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წინამდებარე დოკუმენტი მომზადებულია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის ინიციატივით და აერთიანებს 
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI), საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის, სამართლიანი 
არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებისა (ISFED) და საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს (TIG) შეფასებებს. ავტორების მიერ საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა, 
არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. შესაბამისად, ფონდი არ არის პასუხისმგებელი მასალის შინაარსზე. 

საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა
საქართველო
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2021 წლის 19 აპ რილს, ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტის შარლ მი შე ლის მიერ შე თა ვა ზე-

ბულ დო კუ მენტს ხე ლი მოა წე რეს ხე ლი სუფ ლე ბი სა და ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბის ნა წი ლის 

წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლე ბიც დო კუ მენ ტის ხელ მო წე რის შემ დგომ შე ვიდ ნენ პარ ლა-

მენ ტში სა კუ თა რი მან და ტის გან სა ხორ ციე ლებ ლად. ოპო ზი ციის მხრი დან თავ და პირ ველ 

ხელ მომ წე რებს შო რის იყ ვნენ შემ დე გი პარ ტიე ბი: „ლე ლო - მა მუ კა ხა ზა რა ძე“, „რეს პუბ-

ლი კე ლე ბი“, ბლო კი „გიორ გი ვა შა ძე - სტრა ტე გია აღ მა შე ნე ბე ლი“, „გირ ჩი“, „ა ლე კო ელი-

საშ ვი ლი - მო ქა ლა ქეე ბი“.1 ასე ვე, დო კუ მენტს ინ დი ვი დუა ლუ რად მოა წე რა ხე ლი სა ლო მე 

სა მა დაშ ვილ მა, რო მელ მაც ხელ მო წე რის შემ დეგ პარ ტია „ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ-

რაო ბის“ და ტო ვე ბის შე სა ხებ გაა კე თა გან ცხა დე ბა. მოგ ვია ნე ბით დო კუ მენტს ხე ლი მოა-

წე რეს: „ლე ლოს“ წევ რმა - და ვით უსუ ფაშ ვილ მა, „სტრა ტე გია აღ მა შე ნებ ლის“ წევ რებ მა 

თეო ნა აქუ ბარ დიამ და პაა ტა მან ჯგა ლა ძემ, „ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის“ ყო ფილ-

მა თავ მჯდო მა რემ - გრი გოლ ვა შა ძემ, „ბაქ რა ძე, უგუ ლა ვა, ბო კე რია - ევ რო პუ ლი სა ქარ-

თვე ლო - მოძ რაო ბა თა ვი სუფ ლე ბის თვის“ ყო ფილ მა თავ მჯდო მა რემ - და ვით ბაქ რა ძემ, 

ამა ვე პარ ტიის წევ რმა - არ მაზ ახ ვლე დიან მა და მა ჟო რი ტა რო ბის კან დი დატ მა, შალ ვა შავ-

გუ ლი ძემ. გარ და ამი სა, დო კუ მენტს მხარს უჭერ და: ყო ფი ლი პრე მიერ მი ნის ტრის გიორ გი 

გა ხა რიას გუნ დი,2 ასე ვე, პარ ლა მენ ტში პატ რიოტ თა ალიან სის სიით შე სუ ლი დე პუ ტა ტე ბი, 

აწ უკ ვე ევ რო პე ლი სო ცია ლის ტე ბი.3 პარ ლა მენ ტში შეს ვლას თან და კავ ში რე ბით გა დაწ ყვე-

ტი ლე ბა ყვე ლა ზე ბო ლოს მიი ღო, და შემ დგომ შე თან ხმე ბის დო კუ მენ ტზე ხე ლი 2021 წლის 

2 სექ ტემ ბერს მოა წე რა ერ თიან მა ნა ციო ნა ლურ მა მოძ რაო ბამ.4

1. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3jnrdN2 

2. გიორგი გახარიამ თანამდებობა და „ქართული ოცნება“ 2021 წლის 18 თებერვალს, ნიკა მელიას 
დაკავებიდან რამდენიმე საათში დატოვა. მისივე თქმით, „ერთი კონკრეტული ადამიანის მიმართ 
თუნდაც კანონიერი მართლმსაჯულებით განსაზღვრული ღონისძიების აღსრულება, თუ ეს რისკს 
უქმნის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობას, სიცოცხლეს ან ქვეყანაში ქმნის პოლიტიკური ესკალაციის 
შესაძლებლობას, არის მიუღებელი.“ - https://bit.ly/3yxFyee მოგვიანებით, მას „ქართული ოცნების“ 
სხვა წევრებიც შეუერთდნენ, რომლებთან ერთადაც 2021 წლის 29 მაისს ახალი პოლიტიკური პარტია - 
„საქართველოსთვის“ ჩამოაყალიბა - https://bit.ly/3mOBUug სწორედ აღნიშნული პირები მოიაზრებიან 
„გახარიას გუნდის“ წევრებად.

3. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/2UUX4LH 

4.  იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/2WSjUV0 

https://bit.ly/3jnrdN2
https://bit.ly/3yxFyee
https://bit.ly/3mOBUug
https://bit.ly/2UUX4LH
https://bit.ly/2WSjUV0
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•	 საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ინტერესებიდან გამომდინარედა ამ

შეთანხმების შესრულების მიზნით, ხელისმომწერები ვალდებულებას იღებენ, ამ

შეთანხმებისხელმოწერიდანერთიკვირისვადაში,რეაგირებამოახდინონპოლი

ტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულორ საკითხზე, ამნისტიის საშუალებითდა/

ანისეთიზომებისმიღებით,რომელიცანალოგიურშედეგსგამოიღებს.კერძოდ,ამ

შეთანხმებისხელმოწერიდანერთიკვირისვადაში,პარლამენტშიწარმოდგენილმა

პარტიამუნდამოახდინოსინიცირებაკანონისაამნისტიისშესახებ,რომელიც2019

წლის1921ივნისისპროტესტებთანდაკავშირებულყველადარღვევასადადაკავე

ბასშეეხება.

•	 გარდაამისა,პარლამენტმარეაგირებაუნდამოახდინოსპოლიტიზებულმართლმსა

ჯულებად აღქმულ საკითხებზე კანონმდებლობის საშუალებით და (საჭიროების

შემთხვევაში)შეიტანოსშესაბამისიცვლილებებირეგლამენტში,რომპარლამენტის

წევრისსადეპუტატოიმუნიტეტისმოსახსნელადსაჭიროიყოსუბრალოუმრავლესო

ბაზემეტიხმა.

ვადები:

1. ხელ მო წე რი დან ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში უნ და გან ხორ ციელ დეს ამ დე ბუ ლე ბის 

შე სას რუ ლებ ლად სა ჭი რო ქმედებები.

2. ყვე ლა ხელ მომ წე რი შე დის პარლამენტში, რომ კენ ჭი უყა როს სა კა ნონ მდებ ლო და 

რეგ ლა მენ ტის ცვლილებებს.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა:ვი ნაი დან ქარ თულ ოც ნე ბა სა და ოპო ზი ციას შო რის „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ კა ნონ-

თან და კავ ში რე ბით გან სხვა ვე ბუ ლი ხედ ვე ბი არ სე ბობ და5, სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ში 

ორი კა ნონ პროექ ტი დაი ნი ცირ და6. მმარ თვე ლი გუნ დის ინი ცი რე ბუ ლი ვერ სიის მი ხედ ვით, 

ამ ნის ტია უნ და გავ რცე ლე ბუ ლი ყო 20 ივ ნის თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა საქ მე ზე, გარ და  

სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 117-ე, 1441-1443 მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შაუ-

ლე ბი სა. ხსე ნე ბუ ლი მუხ ლე ბის მი ხედ ვით, დას ჯა დია:

•	 ჯან მრთე ლო ბის გან ზრახ მძი მე და ზია ნე ბა (მუხ ლი 117);

•	 წა მე ბა (მუხ ლი 1441);

•	 წა მე ბის მუ ქა რა (მუხ ლი 1442);

•	 და მამ ცი რე ბე ლი ან არაა და მია ნუ რი მოპ ყრო ბა (მუხ ლი 1443).

5. იხილეთ ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის, შალვა შავგულიძის 
განცხადება - https://bit.ly/3jqbigM 

6. იხილეთ „ქართული ოცნების“ მიერ 2021 წლის 27 აპრილს წარმოდგენილი კანონპროექტი - https://bit.
ly/3DzxcXl, ასევე, საქართველოს პარლამენტის წევრთა: არმაზ ახვლედიანი, თეონა აქუბარდია, დავით 
ბაქრაძე, გიორგი ვაშაძე, პაატა მანჯგალაძე, ანა ნაცვლიშვილი, სალომე სამადაშვილი, ხათუნა სამნიძე, 
დავით უსუფაშვილი, შალვა შავგულიძე, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, 
ინიციატივით 2021 წლის 28 აპრილს დარეგისტრირებული კანონპროექტი - https://bit.ly/3gFOhVn  

https://bit.ly/3jqbigM
https://bit.ly/3DzxcXl
https://bit.ly/3DzxcXl
https://bit.ly/3gFOhVn
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ხო ლო ოპო ზი ციის კა ნონ პროექ ტში და კონ კრე ტე ბუ ლი იყო ის მუხ ლე ბი, რომ ლებ ზეც უნ და 

გავ რცე ლე ბუ ლი ყო ამ ნის ტია, და ნარ ჩე ნი ყვე ლა საქ მე კი პროექტს მიღ მა რჩე ბო და, მათ 

შო რის, 20 ივ ნი სის საქ მე ზე სა მო მავ ლოდ შე საძ ლო დაწ ყე ბუ ლი გა მო ძიე ბე ბიც.

კა ნონ პროექ ტებს შო რის კი დევ ერ თი გან სხვა ვე ბა ეხე ბო და და ზა რა ლე ბუ ლის თან ხმო-

ბას. ოპო ზი ციის პროექ ტის მი ხედ ვით, იმის თვის, რომ კონ კრე ტულ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეს 

არა სა თა ნა დო ქმე დე ბის თვის ამ ნის ტია შე ხე ბო და, ამა ზე ამ ქმე დე ბით და ზა რა ლე ბუ ლის 

თან ხმო ბა იყო სა ჭი რო.

კა ნონ პროექ ტე ბის ინი ცი რე ბის პა რა ლე ლუ რად, 2021 წლის 27 აპ რილს სა ქარ თვე ლოს 

პრე ზი დენ ტმა ხე ლი მოა წე რა შეწ ყა ლე ბის აქტს7, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც გიორ გი რუ-

რუამ სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბა და ტო ვა.8 გიორ გი რუ რუა ხე ლი სუფ ლე ბის მი მართ კრი-

ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი მე დია სა შუა ლე ბის „მთა ვა რი არ ხის“ ერ თ-ერ თი დამ ფუძ ნე ბე ლი 

და მე წი ლეა, რო მე ლიც 2019 წლის 20 ივ ნი სის მოვ ლე ნე ბის შემ დეგ რუს თა ველ ზე მიმ დი-

ნა რე საპ რო ტეს ტო აქ ციებს აქ ტიუ რად უჭერ და მხარს. იგი 18 ნოემ ბერს, სა კუ თარ სახ-

ლთან ახ ლოს დაა კა ვეს. ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს გან მარ ტე ბით, რუ რუა პო ლი ციამ 

სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სის 236-ე მუხ ლის მე-3 და მე-4 ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი და ნა შაუ ლის თვის დაა კა ვა, რაც ცეც ხლსას რო ლი ია რა ღის მარ თლსა წი ნააღ მდე-

გო შე ძე ნა- შე ნახ ვა- ტა რე ბას გუ ლის ხმობს. 2020 წლის 30 ივ ლისს, თბი ლი სის სა ქა ლა-

ქო სა სა მარ თლომ გიორ გი რუ რუას 4 წლით თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა მიუ სა ჯა.9 გიორ გი 

რუ რუას და კა ვე ბას პო ლი ტი კურ ან გა რიშ სწო რე ბას უკავ ში რებ დნენ რო გორც მი სი ინ ტე-

რე სე ბის დამ ცვე ლე ბი, ასე ვე ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბიც.10 ამას თან, ოპო ზი ცია აც ხა დებ და, 

რომ გი გი უგუ ლა ვა სა და ირაკ ლი ოქ რუაშ ვილ თან ერ თად, გიორ გი რუ რუას გა თა ვი სუფ-

ლე ბა მმარ თველ გუნ დსა და ოპო ზი ციას შო რის 8 მარტს დიპ ლო მა ტე ბის შუა მავ ლო ბით 

მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბის ერ თ-ერ თი წი ნა პი რო ბა იყო, თუმ ცა ქარ თუ ლი ოც ნე ბა მსგავ სი 

პი რო ბის არ სე ბო ბას უარ ყოფ და.11

ნი კა მე ლია, პო ლი ტი კუ რი პარ ტია „ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის“ თავ მჯდო მა რე,   

23 თე ბერ ვალს დი ლის 7:30 საათ ზე სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ სა პო ლი ციო ძა ლის გა მო-

ყე ნე ბით ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის ოფის ში დაა კა ვა. სპე ცია ლუ რი ღო ნის ძიე ბის მი ზანს, 

ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის შე ფა სე ბით, „სა სა მარ თლოს მიერ 17 

თე ბერ ვალს მი ღე ბუ ლი პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბა და ერ თია-

ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის თავ მჯდო მა რის, ნი კა მე ლიას და კა ვე ბა წარ მოად გენ და.“12 

სპე ცო პე რა ციას წინ უს წრებ და 2021 წლის 17 თე ბერ ვალს თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა-

მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რომ ლი თაც დაკ მა ყო ფილ და სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი 

პრო კუ რო რის შუამ დგომ ლო ბა და ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის თავ მჯდო მა რეს, 

ნი კა მე ლიას, აღ კვე თის ღო ნის ძიე ბა - გი რაო, პა ტიმ რო ბით შეეც ვა ლა. რა საც მწვა ვე გა-

7. იხილეთ საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალური განცხადება - https://bit.ly/3gG5XjU 

8. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3gBBQKk 

9. იხილეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადება -  
https://bit.ly/3mNbadv 

10. იხილეთ მედიაში გავრცელებული განცხადებები - https://bit.ly/3DyAtpG 

11. იქვე.

12. იხილეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული საგანგებო განცხადება - https://bit.
ly/38zcjwN 

https://bit.ly/3gG5XjU
https://bit.ly/3gBBQKk
https://bit.ly/3mNbadv
https://bit.ly/3DyAtpG
https://bit.ly/38zcjwN
https://bit.ly/38zcjwN
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მოხ მაუ რე ბა მოჰ ყვა რო გორც ად გი ლობ რი ვი,13 ასე ვე საერ თა შო რი სო14 ორ გა ნი ზა ციე ბის 

მხრი დან.

შე თან ხმე ბის ამ ნა წი ლის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა ერ თ-ერ თი ხან გრძლი ვი პრო ცე სის შე დე გი 

იყო. ნი კა მე ლიამ სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბა თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა დაწ-

ყვე ტი ლე ბით, შე თან ხმე ბის მიღ წე ვი დან 3 კვი რა ში, 2021 წლის 10 მაისს და ტო ვა.15 სა სა მარ-

თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბას წინ უს წრებ და 8 მაისს ევ რო კავ ში რის მიერ ევ რო პუ ლი ფონდ 

დე მოკ რა ტიის თვის (European Endowment for Democracy) და სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა 

იუ რის ტთა ასო ცია ციის (საია) დახ მა რე ბით გი რაოს თან ხის - 40 000 ლა რის გა დახ და.16

2021 წლის 9 ივ ნისს, მმარ თველ მა პარ ტიამ „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში 

ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ კა ნონ პროექ ტი დააი ნი ცი რა.17 გან მარ ტე ბი თი ბა რა თის მი-

ხედ ვით, „ევ რო პუ ლი საბ ჭოს პრე ზი დენ ტის ჩარ თუ ლო ბით სა ქარ თვე ლოს  პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტიე ბის მიერ 2021 წლის 19 აპ რილს ხელ მო წე რი ლი შე თან ხმე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ-

ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად, რომ ლის მი ზა ნია შემ ცირ დეს პო ლა რი ზა ცია  ქარ თულ  პო ლი-

ტი კა ში და თა ვი დან იქ ნეს არი დე ბუ ლი პარ ლა მენ ტის წევ რის სა დე პუ ტა ტო  იმუ ნი ტე ტის  

მოხ სნის  გა და ჭარ ბე ბუ ლი პო ლი ტი ზი რე ბა,“  აუ ცი ლე ბე ლი იყო პარ ლა მენ ტის  რეგ ლა მენ-

ტში  ცვლი ლე ბის  შე ტა ნა.18

2021 წლის 25 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, სა დე პუ ტა ტო იმუ ნი ტე ტის მო-

სახ სნე ლად სა ჭი რო ხმე ბის რაო დე ნო ბა გაი ზარ და. კერ ძოდ, პარ ლა მენ ტის წევ რის  და კა-

ვე ბის ან და პა ტიმ რე ბის, მი სი საც ხოვ რე ბე ლი ან სა მუ შაო ად გი ლის, მან ქა ნის ან პი რა დი  

ჩხრე კის შე სა ხებ პლე ნა რულ სხდო მა ზე სა კით ხის გან ხილ ვის შემ დეგ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა  

მიი ღე ბა დად გე ნი ლე ბით, პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის სა მი მე ხუ თე დის  უმ-

რავ ლე სო ბით.19 ხო ლო, „პარ ლა მენ ტის წევ რის და კა ვე ბა ზე ან და პა ტიმ რე ბა ზე  პარ ლა მენ-

ტის მიერ თან ხმო ბის მი ცე მის შემ თხვე ვა ში და კა ვე ბულ ან და პა ტიმ რე ბულ  პარ ლა მენ ტის 

წევრს და კა ვე ბის ან და პა ტიმ რე ბის პე რიო დით შეუ ჩერ დე ბა  უფ ლე ბა მო სი ლე ბა დად გე ნი-

ლე ბით, პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის სა მი მე ხუ თე დის  უმ რავ ლე სო ბით.“20

არგაკეთდა:რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, შე თან ხმე ბის ხელ მომ წერ მხა რეებს შო რის აზ რთა 

სხვა დას ხვაო ბა იყო ამ ნის ტიის კა ნონ პროექ ტის ზო გიერ თი პუნ ქტის ირ გვლივ.21

პირ ვე ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა, რო მე ლიც ამ ორ კა ნონ პროექტს შო რის არ სე-

ბობს, იმ პირ თა თან ხმო ბას უკავ შირ დე ბა, რო მელ ზეც შე საძ ლე ბე ლია ამ ნის ტიის გავ რცე-

ლე ბა. ქარ თუ ლი ოც ნე ბის მიერ წარ მოდ გე ნი ლი კა ნონ პროექ ტის მი ხედ ვით, „სის ხლის სა-

13. იხილეთ ნიკა მელიას მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის დევნასთან დაკავშირებით 
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული განცხადებები - https://bit.ly/3Dvl35w https://bit.
ly/3zwJGwc 

14. იხილეთ საერთაშორისო საზოგადოების გამოხმაურება - https://bit.ly/2V0cRZy 

15. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3kQVEef  

16. იხილეთ საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება - https://bit.ly/2WDAJTu 

17. იხილეთ კანონპროექტი - https://bit.ly/3jt8QXc 

18. იხილეთ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი - https://bit.ly/3zEMUh6 

19. იხილეთ რეგლამენტში შესული ცვლილებები - https://bit.ly/38kmhlT 

20. იქვე.

21. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3kyxXak https://bit.ly/3zsQzPc 

https://bit.ly/3Dvl35w
https://bit.ly/3zwJGwc
https://bit.ly/3zwJGwc
https://bit.ly/2V0cRZy
https://bit.ly/3kQVEef
https://bit.ly/2WDAJTu
https://bit.ly/3jt8QXc
https://bit.ly/3zEMUh6
https://bit.ly/38kmhlT
https://bit.ly/3kyxXak
https://bit.ly/3zsQzPc
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მარ თლებ რი ვი  პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა  და  სას ჯე ლი სა გან,  ასე ვე  პი რო ბი თი მსჯავ რის გან  

გა თა ვი სუფ ლდეს  ყვე ლა  პი რი,  რო მელ მაც  2019  წლის  19-21  ივ ნი სის მოვ ლე ნებ თან  

და კავ ში რე ბით  2019  წლის  19-21  ივ ნისს  ჩაი დი ნა  და ნა შაუ ლი  და  ამ  კა ნო ნით დად გე-

ნი ლი  წე სით  უარს არ აც ხა დებს  მის  მი მართ  ამ ნის ტიის  გავ რცე ლე ბა ზე.“22 აღ ნიშ ნუ ლი 

და ნა წე სი ეწი ნააღ მდე გე ბა თა ვად ამ ნის ტიის ბუ ნე ბას და მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში აჩენ და 

ეჭ ვის სა ფუძ ველს, რომ ამ გვა რი და ნა წე სი კონ კრე ტუ ლად ერ თი პი რის, ნი კა მე ლიას ინ-

ტე რე სე ბის სა ზია ნოდ იყო მი მარ თუ ლი.23 ბრალ დე ბუ ლის მხრი დან წი ნას წა რი თან ხმო ბის 

გა ცე მა, რო გორც ამ ნის ტიის გავ რცე ლე ბის წი ნა პი რო ბა, არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა-

ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით.24 ამას თა ნა ვე, მმარ თვე ლი პარ ტიის მიერ შე მო თა ვა ზე ბუ-

ლი კა ნონ პროექ ტი არ შეი ცავს იმ მუხ ლე ბის ჩა მო ნათ ვალ საც, რომ ლებ ზეც გავ რცელ დე ბა 

ამ ნის ტია. შე სა ბა მი სად, 2019 წლის 19-21 ივ ნი სის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით ამ დრომ დე 

ან სა მო მავ ლოდ წარ მოე ბულ ნე ბის მიერ სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნას თან და კავ ში-

რე ბით შე საძ ლე ბე ლია ხსე ნე ბუ ლი „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ კა ნო ნის გა მო ყე ნე ბა, გარ და სა-

ქარ თვე ლოს  სის ხლის  სა მარ თლის  კო დექ სის  117-ე, 1441-1443  მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი და ნა შაუ ლე ბის ჩა დე ნის ფაქ ტზე დაწ ყე ბუ ლი დევ ნი სა.25

აღ ნიშ ნუ ლის სა პი რის პი როდ, ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბის მიერ ინი ცი რე ბუ ლი კა ნონ პროექ-

ტი არ მოით ხოვ და პირ თა წი ნას წარ თან ხმო ბას. კა ნონ პროექ ტის მი ხედ ვით26, სის ხლის-

სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბი სა და სას ჯე ლი სა გან უნ და გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ყო  

სა ქარ თვე ლოს  სის ხლის  სა მარ თლის  კო დექ სის  225-ე  მუხ ლის პირ ვე ლი ან /და მე-2 

ნა წი ლით  ბრალ დე ბუ ლი/ მსჯავ რდე ბუ ლი პი რი (ჯგუ ფუ რი ძა ლა დო ბის ორ გა ნი ზე ბა, ხელ-

მძღვა ნე ლო ბა ან მას ში მო ნა წი ლეო ბა), ასე ვე სა ქარ თვე ლოს  სის ხლის სა მარ თლის კო-

დექ სის 333-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის ბ) ქვე პუნ ქტით  ბრალ დე ბუ ლი/ მსჯავ რდე ბუ ლი პი რი 

(სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა და მე ტე ბა), გარ და იმ პი რი სა რო მელ მაც აღ ნიშ-

ნუ ლი ქმე დე ბა  ჩაი დი ნა სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კურ თა ნამ დე ბო ბა ზე ყოფ ნის  დროს27. ამა-

ვე კა ნონ პროექ ტში და მა ტე ბით ყუ რად ღე ბა იყო გა მახ ვი ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს ად მი-

ნის ტრა ციულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 166-ე (წვრილ მა ნი ხუ ლიგ ნო ბა), 173-ე28 

და 1741 (შეკ რე ბის ან მა ნი ფეს ტა ციის ორ გა ნი ზე ბი სა და ჩა ტა რე ბის წე სის დარ ღვე ვა) მუხ-

22. იხილეთ „ქართული ოცნების“ მიერ ინიცირებული კანონპროექტის პირველი მუხლის პირველი პუნქტი - 
https://bit.ly/2WDKxwy 

23. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3t0NX8N 

24. იხილეთ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 77-ე მუხლი - https://bit.ly/38qm5l9 

25. იხილეთ „ქართული ოცნების“ მიერ ინიცირებული კანონპროექტის მეორე მუხლი - https://bit.ly/2WDKxwy 

26. იხილეთ ოპოზიციური პარტიების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი - https://bit.ly/3kD0CuJ

27. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებდა გამონაკლისს ამ დანაწესიდან, 
კერძოდ, კანონპროექტის მე-3 მუხლის მიხდევით, ამ კანონის მოქმედება ამ კანონის პირველი 
მუხლის მე-2  პუნქტით გათვალისწინებულ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“  ქვეპუნქტით  ბრალდებულ/მსჯავრდებულ  პირზე  ვრცელდება შესაბამისი  
დაზარალებულის (ფიზიკური პირის) ნოტარიალურად დამოწმებული წერილობითი თანხმობის  
შემთხვევაში.

28. სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის, სამხედრო მოსამსახურის, სახელმწიფო დაცვის 
სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის, აღსრულების პოლიციელის, სპეციალური პენიტენციური 
სამსახურის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ან ამავე სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დანაშაულის პრევენციის, 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს მოსამსახურის ან მასთან 
გათანაბრებული პირის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, ან ამ 
პირის მიმართ სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების განხორციელება.

https://bit.ly/2WDKxwy
https://bit.ly/3t0NX8N
https://bit.ly/38qm5l9
https://bit.ly/2WDKxwy
https://bit.ly/3kD0CuJ
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ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქმე დე ბი სათ ვის სახ დელ და დე ბუ ლი პი რე ბის სახ დე ლი სა გან 

გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე, თუ ასე თი  სახ დე ლი ამ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბამ დე აღ სრუ ლე ბუ ლი არ 

ყო ფი ლა. კა ნონ პროექ ტის ინი ცია ტო რე ბი მიზ ნად ისახ ვავ დნენ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის სას ჯე ლი სა გან, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლიყ ვნენ 2019 წლის 19-21 ივ ნისს გან-

ვი თა რე ბუ ლი საპ რო ტეს ტო აქ ციე ბის მო ნა წი ლეე ბი, ასე ვე - აქ ციის მიმ დი ნა რეო ბი სა და 

მი სი აღ კვე თის დროს სა პო ლი ციო ღო ნის ძიე ბე ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს 

სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნოე ბის თა ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლე ბიც ბრალ დე ბუ ლი/ მსჯავ რდე-

ბუ ლი იყ ვნენ, შე სა ბა მი სად ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლის პირ ვე ლი ან მე-2 პუნ ქტე ბით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შაუ ლის ჩა დე ნა ში, და მათ  მოეხ სნე ბო დათ ნა სა მარ თლო ბა.29 

ისე ვე რო გორც, ად მი ნის ტრა ციუ ლი სახ დე ლი სა გან გა თა ვი სუფ ლდე ბოდ ნენ ის პი რე ბი, 

რომ ლებ საც ზე მოხ სე ნე ბულ მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით ად მი ნის ტრა ციუ ლი სახ დე ლი 

დაე კის რათ სა ქარ თვე ლოს ად მი ნის ტრა ციულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კო დექ სის 166-ე, 

173-ე და 1741 მუხ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.30 

კა ნონ პროექ ტის ინი ცია ტორ თა გან მარ ტე ბით, ცალ კეულ და ნა შაუ ლებ თან მი მარ თე ბით და-

ზა რა ლე ბუ ლის თან ხმო ბა მიზ ნად ისა ხავ და 2019 წლის 19-21 ივ ნი სის მოვ ლე ნე ბის დროს 

და ზა რა ლე ბუ ლი პი რის სრულ ფა სო ვან მო ნა წი ლეო ბას 2021 წლის 19  აპ რი ლის ზე მოხ სე ნე-

ბუ ლი შე თან ხმე ბის რეა ლი ზე ბის პრო ცეს ში, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია  ქვე ყა ნა ში ვი თა რე ბის 

ნორ მა ლი ზე ბის, და ძა ბუ ლო ბის დეეს კა ლა ციი სა და პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის დაძ ლე ვი სა კენ31.

2019 წლის 19-21 ივ ნი სის პრო ტეს ტებ თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა დარ ღვე ვა სა და და კა ვე-

ბა ზე ამ ნის ტიის გავ რცე ლე ბის პერ სპექ ტი ვას გა მოეხ მაუ რა GDI. ორ გა ნი ზა ციის შე ფა სე ბით, 

„სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გე ნელ თა ამ ნის ტიით პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ან /და სას ჯე ლის-

გან ახ ლა ან მო მა ვალ ში გა თა ვი სუფ ლე ბა ეწი ნააღ მდე გე ბა სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი-

ფოს არსს და მნიშ ვნე ლოვ ნად აზია ნებს ადა მია ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

იდეას.“32 გან ცხა დე ბა ში ასე ვე ნათ ქვა მია, რომ „იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც არ სე ბობს ხე-

ლი სუფ ლე ბის მიერ პო ლი ტი კურ ძა ლებს შო რის და დე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი შე თან ხმე ბის 

ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სა სარ გებ ლოდ ინ ტერ პრე ტა ციის რე სურ სი და „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მხო ლოდ დე მონ სტრა ციის მო ნა წი ლეებ ზე გავ რცე ლე ბის შე საძ-

ლებ ლო ბა, ავ ტო რე ბი კარ გად უნ და იაზ რებ დნენ, ამ ნის ტიის სა ხელ მწი ფოს სა მარ თალ-

დამ რღვევ წარ მო მად გენ ლებ ზე გავ რცე ლე ბი დან მომ დი ნა რე ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დარ-

ღვე ვის მძი მე შე დე გებ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბას.“33

„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ მე-2 მოს მე ნით ერ თპი როვ ნუ ლად დაუ ჭი რა მხა რი თა ვის სა ვე ინი-

ცი რე ბულ კა ნონ პროექტს,34 რის შემ დე გაც მმარ თველ მა პარ ტიამ კა ნონ პროექ ტის მე-3 

მოს მე ნით გან ხილ ვის ვა და 2021 წლის 24 ივ ნი სი დან 30 დღით გა და დო,35 თუმ ცა ამ მი მარ-

თუ ლე ბით ამ დრომ დე არა ფე რი შეც ვლი ლა, შე სა ბა მი სად, შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე-

ბუ ლი „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ კა ნო ნი ჯერ კი დევ არ არის მი ღე ბუ ლი. 

29. იხილეთ კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი - https://bit.ly/38qkifB 

30. იქვე.

31. იქვე.

32. იხილეთ ორგანიზაციის განცხადება - https://bit.ly/3gObtkF 

33. იქვე.

34. იხილეთ კენჭისყრის ანგარიში - https://bit.ly/2WCi4ag 

35. იხილეთ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილება - https://bit.ly/2UXK3kx 

https://bit.ly/38qkifB
https://bit.ly/3gObtkF
https://bit.ly/2WCi4ag
https://bit.ly/2UXK3kx
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„ქარ თულ მა ოც ნე ბამ“ 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბი დან 100 დღის თავ ზე, 2021 წლის 28 ივ ლისს, 

შე თან ხმე ბა ანუ ლი რე ბუ ლად გა მოაც ხა და.36 მმარ თვე ლი პარ ტიის ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას 

კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბა მოჰ ყვა რო გორც ად გი ლობ რივ37, ასე ვე საერ თა შო რი სო დო ნე ზე.38 

ამ ფონ ზე გაუკ რვე ვე ლია თუ რა გაგ რძე ლე ბას ჰპო ვებს 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბით გათ ვა-

ლის წი ნე ბუ ლი „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ კა ნო ნი.

შე სა ბა მი სად, შე თან ხმე ბის აღ ნიშ ნუ ლი პუნ ქტი ნა წი ლობ რივ შეს რუ ლე ბუ ლად შეიძ ლე ბა 

ჩაით ვა ლოს. სა პა ტიმ რო და წე სე ბუ ლე ბა და ტო ვეს გიორ გი რუ რუამ და ნი კა მე ლიამ, ცვლი-

ლე ბე ბი შე ვი და სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტშიც. თუმ ცა დღემ დე გაურ კვე ვე-

ლია რო გორ გან ვი თარ დე ბა მოვ ლე ნე ბი „ამ ნის ტიის შე სა ხებ“ კა ნონ თან და კავ ში რე ბით, 

რო მე ლიც 2019 წლის 19-21 ივ ნი სის პრო ტეს ტებ თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა დარ ღვე ვა სა და 

და კა ვე ბას უნ და შეე ხოს. 

36. იხილეთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია - https://bit.ly/3zz2nQ8 

37. იხილეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება - https://bit.ly/3jqNsSb 

38. იხილეთ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება - https://bit.ly/2UYe8jZ ასევე, ევროპული საბჭოს 
პრეზიდენტის განცხადება - https://bit.ly/3zuwoQO 

https://bit.ly/3zz2nQ8
https://bit.ly/3jqNsSb
https://bit.ly/2UYe8jZ
https://bit.ly/3zuwoQO
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•	 ყვე ლამო მა ვა ლისა პარ ლა მენ ტოარ ჩევ ნე ბიიქ ნე ბასრუ ლადპროპორციული.შემ-

დე გიორისა პარ ლა მენ ტოარ ჩევ ნე ბიიქ ნე ბაბუ ნებ რი ვი დან2%მდე;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა:სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში წარ დგე ნი ლი კონ სტი ტუ ციუ რი კა ნო ნის პროექ ტის 

მი ხედ ვით,  პარ ლა მენ ტის მომ დევ ნო ორი არ ჩევ ნე ბი სრუ ლად პრო პორ ციუ ლი წე სით, 2 

პრო ცენ ტია ნი ბა რიე რის პი რო ბებ ში ჩა ტარ დე ბა39.  18 ივ ლისს შეიქ მნა პროექ ტის სა ყო ველ-

თაო- სა ხალ ხო გან ხილ ვის საორ გა ნი ზა ციო კო მი სიაც40.  7 სექ ტემ ბერს, პარ ლა მენ ტმა, პირ-

ვე ლი მოს მე ნით, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებს ერ თხმად დაუ ჭი რა მხა რი.

არგაკეთდა:ამ ეტაპ ზე, კონ სტი ტუ ციუ რი კა ნო ნის პროექ ტის კენ ჭის ყრე ბი მიმ დი ნა რეობს 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში, შე სა ბა მი სად ის ბო ლომ დე შეს რუ ლე ბუ ლი არ არის.

•	 პარ ლა მენ ტის არა ნაკ ლებ 4 წევ რის გან შემ დგა რი ჯგუ ფი შეძ ლებს შექ მნას სა პარ ლა-

მენ ტო ფრაქ ცია, რო მელ შიც შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა დე პუ ტა ტე ბის ჩარ თვა სხვა პარ-

ტიე ბი დან;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა: წარ დგე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციუ რი კა ნო ნის პროექ ტის მი ხედ ვით,  “სა-

ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციურ 

კა ნონ ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თაო ბა ზე”, მიმ დი ნა რე და მომ დევ ნო ორი მოწ ვე ვის პარ ლა-

მენ ტში ფრაქ ციის წევ რთა რაო დე ნო ბა არ უნ და იყოს ოთ ხზე ნაკ ლე ბი41.  7 სექ ტემ ბერს, პარ-

ლა მენ ტმა, პირ ვე ლი მოს მე ნით, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბებს ერ თხმად დაუ ჭი რა მხა რი.

არგაკეთდა: ამ ეტაპ ზე კონ სტი ტუ ციუ რი კა ნო ნის პროექ ტის კენ ჭის ყრე ბი მიმ დი ნა რეობს 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში, შე სა ბა მი სად, ის ბო ლომ დე შეს რუ ლე ბუ ლი არ არის.

•	 პარ ტიე ბი მხარს დაუ ჭე რენ 2 მარტს პარ ლა მენ ტში წარ დგე ნილ კა ნონ პროექტს შემ-

დე გი და მა ტე ბით ან შეს წო რე ბე ბით: 

•	 ად გი ლობ რი ვი არ ჩევ ნე ბი: პრო პორ ციუ ლი და მა ჟო რი ტა რუ ლი მან და ტე ბის 4/1 პრო-

პორ ცია ხუთ დიდ ქა ლაქ ში და 2/1 პრო პორ ცია ყვე ლა და ნარ ჩენ ში. 2.5% ბა რიე რი 

თბი ლის ში, 3% ბა რიე რი ყველ გან თბი ლისს გა რეთ;

39. საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” - https://info.parliament.
ge/file/1/BillReviewContent/278611?

40. პარლამენტის დადგენილება - https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/279430? 

41. საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის 
შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” - https://info.parliament.
ge/file/1/BillReviewContent/278611? 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/279430
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/278611
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/278611
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შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

საარ ჩევ ნო კო დექ სის გა ნახ ლე ბუ ლი რე დაქ ციის მი ხედ ვით, თბი ლი სის საკ რე ბუ ლო ში მან-

და ტე ბის 80% პრო პორ ციუ ლი წე სით აირ ჩე ვა. ამა ვე პრინ ცი პით უნ და აირ ჩეს საკ რე ბუ-

ლოს შე მად გენ ლო ბის იგი ვე წი ლი სხვა თვით მმარ თველ ქა ლა ქებ შიც. თვით მმარ თვე ლი 

თე მე ბის საკ რე ბუ ლო ში პრო პორ ციუ ლი ად გი ლე ბის წი ლი სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის პრო-

პორ ცია 2/1 პრო პორ ციამ დე გაი ზარ და. ასე ვე, ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, თბი ლი სის საკ რე-

ბუ ლოს არ ჩევ ნე ბის თვის საარ ჩევ ნო ბა რიე რად - 2.5%, ხო ლო ყვე ლა სხვა მუ ნი ცი პა ლი ტე-

ტის შემ თხვე ვა ში 3% გა ნი საზ ღვრა.42

პარ ლა მენ ტმა მე სა მე, სა ბო ლოო მოს მე ნით, 86 ხმით 3-ის წი ნააღ მდეგ, დაამ ტკი ცა საარ-

ჩევ ნო კო დექ სში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბი. სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ციის ფრაქ ციებ მა -  „ერ-

თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბა - გაერ თია ნე ბუ ლი ოპო ზი ცია „ძა ლა ერ თო ბა შია“ და 

„ლე ლო“ - პარ ტნიო რო ბა სა ქარ თვე ლოს თვის“ არ დაამ ტკი ცეს არ ჩევ ნებ თან და კავ ში რე-

ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი.43

•	 ცენ ტრა ლუ რი საარ ჩევ ნო კო მი სია: 8 პრო ფე სიუ ლი და 9 პარ ტიუ ლი წევ რი. პრო ფე-

სიუ ლი წევ რე ბი აირ ჩე ვა პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 2/3-ით. ცეს კოს თავ-

მჯდო მა რის მოად გი ლე უნ და იყოს ოპო ზი ციუ რი პარ ტიის წარ მო მად გე ნე ლი;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა:სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით, ცეს კო, თავ მჯდო მა რის ჩათ ვლით, არაუ მე ტეს 

17 წევ რის გან და კომ პლექ ტდე ბა, რო მელ თა გან არაუ მე ტეს 9 წევრს პარ ტიე ბი და ნიშ ნა-

ვენ, ხო ლო 8 წევრს, მათ შო რის თავ მჯდო მა რეს, პრე ზი დენ ტის წარ დგე ნით პარ ლა მენ ტი 

აირ ჩევს 5 წლით. ცეს კოს თავ მჯდო მა რი სა და პრო ფე სიუ ლი წევ რე ბის ასარ ჩე ვად სა ჭი რო 

იქ ნე ბა პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 2/3-ის მხარ და ჭე რა. ცვლი ლე ბე ბის შე სა-

ბა მი სად ცეს კოს თავ მჯდო მა რის მოად გი ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე არ ჩეულ იქ ნა ოპო ზი ციუ რი 

პარ ტიის მიერ და ნიშ ნუ ლი წევ რი. 

არგაკეთდა: კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ლე ბის თა ნახ მად, თუ პარ ტიის სიით არ ჩეულ-

მა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ყვე ლა წევ რმა, რო მე ლიც ახორ ციე ლებს სა ქარ თვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას, და ტო ვა პარ ტია და ყვე ლა ერ თად გახ და სხვა 

პარ ტიის წევ რი, ცეს კოს 1 წევ რის და ნიშ ვნის უფ ლე ბა ამ პარ ტია ზე გა და დის.44

შე სა ბა მი სად, 9 პო ლი ტი კუ რი პარ ტიის წარ მო მად გე ნე ლი იქ ნე ბა წარ მოდ გე ნი ლი საარ-

ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ცია ში, თუმ ცა ეს ის 9 პო ლი ტი კუ რი პარ ტია არ არის, რო მელ მაც 2020 

წელს გა და ლა ხა საარ ჩევ ნო ბა რიე რი. ორი მათ გა ნი დარ ჩა კო მი სიის მიღ მა, ხო ლო მათ 

42. საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებები: შეფასება და რეკომენდაციები. 27 აგვისტო, 2021 https://isfed.
ge/geo/angarishebi/saarchevno-kodeqsshi-shesuli-tsvlilebebi-shefaseba-da-rekomendatsiebi

43. პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები 86 ხმით მიიღო - https://bit.ly/3ACf1y8 

44. საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, მუხ.: 1961.4 - 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებამდე 
ცესკოში წარმოშობილ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირის არჩევის/დანიშვნის დროებითი წესი

https://isfed.ge/geo/angarishebi/saarchevno-kodeqsshi-shesuli-tsvlilebebi-shefaseba-da-rekomendatsiebi
https://isfed.ge/geo/angarishebi/saarchevno-kodeqsshi-shesuli-tsvlilebebi-shefaseba-da-rekomendatsiebi
https://bit.ly/3ACf1y8
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ნაც ვლად ად მი ნის ტრა ცია ში მოხ ვდნენ ისე თი პარ ტიე ბი, რო მელ თა გან ერთს არ ჩევ ნებ-

ში 2020 წელს და მოუ კი დებ ლად არ მიუ ღია მო ნა წი ლეო ბა, ხო ლო მეო რე მო ნა წი ლეობ და 

ბლო კით და ბლო კის მეშ ვეო ბით სხვა, ბა რიერ გა და ლა ხულ პარ ტია ზე მე ტი სა ხელ მწი ფო 

და ფი ნან სე ბა მოი პო ვა. 

საარ ჩევ ნო რე ფორ მის მი ღე ბის შემ დეგ, 28 ივ ნისს, 9 პო ლი ტი კურ მა პარ ტიამ და ნიშ ნა თა-

ვი სი წევ რე ბი ცეს კო ში. გა მოც ხად და კონ კურ სი ორი პრო ფე სიუ ლი წევ რი სა და ცეს კოს 

თავ მჯდო მა რის პო ზი ცია ზე. ცეს კოს 5 პრო ფე სიუ ლი წევ რი უც ვლე ლი დარ ჩა, რად გან მა თი 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა და ჯერ არ ამო წუ რუ ლა. 

•	 საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო მი სია იგი ვე პრო პორ ციით და კომ პლექ ტდე ბა და პრო ფე სიუ-

ლი წევ რე ბის ასარ ჩე ვად სა ჭი რო იქ ნე ბა ცეს კო ში ხმე ბის 2/3;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა:საოლ ქო კო მი სიის შე მად გენ ლო ბა ცეს კოს მსგავ სად 17 წევ რია ნი გახ და. 8 წევრს 

ნიშ ნავს ცეს კო, ხო ლო არაუ მე ტეს 9 წევრს ნიშ ნა ვენ იგი ვე პო ლი ტი კუ რი პარ ტიე ბი. საოლ-

ქო საარ ჩევ ნო კო მი სიის 8 პრო ფე სიუ ლი წევ რის ასარ ჩე ვად კა ნონ მდებ ლო ბით გა ნი საზ-

ღვრა 2/3-ის უმ რავ ლე სო ბა. თუმ ცა, აქ ვე ჩაი დო პრო ფე სიუ ლი წევ რე ბის არ ჩე ვის შე საძ ლო 

დაბ ლოკ ვის სა წი ნააღ მდე გო მე ქა ნიზ მი - მეო რე კენ ჭის ყრით, კო მი სიის წევ რთა ხმა თა უმ-

რავ ლე სო ბით არ ჩე ვა45. 

არგაკეთდა: ნორ მის ამ გვა რი ფორ მუ ლი რე ბით, საოლ ქო კო მი სიის არა პარ ტიუ ლი წევ-

რე ბის არ ჩე ვის წე სი არ სე ბი თად იგი ვე რჩე ბა და მათ კვლავ ცეს კოს უმ რავ ლე სო ბა აირ-

ჩევს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2021 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის თვის 

შერ ჩე ვის პრო ცეს ში ცეს კოს წევ რთა 2/3-ის მხარ და ჭე რით აირ ჩა საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო-

მი სიის მხო ლოდ 44.95 % - 98 დროე ბი თი წევ რი. 

•	 საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სია იგი ვე პრო პორ ციით და კომ პლექ ტდე ბა. პრო ფე სიუ-

ლი წევ რე ბი ინიშ ნე ბა საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო მი სიე ბის უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბას +1 

ხმით. საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის შე მა ჯა მე ბელ ოქ მებს ხე ლი უნ და მოა წე როს მი-

ნი მუმ 5 პრო ფე სიულ წევრს +1 პო ლი ტი კუ რი პარ ტიის წევრმა;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა:საარ ჩევ ნო კო დექ სის 24-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის თა ნახ მად, საუბ ნო საარ-

ჩევ ნო კო მი სიის 8 წევრს ირ ჩევს შე სა ბა მი სი საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო მი სია სრუ ლი შე-

მად გენ ლო ბის არა ნაკ ლებ 2/3-ით, იმ პი რო ბით, რომ კან დი და ტუ რას მხა რი დაუ ჭი რა, 

მათ შო რის, ცეს კოს მიერ 5 წლის ვა დით არ ჩეულ მა შე სა ბა მი სი საოლ ქო საარ ჩევ ნო 

45. 19 აპრილის შეთანხმებით, დაბლოკვის საწინააღმდეგო მექანიზმი წარმოდგენილია მხოლოდ 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის პროცესში და არაფერია ნათქვამი ქვედა დონის 
საარჩევნო კომისიების წევრთა არჩევის პროცესზე. 
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კო მი სიის 3-მა წევ რმა მაინც. თუ კან დი და ტე ბის მიერ მი ღე ბულ ხმა თა თა ნაბ რო ბის 

გა მო გა მარ ჯვე ბუ ლი ვერ გა მოვ ლინ და, ამ კან დი და ტებს დაუ ყოვ ნებ ლივ ეყ რე ბათ კენ-

ჭი მათ შო რის გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მო სავ ლე ნად. ხე ლა ხა ლი კენ ჭის ყრი სას არ ჩეუ ლად 

ჩაით ვლე ბა ის კან დი და ტი, რო მელ საც მხარს დაუ ჭერს შე სა ბა მი სი საარ ჩევ ნო კო მი-

სიის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბა. თუ გა მარ ჯვე ბუ ლი კვლავ ვერ გა მოვ-

ლინ და, იგი წი ლის ყრით გა ნი საზ ღვრე ბა.

საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის ყვე ლა წევ რი ვალ დე ბუ ლია ხე ლი მოა წე როს კენ ჭის ყრის შე-

დე გე ბის შე მა ჯა მე ბელ ოქმს. შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მი იუ რი დიუ ლი ძა ლის მქო ნეა, თუ მას ხე ლი 

მოა წე რა საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის წევ რთა უმ რავ ლე სო ბამ.

არ გაკეთდა: საარ ჩევ ნო კო დექ სის თა ნახ მად, საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის მიერ შედ-

გე ნი ლი კენ ჭის ყრის შე დე გე ბის შე მა ჯა მე ბე ლი ოქ მი იუ რი დიუ ლი ძა ლის მქო ნეა, თუ მას 

ხე ლი მოა წე რა საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის წევ რთა უმ რავ ლე სო ბამ.46 გან საზ ღვრუ ლი არ 

არის ამ უმ რავ ლე სო ბა ში პრო ფე სიუ ლი წევ რე ბის წი ლი. 

•	 ცეს კოს თავ მჯდო მა რეს პარ ლა მენ ტი ირ ჩევს ხმე ბის 2/3ით;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

კა ნო ნის ახა ლი რე დაქ ციით, ცეს კოს თავ მჯდო მა რეს პარ ლა მენ ტი სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 

2/3 (100 ხმა) ირ ჩევს. თუმ ცა, ამა ვე დროს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია დაბ ლოკ ვის სა წი ნააღ მდე-

გო მე ქა ნიზ მი.

•	 ცენ ტრა ლუ რი საარ ჩევ ნო კო მი სიის თავ მჯდო მა რის ან/და პრო ფე სიუ ლი წევ რე-

ბის არ ჩე ვის შე საძ ლო დაბ ლოკ ვის სა წი ნააღ მდე გო მე ქა ნიზ მი შემ დეგ ნაი რად

ჩამოყალიბდება:

1. პირ ველ ორ მცდე ლო ბას პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის 2/3  მე სა მე

მცდე ლო ბასპარ ლა მენ ტის⅗,ხოლო,შემ დგომმცდე ლო ბებსხმე ბისუბ რა ლოუმ-

რავ ლე სო ბადასჭირდება.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

საარ ჩევ ნო კო დექ სის ახა ლი რე დაქ ციით, ცეს კოს თავ მჯდო მა რე სა და პრო ფე სიულ წევ-

რებს პარ ლა მენ ტი სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის ⅔-ით (100 ხმა) ირ ჩევს. თუ კან დი და ტი 2 ჯერ ზე 

ვერ მიი ღებს ასეთ მხარ და ჭე რას, მე სა მე ცდა ზე სა ჭი როა ⅗-ის (90 ხმა) მხარ და ჭე რა. თუ 

ამ დე ნი ხმაც ვერ მოგ როვ და, მეოთ ხე კენ ჭის ყრი სას, პარ ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო-

ბის უმ რავ ლე სო ბის მხარ და ჭე რაა საკ მა რი სი.

46. საარჩევნო კოდექსი, მუხ.: 71.61
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2. ყო ვე ლი მომ დევ ნო კენ ჭის ყრის ჩა ტა რე ბა არა უად რეს 4 კვი რი სა წი ნა კენ ჭის ყრი დან.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

არგაკეთდა: კენ ჭის ყრებს შო რის პე რიო დი არა ნაკ ლებ 4 კვი რა უნ და ყო ფი ლი ყო, თუმ ცა, 

ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვის პრო ცეს ში 4 კვი რია ნი ვა და 2021 წლის არ ჩევ ნე ბის თვის 1 კვი-

რამ დე შემ ცირ და. ძი რი თად წეს თან ერ თად, რო მე ლიც კენ ჭის ყრებს შო რის 4 კვი რიან47 

შუა ლედს ით ვა ლის წი ნებს, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტში შე ვი და 2021 წლის 

მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ორ გა ნო თა არ ჩევ ნე ბამ დე ცეს კო ში წარ მო შო ბილ ვა კან ტურ თა ნამ დე-

ბო ბა ზე პი რის არ ჩე ვის დროე ბი თი წე სიც. ამ უკა ნას კნე ლის მი ხედ ვით, 1 კა ლენ და რულ 

კვი რა ში არ შეიძ ლე ბა ერ თზე მე ტი კენ ჭის ყრის ჩა ტა რე ბა.48

ვე ნე ციის კო მი სიამ ჯერ კი დევ კა ნონ პროექ ტის ეტაპ ზე შეა ფა სა უარ ყო ფი თად და აღ ნიშ ნა, 

რომ ამით  მმარ თველ და ოპო ზი ციურ პარ ტიებს შო რის კონ სენ სუ სის მიღ წე ვის შე საძ ლებ-

ლო ბა შე საძ ლოა შემ ცი რე ბუ ლი ყო.49 პრაქ ტი კა ში ეს მო ლო დი ნი გა მარ თლდა, ვი ნაი დან 

ცეს კოს სა მი ვე ვა კან ტურ თა ნამ დე ბო ბა ზე წარ დგე ნი ლი კან დი და ტე ბი დან ვერც ერ თმა ვერ 

შეძ ლო სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ციის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა და 2 აგ ვის ტოს ისი ნი 6 თვის 

ვა დით პარ ლა მენ ტის უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით აირ ჩიეს.

3. არ ჩე ვის შე საძ ლო დაბ ლოკ ვის სა წი ნააღ მდე გო ამ პრო ცე დუ რის შე სა ბა მი სად ჩა ტა-

რე ბუ ლი ნე ბის მიე რი და ნიშ ვნა (სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის ხმე ბის 2/3-ზე ნაკ ლე ბი) უნ-

და იყოს დროე ბი თი. მი სი ვა და ექ ვსი თვით შე მოი ფარ გლე ბა, რომ ლის გან მავ ლო-

ბა შიც და ნიშ ვნის სტან დარ ტუ ლი პრო ცე დუ რა თა ვი დან უნ და დაიწ ყოს. 

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, თუ კან დი და ტი ⅔ - მხარ და ჭე რით არაა არ ჩეუ ლი, მი სი  უფ ლე-

ბა მო სი ლე ბის ვა და 6 თვეს შეად გენს. 

•	 უნ და გა ნი საზ ღვროს მკა ფიო კრი ტე რიუ მე ბი ბიუ ლე ტე ნე ბის გა და სათ ვლე ლად. ქვეყ-

ნის მას შტა ბით უბ ნე ბის 10%-ის ავ ტო მა ტუ რი გა დათ ვლის წე სი ძა ლა ში რჩე ბა. 

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

47. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი,მუხ.: 205.7-8,  https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/4401423?publication=24    

48. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, მუხ.: 228 2.2 - 2021 წლის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 
არჩევნებამდე ცესკოში წარმოშობილ ვაკანტურ თანამდებობაზე პირის არჩევის დროებითი წესი

49. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION), Urgent Joint Opinion 
on revised draft amendments to the Election Code, CDL-PI(2021)011, 18.06.2021, §21, https://www.venice.coe.
int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)011-e 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=24
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4401423?publication=24
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)011-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)011-e
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საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო მი სიე ბი მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით საარ ჩევ ნო უბ ნე ბის 10%-ს სა-

ვალ დე ბუ ლო წე სით გა დაით ვლიან. 

საარ ჩევ ნო კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის თა ნახ მად, საოლ ქო საარ ჩევ ნო კო მი სია 

ვალ დე ბუ ლია კენ ჭის ყრის დღი დან არაუგ ვია ნეს მე-6 დღი სა საარ ჩევ ნო ოლ ქის ტე რი-

ტო რია ზე არ სე ბუ ლი საარ ჩევ ნო უბ ნე ბი დან შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვით კო მი სიის სხდო მა ზე 

გა მოავ ლი ნოს 5 საარ ჩევ ნო უბა ნი, გახ სნას ამ საარ ჩევ ნო უბ ნე ბის საუბ ნო საარ ჩევ ნო 

კო მი სიე ბის გან მი ღე ბუ ლი პა კე ტე ბი და ხე ლახ ლა დათ ვა ლოს საარ ჩევ ნო ბიუ ლე ტე ნე-

ბი; ქვე ყა ნა ში 73 საარ ჩევ ნო ოლ ქია, შე სა ბა მი სად, გა და სათ ვლე ლი უბ ნე ბის რაო დე ნო ბა, 

10%-ს აღ წევს. 

ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბუნ დო ვა ნია შემ თხვე ვი თი შერ ჩე ვის პრინ ცი პი, წარ მო მად-

გენ ლო ბი თი შე დე გის მი სა ღე ბად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს საარ ჩევ ნო უბ ნის ზო მა 

და სხვა სპე ცი ფი კა.

გა დათ ვლის კრი ტე რიუ მე ბი - საოქ ლო საარ ჩევ ნო კო მი სია ვალ დე ბუ ლია გახ სნას შე-

სა ბა მი სი საარ ჩევ ნო დო კუ მენ ტა ცია და ხე ლახ ლა დათ ვა ლოს კენ ჭის ყრის შე დე გე ბი 

იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც საუბ ნო საარ ჩევ ნო კო მი სიის მიერ შედ გე ნილ კენ ჭის ყრის 

შე დე გე ბის შე მა ჯა მე ბელ ოქ მში, ისე, რომ მას არ ახ ლავს შეს წო რე ბის ოქ მი, გა დას-

წო რე ბუ ლია საარ ჩევ ნო სუ ბიექ ტის თვის მი ცე მულ ხმა თა რაო დე ნო ბა, არ ჩევ ნებ ში მო-

ნა წი ლე ამომ რჩე ველ თა საერ თო რაო დე ნო ბა ან /და ბა თი ლად მიჩ ნეულ საარ ჩევ ნო 

ბიუ ლე ტენ თა რაო დე ნო ბა.

•	 ცეს კოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ქვეშ შეიქ მნე ბა მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფი, რო მელ შიც შევ-

ლენ სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფი სი სა და მოწ ვეუ ლი, სან დო, მიუ კერ ძოე ბე ლი არ-

ჩევ ნებ ზე სა დამ კვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, და ასე ვე სან დო 

ად გი ლობ რი ვი და საერ თა შო რი სო ექ სპერ ტე ბი, და ვე ბის გან ხილ ვის პრო ცე სის-

თვის და ცეს კოს თვის დროუ ლი რე კო მენ და ციე ბის წარ სად გე ნად. შე საძ ლე ბე ლია, 

რომ ამ ჯგუფს მიე ნი ჭოს და მა ტე ბი თი ფუნ ქციე ბი, რო გო რი ცაა გა დათ ვლის პრო-

ცეს ში ჩარ თვა; 

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა: ცვლი ლე ბე ბის მი ხედ ვით, უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი, რო მე-

ლიც ცეს კოს საარ ჩევ ნო და ვებ თან და კავ ში რე ბით რე კო მენ და ციებს წა რუდ გენს. ის უნ და 

და კომ პლექ ტდეს სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის აპა რა ტის წარ მო მად გენ ლის გან 

და დამ კვირ ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ შერ ჩეუ ლი საერ თა შო რი სო ან /და ად გი ლობ-

რი ვი ექ სპერ ტე ბის გან.      

არგაკეთდა: კა ნონ ში ბუნ დო ვა ნი და დაუ ზუს ტე ბე ლია სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის წევ-

რთა შერ ჩევს კრი ტე რიუ მი, ასე ვე მი სი საქ მია ნო ბის მან და ტი. ამ გვა რი ბუნ დო ვა ნე ბა 

იძ ლეო და შე საძ ლებ ლო ბას და კომ პლექ ტე ბის პრო ცეს ში პრობ ლე მე ბი გა მოვ ლე ნი ლი-

ყო, რაც ასეც მოხ და. მო ნა წი ლეო ბის სურ ვი ლი 15-მა ისეთ მა სა დამ კვირ ვებ ლო ორ გა-

ნი ზა ციამ გა მოთ ქვა, რო მელ თა სან დოო ბი სა და ფი ნან სუ რი გამ ჭვირ ვა ლო ბის კუთ ხით 
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სე რიო ზუ ლი კით ხვე ბი არ სე ბობს. ამას თან, ცეს კოს დად გე ნი ლე ბა ში თავ და პირ ვე-

ლად ეწე რა, რომ სა დამ კვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ციებს სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის წევ რე ბი 

კონ სენ სუ სით უნ და შეერ ჩიათ, თუმ ცა 6 აგ ვის ტოს ცვლი ლე ბის მი ხედ ვით, თუ ჯგუ ფის 

წევ რე ბი კონ სენ სუ სით ვერ შეირ ჩა, კან დი და ტუ რებს ხე ლახ ლა ეყ რე ბათ კენ ჭი და არ-

ჩეუ ლად ჩაით ვლე ბა ის, ვი საც მხარს დაუ ჭერს სა დამ კვირ ვბლო ორ გა ნი ზა ციე ბის 2/3.  

ამ ცვლი ლე ბამ შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და, რომ სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფი სრუ ლად და კომ-

პლექ ტე ბუ ლი ყო საეჭ ვო რე პუ ტა ციის მქო ნე სა დამ კვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ციე ბის გან. ამ-

რი გად, შერ ჩე ვა სა ვა რაუ დოდ, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს საარ ჩევ ნო ად მი ნის ტრა ციის მი-

მართ ნდო ბის ზრდას.50

•	 ვე ნე ციის კო მი სიის და ეუ თოს დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე-

ბე ბის ოფი სის (OSCE/ODIHR) 2021 წლის 20 მარ ტის ერ თობ ლი ვი დას კვნის შე სა ბა მი-

სად, რო მე ლიც შეე ხე ბა 2021 წლის იან ვარ ში ინი ცი რე ბულ ორ კა ნონ პროექტს (სა კა-

ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებს პარ ტიე ბის რე გის ტრა ციი სა და და ფი ნან სე ბის შე სა ხებ) და 

შე თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი უნ და გა დაი ხე დოს;

ამ დას კვნის მი ხედ ვით:

1. პარ ტიას არ შეიძ ლე ბა გაუუქ მდეს რე გის ტრა ცია, თუ უც ხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე მის 

სა სარ გებ ლოდ აგი ტა ციას ეწე ვა;

2. პარ ტიე ბის სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა არ შეიძ ლე ბა მიბ მუ ლი იყოს მათ მიერ სა-

პარ ლა მენ ტო მან და ტე ბის ათ ვი სე ბა ზე. 

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

გაკეთდა: პარ ტიის საარ ჩევ ნო რე გის ტრა ციის გაუქ მე ბის ინი ცია ტი ვა, თუ მის სა სარ გებ-

ლოდ აგი ტა ციას აქ ტიუ რი საარ ჩევ ნო უფ ლე ბის არ მქო ნე პი რი აწარ მოებ და, კა ნონ მდებ-

ლო ბა ში არ ასა ხუ ლა.

არგაკეთდა:  „მო ქა ლა ქე თა პო ლი ტი კუ რი გაერ თია ნე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ-

გა ნულ კა ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბის მიხ დვით, პარ ტია სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან და ფი-

ნან სე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბას კარ გავს, თუ ამ პარ ტიის წარ დგე ნით არ ჩეულ სა ქარ თვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის წევ რთა ნა ხე ვარს ან ნა ხე ვარ ზე მეტს ვა დამ დე შეუწ ყდა პარ ლა მენ ტის წევ-

რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და შეუძ ლე ბე ლია მი სი/ მა თი ად გილ მო ნაც ვლე იმ დე ნი პარ ლა მენ-

ტის წევ რის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ცნო ბა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პარ ტიის წარ დგე ნით არ ჩეულ 

პარ ლა მენ ტის წევ რთა რაო დე ნო ბა იმა ვე პარ ტიის მიერ მი ღე ბუ ლი პარ ლა მენ ტის წევ რთა 

მან და ტე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი იყოს.

გარ და ამი სა, პარ ტია მომ დევ ნო 6 თვის და ფი ნან სე ბას ვერ მიი ღებს, თუ მი სი წარ-

დგე ნით არ ჩეულ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რთა ნა ხე ვარ ზე მე ტი პარ ლა მენ ტის 

შე სა ბა მი სი წი ნა მო რი გი სე სიის გან მავ ლო ბა ში არა სა პა ტიო მი ზე ზით არ დაეს წრე ბა 

პარ ლა მენ ტის მო რი გი პლე ნა რუ ლი სხდო მე ბის ნა ხე ვარ ზე მეტს. ამ გა რე მოე ბის წარ-

მო შო ბის შემ თხვე ვა ში პარ ტიას სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან და ფი ნან სე-

50. იქვე
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ბა შეუ ჩერ დე ბა მომ დევ ნო კა ლენ და რუ ლი თვის პირ ვე ლი დღი დან. იგი ვე ვრცელ დე ბა 

ბლოკ ში შე მა ვალ პარ ტია ზე. ეს წე სე ბი 2022 წლის 1 თე ბერ ვლი დან ამოქ მედ დე ბა. 

ხო ლო, პარ ტიას, რო მელ მაც ამ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბამ დე და კარ გა 2020 წლის არ ჩევ ნე ბის 

სა ფუძ ველ ზე მო პო ვე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა, ამ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბის თა-

ნა ვე აღუდ გე ბა და მიე ცე მა ის თან ხა, რო მელ საც ამ კა ნო ნის ამოქ მე დე ბამ დე მიი ღებ და, 

რომ არ დაე კარ გა ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი და ფი ნან სე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. აღ ნიშ ნულ პო ლი ტი-

კურ პარ ტიას უფ ლე ბა მიე ცა, ამ წე სის ამოქ მე დე ბი დან 1 თვის ვა და ში უა რი ეთ ქვა სა ხელ-

მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან და ფი ნან სე ბის მი ღე ბა ზე.51

51. საქართველოს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს 
ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5194833?-
publication=1 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5194833?publication=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5194833?publication=1
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ამ სა პარ ლა მენ ტო ვა და ში, ფარ თო მას შტა ბია ნი, ინ კლუ ზიუ რი და ყვე ლა პარ ტიის მო-
ნა წი ლეო ბით შე მუ შა ვე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გზა ზე პირ ვე ლი ნა ბი ჯის გა დად გმის ნიშ ნად, 
პარ ლა მენ ტმა უნ და დაამ ტკი ცოს ამ ბი ციუ რი სა სა მარ თლო რე ფორ მა“.



შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

პო ლი ტი კუ რი შე თან ხმე ბა, რო მელ საც ხე ლი 19 აპ რილს მოე წე რა, კა ნო ნის უზე ნაე სო-

ბი სა და სა სა მარ თლოს რე ფორ მის ნა წილ ში აწე სებს რო გორც ში ნაარ სობ რივ, ასე ვე,  

პრო ცე დუ რულ მოთ ხოვ ნებს. რე ფორ მე ბის გან ხორ ციე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას თან ერ-

თად, ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ასე ვე მოით ხოვს, პრო ცეს ში ყვე ლა ხელ მომ წე-

რის მო ნა წი ლეო ბა სა და კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბულ სა კა ნონ მდებ ლო 

ინი ცია ტი ვებს. 

2021 წლის სა გა ზაფ ხუ ლო სე სიის გან მავ ლო ბა ში, „საერ თო სა სა მარ თლოე ბის შე სა ხებ“ 

ორ გა ნულ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი ერ თხელ შე ვი და. კა ნონ პროექ ტი 2021 წლის 24 მარტს, 

ქარ თუ ლი ოც ნე ბის სა მი პარ ლა მენ ტა რის მიერ  დაი ნი ცირ და52 და ოპო ზი ციუ რი სპექ-

ტრის, ისე ვე რო გორც არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მო ნა წი ლეო ბის გა რე შე, დაჩ ქა რე-

ბუ ლი წე სით, 2021 წლის 1 აპ რილს დამ ტკიც და. ამას თან, პარ ლა მენ ტმა, ცვლი ლე ბე ბი 

ვე ნე ციის კო მი სიის სა ბო ლოო დას კვნის მი ღე ბამ დე დაამ ტკი ცა.53

2021 წლის 29 ივ ნისს კი,  სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია ში 

ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ“ კა ნონ პროექ ტი და რე გის ტრირ და. მარ თა ლია, პროექ-

ტი ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად მომ ზად და და მას ში მო ნა წი ლეო-

ბა სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ციურ მა ძა ლებ მაც მიი ღეს, თუმ ცა, 2021 წლის 7 სექ ტემ ბერს, 

მმარ თველ მა ძა ლამ, პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი 

პროექ ტი დან სრუ ლად ამოიღო.54 შე სა ბა მი სად, პროექ ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, გა-

რან ტი რე ბუ ლი ლი მი ტი რე ბუ ლი ინ კლუ ზიუ რო ბა საერ თოდ აღარ მიე მარ თე ბა ამ თა ვით 

ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას. ზო გა დად, რო გორც დო კუ მენ ტის ხელ მო წე-

რამ დე, ისე, მას შემ დეგ, მმარ თვე ლი ძა ლის მიერ, კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა სა და სა სა მარ-

თლო სის ტე მის რე ფორ მას თან და კავ ში რე ბით გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი, და ხუ რულ კარს 

მიღ მა, ოპო ზი ციუ რი სპექ ტრი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ნა-

წი ლეო ბის გა რე შე მიმ დი ნა რეობს. 

52. კანონპროექტი: „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“, იხ: https://parliament.ge/legislation/21840 

53. ევროკავშირის სპიკერის შეფასება, საკანონმდებლო ცვლილებების ნაჩქარევად მიღებასთან 
დაკავშირებით, იხ: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/96302/node/96302_en 

54. საქართველოს კანონის პროექტი  „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ იხ: 
https://parliament.ge/legislation/22438

https://parliament.ge/legislation/21840
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/96302/node/96302_en
https://parliament.ge/legislation/22438
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•	 სა სა მარ თლო სის ტე მის დამოუკიდებლობის, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და ხა რის-

ხისგასაზრდელად,სა ქარ თვე ლოსხელისუფლებამ,2017და2019წლებ შიმი ღე ბუ ლი

მარ თლმსა ჯუ ლე ბისრე ფორ მე ბისორიპა კე ტისშესაბამისად:

ა) პირ ვე ლიინ სტან ციისდასაა პე ლა ციოსა სა მარ თლოებ შიმო სა მარ თლეე ბისდა-

ნიშ ვნი სას უნ და გა ზარ დოს გამ ჭვირ ვა ლო ბა და დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი

შერჩევა,გან სა კუთ რე ბითმო სა მარ თლეე ბისდა სა ნიშ ნადკე თილ სინ დი სიე რე ბა სა

დაკომ პე ტენ ციისკრი ტე რიუ მებ ზედა ფუძ ნე ბუ ლიწე რი ლო ბი თიდა სა ბუ თე ბისგა-

მოქ ვეყ ნე ბისგზით;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

საან გა რი შო პე რიოდ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს არ მიუ ღია არ ცერ თი სა კა ნონ მდებ-

ლო რე გუ ლა ცია, რო მე ლიც და მა ტე ბით მოა წეს რი გებ და სა სა მარ თლო სის ტე მა ში, პირ-

ვე ლი და მეო რე ინ სტან ციის მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნის პრო ცესს. უფ რო მე ტიც, ბო ლო 

წლებ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი რე ფორ მის ტალ ღე ბი, თუ მცი რე ინი ცია ტი ვე ბი, ვერ უზ რუნ-

ველ ყოფს დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შერ ჩე ვის პრინ ცი პის პრაქ ტი კა ში რეა ლი ზე ბას.  

მარ თა ლია, 2019 წლის დე კემ ბერ ში მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბით, იუს ტი ციის 

უმაღ ლეს საბ ჭოს მო სა მარ თლის და ნიშ ვნის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის და სა-

ბუ თე ბა დაე ვა ლა,55 თუმ ცა, იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭო არ ასა ბუ თებს კან დი და ტის და-

ნიშ ვნა ზე უა რის თქმის შემ თხვე ვებს. ამას თან, კან დი და ტებს არ გააჩ ნიათ გასაუბრებიდან 

კენჭისყრისეტაპზეგადასვლაზეუარისგასაჩივრებისშესაძლებლობა.56

ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ოფი ცია ლუ რად  გან საზ ღვრავს კრი ტე რიუ მებს, ქუ ლებ სა და, შე ფა-

სე ბის პრო ცე დუ რებს, თუმ ცა, სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მიი ღე ბა ფა რუ ლი კენ ჭის ყრის 

მეშ ვეო ბით.57 კენ ჭის ყრის დროს კი საბ ჭოს წევ რი არ არის შეზ ღუ დუ ლი კან დი და ტე ბის 

მიერ მა ნამ დე მი ღე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბით. შე სა ბა მი სად, მო სა მარ თლედ შეიძ ლე ბა დაი ნიშ-

ნოს კან დი და ტი, რო მელ საც, კრი ტე რიუ მე ბის მი ხედ ვით, საუ კე თე სო შე დე გი არ ჰქო ნია. 

ეს უკა ნას კნე ლი ცალ სა ხად ეწი ნააღ მდე გე ბა, ობიექ ტუ რი და მიუ კერ ძოე ბე ლი შერ ჩე ვის 

პრინ ციპს.58

სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭო, პირ ვე ლი და მეო რე ინ სტან ციის მო სა მარ-

თლეებს, ხმე ბის 2/3-ით ირ ჩევს, თუმ ცა, ვი ნაი დან თა ვად საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის წე სი 

არ არის კონ სენ სუს ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ხმის მი ცე მის ლო გი კა არ ემ სა ხუ რე ბა სხვა დას ხვა 

ჯგუ ფე ბის ინ ტე რე სე ბის წარ მო ჩე ნის მი ზანს და პრაქ ტი კა ში ვერ უზ რუნ ველ ყოფს „დამ სა-

ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბულ“ შერ ჩე ვას.

55. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 13/12/2019, 5569-Iს, 1-ლი მუხლის მე-5 პუნქტი

56. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, „იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის 
ანგარიში“, 2021, გვ. 15,იხ: https://bit.ly/3zcdcGu 

57. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“, მუხლი 36 (41)

58. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია „მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა 
საქართველოში“, 2021 წელი, გვ. 44, იხ: https://bit.ly/2YUZifI 

https://bit.ly/3zcdcGu
https://bit.ly/2YUZifI
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 37-ე მუხ ლი, კონ კურ სის გა რე შე მო სა მარ თლე თა 

მიერ სა სა მარ თლოს შეც ვლის (მათ შო რის, ზემ დგომ ინ სტან ცია ში და წი ნაუ რე ბის) შე საძ-

ლებ ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს, რაც და მა ტე ბით გა მო რიც ხავს პრო ცე სე ბის მიუ კერ ძოებ ლად 

და გამ ჭვირ ვა ლედ ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ბო ლო წლე ბის პრაქ ტი კით, სწო რედ აღ-

ნიშ ნუ ლი ნორ მის გა მო ყე ნე ბით, დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ნიშ ვნე ბის გვერ დის ავ-

ლით, ხდე ბა ყვე ლა ზე ხში რად მო სა მარ თლე თა და წი ნაუ რე ბა.59

ბ) პარ ლა მენტს უნ და წა რუდ გი ნოს კა ნონ პროექ ტი უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში და ნიშ-
ვნებ თანდაკავშირებით,ვე ნე ციისკო მი სიის 2019წლის 24ივ ნი სის#949/2019დას-
კვნისგათვალისწინებით,განსაკუთრებით,რაცეხე ბადა ნიშ ვნე ბი სად მიეტა პობ რივ
მიდგომას,იუს ტი ციისუმაღ ლესსაბ ჭო შიღიაკენ ჭის ყრასდასაბ ჭოსმიერწარ დგე-
ნე ბისდა სა ბუ თე ბისსაჭიროებას;

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეე ბის შერ ჩე ვის წეს თან და კავ ში რე ბით პარ ლა მენ-

ტმა 2020 წლის სექ ტემ ბერ ში მიი ღო კა ნო ნი, რომ ლი თაც ეცა და 2019 წლის 24 ივ ნი სის ვე ნე-

ციის კო მი სიის რე კო მენ და ციე ბის კა ნონ ში ასახ ვას.60 ცვლი ლე ბე ბით გაუქ მდა კან დი დატ თა 

სიის პირ ვე ლი ფა რუ ლი კენ ჭის ყრა, დად გინ და რე გის ტრა ციის შემ დეგ სა ჯა როდ მოს მე ნის 

პრო ცე დუ რა, საბ ჭოს თი თოეულ წევრს დაე ვა ლა კან დი და ტის თვის და წე რი ლი ქუ ლი სა და 

შე ფა სე ბის წე რი ლო ბი თი და სა ბუ თე ბის მომ ზა დე ბა და მი სი ვებ -გვერ დზე გა მოქ ვეყ ნე ბა 

(საბ ჭოს წევ რის მი თი თე ბის გა რე შე) და მა ტე ბით, შე საძ ლე ბე ლი გახ და საბ ჭოს მიერ მი ღე-

ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ ზე გა სა ჩივ რე ბა. 

სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვა და მი ღე ბა, რამ დე ნი მე დღე ში, სა მო ქა ლა ქო 

სა ზო გა დოე ბი სა და ოპო ზი ციუ რი სპექ ტრის მო ნა წი ლეო ბის გა რე შე გან ხორ ციელ და, ამას-

თან, ნი შან დობ ლი ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა ვე ნე ციის კო მი სიას 2020 წლის 22 

სექ ტემ ბერს მი მარ თა, ხო ლო ცვლი ლე ბე ბის პროექ ტი, კო მი სიის მო საზ რე ბე ბის გა მოქ ვეყ-

ნე ბამ დე, 2020 წლის 30 სექ ტემ ბერს დაამ ტკი ცა.61 კო მი სია, 8 ოქ ტომ ბერს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 

მო საზ რე ბით მიიჩ ნევს, რომ გაუმ ჯო ბე სე ბის მიუ ხე და ვად, კა ნონ პროექ ტი ვერ პა სუ ხობ და 

მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის მთა ვარ გა მოწ ვე ვებს.62

შემ დგო მი გა ნახ ლე ბა ორ გა ნულ მა კა ნონ მა 2021 წლის 1 აპ რილს გა ნი ცა და, რო მე ლიც დიდ-

წი ლად უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე თა არ ჩე ვა- და ნიშ ვნის წეს ში ცვლი ლე ბებს 

მოი ცავ და. კერ ძოდ, გაუქ მდა ნა ხევ რად ღია კენ ჭის ყრა; შე ფა სე ბე ბი და და სა ბუ თე ბე ბი გახ-

და სა ჯა რო; გა ფარ თოვ და საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის გა სა ჩივ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი; 

59. საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, “მოსამართლეთა წინასაარჩევნო მიგრაცია”.იხ: https://bit.
ly/3sGCACi

60. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 30/09/2020, 7205-Iს 

61. ვენეციის კომისიის დასკვნა,No. 1001/2020, 8 ოქტომბერი, 2020 წელი, პარა1-6, იხ: https://www.venice.coe.
int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e 

62. ვენეციის კომისიის დასკვნა,No. 1001/2020, 8 ოქტომბერი, 2020 წელი, პარა 33-36, იხ: https://www.venice.
coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
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გაუქ მდა კან დი და ტუ რე ბის სა ჯა რო მოს მე ნის შემ დეგ კენ ჭის ყრის ჩა ტა რე ბის წე სი და შემ-

დეგ ეტაპ ზე, საუ კე თე სო შე დე გის მქო ნე კან დი და ტე ბის გა დას ვლა გახ და სა ვალ დე ბუ ლო.63

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მწვა ვე პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის, საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რე ბის მო-

ნა წი ლეო ბით მიმ დი ნა რე მე დია ციი სა და სა სა მარ თლო სის ტე მის მი მართ უნ დობ ლო ბის 

ფონ ზე, მსგავ სი პრო ცე დუ რუ ლი ხა სია თის გაუმ ჯო ბე სე ბე ბი, ცხა დად ვერ აკ მა ყო ფი ლებს 

სა სა მარ თლო სის ტე მის ძი რეუ ლი გარ დაქ მნის მოთ ხოვ ნას.64 ამა ვე სუ ლის კვე თე ბას იზია-

რებს ვე ნე ციის კო მი სიის 28 აპ რი ლის გა დაუ დე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი დას კვნა, რო მე ლიც 

აღია რებს კა ნონ მდებ ლო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის კენ გა დად გმულ ნა ბი ჯებს, თუმ ცა თვალ ნათ-

ლივ მიუ თი თებს, რომ მოუგ ვა რე ბე ლი რჩე ბა რი გი სა კით ხე ბი სა, მათ შო რის, კან დი და ტე-

ბის მი მართ უთა ნას წო რო მოპ ყრო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. სწო რედ ამ მი ზე ზით,  ხაზ გას მუ-

ლია პრო ცე სე ბის თა ვი დან დაწ ყე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, ისე ვე რო გორც, რე კო მენ დი რე ბუ ლი 

მო სა მარ თლე თა და ნიშ ვნე ბის გა და ვა დე ბა, ახალ, ფუნ და მენ ტურ რე ფორ მამ დე.65 ამას თან, 

კო მი სიის მიერ 2019 წელს და  შემ დგომ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბიც ცხა დად მიუ თი-

თებს, რომ ვე ნე ციის კო მი სიას ზუს ტად ეს მის სა ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლო სის ტე მის რე-

ფორ მის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა - სა ზო გა დოებ რი ვი ნდო ბის ნაკ ლე ბო ბა,66 რა საც დღემ დე მი-

ღე ბუ ლი ვერ ცერ თი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა ვერ პა სუ ხობს.67

დ)მიი ღოსსა ქარ თვე ლოსსა კონ სტი ტუ ციოსა სა მარ თლოსმიერ2019წლისივ ნის ში მი-

ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის აღ მსრუ ლე ბე ლი კანონმდებლობა, სა სა მარ თლოს გა-

დაწ ყვე ტი ლე ბე ბისგა მო საქ ვეყ ნებ ლადწე სე ბისდად გე ნისგზით.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 2019 წლის 7 ივ ნი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 

აღ სას რუ ლებ ლად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რთა მიერ,  2021 წლის 1 ივ ლისს ინი-

ცირ და კა ნონ პროექ ტი, რომ ლის მოს მე ნა აქამ დე ორ ჯერ გა დაი დო და გაურ კვე ვე ლია, 

რო დის შეძ ლებს პარ ლა მენ ტი მის დამ ტკი ცე ბას.68 ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ პროექ ტი 

შეი ცავს რიგ ნორ მებს, რომ ლე ბიც ამარ ცხებს გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ-

63. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანულ 
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე”, 01/04/2021, იხ: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewCon-
tent/272643 

64. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე  მართლმსაჯულებისთვის, განცხადება უზენაესი 
სასამართლოს დაკომპლექტების წესში დაანონსებულ ცვლილებებზე, იხ: http://coalition.ge/index.php?ar-
ticle_id=252&clang=0 

65. ვენეციის კომისიის მოსაზრება No. 1039/2021, 28 აპრილი, 2021 წ, პარა.20, იხ: https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)007-e 

66. ვენეციის კომისიის მოსაზრება N 949 /2019, 16 აპრილი, 2019წ, პარა.63-64, იხ: https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2019)002-e 

67. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, განცხადება უზენაესი 
სასამართლოს დაკომპლექტების წესში ცვლილებების თაობაზე, იხ: http://coalition.ge/index.php?article_
id=252&clang=0 

68. კანონპროექტი, „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
N07-3/95/10, იხ: https://parliament.ge/legislation/22494?fbclid=IwAR2bWXzSZ_WCYqfGoFW7u-v41748Hz-xNEDm-3XV5GMt-
fjYXYypidYxwMXs 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272643
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https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2019)002-e
http://coalition.ge/index.php?article_id=252&clang=0
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https://parliament.ge/legislation/22494?fbclid=IwAR2bWXzSZ_WCYqfGoFW7u-v41748Hz-xNEDm-3XV5GMtfjYXYypidYxwMXs
https://parliament.ge/legislation/22494?fbclid=IwAR2bWXzSZ_WCYqfGoFW7u-v41748Hz-xNEDm-3XV5GMtfjYXYypidYxwMXs
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ლე ბის მიზ ნებს. კერ ძოდ, ცვლი ლე ბე ბი შეუძ ლე ბელს ხდის სა სა მარ თლოს აქ ტის სა ჯა რო 

ინ ფორ მა ციის სა ხით მი ღე ბას აქ ტის მი ღე ბი დან ერთ წელ ზე ად რე, ამას თან, და წე სე ბუ ლია 

2022 წლის პირ ველ იან ვრამ დე მი ღე ბუ ლი სა სა მარ თლო აქ ტე ბის 2024 წლამ დე გა ცე მის 

ბლან კე ტუ რი აკ რძალ ვა.69

•	 ამავდროულად,უზე ნაესსა სა მარ თლო შიყვე ლამიმ დი ნა რეანიშ ვნაუნ დაშე ჩერ დეს

დახე ლახ ლადაიწ ყოსგან ცხა დე ბე ბისმი ღე ბაახალკან დი და ტებ თანდა კავ ში რე ბი-

თაცმასშემდეგ,რაცახა ლიკა ნო ნიძა ლა შიშე ვა(უზენაესსა სა მარ თლო შიარ სე ბუ-

ლიწე სე ბითდა ნიშ ვნე ბის განთა ვიუნ დაშეიკავოს);

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

2019 წლის დე კემ ბერ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს 20 კან დი-

და ტი დან 14 თა ნამ დე ბო ბა ზე დაამ ტკი ცა. პრო ცე სი რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ისე საერ თა-

შო რი სო აქ ტო რე ბის შე ფა სე ბით, ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და მიუ კერ ძოებ ლო ბი სა და ობიექ ტურ 

კრი ტე რიუ მებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შერ ჩე ვის სტან დარ ტებს.70

დე კემ ბრის თვე ში ვე, იუს ტი ციის უმაღ ლეს მა საბ ჭომ პარ ლა მენტს კვლავ წა რუდ გი ნა 7 

კან დი და ტი, რო მელ თა გან 6 პირ ველ ჯერ ზე და წუ ნე ბუ ლი ად გი ლე ბის შე სავ სე ბად, ხო ლო 

1 და მა ტე ბით ვა კან სია ზე იყო წარ დგე ნი ლი. საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა-

ნი ზა ციე ბის მწვა ვე კრი ტი კის ფონ ზე, პარ ლა მენ ტმა კან დი და ტე ბის გან ხილ ვის პრო ცე სი 

დროე ბით შეა ჩე რა. 

2020 წლის სექ ტემ ბრის თვე ში მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, რო მე ლიც თა ვის მხრივ, ვერ აკ მა ყო ფი ლებ და ვე ნე ციის კო მი სიი სა და ეუ თოს 

მიერ და წე სე ბულ მოთ ხოვ ნებს,71 იუს ტი ციის საბ ჭომ კვლავ გა ნაახ ლა პრო ცე სი უზე ნაეს 

სა სა მარ თლო ში არ სე ბუ ლი 11 ვა კან ტუ რი პო ზი ციის შე სავ სე ბად. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ 

პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სი სა და მწვა ვე კრი ტი კის მიუ ხე და ვად, სექ ტემ ბრის შემ დეგ პრო-

ცე სი აღარ შე ჩე რე ბუ ლა და საბ ჭო ეტა პობ რი ვად მარ თავ და კან დი და ტებ თან გა საუბ-

რე ბას. შე სა ბა მი სად, 2021 წლის აპ რი ლის და საწ ყი სის თვის მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 

დროს, იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი იყო კან დი და ტე ბის ნა ხე ვარ ზე 

მე ტის მოს მე ნე ბი, სწო რედ ამ ფაქ ტზე დაყ რდნო ბით, ვე ნე ციის კო მი სია სა ქარ თვე ლოს 

ხე ლი სუფ ლე ბას  პრო ცე სე ბის თა ვი დან დაწ ყე ბის რე კო მენ და ციას უწევ და.72 თუმ ცა, 

უზე ნაეს სა სა მარ თლო ში და ნიშ ვნე ბის პრო ცე სი არა თუ 1 აპ რი ლის სა კა ნონ მდებ ლო 

69. Ibid 134 მუხლის მე-8 პუნქტი, 135 მუხლის მე-5 პუნქტი

70. OSCE-ODIHR, “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და 
დანიშვნის მეორე ანგარიში ივნისი – დეკემბერი 2019”, გვ.3-8, იხ: https://www.osce.org/files/f/docu-
ments/3/1/443497_0.pdf; კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლეების შეფასების თაობაზე, იხ: http://coalition.ge/files/assessment__of_candi-
dates_for_supreme_court_judges.pdf 

71.  ვენეციის კომისიის დასკვნა No. 1001/2020, 8 ოქტომბერი, 2020 წელი, პარა 34-36 იხ: https://www.venice.
coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e

72. ვენეციის კომისიის მოსაზრება No. 1039/2021, 28 აპრილი, 2021 წ, პარა.18, იხ: https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)007-e

https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/3/1/443497_0.pdf
http://coalition.ge/files/assessment__of_candidates_for_supreme_court_judges.pdf
http://coalition.ge/files/assessment__of_candidates_for_supreme_court_judges.pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)021-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)007-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-PI(2021)007-e
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ცვლი ლე ბე ბის შემ დეგ, არა მედ 19 აპ რილს გა ფორ მე ბუ ლი შე თან ხმე ბის შე დე გა დაც არ 

შე ჩე რე ბუ ლა. 

შე თან ხმე ბით ნა კის რი ცხა დი ვალ დე ბუ ლე ბის სა პი რის პი როდ, 17 ივ ნისს სა ქარ თვე ლოს 

იუს ტი ციის საბ ჭომ 100 მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნის სა კით ხი გა ნი ხი ლა და 

პარ ლა მენტს, და სამ ტკი ცებ ლად, უზე ნაე სი სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლეო ბის 9 კან დი და ტი 

წა რუდ გი ნა. ეუ თოს დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის ოფი სის შე-

ფა სე ბით, იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი შერ ჩე ვის, მოკ ვლე ვი სა 

და ინ ტერ ვიუე ბის პრო ცე სი ვერ პა სუ ხობ და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს.73

საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის მო წო დე ბე ბის მიუ ხე და ვად,74 პარ ლა-

მენ ტმა 12 ივ ლისს წარ დგე ნი ლი კან დი და ტე ბი დან 6 დაამ ტკი ცა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ პლე-

ნა რულ სხდო მა ზე, დამ სწრე თა 93%-ს მმარ თვე ლი პარ ტიის წევ რე ბი წარ მოად გენ დნენ, 

ვი ნაი დან, პრო ცე სი ოპო ზი ციუ რი ძა ლე ბის ბოი კო ტის ფონ ზე მიმ დი ნა რეობ და. სა ბო ლოო 

ჯამ ში, პრო ცეს მა კი დევ ერ თხელ ვერ უზ რუნ ველ ყო კან დი დატ თა შერ ჩე ვა ობიექ ტუ რი, 

დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კრი ტე რიუ მე ბის მეშ ვეო ბით.75 მე დია ცია ში მო ნა წი ლე საერ-

თა შო რი სო აქ ტო რე ბი, ცალ სა ხად მიუ თი თე ბენ, რომ ამ ნა ბი ჯით, მმარ თველ მა პარ ტიამ შე-

თან ხმე ბის სუ ლის კვე თე ბა დაარ ღვია.76

•	 იუს ტი ციისუმაღ ლე სისაბ ჭოსსიღ რმი სეუ ლირეფორმა,რა თაგაი ზარ დოსგამჭვირ-

ვალეობა, კე თილ სინ დი სიე რე ბა და ანგარიშვალდებულება, მათ შო რის გა ნი-

საზ ღვროს დანიშვნის, შეფასების, დაწინაურების, გადაყვანის, დის ციპ ლი ნუ რი

გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბისდადა ვე ბის საკითხები,რო მე ლიც გაეგ ზავ ნა ვე ნე ციის კო მი-

სიისდაეუ თოსდე მოკ რა ტიუ ლიინ სტი ტუ ტე ბი სადა ადა მია ნისუფ ლე ბე ბისოფისს

(OSCE/ODIHR) გან სა ხილ ვე ლად და მა თი რე კო მენ და ციე ბი სრუ ლად უნ და იყოს

შესრულებული.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

რე ფორ მის ოთ ხი ტალ ღის მიუ ხე და ვად, კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა, სა ქარ თვე ლოს იუს-

ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში, რო მე ლიც სა სა მარ თლოს ად მი ნის ტრი რე ბის თვის შექ მნი ლი 

კო ლე გიუ რი ორ გა ნოა, და მოუ კი დებ ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის სა კით ხი; გან სა კუთ-

რე ბით პრობ ლე მუ რია გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის (მათ შო რის, მო სა მარ თლე თა წარ დგე ნა) წი-

ნას წარ შე თან ხმე ბუ ლი და კოორ დი ნი რე ბუ ლი წე სე ბით მიი ღე ბა, რაც აზრს უკარ გავს კო-

73. OSCE-ODIHR, “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის 
მესამე ანგარიში, დეკემბერი 2020-ივნისი 2021“, გვ.4, იხ: https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.
pdf 

74. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა თვითნებურად და უსამართლოდ მიმდინარეობს, იხ: http://coa-
lition.ge/index.php?article_id=257&clang=0 

75. OSCE-ODIHR, “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის 
მეოთხე ანგარიში, 2021 აგვისტო, გვ. 2-3, იხ: https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf 

76. აშშ საელჩოს განცხადება, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნასთან დაკავშრებით, იხ: 
https://bit.ly/3nPsAqC; ევროკავშირის სპიკერის განცხადება, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების 
დანიშვნასთან დაკავშირებით, იხ: https://bit.ly/3lFly4R; 

https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/492196.pdf
http://coalition.ge/index.php?article_id=257&clang=0
http://coalition.ge/index.php?article_id=257&clang=0
https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf
https://bit.ly/3nPsAqC
https://bit.ly/3lFly4R
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ლე გია ლუ რი ორ გა ნოს არ სე ბო ბას.77 საბ ჭოს მუ შაო ბის პრინ ცი პი მთლია ნად გა მო რიც ხავს 

პლუ რა ლიზმს, გან ხილ ვა სა და კონ სენ სუ სით /შე თან ხმე ბით გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას.78 

ვე ნე ციის კო მი სია სწო რედ იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი მართ არ სე ბუ ლი უნ დობ ლო-

ბის გა მო, სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ სი ტუა ციას „ა რაორ დი ნა ლურს“ უწო დებს და აქ ცენტს 

მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე სვამს.79

გავ ლე ნია ნი ჯგუ ფე ბის მოქ მე დე ბას იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში ხელს უწ ყობს საბ ჭოს 

წევ რე ბის შერ ჩე ვის მოქ მე დი რე გუ ლა ციაც, რომ ლიც არ იძ ლე ვა სა შუა ლე ბას კან დი და-

ტე ბი და მოუ კი დებ ლო ბი სა და მიუ კერ ძოებ ლო ბის კრი ტე რიუ მით შეირ ჩნენ.80 სი ტუა ციის 

გა მო სას წო რებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია სა თათ ბი რო დე მოკ რა ტიის გაძ ლიე რე ბი თა და კონ-

სენ სუს ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის იმ პლე მენ ტა ციის გზით, შეიც ვა ლოს იუს ტი ციის 

უმაღ ლე სი საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის წე სი და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლე ბი. კერ ძოდ, 

იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს და კომ პლექ ტე ბის პრო ცეს ში ფუნ ქციუ რი დატ ვირ თვა უნ და 

მიე ნი ჭოს სა ქარ თვე ლოს მო სა მარ თლე თა კონ ფე რენ ციის უმ ცი რე სო ბის ინ ტე რე სებს, პარ-

ლა მენ ტის კვო ტით არა მო სა მარ თლე წევ რე ბის არ ჩე ვის შემ თხვე ვა ში კი ოპო ზი ციის რო-

ლი უნ და გაი ზარ დოს.81

19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მის ნაც ვლად, 2021 

წლის 26 მაისს მო სა მარ თლე თა კონ ფე რენ ციამ იუს ტი ციის უმაღ ლეს საბ ჭო ში 4 წლის ვა-

დით 4 მო სა მარ თლე წევ რი აირ ჩია, ამას თან, ჩა ტა რე ბულ კონ ფე რენ ცია ზე, მო სა მარ თლე-

თა კორ პუსს არ ჰქონ და წი ნას წა რი ინ ფორ მა ცია, თუ ვინ იქ ნე ბო და საბ ჭოს წევ რო ბის 

კან დი და ტი და აღ ნიშ ნუ ლი მათ თვის მხო ლოდ კონ ფე რენ ციის დღეს გახ და ცნო ბი ლი და 

მო სა მარ თლე თა აბ სო ლუ ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ, ყო ველ გვა რი კით ხვე ბი სა და დაინ ტე რე-

სე ბის გა რე შე დაუ ჭი რა მხა რი წა მო ყე ნე ბულ კან დი და ტებს.82

სა ბო ლოო ჯამ ში, მმარ თველ პარ ტიას ამ დრომ დე არ დაუწ ყია მსჯე ლო ბა საბ ჭოს ფუნ-

და მენ ტუ რი რე ფორ მის თაო ბა ზე, მსგავ სი ინი ცია ტი ვა არც ბო ლო სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი-

ლე ბე ბის პროექ ტის გან მავ ლო ბა ში დად გა დღის წეს რიგ ში. ამას თან აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს კვლავ და სა ნიშ ნი ჰყავს იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 5 არა-

მო სა მარ თლე წევ რი. ისე ვე რო გორც 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბის მე დია ტო რი საერ თა შო რი-

სო აქ ტო რე ბი, ეუ თოს დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის ოფი სიც 

რე კო მენ და ციით მოუ წო დებს მმარ თველ ძა ლას, გა ნა ხორ ციე ლოს ფუნ და მენ ტუ რი რე-

ფორ მე ბი და ამ პრო ცე სის დას რუ ლე ბამ დე არ და ნიშ ნოს წევ რე ბი საბ ჭო ში.83 

77. საქართველოს სახალხო დამცველის, 2019 წლის 28 ივნისის განცხადება, იხ: https://bit.ly/3kqIGou 

78. საქართველოს სახალხო დამცველი, „საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2020 წლის ანგარიში“ გვ.112 იხ: https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2021040110573948397.pdf 

79. ვენეციის კომისიის დასკვნა,No. 1001/2020, 8 ოქტომბერი, 2020 წელი, იხ: https://bit.ly/2XIEojF 

80. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგის N9-ე 
ანგარიში, 2021 წ, გვ. 7, იხ: https://bit.ly/3tSmeHT 

81. არასამთავრობო ორგანიზაციების ხედვა, „სასამართლო სისტემის რეფორმის კონცეფცია“, 17 მარტი 2021, 
იხ: https://bit.ly/3tSSg6q 

82. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება, ხელისუფლების უმოქმედობა კლანის მხარდაჭერის 
დემონსტრირებაა, 28 მაისი, 2021, იხ: https://bit.ly/2Z4q6tQ 

83. OSCE-ODIHR, “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის 
მეოთხე ანგარიში, 2021 აგვისტო, გვ. 23, იხ: https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf 

https://bit.ly/3kqIGou
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://bit.ly/2XIEojF
https://bit.ly/3tSmeHT
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https://www.osce.org/files/f/documents/3/4/496273.pdf
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•	 რაც შეე ხე ბა მო მა ვალ გე ნე რა ლურ პროკურორებს, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე-

ბისგან სა ხორ ციე ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლი პრო ცე დუ რე ბისშემდეგ, სა ჯა როდე ბა ტე-

ბისჩათვლით,მხა რეე ბიიღე ბენვალდებულებას,გა ნაგ რძონსაერ თოპო ლი ტი კუ რი

პო ზი ციის გაზიარება,რომ შემ დე გი გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რე ბისდა ნიშ ვნის თვის

სა ჭი რო იქ ნე ბა პარ ლა მენ ტის წევ რთა კვა ლი ფი ციუ რი უმ რავ ლე სო ბის ხმები,რაც

ფართომასშტაბიან, ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი პარ ტიის ჩარ თუ ლო ბასდა მხარ და ჭე რას

უზრუნველყოფს;ესდა ნიშ ვნე ბიუნ დაჩა ტარ დესსაუ კე თე სოსაერ თა შო რი სოპრაქ-

ტი კისშესაბამისად,გამჭვირვალე,მიუკერძოებელი,დამ სა ხუ რე ბა ზედა ფუძ ნე ბუ ლი

და ნიშ ვნე ბისუზრუნველსაყოფად.გარ დაამისა,მხა რეე ბიიღე ბენვალდებულებას,

გა ნაგ რძონ საერ თო პო ლი ტი კუ რი პო ზი ციის გა ზია რე ბა მო მა ვა ლი გე ნე რა ლუ რი

პრო კუ რო რე ბისარ ჩე ვისშე საძ ლოდაბ ლოკ ვისსა წი ნააღ მდე გომე ქა ნიზ მისშემ დეგ-

ნაირჩა მო ყა ლი ბე ბას თანდაკავშირებით:

1. პირ ველორმცდე ლო ბასპარ ლა მენ ტისწევ რთაკვა ლი ფი ციუ რიუმ რავ ლე სო ბისხმე-

ბიდასჭირდება.შემ დგომმცდე ლო ბებსხმე ბისუბ რა ლოუმ რავ ლე სო ბადასჭირდება.

2. ყო ვე ლიმომ დევ ნოკენ ჭის ყრაჩა ტარ დე ბაარაუად რეს4კვი რი საწი ნაკენჭისყრიდან.

3. არ ჩე ვისშე საძ ლოდაბ ლოკ ვისსა წი ნააღ მდე გოამპრო ცე დუ რისშე სა ბა მი სად ჩა ტა-

რე ბუ ლინე ბის მიე რიდა ნიშ ვნა (უბრალოუმრავლესობით)უნ დაიყოსდროებითი.

მი სივა დაერ თიწლითშემოიფარგლება,რომ ლისგან მავ ლო ბა შიცდა ნიშ ვნისსტან-

დარ ტუ ლიპრო ცე დუ რათა ვი დანუნ დადაიწყოს.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

ბო ლო წლებ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი არაერ თი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის მიუ ხე და ვად, 

დღემ დე სა თა ნა დოდ არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი პრო კუ რა ტუ რის სის ტე მის პო ლი ტი კუ-

რი და მოუ კი დებ ლო ბა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა. პრო კუ რა ტუ რის სის ტე მა კვლა ვაც პო-

ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბულ, და ხუ რულ უწ ყე ბად რჩე ბა.84 ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვას, 

გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის არ ჩე ვის დღეს მოქ მე დი წე სი წარ მოად გენს, რომ ლის მი-

ხედ ვი თაც, პარ ლა მენ ტი სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბას ხმა თა უბ რა ლო უმ რავ ლე სო ბით 

იღებს.85 შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ციის ცვლი ლე ბე ბის თავ და პირ ვე ლი ვერ სიით, რო მე ლიც 

მომ დევ ნო ორი მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტის მიერ  გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის 3/5-ის უმ რავ-

ლე სო ბით არ ჩე ვას გუ ლის ხმობ და, მეტ -ნაკ ლე ბად აკ მა ყო ფი ლებ და პო ლი ტი კუ რი კონ სენ-

სუ სის მოთ ხოვ ნას. თუმ ცა, 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბის ანუ ლი რე ბუ ლად გა მოც ხა დე ბის შემ-

დეგ, გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო რის და ნიშ ვნა ზე მომ ზა დე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის პროექ ტი დან 

სრუ ლად ამო ვარ და, რაც მიუ თი თებს, რომ მმარ თველ ძა ლას არ აქვს სა მარ თალ დამ ცა ვი 

სის ტე მის დე პო ლი ტი ზე ბის ნე ბა.86

84. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, პროკურატურის სისტემის რეფორმა, 2018, იხ: https://bit.ly/3k99jhl 

85. სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მოსაზრებები კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტთან 
დაკავშირებით,  2017 წ, იხ: https://bit.ly/3Aa1XQs 

86. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, განცხადება გენერალური პროკურორის არჩევის ახალ 
წესზე უარის თქმის თაობაზე,  7 სექტემბერი, 2021 წ., იხ: https://bit.ly/3kmdMNW აშშ საელჩოს განცხადება 

https://bit.ly/3k99jhl
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https://bit.ly/3kmdMNW
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•	 პარ ტიე ბიიღე ბენვალდებულებას,გა ნაგ რძონსა სა მარ თლორე ფორ მაინ კლუ ზიუ-

რი პრო ცე სის საშუალებით, სა სა მარ თლორე ფორ მის მე სა მედა მეოთ ხეტალ ღის

ეფექ ტია ნო ბისშე ფა სე ბისჩათვლით.ამრე ფორ მე ბისგან ხორ ციე ლე ბისპრო ცეს ში

გა მო ყე ნე ბუ ლიიქ ნე ბასაერ თა შო რი სოექ სპერ ტე ბისრჩე ვე ბიდადახმარება,გან სა-

კუთ რე ბითდა სა ნიშ ნიმო სა მარ თლეე ბისკე თილ სინ დი სიე რე ბას თანდაკავშირებით.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

2012 წლი დან დღემ დე, და მოუ კი დე ბე ლი და მიუ კერ ძოე ბე ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის შექ მნის 

დეკ ლა რი რე ბუ ლი მიზ ნით, სა კა ნონ მდებ ლო პა კე ტე ბი ოთ ხჯერ, ე.წ. რე ფორ მის ტალ ღე ბის 

მეშ ვეო ბით შე მუ შავ და.  ცვლი ლე ბებ მა მარ თა ლია,  სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს გარ კვეუ ლი 

სა ხის მო დერ ნი ზა ცია მოახ დი ნა, თუმ ცა, პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არარ სე ბო ბის გა მო, დიდ წი-

ლად ფა სა დუ რი ხა სია თი მიი ღო და სა ბო ლოოდ გავ ლე ნია ნი ჯგუ ფის კონ ტროლს ყვე ლა 

ინ სტან ციის სა სა მარ თლო დაუქ ვემ დე ბა რა. ამ ვი თა რე ბა ში, სა სა მარ თლოს სა მო მავ ლო 

რე ფორ მა ზე საუ ბა რი შეუძ ლე ბე ლია გაგ რძელ დეს მა ნამ, სა ნამ არ მოხ დე ბა წარ სულ ში 

გაშ ვე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა თა ნა დო, სის ტე მუ რი ანა ლი ზი. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 

მსგავ სი ტი პის შე ფა სე ბა არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა რამ დენ ჯერ მე გაა კე თა,87 თუმ ცა, ამ 

დრომ დე, მმარ თვე ლი ძა ლა არ აღია რებს სა სა მარ თლო სის ტე მა ში არ სე ბულ კრი ტი კულ 

სი ტუა ციას და შე სა ბა მი სად, კვლავ უარს ამ ბობს, 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბით ნა კის რი ვალ-

დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. 

პარლამენტის მიერ 19 აპრილის შეთანხმების შემდგომი საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი 
მოსმენის შესახებ, 7 სექტემბერი, 2021, იხ: https://bit.ly/3ExFNds 

87.  კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, სასამართლო სისტემა: 
რეფორმის პერსპექტივები, 2017 წ., იხ: https://bit.ly/2YNdRlg; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია „მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში“, 2021 წელი, https://bit.ly/2YUZifI 

https://bit.ly/3ExFNds
https://bit.ly/2YNdRlg
https://bit.ly/2YUZifI
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•	 პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბი დან უხელ მძღვა ნე ლე ბენ ხუთ კო მი-

ტეტს, საი და ნაც ორი კო მი ტე ტი შერ ჩეუ ლი იქ ნე ბა ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი სიი დან:

1. საპ რო ცე დუ რო სა კით ხთა და წე სე ბის კო მი ტე ტი

2. იუ რი დიულ სა კით ხთა კო მი ტე ტი

3. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტი

4. სა ბიუ ჯე ტო და სა ფი ნან სო კო მი ტე ტი

5. სა გა რეო საქ მე თა კო მი ტე ტი

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

არგაკეთდა:პარ ლა მენ ტში ძა ლაუფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის ერ თ-ერთ ას პექტს წარ მოად-

გენს ოპო ზი ციის წარ მო მად გენ ლე ბის კო მი ტე ტე ბის თავ მჯდო მა რედ არ ჩე ვის შე საძ ლებ-

ლო ბა, რა საც ით ვა ლის წი ნებ და 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბა. დო კუ მენ ტის თა ნახ მად ხუ თი 

კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე სა პარ ლა მენ ტო ოპო ზი ციის წარ მო მად გე ნე ლი უნ და გახ დეს, 

ხუ თი დან ორი კო მი ტე ტი აუ ცი ლებ ლად შე თან ხმე ბა ში ჩა მოთ ვლი ლი კო მი ტე ტე ბი დან უნ-

და შეირ ჩეს.

პარ ლა მენ ტში სულ 16 კო მი ტე ტი არ სე ბობს, რო მელ თა თავ მჯდო მა რეე ბი ირ ჩე ვა პარ-

ლა მენ ტის სრუ ლი შე მად გენ ლო ბის უმ რავ ლე სო ბით.88 შე სა ბა მი სად, 16-ვე კო მი ტე ტის 

თავ მჯდო მა რე „ქარ თუ ლი ოც ნე ბის“ წარ მო მად გე ნე ლია. პარ ლა მენ ტის რეგ ლა მენ ტის ეს 

ჩა ნა წე რი კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რის არ ჩე ვას სა პარ ლა მენ ტო უმ რავ ლე სო ბის სრულ კონ-

ტროლ ში აქ ცევს და ფაქ ტობ რი ვად გა მო რიც ხავს, ოპო ზი ციის წარ მო მად გენ ლის არ ჩე ვას.

ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლი ნა ბი ჯი იყო მხა რე თა შე თან ხმე ბა კო მი-

ტეტ თა ჩა მო ნათ ვალ ზე, სა დაც თავ მჯდო მა რედ ოპო ზი ციის წარ მო მად გე ნე ლი უნ და და ნიშ-

ნუ ლი ყო, რაც საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით შეიძ ლე ბა გან ხორ ციე ლე ბუ-

ლი ყო, რო გორც პო ლი ტი კურ ძა ლებს შო რის მო ლა პა რა კე ბით, ასე ვე  სა კა ნონ მდებ ლო 

ცვლი ლე ბე ბით. საან გა რი შო პე რიოდ ში, არ ცერ თი ეს ნა ბი ჯი არ იქ ნა გა დად გმუ ლი და შე-

სა ბა მი სად ვალ დე ბუ ლე ბა შეუს რუ ლე ბე ლია.

•	 პარ ლა მენ ტის წევ რე ბი ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბი დან დაი კა ვე ბენ სა პარ ლა მენ ტო დე-

ლე გა ციის თავ მჯდო მა რის 1 პო ზი ციას იმ სა პარ ლა მენ ტო დე ლე გა ციებ ში, რომ ლე ბიც 

სა ქარ თვე ლოს წარ მოად გე ნენ შემ დეგ საერ თა შო რი სო ფო რუ მებ ში: ევ რო ნეს ტის 

სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა, ევ რო კავ ში რი–სა ქარ თვე ლოს სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე-

ბის კო მი ტე ტი, ევ რო პის საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა და ეუ თოს სა პარ ლა მენ ტო 

ასამ ბლეა.

შესრულდა ნაწილობრივგანხორციელდა არშესრულდა

88. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 06/12/2018, 3875-რს, 30-ე მუხლის, მე-6 პუნქტი,  
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=24 

https://matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=24
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არგაკეთდა:საერ თა შო რი სო სა პარ ლა მენ ტთა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ თან რე გუ ლა რუ ლი 

ურ თიერ თო ბის თვის პარ ლა მენ ტში იქ მნე ბა მუდ მივ მოქ მე დი სა პარ ლა მენ ტო დე ლე გა ციე-

ბი, მა თი შე მად გენ ლო ბა გა ნი საზ ღვრე ბა პრო პორ ციუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის კვო ტე ბის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ კვო ტებს გან საზ ღვრავს პარ ლა მენ ტის საპ რო ცე დუ რო სა კით ხთა და 

წე სე ბის კო მი ტე ტი.89

საან გა რი შო პე რიოდ ში, მუდ მივ მოქ მე დი სა პარ ლა მენ ტო დე ლე გა ციის და კომ პლექ ტე ბის 

წეს ში სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა არ შე სუ ლა, რაც შეე ხე ბა დე ლე გა ციის მოქ მედ ხელ-

მძღვა ნე ლებს 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბით გან საზ ღვრუ ლი ყვე ლა დე ლე გა ციის ხელ მძღვა-

ნე ლი საან გა რი შო პე რიო დის დას რუ ლე ბის მო მენ ტის თვის უმ რავ ლე სო ბის წარ მო მად-

გენ ლე ბი არიან. კერ ძოდ, სა პარ ლა მენ ტო დე ლე გა ციე ბის თავ მჯდო მა რეე ბი ევ რო ნეს ტის 

სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა ში, ასე ვე ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თვე ლოს სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი-

რე ბის კო მი ტეტ ში მა კა ბო ჭო რიშ ვი ლია,90  ევ რო პის საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა ში 

- ირაკ ლი ჩი ქო ვა ნი,91 ეუ თოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლეა ში - ნი კო ლოზ სამ ხა რა ძე,92 სა მი ვე 

მათ გა ნი ფრაქ ცია „ქარ თულ ოც ნე ბას” წარ მოად გენს.

•	 სა მო მავ ლოდ, სხვა პო ზი ციე ბი გა ნა წილ დე ბა ისე თი ინ კლუ ზიუ რი ფორ მუ ლის გა მო-

ყე ნე ბით, რო გო რი ცაა D›Hondt მე თო დი [რო მე ლიც არაპ რო პორ ციუ ლო ბის მი ნი მუ-

მამ დე დაყ ვა ნის თვის გა მოი ყე ნე ბა]

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

არგაკეთდა:ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს ისე თი პრინ ცი პის შე მუ შა ვე ბას, რო მე ლიც უზ-

რუნ ველ ყოფს სა პარ ლა მენ ტო პო ზი ციე ბის ინ კლუ ზიუ რად გა ნა წი ლე ბას. პრინ ციპ მა უნ და 

დაა წე სოს პრო პორ ციუ ლო ბის ის მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტი, რომ ლის დაც ვი თაც მოხ დე ბა 

მო მა ვალ ში სა პარ ლა მენ ტო პო ზი ციე ბის გა ნა წი ლე ბა და რო მე ლიც შექ მნის სა პა რალ მენ-

ტო ძა ლაუფ ლე ბის გა ზია რე ბის და მა ტე ბით გა რან ტიებს. 

შე თან ხმე ბით და კონ კრე ტე ბუ ლია, რომ პო ზი ციე ბის გა და ნა წი ლე ბის ფორ მუ ლა უნ და გა-

ნი საზ ღვროს D’hondt-ის მე თო დით.93 ცხა დია, რომ შე თან ხმე ბის ამ ნა წი ლის იმ პლე მენ ტა-

ცია სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე უნ და მოხ დეს, თუმ ცა საან გა რი შო პე რიოდ ში არ მომ ხდა რა 

არ ცერ თი ისე თი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც შე თან ხმე ბის ამ პუნ ქტით გან-

89. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 06/12/2018, 3875-რს, 189-ე მუხლის მე-2 პუნქტი, 
ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/document/view/4401423?publication=24 .

90. მაკა ბოჭორიშვილი, საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდი, ხელმისაწვდომია: https://parliament.ge/
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საზ ღვრუ ლი გა რან ტიე ბის შე სა ბა მის ცვლი ლე ბებს შეი ტა და პარ ლა მენ ტის რეგ ლმენ ტში ან 

სხვა ნორ მა ტიულ აქ ტში.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ საან გა რი შო პე რიოდ ში რეგ ლა მენ ტში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 

ცვლი ლე ბე ბით პარ ლა მენ ტის 2 წევრს მიე ცა შე საძ ლებ ლო ბა შექ მნას პო ლი ტი კუ რი ჯგუ-

ფი,94 რო მელ საც მიე ნი ჭა სა პარ ლა მენ ტო ფრაქ ციის მსგავ სი უფ ლე ბე ბი. გარ და ამი სა, ინი-

ცი რე ბუ ლია სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა პარ ლა მენ ტო 

ფრაქ ციის მი ნი მა ლურ წევ რდა ოდე ნო ბის 7-დან 4-მდე შემ ცი რე ბას.95 ორი ვე ცვლი ლე ბა 

ნამ დვი ლად ქმნის და მა ტე ბით შე საძ ლებ ლო ბებს ფრაქ ციის გა რე შე დარ ჩე ნი ლი დე პუ ტა-

ტე ბის თვის, აად ვი ლებს მათ წვდო მას სა პარ ლა მენ ტო კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მებ თან და ა.შ. 

მაგ რამ ეს ნა ბი ჯე ბი არ შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს 19 აპ რი ლის შე თან ხმე ბის ამ პუნ ქტის შეს-

რუ ლე ბად.

•	 პარ ტიე ბი იზ რუ ნე ბენ „ჟან მო ნეს დია ლო გის“ ფორ მა ტის შექ მნა ზე ევ რო პარ ლა მენ-

ტთან.

შესრულდა ნაწილობრივშესრულდა არშესრულდა

არგაკეთდა:„ჟან მო ნეს დია ლო გი მშვი დო ბი სა და დე მოკ რა ტიის თვის“ წარ მოად გენს ევ-

რო პარ ლა მენ ტის შე მუ შა ვე ბულ სა პარ ლა მენ ტო მე დია ციის ინ სტრუ მენტს, რომ ლის მი ზა-

ნიც ინ ტერ პარ ტიუ ლი დია ლო გის ხელ შეწ ყო ბაა.96 

23 ივ ნისს ევ რო პარ ლა მენ ტის დე მოკ რა ტიის მხარ და ჭე რი სა და არ ჩევ ნე ბის კოორ დი ნა-

ციის ჯგუფ მა (DEG) ევ რო პარ ლა მენ ტა რე ბი - მა რი ნა კა ლიუ რან დი და მი რიამ ლექ სმა ნი, 

სა ქარ თვე ლო ში „ჟან მო ნეს დია ლო გის“ პრო ცე სის თა ნა ფა სი ლი ტა ტო რო ბის თვის შეარ-

ჩია, რომ ლე ბიც ვიო ლა ფონ კრა მონ თან ერ თად ფორ მა ტის მუ შაო ბა ში მიი ღე ბენ მო ნა წი-

ლეო ბას.97

პარ ლა მენ ტი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის თა ნახ მად, დია ლო გის და საწ ყე ბად შემ დე გი 

ნა ბი ჯე ბი გა დაი და: 2021 წლის 18 მაისს, პარ ლა მენ ტის თავ მჯდო მა რემ კა ხა ბერ კუ ჭა ვამ 

მზად ყოფ ნა გა მოთ ქვა, დაიწ ყოს დია ლო გი ევ რო პარ ლა მენ ტის პრე ზი დენ ტთან და ვიდ სა-

სო ლის თან; 2021 წლის 14 ივ ლისს, ევ რო პარ ლა მენ ტის დე მოკ რა ტიის მხარ და ჭე რი სა და 

არ ჩევ ნე ბის კოორ დი ნა ციის ჯგუფ მა (DEG) ვი დეო კონ ფე რენ ცია მოაწ ყო „პო ლი ტი კუ რი 

პარ ტიე ბის  უფ ლე ბე ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბის თაო ბა ზე“, კა ხა ბერ 

კუ ჭა ვა და და ვიდ სა სო ლი მო ნა წი ლეობ დნენ კონ ფე რენ ცია ში; 2021 წლის აგ ვის ტო ში კა ხა-

ბერ კუ ჭა ვამ და ვიდ სა სო ლის წე რი ლი გაუგ ზავ ნა, შე მოდ გო მა ზე ოფი ცია ლუ რად მოიწ ვია 

94. „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 661-IVმს-Xმპ, 11/06/2021, 1 
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ge/#law-drafting/22438 

96. ვრცლად იხილეთ: Jean Monnet Dialogues, European Parliament, https://bit.ly/3zxFV9f, [ნანახია 5.09.2021]
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სა ქარ თვე ლო ში და ჟან მო ნეს დია ლო გის ოფი ცია ლუ რი გახ სნა მი სი ვი ზი ტის ფარ გლებ ში 

შეს თა ვა ზა.

მიუ ხე და ვად ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შაოე ბი სა, კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი არ 

გა დად გმუ ლა, მათ შო რის, დია ლო გის ფორ მა ტის შე სა ხებ არ დაწ ყე ბუ ლა სა ჯა რო გან ხილ-

ვა. ამ სა კით ხზე შეხ ვედ რე ბი პო ლი ტი კურ ჯგუ ფებ თან არ ჩა ტა რე ბუ ლა და უც ნო ბია, ვინ 

მიი ღებს მო ნა წი ლეო ბას ამ ფორ მატ ში მმარ თვე ლი თუ ოპო ზი ციუ რი პარ ტიე ბი დან. შე სა-

ბა მი სად, ხელ შეკ რუ ლე ბის ეს ნა წი ლი ჯერ არ შეს რუ ლე ბუ ლა.
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