კონ ტექ სტე ბის თვის. თუმ ცა ის 

იშ ვია თად მიე მარ თე ბა ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მი სა და ლე გი ტი მა ციის 

მიღ წე ვას, არა მედ უმე ტე სად მიზ ნად ისა ხავს სა ჯა რო სტრუქ ტუ რე ბის 

შევ სე ბას ახა ლი პო ლი ტი კუ რი ელი ტი თა და მმარ თვე ლე ბის პერ სო-

ნა ლუ რად ერ თგუ ლი პი რე ბით. 

ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მი რე ბა და ლე გი ტი მა ცია ვერ მიიღ წე ვა მა სობ-

რი ვი წმენ დით, თუნ დაც, თით ქოს ამას ისა ხავ დეს მიზ ნად, რად გან, 

რო გორც წე სი, ასე თი ზო მე ბი საეჭ ვოა ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რი სა და 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა პერ სპექ ტი ვი დან. ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის უგუ-

ლე ბელ ყო ფით ჩა ტა რე ბუ ლი პრო ცე სი კი, სულ მცი რე, პრო ცე დუ რუ-

ლი პერ სპექ ტი ვი დან გა ნიც დის ლე გი ტი მა ციის დე ფი ციტს და, შე სა ბა-

მი სად, ვერ ქმნის ლე გი ტი მურ ინ სტი ტუ ტებ საც. 

ინ სტი ტუ ციუ რი პრე ვენ ცია შეუძ ლე ბე ლია სრულ მას შტა ბია ნი ინ სტი-

ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა და ლე გი ტი მა ციის გა რე შე. ამ სა მუ შაოს 

შე სას რუ ლებ ლად კი თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა 

აუ ცი ლე ბე ლი, თუმ ცა არა საკ მა რი სი კომ პო ნენ ტია. სხვაგ ვა რად რომ 

ვთქვათ, ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ცია და ლე გი ტი მა ცია შეუძ ლე-

ბე ლია თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის გა რე შე, თუმ-

ცა, მხო ლოდ ამ მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა უშე დე გო იქ ნე ბა, თუ იგი არ 

არის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა და ლე გი-

ტი მა ციის ფარ თო გეგ მა ში. 

49. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.
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1.4. სა სა მარ თლო შტო სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა  
ინ სტი ტუ ტე ბის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა წე სიე რე ბი სა და  
შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა, რო გორც გარ და მა ვა ლი  
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პრიო რი ტე ტი

სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა არას დროს 

მოი ცავს სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ სტი ტუ ტე ბის მთელ სპექტრს. პრაქ ტი-

კუ ლი და საო პე რა ციო გა მოწ ვე ვე ბი, რომ არა ფე რი ვთქვათ უფ რო 

ღრმა სირ თუ ლეებ ზე, აუ ცი ლე ბელს ხდის პრიო რი ტი ზა ციას სექ ტო რე-

ბის მი ხედ ვით.50 გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის სა მოქ მე დო 

სა ხელ მძღვა ნე ლო იძ ლე ვა ცხად კრი ტე რიუმს ამ არ ჩე ვა ნის გა სა კე-

თებ ლად. კერ ძოდ, ინ სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბი სა და ამ მიზ ნით თა-

ნამ შრო მელ თა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის თვის პრიო რი ტე ტუ ლია ის 

სექ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც უშუა ლოდ უკავ შირ დე ბა სა მარ თლის უზე ნაე-

სო ბის სა ფუძ ვლე ბის შექ მნას და მათ აღ სრუ ლე ბას.51 

ასეთ სფე როებ ში იგუ ლის ხმე ბა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ციე ლე-

ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რი ცაა, სა სა მარ თლო 

შტო, პრო კუ რა ტუ რა, პო ლი ციი სა და ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის 

დაც ვის საა გენ ტოე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი პირ და პირ არიან 

პა სუ ხის მგე ბელ ნი სა ზო გა დოე ბა ში მშვი დო ბი სა და ფუნ და მენ ტუ რი 

უსაფ რთხოე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, ადა მია ნის ძი რი თად უფ ლე ბა თა და 

თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვა ზე. სწო რედ მა თი სა თა ნა დო მუ შაო ბა ქმნის 

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის სხვა მიზ ნე ბის მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბას, 

რამ დე ნა დაც სა მარ თლის უზე ნაე სო ბა კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია-

ზე წარ მა ტე ბუ ლი გა დას ვლის აუ ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბად გა ნი ხი ლე ბა. 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის დამ ფუძ ნე ბე ლი, აღ მსრუ ლე ბე ლი და გა-

50. Supra, სქოლიო 15. 

51. Supra, სქოლიო 2, “Vetting: an operational framework”.
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რან ტო რი ინ სტი ტუ ტე ბის რე ფორ მი რე ბა მხო ლოდ კონ სტი ტუ ციურ 

დე მოკ რა ტია ზე გა დას ვლის აუ ცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა რო დია. იგი 

გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სხვა მიზ ნებ საც ემ სა ხუ რე ბა. ამის 

მა გა ლი თია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვებ ში ბრალ დე ბუ ლი ძვე-

ლი რე ჟი მის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა ინ დი ვი დუა ლუ რი, მათ შო რის, 

სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბაც. 

პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციე ბის წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი გვიჩ-

ვე ნებს, რომ სა სა მარ თლოებს წამ ყვა ნი რო ლი ეკის რე ბათ კონ სტი ტუ-

ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის პრო ცეს ში, რად გან, რო გორც 

ტეი ტე ლი აღ ნიშ ნავს, სა სა მარ თლოე ბი ახა ლი რე ჟი მის სა მარ თლის 

სის ტე მას გარ დაქ მნიან სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის იდეა ლის შე სა ბა მი-

სად და სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის დის ციპ ლი ნას ამ კვიდ რე ბენ. სა ბო-

ლოოდ, რო გორც პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციე ბიც გვიჩ ვე ნებს, არ-

სე ბი თი გან სხვა ვე ბა ლი ბე რა ლურ და არა ლი ბე რა ლურ პო ლი ტი კურ 

რე ჟი მებს შო რის სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის დაც ვის ხა რის ხშია.52 

ტრან ზი ცია ლი ბე რა ლურ დე მოკ რა ტიამ დე შე საძ ლე ბე ლია, თუ გარ-

და მა ვა ლი პე რიო დის სა სა მარ თლოე ბი ახერ ხე ბენ, შეას რუ ლონ 

ტრან სფორ მა ციის ფუნ ქცია სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მეშ ვეო ბით. 

პოს ტკო მუ ნის ტურ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქცია, ძი-

რი თა დად, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოებ მა იკის რეს.53 ამან შექ-

მნა ერ თგვა რი პა რა დოქ სიც და სავ ლუ რი კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ-

რა ტიე ბის პერ სპექ ტი ვი დან, რომ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოე ბი 

დე მოკ რა ტიის უზ რუნ ველ ყო ფის მთა ვარ ინ სტი ტუ ტე ბად იქ ცნენ.54 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 21-ე საუ კუ ნის მეო რე დე კა და ში, ამ ქვეყ ნებ ში 

52. Supra, სქოლიო 34, “Transitional Justice”.

53. Ibid. 

54. Kim Lane Scheppele, Democracy by Judiciary., in ReThinkinG The Rule oF law aFTeR coM-
MunisM 25–60 (Adam Czarnota, Martin Krygier, & Wojciech Sadurski eds., 1 ed. 2005).
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დე მოკ რა ტიის უკუს ვლა სწო რედ სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოე ბის 

პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბით დაიწ ყო.55

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა ძვე ლი რე ჟი მის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-

მგებ ლო ბის მხრივ, რო მე ლიც ასე ვე მოი ცავს თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა-

ვი სუფ ლე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის აკ რძალ ვის სან ქციებ საც, 

შე საძ ლე ბე ლია გან ვი ხი ლოთ ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის და მა ტე ბით მე ქა ნიზ მად, გან სა კუთ რე ბით ისეთ 

შემ თხვე ვებ ში, რო ცა ძვე ლი რე ჟი მის და ნა შაუ ლე ბის სის ტე მუ რო ბა 

და მა სობ რიო ბა, ასე ვე, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის სი სუს ტე 

აწ მყო ში შეუძ ლე ბელს ხდის ინ დი ვი დუა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ-

რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბას და ნა შაუ ლის ყვე ლა ჩამ დე ნის-

თვის.56

თუმ ცა, ასეთ დროს გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ცალ კეუ ლი კა ტე-

გო რიის და ნა შაუ ლებ ზე, კერ ძოდ, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა მძი მე დარ-

ღვე ვებ ზე, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა ან თა ნამ დე ბო ბის 

და კა ვე ბის აკ რძალ ვა ვერ იქ ნე ბა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-

მგებ ლო ბის თა ნა ზო მა დი და ჩამ ნაც ვლე ბე ლი სან ქცია. 

ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში, სა დაც სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის ლე გი-

ტი მა ცია და სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბა სრუ ლად შერ ყეუ ლია, გა მომ-

წვე ვი მი ზე ზის მიუ ხე და ვად, სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის რე ფორ მი-

რე ბა და მშე ნებ ლო ბა უპირ ვე ლე სი პრიო რი ტე ტი ხდე ბა. არ სე ბუ ლი 

სა მო სა მარ თლო პერ სო ნა ლის წე სიე რე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბას თან 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა კი ინ სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბის აუ ცი ლე-

ბელ კომ პო ნენ ტად გვევ ლი ნე ბა. 

რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს, რა არის სა სა მარ თლო 

55. woJciech saduRski, Polish consTiTuTional bReakdown (2019).

56. Supra, სქოლიო 34, “Transitional Justice”.
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შტოს დე ლე გი ტი მა ციი სა და ნდო ბის დე ფი ცი ტის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი 

– ავ ტო რი ტა რულ რე ჟიმ თან კო ლა ბო რა ცია და ადა მია ნის უფ ლე ბა-

თა დარ ღვე ვებ ში თა ნა მო ნა წი ლეო ბა, მა სობ რი ვი და ინ სტი ტუ ციო-

ნა ლი ზე ბუ ლი კო რუფ ცია თუ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ძა ლაუფ ლე ბის მქო ნე 

სა ზო გა დოებ რი ვი აქ ტო რე ბი სად მი – სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე კონ სტრუქ ციი სა და ლე გი ტი მა ციის მო პო ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვან მე-

ქა ნიზ მად აღია რე ბუ ლია მო სა მარ თლე თა თუ სა სა მარ თლოს სხვა 

პერ სო ნა ლის წე სიე რე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბა.

1.5. სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა და 
ლე გი ტი მა ციის სტრა ტე გიე ბი და მათ ში თა ნამ დე ბო ბას თან  
შე სა ფე რი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ მის ად გი ლი 

სხვა დას ხვა ტრან ზი ციუ ლი პრაქ ტი კა შე საძ ლებ ლო ბას გვაძ ლევს, გა-

მოვ ყოთ თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ორი ძი რი-

თა დი სა ხე: გა და მოწ მე ბა და თა ნამ დე ბო ბა ზე ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნა.57 

მათ შო რის გან სხვა ვე ბა, ძი რი თა დად, გან ხორ ციე ლე ბუ ლი რე ფორ-

მე ბის სიღ რმე სა და მას შტაბ ში გა მოი ხა ტე ბა. 

პირ ველ შემ თხვე ვა ში მოწ მდე ბა მოქ მედ თა ნამ შრო მელ თა წე სიე-

რე ბა, რაც შე საძ ლოა დას რულ დეს მა თი თა ნამ დე ბო ბი დან ჩა მო შო-

რე ბით. პრო ცე სი არ მოი ცავს მა თი შემ ცვლე ლე ბის და ნიშ ვნას. შე სა-

ბა მი სად, გა და მოწ მე ბა უფ რო ნა ბიჯ -ნა ბიჯ ინ სტი ტუ ციურ რე ფორ მას 

გუ ლის ხმობს, სა დაც უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა მემ კვიდ რეო ბით მი ღე ბუ-

ლი მოქ მე დი ინ სტი ტუ ტის ეტა პობ რივ რე ფორ მი რე ბას.

ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის შემ თხვე ვა ში საქ მე გვაქვს ინ სტი ტუ ციუ რი რე-

57. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.
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კონ სტრუქ ციის რა დი კა ლურ ზო მას თან, რო დე საც ერ თდროუ ლად 

უქ მდე ბა დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და დის ფუნ ქციუ რი ინ სტი ტუ ტი და 

იქ მნე ბა ახა ლი. ასეთ დროს ძვე ლი, დაშ ლი ლი ინ სტი ტუ ტე ბის თა-

ნამ შრო მელს ამოწ მე ბენ არა იმ ნიშ ნით, თუ რამ დე ნად იმ სა ხუ რებს 

მოქ მედ ინ სტი ტუტ ში სა მუ შაოდ დარ ჩე ნას, არა მედ რამ დე ნად აკ მა-

ყო ფი ლებს ახ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ჩამ ნაც ვლე ბე ლი ინ სტი ტუ ტის 

თა ნამ შრომ ლის პო ზი ციას. 

შე სა ბა მი სად, ხე ლა ხალ და ნიშ ვნას წინ უს წრებს მა სობ რი ვი წმენ-

დის მსგავ სი ზო მა, რაც დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და ბო როტ მოქ მე დე ბა ში 

ჩარ თუ ლი ინ სტი ტუ ტის სრულ დაშ ლა ში გა მოი ხა ტე ბა. მა სობ რი ვად 

დათ ხოვ ნილ თა ნამ შრომ ლებს ეძ ლე ვათ შე საძ ლებ ლო ბა, მო ნა წი-

ლეო ბა მიი ღონ ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის შე სარ ჩევ პრო ცეს ში და პი-

რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა ში, დაი კა ვონ თა ნამ დე ბო ბე ბი 

ახალ ინ სტი ტუ ტებ ში58 – ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცესს ეს გა ნას ხვა-

ვებს პერ სო ნა ლის ყოვ ლის მომ ცვე ლი წმენ დი სა გან. 

თა ვის მხრივ, ყოვ ლის მომ ცვე ლი წმენ და გუ ლის ხმობს კომ პრო მა ტი-

რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის სრუ ლად დაშ ლას, ხელ მძღვა ნე ლი დან ყვე ლა-

ზე და ბა ლი პო ზი ციის მქო ნე თა ნამ შრომ ლამ დე. გა თა ვი სუფ ლე ბულ 

პი რებს ეკ რძა ლე ბათ იმა ვე ინ სტი ტუტ ში თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბა.59 

ყოვ ლის მომ ცვე ლი წმენ დის მა გა ლი თე ბია აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნიის 

საი დუმ ლო პო ლი ციის „შტა ზის“ დაშ ლა, ასე ვე ე.წ. „ბინ ძუ რი ომის“ 

58. Genevieve Bates, Ipek Cinar & Monika Nalepa, Accountability by Numbers: A New 
Global Transitional Justice Dataset (1946–2016), 18 PeRsPecTiVes on PoliTics 161–184 
(2020).

59. ყოვლისმომცველი წმენდისაგან განსხვავდება ხელმძღვანელობის წმენდა, 
როდესაც მხოლოდ ხელმძღვანელებს ითხოვენ მასობრივად და ზედაპირული 
წმენდა, რომელიც ყველაზე უმნიშვნელო თანამდებობებს ეხება. ზედაპირულ 
წმენდას, უმეტესად, მილევად რეჟიმში მყოფი ავტოკრატიები ატარებენ, 
სრულფასოვანი გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების ზომების თავიდან 
არიდების მიზნით. იხილეთ, Supra, სქოლიო 8, “Ritual Sacrifices”.
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პე რიო დის სამ ხედ რო ხუნ ტის უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხუ რის სრუ ლად 

დათ ხოვ ნა 1980-ია ნი წლე ბის არ გენ ტი ნა ში.60

სა ქარ თვე ლო ში უფ რო მე ტად გა მოც დი ლია ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის 

მო დე ლი. კერ ძოდ, ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ, საგ ზაო პო ლი-

ციის სრუ ლად დაშ ლა და სა პატ რუ ლო პო ლი ციის შექ მნა.61 აღ ნიშ-

ნუ ლი პრო ცე სი სწო რედ იმით გან სხვავ დე ბო და ყოვ ლის მომ ცვე ლი 

წმენ დის გან, რომ დათ ხოვ ნილ პო ლი ციე ლებს არ აეკ რძა ლათ სა პატ-

რუ ლო პო ლი ციის შე სარ ჩევ კონ კურ სში მო ნა წი ლეო ბა. 

სა სა მარ თლო შტო ში ყოვ ლის მომ ცვე ლი წმენ და შე და რე ბით იშ ვია-

თია. ერ თ-ერ თი ასე თი მა გა ლი თია პა ნა მა ში, ნო რიე გას რე ჟი მის დას-

რუ ლე ბის შემ დეგ, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო სა მარ თლეე ბის მა სობ-

რი ვი დათ ხოვ ნა და თა ნამ დე ბო ბი დან წას ვლის იძუ ლე ბა.62

მოყ ვა ნი ლი გან მარ ტე ბე ბი და ნაც ჩანს, რომ ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნა ინ-

სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის უფ რო რა დი კა ლუ რი და მრავ ლის-

მომ ცვე ლი ზო მაა. არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის გაუქ მე ბა იძ ლე ვა უფ რო 

ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მის შე საძ ლებ-

ლო ბას, რაც შეიძ ლე ბა არ გა მო ვი დეს არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის ეტა-

პობ რი ვი ტრან სფორ მა ციით. 

სა სა მარ თლო შტოს შემ თხვე ვა ში, ხე ლა ხალ და ნიშ ვნა საც და გა და-

მოწ მე ბა საც ახ ლავს შე საძ ლო რის კე ბი, რომ ლე ბიც გა სათ ვა ლის წი ნე-

ბე ლია ამ ზო მი დან რო მე ლი მეს შერ ჩე ვი სას. ამა ვე დროს, არ სე ბობს 

კონ ტექ სტუა ლუ რი ფაქ ტო რე ბი და პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც არ სე ბით 

60. Ibid. 

61. Kornely Kakachia & Liam O’Shea, Why does police reform appear to have been more 
successful in Georgia than in Kyrgyzstan or Russia?, 13 JouRnal oF PoweR insTiTuTions in 
PosT-soVieT socieTies (2012).

62. Supra, სქოლიო 58, “Accountability by numbers”. 
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გავ ლე ნას ახ დე ნენ შე სა ბა მი სი ზო მის არ ჩე ვა ზე.

არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტის სრუ ლად მოშ ლა, გან სა კუთ რე ბით, მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბა სა და სა ზო გა დოებ რი ვი მშვი დო ბის 

დაც ვა ზე სპე ცია ლი ზე ბუ ლე ბის, აჩენს მნიშ ვნე ლო ვან რის კებს, რომ 

ძი რი თა დი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ფუნ ქციე ბი ჩა ვარ დეს, სა ზო გა დოებ რივ 

წეს რიგ სა და მშვი დო ბას საფ რთხე შეექ მნას. 

სა სა მარ თლო შტოს შემ თხვე ვა ში, იქ მნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი-

ლე ბი სა და ძა ლაუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ციუ რი წო ნას წო რო ბის სპე ცი ფი-

კუ რი პრობ ლე მე ბი. ეს პრაქ ტი კუ ლად არ თუ ლებს ხე ლა ხა ლი და ნიშ-

ვის ფორ მის არ ჩე ვას, სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის სრულ დაშ ლას და 

ხე ლა ხალ მშე ნებ ლო ბას. 

ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნა ში მო სა მარ თლეე ბი სა და პრო კუ რო რე ბის 

ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნა აირ ჩიეს. ამას თავ და პირ ვე ლად კრი ტი კა მოჰ-

ყვა, მათ შო რის, ევ რო პის საბ ჭოს ექ სპერ ტე ბის გან, სწო რედ ხე ლი-

სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბი სა და ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რის გა რან ტიე ბის 

უგუ ლე ბელ ყო ფის გა მო.63

თუმ ცა, სწრა ფად მიღ წეულ მა წარ მა ტე ბულ მა შე დე გებ მა შე და რე ბით 

შეარ ბი ლა ევ რო პის საბ ჭოს ექ სპერ ტე ბის კრი ტი კუ ლი პო ზი ცია.64 ეს 

გა ნა პი რო ბა იმა ნაც, რომ ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის კრი ტე რიუ მე ბი უფ-

რო ცხა დად ჩა მო ყა ლიბ და და პრო ცე დუ რუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 

წუ ხი ლებს პა სუ ხი გაე ცა. ევ რო პის საბ ჭოს ექ სპერ ტებს დაუშ ვებ ლად 

მიაჩ ნდათ თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა მხო ლოდ კო რუფ ციი-

სა და მი კერ ძოე ბის პრე ზუმ ფციით, გა მო ძიე ბი სა და ინ დი ვი დუა ლუ-

63. David Pimentel, Restructuring the Courts: In Search of basic Principles for the Judici-
ary of Post-War Bosnia and Herzegovina, 9 CHI. J. INT’l L. 107 (2008). 

64. Alexander Mayer-Rieckh, Vetting to Prevent future Abuses: Reforming the Police, 
Courts, and Prosecutor’s Offices in Bosnia and herzegovina, in Justice as Prevention. 
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რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის გა რე შე. ამის სა პა სუ ხოდ შეიქ მნა 

დის ციპ ლი ნუ რი წარ მოე ბის სპე ცია ლუ რი მე ქა ნიზ მი, რო მელ საც კო-

რუფ ციი სა და მი კერ ძოე ბის ფაქ ტე ბი უნ და გა მოე ძიე ბი ნა.65 

ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნის მო სა მარ თლე თა ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი-

სა და სა სა მარ თლოე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციის 

პროექ ტის წარ მა ტე ბას რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებ და. მათ გან 

ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო პროექ ტის მოკ ლე დრო ში გან ხორ-

ციე ლე ბა. ამ მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გან სა კუთ რე ბით მო სა მარ-

თლე თა ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცე სი მოით ხოვს შეზ ღუდ ვას გო-

ნივ რუ ლი ვა დით, რო მე ლიც უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს იმ გა დაუ დე ბელ 

და კრი ტი კულ აუ ცი ლებ ლო ბებს, რა მაც პირ ველ რიგ ში გა ნა პი რო ბა 

სრულ ფა სო ვა ნი ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა და მის ფარ გლებ-

ში მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა, 

კერ ძოდ დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და სა ზო გა დოე ბის ნდო ბა და კარ გუ ლი 

სა სა მარ თლოს მშე ნებ ლო ბის იმ პე რა ტი ვი. 

ეს ნიშ ნავს, რომ გო ნივ რუ ლი ვა და ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა 

და მის ფარ გლებ ში მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი-

სო ბის შე მოწ მე ბის თვის ვერ იქ ნე ბა ნორ მა ლურ პი რო ბებ ში ჩა ტა რე-

ბუ ლი რე ფორ მის ხან გძლი ვო ბის. აქ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, 

რომ გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზო მე ბი მით უფ რო არაქ მე-

დი თია მიზ ნის მიღ წე ვის თვის, რაც უფ რო გვიან მიი ღე ბა. გარ და მა-

ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ზო მე ბის დაგ ვია ნე ბა, შე სა ბა მი სად, კი დევ 

უფ რო ვიწ რო დროით ფარ გლებს მოით ხოვს, ვიდ რე მა თი მი ღე ბა 

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის და საწ ყის ში.

შე სა ბა მი სად, ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნა ში მო სა მარ თლე თა ხე ლა ხა-

ლი და ნიშ ვნი სა და სა სა მარ თლოს რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციის წარ მა ტე-

65. Ibid. 
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ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ზო მი იყო მი სი მოკ ლე დრო ში გან ხორ ციე-

ლე ბა. მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბა ზე ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი სა და 

სა სა მარ თლოე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციის პროექ-

ტი გან ხორ ციელ და 2002-2004 წლებ ში, ამ მას შტა ბის პროექ ტის თვის 

მჭიდ რო ვა დებ ში.66

და მა ტე ბით, ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნა ში მო სა მარ თლე თა ხე ლა ხა ლი 

და ნიშ ვნის პროექ ტის წარ მა ტე ბას რამ დე ნი მე გა რე ფაქ ტო რი გან საზ-

ღვრავ და. თუმ ცა, ამა ვე ფაქ ტო რე ბის გა მო ამ მიღ წე ვე ბის შემ დგო მი 

შე ნარ ჩუ ნე ბა ვერ მო ხერ ხერ და და სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მდგო-

მა რეო ბა კვლავ არა სა ხარ ბიე ლოდ რჩე ბა, ხო ლო სა სა მარ თლოს და-

მოუ კი დებ ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის დაუს რუ ლე ბე ლი პრობ ლე-

მე ბი ამ მდგო მა რეო ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ სიმ პტო მად გვევ ლი ნე ბა. 

ამ ფაქ ტო რე ბი დან უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გახ ლდათ პირ და პი რი საერ-

თა შო რი სო მო ნა წი ლეო ბა და რო გორც მა ტე რია ლუ რი, ისე ადა მია-

ნუ რი რე სურ სე ბით გან გრძო ბა დი მხარ და ჭე რა. ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის 

და რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციის რე ფორ მა გან ხორ ციელ და დეი ტო ნის სამ-

შვი დო ბო შე თან ხმე ბით შექ მნი ლი თა ნამ დე ბო ბის – უმაღ ლე სი წარ-

მო მად გენ ლის მან და ტის ქვეშ. რე ფორ მა და გეგ მა და მოუ კი დე ბელ მა 

სა სა მარ თლო კო მი სიამ, რო მე ლიც შეიქ მნა უმაღ ლე სი წარ მო მად-

გენ ლის მან და ტით, რო გორც საერ თა შო რი სო ორ გა ნო. ამ კო მი სიის 

უმ რავ ლე სო ბას ქმნიდ ნენ საერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი, რომ ლებ თან 

ერ თა დაც კო მი სია ში მო ნა წი ლეობ დნენ ად გი ლობ რი ვი სა მარ თლის 

ექ სპერ ტე ბიც. 

კო მი სია ით ვა ლის წი ნებ და ყვე ლა შე საძ ლო წი ნააღ მდე გო ბას, რაც 

რა დი კა ლურ რე ფორ მას შეიძ ლე ბა მოჰ ყო ლო და, თუმ ცა სა კუ თარ 

ან გა რიშ ში ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლა მხო ლოდ პრობ ლე მის გა დაჭ რის 

66. Ibid. 
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ზო მებ ზე – ხე ლახ ლა და ნიშ ვნა სა და სრულ რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია ზე. 

პოს ტკონ ფლიქ ტურ რთულ ვი თა რე ბა ში ეს წი ნააღ მდე გო ბე ბი მრა-

ვალ გვა რი გახ ლდათ და მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბო და კონ ფლიქ ტის 

გა მომ წვევ სო ცია ლურ მი ზე ზებს. 

კონ ფლიქ ტი სა და გე ნო ცი დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ბოს ნია და ჰერ-

ცე გო ვი ნა ში დეი ტო ნის შე თან ხმე ბამ შექ მნა რთუ ლი, მრა ვალ დო ნია-

ნი ფე დე რა ლუ რი სტრუქ ტუ რა, ეთ ნი კურ დამ ყოფ ხა ზებ ზე და ფუძ-

ნე ბით. სა სა მარ თლოს დე ლე გი ტი მა ცია და დის ფუნ ქცია დეი ტო ნის 

შე თან ხმე ბის შემ დეგ და ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის რე ფორ მამ დე, იყო 

უფ რო ეთ ნი კუ რი პო ლი ტი კის შე დე გი და არა კონ ფლიქ ტამ დე ლი სო-

ცია ლის ტუ რი წარ სუ ლის მემ კვიდ რეო ბა. ამ პო ლი ტი კის მეშ ვეო ბით, 

ძა ლაუფ ლე ბას იმ ყა რებ დნენ რო გორც ბოს ნია კე ბის (ბოს ნიე ლი მუს-

ლი მე ბის), ისე სერ ბე ბი სა და ხორ ვა ტე ბის პო ლი ტი კუ რი წარ მო მად-

გენ ლე ბი, სა სა მარ თლო ში სა კუ თა რი ლოია ლის ტე ბის და ნიშ ვნით. 

შე დე გად, სა სა მარ თლო იყო რო გორც კო რუმ პი რე ბუ ლი, ასე ვე ეთ ნი-

კუ რი ძა ლაუფ ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბის დაქ ვემ დე ბა რე ბის 

ქვეშ. 

ეთ ნი კუ რი პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფე ბი მნიშ ვნე ლო ვან პო ლი ტი კურ წი-

ნააღ მდე გო ბას უწევ დნენ ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი სა და რეს ტრუქ ტუ რი-

ზა ციის პრო ცესს. მათ შო რის, ბო რო ტად იყე ნებ დნენ ისეთ ლე გი ტი მურ 

წუ ხი ლებს, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბო და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე-

ბის და მოუ კი დებ ლო ბის კონ სტი ტუ ციურ გა რან ტიებს, ადა მია ნის უფ-

ლე ბე ბი სა და ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რის დაც ვას რე ფორ მის პრო ცეს ში. 

რო გორც ში და, ისე გა რე წი ნააღ მდე გო ბის მიუ ხე და ვად, პრო ცე სი 

წარ მა ტე ბით დას რულ და ორ წე ლი წად ში. საერ თა შო რი სო თა ნა მო-

ნა წი ლეო ბას თან ერ თად, ამ გვა რი ტემ პი და ეფექ ტია ნო ბა გა ნა პი რო-

ბა უმაღ ლე სი წარ მო მად გენ ლის ძლიერ მა მან დატ მა დეი ტო ნის შე-

თან ხმე ბის შემ დგომ პირ ველ დე კა და ში. 
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სწო რედ უმაღ ლეს მა წარ მო მად გე ნელ მა გა ნა ხორ ციე ლა სა კონ სტი-

ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი, მათ შო რის, ფე დე რა ციის ერ თეუ ლე ბის კონ სტი-

ტუ ცია შიც, რო მელ მაც სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის კონ სტი ტუ ციურ 

გა რან ტიებ ზე (მა გა ლი თად, უვა დო და ნიშ ვნის გა რან ტია) გა მო ნაკ ლი-

სი დაა წე სა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ორ დი ნა ლურ პო ლი ტი კურ პრო-

ცეს ში, ეთ ნი კუ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბი არას დროს და თან ხმდე-

ბოდ ნენ მსგავს რა დი კა ლურ ზო მებს და სა სა მარ თლო ში სა კუ თა რი 

გავ ლე ნის და კარ გვას. წი ნააღ მდე გო ბა პო ლი ტი კურ პრო ცეს ში კი 

შეა ყოვ ნებ და რე ფორ მის აღ სრუ ლე ბას და მის ეფექ ტიან სა ბო ტაჟს 

გა მოიწ ვევ და. 

რე ფორ მის სწრა ფი და ქმე დი თი შეს რუ ლე ბა სწო რედ უმაღ ლე სი 

წარ მო მად გენ ლი სა და რე კონ სტრუქ ციის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი საერ-

თა შო რი სო აქ ტო რე ბის მყარ მა ნე ბამ გა ნა პი რო ბა. ასე ვე, რე ფორ მის 

და ცუ ლო ბამ პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნოე ბის მხრი დან სა ბო ტა ჟის გან.

შე სა ბა მი სად, ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნის მა გა ლით ზე დაყ რდნო ბით, 

შეიძ ლე ბა და ვას კვნათ: იმ კონ ტექ სტებ ში, სა დაც მსგავ სი გა დამ ჭრე-

ლი ზო მე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სი არ შემ დგა-

რა, ამავ დროუ ლად, არ არ სე ბობს სა თა ნა დო მა ტე რია ლუ რი და ადა-

მია ნუ რი რე სურ სი სწრა ფი და ქმე დი თი პრო ცე სი სათ ვის, ხე ლახ ლა 

და ნიშ ვნა სა რის კოა და გააღ რმა ვებს რე ფორ მის ჩა ვარ დნის რის-

კებს, თან მდევ მძი მე შე დე გებს. 

ცალ კე უნ და ვიმ სჯე ლოთ საერ თა შო რი სო თა ნა მო ნა წი ლეო ბის ხა-

რის ხსა და მის გა დამ წყვეტ მნიშ ვნე ლო ბა ზე, ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის 

პრო ცე სის რე სურ სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის კუთ ხით. და მოუ კი დე ბე ლი 

სა სა მარ თლო კო მი სიამ არა მხო ლოდ და გეგ მა რე ფორ მა ბოს ნია და 

ჰერ ცე გო ვი ნა ში, არა მედ მი სი გან ხორ ციე ლე ბის მთა ვა რი ბიუ როკ რა-

ტიუ ლი ღერ ძი გახ ლდათ. კო მი სიის აპა რატ ში დაახ ლოე ბით 120 თა-
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ნამ შრო მე ლი მუ შაობ და. ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცეს ში, კო მი სია 

წი ნას წარ ამოწ მებ და კან დი და ტებს თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წე სე ბის კრი-

ტე რიუ მებ თან მი მარ თე ბით და ნო მი ნა ციის თვის წა რუდ გენ და იუს ტი-

ციის შე სა ბა მის საბ ჭოებს.

თა ვად ხე ლახ ლა და ნიშ ვნა კი გა ნა ხორ ციე ლეს იუს ტი ციის საბ ჭოებ-

მა, რო გორც სა ხელ მწი ფო, ისე ფე დე რა ციუ ლი ორ გა ნოე ბის დო ნეებ-

ზე (ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნის ფე დე რა ცია და რეს პუბ ლი კა სერ ბსკა). 

ფე დე რა ციის ერ თეულ თა საბ ჭოე ბის წევ რე ბი შე დიოდ ნენ იუს ტი ციის 

უმაღ ლეს საბ ჭო შიც. საბ ჭოებს, რო გორც ფე დე რა ციულ ისე ფე დე რა-

ციის სუ ბიექ ტე ბის დო ნეებ ზე, ჰყავ დათ უც ხოე ლი წევ რე ბი, მათ შო-

რის, ფე დე რა ლურ დო ნე ზე იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო-

მა რე და მოად გი ლე უც ხოე ლი წევ რე ბი იყ ვნენ.67 

პირ და პი რი საერ თა შო რი სო ძა ლის ხმე ვა ქმე დი თი აღ მოჩ ნდა. მიუ-

ხე და ვად ამი სა, 2000-ია ნი წლე ბის პირ ვე ლი დე კა დის ბო ლოს კენ, 

საერ თა შო რი სო აქ ტო რებ მა მიდ გო მა შეც ვა ლეს და გა რე ჩარ თუ-

ლო ბის ნაც ვლად აქ ცენ ტი გაა კე თეს რე ფორ მე ბის და ინ სტი ტუ ტე ბის 

„ად გი ლობ რივ კუთ ვნი ლე ბა ზე“. აღ ნიშ ნულ მა პო ლი ტი კამ სა შუა ლე ბა 

მის ცა ეთ ნი კურ პო ლი ტი კურ ელი ტებს, მოე შა ლათ წარ მა ტე ბუ ლი რე-

ფორ მე ბის მიღ წე ვე ბი და სა სა მარ თლოებ ზე გავ ლე ნე ბი დაებ რუ ნე ბი-

ნათ – რო გორც ფე დე რა ციის, ისე ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. ამან ბოს ნია 

და ჰერ ცე გო ვი ნა ში სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მდგო მა რეო ბა მნიშ-

ვნე ლოვ ნად გააუა რე სა.68 

67. გარდამავალ პერიოდში ბოსნია და ჰერცეგოვინის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო 
აერთიანებდა 17 ადგილობრივ და 8 უცხოელ წევრს. ფედერაციის სუბიექტების 
თითოეულ საბჭოში ასევე იყო 8 უცხოელი წევრი. Ibid.

68. Bodo Weber, Western Collusion in Undermining the Rule of Law in Bosnia and Her-
zegovina: An Overview, A report from Democratization Policy Council (2021), https://
www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1012011 [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1012011
https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=1012011
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ფე დე რა ლურ სა სა მარ თლო შტო ზე, ასე ვე ფე დე რა ციის სუ ბიექ ტე-

ბის სა სა მარ თლო ორ გა ნოებ ზე გაძ ლიერ და პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბის 

თავ დას ხმე ბი მას შემ დეგ, რაც ამ ორ გა ნოებ ში უც ხოელ წევ რთა უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბა აღარ გააგ რძე ლეს. მა თი ზე წო ლის მსხვერ პლნი გახ-

დნენ დარ ჩე ნი ლი უც ხოე ლი წევ რე ბიც, მა გა ლი თად ბოს ნია და ჰერ-

ცე გო ვი ნას სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში.69

ზო გა დად, კონ სტი ტუ ციუ რი დი ზაი ნი სა და სა ჯა რო პო ლი ტი კის დო-

ნე ზე არ ჩე ვა ნი რე ფორ მის ორ სტრა ტე გიას – ინ სტი ტუ ტის მოშ ლა- 

ხე ლა ხა ლი აშე ნე ბა და არ სე ბუ ლის ეტა პობ რი ვი რე ფორ მი რე ბას – 

მხო ლოდ რის კე ბი სა და სარ გებ ლის ამომ წუ რა ვი შე პი რის პი რე ბის 

შე დე გად არ მიი ღე ბა. ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ასე თი 

არ ჩე ვა ნი სას არის ის, თუ რამ დე ნად ღრმაა დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და 

ნდო ბა და კარ გუ ლი ინ სტი ტუ ტის დის ფუნ ქციის ხა რის ხი. 

თუ დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტი იმ დე ნად უმოქ მე დოა, რომ სა ბა-

ზი სო ფუნ ქციებს პრაქ ტი კუ ლად ვერ ას რუ ლებს, მა შინ ფაქ ტობ რი ვად 

იხ სნე ბა რის კე ბი, რომ ლე ბიც ნა წი ლობ რივ მოქ მე დი ინ სტი ტუ ტე ბის 

სრუ ლი დაშ ლის შემ თხვე ვა ში შეიძ ლე ბა შეიქ მნას. დე ლე გი ტი მა ცია 

და დის ფუნ ქცია ფას დე ბა ხა რის ხობ რი ვი კრი ტე რიუ მე ბით, მხო ლოდ 

კონ კრე ტულ კონ ტექ სტში, პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სის ფარ გლებ ში. 

არ სე ბულ ინ სტი ტუტ თა ფუნ ქციო ნი რე ბის შე სა ფა სე ბელ ხა რის ხობ რივ 

კრი ტე რიუ მებ ზე მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ის იდეა ლე ბი და 

ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო მელ თა მიღ წე ვაც გარ და მა ვალ პრო ცეს ში სურთ. 

ამ რი გად, ემ პი რიულ და პრაგ მა ტულ არ გუ მენ ტებ თან ერ თად, არ სე-

ბუ ლი სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის დის ფუნ ქციის ხა რის ხის გან საზ-

ღვრი სას, პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნოე ბი მნიშ ვნე ლო ვან-

69. Ibid. 
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წი ლად ეყ რდნო ბიან იმ იდეა ლებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლებ საც, 

მა თი რწმე ნით, სა სა მარ თლოე ბი უნ და ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ.

სწო რედ პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სის კონ სტრუქ ციის თა ვი სე ბუ რე ბე-

ბი დან გა მომ დი ნა რე, შეუძ ლე ბე ლია ზუს ტად გან საზ ღვრა, თუ დის-

ფუნ ქციი სა და დე ლე გი ტი მა ციის რა ხა რის ხი გა ნა პი რო ბებს სა სა-

მარ თლო შტოს მოშ ლი სა და ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის აუ ცი ლებ ლო ბას. 

ამა ვე დროს, დის ფუნ ქციის ხა რის ხი არ არის გა დამ წყვე ტი კრი ტე-

რიუ მი ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის მო დე ლის შერ ჩე ვი სას. მა გა ლი თად, თუ 

სწრა ფი ხე ლა ხა ლი რე ფორ მის ადა მია ნუ რი და მა ტე რია ლუ რი რე-

სურ სი არ არ სე ბობს, ან მო სა ლოდ ნე ლი პო ლი ტი კუ რი და ინ სტი ტუ-

ციუ რი წი ნააღ მდე გო ბა რე ფორ მის ჩა ვარ დნის საფ რთხეს ზრდის, შე-

საძ ლოა, ამ უკა ნას კნელ მა ფაქ ტო რებ მა მე ტი წო ნა შეი ძი ნონ.

კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც სა სა მარ თლო შტოს თვის რე ლე-

ვან ტუ რი ხდე ბა და ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის გა მო ყე ნე ბის სა წი ნააღ-

მდე გოდ შეიძ ლე ბა მოქ მე დებ დეს, ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის 

დოქ ტრი ნი დან მომ დი ნა რეობს. აღ მას რუ ლე ბელ ან ე.წ. „მეოთ ხე 

შტოს თან“ და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის (და მოუ კი დე ბე ლი სა ჯა რო 

ხე ლი სუფ ლე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბი), მა გა ლი თად 

პო ლი ციის, ან ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის ორ გა ნოე ბის რე ფორ მი-

რე ბა შე საძ ლე ბე ლია სრუ ლად სხვა სა ხე ლი სუფ ლე ბო შტოე ბის ჩა-

რე ვი თა და მო ნა წი ლეო ბით. სა სა მარ თლო შტოს შემ თხვე ვა ში კი ეს 

არ ჩე ვა ნი შეზ ღუ დუ ლია. 

ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბის დოქ ტრი ნი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა-

მარ თლო შტო ში შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა თა ვად მო სა მარ თლეებ მა 

ან მო სა მარ თლის სტა ტუ სის მქო ნე პი რებ მა უნ და ჩაა ტა რონ. ამას ვე 

მოით ხოვს სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა ში ინ კორ პო რი რე-

ბუ ლი სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ციუ რი გა რან ტიე ბი. შე-
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სა ბა მი სად, სა სა მარ თლო შტოს სრუ ლი დაშ ლა მნიშ ვნე ლოვ ნად არ-

თუ ლებს აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სის ადეკ ვა ტუ რად წარ მარ თვას.70 თუმ ცა, 

აღ ნიშ ნუ ლი რის კის დაზ ღვე ვა შე საძ ლე ბე ლია, თუ რე ფორ მის შე-

დე გად ახა ლი სა მო სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბი შე და რე ბით სწრა ფად, 

დროის მცი რე მო ნაკ ვეთ ში ფორ მირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით, ის ინ სტი-

ტუ ტე ბი, რომ ლე ბიც რე ფორ მის ფლაგ მა ნე ბი ხდე ბიან და შემ დგომ 

ახორ ციე ლე ბენ მთელ პრო ცესს.

ორი ვე შემ თხვე ვა ში – აირ ჩე ვა ხე ლა ხა ლი გა და ნიშ ვნა თუ არ სე ბუ-

ლი მო სა მარ თლეე ბის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა – სა თა ნა დო გა მო-

სა ვა ლია პო ლი ტი კუ რი შტოე ბის მიერ წარ მარ თულ პრო ცეს ში კონ-

სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩოს მო დი ფი კა ცია და სა თა ნა დო ინ სტი ტუ ციუ რი თუ 

უფ ლებ რი ვი გა რან ტიე ბის შექ მნა. ამ კონ სტი ტუ ციურ ჩარ ჩო ში წარ-

მოე ბუ ლი პრო ცე სის შე სა ბა მი სად, არ სე ბუ ლი კორ პუ სი დან წი ნას წარ 

გა მოირ ჩე ვა ის მო სა მარ თლეე ბი ან შეიქ მნე ბა ახა ლი სა მო სა მარ-

თლო ორ გა ნოე ბი, რომ ლე ბიც წარ მარ თა ვენ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბის პრო ცესს. [ი ხი ლეთ, ალ ბა ნეთ ში შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

პრო ცე სის დაწ ვრი ლე ბი თი გან ხილ ვა ქვე მოთ.] 

ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიმ ძი მის ჩა რე ვაა სა სა მარ თლო შტო ში, რო მე ლიც 

გა მარ თლე ბუ ლია მხო ლოდ დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი, ნდო ბა და კარ გუ-

ლი სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის რე კონ სტრუქ ციი სა და ხე ლა ხა ლი 

ლე გი ტი მა ციის დაუძ ლე ვე ლი კონ სტი ტუ ციუ რი მიზ ნე ბით. ამ ზო მე ბის 

სა თა ნა დოდ მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში, ისი ნი თავ სე ბა დია ადა მია ნის უფ-

ლე ბა თა მოთ ხოვ ნებ სა და სხვა კონ სტი ტუ ციურ სტან დარ ტებ თან.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას ატა რებს სა სა მარ-

თლო ორ გა ნო, რო მე ლიც არ არის ექ სტრაორ დი ნა ლუ რი ან სპე ცია-

ლუ რი სა სა მარ თლო. ის იქ მნე ბა მუდ მივ ინ სტი ტუ ციურ სა ფუძ ველ ზე 

70. Supra, სქოლიო 3, “Justice as Prevention”.
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1. ᲡᲐᲯᲐᲠᲝ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ – 
ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

და არ სე ბო ბას აგ რძე ლებს რე კონ სტრუი რე ბუ ლი სა სა მარ თლო ხე-

ლი სუფ ლე ბის ნა წი ლად. შე სა ბა მი სო ბის შემ მოწ მე ბე ლი სა სა მარ-

თლო ორ გა ნოე ბის შექ მნა, პრაქ ტი კუ ლად, სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ-

ციუ რი მშე ნებ ლო ბის პირ ვე ლი ეტა პია. ეს ორ გა ნოე ბი გა სა ტა რე ბე ლი 

რე ფორ მის ერ თგვარ მცი რე სა ნი მუ შო მო დელს ქმნიან. 

შე სა ბა მი სად, ჩა ვარ დნა შე სა ბა მი სო ბის შემ მოწ მე ბე ლი სა სა მარ თლო 

ორ გა ნოე ბის რე ფორ მა ში იწ ვევს არა მხო ლოდ შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პრო ცე სის, არა მედ მთლია ნად სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ-

ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის პრო ცე სის ჩა ვარ დნა სა და დის კრე დი ტა ციას. 

ამი ტომ რე ფორ მის ეს კომ პო ნენ ტი გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლით 

და გეგ მვა სა და გან ხორ ციე ლე ბას მოით ხოვს.

სა სა მარ თლო რე ფორ მის ინ სტი ტუ ციუ რი და პრო ცე დუ რუ ლი გზე ბი 

რად გან შეზ ღუ დუ ლია და მას მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა შტოე-

ბი ვერ ატა რებს, აუ ცი ლე ბე ლია, რე ფორ მა აერ თია ნებ დეს რო გორც 

მო სა მარ თლე თა წე სიე რე ბის გა და მოწ მე ბის პრო ცე დუ რას, ისე სხვა 

სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის კომ ბი ნა ცია საც. 

თუმ ცა, რად გან თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა აუ-

ცი ლე ბე ლი, მაგ რამ არა საკ მა რი სი სა შუა ლე ბაა სრულ ფა სო ვა ნი ინ-

სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის მი საღ წე ვად, სა ჭი როა მი სი და გეგ მვა 

რე ფორ მის ფარ თო და ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა ტე გიის ნა წი ლად. აღ-

ნიშ ნუ ლი სტრა ტე გია უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს სხვა სტრუქ ტუ რულ და 

პერ სო ნა ლის რე ფორ მებ საც, რომ ლებ საც შეეძ ლე ბა გაა ნეიტ რა ლოს 

ის უარ ყო ფი თი გვერ დი თი შე დე გე ბი, რაც შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბამ 

შეიძ ლე ბა წარ მოშ ვას. 

მოქ მე დი სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტის რე კონ სტრუქ ციის რე ჟიმ ში თა-

ნად როუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას, პირ ველ რიგ ში, მნიშ ვნე-

ლო ვა ნია, ადეკ ვა ტუ რი პრო ცე დუ რის შე მუ შა ვე ბა პრო ცე სის შე დე გად 
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ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ თა ნამ დე ბო ბა თა შე სავ სე ბად. ეს პრო ცე დუ რა 

უნ და შეე სა ბა მე ბო დეს რე ფორ მის ზო გად მიზ ნებს და უზ რუნ ველ-

ყოფ დეს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ თა ნამ-

დე ბო ბა თა გო ნივ რუ ლად მოკ ლე დრო ში შევ სე ბას. ეს არის მი ნი მა-

ლუ რი პი რო ბა იმი სათ ვის, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს მა 

მიაღ წიოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციი სა და ლე გი ტი მა ციის მიზ-

ნებს; ამას თან, პრო ცეს მა არ გა მოიწ ვიოს სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე-

ბის დის ფუნ ქცია პერ სო ნა ლის გან დაც ლის გზით. 

თა ვის მხრივ, ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცე სი უფ რო მე ტად ორიენ ტი-

რე ბუ ლია ახა ლი მო სა მარ თლეე ბის სა თა ნა დოდ და ნიშ ვნის პრო ცე-

დუ რულ და არ სე ბით სა კით ხებ ზე, ასე ვე, სის ტე მის სწრაფ გა ნახ ლე ბა-

ზე. ამ პრო ცეს ში პრობ ლე მუ რი ხდე ბა თა ნამ დე ბო ბე ბი დან გაშ ვე ბულ 

მო სა მარ თლე თა მი მართ ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რის და სხვა უფ ლებ რი-

ვი გა რან ტიე ბის სა კით ხი. დათ ხოვ ნილ მო სა მარ თლეებს შეუძ ლიათ 

ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის კონ კურ სში მო ნა წი ლეო ბა, მაგ რამ გა და მოწ-

მე ბის პრო ცე სის გან გან სხვა ვე ბით, მტკი ცე ბის ტვირ თი ად გილს იც-

ვლის – ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი სას უკ ვე დათ ხოვ ნილ მა მო სა მარ თლემ 

უნ და ამ ტკი ცოს, რომ იმ სა ხუ რებს მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბას. თა-

ნამ დე ბო ბა ზე მყო ფი მო სა მარ თლის შე სა ბა მი სო ბის გა და მოწ მე ბი სას 

კი თა ნამ დე ბო ბას თან შეუ სა ბა მო ბის მტკი ცე ბის ტვირ თი არის შემ-

მოწ მე ბელ სა სა მარ თლო ორ გა ნო ზე. 

ასე ვე, რე ფორ მის ზო გა დი სტრა ტე გია უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს იმ 

ორ გა ნი ზე ბუ ლი ქსე ლე ბის სტრუქ ტუ რას, რომ ლე ბიც მარ თა ვენ დე-

ლე გი ტი მი რე ბულ სა სა მარ თლო ინ სტი ტუტს და, პირ ველ რიგ ში, სწო-

რედ აღ ნიშ ნუ ლი ქსე ლის ინ სტი ტუ ციუ რი და პერ სო ნა ლუ რი დე მონ-

ტა ჟი უნ და დაი სა ხოს მიზ ნად.71 

71. მაგალითისთვის, ბოსნია და ჰერცეგოვინაში ხელახლა არ დანიშნეს კონკურსში 
მონაწილე ყოფილ მოსამართლეთა მხოლოდ 30% (აქ გასათვალისწინებელია, 
რომ გათავისუფლებული მოსამართლეების ნაწილმა უარი თქვა ხელახალი 
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1. ᲡᲐᲯᲐᲠᲝ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲘᲡ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ – 
ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ასე ვე ამ ქსე ლე ბის ფარ თო კავ ში რე ბი სა ზო-

გა დოე ბა ში ძა ლაუფ ლე ბის მქო ნე აქ ტო რებ თან. მათ შეუძ ლიათ, წი-

ნააღ მდე გო ბა გაუ წიონ ქსე ლის მოშ ლის პრო ცესს, ორ გა ნი ზე ბუ ლი 

ში დაინ სტი ტუ ციუ რი და პო ლი ტი კუ რი სა ბო ტა ჟის გზე ბით. ცხა დია, ამ 

წი ნააღ მდე გო ბის გან თა ვის დაზ ღვე ვის უნი კა ლუ რი რე ცეპ ტი არ არ-

სე ბობს, თუმ ცა საფ რთხეე ბის შემ ცი რე ბა და გაუვ ნე ბელ ყო ფა შე საძ-

ლე ბე ლია რე ფორ მის გო ნივ რუ ლი სტრა ტე გიი თა და სა თა ნა დო პო-

ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რით. 

ასე თი ვე მიზ ნე ბი უნ და ჰქონ დეს სტრუქ ტუ რუ ლი და პერ სო ნა ლის 

რე ფორ მის სხვა ას პექ ტებ საც, გა ნა კუთ რე ბით, ახა ლი პერ სო ნა ლის 

შერ ჩე ვის ნა წილ ში. კო რუმ პი რე ბუ ლი და დე ლე გი ტი მი რე ბუ ლი სა მო-

სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბი ხში რად ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის მიერ 

სა კუ თა რი ლოია ლის ტე ბით არიან და კომ პლექ ტე ბუ ლი. შე და რე ბით 

სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ ში ამ ფე ნო მენს „სა სა მარ თლოს გა დავ-

სე ბის“ (“Court packing”) სა ხე ლით იც ნო ბენ.72 

სა სა მარ თლოს ლოია ლის ტე ბით გა დავ სე ბის პრობ ლე მა, ერ თი მხრივ, 

და კავ ში რე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის გან ზრახ ვას თან, დაიქ ვემ-

დე ბა რონ სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბი. მეო რე მხრივ, ასე თი პირ და-

პი რი გან ზრახ ვა შეიძ ლე ბა არ არ სე ბობ დეს, თუმ ცა სა სა მარ თლოს 

შე მად გენ ლო ბა კომ პლექ ტდე ბა ერ თდროუ ლად, ერ თი პო ლი ტი კუ რი 

ელი ტის პი რო ბებ ში.

დანიშვნის კონკურსში მონაწილეობაზე, სხვადასხვა მიზეზით), ხოლო 
ყველა დონის სასამართლოების თავმჯდომარეების 80%. სასამართლოს 
თავმჯდომარეები მნიშვნელოვან ფორმალურ თუ არაფორმალურ ძალაუფლებას 
ფლობენ. ამდენად, მათი წმენდის გზით, სწორედ გავლენის არაფორმალური 
ქსელი დაიშალა, რაც ქვეყანაში ხელახლა დანიშვნის პროცესის წარმატების ერთ-
ერთი ინდიკატორი გახდა. იხილეთ, Supra, სქოლიო 3 და 15. 

72. დევიდ ლანდაუ და როზალინდ დიქსონი, სასამართლოკონტროლისბოროტად
გამოყენება:სასამართლოებიდემოკრატიისწინააღმდეგ, საკონსტიტუციო 
სამართლის მიმოხილვა, XV გამოცემა, 2021, გვ.3-79. 
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ამ რი გად, სა სა მარ თლოს პო ლი ტი კუ რი ლოია ლის ტე ბით გა დავ სე-

ბის საფ რთხე კი დევ ერ თი არ გუ მენ ტია კონ სტი ტუ ციუ რი და სა ჯა რო 

პო ლი ტი კის დო ნე ზე ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის პრო ცე დუ რის არ ჩე ვის სა-

წი ნააღ მდე გოდ, რამ დე ნა დაც სა სა მარ თლოს სრუ ლი მოშ ლი სა და 

ხე ლახ ლა შექ მნის შემ თხვე ვა ში, ბუ ნებ რი ვად წარ მოიქ მნე ბა სა სა-

მარ თლოს გა დავ სე ბის პრობ ლე მა. 

თუმ ცა, რო გორც კონ სტი ტუ ციურ, ისე ინ სტი ტუ ციურ და პო ლი ტი კურ 

დო ნე ზე, შე საძ ლე ბე ლია არ სე ბობ დეს სა სა მარ თლოს ლოია ლის ტე-

ბით გა დავ სე ბის საფ რთხის გან დაზ ღვე ვის სხვა დას ხვა სა შუა ლე ბა.73 

ამ გვარ სა შუა ლე ბა თა გა მო ყე ნე ბა და მა თი ყვე ლა ზე ქმე დი თი კომ ბი-

ნა ციის შერ ჩე ვა, ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში, უნ და იყოს ერ თ-ერ თი მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტი სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის 

გეგ მი სა, რომ ლის ნა წი ლიც იქ ნე ბა მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას-

თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა. 

ამ რი გად, სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის რე კონ სტრუქ ციის ზო გა დი 

სტრა ტე გია, თა ნამ დე ბო ბი სად მი შე სა ფე რი სო ბის შე მოწ მე ბის გარ-

და, უნ და მოი ცავ დეს ისეთ სტრუქ ტუ რულ რე ფორ მებ საც, რო მე ლიც 

მოშ ლის ამ ინ სტი ტუ ტე ბის მა კონ ტრო ლე ბელ არა ფორ მა ლურ ორ გა-

ნი ზე ბულ ქსე ლებს; გაით ვა ლის წი ნებს სა მო სა მარ თლო პერ სო ნა ლის 

გრძელ ვა დია ნი გა ნახ ლე ბის სტრა ტე გიას ისე, რომ გა მოი რიც ხოს სა-

სა მარ თლოს გა დავ სე ბის საფ რთხე და ემ სა ხუ როს სა სა მარ თლოს ინ-

სტი ტუ ციუ რი მშე ნებ ლო ბი სა და ლე გი ტი მა ციის მო პო ვე ბის გრძელ ვა-

დიან მიზ ნებს. 

73. David Kosar & Katarina Sipulova, How to Fight Court-Packing? 6 Const. Stud. 133 (2020).
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1.6. სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მოთ ხოვ ნე ბი და  
თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის  
პრო ცეს ში მა თი ზედ მი წევ ნით დაც ვის გა მოწ ვე ვე ბი

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი სა ზო გა დოებ რი ვი თა ნაც-

ხოვ რე ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა74, ასე ვე, კონ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა-

ტიის ფუნ და მენ ტი და თვით ნე ბო ბის მო თოკ ვის უმ თავ რე სი ინ სტრუ-

მენ ტი.75 სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ღი რე ბუ ლე ბე ბი გუ ლის ხმო ბენ და 

უზ რუნ ველ ყო ფენ თან მიმ დევ რუ ლო ბას, ლო გი კურ ერ თია ნო ბას, გან-

ჭვრე ტა დო ბას, სიც ხა დეს, სტა ბი ლუ რო ბას სა მარ თლის სის ტე მა სა და 

სა ზო გა დოებ რივ ურ თიერ თო ბებ ში. 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბი მიიღ წე ვა რო გორც კა-

ნო ნის ხა რის ხობ რი ვი, ფორ მა ლუ რი და პრო ცე დუ რუ ლი მოთ ხოვ ნე-

ბის დაც ვით, ისე შე სა ბა მი სი აღ მას რუ ლე ბე ლი ინ სტი ტუ ტე ბის გა მარ-

თუ ლი მუ შაო ბით, რო მელ თა გან სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ტებს 

ცენ ტრა ლუ რი ფუნ ქცია აქვთ სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის იდეა ლე ბის 

აღ სრუ ლე ბა სა და დაც ვა ში. 

პოს ტავ ტო რი ტა რუ ლი და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი ტრან ზი ციის კონ ტექ-

სტე ბი, ისე ვე რო გორც კონ სტი ტუ ციურ დე მოკ რა ტია ზე ტრან ზი ციის 

ჩა ვარ დნე ბი ხა სიათ დე ბიან სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ინ სტი ტუ ციო-

ნა ლი ზა ციი სა და აღ სრუ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხით. ტრან ზი ციუ ლი 

კონ ტექ სტე ბის მთა ვა რი დი ლე მაც სწო რედ ისაა, რომ წარ სუ ლის 

მემ კვიდ რეო ბის გან რა დი კა ლუ რი წყვე ტის და ახ ლის სწრა ფად შექ-

მნის მოთ ხოვ ნა ეწი ნააღ მდე გე ბა სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ისეთ 

74. David Dyzenhaus, Dreaming the rule of law, in law, libeRTy and sTaTe: oakeshoTT, hayek 
and schMiTT on The Rule oF law 234–260 (David Dyzenhaus & Thomas Poole eds., 2015).

75. Martin Krygier, Tempering Power, in in Constitutionalism and the Rule of Law: Bridg-
ing Idealism and Realism (Maurice Adams, Anne Meuwese, & Ernst Hirsch Ballin 
eds., 2017), გვ.34–59.



54

ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

ღი რე ბუ ლე ბებს, რო გო რი ცაა სტა ბი ლუ რო ბა, გან ჭვრე ტა დო ბა და 

სა მარ თლებ რი ვი გან გრძო ბა დო ბა.76 

სა მარ თლებ რი ვი გან გრძო ბა დო ბა, ასე ვე სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის-

გან გა მომ დი ნა რე სხვა არ გუ მენ ტე ბი ხში რად გა მოი ყე ნე ბა რე ფორ-

მის, გან სა კუთ რე ბით კი, რა დი კა ლუ რი რე ფორ მის სა წი ნააღ მდე გოდ 

ტრან ზი ციულ პრო ცეს ში. ამის სა პი რის პი როდ, ცვლი ლე ბე ბის მომ ხრე 

ძა ლებს ხში რად შე მოაქვთ შე პი რის პი რე ბე ბი სა მარ თლის უზე ნაე-

სო ბა სა და სა მარ თლია ნო ბას, პო ზი ტიურ სა მარ თალ სა და ბუ ნე ბით 

სა მარ თალს, პრო ცე დუ რულ სა მარ თლია ნო ბა სა და არ სე ბით სა მარ-

თლია ნო ბას შო რის.77 

აღ ნიშ ნუ ლი და პი რის პი რე ბე ბი ცენ ტრა ლუ რია სა მარ თლის ფი ლო სო-

ფიის თვი საც. სა მარ თლის ფი ლო სო ფიის ორი მთა ვა რი სკო ლა – სა-

მარ თლებ რი ვი პო ზი ტი ვიზ მი და ბუ ნე ბი თი სა მარ თლის თეო რია – ამ 

კონ ფლიქ ტე ბის გა და საჭ რე ლად სა პი რის პი რო პა სუ ხებს ით ვა ლის წი-

ნებს. მიუ ხე და ვად რა დი კა ლუ რი სხვაო ბი სა, ორი ვე თეო რია ძლევს 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბი დან გა მომ დი ნა რე წი ნააღ მდე გო ბებს, გარ-

და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიზ ნე ბის თვის. 

სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ტი ვიზ მის თვის აღ ნიშ ნუ ლი გა მო სა ვა ლი ყო-

ველ თვის პო ლი ტი კუ რია – მო რა ლუ რი დი ლე მე ბი გა დაიჭ რე ბა პო ლი-

ტი კურ პრო ცეს ში გა კე თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნით. მათ შო რის, პო ლი ტი კუ რი 

არ ჩე ვა ნია გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ღი რე ბუ ლე ბა თა უგუ ლე ბელ ყო ფა, პირ ველ 

რიგ ში, ძვე ლი რე ჟი მის სა მარ თლებ რივ მემ კვიდ რეო ბას თან წყვე ტით 

და ამ არ ჩე ვა ნის თვის სა მარ თლის სის ტე მა ში პრინ ცი პუ ლი სა ფუძ ვე-

76. Supra, სქოლიო 34, “Transitional Justice”.

77. Ibid. 
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ლი არ არ სე ბობს.78 

ბუ ნე ბი თი სა მარ თლის თეო რია იმა ვე შე დე გის მი საღ წე ვად სხვა დას-

ხვა გა დაწ ყვე ტას გვთა ვა ზობს. წყვე ტა წი ნა რე ჟი მის სა მარ თლებ რივ 

მემ კვიდ რეო ბას თან და გარ და მა ვალ პრო ცეს ში სა მარ თლის უზე-

ნაე სო ბის სხვა ღი რე ბუ ლე ბა თა უგუ ლე ბელ ყო ფა მარ თლდე ბა მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის არ სე ბი თი იდეა ლე ბით, რომ ლე ბიც ამ თეო რიე ბის 

მი ხედ ვით, სა მარ თლის ვა ლი დუ რო ბი სა და ლე გი ტი მუ რო ბის სა ზო-

მია.

ბუ ნე ბით სა მარ თლებ რი ვი გა დაწ ყვე ტის ერ თ-ერ თი გა მორ ჩეუ ლი გზა 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის პრო ცე დუ რა ლის ტურ კონ ცეფ ცია ზე გა დის. 

ამ კონ ცეფ ციით, სა მარ თლის ვა ლი დუ რო ბი სა და ლე გი ტი მუ რო ბის 

არ სე ბი თი იდეა ლე ბი თა ვად სა მარ თლის შიგ ნით, სა მარ თლის უზე-

ნაე სო ბის ფორ მა ლურ და პრო ცე დუ რულ პრინ ცი პებ შია გად მო ცე მუ-

ლი. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი ხედ ვა ამ ტკი ცებს, რომ გარ და მა ვა ლი 

პე რიო დის დი ლე მებ ში სა მარ თლებ რი ვი გან გრძო ბა დო ბი სა და ძველ 

რე ჟიმ თან სა მარ თლებ რი ვი წყვე ტის სა კით ხი უნ და გა დაწ ყდეს სა-

მარ თლის ში და ნორ მა ტიუ ლი რე სურ სე ბით, კერ ძოდ, სა მარ თლის 

უზე ნაე სო ბის პრინ ცი პებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებ ზე მი თი თე ბით. 

სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, გარ და მა ვალ პე რიოდ ში, სა მარ თლის უზე-

ნაე სო ბის დარ ღვე ვა თა მემ კვიდ რეო ბის გა და სა ლა ხად, შეიძ ლე ბა სა-

ჭი რო გახ დეს სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მოთ ხოვ ნე ბის გან გა დახ ვე ვა, 

რო მელ თა გა მარ თლე ბაც ისევ სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის იდეა ლის 

ნორ მა ტიუ ლი რე სურ სე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი.

ამ პო ზი ციებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა ინ სტი ტუ ციუ რა-

78. Ibid. ასევე, ამ საკითხზე ჰერბერტ ჰარტსა და ლონ ფულერს შორის წარმართული 
დისკუსიის შეჯამებისთვის იხილეთ: David Dyzenhaus, The Grudge Informer Case 
Revisited, 83 new yoRk uniVeRsiTy law ReView 1000–1034 (2008).
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დაც ვლინ დე ბა. სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ტი ვის ტის თვის გარ და მა ვალ 

პე რიოდ ში მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ყვე ლა პრობ ლე მა და დი ლე მა პო-

ლი ტი კუ რია. შე სა ბა მი სად, იგი პო ლი ტი კურ მა ინ სტი ტუ ტებ მა უნ და 

გა დაჭ რან და მო სა მარ თლეებს თუ სა სა მარ თლო შტოს მხო ლოდ პო-

ლი ტი კუ რად მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტე ბის აღ სრუ ლე ბა დაე ვა ლე ბათ. 

ამის სა პი რის პი როდ, ბუ ნე ბით სა მარ თლებ რი ვი პო ზი ციე ბი სა სა მარ-

თლო შტოს ცენ ტრა ლურ ად გილს გა ნუ საზ ღვრა ვენ გარ და მა ვა ლი პე-

რიო დის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პრობ ლე მა თა გა დაჭ რა ში, გან სა კუთ რე-

ბით, ის პრო ცე დუ რა ლის ტუ რი პო ზი ციე ბი, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დი ლე მე ბის გა დაჭ რას 

თა ვად სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის იდეა ლის ში და რე სურ სე ბით. 

გარ და მა ვა ლი პე რიო დის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი პრობ ლე მა თუ დე-

ლე გი ტი მი რე ბუ ლი და ნდო ბა და კარ გუ ლი სა სა მარ თლო შტოა, ერ თი 

შე ხედ ვით, პო ზი ტი ვის ტუ რი მიდ გო მა ოპ ტი მა ლუ რად გა მოი ყუ რე ბა: 

პო ლი ტი კუ რი შტოე ბი, სა კონ სტი ტუ ციო და სა კა ნონ მდებ ლო რე ფორ-

მის გზით, წყვე ტენ მო რა ლურ და პო ლი ტი კურ დი ლე მებს, მათ შო რის, 

წი ნააღ მდე გო ბებს სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ღი რე ბუ ლე ბებ თან. 

პო ზი ტი ვის ტუ რი მიდ გო მის გა ზია რე ბა გუ ლის ხმობს, რომ სა თა ნა დო 

პო ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რის შემ თხვე ვა ში, ისე თი რა დი კა ლუ რი ზო-

მე ბი, რო გო რი ცაა სა სა მარ თლო შტოს სრუ ლად დაშ ლა და შემ დეგ 

მო სა მარ თლე თა ხე ლახ ლა და ნიშ ვნა, არ წარ მოქ მნის სა სა მარ თლოს 

მო ნა წი ლეო ბით გა და საწ ყვეტ სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის პრობ ლე-

მებს.

პრო ცე დუ რა ლის ტუ რი ბუ ნე ბით სა მარ თლებ რი ვი მიდ გო მის მი ხედ-

ვით, ნაკ ლე ბად შე საძ ლე ბე ლია მსგავ სი რა დი კა ლუ რი მიდ გო მა, 

რომ ლი თაც გარ და მა ვა ლი პე რიო დის მო რა ლურ -პო ლი ტი კურ მიზ-

ნებს შეიძ ლე ბა შეე წი როს სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ღი რე ბუ ლე ბე ბი, 
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მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. ამ მიდ გო-

მის თა ნახ მად, გარ და მა ვალ პე რიოდ ში, სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის 

რე კონ სტრუქ ციის პრო ცეს ში, თა ნას წო რად არიან ჩარ თულ ნი პო-

ლი ტი კუ რიც და სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბიც. ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, შე საძ ლოა, ასე ვე გა მარ თლდეს პრო ცე დუ რა ლის-

ტუ რი პა რა დიგ მის ფარ გლებ ში, თუმ ცა ეს უკ ვე რე ფორ მის შემ დგო მი 

სა სა მარ თლოე ბის შე სას რუ ლე ბე ლი ტრან სფორ მა ციუ ლი სა მუ შაოა. 

ბუ ნე ბი თი სა მარ თლის პრო ცე დუ რა ლის ტურ ვერ სია ში, სა სა მარ თლო 

ინ სტი ტუ ტებს იმ დე ნად ცენ ტრა ლუ რი რო ლი აქვთ სა მარ თლის უზე-

ნაე სო ბის აღ სრუ ლე ბა ში, რომ ამ იდეა ლის სა ფუძ ველ ზე პრინ ცი პუ-

ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი მო სა მარ თლეე ბის მო ნა წი ლეო ბით უნ და 

მიი ღონ. შე სა ბა მი სად, სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის ტრან სფორ მა ციუ-

ლი ფუნ ქციის შე სას რუ ლებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა ტრან სფორ მა-

ციუ ლი სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნა იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც 

ასე თი ინ სტი ტუ ტე ბი არ არ სე ბობს. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, აღ-

მო სავ ლეთ ევ რო პის პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციე ბის ასე თი ტრან-

სფორ მა ციუ ლი ფუნ ქცია ახ ლად შექ მნილ მა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-

თლოებ მა იკის რეს. 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის წარ მარ თვა თა ვად სა სა მარ თლო შტოს 

ჩარ თუ ლო ბით, ასე ვე იძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბას, რომ პრო ცე სის სა-

კა ნონ მდებ ლო დი ზაინ ში დაშ ვე ბუ ლი დე ფექ ტე ბი სა მარ თლის უზე-

ნაე სო ბის პრინ ცი პებ თან მი მარ თე ბით, პრო ცეს ში ვე გას წორ დეს. 

აღ ნიშ ნულს უზ რუნ ველ ყოფს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ინ დი ვი-

დუა ლი ზე ბუ ლი პრო ცე სი, წი ნას წარ გან საზ ღვრუ ლი შე მოწ მე ბის 

კრი ტე რიუ მე ბი, ამ კრი ტე რიუმ თა ინ დი ვი დუა ლი ზე ბუ ლი შე ფარ დე ბა 

სა სა მარ თლო ორ გა ნოს მიერ და აპე ლა ციის შე საძ ლებ ლო ბა ასე ვე 

სა სა მარ თლო ინ სტან ცია ში. 
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1.7. ჯეროვანი პროცედურისა და პროცედურული 
მართლმსაჯულების დაცვის პრობლემები სასამართლო 
შტოში თანამდებობასთან შესაბამისობის პროცესის 
დაგეგმვისა და განხორციელებისას 

სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ტებ ში თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა-

მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას ჯე რო ვა ნი პრო ცე დუ რი სა და პრო ცე დუ რუ ლი 

სა მარ თლია ნო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვას სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის 

იდეა ლი მოით ხოვს, ამას თან, ადა მია ნის სხვა უფ ლე ბა თა დაც ვის აუ-

ცი ლებ ლო ბა.79 შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხა სია თი-

საა, თუმ ცა თა ვი სი შე დე გე ბით, შე საძ ლოა, ემ სგავ სე ბო დეს სის ხლის სა-

მარ თლებ რი ვი და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მოე ბის სან ქციებს.80 

შე სა ბა მი სად, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის და გეგ მვა სა და 

გან ხორ ციე ლე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან შეზ ღუდ ვებს აწე სებს რო გორც 

არ სე ბი თი, ისე პრო ცე დუ რუ ლი ხა სია თის ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი. სა-

სა მარ თლო შტო ში შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცესს და მა ტე ბით 

ზღუ და ვენ მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნი სა და თა ნამ-

დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სტან დარ ტე ბი, ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა-

წი ლე ბის დოქ ტრი ნი დან და სა სა მარ თლო შტოს და მოუ კი დებ ლო ბის 

კონ სტი ტუ ციუ რი პრინ ცი პი დან გა მომ დი ნა რე.81 

აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი, თა ვის მხრივ, ინ კორ პო რი რე ბუ ლია ადა მია-

ნის უფ ლე ბა თა სტან დარ ტებ შიც, კერ ძოდ სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს 

უფ ლე ბის ში ნაარ სსა და და ცულ სფე რო ში. ტრან ზი ციის პრო ცეს ში ადა-

მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის საერ თა შო რი სო და რე გიო ნულ მა სა ზე დამ-

ხედ ვე ლო ინ სტი ტუ ტებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია შეას რუ ლეს. 

79. Federico Andreu-Guzmán, Due Process and Vetting, in Justice as Prevention. 

80. Ibid. 

81. Ibid. 
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სა ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტის თვის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სის ტე მა, კერ ძოდ, ადა მია ნის უფ-

ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს იუ რის პრუ დენ ცია. ასე ვე, ევ რო-

პის საბ ჭოს სხვა ორ გა ნოე ბის (სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა, ევ რო პუ ლი 

კო მი სია დე მოკ რა ტიის თვის სა მარ თლის მეშ ვეო ბით -ვე ნე ციის კო მი-

სია) მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი. 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო სა და ვე ნე ციის კო-

მი სიის უახ ლე სი სტან დარ ტე ბი და მა თი გა მო ყე ნე ბა მო სა მარ თლეე-

ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის შე ფა სე ბი სას 

დაწ ვრი ლე ბით გან ხი ლუ ლია ქვე მოთ, ალ ბა ნე თის მა გა ლით ზე დე ტა-

ლუ რი ანა ლი ზის ფარ გლებ ში. 

ამ ნა წილ ში ვიმ სჯე ლებთ აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის ძი რი თად კომ-

პო ნენ ტებ ზე და მათ ევო ლუ ცია ზე, გან სა კუთ რე ბით, ადა მია ნის უფ-

ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს იუ რის პრუ დენ ცია ში პოს ტკო-

მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციე ბის შემ თხვე ვებ ზე. აღ მო სავ ლეთ ევ რო პულ 

ტრან ზი ციებ ში ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბუ ლი ლუს ტრა ციის ზო მე ბის ადა-

მია ნის უფ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბი სას, სა სა მარ თლოს 

სტან დარ ტებ მა თან მიმ დევ რუ ლად უარ ყო პერ სო ნა ლის წმენ დის 

კლა სი კუ რი გა გე ბის მთა ვა რი პრინ ცი პი – კო ლექ ტიუ რი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბა. ამით ლუს ტრა ციის თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტი დაუახ ლო ვა შე-

სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის გა გე ბას, რო მე ლიც ინ დი ვი დუა ლურ პა სუ-

ხის მგებ ლო ბას ეფუძ ნე ბა.82 

ჩრდი ლოეთ მა კე დო ნიის ლუს ტრა ციის კა ნონ მდებ ლო ბას თან და კავ-

ში რე ბით, ვე ნე ციის კო მი სიის სა სა მარ თლო მე გობ რის მო საზ რე ბა ში 

82. Resolution 1096 (1996) of the Parliamentary assembly of the Council of Europe, Meas-
ures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems; Resolution 
1481 (2006) of the Parliamentary assembly of the Council of Europe, Need for interna-
tional condemnation of crimes of totalitarian communist regimes. 
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აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ინ დი ვი დუა ლუ რი ბრა ლი და ინ დი ვი დუა ლუ რი 

სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლი მოთ ხოვ ნაა ლუს-

ტრა ციის კა ნონ მდებ ლო ბის მი მართ. და მა ტე ბი თი მოთ ხოვ ნე ბი შეე-

ხე ბა დაც ვის უფ ლე ბას, უდა ნა შაუ ლო ბის პრე ზუმ ფციის დაც ვას და 

გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბას.83 მა გა ლი თად, მიზ ნობ რი ვი შე სა ბა მი სო ბა 

დე მოკ რა ტიის დაც ვი სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის მიზ ნებ-

თან ასე ვე აუ ცი ლე ბე ლი კრი ტე რიუ მია.84 

ევ რო პუ ლი იუ რის პრუ დენ ციით დად გე ნი ლი კი დევ ერ თი მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი კრი ტე რიუ მია ლუს ტრა ციის დაწ ყე ბის დრო, ასე ვე, მი სი გან-

ხორ ციე ლე ბის დროი თი ფარ გლე ბი და შეზ ღუდ ვე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი 

კრი ტე რიუ მე ბი რე ლე ვან ტუ რია ასე ვე თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი-

სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის შე სა ფა სებ ლა დაც. 

უმე ტე სად ევ რო პულ იუ რის პრუ დენ ცია ზე დაყ რდნო ბით, ამ ნა წილ ში 

გა ვაა ნა ლი ზებთ იმ ძი რი თად უფ ლებ რივ კომ პო ნენ ტებს, რომ ლე ბიც 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა კა ნონ მდებ ლო სა ფუძ ვლის მო სამ ზა დებ ლად 

სა სა მარ თლო შტო ში თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე-

ბის პრო ცე სი სათ ვის. 

ა) თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის /ლუს ტრა ციის  

მიზ ნე ბი 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ან ლუს ტრა ციის მე ქა-

ნიზ მის გა მო ყე ნე ბას უნ და ჰქონ დეს მკა ფიოდ გან საზ ღვრუ ლი მიზ ნე ბი. 

ადა მია ნის უფ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის სა სა მარ თლო კონ ტრო ლის 

83. CDL-AD (2012)028-e, Amicus Curiae Brief on the Law on determining a criterion 
for limiting the exercise of public office, access to documents and publishing, the 
co-operation with the bodies of the state security (“Lustration Law”) of “the former 
Yugoslav Republic of Macedonia”, adopted by the Venice Commission At its 93rd 
Plenary Session (Venice, 14-15 December 2012). 

84. Ibid. 
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ფარ გლებ ში, აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბი ლე გი ტი მუ რია. მათ თან მი მარ თე ბით 

მოწ მდე ბა ადა მია ნის უფ ლე ბებ ში ჩა რე ვის თა ნა ზო მიე რე ბა და გა მარ-

თლე ბუ ლო ბა. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ რო გორც ლუს ტრა-

ციის, ისე თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კონ ტექ სტებ-

ში, არ შეიძ ლე ბა ძი რი თა დი იყოს რეტ რი ბუ ციი სა და დას ჯის მიზ ნე ბი. 

დას ჯის მიზ ნის უმ თავ რე სად წარ მო ჩე ნა ლე გი ტი მა ციას უკარ გავს თა-

ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ან ლუს ტრა ციის პრო ცესს. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის და ზუს ტე ბა, რომ სა დამ სჯე ლო მიზ ნის პრე დო-

მი ნან ტუ რო ბა სა სა მარ თლო კონ ტრო ლის პრო ცეს ში ვერ დად გინ დე ბა 

მხო ლოდ სა ჯა რო ხე ლი სუფ ლე ბის მიერ და სა ხე ლე ბუ ლი მიზ ნე ბის ზე-

და პი რუ ლი შე მოწ მე ბით. სა სა მარ თლო ამოწ მებს, რამ დე ნად შეე სა ბა მე-

ბა ერ თია ნო ბა ში გან ხი ლუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო სქე მა გაც ხა დე ბულ მიზ-

ნებს და აც დე ნის დად გე ნის შემ თხვე ვა ში, შე სა ბა მის დას კვნებს აკე თებს. 

ამის ცხა დი მა გა ლი თია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-

თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე „პოლიახიდასხვებიუკრაინისწი

ნააღმდეგ“, უკ რაი ნა ში 2014 წელს მი ღე ბუ ლი „ხე ლი სუფ ლე ბის წმენ დის 

შე სა ხებ“ კა ნო ნის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში 

სა სა მარ თლომ სე რიო ზუ ლი ეჭ ვი გა მოთ ქვა, რომ კა ნო ნი ემ სა ხუ რე ბო-

და და სა ხე ლე ბულ ლე გი ტი მურ მიზ ნებს. სა სა მარ თლოს მი ხედ ვით: „... 

გან მცხა დებ ლე ბის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი ზო მე ბის შორს მი მა ვა ლი 

ბუ ნე ბა, კა ნო ნის პირ ველ სექ ცია ში გა მო ყე ნე ბულ და მუხ ტულ ენას თან 

ერ თად კა ნო ნის მიზ ნე ბის შე სა ხებ, აჩენს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ გან-

მცხა დებ ლე ბის მი მართ მი ღე ბუ ლი ზო გიერ თი ზო მა, სულ მცი რე, ნა წი-

ლობ რივ მო ტი ვი რე ბუ ლი იყო სა მა გიე როს მიზ ღვით მათ მი მართ, ვინც 

წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბებ თან იყ ვნენ და კავ ში რე ბულ ნი.“85 

85. CASE OF POLYAKH AND OTHERS v. UKRAINE, Applications nos. 58812/15 and 4 oth-
ers, 17 October 2019, § 277. 
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პო ლია ხის საქ მე ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო 

მი ვი და დას კვნამ დე, რომ სე რიო ზუ ლად საეჭ ვოა, თუ რამ დე ნად ემ-

სა ხუ რე ბო და უკ რაი ნის „ხე ლი სუფ ლე ბის წმენ დის შე სა ხებ“ კა ნო ნი 

თა ვად ამ სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტში და სა ხე ლე ბულ ლე გი ტი მურ მიზ-

ნებს. სა სა მარ თლო დაე თან ხმა ვე ნე ციის კო მი სიის მიერ კა ნო ნის წი-

ნას წარ შე ფა სე ბას, რომ მას ში ზედ მე ტად ფარ თოდ გან საზ ღვრუ ლი 

სუ ბიექ ტთა წრე, შე საძ ლოა, გაუ მარ თლე ბე ლი ყო ფი ლი ყო იმ ლე გი-

ტი მურ მიზ ნებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლებ საც თა ვად ეს კა ნო ნი ემ სა-

ხუ რე ბო და.86 

კერ ძოდ, ზედ მე ტად ფარ თო სუ ბიექ ტთა წრე და კო ლექ ტიუ რი პა სუ-

ხის მგებ ლო ბის ში ნაარ სის მქო ნე ზო მე ბი, რომ ლე ბიც გა ნურ ჩევ ლად 

გა მოი ყე ნეს პრე ზი დენტ ია ნუ კო ვი ჩის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მომ სა ხუ რე 

პირ თა მი მართ, მიუ ხე და ვად თა ნამ დე ბო ბი სა და ინ დი ვი დუა ლუ რი 

რო ლი სა, ქმნი და საფ რთხეს, რომ კა ნო ნი ემ სა ხუ რე ბო და არა დე-

მოკ რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბის გან მტკი ცე ბის გაც ხა დე ბულ მი ზანს, 

არა მედ შუ რის ძიე ბას.87 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლოს აღ ნიშ ნუ ლი ეჭ ვი 

გაუჩ ნდა კა ნო ნის მოქ მე დე ბის არა თა ნა ზო მიე რად ფარ თო სფე როს 

და გა მო ყე ნე ბულ სა შუა ლე ბა თა ზედ მე ტად შემ ზღუდ ვე ლი ბუ ნე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. მიუ ხე და ვად ეჭ ვი სა, სა სა მარ თლომ მაინც გაი-

ზია რა არ გუ მენ ტი, რომ „ხე ლი სუფ ლე ბის წმენ დის აქ ტი“ ემ სა ხუ რე-

ბო და მას ში მი თი თე ბულ ლე გი ტი მურ მიზ ნებს. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბა სა სა მარ თლომ იუ რის პრუ დენ ციუ ლი და დოქ ტრი ნუ ლი 

მო საზ რე ბე ბის გა მო მიი ღო, რად გან სხვაგ ვა რად, თა ნა ზო მიე რე ბის 

ანა ლიზ ზე მსჯე ლო ბას ვე ღარ გააგ რძე ლებ და. 

86. Ibid. 

87. Ibid. 
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პო ლი ტი კუ რი მო ტი ვე ბით ლუს ტრა ციის პრო ცე სის გა მო ყე ნე ბა 

კონ ვენ ციის თვის დაუშ ვე ბე ლია. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ევ რო პულ-

მა სა სა მარ თლომ ჯერ კი დევ 1990-იან წლებ ში, პოს ტკო მუ ნის ტუ რი 

ლუს ტრა ციე ბის შე მოწ მე ბის ფარ გლებ ში შეი მუ შა ვა. ამ მიდ გო მას სა-

სა მარ თლო თან მიმ დევ რუ ლად იყე ნებს 21-ე საუ კუ ნის პირ ველ დე კა-

დებ შიც. საქ მე ში „ივანოვსკიჩრდილოეთმაკედონიისწინააღმდეგ“, 

რო მე ლიც სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მოქ მე დი თავ მჯდო მა რის 

მი მართ ლუს ტრა ციის პრო ცესს აფა სებ და, ევ რო პულ მა სა სა მარ-

თლომ ცხა დად ამოი კით ხა პო ლი ტი კუ რი ან გა რის წო რე ბის მი ზა ნი.88 

კერ ძოდ, ლუს ტრა ციის კო მი სიის კონ ფი დენ ცია ლუ რი მო ნა ცე მე ბი 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მი მართ მიმ დი ნა-

რე პრო ცე სი სას, ქვეყ ნის პრე მიერ -მი ნის ტრმა პო ლი ტი კურ ოპო ნენ-

ტებ სა და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თან და პი რის პი რე ბის თვის 

გა მოი ყე ნა და სა კუ თარ სა ჯა რო მი მარ თვა ში გაამ ჟღავ ნა. ევ რო პუ-

ლი სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, აღ ნიშ ნულ მა მოქ მე დე ბამ 

დაა დას ტუ რა პო ლი ტი კუ რი შუ რის ძიე ბის მი ზა ნი სა კონ სტი ტუ ციო 

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მი მართ მიმ დი ნა რე პრო ცეს ში; ამავ-

დროუ ლად, დაა დას ტუ რა აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ-

ლე სი თა ნამ დე ბო ბის პი რის მიერ სა სა მარ თლოს და მოუ კი დებ ლო ბი-

სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის ხელ ყო ფაც.89

ბ) ლუს ტრა ციის /თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის  

დაწ ყე ბის დრო და მი სი გან ხორ ციე ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა მარ თლით, სა ხელ მწი ფოებს 

აქვთ ფარ თო დის კრე ცია, თუ რო გორ გაუმ კლავ დნენ ტო ტა ლი ტა რუ-

88. CASE OF IVANOVSKI v. THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA, Appli-
cation no. 29908/11, 21 January 2016

89. Ibid. 
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ლი და ავ ტო რი ტა რუ ლი წარ სუ ლის მემ კვიდ რეო ბას. დე მოკ რა ტიის 

აღ დგე ნი სა და დაც ვის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, მარ თე ბუ-

ლი არ ჩე ვა ნი შეიძ ლე ბა იყოს რო გორც ლუს ტრა ცია, ისე თა ნამ დე ბო-

ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა. თუმ ცა, ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბი სა და 

გა მო ყე ნე ბულ სა შუა ლე ბა თა თა ნა ზო მიე რე ბის შე მოწ მე ბა მოით ხოვს 

თან მიმ დევ რულ კონ ტექ სტუა ლურ და სა ბუ თე ბას: კერ ძოდ, რო მე ლი 

პე რიო დის მემ კვიდ რეო ბის შე დე გებს აღ მოფ ხვრის შე სა ბა მი სი შემ-

ზღუ და ვი ზო მე ბი და არის თუ არა ეს ზო მე ბი საერ თოდ გა მო სა დე გი 

სა სურ ვე ლი შე დე გის მი საღ წე ვად. 

პო ლია ხის საქ მე ში „ხე ლი სუფ ლე ბის წმენ დის კა ნო ნი“, ზო გა დი მიზ-

ნე ბის დო ნე ზე, ეს წრა ფო და რო გორც საბ ჭო თა ტო ტა ლი ტა რიზ მის, ისე 

პოს ტსაბ ჭო თა ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის მემ კვიდ რეო ბის დაძ ლე-

ვას. თუმ ცა და სა ხე ლე ბულ მიზ ნებს სრუ ლად აც და სა კა ნონ მდებ ლო 

სქე მა, რო მე ლიც პა სუ ხის მგებ ლო ბას აკის რებ და მხო ლოდ პრე ზი-

დენტ ვიქ ტორ ია ნუ კო ვი ჩის მმარ თვე ლო ბის პე რიოდ ში სა ჯა რო სამ-

სა ხურ ში დარ ჩე ნილ პი რებს.90 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს მი ხედ ვით, აღ ნიშ-

ნუ ლი შეზ ღუდ ვა კა ნო ნის მოქ მე დე ბის დროით ფარ გლებ ზე არ იყო 

მყა რად და სა ბუ თე ბუ ლი, ცდე ბო და კა ნო ნის ზო გად ლე გი ტი მურ მიზ-

ნებს და ამ ყა რებ და ეჭვს, რომ იგი კონ კრე ტუ ლად ია ნუ კო ვი ჩის რე-

ჟიმ თან აფი ლი რე ბუ ლი მო ხე ლეე ბის მი მართ შუ რის ძიე ბას ისა ხავ და 

მიზ ნად.91 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს ზო გა დი მიდ გო-

მა ასე ვე რე ლე ვან ტურ ფაქ ტო რად მიიჩ ნევს ლუს ტრა ციის პრო ცე სის 

დაწ ყე ბის დროს. თა ვის თა ვად, ლუს ტრა ციის პრო ცე სის დაწ ყე ბა დე-

90. Supra, სქოლიო 85. 

91. Ibid. 
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მოკ რა ტიუ ლი ტრან ზი ციის დაწ ყე ბი დან ხან გძლი ვი დროის გას ვლის 

შემ დეგ არ მიუ თი თებს ლე გი ტი მურ მიზ ნებ თან კავ ში რის ნაკ ლე ბო-

ბა ზე, თუმ ცა დროის გას ვლა გავ ლე ნას ახ დენს პრო პორ ციუ ლო ბის 

ანა ლიზ ზე. 

კერ ძოდ, თუ დე მოკ რა ტია ზე ტრან ზი ციის და საწ ყის ში გან სა კუთ რე-

ბით მა ღა ლია რის კი, რომ ახალ დე მოკ რა ტიულ წეს რიგს საფ რთხეს 

შეუქ მნიან ძვე ლი რე ჟი მის კო ლა ბო რა ტო რე ბი, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 

დამ რღვე ვი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი და მო ხე ლეე ბი, ეს რის კი დროის 

გას ვლას თან ერ თად მცირ დე ბა. შე სა ბა მი სად, ტრან ზი ციის და საწ-

ყის ში, მა ღა ლი რის კის პი რო ბებ ში, შეიძ ლე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყოს 

მე ტად შემ ზღუ და ვი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა ლუს ტრა ციის ლე გი ტი მუ რი 

მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. გვია ნი ლუს ტრა ციის პი რო ბებ ში კი მძი მე შემ-

ზღუ და ვი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა საეჭ ვო ხდე ბა თა ნა ზო მიე რე ბის სტან-

დარ ტის კუთ ხით. 

ივა ნოვ სკის საქ მე ში ჩრდი ლოეთ მა კე დო ნიის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-

მარ თლოს თავ მჯდო მა რის თანამშრომლობიდან კო მუ ნის ტურ საი-

დუმ ლო სამ სა ხუ რებ თან 27 წე ლი იყო გა სუ ლი. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 

ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გაა მახ ვი ლა ყუ რად ღე ბა კონ ტექ სტზე და 

იმ შემ ცი რე ბულ საფ რთხე ზე, რო მე ლიც გან მცხა დებ ლის კო ლა ბო რა-

ციის ფაქ ტი დან თით ქმის სა მი დე კა დის გას ვლის შემ დეგ არ სე ბობ და. 

ამ დე ნად, ვერ დაი ნა ხა მის მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი მძი მე შემ ზღუ და ვი 

ზო მე ბის (თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა, 5 წლის გან მავ ლო ბა ში 

თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის შეზ ღუდ ვა) თა ნა ზო მიე რე ბა ლუს ტრა ციის 

ლე გი ტი მურ მიზ ნებ თან.92 

92. Supra, სქოლიო 88. 
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გ) სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა ლუს ტრა ციი სა და  

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში 

ლუს ტრა ცია და თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა – ორი-

ვე უკავ შირ დე ბა ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ-

ლო ბის და კის რე ბას. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა მარ თლია ნი სა სა-

მარ თლოს უფ ლე ბის კომ პო ნენ ტე ბი რე ლე ვან ტუ რია და პრო ცე სის 

წარ მარ თვის სა ვალ დე ბუ ლო ჩარ ჩოებ სა თუ მოთ ხოვ ნებს გან საზ-

ღვრავს.93 

გა მო ყე ნე ბუ ლი სან ქციე ბის სა ხის მი ხედ ვით, ლუს ტრა ცია შეიძ ლე ბა 

ეფუძ ნე ბო დეს რო გორც ინ დი ვი დუა ლურ სის ხლის სა მარ თლებ რივ 

პა სუ ხის მგებ ლო ბას, ასე ვე ად მი ნის ტრა ციულ და სა მო ქა ლა ქო სა მარ-

თლებ რივ საც. თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა, უმე ტე-

სად, ად მი ნის ტრა ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ნა წი ლად მოიაზ რე ბა და 

მას ში გა მო ყე ნე ბუ ლი სან ქციე ბი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-

მგებ ლო ბის სიმ ძი მეს იშ ვია თად აღ წევს.94 

ამ რი გად, სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის რო მე ლი კომ პო-

ნენ ტი იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი და დაც ვის რა გა რან ტიე ბი იქ ნე ბა აუ-

ცი ლე ბე ლი, და მო კი დე ბუ ლია სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 

სა ხე ზე. შე სა ბა მი სად, გა რან ტიე ბი ყვე ლა ზე ფარ თოა სის ხლის სა მარ-

თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის კონ ტექ სტში და, ძი რი თა დად, ლუს-

ტრა ციის იმ გვარ მე ქა ნიზ მებ ზე მოქ მე დებს, სა დაც გა მო ყე ნე ბუ ლი 

სან ქციე ბი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ხა რისხს 

აღ წევს.95 

93. Cynthia M. Home, International Legal Rulings on Lustration Policies in Central and 
Eastern Europe: Rule of Law in Historical Context, 34 law & social inquiRy 713–744 (2009).

94. შესაბამისი სტანდარტებისთვის ლუსტრაციის საქმეებში მე-6 მუხლთან 
მიმართებით, იხილეთ, Polyakh და Ivanovski, Supra, სქოლიო 85 და 88. 

95. CASE OF MATYJEK v. POLAND, Application no. 38184/03, 24 April 2007. 
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თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას, რო გორც წე სი, ად მი-

ნის ტრა ციუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის პრო ცე სი და ად მი ნის ტრა ციუ ლი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა მოჰ ყვე ბა. ამ დე ნად, სის ხლის სა მარ-

თლებ რი ვი პრო ცე სის მსგავ სი პრო ცე დუ რუ ლი გა რან ტიე ბით არ არის 

და ცუ ლი. თუმ ცა გა მო ნაკ ლი სია მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა. 

მო სა მარ თლეე ბის შემ თხვე ვა ში, მი ნი მა ლუ რი პრო ცე დუ რუ ლი მოთ-

ხოვ ნა გუ ლის ხმობს, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა სა სა-

მარ თლო ორ გა ნომ მიი ღოს. ცხა დია, ძა ლა ში რჩე ბა მოთ ხოვ ნა, რომ 

ადა მიანს ხე ლი მიუწ ვდე ბო დეს აპე ლა ცია ზე ზემ დგომ სა სა მარ თლო 

ინ სტან ცია ში. სა სა მარ თლო შტოს მიღ მა, სხვა სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ-

სტი ტუ ტებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 

ორ გა ნოებ ში შე მოწ მე ბის და პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის პრო-

ცე სი შე საძ ლე ბე ლია არა სა სა მარ თლო ორ გა ნოებ მაც (მა გა ლი თად, 

სპე ცია ლურ მა კო მი სიებ მა) წარ მარ თონ. 

თუმ ცა ასეთ შემ თხვე ვა შიც კი, გა რან ტი რე ბუ ლი უნ და იყოს შემ დგო-

მი სა სა მარ თლო კონ ტრო ლი, რო გორც პირ ველ, ასე ვე საა პე ლა ციო 

ინ სტან ცია ში. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა ზე დამ ხედ ვე ლო საერ თა შო რი-

სო და რე გიო ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, ადა მია-

ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო, და მოუ კი დებ ლად აფა სებს, 

რამ დე ნად შეე სა ბა მე ბო და სა სა მარ თლო კონ ტრო ლი სა მარ თლია ნი 

სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის მოთ ხოვ ნებს და რამ დე ნად წარ მოად გენ და 

დაც ვის ეფექ ტიან სა შუა ლე ბას ევ რო პუ ლი კონ ვენ ციის მნიშ ვნე ლო ბით. 

მოწ მდე ბა სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის სხვა დას ხვა კომ პო-

ნენ ტი: სა სა მარ თლო ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, უფ ლე ბა და მოუ კი დე ბელ 

და მიუ კერ ძოე ბელ ტრი ბუ ნალ ზე, აპე ლა ციის უფ ლე ბა, გო ნივ რულ ვა-

და ში საქ მის გან ხილ ვი სა და გა დაწ ყვე ტის უფ ლე ბა და სხვა. თუ გან მცხა-
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დე ბე ლი და ვობს სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის რამ დე ნი მე 

კომ პო ნენ ტის დარ ღვე ვა ზე, სა სა მარ თლომ შეიძ ლე ბა ერ თია ნო ბა ში იმ-

სჯე ლოს გან მცხა დებ ლის მი მართ წარ მოე ბუ ლი პრო ცე სის სა მარ თლია-

ნო ბა ზე, სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის ფარ გლებ ში. 

დ) პი რა დი და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა 

ლუს ტრა ციას და თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას შე-

დე გად მოჰ ყვე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჩა რე ვა ადა მია ნის პი რა დი ხა სია თის 

უფ ლე ბებ ში. თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა, თა ნამ დე ბო ბის და კა-

ვე ბა სა და საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი, ასე ვე სა მარ-

თალ დამ რღვე ვის სტიგ მა, მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ადა მია ნის 

პი რად უფ ლე ბებ ზე, რო გო რი ცაა პა ტი ვი, ღირ სე ბა, პი რა დი და საქ მია ნი 

რე პუ ტა ცია, ასე ვე მის ოჯა ხურ ურ თიერ თოე ბებ სა და ცხოვ რე ბა ზე. 

შე სა ბა მი სად, ყუ რად ღე ბით შე მოწ მე ბას იმ სა ხუ რებს ლუს ტრა ციი სა და 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი ზო მე-

ბის, გან სა კუთ რე ბით, სან ქციე ბის თა ნა ზო მიე რე ბა ლე გი ტი მურ მიზ ნებ თან. 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა ში გან სა კუთ-

რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა ექ ცე ვა იმის შე სა ფა სე ბას, თუ რამ დე ნად თა ნა ზო-

მიე რია შემ ზღუ და ვი ზო მე ბით ადა მია ნის პი რად ცხოვ რე ბა ზე მი ყე ნე ბუ ლი 

ზია ნი იმ საფ რთხეს თან, რო მე ლიც ამ ადა მიანს შეუძ ლია შეუქ მნას თა ვი-

სუ ფალ და დე მოკ რა ტიულ სა ჯა რო და სა ზო გა დოებ რივ წეს რიგს.96 

ადა მია ნის პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა, დი დი ალ ბა თო ბით, გაუ მარ-

თლებ ლად ჩაით ვლე ბა, თუ მცი რეა აღ ნიშ ნუ ლი საფ რთხე და მას თან 

მი მარ თე ბით შემ ზღუ და ვი ზო მა არა თა ნა ზო მა დია. მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

ასე ვე, თუ შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რუ ლი გა რან ტიე ბი რამ დე ნად აძ ლევს 

ადა მიანს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ინ დი ვი დუა-

96. CASE OF TUREK v. SLOVAKIA, Application no. 57986/00, 14 February 2006. 
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ლი ზე ბუ ლი იყოს და არ მოხ დეს მი სი სტიგ მა ტი ზე ბა კო ლექ ტიუ რი 

კუთ ვნი ლე ბის ან მი კუთ ვნე ბის ზო გა დი დაშ ვე ბის შე სა ბა მი სად. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი იკ ვე თე ბა მა შინ, რო დე საც ლუს ტრა-

ციის ან თა ნამ დე ბო ბას თან შეუ სა ბა მო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ეფუძ ნე ბა 

მხო ლოდ ავ ტო რი ტა რუ ლი ან ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის საი დუმ-

ლო სამ სა ხუ რე ბის დო კუ მენ ტებს, ისე თი პრო ცე სის გა რე შე, რო მე ლიც 

არ იძ ლე ვა სა შუა ლე ბას, შე მოწ მდეს ამ დო კუ მენ ტებ ში გად მო ცე მუ ლი 

ფაქ ტე ბის ნამ დვი ლო ბა და, მათ სა ფუძ ველ ზე, გა ნი საზ ღვროს პი რის 

ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ში ნაარ სი და ხა რის ხი. 

არა ნაკ ლებ შემ ზღუ და ვია ზო მე ბი, რომ ლე ბიც პირს კო ლექ ტიუ რი 

ნიშ ნით უქ ვემ დე ბა რებს ლუს ტრა ციას /გან საზ ღვრავს რო გორც თა-

ნამ დე ბო ბას თან შეუ სა ბა მოს, მა გა ლი თად, მხო ლოდ იმ ნიშ ნით, რომ 

ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მის დროს სა ჯა რო თა ნამ დე ბო ბას იკა ვებ და. 

ამავ დროუ ლად, არ აფა სებს, თუ რა ინ დი ვი დუა ლუ რი ფუნ ქციე ბი და 

რო ლი ეკის რე ბო და ამ კონ კრე ტულ პირს რე ჟი მის ფუნ ქციო ნი რე ბა ში 

და, შე სა ბა მი სად, რა ტი პის საფ რთხეს უქ მნის მი სი სა ჯა რო სამ სა ხურ-

ში გან გრძო ბა დი და საქ მე ბა თა ვი სუ ფა ლი და დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხე-

ლი სუფ ლე ბო წეს რი გის მშე ნობ ლო ბა სა და მუ შაო ბას. 

1.8. ინ ფორ მა ციი სა და მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო ძიე ბა- და მუ შა ვე-
ბის პრობ ლე მე ბი სა სა მარ თლო შტო ში თა ნამ დე ბო ბას თან  
შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას 

გარ და მა ვა ლი კონ ტექ სტის მი ხედ ვით, გან სხვავ დე ბა რო გორც თა ნამ-

დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მიზ ნე ბი, ისე სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი 

და ამ პრო ცეს ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი ინ ფორ მა ცია თუ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი.97 

97. Serge Rumin, Gathering and managing Information in Vetting Processes, in Justice as 
Prevention. 
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პოს ტკონ ფლიქ ტურ გა რე მო ში ინ ფორ მა ცია არ არ სე ბობს ან მწი რია. 

პოს ტავ ტო რი ტა რულ ვი თა რე ბა ში კი პი რი ქით – შე საძ ლოა, მრავ-

ლად არ სე ბობ დეს ავ ტო რი ტა რუ ლი და ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მე ბის 

საი დუმ ლო სამ სა ხუ რე ბის მიერ შექ მნი ლი ინ ფორ მა ცია, რო მელ თა 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლიც არც იყოს რე ლე ვან ტუ რი თა ნამ დე ბო ბას-

თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სა ან ლუს ტრა ციის თვის.98 

ამის მიუ ხე და ვად, პოს ტკო მუ ნის ტურ აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტრა ლურ 

ევ რო პა ში საი დუმ ლო პო ლი ციის არ ქი ვე ბი გა დაიქ ცნენ ექ სკლუ ზიურ 

წყა როდ, რო მელ საც დაე ფუძ ნა დე მოკ რა ტიუ ლი რე კონ სტრუქ ციის 

პრო ცეს ში წარ მარ თუ ლი ლუს ტრა ცია.99 არ ქი ვებ ზე წვდო მა, მათ ში 

და ცუ ლი ინ ფორ მა ციის გა მო ყე ნე ბა იქ ცა პოს ტავ ტო რი ტა რუ ლი ძა-

ლაუფ ლე ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ აღ მნიშ ვნე ლად. იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც 

არ ქი ვებ ზე წვდო მა და მა თი ლუს ტრა ციის პრო ცეს ში გა მო ყე ნე ბა ვერ 

მოექ ცა სა თა ნა დო სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩოებ ში, არ ქი ვე ბის მა სა ლე ბი 

პო ლი ტი კურ და პი რის პი რე ბა თა მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენ ტად გა-

დაიქ ცა. ბალ ტიის ქვეყ ნებ ში საბ ჭო თა უშიშ როე ბის ორ გა ნოე ბის ყო-

ფი ლი აგენ ტე ბი მათ ხელთ არ სე ბულ ინ ფორ მა ციას ასე ვე ბო რო ტად 

იყე ნებ დნენ შან ტა ჟი სა და სხვა და ნა შაუ ლებ რი ვი მიზ ნე ბის თვის.

პოს ტკო მუ ნის ტურ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში საი დუმ ლო სამ სა ხუ რე-

ბის მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბას დე მოკ რა ტიუ ლი მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს-

ში, ასე თი პა რა დოქ სი ახ ლავს თან: “… ეს დო კუ მენ ტე ბი რეპ რე სიუ-

ლი ინ სტი ტუ ტე ბის შექ მნი ლია, რომ ლე ბიც კა ნო ნიე რე ბის ზღვარ ზე 

ან ხში რად კა ნო ნიე რე ბის ჩრდილ ში მუ შაობ დნენ. რე ჟი მე ბის თა ნამ-

დე ბო ბის პი რე ბი სა და კო ლა ბო რა ტო რე ბის modi operandi მოი ცავ-

და შან ტაჟს, ფი ზი კურ ან ფსი ქო ლო გიურ იძუ ლე ბას, სიც რუეს და ა.შ. 

98. Ibid. 

99. Supra, სქოლიო 8, 13 და 97. 
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ᲨᲘᲜᲐᲐᲠᲡᲘ, ᲙᲝᲜᲢᲔᲥᲡᲢᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲘᲖᲜᲔᲑᲘ

დო კუ მენ ტებ ში მოთ ხრო ბი ლი ფაქ ტე ბის სი ნამ დვი ლე შეუძ ლე ბე ლია 

გან ცალ კევ დეს იმ კონ ტექ სტის გან, რო მელ შიც ეს დო კუ მენ ტე ბი შეიქ-

მნა. ამის მიუ ხე და ვად, ყვე ლა ამ [პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ევ რო პის] ქვე-

ყა ნა ში ამ დო კუ მენ ტებს ახა ლი რე ჟი მე ბი გა ნი ხი ლავ დნენ, რო გორც 

ჭეშ მა რი ტე ბის წყა როს.“100

პოს ტკო მუ ნის ტურ კონ ტექ სტში არ ქი ვებ თან და კავ ში რე ბით მნიშ-

ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი არ სე ბობ და. არ ქი ვე ბი იქ მნე ბო და ფი ზი-

კუ რი ფორ მით. ახა ლი რე ჟი მის პი რო ბებ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ და 

მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის გა ნად გუ რე ბა ან მა ნი პუ ლა ცია მა თი 

მეშ ვეო ბით. საბ ჭო თა სპე ცია ლურ მა სამ სა ხუ რებ მა, რე ჟი მის კო ლაფ-

სის პი რო ბებ ში, გაა ნად გუ რეს და ცენ ტრში (მოს კო ვი) გა დაი ტა ნეს 

ბალ ტიის ქვეყ ნე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს არ ქი ვე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

ნა წი ლი. პო ლო ნეთ ში და დას ტუ რე ბუ ლად გა მოვ ლინ და არ ქი ვე ბის 

მო ნა ცე მე ბით მა ნი პუ ლა ციის, გა ყალ ბე ბი სა და მა თი პო ლი ტი კუ რი 

მიზ ნე ბით ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვე ბი.101 

თუმ ცა საი დუმ ლო პო ლი ციის არ ქი ვე ბი ნაკ ლე ბად გა მო სა დე გი შეიძ-

ლე ბა იყოს, რო ცა ვიწ რო გა გე ბით ლუს ტრა ციას თან არ გვაქვს საქ-

მე, რო მე ლიც სა ჯა რო ინ სტი ტუ ტე ბი დან ძვე ლი რე ჟი მის „საი დუმ ლო 

კო ლა ბო რა ტო რე ბის“ გან დევ ნას ისა ხავს მიზ ნად102. არ სე ბი თი ხდე ბა 

შე სა ბა მი სო ბის კრი ტე რიუ მე ბის ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბა, თუ შე მოწ-

მე ბის კრი ტე რიუ მი არ არის მხო ლოდ ძველ რე ჟიმ თან ღია ან ფა რუ-

ლი თა ნამ შრომ ლო ბის ფაქ ტის დად გე ნა. 

შე სა ბა მი სო ბის კრი ტე რიუ მე ბის ნათ ლად გან საზ ღვრა ზრდის პრო-

ცე სის ხა რისხს სა მარ თლის უზე ნაე სო ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბა-

100. Supra, სქოლიო 97, გვ. 411. 

101. Ibid. 

102. Supra, სქოლიო 8.
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თა დაც ვის კუთ ხით, ამას თან, ამაღ ლებს პრო ცე სის ეფექ ტია ნო ბა საც. 

კერ ძოდ, ცხა დი კრი ტე რიუ მე ბი დან ნათ ლად იკ ვე თე ბა, თუ რა სა ხის 

ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბა და და მუ შა ვე ბა არის სა ჭი რო შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბი სას, რა არის ამ ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბის წყა როე ბი, რა 

შე საძ ლო პრობ ლე მე ბი შეიძ ლე ბა წარ მოიქ მნას და ამ პრობ ლე მე ბის 

გა დაჭ რის გზე ბი. 

აღ ნიშ ნულ ფაქ ტორ თა გათ ვა ლის წი ნე ბა კი, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე-

ბის და გეგ მვი სა და გან ხორ ციე ლე ბი სას აუ ცი ლე ბე ლია, რა თა პრო-

ცე სი და მა ტე ბით არ შე ფერ ხდეს. შე ფერ ხე ბე ბი კი პო ლი ტი კურ თუ 

ინ სტი ტუ ციურ წი ნააღ მდე გო ბას თან ერ თად, შეიძ ლე ბა ტექ ნი კუ რიც 

იყოს, ან იქ მნე ბო დეს რე ფორ მის იმ ას პექ ტის გან, რო მელ საც სხვა 

მხრივ და დე ბი თი ეფექ ტის მო ტა ნა შეუძ ლია. 

ამ უკა ნას კნე ლის მა გა ლი თად შეგ ვიძ ლია მო ვიყ ვა ნოთ ბოს ნია და 

ჰერ ცე გო ვი ნის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში წარ მოქ მნი ლი 

პრობ ლე მა, რო მე ლიც საერ თა შო რი სო აქ ტო რე ბის წამ ყვან როლს 

უკავ შირ დე ბო და. რე ლე ვან ტუ რი ინ ფორ მა ცია ხე ლახ ლა და სა ნიშ ნი 

კან დი და ტე ბის შე სა ხებ მხო ლოდ ად გი ლობ რივ ენა ზე არ სე ბობ და და 

თარ გმნის ტექ ნი კურ გა მოწ ვე ვებ თან ერ თად, თარ გმან თან და კავ ში-

რე ბუ ლი ში ნაარ სობ რი ვი პრობ ლე მე ბიც დგე ბო და, რაც ხელს უშ ლი-

და პრო ცე სის სრულ ფა სო ვან გან ხორ ციე ლე ბას.103 

103. Supra, სქოლიო 97. 
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2. ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ  
ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲐ ᲐᲚ ᲑᲐ ᲜᲔᲗ ᲨᲘ 

2.1. ᲨᲔ ᲡᲐ ᲕᲐ ᲚᲘ 

მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

„ალ ბა ნუ რი მო დე ლი“ გარ და მა ვა ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ერ თ-ერ თი 

ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რი მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბის უახ ლე სი მა გა ლი-

თია, რო მე ლიც ჯერ მიმ დი ნა რე პრო ცე სია და, შე სა ბა მი სად, შე დე გებ-

ზე საუ ბა რი შეუძ ლე ბე ლია. მე ტიც, ამ სა ხის რე ფორ მის გრძელ ვა-

დია ნი მიზ ნე ბის (სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის, და მოუ კი დე ბე ლი და 

მიუ კერ ძოე ბე ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის უზ რუნ ველ ყო ფა და 

მის მი მართ სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის აღ დგე ნა) მიღ წე ვა ზე საუ-

ბა რი და მი სი შე ფა სე ბა კი დევ დიდ ხანს გაგ ვი ჭირ დე ბა. თუმ ცა, ამ 

ეტაპ ზე გარ კვეუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია მი სი სა-

მარ თლებ რი ვი გან ზო მი ლე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დის კუ სიი დან. სა-

მარ თლებ რი ვი ანა ლი ზის მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ტრი ბუ ტო რია 

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო, რო მელ საც ამ მე ქა-

ნიზ მის არაერ თი ას პექ ტის გან ხილ ვა მოუ წია 2021 წლის 9 თე ბერ ვლის 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში საქ მე ზე Xhoxhaj v. Albania104 – ეს გახ ლავთ მო სა-

მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის შე დე გად 

104. Xhoxhaj v. Albania, no. 15227/19, ECHR, 9 February 2021. 
 აღნიშნული გადაწყვეტილება საბოლოოა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა 

სასამართლომ 2021 წლის 2 ივნისს მოსარჩელეს უარი უთხრა გადაწყვეტილების 
დიდი პალატის მიერ გადასინჯვაზე. “Strasbourg Definitely ‘Dismisses’ Ex-Judge 
Xhoxhaj”, Albanian Daily News, 2 June 2021. იხ. https://albaniandailynews.com/news/
strasbourg-dismisses-ex-judge-xhoxhaj-s-anti-vetting-lawsuit-1. [ბოლოს ნანახია 
12.01.2022] 

https://albaniandailynews.com/news/strasbourg-dismisses-ex-judge-xhoxhaj-s-anti-vetting-lawsuit-1
https://albaniandailynews.com/news/strasbourg-dismisses-ex-judge-xhoxhaj-s-anti-vetting-lawsuit-1
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ალ ბა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 

მო სა მარ თლის საჩივარზე მიღებული გადაწყვეტილება.  

წი ნამ დე ბა რე თავ ში გან ვი ხი ლავთ, რა წი ნა პი რო ბე ბი უძ ღო და ალ ბა-

ნეთ ში მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბის მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბას; ასე ვე, ამ მე ქა ნიზ მის „ალ ბა ნურ მო-

დელს“ და მას თან და კავ ში რე ბულ სა მარ თლებ რივ დე ბა ტებს. 

ალ ბა ნეთ ში მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პრო ცე სი დაი გეგ მა და შემ დგომ გან ხორ ციელ და იმ პრინ-

ცი პე ბის მი ხედ ვით, რაც გა მომ დი ნა რეობ და პრო ცე სის წი ნა მდგო მა-

რეო ბის შე ფა სე ბის ოფი ცია ლუ რი დო კუ მენ ტე ბი დან. კერ ძოდ, ესე ნია: 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის სპე ცია ლუ რი კო მი ტე ტის 

მიერ მომ ზა დე ბუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ-

ტი,105 ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ცია ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტი და 

მი სი გან მარ ტე ბი თი ბა რა თი.106 ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო პის საბ-

ჭოს სა კონ სტი ტუ ციო სა კით ხებ ზე სა კონ სულ ტა ციო ორ გა ნოს (ვე ნე-

ციის კო მი სიის) საქ მეს თან კავ შირ ში მყო ფი მო საზ რე ბე ბის გაც ნო ბა, 

მათ შო რის: შუა ლე დუ რი მო საზ რე ბა ალ ბა ნე თის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 

შე სა ხებ სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის კა ნონ პროექ ტზე;107 სა ბო-

ლოო მო საზ რე ბა ალ ბა ნე თის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შე სა ხებ კონ სტი-

105. Analysis of the Justice System in Albania, Ad Hoc Parliamentary Committee on 
Justice System Reform, Republic of Albania Assembly, June 2015. იხ. https://euralius.
eu/images/Justice-Reform/Analysis-of-the-Justice-System-in-Albania.pdf. [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022]

106. CDL-REF (2015)038 Draft Amendments to the Constitution of Albania and Explanatory 
Note, N810/2015, Venice Commission, 7 October 2015. იხ. https://www.venice.coe.int/web-
forms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2015)038-e. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

107. CDL-AD (2015)045 Interim Opinion on the Draft Constitutional Amendments on the 
Judiciary of Albania, N824/2015, Venice Commission, 21 December 2015, §97-135. იხ. 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)045-e. [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022]

https://euralius.eu/images/Justice-Reform/Analysis-of-the-Justice-System-in-Albania.pdf
https://euralius.eu/images/Justice-Reform/Analysis-of-the-Justice-System-in-Albania.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2015)038-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2015)038-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)045-e
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ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲐ ᲐᲚ ᲑᲐ ᲜᲔᲗ ᲨᲘ 

ტუ ციის შეს წო რე ბე ბის რე დაქ ტი რე ბულ სა მუ შაო ვერ სია ზე;108 ვე ნე-

ციის კო მი სიის მიერ ალ ბა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს თვის 

წარ დგე ნი ლი სა სა მარ თლოს მე გობ რის მო საზ რე ბა სა კონ სტი ტუ ციო 

სა სა მარ თლოს თვის მო სა მარ თლეე ბი სა და პრო კუ რო რე ბის გარ-

და მა ვა ლი პე რიო დის ხე ლა ხა ლი შე ფა სე ბის შე სა ხებ ალ ბა ნე თის 

კა ნონ ზე (შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კა ნო ნი);109 და, რო გორც უკ ვე 

აღი ნიშ ნა, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Xhoxhaj v. Albania.110

2.2.  წი ნა პი რო ბე ბი ალ ბა ნეთ ში მო სა მარ თლეე ბის  
თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის  
მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბის თვის 

2014 წლის ივ ნის ში, მიი ღო რა ევ რო პის კავ ში რის წევ რო ბის კან დი-

და ტის სტა ტუ სი, ევ რო პის კავ შირ მა ალ ბა ნეთს მთე ლი რი გი მოთ-

ხოვ ნე ბი წაუ ყე ნა, გა წევ რია ნე ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის და საწ ყე ბად. 

„ალ ბა ნე თის პროგ რე სის“ შე სა ხებ ევ რო პუ ლი კო მი სიის 2014 წლის 

ან გა რიშ ში ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ სა სა მარ თლო სის ტე მა ში არაერ თი 

პრობ ლე მა არ სე ბობ და, გან სა კუთ რე ბულ შეშ ფო თე ბას კი სა სა მარ-

თლო ში არ სე ბუ ლი კო რუფ ცია იწ ვევ და.111 შე სა ბა მი სად, ერ თ-ერ თი 

108. CDL-AD (2016)009 Final Opinion on the Revised Draft Constitutional Amendments on 
the Judiciary, N824/2015, Venice Commission, 14 March 2016. იხ. https://www.venice.
coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)009-e . [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

109. CDL-AD (2016)036 Amicus Curiae Brief for the Constitutional Court on the Law on the 
Transitional Re-evaluation of Judges and Prosecutors (The Vetting Law), N868/2016, 
Venice Commission, 12 December 2016. იხ. https://www.venice.coe.int/webforms/doc-
uments/?pdf=CDL-AD(2016)036-e. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

110.  Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania. 

111. SWD (2014) 304 Final Albania 2014 Progress Report, European Commission, 8 October 
2014, გვ.12. იხ.https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14157-2014-INIT/en/
pdf . [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)009-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)009-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)036-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)036-e
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14157-2014-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14157-2014-INIT/en/pdf
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ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

პრიო რი ტე ტი გახ და სწო რედ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის და მოუ კი დებ ლო-

ბის, ეფექ ტია ნო ბის და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გაძ ლიე რე ბა და ამ 

მიზ ნით ღრმა, ყოვ ლის მომ ცვე ლი და ინ კლუ ზიუ რი რე ფორ მე ბის გან-

ხორ ციე ლე ბა.112 ამ პრო ცეს ში ალ ბა ნე თის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი დამ-

ხმა რე ვე ნე ციის კო მი სია უნ და ყო ფი ლი ყო. 

2014 წლის ნოემ ბერ ში, ალ ბა ნე თის პარ ლა მენ ტმა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 

რე ფორ მა ზე სა მუ შაოდ სპე ცია ლუ რი კო მი ტე ტი შექ მნა (მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის სპე ცია ლუ რი კო მი ტე ტი). კო მი ტეტს 

დაე ვა ლა სა მი რამ: ჩაე ტა რე ბი ნა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის დე-

ტა ლუ რი ანა ლი ზი; მოემ ზა დე ბი ნა სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტი, სა დაც 

მოი ხა ზე ბო და რე ფორ მის მთა ვა რი მიზ ნე ბი; შეე მუ შა ვე ბი ნა სა კა ნონ-

მდებ ლო ზო მე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი პა კე ტი, მათ შო რის, ნე ბის მიე რი 

კონ სტი ტუ ციუ რი ცვლი ლე ბის, რაც სა ჭი რო იქ ნე ბო და რე ფორ მე ბის 

გან სა ხორ ციე ლებ ლად. კო მი ტეტს ეხ მა რე ბო და მა ღა ლი დო ნის ექ-

სპერ ტე ბის პა ნე ლი, ტექ ნი კუ რი სამ დივ ნო და რამ დე ნი მე გა რე მრჩე-

ვე ლი, მათ შო რის, საერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი.113

აღ ნიშ ნულ მა კო მი ტეტ მა, პირ ველ რიგ ში, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის-

ტე მის ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი შეი მუ შა ვა (შემ დგომ ში, „ა ნა ლი ტი-

კუ რი დო კუ მენ ტი“).114 დო კუ მენ ტში ხაზ გას მუ ლია, რომ სა სა მარ თლო 

სის ტე მის გა ჯან სა ღე ბა ვერ მო ხერ ხდა რე ფორ მე ბი სა და კონ სტი ტუ-

ციუ რი გა რან ტიე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზით, 16 წლია ნი მცდე ლო ბის 

მიუ ხე და ვად (ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ცია ძა ლა ში 1998 წელს შე ვი და). 

112. Ibid. 

113. Dobrushi A., “How Albania Is Reforming Its Troubled Justice System”, Open Society 
Foundations, 2016. იხ. https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-alba-
nia-reforming-its-troubled-justice-system. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

114. Supra, სქოლიო 105. 

https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-albania-reforming-its-troubled-justice-system
https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-albania-reforming-its-troubled-justice-system
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არ სე ბობს ფარ თო სა ჯა რო აღ ქმა (რო გორც ეროვ ნულ,115 ასე ვე საერ-

თა შო რი სო დო ნე ზე116), რომ სის ტე მა მო ცუ ლია კო რუფ ციით და მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბა გა რე ზე გავ ლე ნე ბით ზიან დე ბა.117 

კო მი სიის დაკ ვირ ვე ბით, უმ რავ ლე სო ბის მიერ მხარ და ჭე რილ ცვლი-

ლე ბებს მხო ლოდ კოს მე ტი კუ რი ხა სია თი ჰქონ და, რად გან არ არ სე-

ბობ და ფარ თო პო ლი ტი კუ რი თან ხმო ბა, არც საკ მა რი სად დე მოკ-

რა ტიუ ლი ტრა დი ცია და მკა ფიო იყო სა ჯა რო ზე წო ლა.118 ამას თან, 

ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი, რა მაც გავ ლე ნა მოახ დი ნა მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბის რე ფორ მის პრო ცე სის სტე რი ლუ რო ბა ზე, იყო აც დე ნა რე-

ფორ მის მო ნა წი ლე თა (პო ლი ტი კუ რი კლა სის და სა სა მარ თლოს 

თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის) ინ ტე რე სებ სა და და მოუ კი დე ბე ლი, პრო ფე-

115. „2009 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, რომლის სათაურიც იყო 
„კორუფცია ალბანეთში: აღქმები და გამოცდილებები“, „განვითარების, კვლევისა 
და ალტერნატივების ინსტიტუტმა“ (Institute for Development, Research and 
Alternatives) დაადგინა, რომ ალბანელების აზრით, სასამართლო პროცესები, 
უმეტესად, ფინანსური ინტერესების, ბიზნეს კავშირების, მოსამართლეების პირადი 
ახლობლობის და პოლიტიკური განსჯის ზეგავლენის ქვეშ იყო“; ასევე, „2012 
წლის ოქტომბერში „გამჭვირვალობის და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 
უფლების ცენტრმა“ (the Center for Transparency and Right to Information) ჩაატარა 
გამოკითხვა მოსამართლეების სრული ოდენობის 58%-ში. მათგან 25% იზიარებდა 
აზრს, რომ სასამართლო სისტემა კორუმპირებულია და 58% იზიარებდა, რომ 
სისტემა აღიქმებოდა კორუმპირებულად. მოსამართლეთა 50% თვლიდა, რომ 
სასამართლო სისტემა არ იყო პოლიტიკური ზეგავლენისგან თავისუფალი“. Supra, 
სქოლიო 105, გვ.10. 

116. „[ალბანეთის შესახებ ევროპული კომისიის 2014 წლის პროგრესის ანგარიში:] 
მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული კორუფცია კვლავ შეშფოთების 
საგანია“; „[ევროპული პარლამენტი] შეშფოთებულია, რომ კორუფცია, მათ 
შორის, სასამართლოში, მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება“; [ევროპის საბჭოს 
ადამიანის უფლებათა კომისარი:] კორუფციის მაღალი დონე სასამართლოში 
მნიშვნელოვნად უშლის ხელს სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირებას და 
ანადგურებს ალბანეთის მართლმსაჯულებისა და სამართლის უზენაესობის 
მიმართ საჯარო ნდობას“. Supra, სქოლიო 105, გვ.11-14.

117. Ibid. გვ. 10. 

118. Ibid. გვ. 8. 
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სიო ნა ლუ რი სის ტე მის არ სე ბო ბის შე სა ხებ სა ჯა რო ინ ტე რესს შო რის.119 

კერ ძოდ, კო მი სიის შე ფა სე ბით, „ა ქამ დე ჩა ტა რე ბულ რე ფორ მებ ზე გავ-

ლე ნას ახ დენ და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა (მო სა მარ-

თლეე ბი სა და პრო კუ რო რე ბის) კორ პო რა ტის ტუ ლი ინ ტე რე სე ბი. ისი ნი 

სხვა დას ხვა პო ლი ტი კურ ფრთას თან გაერ თია ნე ბით, ასე ვე, სხვა რე-

ლე ვან ტურ აქ ტორ თა (სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ გა ნი ზა ციე ბის 

ან საერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ციე ბის) მა ნი პუ ლი რე ბით, რე ფორ მის მიზ-

ნებ სა და ინ სტრუ მენ ტებ ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის გზებს პოუ ლობ დნენ“.120 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გან ხორ ციე ლე ბულ მა ცვლი-

ლე ბებ მა პა რა დოქ სუ ლი შე დე გე ბი გა მოი ღო. სწო რედ ამა ზე გაა მახ-

ვი ლა ყუ რად ღე ბა ვე ნე ციის კო მი სიამ ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ციურ 

დე ბუ ლე ბა თა გა და ხედ ვის ინი ცია ტი ვის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ზე მსჯე-

ლო ბი სას. კო მი სიის მო საზ რე ბით, „ალ ბა ნე თის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 

სის ტე მა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი რე ფორ მე ბი და არ სე ბუ ლი კონ სტი-

ტუ ციუ რი მო წეს რი გე ბე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრავს სა სა მარ თლოს 

სტა ტუსს, თეო რიუ ლად, საკ მა რი სია მი სი და მოუ კი დებ ლო ბი სა და 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის გა რან ტიე ბი სათ ვის. თუმ ცა, ალ ბა ნეთ ში, 

რო გორც ზო გიერთ პოს ტკო მუ ნის ტურ ქვე ყა ნა ში, სა სა მარ თლოს და-

მოუ კი დებ ლო ბის სტან დარ ტე ბის კონ სტი ტუ ციო ნა ლი ზა ციამ გა მოი-

ღო პა რა დოქ სუ ლი შე დე გი: კონ სტი ტუ ციუ რი გა რან ტიე ბით და სა ჩუქ-

რდნენ მო სა მარ თლეე ბი, რომ ლე ბიც პრაქ ტი კა ში და მოუ კი დე ბელ ნი 

და მიუ კერ ძოე ბელ ნი ჯერ არ იყ ვნენ. შე დე გად, ალ ბა ნე ლი პო ლი ტი-

კო სე ბი სა და ფარ თო სა ზო გა დოე ბის აზ რით, სა სა მარ თლოს ბევ რმა 

წევ რმა გა მოი მუ შა ვა კორ პო რა ტის ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა მაც 

გა მოიწ ვია ფარ თო მას შტა ბია ნი კო რუფ ცია, პრო ფე სიო ნა ლიზ მი სა და 

ეფექ ტია ნო ბის ნაკ ლე ბო ბა“.121 

119. Ibid. 

120. Ibid. 

121. Supra, სქოლიო 107, §8.
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ვე ნე ციის კო მი სიას მსჯე ლო ბა მოუ წია ინი ცია ტი ვა ზე, რო მე ლიც გუ-

ლის ხმობ და კონ სტი ტუ ცია ში სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მხრივ; ასე ვე, დროე ბი თი, თუმ ცა რა დი კა ლუ რი 

მე ქა ნიზ მის – თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მე ქა ნიზ-

მის – ამუ შა ვე ბას, რა საც უნ და გაეწ მინ და სა სა მარ თლო სა თუ პრო-

კუ რა ტუ რის რი გე ბი და ამით „გა დაეტ ვირ თა“ მთე ლი სის ტე მა.122 რო-

გორც ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ციის ცვლი ლე ბის გან მარ ტე ბით ბა რათ ში 

ვკით ხუ ლობთ: „მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში ამ ღრმა რე ფორ მის 

მთა ვა რი მი ზე ზი გახ და ალ ბა ნეთ ში კო რუფ ციის მა ღა ლი დო ნე, სა-

მუ შაოს შეს რუ ლე ბის და ბა ლი ხა რის ხი და არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის 

წა რუ მა ტებ ლო ბა, გაე კონ ტრო ლე ბი ნა მო სა მარ თლეე ბი და პრო კუ-

რო რე ბი სამ სა ხუ რეობ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სას 

კა ნო ნის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვებ ში“. ამას თან, ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი-

ლე ბუ ლია ფარ თო კონ სენ სუს ზე კო რუფ ციის არ სე ბო ბის შე სა ხებ: 

სა სა მარ თლო ში კო რუფ ციის არ სე ბო ბა და დო ნე ალ ბა ნეთ ში აღარ 

იყო მხო ლოდ აღ ქმის სა კით ხი,123 რამ დე ნა დაც არა მხო ლოდ ხალ ხი124 

ადას ტუ რებ და კო რუფ ციის მა ღალ დო ნეს, არა მედ თა ვად მო სა მარ-

თლე თა ნა წი ლიც იზია რებ და აზრს, რომ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა 

არაა თა ვი სუ ფა ლი არა სა თა ნა დო ზე გავ ლე ნის გან. 

ამას თან, გან მარ ტე ბით ბა რათ ში მოყ ვა ნი ლია „აქ ტი ვე ბის და ინ-

ტე რეს თა კონ ფლიქ ტის დეკ ლა რა ციის და აუ დი ტის უმაღ ლე სი ინ-

სპექ ტო რა ტის“ მიერ 399 მო სა მარ თლის დეკ რა ლა ციის გა და სინ ჯვის 

შე დე გე ბი. მხო ლოდ მო სა მარ თლეე ბის დეკ ლა რა ციებ ზე დაყ რდნო-

ბი თაც კი ჩანს, რომ მო სა მარ თლეე ბის 73%-ზე მე ტის ოჯა ხუ რი ქო-

122. Ibid. §97-135. 

123. Supra, სქოლიო 106, გვ. 49. 

124. Corruption in Albania: Perception and Experience, Institute for Development, Re-
search and Alternatives, 2009, გვ. 22-24. იხ. https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/
files/PNADW315.pdf . [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/PNADW315.pdf
https://etico.iiep.unesco.org/sites/default/files/PNADW315.pdf
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ნე ბა 14 მი ლიონ ალ ბა ნურ ლეკს (ALL) აღე მა ტე ბო და (დაახ ლოე ბით, 

100 000 ევ რო), 35%-ის შემ თხვე ვა ში კი – 35 მი ლიონ ალ ბა ნურ ლეკს 

(ALL) (დაახ ლოეო ბით, 250 000 ევ რო). მა შინ, რო ცა 2014 წლის CEPEJ-

ის შე ფა სე ბის თა ნახ მად, ალ ბა ნეთ ში, და ბეგ რი ლი (net) წლიუ რი მო-

სა მარ თლე თა ხელ ფა სე ბი მხო ლოდ 5,747 და 12,030 ევ როს შო რის 

მერ ყეობ და.125 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე-

ბე ბის კა ნონ პროექ ტის გან ხილ ვის შე სა ხებ შუა ლე დურ დას კვნა ში 

ვე ნე ციის კო მი სიამ პო ლი ტი კურ სა კით ხად მიიჩ ნია და ამ მო ტი ვით 

თა ვი აა რი და პირ და პირ პა სუხს იმა ზე, თუ რამ დე ნად საკ მა რი სი 

სა ფუძ ვე ლია არ სე ბუ ლი ფარ თო კონ სენ სუ სი ყვე ლა მოქ მე დი მო-

სა მარ თლის (მათ შო რის, ღირ სეულ თა) ხე ლახ ლა შე სა ფა სებ ლად. 

ასე ვე, ხაზ გას მით შე ნიშ ნა, რომ ასე თი რა დი კა ლუ რი გა დაწ ყვე ტა 

არას წო რი იქ ნე ბო და ჩვეუ ლებ რივ ვი თა რე ბა ში, ვი ნაი დან სა სა მარ-

თლოს შიგ ნით შექ მნი და უზარ მა ზარ და ძა ბუ ლო ბას, გა მოიწ ვევ და 

მი სი მუ შაო ბის დეს ტა ბი ლი ზა ციას, კი დევ მე ტად გაზ რდი და ხალ ხის 

უნ დობ ლო ბას სა სა მარ თლოს მი მართ, მო სა მარ თლე თა ყუ რად ღე-

ბას გა დაი ტან და მა თი ჩვეუ ლებ რი ვი საქ მია ნო ბი დან და, რო გორც 

ყვე ლა ექ სტრაორ დი ნა ლუ რი ზო მა, წარ მო შობ და რისკს, რომ პრო-

ცე სის მა კონ ტრო ლე ბე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა მიი ტა ცებ და სა სა მარ-

თლოს.126 

თუმ ცა, სა ბო ლოოდ, ალ ბა ნე თის კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, ვე-

ნე ციის კო მი სიამ გა მარ თლე ბუ ლად მიიჩ ნია რა დი კა ლუ რი ზო მის 

გა მო ყე ნე ბა, იმ დაშ ვე ბა ზე და ფუძ ნე ბით, რომ: მო სა მარ თლეე ბის 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა-

125. Supra, სქოლიო 106, გვ. 50.

126. Supra, სქოლიო 107, §98. 
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ზე ქვეყ ნის შიგ ნით ფარ თო კონ სენ სუ სი არ სე ბობ და, რო გორც სა-

მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის, ასე ვე პო ლი ტი კუ რი; ეს იქ ნე ბო და ექ-

სტრაორ დი ნა ლუ რი და მკაც რად დროე ბი თი ხა სია თის ზო მა; და ეს 

ზო მა არ იქ ნე ბო და რე კო მენ დე ბუ ლი სხვა ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა სა-

მარ თლო კო რუფ ციას არ მიუღ წე ვია ამ მას შტა ბის თვის.127 ამ უკა ნას-

კნე ლი პი რო ბი დან ირ კვე ვა, რომ ვე ნე ციის კო მი სია ალ ბა ნეთ ში ხე-

დავს გან სა კუთ რე ბუ ლად მა ღალ კო რუფ ციას, რო მე ლიც სა ჭი როებს 

რა დი კა ლურ ღო ნის ძიე ბებს. თუმ ცა შუა ლე დუ რი დას კვნა ზუს ტად 

არ გან მარ ტავს, რას ნიშ ნავს „კო რუფ ციის ეს მას შტა ბი“. ცხა დია, ყო-

ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, მას შტა ბე ბის დად გე ნა კვლავ კონ-

კრე ტუ ლი ქვეყ ნის კონ ტექ სტსა და გა რე მოე ბა თა ერ თობ ლიო ბა ზე 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. 

ვე ნე ციის კო მი სია შე და რე ბით უფ რო ხის ტი აღ მოჩ ნდა სა ბო ლოო შე-

ფა სე ბი სას, რო დე საც ხა ზი გაუს ვა იმას, რომ თა ნამ დე ბო ბას თან შე-

სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სი არა მხო ლოდ გა მარ თლე ბუ ლი, 

არა მედ სა ჭი რო იყო ალ ბა ნე თის თვის, რა თა დაეც ვა სა კუ თა რი თა ვი 

კო რუფ ციის უკე თუ რე ბის გან.128

ვე ნე ციის კო მი სიის მიერ „შე მო თა ვა ზე ბულ კრი ტე რიუმ თა“ და სა-

ზუს ტებ ლად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 

სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მოხ მო ბა, სა დაც სა სა მარ თლომ 

კო მი სიის მო საზ რე ბე ბი შემ დეგ ნაი რად შეა ჯა მა: „ევ რო პულ მა კო-

მი სიამ, იმ აღ ნიშ ვნის მიუ ხე და ვად, რომ მო სა მარ თლე თა შე სა ბა-

მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცესს შეეძ ლო ქვეყ ნის სა სა მარ თლო ში 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ძა ბუ ლო ბის შექ მნა, მი სი დროე ბი თი ბუ ნე ბა გა-

მარ თლე ბუ ლად ჩათ ვა ლა შემ დეგ გა რე მოე ბა თა კუ მუ ლა ციუ რად 

127. Ibid. §100.

128. Supra, სქოლიო 108, §52. 
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დაკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო: სა სა მარ თლო ში კო რუფ ციი სა და პო ლი-

ტი კუ რი გავ ლე ნე ბის დო ნე უკი დუ რე სად მა ღა ლი იყო; შე მო თა-

ვა ზე ბუ ლი ზო მა სარ გებ ლობ და ფარ თო პო ლი ტი კუ რი და სა ჯა რო 

მხარ და ჭე რით; კე თილ სინ დი სიე რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და სა-

სა მარ თლო თა ნამ დე ბო ბის პირ თა კო რუფ ციას თან საბ რძოლ ვე-

ლად არ სე ბუ ლი სა შუა ლე ბე ბი თუ მე ქა ნიზ მე ბი ამოი წუ რა. ამ მი-

ზე ზე ბით, ევ რო პულ მა კო მი სიამ მიიჩ ნია, რომ თა ნამ დე ბო ბას თან 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სი შეუც ვლე ლი იყო რე ფორ მის-

თვის. მთე ლი ამ პრო ცე სის მიმ დი ნა რეო ბა კი, მის დას რუ ლე ბამ დე, 

„საერ თა შო რი სო მო ნი ტო რინ გის პროცესის“ (IMO) გან გრძო ბა დი, 

მჭიდ რო, და მოუ კი დე ბე ლი და სა ფუძ ვლია ნი დაკ ვირ ვე ბის ქვეშ უნ-

და გა ტა რე ბუ ლი ყო“.129

ამას თან, სა ყუ რად ღე ბოა, რომ ვე ნე ციის კო მი სია იჩენს სიფ რთხი-

ლეს და უფ რო დიპ ლო მა ტიუ რი, არა რა დი კა ლუ რი ლექ სი კით აღ-

წერს ალ ბა ნე თის კონ ტექსტს, რა მაც მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე-

ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა გა ნა პი რო ბა. ამ მხრივ, უფ რო 

თა მა მი აღ მოჩ ნდა ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო-

ში ალ ბა ნე თის წი ნააღ მდეგ წარ მოე ბუ ლი და ვის გან მხილ ველ მო-

სა მარ თლე თა უმ რავ ლე სო ბა, რომ ლებ მაც თა ვიანთ უახ ლეს გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბა ში მტკი ცე ბი თი ფორ მით ისაუბ რეს ვე ნე ციის კო მი სიის 

დაშ ვე ბებ ზე და დად გე ნილ ფაქ ტად მიიჩ ნიეს, შე სა ბა მი სად, მყარ 

არ გუ მენ ტად წარ მოა ჩი ნეს ქვე ყა ნა ში კო რუფ ციის მა ღა ლი დო ნე. 

კერ ძოდ, იმა ზე მსჯე ლო ბი სას, რამ დე ნად აუ ცი ლე ბე ლი იყო დე მოკ-

რა ტიულ სა ზო გა დოე ბა ში მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე-

სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა, სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ „მოსამარ

თლეებისთანამდებობასთანშესაბამისობისშემოწმებაიყოპასუხი

მართლმსაჯულებაში არსებული შემაშფოთებელი დონის კორუფ

129. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, § 272. 
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2. ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ  
ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲐ ᲐᲚ ᲑᲐ ᲜᲔᲗ ᲨᲘ 

ციაზე,როგორცესეროვნულმასაკანონმდებლოორგანომდასხვა

დამოუკიდებელმადამკვირვებლებმა შეაფასეს; ასევე, პასუხობდა

კორუფციის აღმოფხვრის უკიდურეს საჭიროებას, რაც საკონსტი

ტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაშიც არის ხაზგასმული. შე

საბამისად, სასამართლო თვლის, რომ, ამ გარემოებათა გათვა

ლისწინებით, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა, რომელიც

შეიცავდა ყველა მოქმედი მოსამართლისა და პროკურორის ექ

სტრაორდინალურთანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმებას,

პასუხობდა„მწვავესაზოგადოებრივსაჭიროებას“.130

2.3.  მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის  
შე მოწ მე ბის ალ ბა ნუ რი მო დე ლი 

2016 წელს, ალ ბა ნე თის პარ ლა მენ ტმა, კონ სტი ტუ ცია ში ცვლი ლე ბე ბის 

შე ტა ნის გზით,131 ერ თხმად მიი ღო ევ რო კავ ში რის მიერ მოთ ხოვ ნი ლი 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე ფორ მა. იგი, პირ ველ რიგ-

ში, გუ ლის ხმობ და მთლია ნად სა სა მარ თლო სა და პრო კუ რა ტუ რის 

ინ სტი ტუ ციურ რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცია სა და, აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ-

რად, თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კონ სტი ტუ ციურ 

სტან დარ ტებ თან შე სატ ყვი სი პრო ცე სის გან ხორ ციე ლე ბას. 

130. Supra, სქოლიო 1084, Xhoxhaj v. Albania, § 404.

131. CDL-REF(2016) 064 Consolidated Version of the Constitution Integrating the Draft 
Constitutional Amendments, N868/2016, Venice Commission, 17 November 2016. იხ. 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)064-e. [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022]

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)064-e
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განმახორციელებელიორგანოები:

ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ციი სა და მის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი შე სა ბა მი-

სი კა ნო ნის132 თა ნახ მად, თა ნამ დე ბო ბის თვის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ-

მე ბის პრო ცესს წარ მარ თა ვენ კონ სტი ტუ ციის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი 

და მოუ კი დე ბე ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო კო მი ტე ტი, საა პე ლა ციო პა ლა ტა 

და სა ჯა რო კო მის რე ბი, საერ თა შო რი სო დამ კვირ ვებ ლებ თან მჭიდ რო 

თა ნამ შრომ ლო ბით.133 კერ ძოდ, 1. დამოუკიდებელისაკვალიფიკაციო

კომისია, რო მე ლიც პირ ველ ინ სტან ციას წარ მოად გენს, შედ გე ბა და-

მოუ კი დე ბე ლი და კვა ლი ფი ციუ რი კად რე ბის გან, უზე ნაე სი სა სა მარ-

თლოს მო სა მარ თლის სტა ტუ სით. კო მი სია უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 

სის ტე მა შია შექ მნი ლი და აქვს შე ფა სე ბის პრო ცე სის თვის სა ჭი რო 

სა გა მო ძიე ბო და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი; 

2. სააპელაციო პალატა, რო მე ლიც სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 

სპე ცია ლი ზი რე ბულ პა ლა ტად ებ მის და ფუნ ქციო ნი რებს და მოუ კი დე-

ბელ ტრი ბუ ნა ლად, პა სუ ხის მგე ბე ლია კო მი სიის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე 

შე ტა ნი ლი საა პე ლა ციო სა ჩივ რე ბის გან ხილ ვა ზე, რო გორც ფაქ ტე ბის 

132. ალბანეთის პარლამენტმა 2016 წლის 30 აგვისტოს მიიღო კანონი ალბანეთის 
მოსამართლეებისა და პროკურორების ტრანზიციული ხელახალი შეფასების 
შესახებ (ცნობილი, როგორც „ვეტირების კანონი“). კანონის მიზანია, განსაზღვროს 
ხელახალი შეფასების სპეციალური წესები, იმისათვის რომ აღადგინოს 
სამართლის უზენაესობის სათანადო ფუნქციონირება, სასამართლო სისტემის 
ნამდვილი დამოუკიდებულობა და ამ ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობა. 
კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, კანონის გამოყენების სფეროა: ხელახალი 
შეფასების პროცესის ორგანიზება, კონკრეტულად, ყველა მოსამართლისა 
და პროკურორის მიმართ (ნაწილი 1); მეთოდოლოგიის, პროცედურებისა და 
სტანდარტების განსაზღვრა ხელახალი შეფასების პროცესისთვის (ნაწილი 2); 
ხელახალი შეფასების ინსტიტუციების ორგანიზება და ფუნქციონირება (ნაწილი 3); 
საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაციის, სხვა სახელმწიფო ორგანოების და 
ხალხის როლის განსაზღვრა ხელახალი შეფასების პროცესში (ნაწილი 4). CDL-REF 
(2016)062 Albania Law on the transitional re-evaluation of Judges and Prosecutors, 
N868/2016, Venice Commission, 16 October 2016. იხ. https://www.venice.coe.int/web-
forms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)062-e. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]

133. Supra, სქოლიო 131, Annex Articles B, C, F.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)062-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-REF(2016)062-e
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დად გე ნის, ასე ვე კა ნო ნის გან მარ ტე ბის თვალ საზ რი სით. პა ლა ტა 9 

წლის ვა დით არ ჩეუ ლი, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ-

თლის სტა ტუ სის მქო ნე და მოუ კი დე ბე ლი და მიუ კერ ძოე ბე ლი წევ რე-

ბის გან შედ გე ბა. 3. საჯაროკომისრები,რომ ლებ საც ასე ვე უზე ნაე სი 

სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლის სტა ტუ სი აქვთ, წარ მოად გე ნენ მო ქა-

ლა ქეე ბის ინ ტე რე სებს საა პე ლა ციო პა ლა ტა ში და შეუძ ლიათ პირ ვე-

ლი ინ სტან ციის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბა; 4. საერთაშორისო

მონიტორინგისპროცესი– მი სი წევ რე ბი მო ნი ტო რინგს უწე ვენ მთელ 

ამ პრო ცესს. მათ შეუძ ლიათ კო მი სიი სა და საა პე ლა ციო პა ლა ტის 

მიერ გა დაწ ყვე ტილ სა კით ხებ ზე შეაგ რო ვონ ფაქ ტე ბი და წა რად გი-

ნონ მო საზ რე ბე ბი; მოით ხო ვონ მტკი ცე ბუ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა, ან 

წა რად გი ნონ სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბე ბი დან, უც ხოუ რი ორ გა ნი ზა ციე ბი-

დან თუ კერ ძო პი რე ბის გან გა მოთ ხო ვი ლი და მა ტე ბი თი მტკი ცე ბუ-

ლე ბე ბი. საერ თა შო რი სო დამ კვირ ვებ ლებს აქვთ სა ჯა რო კო მის რის 

რე კო მენ და ციით მი მარ თვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბაც, რა თა ამ უკა ნას-

კნელ მა კონ კრე ტულ საქ მე ზე საა პე ლა ციო პა ლა ტა ში სა ჩივ რის წარ-

დგე ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა მოი ყე ნოს.134 

შეფასებისსისტემა

თა ვად თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო ცე სი შე ფა-

სე ბის სამ ძი რი თად სვეტს ეფუძ ნე ბა: 1.ქონებისშეფასება135 (ტარ დე ბა 

ყვე ლა შე სა ფა სე ბე ლი პი რის მი მართ; მოწ მდე ბა რო გორც უშუა ლოდ 

მა თი, ასე ვე მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი ახ ლო პი რე ბის ქო ნე ბა, ამ ქო ნე-

ბის წარ მო შო ბის წყა როე ბის კა ნო ნიე რე ბა, აღ ნიშ ნუ ლი პი რე ბის ფი-

ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რა დი ინ ტე რე სე ბი);136 2.პიროვნულ

134. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, § 273. 

135. Supra, სქოლიო 131, Annex Article D.

136. Supra, სქოლიო 132, Chapter IV. 
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პროფესიული წესიერებისა და პირადი ისტორიის /კავშირების

შემოწმება137 (სხვა დას ხვა მო ნა ცემ ზე დაყ რდნო ბით, მოწ მდე ბა, აქვს 

თუ არა შე სა ფა სე ბელ პირს არა სა თა ნა დო კავ ში რე ბი ორ გა ნი ზა-

ციულ და ნა შაულ ში ჩარ თულ პი რებ თან);138 3. კომპეტენტურობის

შემოწმება139(ეს შე ფა სე ბა ფა რავს შე სა ფა სე ბე ლი პი რის პრო ფე სიულ 

კომ პე ტენ ციებს, ორ გა ნი ზა ციულ უნა რებს, ეთი კას და პი რად მა ხა სია-

თებ ლებს, იმ სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი-

ნე ბუ ლია მო სა მარ თლეე ბის ან პრო კუ რო რე ბის სტა ტუ სის მა რე გუ-

ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბით).140

შე სა ფა სე ბე ლი პი რი141 შეიძ ლე ბა გა თა ვი სუფ ლდეს და კა ვე ბუ ლი თა-

ნამ დე ბო ბი დან, თუ ჩა მოთ ვლილ თა გან ერ თ-ერ თი, რამ დე ნი მე ან 

ყვე ლა ფაქ ტის დად გო მის შემ თხვე ვა ში ვერ შეძ ლებს სა წი ნააღ მდე-

გოს დამ ტკი ცე ბას: 1. პი რის მფლო ბე ლო ბა ში ან სარ გებ ლო ბა ში არ-

სე ბუ ლი ქო ნე ბა ორ ჯერ აღე მა ტე ბა ლე გი ტი მურ შე მო სა ვალს; 2. შე-

სა ფა სე ბელ პირს ორ გა ნი ზა ციულ და ნა შაუ ლებ ში ჩარ თულ პი რებ თან 

არა სა თა ნა დო კავ ში რე ბი აქვს, რაც შეუძ ლე ბელს ხდის მი სი მხრი დან 

137. Supra, სქოლიო 131, Annex Article DH.

138. Supra, სქოლიო 132, Chapter V. 

139. Supra, სქოლიო 131, Annex Article E.

140. Supra, სქოლიო 132, Chapter VI. 

141. თანამდებობის მიხედვით ხელახალ შეფასებას უნდა დაექვემდებაროს ყველა 
მოსამართლე, მათ შორის, საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოების 
მოსამართლეები; ყველა პროკურორი, მათ შორის, გენერალური პროკურორი, 
თავმჯდომარე და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხვა წევრები. ასევე, 
თანამდებობის გამო ხელახლა უნდა შეფასდნენ საკონსტიტუციო და უზენაესი 
სასამართლოს ყველა სამართლებრივი მრჩეველი, ადმინისტრაციული 
სასამართლოების ყველა სამართლებრივი ასისტენტი, და გენერალური 
პროკურორის სამართლებრივი ასისტენტები. ყოფილი მოსამართლეები ან 
პროკურორები, საკონსტიტუციო და უზენაესი სასამართლოს ის ყოფილი 
სამართლებრივი მრჩევლები, ვისაც, სულ მცირე, სამწლიანი გამოცდილება 
ჰქონდა ამ პოზიციაზე, შეიძლება ასევე დაექვემდებარონ ხელახალი შეფასების 
პროცესს, თუ ისინი დააკმაყოფილებენ კანონით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.
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და კა ვე ბულ პო ზი ცია ზე მუ შაო ბის გაგ რძე ლე ბას; 3. შე სა ფა სე ბელ მა 

პირ მა ქო ნე ბი სა და კავ ში რე ბის შე მოწ მე ბის დეკ ლა რა ცია არას რუ-

ლად წა რად გი ნა (ან გაზ რახ და მა ლა ინ ფორ მა ცია), ან საერ თოდ არ 

წა რუდ გე ნია კა ნო ნით გან საზ ღვრულ დრო ში; 4. კომ პე ტენ ციის შე ფა-

სე ბი სას გა ნი საზ ღვრე ბა, რომ შე სა ფა სე ბე ლი პი რი არის შეუ სა ბა მო; 

5. საერ თო შე ფა სე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ შე სა ფა სე ბე ლი პი რი 

საფ რთხის ქვეშ აყე ნებს სა ზო გა დოე ბის ნდო ბას სა სა მარ თლო სის-

ტე მის მი მართ, ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა კი ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბის 

გზით შეუძ ლე ბე ლია.142 

ალბანურიმოდელისკონსტიტუციასადა

კონვენციასთანშესაბამისობა

მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

შე სა ხებ კა ნო ნი კონ სენ სუ სის შე დე გად მიი ღეს. მიუ ხე და ვად ამი სა, 

მი ღე ბი დან რამ დე ნი მე თვე ში, მთა ვარ მა ოპო ზი ციურ მა პარ ტიამ (დე-

მოკ რა ტიულ მა პარ ტიამ) ალ ბა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში 

მოით ხო ვა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შეუ სა ბა მოდ 

ცნო ბა ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ცია სა და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა და ძი-

რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პულ კონ ვენ ციას თან (ECHR); 

ასე ვე, მი სი მოქ მე დე ბი სა და გან ხორ ციე ლე ბის შე ჩე რე ბა სა კონ სტი-

ტუ ციო სა სა მარ თლოს სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ დე. სა კონ სტი-

ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრე ზი დენ ტმა შეა ჩე რა კა ნო ნის მოქ მე დე ბა143 

და აღ ნიშ ნუ ლის შე სა ხებ მი მარ თა ვე ნე ციის კო მი სიას, სა სა მარ თლოს 

მე გობ რის მო საზ რე ბის წარ დგე ნის მოთ ხოვ ნით.144

142. Supra, სქოლიო 132, Chapter VII (Article 61).

143. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, § 156.

144. Supra, სქოლიო 109, §12. 
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ოპო ზი ცია ალ ბა ნე თის პრე მიერ -მი ნისტრს არა კონ სტი ტუ ციუ რი სა-

შუა ლე ბე ბი სა თუ მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა სა და ამ გზით რე ფორ მა ზე 

ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნას ედა ვე ბო და, რაც, სა ბო ლოოდ, მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის სის ტე მა ზე მათ სრულ კონ ტროლს გა მოიწ ვევ და.145 ოპო ზი ციის 

მტკი ცე ბით: 1. ეს კა ნო ნი არ ღვევ და ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბი-

სა და სა სა მარ თლო და მოუ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პებს, რამ დე ნა დაც 

პრო ცეს ში კონ ტრო ლი სა და გა მო ძიე ბის წარ მარ თვის უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბა ამ მიზ ნით, კონ სტი ტუ ციით სპე ცია ლუ რად შექ მნი ლი და მოუ კი-

დე ბე ლი ორ გა ნოე ბის ნაც ვლად, იმ არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ხელ ში 

გა და დიო და, რომ ლე ბიც (რო გორც ირ წმუ ნე ბოდ ნენ) აღ მას რუ ლე ბე-

ლი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტროლ ქვეშ იყ ვნენ; 2. ეს კა ნო ნი არ ღვევ და 

სა მარ თლებ რი ვი გან საზ ღვრუ ლო ბის პრინ ციპს, რამ დე ნა დაც მი სი 

დე ბუ ლე ბე ბი იყო ბუნ დო ვა ნი და ურ თიერ თწი ნააღ მდე გობ რი ვი; 3. 

პი რა დი ცხოვ რე ბის გან გრძო ბა დი კონ ტრო ლი თა და კონ სტი ტუ ციუ-

რი სარ ჩე ლის წარ დგე ნის შეზ ღუდ ვით, გაუ მარ თლებ ლად ზღუ დავ და 

ადა მია ნის ფუნ დამ დენ ტურ უფ ლე ბებს; 4. არ ად გენ და რაი მე კონ კრე-

ტულ პრო ცე დუ რულ წესს, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და სა მარ თლია-

ნი მოს მე ნის, გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბას და თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი სა 

და ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მას.146 

ვე ნე ციის კო მი სია მაც (სა სა მარ თლოს მე გობ რის წე რი ლო ბი თი მო-

საზ რე ბით) და ალ ბა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო მაც (გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბით) უკუაგ დო ეს არ გუ მენ ტე ბი და აღ ნიშ ნა: მარ თა ლია, გა-

მო ძიე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლია სხვა დას ხვა არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტი, 

თუმ ცა მათ მხო ლოდ ინ სტრუ მენ ტუ ლი და დამ ხმა რე ფუნ ქცია აქვთ. 

145. Vetting of Judges in Young Democracies: Comparative Analysis of Vetting in Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Macedonia, Centre for Legal Research and 
Analysis, Skopje, 2018, გვ. 14. იხ. https://www.cpia.mk/media/files/Vetting-of-Judg-
es-in-young-Democracies.pdf. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

146. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, §155. 

https://www.cpia.mk/media/files/Vetting-of-Judges-in-young-Democracies.pdf
https://www.cpia.mk/media/files/Vetting-of-Judges-in-young-Democracies.pdf
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სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბას კი იღებს სა სა მარ თლოს მა ხა სია თებ-

ლე ბის მქო ნე ის ორ გა ნოე ბი (კო მი სია და საა პე ლა ციო პა ლა ტა), 

რო მელ თა და მოუ კი დებ ლო ბა სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბას სრუ ლად 

უზ რუნ ველ ყოფს მა თი და კომ პლექ ტე ბი სა თუ ფუნ ქციო ნი რე ბის კონ-

სტი ტუ ციით და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სე ბი.147 შე სა ბა მი სად, 

აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი არ არ ღვევს ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბი სა 

და ძალ თა ბა ლან სის, არც სა სა მარ თლოს და მოუ კი დებ ლო ბის პრინ-

ცი პებს. ასე ვე, სა მარ თა ლია ნი მოს მე ნის უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით 

ვერც სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ და ვერც ვე ნე ციის კო მი სიამ 

დარ ღვე ვა ვერ დაი ნა ხა.148 ვე ნე ციის კო მი სიამ სა მარ თლებ რივ ტექ-

სტებ ში საკ მა რი სი ელე მენ ტე ბი ამოი კით ხა იმი სათ ვის, რომ საა პე ლა-

ციო პა ლა ტა სპე ცია ლი ზი რე ბულ იუ რის დიქ ციად მიეჩ ნია,149 რო მე ლიც 

შე სა ფა სე ბელ პირს ყვე ლა სა ჭი რო უფ ლე ბი თა და დაც ვის სა შუა ლე-

ბით უზ რუნ ველ ყოფს.150 პო ზი ციე ბი დაემ თხვა კე თილ სინ დი სიე რე ბის 

ფო ნის შე მოწ მე ბი სას პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შეუ ხებ ლო ბის უფ ლე-

ბა ში ჩა რე ვას თან მი მარ თე ბი თაც. სა სა მარ თლომ და ვე ნე ციის კო მი-

სიამ არც ამ შემ თხვე ვა ში გაით ვა ლის წი ნეს მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია და, 

შე სა ბა მი სად, ამ სა ხის ჩა რე ვა გა მარ თლე ბუ ლად მიიჩ ნიეს. საინ ტე-

რე სოა, რომ მათ პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შეუ ხებ ლო ბის უფ ლე ბის 

დაც ვის სა პირ წო ნედ კო რუფ ციის აღ მოფ ხვრი სა და მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის სის ტე მის მი მართ სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის ინ ტე რე სი დაი ნა-

ხეს, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, უკავ შირ დე ბა ეროვ ნულ უსაფ რთხოე-

147. Supra, სქოლიო 109, §29-38; სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, §169-171.

148. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, §178. 

149. „There are in the Constitution and the Vetting Law sufficient elements for the 
Constitutional Court to conclude that the Appeal Chamber may be considered as a 
specialised jurisdiction, whose creation by constitutional provisions could be consid-
ered as a specification of the scope of Article 135 of the Constitution (the Courts) and 
in particular, of its para. 2 (Specialised courts)“. Supra, სქოლიო 109, §46. 

150. Ibid. §63. 
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ბას, სა ჯა რო წეს რიგს, სხვა თა უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს; ასე ვე 

მიიჩ ნიეს, რომ სწო რედ მო სა მარ თლეებ სა და ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა-

შაუ ლის წევ რებს შო რის ასე თი არა სა თა ნა დო კავ ში რე ბი იქ ნე ბო და 

ჩა მოთ ვლი ლი ინ ტე რე სე ბის სა წი ნააღ მდე გო და, სა ვა რაუ დოდ, ხელს 

შეუწ ყობ და არეუ ლო ბას, წაა ხა ლი სებ და და ნა შაუ ლებს, მა თი აღ მოფ-

ხვრის ნაც ვლად.151

ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ საქ მე ზე Xhox-

haj v. Albania (2021)152 გაი ზია რა ვე ნე ციის კო მი სიის მო საზ რე ბე ბი და 

ალ ბა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს არ გუ მენ ტე ბი. სა სა მარ-

თლომ მიიჩ ნია, რომ იმ კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, რა შიც ქვე ყა-

ნა იმ ყო ფე ბო და, მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო-

ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რა მწვა ვე სა ზო გა დოებ რი ვი სა ჭი როე ბით 

იყო ნა კარ ნა ხე ვი და თა ვი სი ბუ ნე ბით sui generis-ს წარ მოად გენ და.153 

მი სი და ფუძ ნე ბი სა თუ ფუნ ქციო ნი რე ბის კონ სტი ტუ ციი თა და კა ნო-

ნით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი წე სე ბი კი, წი ნააღ მდე გო ბა ში არ მო დიო და 

სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბას თან. კერ ძოდ, სა სა მარ თლომ 

ორი ვე ინ სტან ცია კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე შექ მნილ ტრი ბუ ნა ლე ბად 

მიიჩ ნია,154 რომ ლებ საც საკ მა რი სი სა მარ თლებ რი ვი და სტრუქ ტუ რუ-

ლი გა რან ტიე ბი აქვთ, რომ იყ ვნენ და მოუ კი დებ ლე ბი155 და მიუ კერ-

ძოებ ლე ბი.156 ასე ვე, საინ ტე რე სოა სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბა სა სა მარ-

თლო თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის სი ცოც ხლის ბო ლომ დე შეზ ღუდ ვა ზე 

იმ პი რე ბის თვის, რომ ლე ბიც სე რიო ზუ ლი ეთი კუ რი დარ ღვე ვე ბის 

151. Ibid. §49. ასევე: Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania, §175. 

152. Supra, სქოლიო 104, Xhoxhaj v. Albania.

153. Ibid. § 299. 

154. Ibid. § 288. 

155. Ibid. § 295-304; 311-314. 

156. Ibid. § 305-308; 315-316. 
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სა ფუძ ველ ზე გაა თა ვი სუფ ლეს თა ნამ დე ბო ბი დან. ეს ზო მა სა სა მარ-

თლომ არ მიიჩ ნია შეუ სა ბა მოდ და არაპ რო პორ ციუ ლად მარ თლმსა-

ჯუ ლე ბის სის ტე მის კე თილ სინ დი სიე რე ბი სა და ამ სის ტე მა ში ხალ ხის 

ნდო ბის აღ დგე ნის უზ რუნ ველ ყო ფის ლე გი ტი მურ მი ზან თან მი მარ თე-

ბით.157 მე ტიც, სა სა მარ თლომ დაა ზუს ტა, რომ მი სი ეს მსჯე ლო ბა გან-

სა კუთ რე ბით სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის კონ სო ლი და ციის მიმ დი ნა რე 

პრო ცე სის ეროვ ნუ ლი კონ ტექ სტის თვის არის შე სა ბა მი სი.158

2.4.  მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის  
შე მოწ მე ბის წი ნას წა რი და შუა ლე დუ რი შე დე გე ბი

ალ ბა ნეთ ში თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე-

სის დაწ ყე ბა მცი რე დით გა და ვად და, ოპო ზი ციის მოთ ხოვ ნით, სა კონ-

სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნამ დე. თუმ ცა 

შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ რე ფორ მამ პირ ვე ლი ვე ეტა პი დან ვე დაიწ ყო 

შე დე გე ბის გა მო ღე ბა. ამის ნა თე ლი ინ დი კა ტო რია ის, რომ შე სა ბა-

მი სო ბის შე მოწ მე ბას დაქ ვემ დე ბა რულ მა პი რებ მა, სხვა დას ხვა გა რე-

მოე ბის მო მი ზე ზე ბით, სა კუ თა რი ნე ბით დაიწ ყეს თა ნამ დე ბო ბე ბის და-

ტო ვე ბა, რა თა თა ვი აე რი დე ბი ნათ აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რის თვის.159 

პრო ცე სის მთა ვა რი მი ზა ნი არ ყო ფი ლა მო სა მარ თლეე ბის მი მართ 

შუ რის ძიე ბა, არა მედ სის ტე მის სას წრა ფოდ გაწ მენ და კო რუმ პი რე-

ბუ ლი, ამო რა ლუ რი, არა კომ პე ტენ ტუ რი თუ სხვა თვალ საზ რი სით 

თა ნამ დე ბო ბის თვის შეუ ფე რე ბე ლი პი რე ბის გან და სა ზო გა დოე ბის 

ნდო ბის მო პო ვე ბა. ამ დე ნად, კონ სტი ტუ ციამ ერ თგვა რი „თა ვი სუ ფა-

ლი გა სას ვლე ლი“ დაუ ტო ვა ამ გვარ პი რებს. მათ შეეძ ლოთ კა ნო ნის 

157. Ibid. § 413. 

158. Ibid. 

159. Supra, სქოლიო 145, გვ. 15. 
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ამოქ მე დე ბი დან სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში160 სა კუ თა რი ნე ბით დაე-

ტო ვე ბი ნათ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა. ასეთ შემ თხვე ვა ში აღარ 

შე მოწ მდე ბო და მა თი თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბა. თუმ ცა, ამ 

შემ თხვე ვა ში, მათ 15 წლით აეკ რძა ლე ბო დათ ყვე ლა დო ნე ზე და ნიშ-

ვნა: მო სა მარ თლედ ან პრო კუ რო რად, იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში, 

იუს ტი ციის უმაღ ლეს ინ სპექ ტო რად, უმაღ ლეს საპ რო კუ რო რო საბ-

ჭო ში ან გე ნე რა ლურ პრო კუ რო რად.161 

და მოუ კი დე ბე ლი საკ ვა ლი ფი კა ციო კო მი სიის პირ ვე ლი მოკ ვლე ვა 

გუ ლის ხმობ და „უ მაღ ლე სი პრიო რი ტე ტის“ დო სიეე ბის შეს წავ ლას 

(სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს წევ რე ბის, უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 

თავ მჯდო მა რი სა და გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის შე მად გენ ლო ბით). 

პირ ვე ლი მოკ ვლე ვის და სას რულს სის ტე მის ორი ყვე ლა ზე მა ღალ ჩი-

ნო სა ნი წევ რი გა დად გა თა ნამ დე ბო ბი დან და მოით ხო ვა მათ მი მართ 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რის შეწ ყვე ტა. ესე ნი იყ ვნენ სა-

კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე და ყო ფი ლი გე ნე რა ლუ-

რი პრო კუ რო რი.162 

ალ ბა ნე თის პროგ რე სის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი კო მი სიის 2020 წლის 

ან გა რი შის მი ხედ ვით, მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა-

ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს მა უკ ვე ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი გა-

მოი ღო. ჯამ ში 805 საქ მი დან საან გა რი შო პე რიო დის და სას რუ ლის-

თვის პირ ველ მა ინ სტან ციამ 286 დაას რუ ლა, მათ შო რის, ყვე ლა 

პრიო რი ტე ტუ ლი დო სიე. 286 გა დაწ ყვე ტი ლე ბი დან 186 ით ვლე ბა 

სა ბო ლოოდ. შე დე გად, და მუ შა ვე ბუ ლი დო სიეე ბის 62% დას რულ-

160. Supra, სქოლიო 132, Article 56(1). 

161. Supra, სქოლიო 131, Annex Article G.

162. SWD (2018)151 Final Albania 2018 Report, European Commission, 17 April 2018, გვ. 18. 
იხ. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/20180417-alba-
nia-report.pdf. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/20180417-albania-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/default/files/20180417-albania-report.pdf


95

2. ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ  
ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲐ ᲐᲚ ᲑᲐ ᲜᲔᲗ ᲨᲘ 

და ან გა თა ვი სუფ ლე ბით ან თა ვად შე სა ფა სე ბე ლი პი რე ბის მიერ 

გა დად გო მით.163 

ეს შე დე გე ბი კი დევ მე ტად წარ მოა ჩენს, რამ დე ნად სა ჭი რო იყო ამ 

რე ფორ მის გა ტა რე ბა, რომ ლის უმ თავ რე სი მი ზა ნი მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბაა გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში (თუ, 

რა თქმა უნ და, მას მოჰ ყვე ბა შე სა ბა მი სი თან მიმ დევ რუ ლი ნა ბი ჯე ბი, 

პირ ველ რიგ ში კი სის ტე მის და კომ პლექ ტე ბა ახა ლი, კე თილ სი ნი დი-

სიე რი და კვა ლი ფი ციუ რი კად რე ბით). მეო რე მხრივ, ვერ გა ვექ ცე ვით 

იმ რეა ლო ბას, რომ მო სა მარ თლეე ბის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი-

სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს მა ალ ბა ნეთ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრაქ ტი-

კუ ლი პრობ ლე მე ბი შექ მნა: ფაქ ტობ რი ვად, გა მოიწ ვია კონ სტი ტუ-

ციუ რი ორ გა ნოე ბის – სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და უზე ნაე სი 

სა სა მარ თლოს – ფუნ ქიო ნი რე ბის დროე ბი თი შე ფერ ხე ბა რაც, თა ვის 

მხრივ, სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის სა თა ნა დო რეა ლი ზე-

ბა ზე ახ დენს გავ ლე ნას.

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის თან მხლე ბი არაერ თი 

შე საძ ლო პრობ ლე მა პრო ცე სის და საწ ყის ში ვე იყო გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი. ამის მიუ ხე და ვად, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბა მაინც შეუც ვლელ 

მე ქა ნიზ მად აღიქ მე ბო და,164 თუმ ცა, არ სა ხარ ბიე ლო შე დე გებ მა, ალ-

ბათ, ყო ველ გვარ მო ლო დინს გა დაა ჭარ ბა.165 უზე ნაე სი სა სა მარ თლო 

დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში მხო ლოდ ერ თი მო სა მარ თლის ამა რა 

163. SWD (2020)354 Final Albania 2020 Report, European Commission, 6 October 2020, გვ. 
19. იხ. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_re-
port_2020.pdf. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

164. CDL-AD (2020)010 Opinion on the Appointment of Judges to the Constitution-
al Court, N978/2020, Venice Commission, 19 June 2020, § 78. იხ. https://www.
venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)010-e. [ბოლოს ნანახია 
12.01.2022].

165. Ibid. § 80. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)010-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)010-e
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დარ ჩა,166 რაც არა მხო ლოდ თა ვად უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს შე ფერ-

ხე ბას იწ ვევ და,167 არა მედ, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში მო სა მარ-

თლე თა და ნიშ ვნის შე საძ ლებ ლო ბა საც სპობ და (სამ მო სა მარ თლეს 

უზე ნაე სი სა სა მარ თლო ნიშ ნავს).168 თა ვის მხრივ, სა კონ სტი ტუ ციო სა-

სა მარ თლოც მო სა მარ თლე თა გა რე შე დარ ჩა მა თი ნე ბა ყოფ ლო ბი თი 

გა დად გო მი სა თუ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის შე დე გად გა თა ვი სუფ-

ლე ბის შემ დეგ.169 შე სა ბა მი სად, თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პრო ცეს მა გარ კვეუ ლი პე რიო დით სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-

მარ თლოს დის ფუნ ქციაც გა მოიწ ვია.170

მო სა მარ თლე თა გა რე შე დარ ჩე ნი ლი სა სა მარ თლოე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პრო ცე სის დროუ ლი დას რუ ლე ბა და სა სა მარ თლო სის ტე-

166. 2020 წლის 10 მარტს ალბანეთის პრეზიდენტმა უზენაესი სასამართლოს სამი 
მოსამართლე დანიშნა, რამაც შესაძლებელი გახადა საქმეების განხილვის 
განახლება. “President of Albania appoints three High Court judges”, European West-
ern Balkans, 12 March 2020. იხ. https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/12/presi-
dent-of-albania-appoints-three-high-court-judges/ . [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

167. „გაუთვალისწინებელმა სირთულეებმა და დაგვიანებებმა უზენაესი სასამართლოს 
მოქმედ მოსამართლეთა შემოწმებისას, სასამართლოს ორი წლით პარალიზება 
გამოიწვია. ვენეციის კომისიის დელეგაციამ შეიტყო, რომ ცოტა კანდიდატია 
უზენაეს სასამართლოში დასანიშნად, რაც ასევე ვეთინგის მკაცრი პროცედურით 
იქნება განპირობებული“. Supra, სქოლიო 164, §85. 

168. Ibid. §31.

169. საკონსტიტუციო სასამართლო 9 მოსამართლისგან შედგება. 2016-2018 წლებში, 
ვეთინგის პროცესის დაწყების საპასუხოდ, სამმა თანამდებობა თავად 
დატოვა, ხუთი მათგანი 2018-2019 წლებში გათავისუფლდა ვეთინგის შედეგად, 
ერთ მოსამართლეს კი 2017 წელს ამოეწურა უფლებამოსილების კანონით 
დადგენილი ვადა, თუმცა სხვა მოსამართლით ჩანაცვლებამდე, ის აგრძელებს 
უფლებამოსილების განხორციელებას. Ibid. §29-31.

170.  ორწლიანი დისფუნქციის შემდეგ, 2020 წლიდან სამი მოსამართლის დანიშვნით 
საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო კვორუმი 
შედგა. ამჟამად სასამართლოში უფლებამოსილებას შვიდი მოსამართლე 
ახორციელებს. Composition of the Constitutional Court of Republic of Albania. იხ. 
http://www.gjk.gov.al/web/Composition_90_2.php. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/12/president-of-albania-appoints-three-high-court-judges/
https://europeanwesternbalkans.com/2020/03/12/president-of-albania-appoints-three-high-court-judges/
http://www.gjk.gov.al/web/Composition_90_2.php
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მის გა ნახ ლე ბა. თუმ ცა, დროუ ლი დას რუ ლე ბაც კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ 

დგე ბა იმ პრობ ლე მე ბის გა მო, რომ ლე ბიც ამ პრო ცე სის თან მდე ვი აღ-

მოჩ ნდა. ვე ნე ციის კო მი სიის დე ლე გა ციის დაკ ვირ ვე ბით, ზო გიერ თი 

ინ დი ვი დუა ლუ რი შემ თხვე ვის შეს წავ ლა ძა ლიან დიდ ხანს გრძელ-

დე ბა, რა საც შე სა ფა სე ბელ პირ თა დი დი დო სიეე ბი გა ნა პი რო ბებს.171 

რიგ შემ თხვე ვა ში, პრობ ლე მუ რია საპ რო ცე სო ვა დე ბის დაც ვაც, რამ-

დე ნა დაც ზო გიერ თი დო კუ მენ ტა ციის საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბი დან 

გა მოთ ხო ვაც ხდე ბა სა ჭი რო.172 ამას თან, რო გორც თით ქმის ყვე ლა 

სფე რო ზე, კო ვიდ -19-ით გა მოწ ვეულ მა პან დე მიამ აღ ნიშ ნულ პრო-

ცეს ზეც იქო ნია მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა და გარ კვეუ ლი პე რიო დით 

მი სი შე ჩე რე ბაც კი გა მოიწ ვია.173

პირ ვე ლი ინ სტან ციის ხუთ წლია ნი მან და ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით და 

პირ ვან დე ლი გეგ მით, მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი-

სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სი ნელ -ნე ლა დას კვნი თი ფა ზის კენ უნ და 

წა ვი დეს, თუმ ცა მიმ დი ნა რე ტემ პი, შე საძ ლოა, საი მე დო პროგ ნოზს 

არ იძ ლეო დეს. ვე ნე ციის კო მი სია 2020 წლის მო საზ რე ბა ში ნათ ლად 

აფიქ სი რებ და, რომ მარ თლსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა და 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ბო ლომ დე მიყ ვა ნა 

ალ ბა ნე თის თვის პრიო რი ტე ტუ ლი იყო, თან ეს პრო ცე სი რაც შეიძ-

ლე ბა ჩქა რა უნ და დას რუ ლე ბუ ლი ყო, თუმ ცა, თი თოეუ ლი საქ მის სა-

მარ თლია ნი გან ხილ ვის უზ რუნ ველ ყო ფით. ასე ვე, კო მი სია უშ ვებ და 

ამ პრო ცეს ში გარ კვეუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რაც მარ-

თლმსა ჯუ ლე ბის ინ სტი ტუ ტე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბას გახ დი და შე საძ ლე-

ბელს. რაც მთა ვა რია, კო მი სია ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად სწო-

რედ ვა კან ტუ რი ად გი ლე ბის თან მიმ დევ რულ შევ სე ბას ასა ხე ლებ და. 

171. Supra, სქოლიო 164, §81. 

172. Ibid. §82. 

173. Supra, სქოლიო 163, გვ. 19. 
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ამის გა რე შე თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სი 

მარ თლაც აზრს კარ გავს და მხო ლოდ სის ტე მის პა რა ლი ზე ბას იწ ვევს. 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მარ თა ლია, ევ რო პუ ლი კო მი-

სიის შე ფა სე ბით, ალ ბა ნეთ ში შე დე გე ბი უკ ვე ხელ შე სა ხე ბია, მაგ რამ 

ქვე ყა ნას მაინც ბეწ ვის ხიდ ზე უწევს გავ ლა: თუ ვერ მო ხერ ხდა პრო-

ცე სის დროუ ლად დას რუ ლე ბა, სის ტე მის ახა ლი, კვა ლი ფი ციუ რი და 

კე თილ სინ დი სიე რი კად რე ბით და კომ პლექ ტე ბა, შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბით გა მოწ ვეულ მა ზიან მა შეიძ ლე ბა გა და ფა როს კი დეც ის 

ზია ნი, რის გა მოს წო რე ბა საც შე მოწ მე ბა ისა ხავ და მიზ ნად. შე სა ბა-

მი სად, მხო ლოდ აღ ნიშ ნულ სტა ტის ტი კა ზე აპე ლი რე ბით ჩვენ ნაი რი 

გა რე დამ კვირ ვე ბე ლი პრო ცესს მარ თე ბუ ლად ვერ შეა ფა სებს. რო-

გორც თა ვი დან ვე აღ ვნიშ ნეთ, შეუძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა რე ფორ მის შე დე-

გებ ზე მსჯე ლო ბა მხო ლოდ ამ რიც ხვე ბით არა თუ ამ ეტაპ ზე, არა მედ 

კი დევ დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში. გან სა კუთ რე ბით კი გაგ ვი ჭირ დე ბა 

შე ფა სე ბა, რამ დე ნად მიღ წეუ ლია გრძელ ვა დია ნი, მთა ვა რი მიზ ნე ბი: 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბა, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის სრუ ლი გა-

ჯან სა ღე ბა, მი სი და მოუ კი დებ ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფა, სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის გა ჩე ნა თუ აღ დგე ნა. 



სა სა მარ თლო შტო  
სა ქარ თვე ლო ში:  
მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან 
შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის  
კონ ტექ სტი, პერ სპექ ტი ვა  
და რე კო მენ და ციე ბი 

3
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3.1. პოს ტკო მუ ნის ტურ ქვეყ ნებ ში სა სა მარ თლო თა  
დის ფუნ ქციი სა და ლე გი ტი მა ციის პრობ ლე მის მთა ვა რი 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი: ინ სტი ტუ ციუ რად გან მტკი ცე ბუ ლი 
სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის პო ლი ტი კუ რი  
დაქ ვემ დე ბა რე ბა და კო რუფ ცია 

სა ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლო შტოს მდგო მა რეო ბის შე სა ფა სებ ლად, 

კერ ძოდ, გარ და მა ვალ პე რიოდ ში სა მარ თლია ნო ბის მე ქა ნიზ მე ბის 

გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტი უნ და და-

ვი ნა ხოთ პოს ტკო მუ ნის ტუ რი სა სა მარ თლო სის ტე მე ბის შე და რე ბით 

პერ სპექ ტი ვა ში. აღ ნიშ ნულ სა ჭი როე ბას გა ნა პი რო ბებს რამ დე ნი მე 

ფაქ ტო რი. 

პირ ველ რიგ ში, პოს ტკო მუ ნის ტურ სა სა მარ თლო სის ტე მებს ახა სია-

თებთ მსგავ სი გა მოწ ვე ვე ბი. ამას გა ნა პი რო ბებს არა მხო ლოდ საერ თო 

კო მუ ნის ტუ რი მემ კვიდ რეო ბა, არა მედ – კონ კრე ტუ ლად სა სა მარ თლო 

შტოე ბის შემ თხვე ვა ში – კო მუ ნის ტურ რე ჟი მე ბამ დე ლი მემ კვიდ რეო-

ბაც. ამ მხრივ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და რუ სე-

თის იმ პე რიის სა სა მარ თლო სის ტე მე ბი ხა სიათ დე ბოდ ნენ ბიუ როკ რა-

ტი ზა ციი სა და ცენ ტრა ლი ზა ციის მა ღა ლი ხა რის ხით.174 

სწო რედ ამ ინ სტი ტუ ციუ რი მა ხა სია თებ ლის გა მო ყე ნე ბით, კო მუ ნის-

ტურ მა რე ჟი მებ მა სა სა მარ თლო აქ ციეს ტო ტა ლი ტა რუ ლი პო ლი ტი კუ-

174. Peter H. Solomon, The Accountability of Judges in Post Communist States: From Bu-
reaucratic to Professional Accountability, in Judicial indePendence in TRansiTion 909–935 
(Anja Seibert-Fohr ed., 2012).
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რი რე ჟი მე ბის ნა წი ლად.175 პარ ტიუ ლი ელი ტა სა სა მარ თლოს სა კუ თარ 

აღ მას რუ ლე ბელ ინ სტრუ მენ ტად აღიქ ვამ და. ეს ე.წ. „სა ტე ლე ფო ნო 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბა“ მოით ხოვ და იე რარ ქიულ და მკაც რად დის ციპ-

ლი ნი რე ბულ სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის კორ პუსს. ამ იე რარ-

ქიის სა თა ვე ში და საკ ვან ძო რგო ლებ ში ად გილს იკა ვებ დნენ ყვე ლა 

დო ნის სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბი.176 

ბიუ როკ რა ტი ზე ბულ სა მო სა მარ თლო იე რარ ქიებ ში სა სა მარ თლოს 

თავ მჯდო მა რე თა ძა ლაუფ ლე ბა იმა ზე გა ცი ლე ბით ფარ თოა, ვიდ რე 

არა ბიუ როკ რა ტი ზე ბულ სის ტე მებ ში: სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე 

საკ ვან ძო ფი გუ რაა, რომ ლის ხელ ში ცაა მო სა მარ თლეე ბის წა ხა ლი-

სე ბი სა და მათ თვის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და კის რე ბის ყვე ლა სა-

კა ნონ მდებ ლო და დის ციპ ლი ნუ რი ინ სტრუ მენ ტი. 

შე სა ბა მი სად, პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ევ რო პის იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც სა-

სა მარ თლოს რე ფორ მა გა ტარ და ისე, რომ სა სა მარ თლოს თავ მჯდო-

მა რეე ბის ძა ლაუფ ლე ბა არ შეზ ღუ დუ ლა, სა სა მარ თლოე ბის და-

მოუ კი დებ ლო ბის, მიუ კერ ძოებ ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 

გან გრძო ბა დი პრობ ლე მე ბი შე ნარ ჩუნ და. 

და მოუ კი დე ბე ლი, მიუ კერ ძოე ბე ლი და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა-

სა მარ თლო შტოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის გან სა კუთ რე ბით და მა-

ზია ნე ბე ლი აღ მოჩ ნდა სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ხელ ში 

კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის ინ სტი ტუ ციუ რად გა და ცე მა სა-

მო სა მარ თლო საბ ჭოე ბის თვის.177 1990-ია ნი წლე ბი დან ევ რო პის საბ-

175. Angelika Nußberger, Judicial Reforms in Post-Soviet Countries – Good Intentions 
with Flawed Results?, in Judicial indePendence in TRansiTion 885–907 (Anja Seibert-Fohr 
ed., 2012).

176. Supra, სქოლიო 174. 

177. Michal Bobek & David Kosař, Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in 
Judicial Councils in Central and Eastern Europe, 15 GeRMan law JouRnal 1257–1292 
(2014).
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ჭოს ინ სტი ტუ ტებ მა სა მო სა მარ თლო საბ ჭოე ბის ე.წ. „ევ რო მო დე ლი“ 

სა სა მარ თლო შტოს მოწ ყო ბის საუ კე თე სო ინ სტი ტუ ციურ პრაქ ტი კად 

მიიჩ ნიეს. შე სა ბა მი სად, ეს მო დე ლი ბევ რმა პოს ტკო მუ ნის ტურ მა ევ-

რო პულ მა ქვე ყა ნამ აირ ჩია დე მოკ რა ტია ზე გარ და მა ვალ პე რიოდ-

ში.178 ამ სის ტე მამ მხო ლოდ ინ სტი ტუ ციუ რად გა ნამ ტკი ცა სა მო სა-

მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის ძა ლაუფ ლე ბა ყველ გან, სა დაც 

რე ფორ მა არ გა ტა რე ბუ ლა სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ძა-

ლაუფ ლე ბის ფორ მით.179

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის გან შემ დგარ მა ბიუ როკ რა ტიულ-

მა ელი ტებ მა მოი პო ვეს კონ ტრო ლი სა მო სა მარ თლო საბ ჭოებ ზე და 

ამით ხელთ იგ დეს მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნის, და-

წი ნაუ რე ბის, დის ციპ ლი ნი რე ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ყვე ლა 

მე ქა ნიზ მი. სა მო სა მარ თლო საბ ჭოე ბის ინ სტი ტუ ციურ მა ინ სუ ლა ციამ 

ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი შტოე ბი დან სა სა მარ თლოე ბი არც და-

მოუ კი დებ ლად აქ ცია და არც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლად. 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის სა მო სა მარ თლო ელი ტის 

ხელ ში კონ სო ლი და ციის შემ დეგ, საბ ჭოე ბის მა კონ ტრო ლე ბელ სა-

სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე თა ქსე ლე ბი, სა ხარ ბიე ლო გა რი გე ბით, 

ძა ლაუფ ლე ბას იძე ნენ სა სა მარ თლო ზე გავ ლე ნით დაინ ტე რე სე ბულ 

ჯგუ ფებ ში – იქ ნე ბა ეს პო ლი ტი კუ რი ელი ტა (რო მე ლიც ამა ვე დროს 

პო ლი ტი კურ შტოებს აკონ ტრო ლებ ს/გავ ლე ნა აქვს), თუ სხვა გავ ლე-

ნია ნი ჯგუ ფე ბი სა ზო გა დოე ბა ში, ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შაუ ლებ რი ვი 

ჯგუ ფე ბის ჩათ ვლით. 

ერ თი მხრივ, პო ლი ტი კურ ელი ტებ სა და სა ზო გა დოებ რი ვი გავ ლე ნის 

178. Lydia F. Müller, Judicial Administration in Transitional Eastern Countries, in Judicial 
indePendence in TRansiTion 937–969 (Anja Seibert-Fohr ed., 2012).

179. David Kosař, The least accountable branch, 11 inTeRnaTional JouRnal oF consTiTuTional 
law 234–260 (2013).
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ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

ჯგუ ფებს შო რის და, მეო რე მხრივ, სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის 

ელი ტებს შო რის გა რი გე ბებ მა გა მოიწ ვია სა სა მარ თლოს და მოუ კი-

დებ ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის შე ლახ ვა, მა თი ჩარ თვა ღრმა და 

ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბულ კო რუფ ცია ში, აღ მო სავ ლეთ ცენ ტრა ლუ რი 

ევ რო პი სა და ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნე ბის დიდ უმე ტე სო-

ბა ში. ამან, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბა რო გორც მა თი დის ფუნ ქცია, 

ისე სა ზო გა დოებ რი ვი დე ლე გი ტი მა ცია. შე სა ბა მი სად, გაძ ლიერ და 

მო ქა ლა ქე თა აღ ქმაც სა სა მარ თლოს უფუნ ქციო ბა სა და კო რუმ პი-

რე ბუ ლო ბა ზე, რა მაც კი დევ მე ტად დაა ზა რა ლა მა თი ლე გი ტი მა ცია180; 

ხო ლო პო პუ ლისტ პო ლი ტი კურ ძა ლებ სა და ლი დე რებს მის ცა სა შუა-

ლე ბა, მიე ღოთ ზო მე ბი სა სა მარ თლოს მე ტად დაქ ვემ დე ბა რე ბი სათ-

ვის, სა კა ნონ მდებ ლო და სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის გზით, დის-

ფუნ ქციუ რი და კო რუმ პი რე ბუ ლი სა სა მარ თლოე ბის რე ფორ მი რე ბის 

დრო შის ქვეშ.181 

კრი ტი კო სე ბი პოს ტკო მუ ნის ტურ ქვეყ ნებ ში სა სა მარ თლო რე ფორ მის 

წა რუ მა ტებ ლო ბის მთა ვარ მი ზე ზად ხში რად ასა ხე ლე ბენ სა მო სა მარ-

თლო საბ ჭოე ბის „ევ რო მო დე ლის“ მარცხს.182 თუმ ცა, აქ აქ ცენ ტი მხო-

ლოდ საბ ჭოე ბის ინ სტი ტუ ციურ ფორ მა სა და მათ გავ ლე ნა ზე გა და-

ჭარ ბე ბუ ლია. საბ ჭოე ბის „ევ რო მო დე ლის“ მარ ცხი პოს ტკო მუ ნის ტურ 

ქვეყ ნებ ში უკავ შირ დე ბა ამ ინ სტი ტუ ციუ რი ფორ მის ინ სტრუ მენ ტა ლი-

ზა ციას სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტე ბის ხელ ში. 

თვით მმარ თვე ლი და და მოუ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო შტოს ნაც ვლად, 

ჩა მო ყა ლიბ და პო ლი ტი კურ ელი ტებ სა და გავ ლე ნის ჯგუ ფებ ზე ურ-

180. David Kosař, Perils of Judicial Self-Government, in PeRils oF Judicial selF-GoVeRnMenT in 
TRansiTional socieTies 389–432 (2016).

181. Kriszta Kovács & Kim Lane Scheppele, The fragility of an independent judiciary: Les-
sons from Hungary and Poland—and the European Union, 51 coMMunisT and PosT-coM-
MunisT sTudies 189–200 (2018).

182. Supra, სქოლიო 180. 
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

თიერ თდა მო კი დე ბუ ლი, კო რუმ პი რე ბუ ლი სა სა მარ თლო სის ტე მე ბი იქ, 

სა დაც სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ძლიერ მა და გან მტკი ცე ბულ-

მა ქსე ლებ მა ხელთ იგ დეს სა მო სა მარ თლო საბ ჭოე ბის კონ ტრო ლი.183 

ამ რი გად, პოს ტკო მუ ნის ტუ რი ევ რო პის მა გა ლი თის გათ ვა ლის წი ნე-

ბით, სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის გან შემ დგა რი ბიუ როკ რა ტიუ-

ლი ელი ტე ბი ქმნიან ქსე ლებს, რომ ლე ბიც წამ ყვან როლს ას რუ ლე ბენ 

სა სა მარ თლოე ბის პო ლი ტი კურ დაქ ვემ დე ბა რე ბა სა და კო რუფ ცია ში 

– ესაა მა თი დე ლე გი ტი მა ციი სა და დის ფუნ ქციის ცენ ტრა ლუ რი გა-

მომ წვე ვი მი ზე ზი. სწო რედ ამის გა მო აუ ცი ლე ბე ლია ყოვ ლის მომ ცვე-

ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მა, რაც გუ ლის ხმობს სა მო სა მარ თლო და 

გავ ლე ნია ნი ბიუ როკ რა ტიუ ლი ქსე ლე ბის დაშ ლას. 

შემ დეგ ნა წი ლებ ში მი მო ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სა სა მარ თლო რე ფორ მე ბი 

სა ქარ თვე ლო ში და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დგომ, დე მოკ-

რა ტია ზე გარ და მა ვალ პე რიოდ ში (დღეის ჩათ ვლით, რამ დე ნა დაც 

აკა დე მიუ რი და დე მოკ რა ტიის სა რეი ტინ გო საერ თა შო რი სო საა გენ-

ტოე ბის კონ სენ სუ სით, სა ქარ თვე ლო რჩე ბა ჰიბ რი დულ რე ჟი მად); 

ასე ვე, მათ კვალ დაკ ვალ, სა სა მარ თლო ში კო რუფ ციის, და მოუ კი დებ-

183. სამოსამართლო საბჭოს ევროპული მოდელის ქართულ გამოცდილებაზე ასევე 
იხილეთ: „სასამართლოხელისუფლებისინსტიტუციურიმოწყობის„ევროპული
მოდელი“:ხსნათუდაბრკოლებაწარმატებულისასამართლორეფორმისგზაზე
გაკვეთილებისაქართველოსთვის“, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021, 

 https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%
A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%
83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3
%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%8
3%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%
E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83
%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

 “მართლმსაჯულებისსაბჭოებისაქართველოსადასაზღვარგარეთ,საქართველოში
არსებულიგამოწვევები”,დამოუკიდებელ იურსტთა ჯგუფი, 2021, 

 http://ewmi-prolog.org/images/files/63253(Kart.)_MartlmsajulebisSabchoebi.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9D_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_1639583946.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/63253(Kart.)_MartlmsajulebisSabchoebi.pdf
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ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის გან გრძო ბა დი თუ სის ტე მუ რი პრობ-

ლე მე ბი, მი ზეზ -შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბით. 

ამ კონ ტექ სტში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა იქ ნე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი სა-

მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის გავ ლე ნიან ქსელ ზე, რომ ლის შექ მნა, შეც-

ვლა და ძა ლაუფ ლე ბა ში გან მტკი ცე ბა ყვე ლა სა სა მარ თლო რე ფორ მის 

ფო კუს ში მოექ ცა. ამ რი გად, სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის გავ ლე ნიან 

ქსელს, რო მე ლიც დღეს მო სა მარ თლე თა კლა ნის სა ხე ლი თაა ცნო ბი ლი 

და სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს დის ფუნ ქციი სა და დე ლე გი ტი მა-

ციის მთა ვარ მი ზე ზად მიიჩ ნე ვა, ღრმა ინ სტი ტუ ციუ რი და პო ლი ტი კუ რი 

ფეს ვე ბი აქვს სა ქარ თვე ლოს უახ ლეს პო ლი ტი კურ ის ტო რია ში. 

3.2.  სა სა მარ თლო რე ფორ მე ბი და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
შემ დეგ: სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის გარ დაქ მნა და  
მი სი ძა ლაუფ ლე ბის გან მტკი ცე ბა 

3.2.1. საბ ჭო თა სა სა მარ თლო ში მო სა მარ თლეე ბის ხე ლა ხა ლი  
და ნიშ ვნის პრო ცე სის მარ ცხი (1997-2004). 

სსრკ-ს პე რიო დის ძა ლაუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბი დან სა სა მარ თლო 

ერ თ-ერ თი იშ ვია თი გა მო ნაკ ლი სი გახ ლდათ, რო მე ლიც 1991-1992 

წლებ ში სრუ ლად არ მოშ ლი ლა. პირ ვე ლი მცდე ლო ბა, სა ქარ თვე ლოს 

სსრ-დან მემ კვიდ რეო ბით მი ღე ბუ ლი სა სა მარ თლო გარ დაქ მნი ლი ყო 

1995 წლის დამ ფუძ ნე ბე ლი კონ სტი ტუ ციის შე სა ბა მი სად, 1997 წლის სა-

სა მარ თლო რე ფორ მის ფარ გლებ ში მოექ ცა. 

ახ ლად მი ღე ბულ მა ორ გა ნულ მა კა ნონ მა საერ თო სა სა მარ თლოე ბის 

შე სა ხებ გაით ვა ლის წი ნა მო სა მარ თლე თა ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის ზო-

მა184, რო მე ლიც ზე მოთ გან ვი ხი ლეთ. თუმ ცა, მიუ ხე და ვად გა რეგ ნუ ლი 

184. საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ, 
პარლამენტის უწყებანი, 33, 31/07/1997, მუხლები 85, 86. 
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

რა დი კა ლუ რო ბი სა, ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის აღ ნიშ ნუ ლი ზო მა არ ყო-

ფი ლა ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე კონ სტრუქ ციის პროგ რა მის ნა წი ლი და 

საკ მაოდ მოკ რძა ლე ბუ ლი გახ ლდათ გარ და მა ვა ლი პე რიო დის სა-

მარ თლია ნო ბის მიზ ნე ბის მხრი ვაც. 

კერ ძოდ, ხე ლახ ლა ინიშ ნე ბოდ ნენ მო სა მარ თლეე ბი მხო ლოდ საკ ვა ლი-

ფი კა ციო გა მოც დის ჩა ბა რე ბის შემ დეგ. შე სა ბა მი სად, დე მოკ რა ტიუ ლი 

სა სა მარ თლოს მშე ნებ ლო ბის მთა ვარ სა ფუძ ვლად გა ნი საზ ღვრა მო სა-

მარ თლის თა ნამ დე ბო ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი მი ნი მა ლუ რი კომპეტენცია.

ფორ მა ლუ რი თვალ საზ რი სით, მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბის და-

სა კა ვებ ლად კომ პე ტენ ციის და დას ტუ რე ბა იყო აუ ცი ლე ბე ლი, თუმ ცა 

არა საკ მა რი სი პი რო ბა. შე სა ბა მი სად, ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის ზო მი სა 

და 1997 წლის რე ფორ მის შეზ ღუ დუ ლო ბის კონ ტრარ გუ მენ ტად შეიძ-

ლე ბა ით ქვას, რომ პრე ზი დენ ტი პირს მო სა მარ თლედ ნიშ ნავ და მი სი 

სა თათ ბი რო ორ გა ნოს – იუს ტი ციის საბ ჭოს – რე კო მენ და ციით და ამ 

დროს შე საძ ლე ბე ლიც და აუ ცი ლე ბე ლიც იყო კა ნო ნით მოთ ხოვ ნი ლი 

კე თილ სინ დი სიე რე ბი სა თუ მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა-

ბა მი სო ბის სხვა მოთ ხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა. 

ამ ფორ მა ლუ რი არ გუ მენ ტის მიუ ხე და ვად, შეგ ვიძ ლია ვამ ტკი ცოთ, 

რომ საბ ჭო თა სა სა მარ თლოს ნარ ჩე ნი ინ სტი ტუ ტე ბის გა დაწ ყო ბა სა-

მარ თლის უზე ნაე სო ბის სა ფუძ ვლებ ზე მოით ხოვ და კე თილ სინ დი სიე-

რე ბი სა და ღი რე ბუ ლე ბი თი შე სა ბა მი სო ბის უფ რო ცხად, ფარ თო და 

სიღ რმი სეულ შე მოწ მე ბას, ვიდ რე ეს პრე ზი დენ ტის მიერ ერ თპი როვ-

ნუ ლად და ნიშ ვნის კონ ტექ სტში იყო შე საძ ლე ბე ლი. 

ქარ თუ ლი საბ ჭო თა სა სა მარ თლო ელი ტა წი ნააღ მდე გო ბას უწევ-

და ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცესს185, მაგ რამ საკ ვა ლი ფი კა ციო გა-

მოც დე ბი ჩა ტარ და და მო სა მარ თლეე ბიც ხე ლახ ლა დაი ნიშ ნენ. ამის 

185. იხილეთ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N2/80-9, 
ავთანდილ ჭაჭუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 3 ნოემბერი 1998. 
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მიუ ხე და ვად, პრე ზი დენ ტის, იუს ტი ციის სა მი ნის ტრო სა და იუს ტი ციის 

საბ ჭოს გან ხორ ციე ლე ბულ რე ფორ მას არც სა მო სა მარ თლო ბიუ-

როკ რა ტიის არ სე ბი თი გა ნახ ლე ბა მოჰ ყო ლია, არც სა სა მარ თლო ში 

არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის არ სე ბი თი ცვლი ლე ბა. 

მყა რად ჩა ბე ტო ნე ბულ საბ ჭო თა ფუნ და მენ ტზე და შე ნე ბულ მა რე ფორ-

მამ, ამ ფუნ და მენ ტის არ სე ბი თი მოშ ლის გა რე შე, ვერ უზ რუნ ველ ყო 

სა სა მარ თლოს რეა ლუ რი და მოუ კი დებ ლო ბა და ეფექ ტია ნო ბა.186 შე-

დე გად, სა სა მარ თლოს სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბა და და მოუ კი დებ-

ლო ბა მუდ მი ვად კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ იდ გა. 

ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მი იყო კო რუფ ციი სა და მო სა-

მარ თლე თა საქ მია ნო ბა ში სხვა დას ხვა სა ხის გა რე ჩა რე ვე ბის მა ღა-

ლი დო ნე,187 რაც მათ ფაქ ტობ რი ვად „ნო ტა რიუ სე ბად“ აქ ცევ და.188 ამ 

186. U.S. Department of State – Country Reports on Human Rights Practices, Georgia, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 reports. 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

187. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი კორუფციის მაღალ დონესა და პოლიტიკური 
თუ სხვა სახის განსაკუთრებულ გავლენებზე ამახვილებს ყურადღებას 2000-2006 
წლის ანგარიშებში. ამასთან, მართლმსაჯულების განხორციელებაში მოსამართლეზე 
გავლენების მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული 2006 წლის ანგარიში აღმოჩნდა, 
რომელშიც ვკითხულობთ: „ხშირი იყო ex parte მოლაპარაკებები ადვოკატებს, მხარეებსა 
და მოსამართლეებს შორის, რაც საბჭოთა ტიპის „სატელეფონო მართლმსაჯულების“ 
განვითარებას უწყობდა ხელს. როგორც იტყობინებიან, იურისტები, მათ შორის 
პროკურორებიც და დავის მონაწილე მხარეები იყენებდნენ ასეთ გზას მოსამართლეზე 
ზეწოლისათვის, მათთვის სასურველი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით“. 

 2007 წლიდან კორუფციის დონის შემცირება თვალშისაცემი ხდება, თუმცა, 
თანამდებობის პირებს შორის კორუფციაზე ყურადღება მაინც გამახვილებულია. 
2008 წლიდან კორუფცია აღარ არის აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის 
ყურადღების ობიექტი. თუმცა, გავლენების არსებობა შემდეგ ანგარიშებშიც 
თვალშისაცემია. მეტიც, 2010 წლის ანგარიშში ზედა ეშელონის მოსამართლეების 
გავლენებზეა გამახვილებული ყურადღება, 2013 წლის ანგარიში კი პირდაპირ 
მიუთითებს გარეთა და შიდა გავლენების არსებობის ფაქტებზე. U.S. Department of 
State – Country Reports on Human Rights Practices, Georgia, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 reports. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

188. U.S. Department of State – Country Reports on Human Rights Practices, Georgia, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009 reports. [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/1999/330.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/eur/760.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18366.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2003/27838.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2004/41682.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61649.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78813.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100560.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119080.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136032.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154425.htm
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/186565.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/204499.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/220492.pdf
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2000/eur/760.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18366.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2003/27838.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2004/41682.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61649.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78813.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100560.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119080.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136032.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154425.htm
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/186565.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/204499.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/220492.pdf
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2004/41682.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61649.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2007/100560.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2008/eur/119080.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136032.htm
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

პრობ ლე მის აღ მოფ ხვრა ვერც გაზ რდილ მა ანაზ ღაუ რე ბამ და ვერც 

ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცეს ში ჩა ტა რე ბულ მა მო სა მარ თლე თა საკ-

ვა ლი ფი კა ციო გა მოც დებ მა შეძ ლო.189 

3.2.2. „ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის“ შემ დგო მი სა სა მარ თლო რე ფორ მე ბი 
(2005-2010): ძვე ლი სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის წმენ და და ახა-
ლი ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტის შექ მნა 

„ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის“ შე დე გად ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის 

შემ დეგ, სა სა მარ თლო სის ტე მის „კო რუმ პი რე ბუ ლი მო სა მარ თლეე-

ბის გან გა საწ მენ დად“ არაერ თი რე ფორ მა გა ტარ და. მათ შო რის, მო-

სა მარ თლეებს „თა ვი სუ ფა ლი გა სას ვლე ლი“ მიე ცათ,190 ცხოვ რე ბის 

ბო ლომ დე ხელ ფა სის ოდე ნო ბის პენ სიის შე ნარ ჩუ ნე ბის პი რო ბით, 

ხო ლო დარ ჩე ნი ლი მო სა მარ თლეე ბი მკაცრ დის ციპ ლი ნურ შე მოწ მე-

ბას დაექ ვემ დე ბარ ნენ. სწრაფ რე ფორ მებ ზე ორიენ ტი რე ბის გა მო, არ 

გა მოუ ყე ნე ბიათ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის არ ცერ თი ფორ მა. არ ჩე-

ვა ნი გა კეთ და მა სობ რი ვი წმენ დის არა პირ და პირ ფორ მებ სა (სა მის-

189. „სასამართლო სისტემაში ერთ-ერთ პრობლემად კორუფციის არსებობა 
უნდა ჩაითვალოს. საზოგადოების იმედიანი განწყობა, რომ რეფორმით 
გათვალისწინებულ მოსამართლეთა მაღალ ხელფასებს შედეგად სამართლიანობა 
მოჰყვებოდა, თითქმის მხოლოდ იმედად დარჩა. და დღეს, როცა ისევ ვხვდებით 
სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილებებს, აღნიშნული არ შეიძლება მიეწეროს 
მათ არაპროფესიონალიზმს, რამდენადაც ყველა მათგანს გავლილი აქვს 
საკვალიფიკაციო გამოცდა. ალბათ, უკანონო გადაწყვეტილებათა მიზეზები 
სწორედ კორუფციაში უნდა ვეძიოთ“. იხ. საქართველოში ადამიანის უფლებათა 
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო 
დამცველის 2000 წლის (1 იანვრიდან 1 ნოემბრამდე) ანგარიში, გვ. 21-22. https://
www.ombudsman.ge/res/docs/2019072916215560300.PDF [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

190. „პირადი სურვილით უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, 
ამ კანონის 36-ე მუხლით გათვალისწინებული სამისდღემჩიო პენსია ენიშნება 
იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც უფლებამოსილება შეუწყდათ 2005 წლის 1 
იანვრიდან 2005 წლის 31 დეკემბრამდე“, საქართველოს ორგანული კანონი 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შესახებ, სსმ, 14(21), 13/05/1999, (23/06/2005-
25/11/2005), მუხლი 40(7).

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019072916215560300.PDF
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019072916215560300.PDF


110

ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

დღემ ჩიო პენ სიის შე თა ვა ზე ბა) და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ-

მოე ბის ზო მებ ზე. 

თუმ ცა, დის ციპ ლი ნუ რი დევ ნი სა და სა მარ თალ წარ მოე ბის პრო ცე სი 

სა მარ თლის უზე ნაე სო ბის მოთ ხოვ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ღვე ვე-

ბით წა რი მარ თა, რა მაც უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მოახ დი ნა რე ფორ მის 

ლე გი ტი მა ცია სა და მის გან გრძო ბად წარ მა ტე ბა ზე. „დის ციპ ლი ნუ რი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მოე ბის შე სა-

ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის შე სა ხებ დას კვნა ში ვე ნე ციის კო მი სიამ 

შეა ფა სა მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის პრო-

ცე სე ბიც ამ კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე, 2005-2007 წლებ ში: „სა ქარ თვე ლოს 

კა ნო ნი საერ თო სა სა მარ თლოე ბის მო სა მარ თლე თა დის ციპ ლი ნუ რი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მოე ბის შე სა-

ხებ ეფუძ ნე ბა კე თილ შო ბი ლურ გან ზრახ ვებს, შექ მნას სა მარ თლებ-

რი ვი სა ფუძ ვე ლი იმ მო სა მარ თლე თა და სას ჯე ლად, რომ ლე ბიც სა-

კუ თარ პა სუ ხის მგებ ლო ბებს არ ას რუ ლე ბენ და, ამ რი გად, ებ რძვის 

კო რუფ ცია საც სა სა მარ თლო შტო ში. მიუ ხე და ვად ამი სა, ამ კა ნო ნის 

ბუნ დო ვა ნი ნორ მე ბი რეა ლურ საფ რთხეს უქ მნიან სა სა მარ თლოს 

და მოუ კი დებ ლო ბას და სა ბო ლოოდ სა მარ თლის უზე ნაე სო ბას. ამ დე-

ნად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი უნ და გა დაი სინ ჯოს და მი სი ნორ მე ბი უფ რო 

ნათ ლად და ზუს ტად ჩა მო ყა ლიბ დეს იმის თვის, რომ ევ რო პულ სტან-

დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო ვიდ ნენ.“191 

შე საძ ლოა, აღ ნიშ ნულ მა ღო ნის ძიე ბებ მა კო რუმ პი რე ბუ ლი მო სა მარ-

თლეე ბის გან მარ თლაც გაწ მინ და სის ტე მა, თუმ ცა, სა და ვოა, რამ დე-

191. OPINION ON THE LAW ON DISCIPLINARY RESPONSIBILITY AND DISCIPLINARY 
PROSECUTION OF JUDGES OF COMMON COURTS OF GEORGIA, adopted by the 
Venice Commission at its 70-th Plenary Session (Venice, 16-17 March 2007), https://
www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)009-e [ბოლოს ნანახია 
12.01.2022].

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)009-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2007)009-e
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

ნად შეძ ლო მა თი ჩა ნაც ვლე ბა ზე გავ ლე ნე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი, პრინ-

ცი პუ ლი კად რე ბით. იმ პე რიოდ ში (1990-2000-ია ნი წლე ბი) ვე ნე ციის 

კო მი სია გან სა კუთ რე ბულ რე კო მენ და ციას უწევ და სა მო სა მარ თლო 

საბ ჭოე ბის ევ რო პულ მო დელს. მსგავ სი რე კო მენ და ცია იუს ტი ციის 

საბ ჭოს გაძ ლიე რე ბა სა და მის „ევ რო მო დელ თან“ დაახ ლოე ბა ზე 

თან მიმ დევ რუ ლად გვხვდე ბა ვე ნე ციის კო მი სიის მო საზ რე ბებ შიც სა-

ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლო თუ სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მის შე სა ხებ. 

სწო რედ ამ ევ რო პუ ლი რე კო მენ და ციის მი ხედ ვით, იუს ტი ციის უმაღ-

ლე სი საბ ჭო ჩა ტა რე ბუ ლი წმენ დი სა და ახა ლი სა მო სა მარ თლო 

ბიუ როკ რა ტიის ჩა მო ყა ლი ბე ბის კვალ დაკ ვალ, ეტა პობ რი ვად იძენს 

სა მო სა მარ თლო საბ ჭოს „ევ რო მო დე ლის თვის“ და მა ხა სია თე ბელ 

ყვე ლა უფ ლე ბა მო სი ლე ბას (მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნა, კა რიე რის 

სა კით ხე ბი, თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა). იუს ტი ციის უმაღ ლე-

სი საბ ჭოს აღ ნიშ ნუ ლი ფუნ ქციე ბი კონ სტი ტუ ციუ რად გან მტკიც დე ბა 

2010 წლის სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მით. 

2009 წელს მი ღე ბუ ლი ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი საერ თო სა სა მარ თლოე-

ბის შე სა ხებ კი ამ ყა რებს ახ ლად შექ მნი ლი სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ-

რა ტიის ძა ლაუფ ლე ბას იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში და ასე ვე გან-

საზ ღვრავს პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ვე ტოს მე ქა ნიზ მებს.192 ამ 

რე დაქ ციით გან საზ ღვრუ ლი საბ ჭოს მო დე ლის ცენ ტრშია უზე ნაე სი 

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე, რო მე ლიც ex officio არის იუს ტი ციის 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს თავ მჯდო მა რეც.

უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს საბ ჭოს და სა სა მარ თლო 

სის ტე მის მარ თვა ში ეხ მა რე ბოდ ნენ საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ რე ბი 

– სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის მა ღა ლი ეშე ლო ნე ბი დან (სა სა-

192. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“, სსმ, 41, 
08/12/2009. 
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მარ თლოს ან პა ლა ტე ბის თავ მჯდო მა რეე ბი საა პე ლა ციო და უზე ნაეს 

სა სა მარ თლოებ ში. ეს უკა ნას კნელ ნი ex officio შე სა ბა მი სი სა სა მარ-

თლოე ბის თავ მჯდო მა რის მოად გი ლეე ბიც გახ ლდნენ). კა ნო ნით გა-

რან ტი რე ბუ ლი იყო, რომ უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს 

ჰქონ და გა დამ წყვე ტი გავ ლე ნა საბ ჭოს წევ რო ბის თვის სა მო სა მარ-

თლო ბიუ როკ რა ტიის წევ რე ბის გა მორ ჩე ვი სას. 

საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ რებს (უ ზე ნაე სი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო-

მა რის ჩათ ვლით, 9 მო სა მარ თლე 15 წევ რიან საბ ჭო ში) დე მოკ რა ტიუ-

ლად ირ ჩევ და მო სა მარ თლე თა თვით მმარ თვე ლი საერ თო კრე ბა 

(კონ ფე რენ ცია). მიუ ხე და ვად ამი სა, იუს ტი ციის საბ ჭოს მო სა მარ თლე 

წევ რად კან დი და ტე ბის ნო მი ნი რე ბა შეეძ ლო მხო ლოდ უზე ნაე სი სა-

სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს ან სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის კი-

დევ ერთ ორ გა ნოს – მო სა მარ თლე თა კონ ფე რენ ციის ად მი ნის ტრა-

ციულ კო მი ტეტს. ამ გვა რი მე ქა ნიზ მით, იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში 

გა რან ტი რე ბუ ლად ხვდე ბოდ ნენ მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბით სან დო, 

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის წევ რე ბი. მარ თლაც, 2012 

წელს, პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ცვლი ლე ბის მო მენ ტის თვის, 

იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რვა მო სა მარ თლე წევ რი დან ყვე ლა 

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რე ან მოად გი ლე/ პა ლა ტის თავ მჯდო მა რე 

გახ ლდათ.

ახ ლად შექ მნილ სა მო სა მარ თლო ელი ტას სა სა მარ თლო შტოს მარ-

თვის ყვე ლა სა და ვე მიე ცა, უმე ტე სად, საბ ჭო ზე კონ ტრო ლის გზით. 

საბ ჭო ში გა რან ტი რე ბუ ლი იყო პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის (პრე-

ზი დენ ტი, სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბა) ვე ტო ძა ლაუფ ლე ბაც. ორ-

გა ნუ ლი კა ნო ნი გან საზ ღვრავ და, რომ 15 წევ რია ნი საბ ჭო საკ ვან ძო 

გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს (მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნა- გა თა ვი სუფ ლე ბა) 2/3 

კვა ლი ფი ციუ რი უმ რავ ლე სო ბით იღებ და. საბ ჭოს 6 არა მო სა მარ თლე 

წევ რი დან 3 პარ ლა მენ ტის წევ რი გახ ლდათ (მათ გან ორი სა პარ ლა-
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მენ ტო უმ რავ ლე სო ბი დან და ერ თი ოპო ზი ციი დან), ხო ლო 3 – პრე ზი-

დენ ტის და ნიშ ნუ ლი. 

აღ ნიშ ნუ ლი ვე ტო ძა ლაუფ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტრუ მენ ტი გახ და 

პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ ში – სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა-

ტიის სა კუ თა რი ნე ბი სად მი და მორ ჩი ლე ბის და მა თი ან გა რიშ ვალ დე-

ბუ ლე ბის მი საღ წე ვად. ამ რი გად, სა მო სა მარ თლო საბ ჭოს ევ რო პუ ლი 

მო დე ლის შექ მნით, გან მტკიც და რო გორც სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ-

რა ტიის სრუ ლი ძა ლაუფ ლე ბა სა სა მარ თლო შტო ზე, ასე ვე პო ლი ტი-

კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი მი სი ანა გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის უზ რუნ-

ველ მყო ფი ვე ტო მე ქა ნიზ მე ბიც.

ინ დი ვი დუა ლურ მო სა მარ თლეებ ში კო რუფ ციის შემ ცი რე ბის პა რა-

ლე ლუ რად, კონ სტი ტუ ციურ და სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე წა ხა ლი სე-

ბუ ლი იყო სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ძლიე რი დაჯ გუ ფე ბე ბი სა 

და „ე ლი ტუ რი მო სა მარ თლეე ბის“ გავ ლე ნე ბის ზრდა, რა საც მო სა-

მარ თლე თა და მოუ კი დებ ლო ბა სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბა ზე მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი გავ ლე ნა ჰქონ და. 

შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ გა რე გავ ლე ნებ ზე უფ რო სა ში ში გახ და ში-

და გავ ლე ნე ბი. ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასო ცია ციის 2010 წლის ან გა-

რი ში სწო რედ ამ პრობ ლე მა ზე ამახ ვი ლებს ყუ რად ღე ბას. ან გა რიშ ში 

ვკით ხუ ლობთ: „სა სა მარ თლო სის ტე მის სი სუს ტეე ბი ხში რად თა ვად 

სის ტე მის შიგ ნი დან მომ დი ნა რეობს. ცალ კეუ ლი მო სა მარ თლეე ბი 

„მი თი თე ბებს“ ყო ველ კონ კრე ტულ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით სა-

სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის გან ტრა დი ციულ შეხ ვედ რებ ზე, ანუ 

„მოს მე ნებ ზე“ იღე ბენ. ამ მი თი თე ბე ბის დაუ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ-

თხვე ვებ ში კი, პრო ცეს ში ისე თი მე ქა ნიზ მე ბი ერ თვე ბა, რო გო რი ცაა 

მო სა მარ თლის თვის სხვა სა სა მარ თლო ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და-

კის რე ბა, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ შე საძ ლოა თბი ლი სის სა ქა ლა ქო 
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სა სა მარ თლოს „ურ ჩი“ მო სა მარ თლე სრუ ლიად უსა ფუძ ვლოდ და 

დაუ სა ბუ თებ ლად გა დაის რო ლონ ყვე ლა ზე შო რეულ რე გიო ნულ სა-

სა მარ თლო ში, გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით...“.193 

შე სა ბა მი სად, ასეთ პი რო ბებ ში სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლოს უფ-

ლე ბის რეა ლი ზე ბა მხო ლოდ ინ დი ვი დუა ლუ რი მო სა მარ თლეე ბის 

კე თილ სინ დი სიე რე ბა სა და პრინ ცი პუ ლო ბა ზე იყო და მო კი დე ბუ ლი. 

საიას დას კვნით, „ამ გვარ გა რე მო ში მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა მარ-

თლია ნად აღ სას რუ ლებ ლად მთა ვა რი დატ ვირ თვა მო სა მარ თლის 

პი რად გა ბე დუ ლე ბა სა და, გარ კვეულ წი ლად, „გმი რო ბას“ ენი ჭე ბა, 

ხო ლო ამ გვა რი ში ნა გა ნი შე მარ თე ბის არ მქო ნე პი რე ბი სათ ვის სის ტე-

მის წი ნააღ მდეგ მოქ მე დე ბა, ფაქ ტობ რი ვად, შეუძ ლე ბე ლი ხდე ბა“.194

3.2.3. „ნაციონალური მოძრაობის“ სამოსამართლო ბიუროკრატიის 
გარდაქმნა „მოსამართლეთა კლანად“ – „ქართული ოცნების“ 
სასამართლო პოლიტიკა 2013 წლიდან 

პო ლი ტი კუ რი გაერ თია ნე ბა „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ ერ თ-ერ თი მთა ვა-

რი და პი რე ბა არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბამ დე იყო სა სა მარ თლოს გა რე 

თუ ში და გავ ლე ნე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა, სა მარ თლია ნი სა სა მარ-

თლოს უზ რუნ ველ ყო ფა, გან სა კუთ რე ბით კი, სის ტე მის კვა ლი ფი ციუ-

რი, პა ტიო სა ნი, პრინ ცი პუ ლი მო სა მარ თლეე ბით და კომ პლექ ტე ბა.195 

193. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია – მართლმსაჯულება 
საქართველოში, თბილისი, 2010, გვ.40. იხ. https://gyla.ge/files/news/2010%20
წლის%20გამოცემები/მართლმსაჯულება%20საქართველოში.pdf [ბოლოს ნანახია 
12/01/2022]. 

194. Ibid. გვ.41.

195. საარჩევნო ბლოკი „ბიძინა ივანიშვილი – ქართული ოცნება“ 2012 წლის 
საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო პროგრამა, გვ. 8

  http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

http://www.ivote.ge/images/doc/pdfs/ocnebis%20saarchevno%20programa.pdf
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ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

თუმ ცა, ძვე ლი რე ჟი მის სა სა მარ თლოს და მი სი ელი ტის მი მართ „ქარ-

თუ ლი ოც ნე ბის“ და მო კი დე ბუ ლე ბა და რი ტო რი კა სა ჯა როდ შეიც ვა-

ლა ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლი დან სწრა ფად ვე. კერ ძოდ, მმარ თვე ლი 

პარ ტიის ამ ჟა მინ დე ლი ლი დე რე ბი ამ ტკი ცე ბენ, რომ ეს ადა მია ნე ბი, 

რომ ლე ბიც „მა სობ რი ვად ჩა დიოდ ნენ ცუდ რა ღა ცებს“, გა მოს წორ-

დნენ და კარ გი საქ მეე ბის კე თე ბა დაიწ ყეს.196 

რი ტო რი კი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბა მიუ თი თებს, რომ 

„ქარ თულ ოც ნე ბა სა“ და მის დამ ფუძ ნე ბელს ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ სა და 

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიულ ელი ტას შო რის შედ გა თა ნამ შრომ-

ლო ბის პაქ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი პაქ ტის შე დე გად, კი დევ უფ რო წა ხა ლის-

და ე.წ. „კლა ნუ რი მმარ თვე ლო ბა“, სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის 

ელი ტის ე.წ. „სა მო სა მარ თლო კლა ნი სა“ და მათ თან დაახ ლოე ბუ ლი 

პი რე ბის გავ ლე ნე ბი კი მკვეთ რად გაი ზარ და.197

ძვე ლი რე ჟი მის სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიას თან თა ნამ შრომ-

ლო ბის პაქ ტის გა ფორ მე ბამ დე – რა მაც გა ნამ ტკი ცა სა მო სა მარ თლო 

კლა ნის ძა ლაუფ ლე ბა – „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ თავ და პირ ვე ლი, კონ-

ფრონ ტა ციუ ლი პო ლი ტი კა (2013 წელს) ძვე ლი რე ჟი მის სა მო სა მარ-

თლო ბიუ როკ რა ტიის მოშ ლას და მათ ჩა ნაც ვლე ბას ისა ხავ და მიზ-

ნად. 

აღ ნიშ ნულ პრო ცესს საწ ყის ეტაპ ზე ხელ მძღვა ნე ლობ და „ქარ თუ ლი 

ოც ნე ბის“ მთავ რო ბის იუს ტი ციის მი ნის ტრი წუ ლუ კია ნი. სა სა მარ-

თლო რე ფორ მის ე.წ. პირ ვე ლი ტალ ღა მოი ცავ და ზო მებს არ სე ბუ ლი 

196. ირაკლი კობახიძე – „...შეიცვალა სისტემა შემადგენლობის ცვლილების გარეშე 
და ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ახლა 
ჩადიან კარგ რაღაცებს“. ტაბულა, 5 თებერვალი, 2019. იხ. https://tabula.ge/ge/
news/619462-kobakhidze-mosamartleebi-romlebits-tsud [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

197. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 115-116. იხ. 
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://tabula.ge/ge/news/619462-kobakhidze-mosamartleebi-romlebits-tsud
https://tabula.ge/ge/news/619462-kobakhidze-mosamartleebi-romlebits-tsud
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

ბიუ როკ რა ტიის ძა ლაუფ ლე ბის შე სარ ყე ვად და მათ ჩა სა ნაც ვლებ-

ლად. 2013 წლის გა ზაფ ხულ ზე, საერ თო სა სა მარ თლოე ბის შე სა ხებ 

ორ გა ნულ კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით:198

ა) ვა და ზე ად რე შეწ ყდა იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს უფ ლე ბა მო სი-

ლე ბა; 

ბ) შეიც ვა ლა საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ რე ბის არ ჩე ვის წე სი: გაუქ მდა 

წევ რო ბის კან დი და ტე ბის უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რი-

სა და ად მი ნის ტრა ციუ ლი კო მი ტე ტის მიერ ნო მი ნა ციის წე სი. ყვე-

ლა მო სა მარ თლეს მიე ცა სა კუ თა რი კან დი და ტუ რის და სა ხე ლე ბის 

უფ ლე ბა. სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეებ სა და მათ მოად გი ლეებს 

აეკ რძა ლათ იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს წევ რად კენ ჭის ყრა. ვე-

ნე ციის კო მი სიის კრი ტი კის შემ დეგ, სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა-

რის მოად გი ლეებს მიე ცათ საბ ჭოს წევ რო ბის უფ ლე ბა; 

გ) შეიც ვა ლა არა მო სა მარ თლე წევ რე ბის და ნიშ ვნის წე სი: პარ ლა-

მენ ტი სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 2/3-ით ირ ჩევ და საბ ჭოს 5 წევრს 

(სი ნამ დვი ლე ში, ე.წ. „ჩი ხის დამ ძლე ვი მე ქა ნიზ მი“ კვა ლი ფი ციუ რი 

უმ რავ ლე სო ბის მოთ ხოვ ნას ში ნაარსს აც ლი და. კა ნონ მა გაით-

ვა ლის წი ნა, რომ 2/3 უმ რავ ლე სო ბის ვერ მიღ წე ვის შემ თხვე ვა ში 

შე საძ ლე ბე ლი იყო 4 წევ რის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბით და-

ნიშ ვნა. ამით შე საძ ლე ბე ლი გახ და „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ მიერ პო-

ლი ტი კუ რად ლოია ლუ რი წევ რე ბის მივ ლე ნა იუს ტი ციის უმაღ ლე-

სი საბ ჭოს არა მო სა მარ თლე წევ რე ბად). 

დ) პარ ლა მენ ტში ინ ცი რე ბუ ლი კა ნო ნი „მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ხარ-

ვე ზე ბის დამ დგე ნი კო მი სიის შექ მნის შე სა ხებ“ მიზ ნად ისა ხავ და 

198. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 
საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 580-IIს, 
ვებგვერდი, 20/05/2013. 
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2004 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან 2012 წლის პირ ველ ნოემ ბრამ დე 

სის ხლის სა მარ თლის საქ მეებ ზე გა მო ტა ნი ლი სა სა მარ თლო გა ნა-

ჩე ნე ბის გა და სინ ჯვას; ასე ვე, კა ნო ნი სა და სა მარ თლია ნო ბის აღ-

დგე ნას იმ პი რებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც უკა ნო ნოდ ან /და 

უსა მარ თლოდ გაა სა მარ თლეს. 

აღ ნიშ ნულ ზო მებს ერ თია ნო ბა ში იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭო უნ და 

გაეწ მინ და ძვე ლი რე ჟი მი სად მი ერ თგუ ლი სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ-

რა ტიის ელი ტი სა გან. საბ ჭოს ახა ლი შე მად გენ ლო ბა და მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის ხარ ვე ზე ბის დამ დგე ნი კო მი სია კი გა ნა ხორ ციე ლებ და ძვე ლი 

რე ჟი მი სად მი ერ თგუ ლი ბიუ როკ რა ტიი სა და მო სა მარ თლეე ბის სის-

ტე მურ წმენ დას, დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მოე ბის მეშ ვეო ბით. 

თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა ჩა ვარ და. მო სა მარ თლე თა უმ რავ ლე სო-

ბამ მხა რი დაუ ჭი რა ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტის კან დი და ტებს.199 ძვე-

ლი რე ჟი მის სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის აღ ნიშ ნუ ლი ტაქ ტი კუ-

რი გა მარ ჯვე ბა და პი რის პი რე ბულ პო ლი ტი კურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან 

სწრა ფად გა დაი ზარ და სტრა ტე გიულ გა მარ ჯვე ბა ში, კერ ძოდ, შეიც ვა-

ლა ახა ლი რე ჟი მის სტრა ტე გია მათ მი მართ. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 

„პირ ვე ლი ტალ ღის“ რე ფორ მებ მა სწრა ფად ვერ მო შა ლა სა მო სა-

მარ თლო ბიუ როკ რა ტია, ახალ რე ჟიმს რჩე ბო და ფარ თო კონ სტი ტუ-

ციუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი სა სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის წი ნააღ მდეგ. 

კერ ძოდ, 2013 წელს ამოქ მედ და პირ ვე ლი და საა პე ლა ციო ინ სტან ციე-

ბის მო სა მარ თლე თა უვა დოდ და ნიშ ვნის (სა ვალ დე ბუ ლო სა პენ სიო 

ასა კის მიღ წე ვამ დე) კონ სტი ტუ ციუ რი გა რან ტია. თუმ ცა „ქარ თულ მა 

ოც ნე ბამ“ ძვე ლი რე ჟი მის გან მიი ღო კი დევ ერ თი კონ სტი ტუ ციუ რი ვე-

199. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო – კორუფციის რისკები 
სასამართლო სისტემაში, 2018. გვ.22 https://www.transparency.ge/sites/default/files/
corruption_risks-geo.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://www.transparency.ge/sites/default/files/corruption_risks-geo.pdf
https://www.transparency.ge/sites/default/files/corruption_risks-geo.pdf
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ტო ინ სტრუ მენ ტი სა სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის დის ციპ ლი ნი რე ბის-

თვის – უვა დოდ და ნიშ ვნამ დე სამ წლია ნი გა მო საც დე ლი ვა დით და-

ნიშ ვნის და წე სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბამ ე.წ. „მეო რე 

ტალ ღის“ რე ფორ მა ში უც ვლე ლი და ტო ვა უვა დოდ და ნიშ ვნამ დე სამ-

წლია ნი გა მო საც დე ლი ვა დის ზო გა დი წე სი, რო მე ლიც მარ თლმსა ჯუ-

ლე ბის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა-

ნი ზა ციე ბი სა200 და ვე ნე ციის კო მი სიის მო საზ რე ბით, მო სა მარ თლე თა 

და მოუ კი დებ ლო ბა ზე გავ ლე ნის რის კებს შეი ცავ და.201 

შე დე გად, 2013-2016 წლებ ში მო სა მარ თლე თა კორ პუ სის დაახ ლოე-

ბით 2/3 (რო მელ თაც მო სა მარ თლეო ბის კა ნო ნით დად გე ნი ლი უფ-

ლე ბა მო სი ლე ბის ათ წლია ნი ვა და ამოე წუ რათ) სამ წლია ნი გა მო საც-

დე ლი ვა დით თა ნამ დე ბო ბა ზე გა დაი ნიშ ნა.202 

გა მო საც დელ მა ვა დამ203 და უვა დოდ და ნიშ ვნის პერ სპექ ტი ვამ სამ-

წლია ნი ვა დით და ნიშ ნუ ლი პი რე ბი კი დევ უფ რო მოწ ყვლა დი გა-

200. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის – 
კოალიციის პოზიცია მოსამართლეთა გამოსაცდელი ვადით დანიშვნასთან 
დაკავშირებით, იხ. http://www.coalition.ge/files/coalition_statement_september_2013.
pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

201. Joint Opinion of the Venice Commission and the Directorate of Human Rights (DHR) 
of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law (DGI) of the council of 
Europe on the draft law on amendments to the Organic Law on General Courts, N 
773/2014, CDL-AD(2014)031, §32. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/de-
fault.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)031-e [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

202.  Supra, სქოლიო 199, გვ. 25-26. 

203. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, 2017 წლის 15 
თებერვლის გადაწყვეტილებით, ზედმეტ და დაუსაბუთებელ ბარიერად მიიჩნია 
გამოსაცდელი ვადის ისეთი პირებისთვის დანიშვნა, რომელთაც უკვე ჰქონდათ 3 
წლიანი სამოსამართლო საქმიანობის გამოცდილება და ობიექტურად შესაძლებელი 
იყო მათი საქმიანობის შესწავლა. იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
2017 წლის 15 თებერვლის 3/1/659 გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე 
ომარ ჯორბენაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, §44. https://constcourt.
ge/ka/judicial-acts?legal=916 [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

http://www.coalition.ge/files/coalition_statement_september_2013.pdf
http://www.coalition.ge/files/coalition_statement_september_2013.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)031-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2014)031-e
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=916
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=916
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ხა და რო გორც სის ტე მის ში და, ასე ვე გა რე გავ ლე ნე ბის მი მართ.204 

სა მო სა მარ თლო კლა ნის მთავარი დაპირება, რამაც მათ გარშემო 

მოსამართლეები გააერთიანა, როგორც ჩანს, უვადოდ დანიშვნის 

დაპირება აღმოჩნდა. 

იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მოქ მედ შე მად გენ ლო ბა ში „ქარ თულ 

ოც ნე ბა სა“ და სა მო სა მარ თლო კლანს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის პაქ-

ტი ყვე ლა ზე უკეთ გა მოი ხა ტა სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის მიერ 

და ნიშ ნულ არა მო სა მარ თლე წევ რებ სა და სა მო სა მარ თლო კლა ნის 

მიერ კონ ტრო ლი რე ბად მო სა მარ თლე წევ რებს შო რის კოორ დი ნი-

რე ბულ მოქ მე დე ბა ში. 

კოორ დი ნი რე ბუ ლი მოქ მე დე ბა პირ ვე ლად მწვა ვედ გა მოჩ ნდა ლე ვან 

მუ რუ სი ძის უვა დო და ნიშ ვნის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში. ამ გა დაწ ყვე ტი-

ლე ბის მხარ და სა ჭე რად, საბ ჭოს არა მო სა მარ თლე წევ რებ მა სა ჯა რო 

გან ცხა დე ბა გა მოაქ ვეყ ნეს. მას ში მოყ ვა ნი ლი და სა ბუ თე ბის მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი ელე მენ ტე ბი შემ დგომ შიც ხში რად გაი მეო რა „ქარ თუ ლი ოც-

ნე ბის“ ხე ლი სუფ ლე ბამ. სა ყუ რად ღე ბოა საბ ჭოს წევ რე ბის მი ნიშ ნე ბა 

იმ ფაქ ტზე, რომ ეს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იყო ერ თგვა რი გა რი გე ბა, კომ-

პრო მი სი სხვა წევრებთან.205 

„ქარ თულ ოც ნე ბა სა“ და სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტას 

შო რის გა რი გე ბა აი სა ხა სა სა მარ თლოს მიმ დი ნა რე რე ფორ მებ ზეც. 

რე ფორ მის ე.წ. „მე სა მე ტალ ღის“ ფარ გლებ ში ჩააგ დეს უზე ნაე სი სა-

სა მარ თლოს მა შინ დე ლი თავ მჯდო მა რის, ბიუ როკ რა ტიულ სა მო-

სა მარ თლო ელი ტას თან /კლან თან არაა ფი ლი რე ბუ ლი პი რის მიერ 

204. Supra, სქოლიო 199, გვ.25-26 https://www.transparency.ge/sites/default/files/corrup-
tion_risks-geo.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

205. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო – „იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
არამოსამართლე წევრების განცხადება“, 25 დეკემბერი 2015 http://hcoj.gov.ge/ka/
იუსტიციის-უმაღლესი-საბჭოს-არამოსამართლე.html [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://www.transparency.ge/sites/default/files/corruption_risks-geo.pdf
https://www.transparency.ge/sites/default/files/corruption_risks-geo.pdf
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ინი ცი რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი, რო მელ საც პო ტენ ციუ რად შეეძ ლო სა-

მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ცენ ტრა ლუ რი საყ რდე ნე ბის, სა სა მარ-

თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ძა ლაუფ ლე ბის შე სუს ტე ბა და იუს ტი ციის 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა 

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეებ ზე. 

2017 წელს ე.წ. „მე სა მე ტალ ღის“ რე ფორ მე ბი სა და „ქარ თუ ლი ოც-

ნე ბის“ სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბის მიერ ერ თპი როვ ნუ ლად გა-

ტა რე ბუ ლი სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მის შე დე გად, კონ სტი ტუ ციუ რად 

გან მტკიც და ე.წ. „სა მო სა მარ თლო კლა ნის“ კონ ტრო ლი სა სა მარ-

თლო შტო ზე, ასე ვე, პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის კონ ტრო ლი სა და 

ვე ტოს ინ სტრუ მენ ტე ბი „სა მო სა მარ თლო კლან ზე“.

კონ სტი ტუ ციუ რად გა ნი საზ ღვრა საბ ჭოს წევ რთა რაო დე ნო ბა და მა-

თი არ ჩე ვის წე სი, მათ შო რის, საბ ჭოს 5 არა მო სა მარ თლე წევ რის არ-

ჩე ვა კვა ლი ფი ციუ რი უმ რავ ლე სო ბით (სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 3/5). 

და მა ტე ბით, შეიც ვა ლა უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეე ბის 

არ ჩე ვის წე სი და შეიქ მნა ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი უზე ნაე სი სა სა მარ-

თლოს შე სავ სე ბად „ქარ თუ ლი ოც ნე ბი სა“ და „სა მო სა მარ თლო კლა-

ნის“ მიერ შე თან ხმე ბუ ლი ლოია ლის ტე ბით. კერ ძოდ, კან დი და ტე ბის 

ნო მი ნი რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა პრე ზი დენ ტის გან გა დაე ცა იუს ტი-

ციის უმაღ ლეს საბ ჭოს. ასე ვე, კონ სტი ტუ ციით გა ნი საზ ღვრა უზე ნაე სი 

სა სა მარ თლოს წევ რთა მი ნი მა ლუ რი რაო დე ნო ბა (28 მო სა მარ თლე). 

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბა“ არ გა ნი ხი ლავ და პრე ზი დენ ტის მიერ და სა ხე ლე-

ბულ უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეო ბის კან დი და ტებს და 

ამით ხე ლოვ ნუ რად ამ ცი რებ და მოქ მე დი მო სა მარ თლეე ბის რაო დე-

ნო ბას. შე დე გად, 2018 წლის დე კემ ბრის თვის, რო ცა ძა ლა ში შე ვი და 

კონ სტი ტუ ციის შეს წო რე ბე ბი, უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში დაახ ლოე ბით 

10 მო სა მარ თლე იყო დარ ჩე ნი ლი. რამ დე ნი მე მათ განს მომ დევ ნო 

ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ეწუ რე ბო და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. შე სა-
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ბა მი სად, „ქარ თუ ლი ოც ნე ბი სა“ და სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის 

ელი ტის ხელ ში აღ მოჩ ნდა ერ თდროუ ლად შე სავ სე ბი უზე ნაე სი სა სა-

მარ თლოს 18-20 ვა კან სია. 

უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს ლოია ლის ტე ბით გა დავ სე ბის პრო ცე სი 

დაიწ ყო 2018 წლის დე კემ ბერ ში ვე. 2018 წლის 24 დე კემ ბერს იუს ტი-

ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს იმ დროინ დელ მა მდი ვან მა, გიორ გი მი ქაუ-

ტა ძემ, ყვე ლას თვის მოუ ლოდ ნე ლად, იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ზე 

დაამ ტკი ცა და პარ ლა მენტს წა რუდ გი ნა206 უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 

მო სა მარ თლე თა 10 კან დი და ტის სია.207 

აღ ნიშ ნუ ლი სია ნაჩ ქა რე ვად, გაუმ ჭვირ ვა ლედ და სა თა ნა დო სა კა-

ნონ მდებ ლო პრო ცე დუ რე ბის გა რე შე შედ გა. მის შე სა ხებ ინ ფორ მა-

ცია არ ჰქონ დათ არა თუ სა მო სა მარ თლო კლან თან და პი რის პი რე-

ბულ საბ ჭოს არა მო სა მარ თლე წევ რებს, არა მედ იმ წევ რებ საც კი 

უჭირ დათ ახ სნა- გან მარ ტე ბის მი ცე მა, რო მელ თაც მხა რი დაუ ჭი რეს 

კან დი და ტებს. სა ზო გა დოე ბის უმ წვა ვე სი პრო ტეს ტის ფონ ზე, პარ ლა-

მენ ტი იძუ ლე ბუ ლი გახ და, შეე ჩე რე ბი ნა აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი – ამის-

თვის თა ვად კან დი და ტებ მა თქვეს უა რი პრო ცე სის გაგ რძე ლე ბა ზე. 

საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რე ბის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 

ზე წო ლით, „ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ პი რო ბა და დო, რომ შეი მუ შა ვებ-

და სა მარ თლიან პრო ცე დუ რებს, რო მელ თა შე სა ბა მი სად, იუს ტი ციის 

უმაღ ლე სი საბ ჭო შეარ ჩევ და და პარ ლა მენ ტი დაამ ტკი ცებ და უზე ნაე-

სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეებს. 

206. 2018 წლის 16 დეკემებერს ძალაში შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლის 
მიხედვითაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა მინიმალური რაოდენობა 
გაიზარდა 16-დან 28-მდე, ხოლო 10 წლიანი ვადით დანიშვნის წესი უვადო 
დანიშვნის წესით შეიცვალა. 

207. იხ. http://hcoj.gov.ge/ka/იუსტიციის-უმაღლესმა-საბჭომ-უზენაესი-სასა1.html 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].
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ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

ერ თწლია ნი გან ხილ ვე ბი სა და ვნე ბა თა ღელ ვის ფონ ზე მი ღე ბულ მა 

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებ მა და „გა კე თილ შო ბი ლე ბულ მა“ მო სა-

მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცეს მა სა ბო ლოოდ მაინც ვერ შეძ ლო სა-

ზო გა დოე ბა ში იმ აღ ქმის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რომ უზე ნაე სი სა სა მარ თლო 

კვა ლი ფი ციუ რი, კე თილ სინ დი სიე რი და და მოუ კი დე ბე ლი მო სა მარ-

თლეე ბით და კომ პლექ ტდა. აღ ნიშ ნულს ხე ლი შეუწ ყო იმა ნაც, რომ 

„ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბამ არ გაით ვა ლის-

წი ნა არც ვე ნე ციის კო მი სიის, არც OSCE/ODIHR-ის ექ სპერ ტთა ჯგუ ფის 

საკ ვან ძო რე კო მენ და ციე ბი შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბით. 

ამ რი გად, 2019 წლის 12 დე კემ ბერს, პარ ლა მენ ტის მიერ უზე ნაე სი სა სა მარ-

თლოს 14 მო სა მარ თლის დამ ტკი ცე ბას კა ნონ ზო მიე რად მოჰ ყვა მწვა ვე 

შე ფა სე ბე ბი რო გორც ად გი ლობ რივ, ისე საერ თა შო რი სო დო ნე ზე. 

არა სამ თავ რო ბო თა შე ფა სე ბით, „არ ჩეუ ლი მო სა მარ თლეე ბის დი დი 

ნა წი ლი სა სა მარ თლო ში არ სე ბუ ლი გავ ლე ნია ნი მო სა მარ თლეე ბის 

ან ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტე რე სე ბის გამ ტა რებ ლად მოიაზ რე ბიან. ასე ვე 

და ნიშ ნულ თა შო რის არიან ისე თი პი რე ბიც, რომ ლე ბიც არა თუ უზეა-

ნე სი სა სა მარ თლო სათ ვის საკ მა რის, არა მედ კომ პე ტენ ციის მი ნი მა-

ლურ მოთ ხოვ ნებ საც ვერ აკ მა ყო ფი ლებ დნენ“.208 

ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საელ ჩომ მწუ ხა რე ბა გა მოთ ქვა, 

რომ დამ ტკი ცე ბულ კან დი დატ თა ნა წილ მა ვერ შეძ ლო საკ მა რი სად 

წარ მოე ჩი ნა იუ რი დიუ ლი ცოდ ნა ან მიუ კერ ძოებ ლო ბი სად მი ერ თგუ-

ლე ბა.209 ევ რო პის საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეის მო ნი ტო რინ გის 

208. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო -„უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეების შერჩევის 1 წლიანი პროცესის ქრონოლოგია“, გვ. 15. იხ. https://
transparency.ge/sites/default/files/uzenaesi_sasamartlos_mosamartleebis_sherche-
vis_1_cliani_procesis_kronologia_0.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

209. აშშ-ის საელჩო საქართველო – აშშ-ის საელჩოს განცხადება უზენაესი სასამართლოს 
ნომინაციებზე (12 დეკემბერი), იხ. https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassys-statement-
on-supreme-court-nominees-december-12-ka/ [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://transparency.ge/sites/default/files/uzenaesi_sasamartlos_mosamartleebis_sherchevis_1_cliani_procesis_kronologia_0.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/uzenaesi_sasamartlos_mosamartleebis_sherchevis_1_cliani_procesis_kronologia_0.pdf
https://transparency.ge/sites/default/files/uzenaesi_sasamartlos_mosamartleebis_sherchevis_1_cliani_procesis_kronologia_0.pdf
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassys-statement-on-supreme-court-nominees-december-12-ka/
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassys-statement-on-supreme-court-nominees-december-12-ka/
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

კო მი ტე ტის თა ნა მომ ხსე ნებ ლებ მა სა ქარ თვე ლო ზე ასე ვე დაგ მეს იმ 

მო სა მარ თლე თა არ ჩე ვა, რომ ლებ ზეც ით ქვა, რომ არ გააჩ ნიათ ამ 

მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის თვის სა ჭი რო სა მარ თლებ რი ვი კომ პე ტენ ცია 

და და მოუ კი დებ ლო ბის ხა რის ხი.210

დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ოფი-

სის (OSCE/ODIHR) შე ფა სე ბით, „არც საბ ჭომ და არც პარ ლა მენ ტმა 

არ გა დად გა საკ მა რი სი ნა ბი ჯე ბი იმის თვის, რომ შერ ჩე ვის პრო ცეს-

ში გა რან ტი რე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო ობიექ ტუ რო ბა, სა მარ თლია ნო ბა და 

თან მიმ დევ რუ ლო ბა“,211 ასე ვე, ვერ მო ხერ ხდა მიუ კერ ძოე ბე ლი, დამ-

სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო ცე სის უზ რუნ ველ ყო ფა, რო მე ლიც 

და ცუ ლი იქ ნე ბო და გა რე ზე გავ ლე ნე ბის გან.212

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში გავ ლე ნის ჯგუ ფებ სა და პრობ ლე მებ ზე 

210. იხ. https://pace.coe.int/en/news/7737?__cf_chl_jschl_tk__=sOwBeCIjCcxy9DglKsN-
2g3a.7QjXimksJbx_vQtZ9uw-1641988444-0-gaNycGzNCBE [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

211. დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი – საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მეორე 
ანგარიში (ODIHR-ის ანგარიში), ივნისი-დეკემბერი 2019, გვ.4 https://www.osce.
org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022]. „დასკვნის 
არარსებობამ, რომელიც მაქსიმალურად შეაფასებდა თითოეული კანდიდატის 
დამსახურებასა და კვალიფიციკაციას, რამაც არ მისცა საშუალება პარლამენტს, 
კენჭი ეყარა კანდიდატებისათვის მათი პროფესიული დამსახურებისა და არა 
პოლიტიკური განწყობების მიხედვით. ყოველივე ეს და გამჭვირვალობის 
ნაკლებობა არის მთავარი რისკი პარლამენტის მიერ დანიშნულ მოსამართლეთა 
სისტემისათვის“ – გვ. 30.

212. „სამართლებრივი რეფორმები, რომლებიც არეგულირებდნენ საქართველოში 
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნას, პრინციპში, მნიშვნელოვანი 
წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოში სასამართლო სისტემის 
დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად ამისა, მათ რეალურად 
ვერ უზრუნველყვეს მიუკერძოებელი, დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი, 
რომელიც დაცული იქნებოდა გარე ზეგავლენებისგან“, იხ. დემოკრატიული 
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი – საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის მესამე ანგარიში 
(ეუთოს/ODHIR-ის ანგარიში), დეკემბერი 2020 – ივნისი 2021, გვ.1-2. https://www.
osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://pace.coe.int/en/news/7737?__cf_chl_jschl_tk__=sOwBeCIjCcxy9DglKsN2g3a.7QjXimksJbx_vQtZ9uw-1641988444-0-gaNycGzNCBE
https://pace.coe.int/en/news/7737?__cf_chl_jschl_tk__=sOwBeCIjCcxy9DglKsN2g3a.7QjXimksJbx_vQtZ9uw-1641988444-0-gaNycGzNCBE
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf
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ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

ლა მის სა ყო ველ თაო სა ზო გა დო და საერ თა შო რი სო თან ხმო ბის გათ-

ვა ლის წი ნე ბით, სა ყუ რად ღე ბოა სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე ფა სე ბე ბიც. 

ომ ბუდ სმე ნი თა ვის არაერთ ან გა რიშ ში213 პირ და პირ თუ ირი ბად მია-

ნიშ ნებ და სა სა მარ თლო სის ტე მა ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებ ზე, და მოუ კი-

დებ ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა სა და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი და-

ბალ სა ზო გა დოებ რივ ნდო ბა ზე. თუმ ცა, ამ მხრივ, გან სა კუთ რე ბუ ლი 

სიმ ძაფ რით გა მოირ ჩე ვა 2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო ან გა რი ში, სა დაც 

პირ და პი რი და მკა ფიო გა ნაც ხა დია კლა ნის არ სე ბო ბას თან და კავ ში-

რე ბით. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლია, რომ სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბას 

სა ბო ლოოდ დაე კარ გა ნდო ბა.214 

„სასამართლო ხელისუფლებას მართავენ ერთეული გავლენია

ნიჯგუფები,რომლებიციუსტიციისუმაღლესისაბჭოსადასასამარ

თლოსთავმჯდომარეებისმეშვეობითაკონტროლებენსისტემას“.215 

213. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის 
შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიში, გვ:443 https://
drive.google.com/file/d/1_VN-AwGDBAc-ocqskoTm0OSPXcrb9Cup/view; [ბოლოს ნანახია 
12.01.2022]. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, 
გვ.94. https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf; [ბოლოს ნანახია 
12.01.2022]. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანაგრიში, 
გვ.135, 141-142;147-148. https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

214. „საქართველოში სასამართლო ხელისუფლების უმთავრესი გამოწვევა მისი 
დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და დაბალი საზოგადოებრივი ნდობაა. 
წლების განმავლობაში მოსამართლეთა შერჩევისა და თანამდებობაზე 
განწესების ხარვეზიანმა წესებმა, საბოლოოდ დაუკარგა ნდობა სასამართლო 
ხელისუფლებას“, საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის 
ანგარიში, გვ:115 https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

215. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში, 
გვ. 115-116. https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022].

https://drive.google.com/file/d/1_VN-AwGDBAc-ocqskoTm0OSPXcrb9Cup/view
https://drive.google.com/file/d/1_VN-AwGDBAc-ocqskoTm0OSPXcrb9Cup/view
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf


125

3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე ფა სე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი გავ ლე ნე ბი გან სა კუთ-

რე ბით შე სამ ჩნე ვი იყო სის ტე მის ახა ლი მო სა მარ თლეე ბით და კომ-

პლექ ტე ბა სა თუ ძვე ლი მო სა მარ თლეე ბის გა და ნიშ ვნის პრო ცეს ში, 

რა მაც სა ბო ლოოდ სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის კონ სტი ტუ ციის 

კრი ტე რიუ მებ თან შეუ სა ბა მო მო სა მარ თლეე ბით და კომ პლექ ტე ბა გა-

მოიწ ვია.216 

პო ლი ტი კურ პარ ტიებს შო რის 2021 წლის 19 აპ რილს, ევ რო კავ ში-

რის შუა მავ ლო ბით, პარ ლა მენ ტში გა ფორ მდა შე თან ხმე ბა, ცნო ბი ლი 

„შარ ლ-მი შე ლის დო კუ მენ ტით“217, რომ ლის მი ხედ ვი თაც შე თან ხმე-

ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ აუ ცი ლე ბელ სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე-

ბამ დე დროე ბით უნ და შე ჩე რე ბუ ლი ყო უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში მო-

სა მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცე სი. მიუ ხე და ვად ამი სა, ეს პრო ცე სი 

მაინც გაგ რძელ და218 და სა ბო ლოოდ დას რულ და 12 ივ ლისს, პარ ლა-

მენ ტის მიერ 6 მო სა მარ თლის ფორ სი რე ბუ ლი წე სით არ ჩე ვით, მწვა-

ვე სიტ ყვიე რი და ფი ზი კუ რი და პი რის პი რე ბის ფონ ზე.219 

216. „საზოგადოებამ ნათლად დაინახა, რომ გარკვეულ კანდიდატებს კომპეტენციის 
მნიშვნელოვანი ნაკლებობა ჰქონდათ, წარსული ქმედებების გამო კითხვის ქვეშ 
იდგა მათი კეთილსინდისიერება და, ამის მიუხედავად, ისინი თანამდებობაზე 
მაინც გამწესდნენ. ეს ნათელი დასტურია იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღება 
კონსტიტუციით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს კი არა, რაღაც სხვა ინტერესებსა და 
შეთანხმებებს ეფუძნებოდა“, Ibid. გვ. 115-116. 

217. სამომავლო გზა საქართველოსთვის https://docs.rferl.org/ka-GE/2021/04/18/7724addb-
bd54-4563-8147-6fde36aa3b03.pdf [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

218. საქართველოს პარლამენტი – საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
2021 წლის 17 ივნისის N2 წარდგინება „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეთა წარდგენის შესახებ“, 25 ივნისი, 2021. https://info.parliament.
ge/#law-drafting/22419 [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

219. საქართველოს პარლამენტი – პარლამენტმა საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეობის 6 კანდიდატს დაუჭირა მხარი, 12 ივლისი, 2021, 
https://parliament.ge/media/news/parlamentma-sakartvelos-uzenaesi-sasamart-
los-mosamartleobis-6-kandidats-dauchira-mkhari?fbclid=IwAR0ZgNV1w9sXjBz0O-
AB3CV3MHj3rwdVhxaXMzKOm6WJ0MvUCQQG-OfHmmEI [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://docs.rferl.org/ka-GE/2021/04/18/7724addb-bd54-4563-8147-6fde36aa3b03.pdf
https://docs.rferl.org/ka-GE/2021/04/18/7724addb-bd54-4563-8147-6fde36aa3b03.pdf
https://parliament.ge/media/news/parlamentma-sakartvelos-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleobis-6-kandidats-dauchira-mkhari?fbclid=IwAR0ZgNV1w9sXjBz0OAB3CV3MHj3rwdVhxaXMzKOm6WJ0MvUCQQG-OfHmmEI
https://parliament.ge/media/news/parlamentma-sakartvelos-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleobis-6-kandidats-dauchira-mkhari?fbclid=IwAR0ZgNV1w9sXjBz0OAB3CV3MHj3rwdVhxaXMzKOm6WJ0MvUCQQG-OfHmmEI
https://parliament.ge/media/news/parlamentma-sakartvelos-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleobis-6-kandidats-dauchira-mkhari?fbclid=IwAR0ZgNV1w9sXjBz0OAB3CV3MHj3rwdVhxaXMzKOm6WJ0MvUCQQG-OfHmmEI
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ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

პრო ცესს ბოი კო ტი გა მოუც ხა დეს ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბი სა და სა მო-

ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ნა წილ მა. დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა 

და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ოფი სის (OSCE/ODIHR) შე ფა სე ბით, „უ ზე-

ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა კან დი და ტე ბი და სა ხელ დნენ 

ისეთ გა რე მო ში, სა დაც სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბა და ბა ლია სა სა მარ-

თლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მოუ კი დებ ლო ბის მი მართ“.220 ამას თან, ან-

გა რიშ ში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია იმა ზე, რომ პარ ლა მენ ტმა 

გააგ რძე ლა მო სა მარ თლე თა კან დი და ტე ბის მოს მე ნა, დაარ ღვია 19 

აპ რი ლის შე თან ხმე ბა და არ შეას რუ ლა შე თან ხმე ბით ნა კის რი ვალ-

დე ბუ ლე ბე ბი.221 

შე თან ხმე ბის დარ ღვე ვა ზე მწვა ვე რეა გი რე ბა ჰქონ და ევ რო კო მი სიის 

პრეს -სპი კერს. მან 14 ივ ლისს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბით ხა ზი 

გაუს ვა, რომ „კენ ჭის ყრა სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის თვის არის 

და კარ გუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა, დაემ ტკი ცე ბი ნა თა ვი სი ერ თგუ ლე ბა 

სა სა მარ თლო სის ტე მის ჭეშ მა რი ტი და ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე ფორ-

მის მი მართ. ეს მოვ ლე ნე ბი შეი ცავს ზია ნის მი ყე ნე ბის საფ რთხეს სა-

სა მარ თლოს და მოუ კი დებ ლო ბი სა და სა ზო გა დოე ბის ნდო ბის თვის“. 

მე ტიც, გან ცხა დე ბის თა ნახ მად, ამ ნა ბიჯ მა, შე საძ ლოა, უარ ყო ფი თად 

იმოქ მე დოს სა ქარ თვე ლოს თვის მაკ რო- ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის 

220. Supra, სქოლიო 212, გვ.3. https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf 
[ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

221. „მხარეების მიერ 19 აპრილის შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები არ 
შესრულდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა მიმდინარე დანიშვნებსა 
და კანონმდელობის მიღებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმართული უნდა 
ყოფილიყო საკანონმდებლო ბაზის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან 
სრულ შესაბამისობაში მოსაყვანად. რადგან პარლამენტმა ვერ მოახერხა 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალური სამართლებრივი საფუძვლით 
უზრუნველყოფა, რის საფუძველზეც იგი შეწყვეტდა მიმდინარე ვაკანსიებზე 
კანდიდატთა წარდგენის პროცესს. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ განაგრძო 
კანდიდატთა წარდგენის პროცესი პირველ კონკურსში (ცხრა ვაკანტურ 
ადგილზე)“. Ibid. 

https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

მეო რე ტრან შის გა მო ყო ფა ზე, რა საც ევ რო კავ ში რის მოქ მე დი პროგ-

რა მა ით ვა ლის წი ნებს.222 

შე თან ხმე ბის დარ ღვე ვით მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნა მკაც რად გააკ-

რი ტი კა ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საელ ჩომ თბი ლის ში. გან-

ცხა დე ბა ში ხაზ გას მუ ლია ამ გვა რი ნაჩ ქა რე ვი და ცალ მხრი ვი პრო ცე-

სით გა მოწ ვეუ ლი კონ კრე ტუ ლი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი. შე დე გე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, საელ ჩომ მიიჩ ნია, რომ „გადაწყვეტილებაარის

მნიშვნელოვანი დაკარგული შესაძლებლობა საქართველოს სასა

მართლოსისტემისმიმართნდობისგაძლიერებისადადემოკრატიუ

ლიგანვითარებისკუთხით“.223 

აღ ნიშ ნულ პრო ცესს ასე ვე გა მოეხ მაუ რა აშ შ-ის სა ხელ მწი ფო მდი-

ვა ნი ენ ტო ნი ბლინ კე ნი. მი სი გან ცხა დე ბით, „აშშღრმადარისშეწუ

ხებულისაქართველოსპარლამენტისმიერუზენაესისასამართლოს

მოსამართლეთაკანდიდატებისდამტკიცებისგამო,რაცეწინააღმდე

გება 19 აპრილის შეთანხმებას. ამბიციური სასამართლორეფორმა

კრიტიკულადმნიშვნელოვანიასაქართველოსწარმატებისთვის“.224 

არ სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი სა მო სა მარ თლო კლა ნის გავ ლე-

ნე ბის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში შეღ წე ვა ზეც საუბ რო ბენ.225 

222. European Union in Georgia – https://www.facebook.com/europeanunioningeorgia/
posts/4082993781816098 [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

223. US Embassy Tbilisi, 15 July, 2021, https://www.facebook.com/usingeo/
posts/10159347287372954 [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

224. პირველი არხი – 16 ივლისი, 2021, https://1tv.ge/news/entoni-blinkeni-ashsh-ghr-
mad-shewukhebulia-saqartvelos-parlamentis-mier-uzenaesi-sasamartlos-mosamart-
leta-damtkicebis-gamo-rac-ewinaaghmdegeba-19-aprilis-shetankhmebas/ [ბოლოს 
ნანახია 12.01.2022].

225. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო – სასამართლო სისტემის 
მდგომარეობა 2016-2020 წლები, ოქტომბერი 2020 https://transparency.ge/ge/post/
sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi?fbclid=IwAR1t7ZxueyfvZd1AvY-
VtRIGumxjjxKBj42-zKRPGF-bfdr9egQKAbl3tPec [ბოლოს ნანახია 12.01.2022].

https://www.facebook.com/europeanunioningeorgia/posts/4082993781816098
https://www.facebook.com/europeanunioningeorgia/posts/4082993781816098
https://www.facebook.com/usingeo/posts/10159347287372954
https://www.facebook.com/usingeo/posts/10159347287372954
https://1tv.ge/news/entoni-blinkeni-ashsh-ghrmad-shewukhebulia-saqartvelos-parlamentis-mier-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleta-damtkicebis-gamo-rac-ewinaaghmdegeba-19-aprilis-shetankhmebas/
https://1tv.ge/news/entoni-blinkeni-ashsh-ghrmad-shewukhebulia-saqartvelos-parlamentis-mier-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleta-damtkicebis-gamo-rac-ewinaaghmdegeba-19-aprilis-shetankhmebas/
https://1tv.ge/news/entoni-blinkeni-ashsh-ghrmad-shewukhebulia-saqartvelos-parlamentis-mier-uzenaesi-sasamartlos-mosamartleta-damtkicebis-gamo-rac-ewinaaghmdegeba-19-aprilis-shetankhmebas/
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi?fbclid=IwAR1t7ZxueyfvZd1AvYVtRIGumxjjxKBj42-zKRPGF-bfdr9egQKAbl3tPec
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi?fbclid=IwAR1t7ZxueyfvZd1AvYVtRIGumxjjxKBj42-zKRPGF-bfdr9egQKAbl3tPec
https://transparency.ge/ge/post/sasamartlo-sistemis-mdgomareoba-2016-2020-clebi?fbclid=IwAR1t7ZxueyfvZd1AvYVtRIGumxjjxKBj42-zKRPGF-bfdr9egQKAbl3tPec
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ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას იზია რებს სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე-

ლიც. უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეე ბის არ ჩე ვის წე სის შე-

სა ხებ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის კონ სტი ტუ ციუ რი სარ ჩე ლის გან ხილ ვი-

სას, მან ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლა სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში 

მიმ დი ნა რე პა რა ლე ლურ პრო ცე სებ ზე. კერ ძოდ, სა ხალ ხო დამ ცვე-

ლი აპე ლი რებს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში გა ჩე ნილ ორ ვა-

კან სია ზე, რო მე ლიც უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს კვო ტით ორ მა მო სა-

მარ თლემ შეავ სო.226 ორი ვე შემ თხვე ვა ში გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღეს 

უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს პლე ნუ მის იმ მო სა მარ თლეებ მა, რომ ლე-

ბიც, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მტკი ცე ბით, უშუა ლოდ იყ ვნენ დაინ ტე რე-

სე ბულ ნი, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კონ სტი ტუ ციუ რი სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო-

ფი ლე ბუ ლი ყო.227 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლი გან სა კუთ რე ბით უს ვამს ხაზს იმ ფაქტს, რომ 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს სწო რედ ამ ორ მა მო სა მარ თლემ 

გა დაწ ყვი ტა სა ხალ ხო დამ ცვე ლის კონ სტი ტუ ციუ რი სარ ჩე ლის ბე-

დი – სწო რედ მათ, თა ნა მოაზ რე ორ მო სა მარ თლეს თან ერ თად,228 

226. 2020 წლის აპრილსა და ივნისში უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა 
საკონსტიტუციო სასამართლოს ორი მოსამართლე, ხვიჩა კიკილაშვილი და ვასილ 
როინიშვილი აირჩია. 

227. „საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის ასარჩევად გამართულ 
უზენაესი სასამართლოს პლენუმის სხდომას მხოლოდ 18 წევრი ესწრებოდა, 
რომელთაგან არჩეული იყო ან იმ დროისათვის მონაწილეობდა უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლის შერჩევის პროცესში იმ წესის საფუძველზე, 
რომელიც გასაჩივრებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში. შესაბამისად, 
პლენუმის 17 წევრი უშუალოდ იყო დაინტერესებული, რომ უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების შერჩევის წესი არ ყოფილიყო 
არაკონსტიტუციურად ცნობილი“. Supra, სქოლიო 115, გვ. 119. 

228. სარჩელის დაკმაყოფილებას მხარი არ დაუჭირეს მოსამართლეებმა: ხვიჩა 
კიკილაშვილმა, მანანა კობახიძემ, მერაბ ტურავამ და ევა გოცირიძემ. 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება 
N3/1/1459,1491, საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს 
პარლამენტის წინააღმდეგ, 30 ივლისი 2020
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

და ნარ ჩე ნი 4 მო სა მარ თლის აზ რის სა წი ნააღ მდე გოდ,229 მიიჩ ნიეს 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს მიერ უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეო ბის 

კან დი და ტე ბის ნო მი ნი რე ბის წე სი კონ სტი ტუ ციას თან შე სა ბა მი სად. 

სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე ფა სე ბით, „საკონსტიტუციო სასამართლოს

გადაწყვეტილება კონსტიტუციის საფუძველზე მიღებული სამარ

თლებრივი აქტი კი არ არის, არამედ მხოლოდ საერთო სასამარ

თლოების გავლენიანი და დაინტერესებული ჯგუფის ინტერესების

გამტარებელიდოკუმენტია“.230 

3.4. სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს დე ლე გი ტი მა ციის  
მთა ვა რი პა რა მეტ რე ბი და სის ტე მუ რი რე ფორ მის  
იმ პე რა ტი ვე ბი 

წი ნამ დე ბა რე მი მო ხილ ვი დან და ანა ლი ზი დან იკ ვე თე ბა, რომ პოს-

ტკო მუ ნის ტუ რი ტრან ზი ციის ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლო 

შტოს მთა ვა რი პრობ ლე მა გახ ლდათ, ერ თი მხრივ, ში და ინ სტი ტუ-

ციუ რი ძა ლაუფ ლე ბის კონ ცენ ტრა ცია სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა-

ტიის ელი ტის ხელ ში; მეო რე მხრივ კი, ამ ელი ტის დაქ ვემ დე ბა რე ბა 

პო ლი ტი კუ რი თუ სა ზო გა დოებ რი ვი ძა ლაუფ ლე ბი სა და გავ ლე ნის 

მქო ნე ჯგუ ფებ ზე. 

ინ სტი ტუ ციუ რი მოწ ყო ბის სხვა დას ხვა მო დე ლის გა მოც ვლის მიუ-

ხე და ვად (იუს ტი ციის სა მი ნის ტროს მო დე ლი, იუს ტი ციის საბ ჭოს ევ-

რო პუ ლი მო დე ლის ვა რია ციე ბი), ში ნაარ სობ რი ვად აღ ნიშ ნუ ლი 

მდგო მა რეო ბა არ შეც ვლი ლა. აქამ დე გა ტა რე ბუ ლი სა მო სა მარ თლო 

პერ სო ნა ლის შეც ვლის ზო მე ბიც არ იყო საკ მა რი სი და მოუ კი დე ბე ლი 

229. განხვავებული აზრი მოამზადეს მოსამართლეებმა: ირინე იმერლიშვილმა, გიორგი 
კვერენჩხილაძემ, თეიმურაზ ტუღუშმა და თამაზ ცაბუტაშვილმა. Ibid. 

230. Supra, სქოლიო 115, გვ.122. 



130

ᲛᲝᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲚᲔᲗᲐ ᲗᲐᲜᲐᲛᲓᲔᲑᲝᲑᲐᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲡᲐᲑᲐᲛᲘᲡᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲐ  
ᲗᲔᲝᲠᲘᲣᲚ ᲓᲐ ᲨᲔᲓᲐᲠᲔᲑᲘᲗ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲐᲨᲘ 

სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტის შე საქ მნე ლად და, უმე ტე სად, სა მო სა მარ-

თლო ბიუ როკ რა ტიე ბის ცვლი თა და ამ ბიუ როკ რა ტიას მორ გე ბუ ლი 

მო სა მარ თლე თა კორ პუ სის შექ მნით იყო ნა მოძ რა ვე ბი. 

სა სა მარ თლოს დღე ვან დე ლი მდგო მა რეო ბა ყოვ ლის მომ ცველ რე-

ფორ მას სა ჭი როებს. თუმ ცა ამ რე ფორ მის და გეგ მვი სას აუ ცი ლებ ლად 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია წარ სუ ლის მარ ცხი, ასე ვე, არ სე ბუ ლი მდგო-

მა რეო ბის ანა ლი ზი. 

ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე ფორ მა სა ჭი როებს ფარ თო სა ზო გა დოებ რივ 

და პო ლი ტი კურ კონ სენ სუსს. რე ფორ მა უნ და ეფუძ ნე ბო დეს რეა ლუ-

რად მო ნა წი ლეო ბით პრო ცეს ში მი ღე ბულ სპე ცია ლურ გეგ მას, რო-

მელ საც სა კონ სტი ტუ ციო სა ფუძ ვე ლი ექ ნე ბა და მი სი ძი რი თა დი პა-

რა მეტ რე ბი კონ სტი ტუ ციის შეს წო რე ბით იქ ნე ბა გან საზ ღვრუ ლი. 

რე ფორ მის აღ ნიშ ნულ გეგ მა ში მხო ლოდ ინ სტი ტუ ციუ რი მოწ ყო ბის 

ან მხო ლოდ პერ სო ნა ლის რე ფორ მა არ არის საკ მა რი სი. სა ჭი როა 

ორი ვე კომ პო ნენ ტის ინ ტეგ რი რე ბა და ერ თია ნი, ყოვ ლის მომ ცვე ლი 

ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის პროექ ტის თან მიმ დევ რუ ლად გან-

ხორ ციე ლე ბა. 

სა ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლოს დე ლე გი ტი მა ციის ინ სტი ტუ ციუ რი 

სა ფუძ ვლე ბის სიღ რმი სეუ ლი გა მოკ ვლე ვა და ინ სტი ტუ ციუ რი რე-

ფორ მის ყოვ ლის მომ ცვე ლი კონ ცეფ ციის წარ მოდ გე ნა სცდე ბა წი-

ნამ დე ბა რე კვლე ვის მიზ ნებს. ამ ნაშ რომ ში რე ფორ მის ინ სტი ტუ ციურ 

ას პექ ტებ ზე ყუ რად ღე ბის გა მახ ვი ლე ბა იმი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 

ხა ზი გაეს ვას მჭიდ როდ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი და პერ სო-

ნა ლის რე ფორ მე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით კი, თან ხვედ-

რას რე ფორ მის ამ ორი კომ პო ნენ ტის მიზ ნებს შო რის. 

სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი ნამ დე ბა რე მოკ ლე გან-
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ხილ ვა ში სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო შტოს დე ლე გი ტი მა ციის მთა-

ვარ გა მომ წვევ მი ზე ზად გა მოი ყო სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის 

კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ძა ლაუფ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს სა-

სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის ცენ ტრა ლუ რი 

მი ზა ნი – რო მე ლიც უნ და აერ თია ნებ დეს რო გორც ინ სტი ტუ ციურ, ისე 

პერ სო ნა ლის რე ფორ მას – არის, სულ მცი რე, სა სა მარ თლო ბიუ როკ-

რა ტიის კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის მოშ ლა, ხო ლო უკე თეს 

შემ თხვე ვა ში, სა სა მარ თლო შტოს ორ გა ნი ზა ციის ბიუ როკ რა ტიულ 

მო დელ ზე სრუ ლად უა რის თქმა. 

რე ფორ მის აღ ნიშ ნულ მთა ვარ მი ზან ზე უფ რო და უფ რო მე ტად თან-

ხმდე ბიან სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა და ოპო ზი ციუ-

რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბი. კონ სენ სუ სი, ძი რი თა დად, ფო კუ სი რე-

ბუ ლია სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის -სა მო სა მარ თლო 

კლა ნის – გავ ლე ნის მოშ ლა ზე. რე ფორ მის არ სე ბუ ლი ხედ ვე ბი, ძი რი-

თა დად, მიე მარ თე ბა იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭოს. თუმ ცა, რო გორც 

აღ ვნიშ ნეთ, სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის-

თვის იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რე ფორ მა აუ ცი ლე ბე ლია, მაგ რამ 

საკ მა რი სი არ არის. 

იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს რე ფორ მა აუ ცი ლე ბე ლია, ერ თი მხრივ, 

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის ხელთ არ სე ბუ ლი მო სა მარ-

თლე თა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის დე კონ ცენ ტრა ციი-

სათ ვის, მა თი სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ ჩა მორ თმე ვის თვის. მეო რე 

მხრივ კი, სა ჭი როა თა ვად სა სა მარ თლო შტო ზე სა ზო გა დოებ რი ვი 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის დამ კვიდ რე ბა, რამ-

დე ნა დაც იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს არა მო სა მარ თლე წევ რე ბის 

ინ სტი ტუ ტი ამ მი ზანს საერ თოდ ვერ უზ რუნ ველ ყოფს. 

რე ფორ მა შეიძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს იუს ტი ციის საბ ჭოს მო დე ლის 
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ფარ გლებ ში, ასე ვე, შე საძ ლე ბე ლია სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ-

რი ორ გა ნი ზა ციის მო დე ლის ცვლი ლე ბაც. ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში, 

უნ და მოი შა ლოს სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის ძა ლაუფ-

ლე ბის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. 

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ძა ლაუფ ლე ბა ინ სტი ტუ ციო ნა ლი-

ზე ბუ ლია არა მხო ლოდ იუს ტი ციის საბ ჭო ში, არა მედ სა სა მარ თლოს 

თავ მჯდო მა რეე ბის ძა ლაუფ ლე ბა შიც. შე სა ბა მი სად, ამ ძა ლაუფ ლე ბის 

მოშ ლას, სა თა ნა დო ინ სტი ტუ ციურ რე ფორ მას თან ერ თად, სჭირ დე ბა 

პერ სო ნა ლის რე ფორ მაც. მხო ლოდ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სა და 

თან მიმ დევ რუ ლი, ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მით იქ ნე-

ბა შე საძ ლე ბე ლი სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ხელ ში კონ ცენ-

ტრი რე ბუ ლი ძა ლაუფ ლე ბის მოშ ლა. 

ამ მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ელი ტუ რი 

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტია თა ვის ძა ლაუფ ლე ბას ინ დი ვი დუა-

ლუ რი მო სა მარ თლის ყო ველ დღიურ საქ მია ნო ბა ზე სწო რედ თავ-

მჯდო მა რეე ბის მეშ ვეო ბით იყე ნებს. ამ რი გად, არ სე ბით რე ფორ მას 

სა ჭი როებს სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ძა ლაუფ ლე ბის ის ინ-

სტი ტუ ციუ რი ას პექ ტე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად აზია ნებს 

სა სა მარ თლოს ში და და მოუ კი დებ ლო ბას და ინ დი ვი დუა ლუ რი მო სა-

მარ თლეე ბის ელი ტი სად მი დაქ ვემ დე ბა რე ბის მთა ვა რი საყ რდე ნია. 

სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბის ინ სტი ტუ ციო ნა ლი ზე ბუ ლი ძა-

ლაუფ ლე ბის მო საშ ლე ლად აუ ცი ლე ბე ლია შემ დე გი ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე ფორ მე ბი: თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნის, კა რიე რუ ლი წინ სვლის, 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი; წვდო მა სა სა მარ თლო შტოს 

მმარ თველ პო ზი ციებ ზე (მა გა ლი თად, იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო-

ში არ ჩე ვის წე სი და პი რო ბე ბი); დის კრე ციუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 

ფარ გლე ბი საქ მე თა გა ნა წი ლე ბა სა და მო სა მარ თლის ჩა მო შო რე ბა ზე 
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კონ კრე ტუ ლი საქ მის გან ხილ ვი დან; დის კრე ციუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-

ბის ფარ გლე ბი ინ დი ვი დუა ლუ რი მო სა მარ თლის კა რიე რუ ლი წინ-

სვლის, წა ხა ლი სე ბი სა და დის ციპ ლი ნუ რი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე. 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მე ბი შე დეგს ვერ მოი ტანს, თუ 

პერ სო ნა ლის რე ფორ მას თან ერ თად არ გან ხორ ციელ და. ამ დე ნად, 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პროგ რა მა პრიო რი ტე ტად უნ და ისა ხავ-

დეს სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეე ბი სა და ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი-

ტის სხვა ცენ ტრა ლუ რი ფი გუ რე ბის შე მოწ მე ბას. 

სა სა მარ თლო შტოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მის სრუ ლი კონ ცეფ ციის 

შე მო თა ვა ზე ბა არ არის ამ კვლე ვის მი ზა ნი, მაგ რამ ქვე მოთ წარ მოდ-

გე ნილ რე კო მენ და ციებ ში და მა ტე ბით გან ვი ხი ლავთ ინ სტი ტუ ციუ რი 

რე ფორ მის იმ დე ტა ლებს, რომ ლე ბიც აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი 

იქ ნე ბა პერ სო ნა ლის რე ფორ მი სათ ვის. კერ ძოდ, შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის შექ-

მნის, შე მად გენ ლო ბის, უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის სა-

კით ხებს. 

3.3. მო სა მარ თლე თა თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის  
შე მოწ მე ბა სა ქარ თვე ლო ში – ძი რი თა დი რე კო მენ და ციე ბი 

ა)კონსტიტუციურიმანდატი

სა კონ სტი ტუ ციო შეს წო რე ბა კონ სტი ტუ ციის გარ და მა ვალ დე ბუ-

ლე ბებ ში უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის არ-

ჩეუ ლი ფორ მის გან ხორ ციე ლე ბის მან დატს; ასე ვე, ამის თვის აუ ცი-

ლე ბელ დროე ბით შეზ ღუდ ვებს სა სა მარ თლო და მოუ კი დებ ლო ბის 

ინ დი ვი დუა ლურ და ინ სტი ტუ ციურ გა რან ტიებ ზე – კერ ძოდ, უვა დოდ 

გამ წე სე ბუ ლი მო სა მარ თლის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ-
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რით თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ამას-

თან, უნ და აზუს ტებ დეს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კრი ტე რიუ მებს, 

პრო ცე დუ რებ სა და პრო ცე დუ რულ გა რან ტიებს; ასე ვე შე სა ბა მი სო-

ბის შე მოწ მე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის 

მან დატს და მათ შემ დგომ ინ ტეგ რა ციას რე ფორ მი რე ბულ სა სა მარ-

თლო სის ტე მა ში. 

კონ სტი ტუ ციის გარ და მა ვალ დე ბუ ლე ბებ ში ასე ვე ცხა დად უნ და იყოს 

გან საზ ღვრუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ-

თლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვლე ბი. 

ინ სტი ტუ ციუ რი რე კონ სტრუქ ციის გეგ მი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე-

ბე ლია სა ჭი რო გახ დეს ცვლი ლე ბე ბი კონ სტი ტუ ციის ძი რი თად დე ბუ-

ლე ბებ შიც. კერ ძოდ, შეს წორ დეს მო სა მარ თლედ გამ წე სე ბის პი რო ბე-

ბი, ვა და, იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს, უზე ნაე სი და სა კონ სტი ტუ ციო 

სა სა მარ თლოე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბებ სა და ორ გა ნი ზა ციას თან და-

კავ ში რე ბუ ლი კონ სტი ტუ ციუ რი ნორ მე ბი. 

ბ)მოსამართლეებისთანამდებობასთანშესაბამისობის

შემოწმებისმიზნები

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ნათ ლად გა ნი საზ ღვროს მო სა მარ თლეე ბის 

თა ნამ დე ბო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის მიზ ნე ბი და მკა ფიოდ 

დაუ კავ შირ დეს სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო სის ტე მის ინ სტი ტუ ციურ 

რე კონ სტრუქ ციას. შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ძი რი თა დი შე დე გი უნ-

და იყოს სა სა მარ თლო სის ტე მის გა თა ვი სუფ ლე ბა სა მო სა მარ თლო 

ბიუ როკ რა ტიის მოქ მე დი ელი ტის, ე.წ. სა მო სა მარ თლო კლა ნის, გავ-

ლე ნის გან. მიუ ხე და ვად ამი სა, დაუშ ვე ბე ლია, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბამ სა დამ სჯე ლო/ პე ნო ლო გიუ რი მიზ ნე ბი შეი თავ სოს. 

ცხა დია, ეს არ ნიშ ნავს, რომ და ნა შაუ ლის ან დის ციპ ლი ნუ რი გა დაც-
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დო მის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში კლა ნის წევ რი ან სხვა მო სა მარ-

თლე უნ და გა თა ვი სუფ ლდეს პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან. თუმ ცა ამ გვა რი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა ვერ იქ ნე ბა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე-

ბის პრო ცე სის მი ზა ნი. 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო-

ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა მაქ სი მა ლუ რად უნ და დაი ცა ლოს სან ქციის 

ში ნაარ სი სა და მიზ ნობ რიო ბის გან. პრო ცე დუ რუ ლი სა მარ თლია ნო-

ბის გა რან ტიე ბი და ინ დი ვი დუა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა 

სა მარ თლიან პრო ცეს ში უნ და გა მო რიც ხავ დეს კო ლექ ტიურ პა სუ ხის-

მგებ ლო ბას, მხო ლოდ ე.წ. „კლან თან“ მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის ნიშ ნით. 

გ)მოსამართლეთათანამდებობასთანშესაბამისობისშემოწმების

ფორმისარჩევანი

არ ჩე ვა ნი მო სა მარ თლე თა ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი სა და გა და მოწ მე ბის 

პრო ცე დუ რებს შო რის, შე საძ ლოა, არც ისე დრა მა ტუ ლი იყოს, რო-

გორც ერ თი შე ხედ ვით ჩანს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ხე ლა ხა-

ლი და ნიშ ვნი სას არ სე ბუ ლი მო სა მარ თლე თა კორ პუ სი მო ვა ლეო ბის 

შეს რუ ლე ბას აგ რძე ლებს, შე საძ ლოა, ეს პრო ცე სი გა რეგ ნუ ლად გა-

და მოწ მე ბის პრო ცე სის გან არც კი გან სხვავ დე ბო დეს. 

სა ბო ლოოდ, მაქ სი მა ლუ რი ეფექ ტია ნო ბი სათ ვის, ორი ვე ფორ-

მა მოით ხოვს სწრა ფად გან ხორ ციე ლე ბას. ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნი სას 

დროის შეზ ღუდ ვა შე და რე ბით მკაც რი შეიძ ლე ბა იყოს. თუმ ცა, თუ 

წი ნას წა რი შე ფა სე ბით, არ სე ბობს პრო ცე სის ადეკ ვა ტურ დრო ში გან-

ხორ ციე ლე ბის რე სურ სი, მა შინ აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტი ვერ გა მოდ გე-

ბა ხე ლახ ლა და ნიშ ვნის არ ჩე ვის სა წი ნააღ მდე გოდ. 

ნე ბის მიერ შემ თხვე ვა ში, არ ჩე ვა ნი ამ ორი სა ხის პრო ცე დუ რას შო-

რის, მეტ წი ლად, კონ ტექ სტუა ლუ რი ფაქ ტო რე ბით არის ნა კარ ნა ხე ვი. 
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პირ ველ ნა წილ ში ჩა ტა რე ბუ ლი შე და რე ბი თი და თეო რიუ ლი ანა ლი-

ზის სა ფუძ ველ ზე, შეგ ვიძ ლია გა მოვ ყოთ რამ დე ნი მე კონ ტექ სტუა ლუ-

რი ფაქ ტო რი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის ფორ მის არ ჩე ვი სას მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა: 

•	 პოლიტიკური ნების სიმტკიცის ხარისხი – რად გან შე სა ბა მი სო-

ბის შე მოწ მე ბის დაწ ყე ბა მოით ხოვს სა კონ სტი ტუ ციო შეს წო რე ბას, 

იგუ ლის ხმე ბა, რომ პო ლი ტი კუ რი ნე ბა მი სი გან ხორ ციე ლე ბის თვის 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი და წო ნა დია. თუმ ცა, ამის მიუ ხე და ვად, ფორ მა-

ლუ რი გა გე ბით სა კონ სტი ტუ ციო უმ რავ ლე სო ბის მიღ მა, შე საძ ლოა 

არ სე ბობ დეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი წი ნააღ მდე გო ბე ბი, 

რო მელ თა გაუთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის 

პრო ცე სის ჩა ვარ დნას გა მოიწ ვევს. ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის ფორ მა 

მხო ლოდ მა შინ უნ და შეირ ჩეს, რო ცა მის წი ნააღ მდეგ ისე თი ან-

გა რიშ გა სა წე ვი პო ლი ტი კუ რი წი ნააღ მდე გო ბა არ არ სე ბობს, რო-

მელ საც პო ტენ ციუ რად პრო ცე სის სა ბო ტა ჟი შეეძ ლე ბა; 

•	 შესაბამისობისშემოწმებისადმი/სასამართლოსრეკონსტრუქციი

სადმიშესაძლოინსტიტუციურიდასხვაწინააღმდეგობისრისკე

ბი – რამ დე ნა დაც წი ნააღ მდე გო ბა სა სა მარ თლოს შიგ ნით, ასე ვე 

სხვა სა ხე ლი სუფ ლე ბო ინ სტი ტუ ტე ბი დან, იუ რი დიუ ლი პრო ფე სიის 

და სა ზო გა დოე ბის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტი დან გარ დაუ ვა ლია, უნ და 

შე ფას დეს აღ ნიშ ნულ წი ნააღ მდე გო ბა თა საფ რთხის ხა რის ხი, შე-

სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის თი თოეუ ლი ფორ მის არ ჩე ვის შემ თხვე-

ვა ში. უპი რა ტე სო ბა უნ და მიე ნი ჭოს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის იმ 

ფორ მას, რო მე ლიც ყვე ლა ზე უკე თე სად იძ ლე ვა ამ საფ რთხეე ბის 

დაძ ლე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. 

•	 ადამიანურიდამატერიალურირესურსისშეფასება – აქ მნიშ ვნე-

ლო ვა ნია პრო ცე სის გან ხორ ციე ლე ბის თვის სა ჭი რო ბიუ როკ რა-
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ტიუ ლი და მა ტე რია ლუ რი რე სურ სის შე ფა სე ბა. ამას თან, პირ ველ 

რიგ ში და უფ რო მე ტად, პრო ცე სის შე დე გად გა მო თა ვი სუფ ლე ბულ 

თა ნამ დე ბო ბა თა შევ სე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ადეკ ვა ტურ დრო ში. აქ 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ ხე ლახ ლა და ნიშ ვნი სას, შე საძ ლე ბე-

ლია, უფ რო მე ტი სა მო სა მარ თლო ვა კან სიის შევ სე ბის აუ ცი ლებ-

ლო ბა გაჩ ნდეს მოკ ლე დრო ში, ვიდ რე გა და მოწ მე ბის პრო ცეს ში. 

თუ არ ჩე ვა ნი კეთ დე ბა პრო ცეს ში უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა ჩარ-

თვა სა და მათ გამ წე სე ბა ზე სა მო სა მარ თლო თა ნამ დე ბობ ზე, ასე ვე 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ამ პირ თა შერ ჩე ვის და მა თი სა თა ნა დოდ 

უზ რუნ ველ ყო ფის გა რან ტიე ბის გან გრძო ბი თო ბა, მათ შო რის, სა-

თა ნა დო საერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის მხრი ვაც. 

•	 საერთაშორისო ჩართულობისდახმარების ხარისხი და ხან

გრძლივობა – და საწ ყის ში ვე უნ და გა ნი საზ ღვროს, რამ დე ნად 

არის და მო კი დე ბუ ლი პრო ცე სის გან ხორ ციე ლე ბა და მი სი შე დე-

გე ბის გან გრძო ბა დი შე ნარ ჩუ ნე ბა საერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა ზე. 

უნ და გა ნი საზ ღვროს, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა თუ არა, აუ ცი ლებ ლად 

მიჩ ნეუ ლი საერ თა შო რი სო დახ მა რე ბის ადეკ ვა ტუ რი ხა რის ხი თა 

და დროით მო ბი ლი ზე ბა და შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

•	 შესაბამისობის შემოწმების პროცესში გამოსაყენებელი ინფორ

მაციის ხასიათი და მისი მოპოვებისა და დამუშავების რისკე

ბი – შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კრი ტე რიუ მე ბი დან გა მომ დი ნა-

რე, გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად გან სხვა ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის 

მო პო ვე ბა და და მუ შა ვე ბა იქ ნე ბა სა ჭი რო. ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის 

პრო ცეს ში ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბი სა და და მუ შა ვე ბის ტვირ თი 

მცირ დე ბა, რად გან მტკი ცე ბის ტვირ თი კან დი დატ ზე გა და დის. გა-

და მოწ მე ბის პრო ცეს ში ინ ფორ მა ციის მო პო ვე ბი სა და და მუ შა ვე-

ბის სირ თუ ლემ, შე საძ ლოა, მნიშ ვნე ლოვ ნად შეა ფერ ხოს /დაა ზია-

ნოს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სი. 
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ამ რი გად, ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცე სის არ სე ბი თი გან სხვა ვე ბა 

გა და მოწ მე ბის გან, რო მე ლიც პრო ცე დუ რუ ლად შეუძ ლე ბე ლია შეი-

ფუ თოს, არის მტკი ცე ბის ტვირ თი. ამ დროს თა ნამ დე ბო ბას თან შე-

სა ბა მი სო ბა – კერ ძოდ, დად გე ნილ კრი ტე რიუ მებ თან მი მარ თე ბით 

– თა ვად მო სა მარ თლეო ბის კან დი და ტის სამ ტკი ცე ბე ლია. რო გორც 

ზე მოთ მი ვუ თი თეთ, აღ ნიშ ნულ მა ხა სია თე ბელს ახ ლავს რო გორც 

უპი რა ტე სო ბა, ასე ვე რის კე ბი, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის 

სა თა ნა დოდ და დროუ ლად გან ხორ ციე ლე ბის მხრივ. ამ რის კე ბის შე-

წონ ვა აუ ცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა ოპ ტი მა ლუ რი არ ჩე ვა ნის გა სა კე თებ ლად. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცეს ში, მტკი ცე ბის 

ტვირ თის მო ნაც ვლეო ბა არ ღვევს პრო ცე დუ რუ ლი სა მარ თლია ნო ბის 

მოთ ხოვ ნე ბის ბა ლანსს. შე სა ბა მი სად, რთუ ლი იქ ნე ბა იმ გვა რი პრო-

ცე დუ რის შექ მნა, რო მე ლიც სრუ ლად იქ ნე ბა თავ სე ბა დი ადა მია ნის 

უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს მიერ დად გე ნილ სტან დარ-

ტებ თან. ამ მხრივ, უფ რო ოპ ტი მა ლურ /უ საფ რთხო გზად მო ჩანს იმ 

სტან დარ ტე ბის დაც ვა, რომ ლე ბიც ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა 

სა სა მარ თლომ ალ ბა ნე თის მი მართ გა და მოწ მე ბის პრო ცე დუ რებ თან 

მი მარ თე ბით დაად გი ნა. 

ალ ტერ ნა ტიუ ლად, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფომ უნ და გა რის კოს და 

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს წი ნა შე დაა სა ბუ თოს, რომ სა სა მარ თლოს 

დე ლე გი ტი მა ცია- დის ფუნ ქციით შექ მნი ლი მძი მე კონ ტექ სტი თა ნა-

ზო მიერს ხდის ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის პრო ცეს ში პრო ცე დუ რუ ლი გა-

რან ტიე ბის სტან დარ ტის და წე ვას. რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლოს აქ არ 

ექ ნე ბა უკ ვე დად გე ნი ლი პრე ცე დენ ტი, სა სა მარ თლოს მიერ ამ არ გუ-

მენ ტა ციის უარ ყო ფის საფ რთხეც მა ღა ლია. 

ამ კრი ტე რიუ მე ბით თუ შე ვა ფა სებთ, ხე ლა ხა ლი და ნიშ ვნის ფორ მის 

არ ჩე ვა, სა ქარ თვე ლო ში დღეს არ სე ბულ პი რო ბებ ში, პრობ ლე მუ რი 



139

3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

იქ ნე ბა პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არა სა თა ნა დო სიმ ტკი ცის გა მო. მო სა-

ლოდ ნე ლია ასე ვე ე.წ. სა მო სა მარ თლო კლა ნის და მას თან და კავ ში-

რე ბუ ლი სო ცია ლუ რი თუ პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბის (მათ შო რის, იუ-

რი დიუ ლი პრო ფე სიის შიგ ნით) მხრი დან მძლავ რი წი ნააღ მდე გო ბა 

და პრო ცე სის სა ბო ტა ჟი. მო ცე მულ პი რო ბებ ში არ ჩანს არც წარ მა-

ტე ბუ ლი პრო ცე სის თვის სა ჭი რო ადეკ ვა ტუ რი ად გი ლობ რი ვი რე სურ-

სი თუ საერ თა შო რი სო დახ მა რე ბა. საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რე ბი 

იმედ გაც რუე ბულ ნი არიან მა თი წი ნა დი დი ძა ლის ხმე ვე ბის მარ ცხით 

და რთუ ლი იქ ნე ბა მა თი სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბის მიღ წე ვა. 

თუმ ცა, მეო რე მხრივ, ეს ფაქ ტო რე ბი ხელს შეუშ ლის გა და მოწ მე ბის 

პრო ცეს საც. ასე ვე, შეიძ ლე ბა თა ვი იჩი ნოს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ციის 

მო პო ვე ბის პრობ ლე მამ. შე დე გად, პრო ცე დუ რუ ლი გა რან ტიე ბის მა-

ღა ლი ხა რის ხის პი რო ბებ ში, ე.წ. სა მო სა მარ თლო კლა ნი, შე საძ ლოა, 

დაუძ ვრეს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის ფილტრს, რაც სა ბო ლოოდ 

პრო ცე სის მარ ცხის ტოლ ფა სი იქ ნე ბა. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ სა სა მარ თლოს სრულ და ყოვ ლის მომ-

ცველ ინ სტი ტუ ციურ რე კონ სტრუქ ციამ დე – რომ ლის ნა წი ლიც უნ და 

იყოს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის რო მე ლი მე ფორ მა – გა სა წე ვია 

სა თა ნა დო მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შაოე ბი, აქ აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბე ბის 

შექ მნის მიზ ნით. 

ეს კი ნიშ ნავს, რომ სა თა ნა დო ძა ლის ხმე ვის გა წე ვის შემ თხვე ვა ში, 

ასე ვე მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რეო-

ბის ცვლი ლე ბის კვალ დაკ ვალ, ეს კონ ტექ სტუა ლუ რი ფაქ ტო რე ბიც 

შეიც ვლე ბა. შე სა ბა მი სად, არ ჩე ვა ნი აქ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ფაქ ტო რე-

ბის /კრი ტე რიუ მე ბის სა ფუძ ველ ზე, სწო რედ შეც ვლილ გა რე მოე ბა თა 

ფონ ზე იქ ნე ბა გა სა კე თე ბე ლი. 

თუ და ვუშ ვებთ, რომ სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მი კონ სტი-
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ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის კენ დაიწ ყებს ქმე დი თი ნა-

ბი ჯე ბის გა დად გმას და ამის თვის იარ სე ბებს საკ მა რი სი პო ლი ტი კუ რი 

კონ სენ სუ სიც და საერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რაც, სა სა მარ თლოს რე-

კონ სტრუქ ციის პრო ცეს ში შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის ორი ვე ფორ მის გა მო ყე ნე ბა. 

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ პერ სო ნა ლის რე ფორ მის ძი რი თა დი სა-

მიზ ნე ჯგუ ფი სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტაა – ყვე ლა დო ნის 

სა სა მარ თლოს (უ ზე ნაე სის და სა კონ სტი ტუ ციოს ჩათ ვლით), მა თი კო-

ლე გიე ბი სა და პა ლა ტე ბის თავ მჯდო მა რეე ბი და იუს ტი ციის უმაღ ლე სი 

საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ რე ბი – რე კო მენ დე ბუ ლი იქ ნე ბა ხე ლახ ლა 

და ნიშ ვნის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა, გა და მოწ მე ბას თან კომ ბი ნა ცია-

ში. კერ ძოდ, რე ფორ მის ფარ გლებ ში, ყვე ლა დო ნის სა სა მარ თლოს, 

პა ლა ტის, კო ლე გიის თავ მჯდო მა რე და იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 

წევ რი უნ და გა თა ვი სუფ ლდეს და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან. 

თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რი შეი ნარ ჩუ ნებს მო სა მარ-

თლის სტა ტუსს და დაექ ვემ დე ბა რე ბა გა და მოწ მე ბის პრო ცესს. გა და-

მოწ მე ბის პრო ცე სის წარ მა ტე ბით დაძ ლე ვის შემ თხვე ვა ში, პირს უნ და 

მიე ცეს შე საძ ლებ ლო ბა, დაი კა ვოს ის ბიუ როკ რა ტიუ ლი თა ნამ დე ბო-

ბა ან მი სი ეკ ვი ვა ლენ ტი, რაც მა ნამ დე ეკა ვა, თუ ის დააკ მა ყო ფი ლებს 

კა ნო ნით გან საზ ღვრულ სა თა ნა დო პი რო ბებს. 

ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პერ სო ნა ლის რე ფორ მა უნ და წა რი მარ თოს 

რამ დე ნი მე ფა ზად. კერ ძოდ, პირ ვე ლი ფა ზა მოი ცავს ჩა მოთ ვლი ლი 

ბიუ როკ რა ტიუ ლი თა ნამ დე ბო ბე ბი დან მო სა მარ თლეე ბის გა თა ვი-

სუფ ლე ბას; მეო რე ფა ზა – ბიუ როკ რა ტიუ ლი თა ნამ დე ბო ბე ბი დან გა-

თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო სა მარ თლეე ბის გა და მოწ მე ბის პრო ცესს, მე სა მე 

– უზე ნაე სი და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოე ბის სრუ ლი შე მად გენ-

ლო ბის გა და მოწ მე ბის პრო ცესს, მეოთ ხე – საა პე ლა ციო სა სა მარ-
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თლოე ბის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის გა და მოწ მე ბის პრო ცესს, ხო ლო 

მე ხუ თე ფა ზა მოი ცავს ყვე ლა სხვა მო სა მარ თლის გა და მოწ მე ბის 

პრო ცესს. 

არ სე ბი თია, რომ პერ სო ნა ლის რე ფორ მა მჭიდ რო ვა დებ ში გა ტარ-

დეს. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია პირ ვე ლი სა მი ფა ზის ქმე დი-

თად და სწრა ფად წარ მარ თვა. ოპ ტი მა ლურ ვა დად მიიჩ ნე ვა 6 თვი-

დან ერთ წლამ დე პე რიო დი. ამ პრო ცე სის უფ რო გა ხან გრძლი ვე ბა 

იმის მა ნიშ ნე ბე ლი იქ ნე ბა, რომ ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტა სა სა მარ-

თლო შტო ში პო ზი ციებს ინარ ჩუ ნებს და პრო ცე სის სა ბო ტა ჟის თვის 

ქმე დი თი ბერ კე ტე ბი რჩე ბა. 

პირ ვე ლი სა მი ფა ზის ერ თწლიან მო ნაკ ვეთ ში დას რუ ლე ბის შემ-

თხვე ვა ში, მეოთ ხე და მე ხუ თე ფა ზე ბი, შე საძ ლოა, 12-დან 18 თვემ დე 

გაგ რძელ დეს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დროი თი შეზ ღუდ ვა არ-

სე ბი თია ბიუ როკ რა ტიუ ლი ელი ტის მი მართ წარ მარ თულ პრო ცეს ზე, 

ქვე და დო ნის სა სა მარ თლოებ ში პერ სო ნა ლის გა და მოწ მე ბა ზე კი მე-

ტი მოქ ნი ლო ბის სა შუა ლე ბა იქ მნე ბა, რად გან ამ დო ნეებ ზე რე ფორ-

მის სა ბო ტა ჟის ნაკ ლებ ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს და რე ფორ-

მი სად მი წი ნააღ მდე გო ბაც მე ტად დაძ ლე ვა დია. 

დ)მიმართებაგარდამავალიპერიოდისსამართლიანობისსხვამე

ქანიზმებთან

სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მის მზარ დი ავ ტოკ რა ტი ზა ციის 

ფონ ზე, შეიძ ლე ბა ვი ვა რაუ დოთ, რომ აქ გან ხი ლუ ლი შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის ზო მა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ დღე ვან დე ლი რე-

ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ციი სა და დე მოკ რა ტი ზა ციის შემ თხვე ვა ში. იმის და 

მი ხედ ვით, თუ რო დის და რა პი რო ბებ ში მოხ დე ბა ეს მოვ ლე ნა, შე-

საძ ლოა სა ჭი რო გახ დეს გარ და მა ვა ლი პე რიო დის სა მარ თლია ნო ბის 
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სხვა მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბაც. კერ ძოდ, სა სა მარ თლოს თან მი მარ-

თე ბით, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას თან კომ ბი ნა ცია ში, სის ხლის სა-

მარ თლებ რი ვი და დის ციპ ლი ნუ რი მე ქა ნიზ მე ბის გარ და, შე საძ ლე ბე-

ლია სი მარ თლი სა და შე რი გე ბის კო მი სიის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბა. 

ასე ვე, რად გან არ სე ბობს სა ფუძ ვლია ნი ეჭ ვე ბი, რომ სა ხელ მწი ფო 

უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხუ რი სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბას აკონ ტო-

ლებს, შე საძ ლოა, აუ ცი ლე ბე ლი გახ დეს თა ნად როუ ლი ინ სტი ტუ ციუ-

რი რე კონ სტრუქ ციის ზო მე ბის მი ღე ბა რო გორც უსაფ რთხოე ბის სამ-

სა ხუ რის, ისე სა სა მარ თლო ინ სტი ტუ ტე ბის მი მართ. 

ამ რი გად, შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბამ სა ხელ მწი ფო უსაფ რთოე ბის 

სამ სა ხურ თან კავ ში რის სა ფუძ ველ ზე შე საძ ლოა მიი ღოს ლუს ტრა-

ციის ფორ მაც. ამ უკა ნას კნელ შემ თხვე ვა ში, ცენ ტრა ლურ მნიშ ვნე-

ლო ბას შეი ძენს სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხუ რის არ ქი ვი და 

იქ და ცუ ლი მა სა ლე ბი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხურ ში და-

ცუ ლი მა სა ლე ბი მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის 

ერ თა დერ თი სა ფუძ ვე ლი არ გახ დეს. შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას 

ეს მა სა ლე ბი უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს სხვა ინ ფორ მა ციას თან /მტკი ცე-

ბუ ლე ბებ თან ერ თად. შე სა ბა მი სო ბის შემ მოწ მე ბელ მა სა სა მარ თლო 

ორ გა ნოებ მა უნ და შეა ფა სონ, ამ ინ ფორ მა ციის სა ფუძ ველ ზე, ობიექ-

ტურ დამ კვირ ვე ბელს რამ დე ნად შეექ მნე ბა აღ ქმა, რომ მო სა მარ თლე 

მი კერ ძოე ბუ ლია და არ არის და მოუ კი დე ბე ლი. 

ე)შესაბამისობისშემოწმებისგანმახორციელებელისასამართლო

ინსტიტუტები

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში და საერ თო სა-

სა მარ თლოე ბის სხვა ინ სტი ტუ ტებ ში გა ნა ხორ ციე ლებს შე სა ბა მი სო ბის 
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შე მოწ მე ბის პა ლა ტა, რო მე ლიც შეიქ მნე ბა უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბას გა ნა-

ხორ ციე ლებს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კო ლე გია. სა კონ სტი ტუ ციო 

სა სა მარ თლო ში ასე ვე შეიქ მნე ბა შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის საა პე-

ლა ციო პა ლა ტა, რო მე ლიც იქ ნე ბა საა პე ლა ციო ინ სტან ციის სა სა მარ-

თლო უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტის 

და სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის კო-

ლე გიის მიერ მი ღე ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებ ზე. 

რო გორც შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტა, ისე კო ლე გია და საა-

პე ლა ციო პა ლა ტა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იქ ნე ბა შე სა ბა მის სა სა მარ თლო 

ინ სტი ტუ ტებ ში (უ ზე ნაე სი სა სა მარ თლო, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-

თლო). შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტის, კო ლე გიი სა და საა პე ლა ციო 

პა ლა ტის მო სა მარ თლეე ბი გააგ რძე ლე ბენ სა მო სა მარ თლო უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბის შეს რუ ლე ბას ამ თა ნამ დე ბო ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დით (შე საძ ლე ბე ლია, რომ თა ნად როუ-

ლად წარ მოე ბულ მა ინ სტი ტუ ციურ მა რე ფორ მამ გაით ვა ლის წი ნოს 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ვა და). 

ვ)შესაბამისობისშემოწმებისპალატის/კოლეგიისშემადგენლობა

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტი სა და კო ლე გიის შე მად გენ ლო ბა-

ში შევ ლენ მო სა მარ თლეე ბი, რომ ლე ბიც თა ნამ დე ბო ბა ზე გამ წეს დე-

ბიან რო გორც უზე ნაე სი (პა ლა ტის შემ თხვე ვა ში) და სა კონ სტი ტუ ციო 

(კო ლე გიი სა და საა პე ლა ციო პა ლა ტის შემ თხვე ვა ში) მო სა მარ თლეე-

ბი. პა ლა ტის /კო ლე გიის შე მად გენ ლო ბა უნ და გა ნი საზ ღვროს კენ ტი 

რაო დე ნო ბით – არა ნაკ ლებ 5 და არაუ მე ტეს 9 მო სა მარ თლით. 

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში მო სა მარ თლე თა რაო დე ნო ბა კონ-
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სტი ტუ ციით არის გან საზ ღვრუ ლი. ამი ტომ გარ და მა ვა ლი დე ბუ ლე ბე-

ბით შე საძ ლე ბე ლია რო გორც მო სა მარ თლე თა რაო დე ნო ბის დროე-

ბით გაზ რდა, ისე სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მი რე ბის 

ფარ გლებ ში მო სა მარ თლე თა რაო დე ნო ბის გაზ რდა და ში და ინ სტი-

ტუ ციუ რი ორ გა ნი ზა ციის ცვლი ლე ბა. 

პა ლა ტის /კო ლე გიის წევ რად შეიძ ლე ბა აირ ჩეს სა ქარ თვე ლოს მო-

ქა ლა ქე, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მი სი სა სა მარ თლოს მო სა-

მარ თლეო ბის ზო გად კრი ტე რიუ მებს, ასე ვე, უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა-

ქეც. 

სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქის შემ თხვე ვა ში, კან დი დატს არ უნ და ჰქონ-

დეს წი ნა სა მო სა მარ თლო გა მოც დი ლე ბა, ასე ვე პრო კუ რო რად, ში-

ნა გან საქ მე თა და უსაფ რთხოე ბის ორ გა ნოებ ში, არ ჩე ვით და და-

ნიშ ვნით პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მუ შაო ბის გა მოც დი ლე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი შეზ ღუდ ვა აუ ცი ლე ბე ლია, რა თა გა მოი რიც ხოს შე სა ბა-

მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცეს ზე სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიი სა და 

სხვა გავ ლე ნია ნი არა ფორ მა ლუ რი ქსე ლე ბის ზე მოქ მე დე ბის შე საძ-

ლებ ლო ბაც კი. 

თა ვის მხრივ, სა მო სა მარ თლო გა მოც დი ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი დან 

გა მომ დი ნა რე, ასე თი გა მოც დი ლე ბა უნ და მოეთ ხო ვე ბო დეთ უც-

ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე კან დი და ტებს შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბი სას. 

ამათ გან სა სურ ვე ლია, რომ უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე კან დი და ტე-

ბი დან ერთს მაინც ჰქონ დეს უმაღ ლეს სა სა მარ თლო ინ სტან ციებ ში 

მო სა მარ თლედ მუ შაო ბის გა მოც დი ლე ბა. სწო რედ ასე თი პრაქ ტი კის 

მქო ნე უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე უმ ჯო ბე სია იყოს შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პა ლა ტის /კო ლე გიის /საა პე ლა ციო პა ლა ტის თავ მჯდო მა რე. 

უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეე ბის შერ ჩე ვი სას და მა ტე ბით კრი ტე რიუ მე-

ბად უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს: სა მო სა მარ თლო გა-
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მოც დი ლე ბა ევ რო პის კავ ში რის, აშშ-ს და სხვა ისეთ იუ რის დიქ ციებ-

ში, სა დაც მა ღა ლია სა მარ თლის უზე ნაე სო ბი სა და სა სა მარ თლოს 

და მოუ კი დებ ლო ბის დაც ვის ხა რის ხი, ადეკ ვა ტუ რი ბა ლან სის დაც ვა 

გან სხვა ვე ბულ სა მარ თლებ რივ სის ტე მებ ში გა მოც დი ლე ბის მქო ნე 

კან დი და ტებს შო რის. 

ზ)შესაბამისობისშემოწმებისპალატის/კოლეგიისწევრთაშერჩევა

დაშესარჩევიკომისიები

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პრო ცე სის ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კუ რი 

თუ არა ფორ მა ლუ რი ქსე ლე ბის გავ ლე ნის გან და სა ცა ვად მნიშ ვნე-

ლო ვა ნია, რომ შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი პა-

ლა ტი სა და კო ლე გიის წევ რე ბი შეარ ჩიოს საერ თა შო რი სო კო მი სიამ. 

კო მი სიის შექ მნის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი იქ ნე ბა რო გორც შე-

სა ბა მი სი სა კონ სტი ტუ ციო შეს წო რე ბა, ისე ამ კონ სტი ტუ ციუ რი ნორ-

მის სა ფუძ ველ ზე სა ქარ თვე ლო სა და შე სა ბა მის საერ თა შო რი სო/ სუპ-

რა ნა ციო ნა ლურ ორ გა ნი ზა ციებ სა და პარ ტნიო რი სა ხელ მწი ფოე ბის 

მთავ რო ბებს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-

ბა. 

კო ლე გიის საქ მია ნო ბის წარ მარ თვა საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-

ბის სა ფუძ ველ ზე, ერ თი მხრივ, დაი ცავს პრო ცესს მიმ დი ნა რე პო ლი-

ტი კუ რი პრო ცე სის გავ ლე ნის გან, მეო რე მხრივ კი, გა რან ტი რე ბუ ლად 

შეს ძენს სა თა ნა დო წო ნის სა მარ თლებ რივ და დე მოკ რა ტიულ ლე გი-

ტი მა ციას. აღ ნიშ ნუ ლი ლე გი ტი მა ციის სა თა ნა დოდ მი საღ წე ვად შე საძ-

ლე ბე ლია სა კონ სტი ტუ ციო შეს წო რე ბამ მოით ხო ვოს კვა ლი ფი ციუ რი 

უმ რავ ლე სო ბა კო მი სიის მან და ტის გან მსაზ ღვრე ლი საერ თა შო რი სო 

ხელ შეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ციის თვის. 

კო მი სიის მუ შაო ბას მხარს უნ და უჭერ დეს ად მი ნის ტრა ცია, რო მელ-
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საც ეყო ლე ბა ადეკ ვა ტუ რი რაო დე ნო ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის თა ნამ-

შრომ ლე ბი, რო გორც სა ქარ თვე ლოს, ისე უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეე ბი. 

სწო რედ ად მი ნის ტრა ციის თა ნამ შრო მელ თა შრო მა ზეა და მო კი დე ბუ-

ლი კო მი სიის უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე წევ რე ბის თვის ად გი ლობ რი-

ვი კონ ტექ სტის სა თა ნა დოდ გაც ნო ბა, რის გა რე შეც ეს უკა ნას კნელ ნი 

ვერ შეძ ლე ბენ სა კუ თა რი ფუნ ქციის სა თა ნა დოდ შეს რუ ლე ბას. 

კო მი სიის წევ რებს და თავ მჯდო მა რეს და ნიშ ნავს შე სა ბა მი სო ბის შე-

მოწ მე ბის პრო ცე სის მხარ დამ ჭე რი საერ თა შო რი სო/ სუპ რა ნა ციო-

ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცია ან პარ ტნიო რი სა ხელ მწი ფო, სა ქარ თვე ლოს 

სა ხელ მწი ფოს თან და დე ბუ ლი შე სა ბა მი სი შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

საერ თა შო რი სო სა მარ თლის ამ სუ ბიექ ტებ თან და დე ბუ ლი ხელ შეკ-

რუ ლე ბა დაად გენს რო გორც თი თოეუ ლის მიერ და სა ნიშ ნი წევ რე ბის 

კვო ტებს, ისე კო მი სიის მუ შაო ბი სა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის წე-

სებს. 

კო მი სიის უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე წევ რთათ ვის საკ ვა ლი ფი კა ციო 

მოთ ხოვ ნე ბი უნ და იყოს: სა მო სა მარ თლო გა მოც დი ლე ბა, მათ შო-

რის, უმაღ ლე სი ინ სტან ციის სა სა მარ თლო ორ გა ნო ში, სა მარ თლის 

აკა დე მიურ ან პრაქ ტი კულ სფე როებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი, 

რო მე ლიც დას ტურ დე ბა შე სა ბა მი სი პუბ ლი კა ციე ბი თა და ორ გა ნი ზა-

ციუ ლი აღია რე ბით. 

საერ თა შო რი სო კო მი სია შეა მოწ მებს, რამ დე ნად აკ მა ყო ფი ლე ბენ 

შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტის /კო ლე გიის წევ რო ბის კან დი-

და ტე ბი დად გე ნილ მოთ ხოვ ნებს. თუ კან დი და ტის სა თა ნა დო კვა-

ლი ფი კა ცია ვერ დას ტურ დე ბა, კო მი სიის ად მი ნის ტრა ციამ შე საძ ლოა 

ჩაა ტა როს საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც და, რომ ლის ში ნაარ სსაც გან საზ-

ღვრავს თა ვად კო მი სია. 

საერ თა შო რი სო კო მი სია კან დი და ტის პრო ფი ლის შეს წავ ლი სა და 
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კან დი დატ თან ინ ტერ ვიუს სა ფუძ ველ ზე იღებს გა დაწ ყვე ტი ლე ბას, 

რამ დე ნად შეე სა ბა მე ბა იგი უმაღ ლეს სა მო სა მარ თლო თა ნამ დე ბო-

ბას სა კუ თა რი კვა ლი ფი კა ციით, კე თილ სინ დი სიე რე ბი თა და კონ სტი-

ტუ ციუ რი მნიშ ვნე ლო ბის მო რა ლურ -პო ლი ტი კუ რი პრინ ცი პე ბი სად მი 

ერ თგუ ლე ბის დე მონ სტრი რე ბუ ლი პო ტენ ცია ლით. საერ თა შო რი სო 

კო მი სიის თვის შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტა ში/ კო მი სია ში მო-

სა მარ თლის გამ წე სე ბის გა დამ წყვე ტი კრი ტე რიუ მი უნ და იყოს არა 

მხო ლოდ კან დი და ტის შე სა ბა მი სო ბა უმაღ ლე სი სა მო სა მარ თლო თა-

ნამ დე ბო ბის თვის, არა მედ მი სი მზაო ბა, შეას რუ ლოს შე სა ბა მი სო ბის 

შე მოწ მე ბის დე ლი კა ტუ რი ფუნ ქცია. 

კერ ძოდ, აქ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კრი ტე რიუ მი იქ ნე ბა შე სა ბა მი სო-

ბის შემ მოწ მე ბე ლი მო სა მარ თლის პრო ფე სიუ ლი და პი როვ ნუ ლი 

ავ ტო რი ტე ტი, რო მე ლიც მის მიერ მი ღე ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას ლე-

გი ტი მა ციას გაუმ ყა რებს. ნე ბის მიე რი ეჭ ვი ამ ავ ტო რი ტე ტის მი მართ, 

შე საძ ლე ბე ლია გახ დეს ისე თი აღ ქმე ბის გა ჩე ნის სა ბა ბი, რო მე ლიც 

პრო ცე სის დე ლე გი ტი მა ციას შეუწ ყობს ხელს. 

თ)მოსამართლეთაგადამოწმებისზოგადიკრიტერიუმები

სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის ელი ტის, სა სა მარ თლოს /პა ლა ტე ბის 

თავ მჯდო მა რეე ბის, იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მო სა მარ თლე წევ-

რე ბი და ტო ვე ბენ თა ნამ დე ბო ბას სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის სა-

ფუძ ველ ზე. ეს თა ნამ დე ბო ბე ბი შეივ სე ბა ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მის 

ფარ გლებ ში. ისი ნი შეი ნარ ჩუ ნე ბენ მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბას და 

სხვა მო სა მარ თლეებ თან ერ თად დაექ ვემ დე ბა რე ბიან გა და მოწ მე-

ბას. გა და მოწ მე ბის პრო ცეს ში იმოქ მე დებს ერ თია ნი კრი ტე რიუ მე ბი. 

თუმ ცა, იმის მი ხედ ვით, მო სა მარ თლე ბიუ როკ რა ტიუ ლი იე რარ ქიის 

რა სა ფე ხურ ზე იკა ვებ და თა ნამ დე ბო ბას, ამ კრი ტე რიუ მე ბის გა მო ყე-

ნე ბის სპე ცი ფი კუ რი კონ ტექ სტი იქ ნე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი. 
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კვა ლი ფი კა ცია 

გა და მოწ მე ბის პრო ცეს ში შეიძ ლე ბა გა და მოწ მდეს მო სა მარ თლის 

კვა ლი ფი კა ცია, თუ გა მოვ ლინ და რო მე ლი მე შემ დე გი გა რე მოე ბა: 

ეჭვს იწ ვევს მი სი კვა ლი ფი კა ციის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის 

ავ თენ ტუ რო ბა/ სან დოო ბა; ზემ დგო მი სა სა მარ თლოე ბი რე გუ ლა რუ-

ლად გა და სინ ჯა ვენ მო სა მარ თლის გა მო ტა ნილ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს 

სა მარ თლებ რი ვი შეც დო მის სა ფუძ ვლით; ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ-

რო პულ მა სა სა მარ თლომ დაად გი ნა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ციის დარ-

ღვე ვა საქ მე ზე, რო მელ ზეც მო სა მარ თლეს გა მო ტა ნი ლი აქვს სა ბო-

ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. 

კე თილ სინ დი სიე რე ბა და კონ სტი ტუ ციუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სად მი ერ

თგუ ლე ბა

გა და მოწ მე ბის პრო ცეს ში კე თილ სინ დი სიე რე ბის შე მოწ მე ბა მოი ცავს 

ასე ვე ფი ნან სე ბის შე მოწ მე ბა საც. მო სა მარ თლემ უნ და დაა დას ტუ როს 

სა კუ თა რი და და კავ ში რე ბუ ლი პი რე ბის ქო ნე ბის წარ მო მავ ლო ბა. 

და კავ ში რე ბუ ლი პი რის ცნე ბა შეიძ ლე ბა გა ნი მარ ტოს სა ქარ თვე ლო-

ში ამ ჟა მად მოქ მე დი ან ტი კო რუფ ციუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით სა ჯა რო 

მო ხე ლე თა მი მართ. თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია და კავ ში რე ბუ ლი პი რის 

ცნე ბის და ზუს ტე ბა/ გა ფარ თოე ბა. 

ქო ნე ბის წარ მო მავ ლო ბის და დას ტუ რე ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლო-

ვა ნია შემ დეგ გა რე მოე ბა თა გა მოკ ვლე ვა: თუ ქო ნე ბა მი ღე ბუ ლია 

ანაზ ღაუ რე ბა ზე და ნა მა ტის /პრე მიის /კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

მო სა მარ თლე თა სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძიე ბის ფარ-

გლებ ში, ამ სარ გებ ლის მი ნი ჭე ბა იყო თუ არა „რბი ლი“ (ე.წ. „ნამ ცხვა-

რი“ ან „სტა ფი ლო“) ინ სტრუ მენ ტი სა მო სა მარ თლო ბიუ როკ რა ტიის 

ელი ტის („კლა ნის“) მი მართ მო სა მარ თლის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 

მი საღ წე ვად. 
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3. ᲡᲐ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲝ ᲨᲢᲝ ᲡᲐ ᲥᲐᲠ ᲗᲕᲔ ᲚᲝ ᲨᲘ: ᲛᲝ ᲡᲐ ᲛᲐᲠ ᲗᲚᲔ ᲗᲐ ᲗᲐ ᲜᲐᲛ ᲓᲔ ᲑᲝ ᲑᲐᲡ ᲗᲐᲜ  
ᲨᲔ ᲡᲐ ᲑᲐ ᲛᲘ ᲡᲝ ᲑᲘᲡ ᲨᲔ ᲛᲝᲬ ᲛᲔ ᲑᲘᲡ ᲙᲝᲜ ᲢᲔᲥ ᲡᲢᲘ, ᲞᲔᲠ ᲡᲞᲔᲥ ᲢᲘ ᲕᲐ ᲓᲐ ᲠᲔ ᲙᲝ ᲛᲔᲜ ᲓᲐ ᲪᲘᲔ ᲑᲘ 

„კლა ნი სად მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის“ და დას ტუ რე ბა შეიძ ლე ბა 

გახ დეს მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ-

ვე ლი, თუ დად გინ და, რომ „კლა ნი სად მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა“ 

გა მოი ხა ტე ბო და იმ გვა რად, რომ ობიექ ტუ რი დამ კვირ ვებ ლის თვის 

აჩენ და მო სა მარ თლის და მოუ კი დებ ლო ბის არ ქო ნის ან მი კერ ძოე-

ბის აღ ქმას. 

„კლა ნი სად მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის“ გა მოკ ვლე ვი სას შე სა ბა მი სო-

ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტამ უნ და გა ნი ხი ლოს არა მხო ლოდ ფი ნან სუ რი 

ზე მოქ მე დე ბის „რბი ლი“ ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა მო სა მარ თლის 

მი მართ, არა მედ სხვა რბი ლი და მკაც რი ზე მოქ მე დე ბის ინ სტრუ მენ-

ტე ბი საც, კერ ძოდ: 

ა) მო სა მარ თლის და წი ნაუ რე ბა სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ-

ციე ლე ბის ად გილ თან /მივ ლი ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბე ბი – მო სა მარ თლის და წი ნაუ რე ბა/ მი სი სხვა სა სა მარ-

თლო ში მივ ლი ნე ბა რამ დე ნად იყო და სა ბუ თე ბუ ლი ობიექ ტუ რი 

გა რე მოე ბე ბით; ხომ არ იკ ვე თე ბა კავ ში რი მო სა მარ თლის მიერ 

ისე თი საქ მეე ბის გან ხილ ვას თან, რო მელ თაც ავ ტო რი ტე ტუ ლი 

ეროვ ნუ ლი და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი მიიჩ ნე ვენ „პო-

ლი ტი კუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის“ ან „პო ლი ტი კუ რი ინ ტე რე სის“ 

საქ მეე ბად. 

ბ) „რბი ლი“ ზე მოქ მე დე ბის სხვა ზო მე ბი, მა გა ლი თად, ანაზ ღაუ რე ბა-

დი მივ ლი ნე ბე ბი საზ ღვარ გა რეთ, მო ნა წი ლეო ბა კვლა ფი კა ციის 

ამაღ ლე ბის საერ თა შო რი სო პროგ რა მებ ში. 

გ) ბიუ როკ რა ტიულ თა ნამ დე ბო ბებ ზე მყო ფი მო სა მარ თლეე ბის შემ-

თხვე ვა ში, იყე ნებ დნენ თუ არა რბი ლი და მკაც რი ზე მოქ მე დე ბის 

ზო მებს პი რა დად ან კო ლე გიუ რად დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი მო სა მარ-

თლეე ბის მი მართ მა თი „კლა ნი სად მი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის“ 
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მი საღ წე ვად, რაც ობიექ ტურ დამ კვირ ვე ბელს გაუ ჩენ და ასე თი 

მო სა მარ თლის და მოუ კი დებ ლო ბის არ ქო ნის ან მი კერ ძოე ბის აღ-

ქმას. მკაც რი ზე მოქ მე დე ბის ზო მე ბი დან კი გა მო საკ ვლე ვია: დის-

ციპ ლი ნუ რი დევ ნის ინი ცი რე ბა მო სა მარ თლის მი მართ, ურ ბა ნუ-

ლი ცენ ტრე ბის სა სა მარ თლოე ბი დან რე გიო ნულ სა სა მარ თლო ში 

მივ ლი ნე ბა, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მა ტე რია ლუ რი სარ გებ-

ლი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის გა რან ტიის შეწ ყვე ტა. 

კე თილ სინ დი სიე რე ბის შე მოწ მე ბის ნა წილ ში, შე საძ ლე ბე ლია სა ხელ-

მწი ფო უსაფ რთხოე ბის სამ სა ხუ რის არ ქივ ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა-

ციის გა მო ყე ნე ბა მო სა მარ თლის და მოუ კი დებ ლო ბის შე ლახ ვის ან 

მი სი მი კერ ძოე ბის შე სა ხებ. შე სა ბა მი სო ბის შე მოწ მე ბის პა ლა ტამ უნ-

და გა მოიკ ვლიოს აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია, მი სი ფაქ ტობ რი ვი სი ზუს-

ტის და დას ტუ რე ბის გა რე შე – მო სა მარ თლის შე სა ხებ არ სე ბულ სხვა 

ინ ფორ მა ცია სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ თან ერ თობ ლიო ბა ში, ობიექ ტურ 

დამ კვირ ვე ბელს უქ მნის თუ არა მო სა მარ თლის და მოუ კი დებ ლო ბის 

შე ლახ ვის ან მი სი მი კერ ძოე ბის აღ ქმას. ამ სტან დარ ტის დაკ მა ყო ფი-

ლე ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბის 

სამ სა ხუ რის არ ქი ვის ინ ფორ მა ცია სა ფუძ ვლად დაე დოს მო სა მარ-

თლის თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე ბას. 






	_Hlk92808736
	_Hlk87462597
	_Hlk87564805
	_Hlk87575215
	_Hlk92804710
	ნაშრომის მიმოხილვა
	1
	საჯარო თანამდებობის 
პირთა შესაბამისობის შემოწმება –  
შინაარსი, კონტექსტები 
და მიზნები
	1.1.	თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების განსაზღვრება; მისი გამიჯვნა ლუსტრაციისა და პერსონალის მასობრივი წმენდისაგან
	1.2. 	თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
გამოყენება პოლიტიკურ რეჟიმებს შორის 
გარდამავალ პერიოდში 
	 1.3. 	გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების 
ცნება და თანამდებობასთან შესაბამისობის 
შემოწმების იდეალური მიზნები 
	1.4.	სასამართლო შტოსა და მართლმსაჯულების სხვა 
ინსტიტუტების თანამდებობის პირთა წესიერებისა და 
შესაბამისობის შემოწმება, როგორც გარდამავალი 
მართლმსაჯულების პრიორიტეტი
	1.5.	სასამართლო შტოს ინსტიტუციური რეკონსტრუქციისა და ლეგიტიმაციის სტრატეგიები და მათში თანამდებობასთან 
შესაფერისობის შემოწმების მექანიზმის ადგილი 
	1.6.	სამართლის უზენაესობის მოთხოვნები და 
თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
პროცესში მათი ზედმიწევნით დაცვის გამოწვევები
	1.7.	ჯეროვანი პროცედურისა და პროცედურული მართლმსაჯულების დაცვის პრობლემები სასამართლო შტოში თანამდებობასთან შესაბამისობის პროცესის დაგეგმვისა და განხორციელებისას 
	ა) თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების/ლუსტრაციის 
მიზნები 
	ბ) ლუსტრაციის/თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
დაწყების დრო და მისი განხორციელების ხანგრძლივობა 
	გ) სამართლიანი სასამართლოს უფლება ლუსტრაციისა და 
თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების პროცესში 
	დ) პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება 

	1.8.	ინფორმაციისა და მტკიცებულებათა მოძიება-დამუშავების პრობლემები სასამართლო შტოში თანამდებობასთან 
შესაბამისობის შემოწმებისას 


	2
	მოსამართლეთა 
თანამდებობასთან 
შესაბამისობის შემოწმება 
ალბანეთში 
	2.1.	შესავალი 
	2.2. 	წინაპირობები ალბანეთში მოსამართლეების 
თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
მექანიზმის ამოქმედებისთვის 
	2.3. 	მოსამართლეების თანამდებობასთან შესაბამისობის 
შემოწმების ალბანური მოდელი 
	2.4. 	მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის 
შემოწმების წინასწარი და შუალედური შედეგები


	3
	სასამართლო შტო 
საქართველოში: 
მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის შემოწმების 
კონტექსტი, პერსპექტივა 
და რეკომენდაციები 
	3.1.	პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში სასამართლოთა 
დისფუნქციისა და ლეგიტიმაციის პრობლემის მთავარი გამომწვევი მიზეზები: ინსტიტუციურად განმტკიცებული სამოსამართლო ბიუროკრატიის პოლიტიკური 
დაქვემდებარება და კორუფც
	3.2. 	სასამართლო რეფორმები დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ: სამოსამართლო ბიუროკრატიის გარდაქმნა და 
მისი ძალაუფლების განმტკიცება 
	3.2.1.	საბჭოთა სასამართლოში მოსამართლეების ხელახალი 
დანიშვნის პროცესის მარცხი (1997-2004). 
	3.2.2. „ვარდების რევოლუციის“ შემდგომი სასამართლო რეფორმები (2005-2010): ძველი სამოსამართლო ბიუროკრატიის წმენდა და ახალი ბიუროკრატიული ელიტის შექმნა 
	3.2.3. „ნაციონალური მოძრაობის“ სამოსამართლო ბიუროკრატიის გარდაქმნა „მოსამართლეთა კლანად“ – „ქართული ოცნების“ სასამართლო პოლიტიკა 2013 წლიდან 
	3.4.	საქართველოს სასამართლო შტოს დელეგიტიმაციის 
მთავარი პარამეტრები და სისტემური რეფორმის 
იმპერატივები 
	3.3.	მოსამართლეთა თანამდებობასთან შესაბამისობის 
შემოწმება საქართველოში – ძირითადი რეკომენდაციები 



