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თქვენს წი ნა შეა ჟურ ნალ „საზოგადოებრივი ად ვო კა ტის“ 
პირ ვე ლი ნო მე რი, რო მე ლიც იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ
სა ხუ რის პირ ვე ლი ბი უ რო ე ბის შექ მ ნი დან 15 წლის წლის შემ
დეგ და არ ს და. გაჩ ნ და კი დევ ერ თი, ახა ლი ბეჭ დუ რი  სივ რ ცე 
სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბის თ ვის.

არის ტო ტე ლე ამ ბობ და: „ერთადერთი სტა ბი ლუ რი მდგო
მა რე ო ბა არის ის, რო მელ შიც ყვე ლა ადა მი ა ნი თა ნას წო რია 
კა ნო ნის წი ნა შე“. აღ ნიშ ნუ ლის მიღ წე ვა სა ზო გა დო ე ბის სა
მარ თ ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი ა.

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა არ სე ბობს მხო ლოდ მა შინ, თუ კა ნო ნი 
მოქ მე დებს ყვე ლა სათ ვის. კა ნო ნის ცოდ ნა, სა მარ თ ლებ რი
ვი ცნო ბი ე რე ბა, მათ შო რის, კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბის მე ქა ნიზ
მე ბის ცოდ ნა არ არის ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დის პრი ვი ლე გი ა, 
არა მედ ეს არის ყვე ლა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, 
იური დი უ ლი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებს და გან სა კუთ
რე ბით, იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურს აქვს ვალ დე ბუ
ლე ბა, იზ რუ ნოს სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე
ბის ამაღ ლე ბა ზე.

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ჟურ ნა ლის ‒
„საზოგადოებრივი ად ვო კა ტი“, მი ზა ნი ა, რომ ჩვე ნი ქვეყ ნის 
მო სახ ლე ო ბას და გან სა კუთ რე ბით იური დი უ ლი დახ მა რე ბით 
მო სარ გებ ლე პი რებს, მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია იმ უფ ლე ბებ
სა და თა ვი სუფ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც აღ ჭუ რავს მათ ცოდ ნი
თა და უნა რე ბით, რომ უზ რუნ ველ ყონ თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის 
ეფექ ტუ რი რე ა ლი ზა ცი ა.

ჟურ ნა ლი, იური დი უ ლი პრო ფე სი ის წარ მო მად გენ ლებ სა 
და იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს მი ა წო დებს პრაქ
ტი კულ და თე ო რი ულ ინ ფორ მა ცი ას სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა მარ თ ლებ რი ვი სა კითხე ბის შე სა ხებ.

იმე დი გვაქვს, მდი და რი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ის ტო რი ის 
მქო ნე ქარ თულ ბეჭ დურ მე დი ა ში ჟურ ნა ლი „საზოგადოებრივი 
ად ვო კა ტი“ თა ვის გა მორ ჩე ულ ად გილს და იმ კ ვიდ რებს და 
იქ ნე ბა სა ინ ტე რე სოდ წა სა კითხი რო გორც იურის ტებ ის თ ვის, 
ასე ვე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.
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იური დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო ულო ცავს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა
ხურს 15 წლის იუბი ლეს. მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
რო ლი ითა მა შა ჯერ კი დევ 2005 წელს უფა სო სა მარ თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის 
სის ტე მის სა პი ლო ტე პრო ექ ტის ‒ ზეს ტა ფო ნი სა და გლდა ნი ნა ძა ლა დე ვის 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ რო ე ბის შექ მ ნამ, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 2007 
წელს მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით ამოქ მედ და იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა
ხუ რი და ჩა მო ყა ლიბ და სამ სა ხუ რის სა ზე დამ ხედ ვე ლო კო ლე გი უ რი ორ გა ნო 
‒ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო. 

სამ სა ხურს უდი დე სი წვლი ლი მი უძღ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბის სწო რად და ეფექ ტი ა ნად გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. გა მარ თუ ლი იური
დი უ ლი დახ მა რე ბის სის ტე მა  სა ხელ მ წი ფოს სწო რად გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე
ლი ა, რა შიც სამ სა ხურს წამ ყ ვა ნი ად გი ლი უჭი რავს.

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი, თავ და უ ზო გა ვი 
შრო მის შე დე გად უზ რუ ველ ყო ფენ  ჩვე ნი მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი ფე ნი სათ ვის და სხვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბი სათ ვის დრო უ ლი და ხა რი ას
ხი ა ნი იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას. მა თი ჩარ თუ ლო ბით სა ქარ თ ვე
ლო ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის ეფექ ტუ რი დაც ვა. იური
დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა შე უ ფერ ხებ ლად მიმ დი ნა რე ობს გლო ბა ლუ რი 
პან დე მი ის პი რო ბებ შიც კი, აღ ნიშ ნულ სირ თუ ლე ებს სამ სა ხურ მა წარ მა ტე ბით 
გა არ თ ვა თა ვი, რაც, რა თქმა უნ და, აღ სა ნიშ ნა ვი და და სა ფა სე ბე ლი ა. 

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო ულო ცავს ყვე ლა თა ნამ შ რო მელს სამ სა
ხუ რის იუბი ლეს, უსურ ვებს ჯან მ რ თე ლო ბას და წარ მა ტე ბას რო გორც პი რად, 
ასე ვე სამ სა ხუ რებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში. 

რამაზ ჩინჩალაძე 
იურიდიული დახმარების 
საბჭოს თავმჯდომარე, 
ადვოკატთა ასოციაცია

ბექა ძამაშვილი 
იუსტიციის სამინისტროს 
წარმომადგენელი

თამარ გვარამაძე, 
სახალხო დამცველის 
წარმომადგენელი

პავლე აბაიაძე, 
ადვოკატთა ასოციაციის 
წარმომადგენელი

სოფიო ჩაჩავა, 
სახალხო დამცველის 
წარმომადგენელი

ზაზა ხარებავა 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
წარმომადგენელი

ირაკლი გვარამაძე 
სახალხო დამცველის 
წარმომადგენელი

თეა ჭეიშვილი 
იურიდიული დახმარების საბჭოს 
თავმჯდომარის მოადგილე, 
ადვოკატთა ასოციაციის 
წარმომადგენელი

ესმა ნორაკია 
იურიდიული დახმარების 
ბიუროების წარმომადგენელი

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო
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და    ვით ასა    თი   ა    ნი 
ად                                                               ვო                                კატ                                                               თა ასო                                ცი                 ა                                ცი                 ის თავ                                                               მ                                                               ჯ                                                               დო                                მა                                რე

სა                                ქარ                                                               თ                                                               ვე                                ლოს ად                                                               ვო                                კატ                                                               თა ასო                                ცი                 ა                                ცი                 ი                                სა და 
პი                                რა                                დად ჩე                                მი სა                                ხე                                ლით, გუ                                ლი                                თა                                დად ვუ                                ლო                               
ცავ თი                                თო                 ე                 ულ სა                                ზო                                გა                                დო                 ებ                                                               რივ ად                                                               ვო                                კატს, 
სამ                                                               სა                                ხუ                                რის დი                                რექ                                                               ტორ                                                               სა და საბ                                                               ჭოს წევ                                                               რებს 
იური                                დი                 უ                                ლი დახ                                                               მა                                რე                                ბის სამ                                                               სა                                ხუ                                რის შექ                                                               მ                                                               ნის 
იუბი                                ლე                                სა და ჟურ                                                               ნალ „საზოგადოებრივი ად                                                              
ვო                                კა                                ტის“ და                 არ                                                               სე                                ბას. 

ად                                                               ვო                                კა                                ტებს, კლი                 ენ                                                               ტის ერ                                                               თ                                                               გუ                                ლე                                ბას                                                               თან 
ერ                                                               თად, გან                                                               სა                                კუთ                                                               რე                                ბუ                                ლი რო                                ლი გვაქვს ხა                               
რის                                                               ხი                 ა                                ნი მარ                                                               თ                                                               ლ                                                               მ                                                               სა                                ჯუ                                ლე                                ბის გან                                                               ხორ                                                               ცი                 ე                                ლე                               
ბის პრო                                ცეს                                                               ში. ამ მხრივ, სა                                ზო                                გა                                დო                 ებ                                                               რივ ად                                                              
ვო                                კატ                                                               თა საქ                                                               მი                 ა                                ნო                                ბა ორ                                                               მა                                გად სა                                პა                                სუ                                ხის                                                               მ                                                               გებ                                                           
   ლო                 ა, რად                                                               გა                                ნად საქ                                                               მე ეხე                                ბა ჩვე                                ნი სა                                ზო                                გა                                დო                
ე                                ბის სო                                ცი                 ა                                ლუ                                რად და                 უც                                                               ვე                                ლი წევ                                                               რე                                ბის ინ                                                               ტე                               
რე                                სე                                ბის დაც                                                               ვას, რაც კა                                ნო                                ნის წი                                ნა                                შე თა                                ნას                                                              
წო                                რო                                ბა                                სა და მარ                                                               თ                                                               ლ                                                               მ                                                               სა                                ჯუ                                ლე                                ბა                                ზე ხელ                                                               მი                                საწ                                                              
ვ                                                               დო                                მო                                ბას უზ                                                               რუნ                                                               ველ                                                               ყოფს.

თი                                თო                 ე                 უ                                ლი ჩვენ                                                               გა                                ნი ად                                                               ვო                                კატ                                                               თა ერ                                                               თი                 ა                                ნი 
კორ                                                               პო                                რა                                ცი                 ის, პრო                                ფე                                სი                 უ                                ლი ერ                                                               თო                                ბის ნა                                წი                               
ლი ვართ და კვლა                                ვაც ერ                                                               თად ვიბ                                                               რ                                                               ძო                                ლებთ, 
რა                                თა ად                                                               ვო                                კა                                ტი იყოს და                                მო                 უ                                კი                                დე                                ბე                                ლი და თა                               
ვი                                სუ                                ფა                                ლი, არ მოხ                                                               დეს მის საქ                                                               მი                 ა                                ნო                                ბა                                ში რა                 ი                               
მე სა                                ხით ჩა                                რე                                ვა, მუდ                                                               მი                                ვად ამაღ                                                               ლ                                                               დეს ჩვე                                ნი 
კომ                                                               პე                                ტენ                                                               ცია და პრო                                ფე                                სი                 უ                                ლი ეთი                                კა. 

ძალ                                                               ზედ ვა                                ფა                                სებ თქვენს ყო                                ველ                                                               დღი                 ურ 
შრო                                მას, ბრძო                                ლა                                სა და შე                                მარ                                                               თე                                ბას, გან                                                               სა                                კუთ                                       
                       რე                                ბით პან                                                               დე                                მი                 ით გა                                მოწ                                                               ვე                 უ                                ლი სირ                                                               თუ                                ლე                 ე                                ბის 
დროს. ვა                                მა                                ყობ თქვე                                ნი წარ                                                               მა                                ტე                                ბი                                თა და იმ ძა                               
ლის                                                               ხ                                                               მე                                ვით, რი                                თაც ჩვენს მო                                ქა                                ლა                                ქე                 ებს შე                 უძ                                                              
ლი                 ათ მი                 ი                                ღონ ესო                                დენ სა                                ჭი                                რო სა                                მარ                                                               თ                                                               ლებ                                                               რი                               

ვი მხარ                                                               და                                ჭე                                რა და თა                                ვი იგ                                                               რ                                                               ძ                                                               ნონ და                                ცუ                                ლად. 

გი                                სურ                                                               ვებთ ჯან                                                               მ                                                               რ                                                               თე                                ლო                                ბა                                სა და მრა                                ვალ 
პრო                                ფე                                სი                 ულ წარ                                                               მა                                ტე                                ბას იმ სა                                პა                                სუ                                ხის                                                               მ                                                               გებ                                                               ლო 
და სა                                პა                                ტიო საქ                                                               მი                 ა                                ნო                                ბა                                ში, რა                                საც ადა                                მი                 ა                                ნის 
უფ                                                               ლე                                ბე                                ბი                                სა და თა                                ვი                                სუფ                                                               ლე                                ბე                                ბის დაც                                                               ვა ჰქვი                 ა. 

ერ                                                               თად გა                                ვაძ                                                               ლი                 ე                                როთ ჩვე                                ნი პრო                                ფე                                სი                 ა!

ნი ნო ქა და გი ძე 
უზე        ნა     ე        სი სა        სა        მარ               თ               ლოს თავ               მ               ჯ               დო        მა        რე

სა        სი        ხა        რუ        ლო     ა, რომ იური        დი     ულ პე        რი     ო        დი       
კას ჟურ               ნა        ლის, „საზოგადოებრივი ად               ვო        კა        ტის“ 
სა        ხით შე     ე        მა        ტა ახა        ლი  გა        მო        ცე        მა. მი        სა        სალ               მე       
ბე        ლია თა        ვად იდე     ა, რო        მე        ლიც მი        მარ               თუ        ლია 
იური        დი     უ        ლი დახ               მა        რე        ბის სამ               სა        ხუ        რის ბე        ნე        ფი       
ცი     ა        რე        ბის მხარ               და        სა        ჭე        რად, იმი        სათ               ვის, რომ 
მათ უკეთ და უფ               რო ეფექ               ტუ        რად შეძ               ლონ სა       
მარ               თ               ლებ               რი        ვი სერ               ვი        სე        ბით სარ               გებ               ლო        ბა.

დღე        ვან               დელ პი        რო        ბებ               ში, რო        დე        საც სა        მარ              
თ               ლის გან               ვი        თა        რე        ბის თვალ               საზ               რი        სით ქვე        ყა        ნა 
ცდი        ლობს და        სავ               ლუ        რი ღი        რე        ბუ        ლე        ბე        ბი        თი სტან              
დარ               ტე        ბის და        ნერ               გ               ვას, მე        ტად მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვა        ნია 
იური        დი     უ        ლად გაც               ნო        ბი     ე        რე        ბუ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე       
ბის ჩა        მო        ყა        ლი        ბე        ბა, რო        მელ               საც ექ               ნე        ბა ნა        თე        ლი 
წარ               მოდ               გე        ნა სა        კუ        თა        რი უფ               ლე        ბე        ბის, არ               სე        ბუ        ლი 
სა        მარ               თ               ლებ               რი        ვი შეზღუდ               ვე        ბის, სა        მარ               თ               ლებ               რი       
ვი ნორ               მე        ბის და მა        თი პრაქ               ტი        კა        ში გა        მო        ყე        ნე        ბის 
ტენ               დენ               ცი     ე        ბის შე        სა        ხებ. სა        თა        ნა        დოდ ინ               ფორ               მი       
რე        ბუ        ლი მო        ქა        ლა        ქე სა        მო        ქა        ლა        ქო სა        ზო        გა        დო     ე       
ბის გაძ               ლი     ე        რე        ბის სა        ფუძ               ველს ქმნის, რაც თა       
ვის მხრივ, გან               სა        კუთ               რე        ბულ როლს ას               რუ        ლებს 

თა        ნა        მედ               რო        ვე სა        ხელ               მ               წი        ფო ინ               ს               ტი        ტუ        ტე        ბის გან              
ვი        თა        რე        ბა        ში. სა        მარ               თ               ლებ               რი        ვად გაც               ნო        ბი     ე        რე       
ბუ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბა დიდ               წი        ლად ხელს უწყობს 
ქვე        ყა        ნა        ში მარ               თ               ლ               მ               სა        ჯუ        ლე        ბის ან               გა        რიშ               ვ               ალ        დე       
ბუ        ლე        ბი        სა და ხა        რის               ხის გა     უმ               ჯო        ბე        სე        ბას.

ვფიქ               რობ, რომ ჟურ               ნა        ლი თა        ვის წვლილს შე    
ი        ტანს სა        მარ               თ               ლებ               რი        ვი ცნო        ბი     ე        რე        ბის ამაღ               ლე       
ბა        ში და მოკ               ლე დრო        ში მო     ი        პო        ვებს სა        კუ        თარ 
ერ               თ               გულ მკითხ               ველს, რო        გორც იური        დი     უ        ლი 
დახ               მა        რე        ბის სამ               სა        ხუ        რის ბე        ნე        ფი        ცი     ა        რე        ბის, აგ              
რეთ               ვე, იური        დი     უ        ლი სა        ზო        გა        დო     ე        ბის წარ               მო        მად              
გენ               ლე        ბის სა        ხით.

ვი        მე        დოვ               ნებ, რომ ჟურ               ნა        ლის „საზო გა
დოებრივი ად               ვო        კა        ტის“ მეშ               ვე     ო        ბით ბევ               რი ადა       
მი     ა        ნი მი     ი        ღებს სრულ               ყო        ფილ პა        სუხს მის               თ               ვის 
სა     ინ               ტე        რე        სო და მნიშ               ვ               ნე        ლო        ვან  სა        მარ               თ               ლებ              
რივ სა        კითხ               ზე. ამ               დე        ნად, მაქვს მო        ლო        დი        ნი, 
რომ ჟურ               ნალს ექ               ნე        ბა სა        ზო        გა        დო     ე        ბის               თ               ვის სა     ინ              
ფორ               მა        ციო გზამ               კ               ვ               ლე        ვის რო        ლი, რი        თაც ხელს 
შე     უწყობს სა        მარ               თალ               წარ               მო     ე        ბის პრო        ცეს               ში უფ              
ლე        ბე        ბის შე        სა        ხებ სა        მარ               თ               ლებ               რი        ვი ცნო        ბი     ე        რე       
ბის ამაღ               ლე        ბას.

ვი        სურ               ვებ               დი, რომ ჟურ               ნალ               ში გა        მოქ               ვეყ               ნე        ბუ       
ლი მა        სა        ლა ნა        ყო        ფი     ე        რი და პრაქ               ტი        კუ        ლი  ყო       
ფი        ლი        ყოს იური        დი     უ        ლი დახ               მა        რე        ბის სამ               სა        ხუ        რის 
ბე        ნე        ფი        ცი     ა        რე        ბის               თ               ვის სა        კუ        თა        რი უფ               ლე        ბე        ბის 
ყო        ველ               დღი     ურ ცხოვ               რე        ბა        ში რე     ა        ლი        ზე        ბის               თ               ვის.

ჟურ               ნალს ვუ        სურ               ვებ, წარ               მა        ტე        ბით და     იმ               კ               ვიდ              
როს ღირ               სე     უ        ლი ად               გი        ლი სხვა იური        დი     ულ გა       
მო        ცე        მა        თა შო        რის.  ჩე        მის მხრივ, კი სი     ა        მოვ               ნე       
ბით მი        ვა        დევ               ნებ თვალს ყვე        ლა იმ სი     ახ               ლეს, რა       
საც ეს ჟურ               ნა        ლი შე        მოგ               ვ               თა        ვა        ზებს.

მე    რაბ ტუ    რა    ვა

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს სა    კონ       ს       ტი    ტუ    ციო  
სა    სა    მარ       თ       ლოს თავ       მ       ჯ       დო    მა    რე

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს სა    კონ       ს       ტი    ტუ    ციო სა    სა    მარ       თ      
ლოს სა    ხე    ლით, მსურს, გუ    ლი    თა    დად მი    ვუ    ლო   
ცო იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა    ხურს 15 
წლის იუბი    ლე. 

იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა    ხურს უმ       ნიშ       ვ      
ნე    ლო    ვა    ნე    სი რო    ლი აკის       რია ქვე    ყა    ნა    ში სა    მარ      
თ       ლი   ა    ნი და ხა    რის       ხი   ა    ნი მარ       თ       ლ       მ       სა    ჯუ    ლე    ბის 
გან       ხორ       ცი   ე    ლე    ბის პრო    ცეს       ში. იური    დი   უ    ლი დახ      
მა    რე    ბის მი    ღე    ბის მეშ       ვე   ო    ბით მძი    მე სო    ცი   ა    ლურ       
ე    კო    ნო    მი    კურ მდგო    მა    რე   ო    ბა    ში მყოფ პი    რებს 
და ასე    ვე სხვა    დას       ხ       ვა მოწყ       ვ       ლად ჯგუ    ფებს აქვთ 
შე    საძ       ლებ       ლო    ბა, და   იც       ვან სა    ქარ       თ       ვე    ლოს კონ      
ს       ტი    ტუ    ცი   ი    თა და კა    ნო    ნე    ბით გა    რან       ტი    რე    ბუ    ლი 
უფ       ლე    ბე    ბი. შე    სა    ბა    მი    სად, მა    თი კვა    ლი    ფი    ცი   უ    რი 
იური    დი   უ    ლი მომ       სა    ხუ    რე    ბით უზ       რუნ       ველ       ყო    ფა 
წარ       მო   ად       გენს კა    ნო    ნის უზე    ნა   ე    სო    ბის დაც       ვის, 
თა    ნას       წო    რი და სა    მარ       თ       ლი   ა    ნი მარ       თ       ლ       მ       სა    ჯუ   
ლე    ბის სის       ტე    მის ფუნ       ქ       ცი   ო    ნი    რე    ბის აუცი    ლე    ბელ 
წი    ნა    პი    რო    ბას.

იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა    ხუ    რი თა    ვი    სი 
საქ       მი   ა    ნო    ბის მან       ძილ       ზე მი    ღე    ბუ    ლი გა    მოც       დი   
ლე    ბით მნიშ       ვ       ნე    ლოვ       ნად გან       ვი    თარ       და. გა   უმ       ჯო   
ბეს       და და არ       სე    ბი    თად და   იხ       ვე    წა გა    წე   უ    ლი იური   
დუ    ლი კონ       სულ       ტა    ცი   ის ხა    რის       ხი, რა    მაც გა    ნა    პი   
რო    ბა მის       და    მი ფარ       თო ცნო    ბა    დო    ბი    სა და ნდო   
ბის ჩა    მო    ყა    ლი    ბე    ბა. 

ჟურ       ნა    ლი "საზოგადოებრივი ად       ვო    კა    ტი" 
იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა    ხუ    რის ახა    ლი 
პრო   ექ       ტი   ა, რო    მე    ლიც მკითხ       ვე    ლის       თ       ვის სა   ინ       ტე   
რე    სო და აქ       ტუ   ა    ლურ სა    კითხებ       ზე ინ       ფორ       მა    ცი   ის 
მი    წო    დე    ბის გზით, კი    დევ უფ       რო აამაღ       ლებს სა   
ზო    გა    დო   ე    ბის სა    მარ       თ       ლებ       რივ ცნო    ბი   ე    რე    ბას. 

ვუ    ლო    ცავ იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა   
ხურს აღ       ნიშ       ნუ    ლი წა    მოწყე    ბის გან       ხორ       ცი   ე    ლე    ბას 
და ვუ    სურ       ვებ წარ       მა    ტე    ბებს თა    ვის საქ       მი   ა    ნო    ბა    ში.

მილოცვები
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ირაკ       ლი შო    თა    ძე

სა    ქარ       თ       ვე    ლო გე    ნე    რა    ლუ    რი პრო    კუ    რო    რი

სა    ქარ       თ       ვე    ლოს პრო    კუ    რა    ტუ    რის სა    ხე    ლით, 
მსურს იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის სამ       სა    ხურს 
მი    ვუ    ლო    ცო ძა    ლი   ან სა   ინ       ტე    რე    სო და სა    ჭი    რო 
პრო   ექ       ტის, ჟურ       ნალ "საზოგადოებრივი ად       ვო   
კა    ტი"ს წა    მოწყე    ბა, რო    მე    ლიც, დარ       წ       მუ    ნე    ბუ   
ლი ვარ, პო    პუ    ლა    რო    ბას მო   ი    პო    ვებს, რო    გორც 
იური    დი   ულ სფე    რო    ში მოღ       ვა    წე პრო    ფე    სი   ო    ნა   
ლებს, ასე    ვე ზო    გა    დად მო    ქალ       ქე   ებს შო    რის. 
ჟურ       ნალ „საზოგადოებრივი ად       ვო    კა    ტის“ იდეა 
ნამ       დ       ვი    ლად დრო   ულ ინი    ცი   ა    ტი    ვას წარ       მო   ად      
გენს, ვი    ნა   ი    დან ხსე    ნე    ბუ    ლი პრო   ექ       ტის მთა    ვა    რი 
მი    ზა    ნი უფა    სო იური    დი   უ    ლი დახ       მა    რე    ბის უფ       ლე   
ბით მო    სარ       გებ       ლე პირ       თათ       ვის მა    თი უფ       ლე    ბე    ბის 
შე    სა    ხებ სრულ       ყო    ფი    ლი ინ       ფორ       მა    ცი   ის მი    წო    დე   
ბა და სა    ზო    გა    დო   ე    ბა    ში სა    მარ       თ       ლებ       რი    ვი ცნო   
ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბა   ა. ამ უკა    ნას       კ       ნე    ლი მიზ       ნის 
მიღ       წე    ვა დღეს უმ       ნიშ       ნე    ლო    ვა    ნეს გა    მოწ       ვე    ვას 
წარ       მო   ად       გენს, არა    მარ       ტო იური    დი   უ    ლი დახ       მა   
რე    ბის სამ       სა    ხუ    რის       თ       ვის, არა    მედ მარ       თ       ლ       მ       სა    ჯუ   
ლე    ბის სფე    რო    ში მო    მუ    შა    ვე ყვე    ლა მხა    რის       თ       ვის 
და იმის გა    თა    ლის       წი    ნე    ბით, რომ ძა    ლი   ან დი   
დი სა    მუ    შაო არის გა    სა    წე    ვი ამ მი    მარ       თუ    ლე    ბით, 
პრო   ექტს გან       სა    კუთ       რე    ბუ    ლად მი    ვე    სალ       მე    ბი.

მჯე    რა, რომ აღ       ნიშ       ნუ    ლი ჟურ       ნა    ლის არ       სე    ბო   
ბა პო    ზი    ტი   ურ გავ       ლე    ნას იქო    ნი   ებს იური    დი   უ    ლი 
დახ       მა    რე    ბის ხელ       მი    საწ       ვ       დო    მო    ბის თვალ       საზ       რი   
სით და ბე    ნე    ფი    ცი   ა    რებს მის       ცემს სრულ       ყო    ფილ 
წარ       მოდ       გე    ნას მა    თი უფ       ლე    ბე    ბის რე   ა    ლი    ზე    ბის 
გზე    ბის შე    სა    ხებ, ასე    ვე შე    საძ       ლებ       ლო    ბას, მარ       ტი   

ვად მი   ი    ღონ სა    მარ       თ       ლებ       რი    ვი რჩე    ვე    ბი მათ       თ      
ვის სა   ინ       ტე    რე    სო იური    დი   ულ სა    კითხებ       ზე.

მი    სა    სალ       მე    ბე    ლი   ა, რომ ჟურ       ნა    ლი ასე    ვე სა  
ინ       ტე    რე    სო იქ       ნე    ბა იური    დი   უ    ლი სა    ზო    გა    დო   ე    ბის 
ყვე    ლა წარ       მო    მად       გენ       ლის       თ       ვის, ვი    ნა   ი    დან მას      
ში გან       თავ       ს       დე    ბა  ინ       ფორ       მა    ცია ადა    მი   ა    ნის უფ      
ლე    ბა    თა დაც       ვის  და ზო    გა    დად სა    მარ       თ       ლებ       რივ 
სფე    რო    ში წა    მოჭ       რილ სხვა    დას       ხ       ვა აქ       ტუ   ა    ლურ  
სა    კითხებ       ზე.

დარ               წ               მუ        ნე        ბუ        ლი ვარ, რომ ჟურ               ნალ „საზო
გადოებრივი ად               ვო        კა        ტის“ არ               სე        ბო        ბა გაზ               რ               დის 
სამ               სა        ხუ        რის ფუნ               ქ               ცი     ე        ბის, რო        ლი        სა და მიზ               ნე       
ბის შე        სა        ხებ ინ               ფორ               მა        ცი     ა        ზე ხელ               მის               წ               ვ               დო        მო       
ბას, აამაღ               ლებს სა        ზო        გა        დო     ე        ბა        ში სა        მარ               თ               ლებ              
რივ ცნო        ბი     ე        რე        ბას ზო        გა        დად და კონ               კ               რე        ტუ        ლად 
იური        დუ        ლი დახ               მა        რე        ბის სამ               სა        ხუ        რის მი        მართ, 
რომ               ლის რო        ლი ჩვენს ქვე        ყა        ნა        ში კა        ნო        ნის უზე       
ნა     ე        სო        ბის გან               მ               ტ               კი        ცე        ბის გზა        ზე ძა        ლი     ან მნიშ               ნე       
ლო        ვა        ნი     ა.

ან   რი ოხა  ნაშ   ვი  ლი

სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის  
იური  დი  ულ სა  კითხ   თა კო  მი  ტე  ტის  
თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე

იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა  ხურს ვუ  ლო 
ცავ ჟურ   ნა  ლის „საზოგადოებრივი ად   ვო  კა  ტი“ 
შექ   მ   ნა  სა და მი  სი პირ   ვე  ლი ნომ   რის გა  მო  ცე  მას. 
ჟურ   ნა  ლი, რო  მელ   შიც გან   თავ   ს   დე  ბა მთე  ლი რი 
გი სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი სტა  ტი  ე  ბი და სა  სარ   გებ   ლო 
ინ   ფორ   მა  ცი  ა, ნამ   დ   ვი  ლად საგ   რ   ძ   ნობ   ლად შე 

უწყობს ხელს არა მხო  ლოდ იური  დი  უ  ლი დახ  
მა  რე  ბის სამ   სა  ხუ  რის მომ   სა  ხუ  რე  ბის ბე  ნე  ფი 
ცი  არ   თა ინ   ფორ   მი  რე  ბას, არა  მედ სა  მარ   თ   ლის 
სფე  როს წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა პრო  ფე  სი  ულ საქ  
მი  ა  ნო  ბა  საც. 

სა  სი  ხა  რუ  ლო  ა, რომ ჟურ   ნა  ლი ორი  ენ   ტი  რე 
ბუ  ლი  ა, ერ   თი მხრივ, იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის 
სამ   სა  ხუ  რის მომ   სა  ხუ  რე  ბით მო  სარ   გებ   ლე  ე  ბის   თ  
ვის მა  თი უფ   ლე  ბე  ბის, სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი გა  რან  
ტი  ე  ბი  სა და უფ   ლე  ბა  თა დაც   ვის კა  ნო  ნით გათ  
ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი მე  ქა  ნიზ   მე  ბის შე  სა  ხებ სა  ჭი  რო 
ინ   ფორ   მა  ცი  ის გაც   ნო  ბა  ზე და, მე  ო  რე მხრივ, 
სა  მარ   თ   ლის სფე  რო  ში მოღ   ვა  წე ადა  მი  ა  ნე  ბის 
ცოდ   ნის გაღ   რ   მა  ვე  ბა  სა და მათ   თ   ვის სხვა  დას   ხ   ვა 
სა  მარ   თ   ლებ   რივ სა  კითხებ   ზე ძვე  ლი და ახა  ლი 
ხედ   ვე  ბის, მათ შო  რის, გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი მიდ   გო 
მე  ბის შემ   ც   ვე  ლი სტა  ტი  ე  ბის მი  წო  დე  ბა  ზე.

იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა  ხუ  რი კა  ნო  ნის 
ფარ   გ   ლებ   ში აქ   ტი  უ  რად და ნა  ყო  ფი  ე  რად თა 
ნამ   შ   რომ   ლობს სა  ქარ   თ   ვე  ლოს პარ   ლა  მენ   ტის 
იური  დი  ულ სა  კითხ   თა კო  მი  ტეტ   თან. სამ   სა  ხუ 
რის რო  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია ადა  მი  ა  ნე  ბის   თ   ვის 
იური  დი  უ  ლი კონ   სულ   ტა  ცი  ი  სა და იური  დი  უ  ლი 
დახ   მა  რე  ბის გა  წე  ვის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის, მა 
თი კა  ნო  ნი  ე  რი ინ   ტე  რე  სე  ბი  სა და უფ   ლე  ბე  ბის 
დაც   ვის სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი მე  ქა  ნიზ   მე  ბის რე  ა  ლი 
ზე  ბის საქ   მე  ში. ეს ჟურ   ნა  ლი კი ამ საქ   მის შეს   რუ 
ლე  ბის   კენ წინ გა  დად   გ   მუ  ლი კი  დევ ერ   თი კარ   გი 
ნა  ბი  ჯი  ა.

ვუ  ლო  ცავ იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა 
ხურს ამ ჟურ   ნა  ლის გა  მო  ცე  მას, თხუთ   მე  ტი წლის 
იუბი  ლეს და თა  ვის საქ   მი  ა  ნო  ბა  ში წარ   მა  ტე  ბებს 
ვუ  სურ   ვებ.

ნი ნო ლომ ჯა რია 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი

15 წლის გან მავ ლო ბა ში იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის სამსახურმა შეძ ლო თა ვი სი მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი სიტყ ვა ეთ ქ ვა სა მარ თ ლებ რი ვი კულ
ტუ რის დამ კ ვიდ რე ბის საქ მე ში. თქვენ იცავთ იმ 
ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ
დე ბათ დახ მა რე ბა, გვერ დ ში დგო მა და იმის 
ჩვე ნე ბა, რომ მარ ტო არ არი ან. 

გი ლო ცავთ ამ ახალ წა მოწყე ბას, გი სურ ვებთ 
ბევრ მკითხ ველს; იმედს გა მოვ თ ქ ვამ, თქვე ნი 
და უ ღა ლა ვი შრო მა თა ვის შე დეგს გა მო ი ღებს 
და სა ქარ თ ვე ლო გახ დე ბა კა ნო ნის უზე ნა ე სო
ბის პრინ ცი პებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მა გა ლი თო 
სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფო, რაც შე სა ბა მი
სი ინ ს ტი ტუ ტე ბის შრო მა ზეა დიდ წი ლად და მო
კი დე ბუ ლი. 

წარ მა ტე ბას გი სურ ვებთ თქვენს საქ მი ა ნო ბა
ში და წარ მა ტე ბას ვუ სურ ვებ თქვენს ჟურ ნალს 
„საზოგადოებრივ ად ვო კატს“!

მილოცვები
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‒ ბა ტო ნო რაჟ დენ, თქვენ მრა ვალ წ ლი ა ნი წარ
მა ტე ბუ ლი სა ად ვო კა ტო პრაქ ტი კა გაქვთ. ორი 
წლის წინ კი და ი კა ვეთ სსიპ იური დულ დახ მა
რე ბის სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბა. 
რო გო რია თქვე ნი ხედ ვა სამ სა ხუ რის მო მა ვალ ზე, 
რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა დამ ც ველ ერ თ ერთ 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ორ გა ნი ზა ცი ა ზე?

‒ მო გეხ სე ნე ბათ, რომ კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა 
არ სე ბობს მხო ლოდ მა შინ, თუ ის მოქ მე დებს 
ყვე ლა სათ ვის. იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ
სა ხუ რის გზა მო მავ ლი სა კენ სწო რედ ამ იდე ის 
ეფექ ტურ რე ა ლი ზა ცი ას ემ სა ხუ რე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო იმ ყო ფე ბა ევ რო ატ ლან ტი კუ რი 
ინ ტეგ რა ცი ის ზღურ ბ ლ ზე და მი სი წარ მა ტე ბით 
გა და ლახ ვა მხო ლოდ და მხო ლოდ თა ნა მედ
რო ვე გა მოწ ვე ვებ თან შე სა ჭი დებ ლად დე მოკ

რა ტი უ ლი ქვეყ ნე ბის მიდ გო მებ ზე აქ ცენ ტე ბის 
გა კე თე ბი თა და მა თი იმ პ ლე მენ ტა ცი ით არის 
შე საძ ლე ბე ლი.

სა ქარ თ ვე ლო ში, უფა სო იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის არ სე ბო ბის 15 წლის გან მავ ლო ბა ში, 
სამ სა ხურ მა არა ერ თი ცვლი ლე ბა და რე ფორ
მა გა ნი ცა და, თუმ ცა 2019 წლი დან სამ სა ხურ მა 
და იწყო გან ვი თა რე ბის ახა ლი ეტა პი, რო მე ლიც 
ფეხს უწყობს ჩვე ნი ქვეყ ნის დეკ ლა რი რე ბულ 
კურსს და ორი ენ ტი რად გან საზღ ვ რავს და სავ
ლურ ღი რე ბუ ლე ბებს, ფა სე უ ლო ბებ სა და პრინ
ცი პებს.

‒ რო გორ შე ა ფა სებ დით იური დი უ ლი დახ მა რე
ბის სამ სა ხუ რი სა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა
ტის როლს ქვეყ ნის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა
ში და ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბა ში?

გზა მო მავ ლი სა კენ
 იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რი რაჟ დენ კუპ რაშ ვი ლი 
ჟურ ნა ლის მკითხ ველს უზი ა რებს სა კუ თარ ხედ ვას სამ სა ხუ რის  
სა მო მავ ლო გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბით:

თა მარ ზა რან დი ა,

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის  
თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
იური დი უ ლი ფა კულ ტე ტის დე კა ნი,  
პრო ფე სო რი

სა მარ თა ლი, რო გორც სის ტე მა, ადა მი ა ნის 
მი ე რაა შექ მ ნი ლი და სო ცი ა ლუ რი თა ნაცხოვ
რე ბის მარ თ ვას და მო წეს რი გე ბას ემ სა ხუ რე
ბა. ღი რე ბუ ლე ბა თა იერარ ქი ის შუ ა გულ ში დგას 
ადა მი ა ნი და მარ თ ლ წეს რი გი მის თ ვის სა შუ ა
ლე ბაა და არა მი ზა ნი. ამას თან, სა მარ თ ლებ რი
ვი კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი, მთე ლი თა ვი სი შე მოქ მე დე
ბი თო ბი თა და მო სა ხერ ხე ბე ლი წვრილ მა ნე ბით 
ხში რად გა უ გე ბა რია ადა მი ა ნე ბი სათ ვის. სა ზო
გა დო ე ბის ნა წი ლი სათ ვის სა მარ თა ლი არის 
„სხვა სამ ყა რო“ და იმი სათ ვის, რომ არ მოხ დეს 
ადა მი ა ნის გა უცხო ე ბა სა მარ თ ლი სა გან, მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა მარ თ ლებ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტე
ბი გა სა გე ბი იყოს სა მო ქა ლა ქო ბრუნ ვის მო ნა
წი ლე თათ ვის და მათ სწო რად ეს მო დეთ მი სი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა.

სა მარ თა ლი სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცე სის 
პრო დუქ ტი ა, მაგ რამ არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია სა მარ თ ლებ რი ვი გა ნათ ლე ბის რო ლი. 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 
სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტის იური დი უ ლი ფა
კულ ტე ტი სწო რედ იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა და სტუ დენ
ტებს აძ ლევს ფუნ და მენ ტურ იური დი ულ გა ნათ
ლე ბა სა და სა კუ თა რი პრო ფე სი ის კარგ ცოდ
ნას, რა თა მათ შეძ ლონ პი რა დი პა სუ ხის მ გებ

ლო ბის გრძნო ბით სა მარ თ ლის უზე ნა ე სო ბის 
დაც ვა და სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი ფოს მშე
ნებ ლო ბა ში ღი რე ბუ ლი წვლი ლის შე ტა ნა. მი ხა
რი ა, რომ ჩვენ მჭიდ როდ ვთა ნამ შ რომ ლობთ 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურ თან, რო მე
ლიც, უკ ვე 15 წე ლი ა, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ყვე
ლა ზე მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებს უფა სო იური დი ულ 
დახ მა რე ბას სთა ვა ზობს და ადა მი ა ნებს ეხ მა
რე ბა სა მარ თ ლებ რი ვი სა კითხე ბის გა გე ბა სა და 
და ვე ბის გა დაწყ ვე ტა ში. ეს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
საქ მე ა. სა მარ თა ლი კულ ტუ რის პრო დუქ ტია და 
არ სე ბობს მხო ლოდ კულ ტუ რულ სა ზო გა დო ე ბა
ში, სა დაც ადა მი ა ნებს ეს მით სა მარ თ ლის ღი
რე ბუ ლე ბა.

ძა ლი ან მა ხა რებს იური დი უ ლი დახ მა
რე ბის სამ სა ხუ რის ინი ცი ა ტი ვა ჟურ ნალ 
„საზოგადოებრივი ად ვო კა ტის“ და ფუძ ნე ბის 
შე სა ხებ. ეს არ არის მხო ლოდ ვიწ რო პრო ფე
სი უ ლი დის კუ სი ის პლატ ფორ მა, არა მედ ემ სა
ხუ რე ბა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას, იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის იმ რო ლი დან გა მომ
დი ნა რე, რა საც მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა
ბით სა მარ თ ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი
სა და  სა მარ თ ლებ რი ვი კულ ტუ რის მხარ და სა
ჭე რად ას რუ ლებს.

ჟურ ნა ლის გა მო ცე მის ინი ცი რე ბა რთუ ლი და 
სა პა სუ ხის მ გებ ლო საქ მე ა. ვი სურ ვებ დი, რომ 
ჟურ ნალ მა შეძ ლოს სა კუ თა რი სა ზო გა დო ებ რი
ვი ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა და იმ მკითხ ვე ლი სათ
ვის, ვინც ჟურ ნალ ში გან ხი ლულ სა კითხებ ზე და
ფიქ რ დე ბა, მო ე ტა ნოს თა ნა მედ რო ვე,  სა მარ თ
ლებ რი ვი, პროგ რე სუ ლი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
აზ როვ ნე ბა, რაც სა მარ თ ლებ რი ვი სა ხელ მ წი
ფოს ფორ მი რე ბის აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა.
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‒ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა არის დე მოკ
რა ტი ის ფუნ და მენ ტი. იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რიც ამ ფუნ და მენ ტის ერ თ ერ თი ნა წი
ლია და შე სა ბა მი სად, მას ქვეყ ნის დე მოკ რა
ტი ულ მშე ნებ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
უჭი რავს.

მო გახ სე ნებთ, რომ ჯერ კი დევ, 1958 წელს, 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ად ვო კატ თა 
ასო ცი ა ცი ი სა და ამე რი კის სა მარ თ ლის სკო
ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, არ დე ნის სახ ლის 
კონ ფე რენ ცი ა ზე შე ე ცად ნენ გა ნე მარ ტათ ად ვო
კა ტის რო ლი სა ზო გა დო ე ბა ში. მათ მი ერ მი ღე
ბულ რე პორ ტ ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია 
ად ვო კა ტის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე, რო გორც სა
მარ თ ლი ა ნი პრო ცე სის და რაჯ ზე, ასე ვე სა მარ
თ ლებ რი ვი მომ სა ხუ რე ბის ყვე ლა სათ ვის ხელ
მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სა მარ
თ ლებ რივ რე ფორ მებ ში ლი დე რო ბის შე სა ხებ 
ად ვო კა ტის ვალ დე ბუ ლე ბა ზე.

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი სა და სა
ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტის რო ლი მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის, ასე ვე ზო გა დად, სა მარ თ ლებ რივ და 
სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მო ი ცავს არა მხო
ლოდ სამ სა ხუ რის ძი რი თა დი მიზ ნის ეფექ ტუ
რად და მა ღა ლი ხა რის ხით გან ხორ ცი ე ლე ბას, 
არა მედ საქ მი ა ნო ბას სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თ
ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის, სა მარ თ
ლის გან ვი თა რე ბის, პროგ რე სუ ლი სა სა მარ თ
ლო პრაქ ტი კის დად გე ნის წა ხა ლი სე ბის, ახა ლი 
თა ო ბე ბის მი ერ სა მარ თ ლებ რი ვი პრაქ ტი კის 
ათ ვი სე ბი სა და სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ ში სა
ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რ მა ვე ბის 
სფე რო ებ ში.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში სა
მარ თ ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა არის 
ქვეყ ნის წინ ს ვ ლი სა და წარ მა ტე ბის წი ნა პი რო

ბა. სამ სა ხურს ამ მი მარ თე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მი სია აქვს. სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი სა 
და სხვა მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თუ ლო ბა სა
ზო გა დო ებ რივ, სა მარ თ ლებ რივ და სა ხელ მ წი
ფო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში სა ჭი რო ებს მათ გაც ნო ბი
ე რე ბას თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბი სა და ამ უფ ლე ბე
ბის რე ა ლი ზა ცი ის სა კითხებ ში. სწო რედ ეს არის 
უპირ ვე ლე სი და უმ თავ რე სი ნა ბი ჯი მა თი უფ
ლე ბე ბის დაც ვი სათ ვის. ამ მიზ ნით სამ სა ხურ მა 
და იწყო ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა ინ ფორ მა ცი ო  
სა კონ სულ ტა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მომ დევ ნო წლებ ში კი დევ უფ რო დიდ მას შ ტა
ბებს შე ი ძენს და მეტ სფე რო ზე გავ რ ცელ დე ბა.

მრა ვალ მ ხ რი ვი სა მარ თ ლებ რი ვი პრაქ ტი კა 
სამ სა ხურ სა და სა ზო გა დო ებ რივ ად ვო კატს აძ
ლევს სა შუ ა ლე ბას თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნოს 
იური დი უ ლი პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბი სა და 
ახა ლი თა ო ბე ბის აღ ზ რ დის საქ მე ში. შე სა ბა
მი სად, მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ფარ გ ლებ ში 
იური დი უ ლი კლი ნი კე ბის გან ვი თა რე ბა, უნი
ვერ სი ტე ტებ თან ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა, სტუ
დენ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა სამ სა ხუ რის პრო ექ ტებ
ში, დამ წყებ იურის ტებს მის ცემს სა შუ ა ლე ბას 
წარ მა ტე ბით და იმ კ ვიდ რონ თა ვი იური დი ულ 
პრო ფე სი ა ში და ამას თან, მი ი ღონ ინ ფორ მა ცია 
პრო ბო ნო საქ მი ა ნო ბის სა ჭი რო ე ბი სა და მნიშ ვ
ნე ლო ბის შე სა ხებ.

‒ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი ემ სა ხუ
რე ბა სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბის უფ ლე ბე
ბის დაც ვა სა და რე ა ლი ზა ცი ას. რამ დე ნად ხელ
მი საწ ვ დო მია მათ თ ვის სამ სა ხუ რის სერ ვი სე ბი 
სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით?

‒ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რე ბი სა და სხვა 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა, სამ
სა ხუ რის ტე რო ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა, რის თ ვი საც სამ სა
ხუ რის 2019 წლის ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი ნა ბი
ჯი იყო სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნებ ში 
წარ მო მად გენ ლო ბე ბის გა ფარ თო ვე ბა. 2019
2020 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 20  
ახა ლი წარ მო მად გენ ლო ბა გაიხ ს ნა და 2021 
წლის ბო ლომ დე და გეგ მი ლია კი დევ 21 წარ
მო მად გენ ლო ბის და მა ტე ბა, რო მე ლიც სრუ
ლად გა დაჭ რის სამ სა ხუ რის ტე რი ტო რი უ ლი 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მას და სა ქარ თ ვე
ლოს მას შ ტა ბით მო სახ ლე ო ბას მის ცემს სა შუ ა
ლე ბას დრო უ ლად მი ი ღოს უფა სო იური დი უ ლი 
კონ სულ ტა ცია და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
შემ თხ ვე ვებ ში იური დი უ ლი დახ მა რე ბა.

‒ რა მი გაჩ ნი ათ სამ სა ხუ რის მთა ვარ გა მოწ ვე
ვად და რო გო რია თქვე ნი პა სუ ხი ამ გა მოწ ვე ვა
ზე?

‒ ტე რი ტო რი უ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ
რუნ ველ ყო ფის პა რა ლე ლუ რად სა მარ თ ლებ
რი ვი მომ სა ხუ რე ო ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა 
არის სამ სა ხუ რის ძი რი თა დი პრი ო რი ტე ტი. ხა
რის ხის შე ფა სე ბის სის ტე მის და ნერ ვა, რო მე
ლიც სამ სა ხუ რის არ სე ბო ბის 15 წლის მან ძილ
ზე გა მოწ ვე ვად რჩე ბო და, 2020 წელს წარ მა ტე
ბით დაგ ვირ გ ვინ და. 2019 წელს 3 თვის ვა და
ში, სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბი სა და პრინ ცი პე ბის 
სა ფუძ ველ ზე შე იქ მ ნა ხა რის ხის შე ფა სე ბის სის
ტე მა, რო მე ლიც სარ გებ ლობს ეროვ ნუ ლი და 
სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის აღი ა რე ბი თა 
და მხარ და ჭე რით. ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზ ნით ერ თ ერ თი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი 
იყო ასე ვე სამ სა ხუ რის შე მად გენ ლო ბა ში სას
წავ ლო ცენ ტ რის შექ მ ნა, რო მე ლიც 2020 წლის 
1 იან ვ რი დან ზრუ ნავს თა ნამ შ რო მელ თა მუდ მივ 
გა დამ ზა დე ბა სა და კვა ლი ფი კა ცი ის ამაღ ლე ბა
ზე. სამ სა ხურ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მე ბის ფარ გ
ლებ ში და გეგ მი ლი ში და საქ მი ა ნო ბის, სამ სა ხუ
რის მოწყო ბის, ად ვო კატ თა საქ მის წარ მო ე ბის 
დახ ვე წა და გან ვი თა რე ბა, თა ვის მხრივ, ხა რის
ხი ა ნი მომ სა ხუ რე  ბის მი წო დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
წი ნა პი რო ბებს ქმნის.

‒ ცნო ბი ლი ა, რომ თქვენ მჭიდ როდ თა ნამ შ
რომ ლობთ სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის იური დი ულ წრე
ებ თან.  რო გო რია მა თი მხარ და ჭე რა იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი სად მი?

‒ სამ სა ხუ რის პო ტენ ცი ა ლის სრუ ლი რე ა ლი
ზა ცია სა ჭი რო ებს სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო
ბე ბის გან ვი თა რე ბას, რის თ ვი საც სამ სა ხურ მა 
2019 წლი დან აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბა და
იწყო გერ მა ნი ის ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ას თან, 
სა მეც ნი ე რო წრე ებ თან ასე ვე საზღ ვარ გა რეთ 
მოღ ვა წე ქარ თ ველ იურის ტებ თან. უცხო ეთ
ში და საქ მე ბულ ჩვენს თა ნა მე მა მუ ლე ებ თან და 

სხვა კო ლე გებ თან ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა 
სამ სა ხურს მის ცემს და მა ტე ბით კომ პე ტენ ცი ას 
ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უფ ლე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო 
გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბით დაც ვი სათ ვის. 
გარ და ამი სა, მა თი თა ნად გო მით სამ სა ხურს ექ
ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა სა მარ თ ლებ რი ვი დახ მა
რე ბა გა უ წი ოს საზღ ვარ გა რეთ მცხოვ რებ ჩვენს 
თა ნა მე მა მუ ლე ებს. 

‒ ბა ტო ნო რაჟ დენ, რა არის თქვე ნი, რო გორც 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის დი რექ ტო
რის საქ მი ა ნო ბის სა ბო ლოო მი ზა ნი?

‒ ამე რი კის უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს  ერ თ 
ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მო სა მარ თ ლე, ქალ თა და 
მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის უფ ლე ბე ბის ყვე ლა ზე 
დი დი გულ შე მატ კი ვა რი რუთ ბე ი დერ გინ ს ბურ
გი ამ ბობ და: მე ად ვო კა ტი გავ ხ დი ეგო ის ტუ რი 
მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მე გო ნა, რომ იურის
ტის საქ მეს სხვებ ზე კარ გად გა ვარ თ მევ დი 
თავს. ჩვენ დღეს, რო გორც არა სო დეს გვჭირ
დე ბა მსგავ სი „ეგოისტური“ სუ ლიკ ვე თე ბით 
მოქ მე დე ბა და ჩე მი „ეგოისტური“ მი ზა ნიც არის 
ის, რომ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის მოწყ ვ ლა დი ჯგუ
ფის ყვე ლა წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბე ბი იყოს 
სა თა ნა დოდ და ცუ ლი და ჩე მი სამ სა ხუ რი იყოს 
მო წი ნა ვე ორ გა ნი ზა ცია არა მხო ლოდ ადა მი ა
ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის, არა მედ სა მარ თ ლი სა 
და ზო გა დად, სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის 
საქ მე ში.

ესა უბ რა ნი ნო ჩუტ კე რაშ ვი ლი

საზოგადოებაში სამართლებრივი 
ცნობიერების ამაღლება არის  
ქვეყნის წინსვლისა და 
წარმატების წინაპირობა

სამსახურის პოტენციალის 
სრული რეალიზაცია საჭიროებს 
საერთაშორისო ურთიერთობების 
განვითარებას
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?ქალ ბა ტო ნო რუ სუ დან, მო ხა რუ ლი ვართ, 
რომ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის 
ჟურ ნა ლის „საზოგადოებრივი ად ვო კა ტის“ 

პირ ვე ლი ნომ რის სტუ მა რი ბრძან დე ბით. თქვენ 
15 წლის წინ იყა ვით ერ თ ერ თი პირ ვე ლი, ვინც 
სა ქარ თ ვე ლო ში უფა სო სა მარ თ ლებ რი ვი დახ
მა რე ბის სის ტე მის შექ მ ნა ში მო ნა წი ლე ობ და. 
თქვენს სა ხელს უკავ შირ დე ბა ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი, რაც იმ დროს გან ხორ ცი
ელ და სამ სა ხურ ში. რო გორ და ი ბა და სამ სა ხუ რის 
შექ მ ნის იდეა და რო გორ გა მო ი ყუ რე ბა მი სი შექ
მ ნის პრო ცე სი?

ჩემ თ ვის დი დი პა ტი ვი ა, ვი ყო „საზო გა დო
ებრივი ად ვო კა ტის“ პირ ვე ლი ნომ რის სტუ
მა რი.  მი ვე სალ მე ბი თქვენს მკითხ ველს და 
წარ მა ტე ბებს ვუ სურ ვებ ჟურ ნალს. რაც შე ე ხე ბა 
თქვენს შე კითხ ვას, იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რის დღე ვან დე ლი ფორ მით შექ მ ნის 
იდე ას რამ დე ნი მეწ ლი ა ნი ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა 
უძღო და წინ. მო გეხ სე ნე ბათ, საბ ჭო თა კავ ში
რის დაშ ლის შემ დეგ მემ კ ვიდ რე ო ბად გვერ გო 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის გა უ მარ თა ვი, არა ე
ფექ ტუ რი სის ტე მა. სა ხელ მ წი ფოს მი ერ და ნიშ
ნუ ლი ად ვო კა ტი ოფი ცი ა ლუ რად არა ა დექ ვა ტუ
რად და ბალ ანაზღა უ რე ბას იღებ და, რა საც ხში
რად ბრალ დე ბუ ლი სა გან აღე ბუ ლი ჰო ნო რა
რით ავ სებ და. არა ვინ ამოწ მებ და, თუ რამ დე
ნად კვა ლი ფი ცი უ რი იყო გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე
ბა. სა ზო გა დო ე ბას ეჭ ვი ჰქონ და ად ვო კატ სა და 
პრო ცე სის მწარ მო ე ბელს შო რის კო რუფ ცი ულ 
კავ ში რებ ზეც. სამ წუ ხა როდ, ტერ მი ნი „სახაზინო 
ად ვო კა ტი“, რო მე ლიც ფორ მა ლურ დაც ვას თან 
ასო ცირ დე ბა, სწო რედ იმ დრო ი დან მოგ ვ ყ ვე ბა. 
20032004 წლებ ში, ვარ დე ბის რე ვო ლუ ცი ის 
შემ დეგ, გარ კ ვე ულ ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ო ბის შე
საძ ლებ ლო ბა გაჩ ნ და. ახალ გაზ რ და იურის ტ თა 
ასო ცი ა ცი ის – სა ი ას მა შინ დე ლი ხელ მ ძღ ვა ნე
ლო ბის ძა ლის ხ მე ბით შე იქ მ ნა სა მუ შაო ჯგუ ფი, 
რო მელ მაც თავ და პირ ვე ლად უფა სო იური დი უ
ლი დახ მა რე ბის სის ტე მის ქარ თუ ლი მო დე ლის 
კონ ცეფ ცი ა ზე და იწყო მუ შა ო ბა. ჩვენ ვი ცო დით, 
თუ რა იყო შე საც ვ ლე ლი, თუმ ცა იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის გა წე ვის რა მო დე ლის თ ვის მიგ
ვე ნი ჭე ბი ნა უპი რა ტე სო ბა, რა მო დე ლის თ ვის 
გაგ ვე წია რე კო მენ და ცი ა, რა თქმა უნ და, თა ვი

დან ვე ცნო ბი ლი არ ყო ფი ლა. ამ კითხ ვებ ზე პა
სუ ხი მრა ვა ლი გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის გა მოც
დი ლე ბის კვლე ვამ გვა პოვ ნი ნა. კონ ცეფ ცი ით 
სა ი ას სა მუ შაო ჯგუ ფი რე კო მენ და ცი ას უწევ და 
მო დელს სის ტე მი სა, რო მე ლიც იმარ თე ბო და 
და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა ნოს – კო მი სი ის მი ერ. 
ხო ლო მთა ვა რი დატ ვირ თ ვა სა მარ თ ლებ რი ვი 
მომ სა ხუ რე ბის გამ წევ თა რამ დე ნი მე ტიპს შო
რის, უნ და და კის რე ბო და იური დი უ ლი დახ მა
რე ბის ოფი სებ ს / ბი უ რო ებს.  

სა ი ას შე თა ვა ზე ბა სა ხელ მ წი ფოს თ ვი საც სა
ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნ და და იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ
როს ქვეშ 2005 წელს შე იქ მ ნა, სა ჯა რო სა მარ
თ ლის იური დი უ ლი პი რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სა ხა ზი ნო ად ვო კა ტის სამ სა ხუ რი თა ვი სი ორი 
სა პი ლო ტე ოფი სით თბი ლის სა და ზეს ტა ფონ
ში. პა რა ლე ლუ რად გაგ რ ძელ და იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის პრო ექ ტ ზე მუ შა
ო ბა. სწო რედ, პი ლო ტი რე ბის შე დე გებ მა გან
საზღ ვ რა მო მა ვა ლი სამ სა ხუ რის სტრუქ ტუ რის 
კონ ტუ რე ბი. აქ ვე უნ და აღ ვ ნიშ ნო, ამ პრო ცეს
ში ფონ დი ღია სა ზო გა დო ე ბა – სა ქარ თ ვე ლოს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე სა ხებ. რომ არა 
ფონ დის უდი დე სი მა ტე რი ა ლუ რი და ექ პერ ტუ
ლი მხარ და ჭე რა, სა ვა რა უ დოდ, სა ქარ თ ვე ლოს 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სის ტე მის რე ფორ მა 
რამ დე ნი მე წე ლი წადს და აგ ვი ა ნებ და. 

?რო გორ ფიქ რობთ, რა იყო სამ სა ხუ რის მთა
ვა რი გა მოწ ვე ვა და რო გორ უპა სუ ხეთ მას?
სამ სა ხუ რის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი 

ევო ლუ ცი ას გა ნიც დის. არცთუ შო რე ულ წარ
სულ ში სამ სა ხუ რის თ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ამო ცა ნა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა მარ თ ვა 
იყო. ად ვო კა ტებს უნ და ჰქო ნო დათ სა თა ნა დო 
სა მუ შაო პი რო ბე ბი და საქ მი ა ნო ბის თ ვის აუცი

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სა თა ვე ებ თან ინ ტერ ვიუ USAID/საქართველოს  

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პროგ რა მის  
მე ნე ჯერ თან, რუ სუ დან ტა ბა ტა ძეს თან

იურიდიული დახმარების 
სამსახურის დღევანდელი ფორმით 
შექმნის იდეას რამდენიმეწლიანი 
ინტენსიური მუშაობა უძღოდა წინ. 

1514

ნომრის სტუმარი



ლე ბე ლი ელე მენ ტა რუ ლი ტექ ნი კუ რი სა შუ ა
ლე ბე ბი. რამ დე ნა დაც ჩემ თ ვის ცნო ბი ლი ა, ეს 
პრობ ლე მა ძი რი თა დად დაძ ლე უ ლი ა. მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა იყო სამ სა ხუ რის მან და ტის 
გავ რ ცო ბა ‒ სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ თან 
ერ თად, უფა სო იური დი უ ლი დახ მა რე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფა სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა
ცი ულ საქ მე ებ ზე. ეს პრო ცე სი 2015 წლი დან 
და იწყო. 20172018 წლებ ში სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბით გა ი ზარ და სამ სა ხუ რის მან და
ტი და ბე ნე ფი ცი არ თა წრე.  უამ რა ვი ადა მი ა ნის 
დი დი შრო მა და ძა ლის ხ მე ვა დას ჭირ და ამ გა
მოწ ვე ვის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბა საც.

ეს მხო ლოდ რამ დე ნი მე მა გა ლი თია იმ მრა
ვალ გა მოწ ვე ვა თა გან, რო მელ თან გამ კ ლა ვე
ბაც თა ვი სი არ სე ბო ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე უწევ
და სამ სა ხურს. თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, სამ სა ხუ რის 
მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა მი სი შეზღუ დუ ლი და მო უ კი
დებ ლო ბა გახ ლ დათ. იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
შე სა ხებ კა ნონ ზე მუ შა ო ბი სას, პრო ექ ტის არა
ერ თი ვერ სია შე იქ მ ნა. კა ნონ პ რო ექ ტის თავ და
პირ ვე ლი ვერ სია სამ სა ხუ რის შექ მ ნას და მო
უ კი დე ბე ლი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 
პი რის სა ხით გვთა ვა ზობ და. და მო უ კი დებ ლო ბა 
რამ დე ნი მე მი ზე ზის გა მო იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – 
პირ ველ რიგ ში, რა თქმა უნ და, ეს სა ზო გა დო ე
ბის ნდო ბას უკავ შირ დე ბო და. ზე მო თაც აღ ვ ნიშ
ნე ე.წ. „სახაზინო ად ვო კა ტის“ სა ხელ გა ტე ხი ლი 
ინ ს ტი ტუ ტის თა ო ბა ზე. ამ ახალ სტრუქ ტუ რას 
სა ხელ წი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი იური დი უ
ლი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის წარ
მოდ გე ნე ბის შეც ვ ლა უნ და მო ე ხერ ხე ბი ნა. ამის 
მიღ წე ვა კი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტე ბის 
თავ და უ ზო გავ შრო მას თან ერ თად, სხვა სა ხელ
მ წი ფო ინ ს ტი ტუტ თა გან, გან სა კუთ რე ბით, პრო
ცე სის მწარ მო ე ბე ლი ორ გა ნო ე ბი სა გან დის ტან
ცი რე ბით იყო შე საძ ლე ბე ლი. რა თქმა უნ და, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო სამ სა ხუ რის პო ლი ტი კუ რი 
ზე გავ ლე ნის რის კე ბი სა გან დაც ვაც. შე მო თა

ვა ზე ბუ ლი პრო ექ ტით, სა ხელ წი ფო მო ახ დენ
და და მო უ კი დე ბე ლი სსიპ ის სა ხით შექ მ ნი ლი 
მმარ თ ვე ლი ორ გა ნოს – საბ ჭოს ფორ მი რე ბას, 
თუმ ცა სამ სა ხუ რის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ზე 
პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ ზე გავ ლე
ნის მოხ დე ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბი მი ნი მა ლუ რი 
იქ ნე ბო და. ამ არ გუ მენ ტე ბის მი უ ხე და ვად, სა
ხელ მ წი ფომ მა შინ ჩათ ვა ლა, რომ სამ სა ხუ რის 
და მო უ კი დე ბე ლი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი
უ ლი პი რის სა ხით შექ მ ნა ნა ად რე ვი იყო. 2007 
წელს პარ ლა მენ ტ მა და ამ ტ კი ცა კა ნო ნი იური
დი უ ლი დახ მა რე ბის შე სა ხებ, რომ ლის მი ხედ
ვი თაც სსიპ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მმარ თ ვე ლო ბის ქვეშ 
იქ მ ნე ბო და. მხო ლოდ 2014 წელს ჩა ტა რე ბუ
ლი რე ფორ მი სა და სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე
ბე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მო ე ყო სამ სა ხუ რი სას ჯე
ლაღ ს რუ ლე ბის სა მი ნის ტ როს და და მო უ კი დე
ბე ლი სსიპ ის სტა ტუ სი შე ი ძი ნა. კა ნო ნის დღე
ვან დე ლი რე დაქ ცი ით სამ სა ხუ რი „არ ექ ვემ
დე ბა რე ბა არ ცერთ სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნოს და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლია მხო ლოდ პარ ლა მენ ტის 
წი ნა შე“ ‒ ეს დიდ მო ნა პო ვარს წარ მო ად გენს. 

? რო გორ ფიქ რობთ, რა არის სამ სა ხუ რის მიმ
დი ნა რე გა მოწ ვე ვა და რო გორ გე სა ხე ბათ 
მი სი გა და ლახ ვა?

ჩე მი აზ რით, სის ტე მის არ სე ბო ბის ამ ეტაპ ზე 
მთა ვარ ამო ცა ნას მი სი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის
ხის უზ რუნ ველ ყო ფა წარ მო ად გენს.  იური დი
უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი სა ბი უ ჯე ტო და წე
სე ბუ ლე ბაა – ხა რის ხი ა ნი და არა ილუ ზო რუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას მას კა ნო ნი 
ავალ დე ბუ ლებს. ეს სა კითხი წლე ბის წი ნაც იდ
გა დღის წეს რიგ ში, თუმ ცა სხვა გა მოწ ვე ვე ბის 
ფონ ზე მთა ვარ პრი ო რი ტე ტად ვერ იქ ცა. ჯერ 
კი დევ 20082009 წლებ ში ჰქონ და ად გი ლი 
ად ვო კა ტის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სის ტე მის 
შექ მ ნის პირ ველ მცდე ლო ბებს. მა ში ნაც, ამ 
სის ტე მის მთა ვარ ამო ცა ნად, თა ნამ შ რო მელ
თა წა ხა ლი სე ბა, მა თი ძა ლის ხ მე ვის ადექ ვა ტუ
რი და ფა სე ბის გზე ბის პოვ ნა, ასე ვე ხარ ვე ზე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და სწავ ლე ბის გზით,  მა თი 
აღ მოფხ ვ რა გვე სა ხე ბო და.

კუ ნის წინ გაჩ ნ და და მას შემ დეგ მუდ მი ვად ვი
თარ დე ბა. მსოფ ლი ოს ბევრ ქვე ყა ნა ში, მათ შო
რის ევ რო პის გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის დიდ 
ნა წილ ში მოქ მე დებს ე.წ. ჟუ დი ცა რე მო დე ლი 
– რომ ლის მი ხედ ვი თაც კერ ძო ად ვო კა ტი იცავს 
სო ცი ა ლუ რად და უც ველ პირს და ანაზღა უ რე
ბას კონ კ რე ტულ საქ მე ზე გა წე უ ლი მუ შა ო ბის თ
ვის იღებს სა ხელ მ წი ფოს გან. სა ზო გა დო ებ რი ვი 
დამ ც ვე ლის ოფი სე ბის მო დე ლი ‒ დიდ წი ლად 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე ებ ზე სა მუ შა ოდ 
არის გა მო ყე ნე ბუ ლი აშ შ  სა და დიდ ბრი ტა
ნეთ ში. სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ
მე ებ ზე უფა სო იური დი ულ დახ მა რე ბას აშ შ  ში 
მო ქა ლა ქე ებს არა სა მე წარ მეო იური დი უ ლი პი
რე ბი უწე ვენ. მა თი საქ მი ა ნო ბის თ ვის გრან ტებს 
გას ცემს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის კორ პო რა ცია 
– კონ გ რე სის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი ფე
დე რა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა.  სამ ხ რეთ აფ რი კის 
რეს პუბ ლი კა ში იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სქე მის 
ნა წილს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო კლი ნი კე ბიც კი წარ
მო ად გენს. 

ქარ თუ ლი სის ტე მა საკ მა ოდ მოქ ნი ლი სა ხით 
ჩა მო ყა ლიბ და. იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ
სა ხუ რი შე იქ მ ნა, რო გორც ორ გა ნო, რო მე ლიც 
ად მი ნის ტ რი რე ბას უწევს იური დი უ ლი დახ მა რე

დღეს უკ ვე დად გა ის დრო, რო ცა ხა რის ხის 
თვალ საზ რი სით, ასე ვთქვათ, „ჩავარდნას“, 
გა მარ თ ლე ბა აღარ აქვს. ამას მო ე ლის სამ სა
ხუ რის გან მი სი დამ კ ვე თი – სა ქარ თ ვე ლოს სა
ხელ მ წი ფო, ასე ვე მი სი ბე ნე ფი ცი ა რი. იური დი უ
ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ძა ლა მი სი თა ნამ
შ რომ ლე ბი ა. აქ და საქ მე ბუ ლი ად ვო კა ტე ბი და 
იურის ტე ბი ძა ლი ან მძი მე და სა პა სუ ხის მ გებ ლო 
საქ მი ა ნო ბას ას რუ ლე ბენ. სწო რედ ისი ნი წარ
მო ად გე ნენ სამ სა ხუ რი სა და გნე ბავთ, სა ხელ მ
წი ფოს სა ხე საც, მა თი კლი ენ ტე ბის – უმ რავ ლეს 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა ზე და უც
ვე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის თვალ ში. სამ სა ხუ რის ვა
ლი ა, ისე თი მო ტი ვა ცი ის სის ტე მა შექ მ ნას, რო
მე ლიც სა მარ თ ლი ა ნად შე ა ფა სებს ად ვო კატ თა 
და სხვა თა ნამ შ რო მელ თა შრო მას.

?თქვენ თ ვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, მსოფ ლი ოს 
სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი უფა სო სა
მარ თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის სის ტე მე ბი. რო

მე ლი ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბა მი გაჩ ნი ათ ყვე ლა ზე 
სრულ ყო ფი ლად და ამ სის ტე მა ში რო გორ შე ფა
სებ დით სა ქარ თ ვე ლოს ად გილს?

ვფიქ რობ, არ იქ ნე ბა სწო რი, რო მე ლი მე 
ქვეყ ნის იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სის ტე მა შე ვა
ფა სო, რო გორც სრულ ყო ფი ლი. ალ ბათ, იდე ა
ლუ რია ის სის ტე მა, რო მე ლიც ამარ თ ლებს შე
სა ბა მის ქვე ყა ნა ში ამ ქვეყ ნის კონ ტექ ს ტი სა და 
მი სი სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით. იური დი უ ლი დახ მა
რე ბა შე და რე ბით ახა ლი კონ ცეფ ცი ა ა. მი სი ჩა
ნა სა ხე ბი მსოფ ლი ო ში და ახ ლო ე ბით ერ თი სა უ

სამსახურის მთავარი გამოწვევა 
მისი შეზღუდული დამოუკიდებლობა 
გახლდათ. 

სისტემის არსებობის ამ 
ეტაპზე მთავარ ამოცანას 
მისი მომსახურების ხარისხის 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს.  
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ბის სქე მას ქვე ყა ნა ში. კა ნო ნი სამ სა ხურს ფარ
თო უფ ლე ბებს ანი ჭებს, აძ ლევს რა შე საძ ლებ
ლო ბას, სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, უპი
რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭოს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
გა წე ვის ამა თუ იმ მო დელს. მე ნი უ, რო მე ლიც 
კა ნონ მა გა ით ვა ლის წი ნა, მო ი ცავს იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის გა წე ვის ფაქ ტი უ რად ყვე ლა სა ხეს 
– სა ზო გა დო ებ რი ვი დამ ც ვე ლის ოფი სებს – ბი
უ რო ე ბი და სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რე ბი, ჟუ დი
ცა რეს ‒ სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტის რე ეს
ტ რი, ასე ვე მიმ წო დებ ლებს ‒ არა სა მე წარ მეო 
იური დი უ ლი პი რებს, რო მელ ნიც სამ სა ხუ რის 
და ფი ნან სე ბით მუ შა ო ბენ კონ კ რე ტუ ლი კა ტე
გო რი ის საქ მე ებ ზე (გამოყენების პრე ცე დენ ტი 
ჯერ სა ქარ თ ვე ლო ში არ გვაქვს). თა ვი სი მოქ
ნი ლო ბით და თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხით, ჩვე ნი 
სის ტე მა, მე ვფიქ რობ, „იურიდიული დახ მა რე
ბის მსოფ ლიო რუ კა ზე“ საკ მა ოდ კარ გად გა
მო ი ყუ რე ბა. ამას თა ნა ვე, დრო თა გან მავ ლო ბა
ში უფ რო მე ტი სა მუ შაო იქ ნე ბა ჩა სა ტა რე ბე ლი 
სერ ვი სე ბის ინ ტეგ რა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით. იმი
სათ ვის, რომ იური დი უ ლი მომ სა ხუ რე ბა მაქ
სი მა ლუ რად ეფექ ტუ რი იყოს, გან ვი თა რე ბულ 
ქვეყ ნებ ში ამ ტი პის ინ ს ტი ტუ ტე ბი წმინ და სა მარ
თ ლებ რივ დახ მა რე ბას თან ერ თად, ფსი ქო ლო
გის, სა სა მარ თ ლო სა მე დი ცი ნო ექ ს პერ ტის და 
სხვა პრო ფე სი ო ნალ თა მომ სა ხუ რე ბას აერ თი
ა ნე ბენ. გარ და ამი სა, რო გორც კო ვიდ  პან დე
მი ამ გა ხა და თვალ ნა თე ლი, სამ სა ხურ საც შე უძ
ლია უფ რო მე ტად გა ნა ვი თა როს დის ტან ცი უ რი 
სერ ვი სე ბი ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ათ ვი სე ბის 
გზით. 

? თქვენ მუდ მი ვად საქ მის კურ ს ში ბრძან დე ბით 
იმ რე ფორ მებ თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც 
დღეს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურ

ში მიმ დი ნა რე ობს, ვი ნა ი დან ერ თ ერთ დო ნორ 
ორ გ ანი ზა ცი ას წარ მო ად გენთ. რო გორ შე ა ფა სებ

დით სამ სა ხურ ში მიმ დი ნა რე რე ფორ მებს და აღე
ბულ გეზს?

ჩე მი ორ გა ნი ზა ცი ა, ამე რი კის სა ერ თა შო რი
სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო – USAID, წლე ბია 
მხარს უჭერს სამ სა ხურს. თავ და პირ ვე ლად ეს 
დახ მა რე ბა იმ დრო ის თ ვის ინ ს ტი ტუ ცი უ რად შე
და რე ბით სუს ტი საბ ჭოს გაძ ლი ე რე ბის კენ იყო 
მი მარ თუ ლი. მოგ ვი ა ნე ბით, ჩვე ნი მხარ და ჭე
რით სამ სა ხურ მა არა ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა. აღ მო სავ ლეთ  და
სავ ლე თის მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტია ის ორ გა ნი ზა
ცი ა, რო მე ლიც USAIDის და ფი ნან სე ბით თით
ქ მის ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში მჭიდ როთ თა ნამ შ
რომ ლობს სამ სა ხურ თან და დახ მა რე ბას უწევს 
მას ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბის, ად ვო კატ თა 
პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სა თუ ტექ ნი კუ რი 
აღ ჭურ ვის მი მარ თუ ლე ბით. ერ თ ერ თი მი მარ
თუ ლე ბა, რომ ლის გან ვი თა რე ბა საც USAID 
მხარს უჭერს, თა ნამ შ რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის 
შე ფა სე ბის სის ტე მა ა. მი სი შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს
ში ჩვე ნი მხარ და ჭე რით მსოფ ლი ო ში აღი ა რე
ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტუ ლი ექ ს პერ ტე ბი მო ნა წი ლე
ობ დ ნენ. სწო რედ მა თი რჩე ვე ბი სა და გა მოც დი
ლე ბის გა ზი ა რე ბის შე დე გად შე იქ მ ნა შე ფა სე ბის 
სის ტე მის ის მო დე ლი, რო მე ლიც იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის საბ ჭომ და ამ ტ კი ცა.  

ზე მოთ ბევ რი ვი სა უბ რეთ სამ სა ხუ რის პრობ
ლე მებ ზე და გა მოწ ვე ვებ ზე. გა მოწ ვე ვა თა მრა
ვალ ფე როვ ნე ბა და მა თი პე რი ო დუ ლი ცვლაც 
მეტყ ვე ლებს იმა ზე, რომ ამ ორ გა ნი ზა ცი ას გან
ვი თა რე ბა არ შე უწყ ვე ტი ა. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ა, ამ გა მოწ ვე ვა თა ადექ ვა ტუ რი შე ფა სე ბა 
და აღ ქ მა, რა საც სამ სა ხუ რის მმარ თ ვე ლი რგო
ლი საბ ჭოს თან ერ თად, სა ბედ ნი ე როდ, დღემ
დე ახერ ხებს.

? რას უსურ ვებ დით სამ სა ხურს და მის თა ნამ შ
რომ ლებს?

სამ სა ხურს ვუ სურ ვებ, რე ფორ მე ბის გზით 
სი ა რუ ლის გაგ რ ძე ლე ბას, ხო ლო თა ნამ შ რომ
ლებს კი – მრა ვალ წარ მა ტე ბულ საქ მეს და კმა
ყო ფილ ბე ნე ფი ცი არს.  

ესა უბ რა ნი ნო ჩუტ კე რაშ ვი ლი

ჩვენი სისტემა, „იურიდიული 
დახმარების მსოფლიო რუკაზე“ 
საკმაოდ კარგად გამოიყურება. 
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საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებ-
რივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსა-
ხელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმი-
ნისტრაციულ ორგანოებში / საზოგადოებრივი ადვოკატი - პირი, რომელიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ
კონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში /საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/

საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებ-
რივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსა-
ხელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმი-
ნისტრაციულ ორგანოებში / საზოგადოებრივი ადვოკატი - პირი, რომელიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ
კონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში /საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდი-
ულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივი
ადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლო-
ბასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზე
ახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამართლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანო-
ებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომელიცსახელმწიფოსხარჯზეახორციელებსიურიდიულკონსულტაციასდასამარ-
თლებრივწარმომადგენლობასსასამართლოსადაადმინისტრაციულორგანოებში/საზოგადოებრივიადვოკატი-პირი,რომე-
ლიც სახელმწიფოს ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლოსა
დაადმინისტრაციულორგანოებში/

საზოგადოებრივი ადვოკატი - 

პირი, რომელიც სახელმწიფოს 
ხარჯზე ახორციელებს იურიდიულ 
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და ადმინისტრაციულ ორგანოებში



2005 წლის გა ზაფხულ ზე ჩემ მა მე გო ბარ მა მითხ
რა, რომ ზეს ტა ფონ ში, ერ თ წ ლი ა ნი იური დი უ ლი 
პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში იგეგ მე ბო და ოფი სის გახ
ს ნა და შე მომ თა ვა ზა, მეც მი მე ღო მო ნა წი ლე ო ბა 
შე სარ ჩევ კონ კურ ს ში. მო ნა წი ლე ო ბი სა გან თა ვი 
შე ვი კა ვე, რად გან, რო გორც გა ვი გე, პრო ექტს სის
ხ ლის სა მარ თ ლის მი მარ თუ ლე ბით უნ და ემუ შა ვა, 
მე კი სის ხ ლის სა მარ თალ ში ცოდ ნა თით ქ მის არ 
მქონ და და ეჭ ვი მე პა რე ბო და, რომ შევ ძ ლებ დი 
კონ კურ ს ში გა მარ ჯ ვე ბას. თუმ ცა, მას შემ დეგ, რაც 
პირ ვე ლი კონ კურ სი ჩა ი შა ლა, ვი ფიქ რე, იქ ნებ 
ღირ და ცდა. მით უმე ტეს, რომ იმ პე რი ოდ ში და
საქ მე ბუ ლი არ ვი ყა ვი, ჩვე ნი ოჯა ხის შე მო სა ვა ლიც 
მე ტად მწი რი იყო. 
თუმ ცა იმა საც ვხვდე ბო დი, რომ თუ რა მის იმე

დი მინ დო და მქო ნო და, ძა ლი ან უნ და მო მენ დო
მე ბი ნა. იმი სათ ვის, რომ კონ კურ სი სათ ვის მოვ მ
ზა დე ბუ ლი ყა ვი, სის ხ ლის სა მარ თ ლის ძი რი თა დი 
სა კითხე ბიც კი ლა მის თა ვი დან უნ და მეს წავ ლა. 
თით ქ მის ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, პირ და პი რი 
გა გე ბით, დი ლი დან და ღა მე ბამ დე ვკითხუ ლობ დი 
შე სა ბა მის კა ნონ მ დებ ლო ბას.
პირ ვე ლი ტუ რი წარ მა ტე ბით, თუმ ცა გამ ს ვ ლე ლი 

ქუ ლის ზღვარ ზე გა დავ ლა ხე. გა სა უბ რე ბა 5 ივ ნისს 
‒ ჩე მი და ბა დე ბის დღეს და ემ თხ ვა. შე იძ ლე ბა ამ 
სიმ ბო ლურ მა დამ თხ ვე ვა მაც შე ი ტა ნა წვლი ლი სა
კონ კურ სო კო მი სი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში და რო ცა 
გა სა უბ რე ბი დან თით ქ მის უიმე დოდ დაბ რუ ნე ბუ

ში მუ შა ო ბის ჰქონ და, ად ვო კა ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე 
და ნიშ ნუ ლი მი ლე რი ნა მე მა ნიშ ვი ლი კი მა ნამ დე 
მო სა მარ თ ლის თა ნა შემ წე იყო. ამი ტომ ყვე ლა 
დაბ ნე უ ლე ბი ვი დე ქით და არ ცერ თ მა არ ვი ცო
დით, რა უნ და გვექ ნა და რი თი დავ ხ მა რე ბო დით 
პირს, რო მელ საც ად ვო კა ტი ესა ჭი რო ე ბო და. უცებ 
გაგ ვახ სენ და, რომ მე ო რე ად ვო კატს, თენ გიზ ას
ლა ნი კა შილს ჰქონ და სა ად ვო კა ტო გა მოც დი ლე
ბა და ლა მის ერ თად ვიყ ვი რეთ: თენ გო, მო დი, 
მოგ ვეხ მა რე, ამ კაცს რა ღა ცა უნ და....
სამ სა ხუ რის მა შინ დე ლი ბი უ ჯე ტი 30 ათას ლარს 

შე ად გენ და. გვეხ მა რე ბო და ფონ დი „ღია სა ზო გა
დო ე ბა სა ქარ თ ვე ლოც“.
მწი რი გა მოც დი ლე ბის მი უ ხე და ვად, სა მუ შა

ოს ალ ღო სწრა ფად ავუ ღეთ და ჩვე ნი ად გი ლიც 
სა მარ თ ლებ რივ სის ტე მა ში მა ლე ვე და ვი კა ვეთ. 
სა ინ ტე რე სო იყო ისიც, თუ რო გორ იც ვ ლე ბო და 
იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ჩვენს მი
მართ, რომ ლებ თა ნაც გვი წევ და საქ მი ა ნი ურ თი
ერ თო ბა (პოლიცია, პრო კუ რა ტუ რა, სა სა მარ თ
ლო). თა ვი დან ეს იყო გა ღი ზი ა ნე ბა და სიბ რა ზე 
იმის გა მო, თუ რა ტომ ვი ყა ვით ასე პრინ ცი პუ ლე ბი 
ე.წ. „სახაზინო ად ვო კა ტე ბი“ (მაშინ ჯერ კი დევ ასე 
მოგ ვის ხე ნი ებ დ ნენ) და რა ტომ არ დავ დი ო დით 
მათ ჭკუ ა ზე. თუმ ცა ეს გან წყო ბა თან და თან პა ტი
ვის ცე მამ შეც ვა ლა და არა ერ თი შემ თხ ვე ვა იყო, 
რო ცა აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ
ლე ბი გვი კავ შირ დე ბო დენ და გვთხოვ დენ, მა თი 
ახ ლობ ლე ბი სათ ვის სხვა დას ხ ვა სა ხის იური დი უ
ლი დახ მა რე ბა გაგ ვე წი ა.
პრო ექ ტის წარ მა ტე ბის ნი შა ნი იყო ისიც, რომ სა

ზო გა დო ებ რი ვი (სახაზინო) ად ვო კა ტის სამ სა ხუ
რის პი ლო ტუ რი პრო ექ ტი ჯერ ერ თი წლით გაგ
რ ძელ და, ხო ლო 2007 წლის 2 ივ ლისს მი ღე ბულ 
იქ ნა კა ნო ნი „იურიდიული დახ მა რე ბის შე სა ხებ“, 
რომ ლი თაც მოკ ლე ვა დი ა ნი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ
ში წა მოწყე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა სრულ ფა სო ვან სამ
სა ხუ რად ჩა მო ყა ლიბ და, რო მელ მაც უკ ვე თით ქ
მის მთე ლი სა ქარ თ ვე ლო მო იც ვა. 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ფაქ ტი უ რად, არ არ სე ბობ და 

მსგავ სი სამ სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის გა მოც დი
ლე ბა, ხო ლო მსოფ ლი ო შიც კი ასე თი ტი პის მომ
სა ხუ რე ბას არც თუ დი დი ხნის ის ტო რია გა აჩ ნია 
და ბევრ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა შიც დღემ დე მიმ
დი ნა რე ობს უფა სო იური დი უ ლი დახ მ ა რე ბის სერ
ვი სე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი, ჩვენ თან წარ
მო უდ გენ ლად შემ ჭიდ რო ე ბულ ვა დებ ში ხდე ბო და 
სამ სა ხუ რის სრულ ფა სო ვა ნი მუ შა ო ბი სათ ვის სა ჭი
რო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და მი ღე ბა. 
ალ ბათ ამის მთა ვა რი მი ზე ზი გუნ დუ რი მუ შა ო ბა 
და იმის შეგ რ ძ ნე ბა იყო, რომ ჩვენ ერ თობ ლი ვად 

2005-2006 წწ. იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს სის ტე-
მა ში, საც დე ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, შე იქ მ ნა 
„საზოგადოებრივი ად ვო კა ტის სამ სა ხუ რი“. თბი ლის-
სა და ზეს ტა ფონ ში გა იხ ს ნა პირ ვე ლი ბი უ რო ე ბი.

2007 წ. ძა ლა ში შე ვი და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნი „იურიდიული დახ მა რე ბის შე სა ხებ“, რო მელ მაც 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სის ტე მის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მოწყო ბა, ბე ნე ფი ცი არ თა წრე და სერ ვი სით სარ გებ-
ლო ბის პი რო ბე ბი გან საზღ ვ რა. ქვეყ ნის მას შ ტა ბით, 
და მა ტე ბით ამოქ მედ და  იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 8 
ახა ლი ბი უ რო.

2008 წ. გა იხ ს ნა პირ ვე ლი სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ-
რე ბი ოზურ გეთ სა და ამ ბ რო ლა ურ ში. და იწყო მუ შა-
ო ბა იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის 
სის ტე მა ზე, ასე ვე სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტე ბის 
პრო ფე სი ულ სტან დარ ტებ ზე. ამოქ მედ და სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის იური დი უ ლი კლი ნი კის პრო ექ ტი.  

2009 წ. შე იქ მ ნა მოწ ვე ულ სა ზო გა დო ებ რივ ად ვო-
კატ თა რე ეს ტ რი. მას ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ად ვო კა-
ტე ბი საქ მე ებ ში ერ თ ვე ბი ან ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტის 
შემ თხ ვე ვა ში.  

2010 წ. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ 
ახალ ცი ხე ში, მარ ნე ულ ში, ახალ ქა ლაქ სა და წალ კა-
ში ამოქ მედ და იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ რო ე ბი, 
სა დაც ორე ნო ვა ნი იურის ტე ბი და საქ მ დ ნენ.

2011 წ. სამ   სა  ხუ  რის გა  მოც   დი  ლე  ბის გა  ზი  ა  რე  ბის 
მიზ   ნით, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს, სხვა  დას   ხ   ვა დროს, ეწ   ვივ   ნენ 
იორ   და  ნი  ის, ყა  ზა  ხე  თის, ინ   დო  ნე  ზი  ის, ბან   გ   ლა  დე  ში  სა 
და უკ   რა  ი  ნის, ასე  ვე ერა  ყის დე  ლე  გა  ცი  ე  ბი. სა  ქარ  -
თ   ვე  ლო გა  ერ   თი  ან   და იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის რე -
ფორ   მა  ტორ   თა ქსელ   ში (LARN).

2012 წ. გა  ე  რომ მი  ი  ღო რე  ზო  ლუ  ცია იური  დი  უ  ლი 
დახ   მა  რე  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბა  ზე, რო  მელ   მაც პირ  -
ვე  ლად და  ად   გი  ნა ეფექ   ტუ  რი იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე -
ბის გა  წე  ვის ძი  რი  თა  დი პრინ   ცი  პე  ბი და ინ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბი 
სის   ხ   ლის სა  მარ   თ   ლის საქ   მე  ებ   ზე. სა  ქარ   თ   ვე  ლო იყო 
დო  კუ  მენ   ტის მი  ღე  ბის ერ   თ   -ერ   თი ინი  ცი  ა  ტო  რი.

2013 წ. და  ი  ნერ   გა კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი პროგ   რა  მა 
CaseBank, რო  მე  ლიც ამარ   ტი  ვებს ბი  უ  როს საქ  -
მი  ა  ნო  ბის ორ   გა  ნი  ზე  ბას. გარ   და ამი  სა, შე  მუ  შავ   და 
„საზოგადოებრივი ად   ვო  კა  ტე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბის სა -
ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო წე  სე  ბი“, აგ   რეთ   ვე „გაწეული იური -
დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის ხა  რის   ხის შე  ფა  სე  ბის წე  სი და 
კრი  ტე  რი  უ  მე  ბი“.

ლი, და ბა დე ბის დღის სუფ რას თან ოჯა ხის წევ რებ
თან და მე გობ რებ თან ერთად ვი ჯე ქი, და მი რე კეს 
და მითხ რეს, რომ სა კონ კურ სო კო მი სი ამ ზეს ტა
ფო ნის იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როს კონ სულ
ტან ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე შე მარ ჩი ა. რა თქმა უნ და, 
ძა ლი ან გა ხა რე ბუ ლი, თუმ ცა ამას თა ნა ვე დაბ ნე უ
ლიც ვი ყა ვი, რად გან არ ვი ცო დი ‒ შევ ძ ლებ დი თუ 
არა ჩემ ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბას.
სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი სა ზო

გა დო ებ რი ვი (სახაზინო) ად ვო კა ტის სამ სა ხუ რის 
პი ლო ტუ რი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ზეს ტა ფო ნის 
ბი უ როს თან ერ თად ასე ვე შე იქ მ ნა გლდა ნი ნა ძა
ლა დე ვის იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ როც. მთე
ლი სამ სა ხუ რი სულ 15 თა ნამ შ რომ ლის გან შედ
გე ბო და. სამ სა ხუ რის ორ კა ცი ა ნი ად მი ნის ტ რა ცია 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს შე ნო ბა ში იყო გან თავ სე
ბუ ლი.
შემ დეგ იყო ტრე ნინ გე ბი, თა ნამ შ რო მელ თა გაც

ნო ბა და პირ ვე ლი სა მუ შაო დღე 2005 წლის 2 
ივ ლი სი, რო მე ლიც ასე ვე კუ რი ო ზუ ლად და იწყო. 
სამ სა ხურ ში მი სუ ლებს უკ ვე დაგ ვ ხ ვ და პი რი, რო
მელ საც სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბა ესა ჭი რო ე
ბო და. ზეს ტა ფო ნის ბი უ როს ოთხი თა ნამ შ რომ
ლი დან, მე უმ ნიშ ვ ნე ლო სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბა 
მქონ და ღვი ნის ქარ ხა ნა ში იურის ტის თა ნამ დე ბო
ბა ზე, ბი უ როს ად მი ნის ტ რა ტორს (უფროსს) გე ლა 
სი ორ დი ას გა მოც დი ლე ბა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა

გელა ბერაძე,

ზესტაფონის იურიდიული  
დახმარების ბიუროს უფროსი

ასე და იწყო და...
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რა ღაც ახალს და მნიშ ვ ნე ლო ვანს ვქმნი დით. 
სამ სა ხუ რის შექ მ ნა ში, მთა ვა რი რე ფორ მე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა ში,  უდი დე სი წვლი ლი შე ი ტა
ნა პრო ექ ტის ერ თ ერ თ მა შე მოქ მედ მა და სამ
სა ხუ რის ერ თ ერ თ მა პირ ველ მა ხელ ძღ ვა ნელ მა 
რუ სუ დან ტა ბა ტა ძემ. რო ცა მას შევ ხ ვ დით, სულ 
ახალ გაზ რ და გო გო ნა იყო და ჩე მი მა შინ დე ლი 
წარ მოდ გე ნით, დი დი გა მოც დი ლე ბა არ უნ და 
ჰქო ნო და არც იურის პ რუ დენ ცი ა ში და არც მე ნეჯ
მენ ტ ში. მაგ რამ ჰქონ და გა მორ ჩე უ ლი თვი სე ბა ‒ 
ძა ლი ან ყუ რადღე ბით გვის მენ და და მუ დამ რა ღა
ცას ინიშ ნავ და ბლოკ ნოტ ში. სხვა დას ხ ვა სა კითხის 
გან ხილ ვის შემ დეგ, თით ქოს ერთ დას კ ვ ნამ დე, 
შე თან ხ მე ბამ დე ვერ მივ დი ო დით ხოლ მე, მაგ რამ 
ბო ლოს სწო რედ ჩვე ნი ახალ გაზ რ და დი რექ ტო რი 
იტყო და სიტყ ვას, სა დაც აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა 
მო საზ რე ბა არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად იყო გა აზ რე ბუ
ლი და  შე სა ბა მი სად, სწო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
მი ღე ბუ ლი. რუ სუ დან ტა ბა ტა ძის მთა ვა რი დამ სა
ხუ რე ბა მა ინც ის მგო ნი ა, რომ იცო და ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სის სრულ ფა სო ვა ნი გა მო ყე ნე ბა და გუნ დუ
რი მუ შა ო ბის სუ ლის კ ვე თე ბის წი ნა პლან ზე წა მო
წე ვა. ამი ტომ სამ სა ხუ რის თი თო ე უ ლი თა ნამ შ რო
მე ლი იყო არამ ხო ლოდ შემ ს რუ ლე ბე ლი, არა მედ 
სა ერ თო საქ მის შე მოქ მე დი.
სამ სა ხურ ში სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ ვი სას გარ კ ვე

ულ წი ლად უცხო ურ გა მოც დი ლე ბა საც ვეც ნო ბი
დით, თუმ ცა ძი რი თა დად გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბი სას ყო ველ თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ 
სი ტუ ა ცი ა სა და პრაქ ტი კა ში გა მოვ ლე ნილ სა ჭი
რო ე ბებს ვით ვა ლის წი ნებ დით.  ყო ვე ლი ვე ამის 
შე დე გი იყო ის, რომ ქარ თუ ლი იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის სამ სა ხურს თა ვი სი თვით მ ყო ფა დო ბა გა
აჩ ნია და ის არ წარ მო ად გენს რო მე ლი მე სხვა 

ქვეყ ნის სამ სა ხუ რის ასლს. 
მი უ ხე და ვად წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე ბი სა, 

იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის შექ მ ნის 
პრო ცეს ში იყო არა ერ თი ხელ შემ შ ლე ლი გა რე მო
ე ბაც. მა გა ლი თად, იმის გა მო, რომ სამ სა ხუ რის 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა სა მი ნის ტ
როს ქვემ დე ბა რე ორ გა ნი ზა ცი ას წარ მო ად გენ და, 
ყო ვე ლი მი ნის ტ რის ცვლი ლე ბა, რაც საკ მა ოდ 
ხში რი მოვ ლე ნა იყო, სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბის 
შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად იქ ცე ო და და გარ კ ვე
უ ლი პე რი ო დით აყოვ ნებ და სი ახ ლე ე ბის და ნერ გ
ვას, რად გან თი თო ე უ ლი მი ნის ტ რის თ ვის თა ვი დან 
ასახ ს ნე ლი იყო სამ სა ხუ რის რო ლი, მნიშ ვ ნე ლო ბა 
და სა ჭი რო ე ბა სა მარ თ ლის სფე რო ში. 
ამი ტომ სამ სა ხუ რი სათ ვის მე ტად მნიშ ნე ლო ვა

ნი იყო ‒ ყო ფი ლი ყო და მო უ კი დე ბე ლი სტრუქ
ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი, რო მელ ზეც არ მო ახ დენ და 
გავ ლე ნას პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქ ტუ რა. ამის გათ
ვა ლის წი ნე ბით 2014 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო  ცვლი ლე ბე ბი იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში უმ
ნიშ ნე ლო ვა ნე სი იყო, რად გან სამ სა ხუ რი გახ და 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე და მო უ კი დე ბე ლი სტა ტუ სის 
მქო ნე ორ გა ნი ზა ცია ქვე ყა ნა ში და ის მხო ლოდ 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა შეა ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლი. შე იქ მ ნა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა
ნო ‒ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის საბ ჭო, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რავს სამ სა ხუ რის ძი რით ად მი მარ თუ ლე
ბებს.  
სა ყუ რადღე ბოა ისიც, რომ 2013 წლის 28 მარტს 

სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რი იყო ერ თ ერ თი ინი ცი ა ტო რი გა ე როს 
#67/187 რე ზო ლუ ცი ის მი ღე ბი სა, რომ ლი თაც გა
ნი საზღ ვ რა სის ხ ლის სა მარ თ ლის სფე რო ში იური

2014 წ. იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა  ხუ  რი გახ   და 
პარ   ლა  მენ   ტის წი  ნა  შე ან   გა  რიშ   ვალ   დე  ბუ  ლი, და  მო -
უ  კი  დე  ბე  ლი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა. შე  იქ   მ   ნა სამ   სა  ხუ  რის სა -
მეთ   ვალ   ყუ  რეო კო  ლე  გი  უ  რი ორ   გა  ნო – იური  დი  უ  ლი 
დახ   მა  რე  ბის საბ   ჭო, რო  მე  ლიც 9 წევ   რი  თაა და  კომ  -
პ   ლექ   ტე  ბუ  ლი. საბ   ჭოს წევ   რ   თა უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის 
ვა  და 3 წე  ლი  ა.

2015 წ. სამ   სა  ხუ  რის მან   და  ტი გა  ფარ   თოვ   და სა  მო -
ქა  ლა  ქო და ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  უ  ლი სა  მარ   თ   ლის საქ   მე -
ებ   ზე. კერ   ძოდ, სა  ად   ვო  კა  ტო მომ   სა  ხუ  რე  ბა უზ   რუნ  -
ველ   ყო  ფი  ლი გახ   და სა  ო  ჯა  ხო და სა  მემ   კ   ვიდ   რეო 
და  ვებ   ზე, ასე  ვე სო  ცი  ა  ლუ  რი დაც   ვის სა  კითხებ   ზე. 
რო  ცა ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რი გა  დახ   დი  სუ  უ  ნა  რო  ა, ხო  ლო საქ  -
მე – რთუ  ლი და მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი.

2016 წ. კვლავ გა  ი  ზარ   და სამ   სა  ხუ  რის მან   და  ტი და 
მო  იც   ვა: 18-21 წლამ   დე ბრალ   დე  ბუ  ლე  ბის სა  ვალ   დე -
ბუ  ლო წე  სით დაც   ვა, ასე  ვე არას   რულ   წ   ლო  ვა  ნი და  ზა -
რა  ლე  ბუ  ლის და არას   რულ   წ   ლო  ვა  ნი მოწ   მის დაც   ვა; 
სა  ად   ვო  კა  ტო მომ   სა  ხუ  რე  ბა თავ   შე  საფ   რის მა  ძი  ებ   ლე -
ბი  სათ   ვის. სიღ   ნაღ   ში ამოქ   მედ   და იური  დი  უ  ლი დახ  -
მა  რე  ბის მე-12 ბი  უ  რო.

2017 წ. სამ   სა  ხურს და  ე  ვა  ლა ძა  ლა  დო  ბის მსხვერ  -
პ   ლ   თა დაც   ვა გა  დახ   დი  სუ  უ  ნა  რო  ბის მი  უ  ხე  და  ვად. 
შე  იქ   მ   ნა იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის მიმ   წო  დე  ბელ   თა 
ქსე  ლი. გა  ნახ   ლ   და სამ   სა  ხუ  რის ვებ   გ   ვერ   დი. ჩა  ტარ  -
და რე  გი  ო  ნუ  ლი კონ   ფე  რენ   ცია – „დამოუკიდებელი 
იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის გა  მოწ   ვე  ვე  ბი და მნიშ   ვ   ნე -
ლო  ბა“.

2018 წ. თბილ   ს   ში ჩა  ტარ   და „სისხლის სა  მარ   თ   ლის 
სის   ტე  მებ   ში იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის ხელ   მი  საწ   ვ   დო -
მო  ბის“ მე-3 სა  ერ   თა  შო  რი  სო კონ   ფე  რენ   ცი  ა. სამ   სა -
ხუ  რი ახორ   ცი  ე  ლე  ბს სა  სა  მარ   თ   ლო  ში ძა  ლა  დო  ბის 
მსხვერ   პ   ლ   თა/   სა  ვა  რა  უ  დო მსხვერ   პ   ლ   თა დაც   ვას მა -
თი გა  დახ   დი  სუ  უ  ნა  რო  ბის მი  უ  ხე  და  ვად. გა  ფარ   თოვ   და 
მან   და  ტი უძ   რა  ვი ნივ   თებ   თან და შრო  მით  ურ   თი  ერ  -
თო  ბებ   თან და  კავ   ში  რე  ბულ და  ვებ   ზე. 

2019 წ. უფა  სო სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი დახ   მა  რე  ბის ტე -
რი  ტო  რი  უ  ლი ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მო  ბის გაზ   რ   დის მიზ   ნით 
სა  კონ   სულ   ტა  ციო ცენ   ტ   რე  ბი გა  იხ   ს   ნა დუ  ის   ში, შუ  ა  ხევ  -
სა და ცა  გერ   ში. ოზურ   გეთ   ში გა  იხ   ს   ნა იური  დი  უ  ლი 
დახ   მა  რე  ბის ბი  უ  რო. წე  როვ   ნის დევ   ნილ   თა და  სახ  -
ლე  ბა  ში ამოქ   მედ   და იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის ონ  -
ლა  ინ ოთა  ხი.

2020 წ. დარ   ს   და იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის სამ   სა  ხუ -
რის სას   წავ   ლო ცენ   ტ   რი. და  ი  ნერ   გა სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ად   ვო  კა  ტის მი  ერ გა  წუ  ლი იური  დი  უ  ლი დახ   მა  რე  ბის 
ხა  რის   ხის შე  ფა  სე  ბის სის   ტე  მა. გა  იხ   ს   ნა 16 სა  კონ   სულ  -
ტა  ციო ცენ   ტ   რი სხვა  დას   ხ   ვა რე  გი  ონ   ში. 

დი უ ლი დახ მა რე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა ხელ მ
ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი.
უფა სო სა მარ თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის სის ტე მის 

ქარ თუ ლი მო დე ლი ერ თ ერთ პროგ რე სულ მო
დე ლად ჩა ით ვა ლა სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე
ბის მი ე რაც. სწო რედ ამი ტომ, 2018 წლის 1315 
ნო ემ ბერს, ევ რო პის კონ ტი ნენ ტ ზე პირ ვე ლად, 
სწო რედ სა ქარ თ ვე ლომ უმას პინ ძ ლა „უფასო სა
მარ თ ლებ რივ დახ მა რე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის 
მე3 სა ერ თ შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას“, რო მელ საც 
მსოფ ლი ოს 68 ქვეყ ნის 300მდე დე ლე გა ტი და
ეს წო. კონ ფე რენცი ამ მი ი ღო „თბილისის დეკ ლა
რა ცი ა“, სა დაც  მსოფ ლი ო ში არ სე ბუ ლი უფა სო 
სა მარ თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის სის ტე მის მთა ვარ 
გა მოწ ვე ვე ბად მიჩ ნე ულ იქ ნა „გაწეული სა მარ
თ ლებ რი ვი დახ მა რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბა, მი
სი გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით“ და სა მარ თ ლებ რი ვი 
დახ მა რე ბის სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის შექ მ ნა, რო
მე ლიც ხელს შე უწყობს ქსელ ში გა წევ რი ა ნე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის მო ქა ლა ქე თა უზღუნ ველ ყო ფას უფა სო 
სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბით. 
გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იური დი უ ლი 

დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ
და ‒ თუ და საწყის ში სამ სა ხურ ში მხო ლოდ 15 
საშ ტა ტო ერ თე უ ლი იყო, ახ ლა მი სი რიცხ ვი 270ს 
შე ად გენს, ბი უ ჯე ტი კი, რო მე ლიც და საწყის ში სულ 
30 ათას ლარს შე ად გენ და, ახ ლა ექვს მი ლი ონ
ზე მე ტი ა. ზეს ტა ფო ნი სა  და გლდა ნი ნა ძა ლა დე
ვის ოფი სებ დან და ვიწყეთ და ამ ჯე რად 13 ბი უ რო 
და 25 სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რი გვაქვს.  სამ სა
ხურ მა ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ასო ბით ათა სი 
სა მარ თ ლებ რი ვი კონ სულ ტა ცია გას წია და ათე
ულ ათა სო ბით პი რის სა ად ვო კა ტო მომ სა ხუ რე ბა 
გა ნა ხორ ცი ე ლა. სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ ში წარ
მო ე ბუ ლი საქ მე ე ბის დი დი ნა წი ლი წარ მო ე ბუ ლია 
სწო რედ სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტე ბის მი ერ. 
სა ხე ზეა ათე უ ლო ბით გა მა მარ თ ლე ბე ლი გა ნა ჩე ნი 
და წარ მა ტე ბუ ლი კონ სულ ტა ცი ა. 
ახ ლაც ბევ რი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე ვდგა ვართ. 

გარ კ ვე ულ წი ლად ფსი ქო ლო გე ბიც გავ ხ დით და 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, წი ნას წა რაც კი ად ვი ლად შეგ
ვიძ ლია გა მო ვიც ნოთ ხოლ მე, ბი უ რო ში დახ მა რე
ბის თ ვის მო სუ ლი ადა მი ანს ზუს ტად რა აწუ ხებს და 
რო გორ შევ ძ ლებთ მი სი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას. 
მჯე რა, 15 წე ლი მხო ლოდ და საწყი სია და დი დი 
იმე დი მაქვს, რომ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა
ხუ რის გან ვი თა რე ბა მო მა ვალ შიც შე უ ფერ ხებ ლად 
გაგ რ ძელ დე ბა და სამ სა ხუ რის თა ნამ შ რომ ლე ბი, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ად ვო კა ტე ბი, კონ სულ ტან ტე ბი  
კი დევ არა ერ თი ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბას გა ვა უმ ჯო
ბე სებთ.

უფასო სამართლებრივი 
დახმარების სისტემის 
ქართული მოდელი ერთ-
ერთ პროგრესულ მოდელად 
ჩაითვალა საერთაშორისო 
საზოგადოების მიერ
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დამოუკიდებლობიდან 
სამართლებრივი 
სახელმწიფოსაკენ

1990 წლის 28 ოქ ტომ ბ რის უზე ნა ე სი საბ ჭოს 
არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მთავ რო
ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის პოს
ტი და ვი კა ვე. იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რად შემ დეგ შიც 
დამ ნიშ ნეს და სხვა თა ნამ დე ბო ბებ ზეც ვი მუ შა ვე, 
მაგ რამ ჩემ თ ვის მა ინც გა მორ ჩე უ ლად სა ა მა ყო 
და სა პა ტი ო ა, რომ იმ მთავ რო ბის წევ რი ვი ყა
ვი, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ
რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბა აღად გი ნა.

რა პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი უძღო და წინ 31 
მარ ტის რე ფე რენ დუმს?

საბ ჭო თა კავ ში რის იმ ჟა მინ დელ მა ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბამ სსრ კავ ში რის ის ტო რი ა ში პირ ვე
ლად (და ეს უკა ნას კ ნე ლიც გა მოდ გა), გა დაწყ
ვი ტა 1991 წლის 17 მარტს მთელ საბ ჭო ეთ ში 
რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბა „საბჭოთა კავ ში რის, 

რო გორც თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი, სუ ვე რე ნუ ლი 
რეს პუბ ლი კე ბის გა ნახ ლე ბუ ლი ფე დე რა ცი ის“ 
შე ნარ ჩუ ნე ბის სა კითხ ზე. ხალ ხის ნე ბის აპე ლი
რე ბით ხე ლი სუფ ლე ბა ცდი ლობ და, შე ე ჩე რე ბი
ნა საბ ჭო თა იმ პე რი ის რღვე ვის პრო ცე სი. ამას
თან და კავ ში რე ბით ჩვენ შე ვიკ რი ბეთ ზვი ად 
გამ სა ხურ დი ას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით, რო მე ლიც 
იმ დროს უზე ნა ე სი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე იყო, 
და მი ვი ღეთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რომ სა ქარ თ
ვე ლო არ მი ი ღებ და მო ნა წი ლე ო ბას სა კავ ში
რო რე ფე რენ დუმ ში, ე.ი. ბო ი კოტს გა მო ვუცხა
დებ დით მას, და, ამას თა ნა ვე, სა ქარ თ ვე ლო ში 
ჩა ვა ტა რებ დით რე ფე რენ დუმს სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წიფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ
გე ნის სა კითხ ზე. ერ თი სიტყ ვით, რე ფე რენ დუმს 
რე ფე რენ დუმ ს ვე და ვუ პი რის პი რებ დით. ეს სა
მარ თ ლებ რი ვი ბრძო ლის იშ ვი ა თი მა გა ლი თი 
იყო.

რა ტომ აირ ჩი ეთ რე ფე რენ დუ მის გზა? და მო უ
კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბა ხომ უმაღ ლეს სა კა
ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო საც შე ეძ ლო, მით უმე ტეს, 
კო მუ ნის ტე ბი უმ ცი რე სო ბა ში იყ ვ ნენ და ეროვ ნულ 
ძა ლებს ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით მარ ტი ვად შე ეძ
ლოთ ამ სა კითხის გა დაწყ ვე ტა. 

ჩვენ თა ვი დან ვე ვფიქ რობ დით, რომ სა ქარ
თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნა გა მოგ
ვეცხა დე ბი ნა არა მხო ლოდ დეკ ლა რა ცი ით ან 
აქ ტით, რო გორც ეს ჩვენ მა წი ნაპ რებ მა 1918 
წელს გა ა კე თეს, არა მედ ეს ის ტო რი უ ლი ნა ბი ჯი 
ხალ ხის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით გა დაგ ვედ გა. რე
ფე რენ დუმ ზე მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ყვე
ლა ზე მე ტი იური დი უ ლი ძა ლა აქვს, რომ ლის 
გა უქ მე ბა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ რე ფე რენ დუ მით. 
ხე ლი სუფ ლე ბის არც ერთ ორ გა ნოს მი სი შეც ვ
ლის ან გა უქ მე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ გა აჩ
ნი ა. ამი ტომ უკ ვე 1990 წლის დე კემ ბერ ში და
ვიწყე რე ფერენ დუ მის შე სა ხებ კა ნონ პ რო ექ ტ ზე 
მუ შა ო ბა. ამას თა ნა ვე გა მო ვაქ ვეყ ნე რამ დე ნი მე 
წე რი ლი, თუ რო გო რი უნ და ყო ფი ლი ყო ამ კა
ნო ნის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბი. კა ნონ პ რო ექ ტი 
წარ ვად გი ნე და 1991 წლის 20 იან ვარს უზე ნა
ეს მა საბ ჭომ მი ი ღო კა ნო ნი რე ფე რენ დუ მის შე
სა ხებ. სწო რედ ამ კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე 1991 
წლის 31 მარტს ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო
რი ა ში პირ ვე ლი რე ფე რენ დუ მი. რე ფე რენ დუმ ზე 

ის ტო რი ას სა კუ თა რი ულ მო ბე ლი კა ნო ნე-
ბი აქვს. ადა მი ა ნე ბის კო ლექ ტი ურ მეხ სი-
ე რე ბა ში მხო ლოდ იმ ფაქ ტებს, იმ მოვ ლე-
ნებს და იმ თა რი ღებს ტო ვებს, რომ ლე ბიც 
ყვე ლა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დე ნს არა მათ 
პი რად, არა მედ ქვეყ ნის ცხოვ რე ბა ზე. 
1991 წლის 31 მარ ტის რე ფე რენ დუ მი და 
9 აპ რილს  და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე-
ნის გა მოცხა დე ბა სწო რედ ასე თი თა რი-
ღე ბი ა. იმ ბო ბო ქა რი დღე ე ბი დან უკ ვე 30 
წე ლი გა ვი და. ამ დრო ის მი უ ხე და ვად, 
დღემ დე მა ინც უც ნო ბია ის დე ტა ლე ბი, თუ 
რა ხდე ბო და იმ დღე ებ ში სა ხე ლი სუფ ლო 
კო რი დო რებ ში და რა უძღო და წინ ჩვე ნი 
ქვეყ ნის უახ ლე სი ის ტო რი ის თ ვის ამ უმ-
ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს თა რი ღებს. იური დი ულ 
მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი, აკა დე მი კო სი 
ჯო ნი ხე ცუ რი ა ნი 30 წლის წინ სწო რედ ამ 
მოვ ლე ნე ბის ეპი ცენ ტ რ ში იყო და უშუ ა-
ლოდ მი სი მო ნა წი ლე ო ბით ხდე ბო და ახა-
ლი სა ქარ თ ვე ლოს და ბა დე ბა.

დას მუ ლი იყო კითხ ვა: „თანახმა ხართ თუ არა, 
აღ ს დ გეს სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი 
და მო უ კი დებ ლო ბა 1918 წლის 26 მა ი სის და
მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტის სა ფუძ ველ ზე?“. კითხ
ვის ასეთ დას მას პრინ ცი პუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ჰქონ და, რად გა ნაც ამ კითხ ვა ში ნათ ლად ჩან
და, რომ ჩვენ სა მარ თ ლებ რი ვი კავ ში რი გვქონ
და სა ქარ თ ვე ლოს დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი
კას თან, ვი ყა ვით მი სი სა მარ თალ მემ კ ვიდ რე და 
არ ვცნობ დით იმ შუ ა ლე დურ პე რი ოდს (1921
1991), რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო იძუ ლე ბით იყო 
ინ კორ პო რი რე ბუ ლი საბ ჭო თა იმ პე რი ა ში. რე
ფე რენ დუ მი გა ი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს მთელ 
ტე რი ტო რი ა ზე, მათ შო რის, ავ ტო ნო მი ურ რე გი
ო ნებ შიც. შე დე გი ფე ნო მე ნა ლუ რი იყო. რე ფე
რენ დუმ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს 
სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის 90,6 
პრო ცენ ტ მა, აქე დან სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი 
ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნას ხმა 
მის ცა რე ფე რენ დუმ ში მო ნა წი ლე თა 98,9 პრო
ცენ ტ მა.

რო გორც წე სი, რე ფე რენ დუ მის ჩა ტა რე ბი დან 
და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დებამ დე ერ თი ნა
ბი ჯია დარ ჩე ნი ლი. სა ქარ თ ვე ლო შიც ასე მოხ და. 
რა ხდე ბო და და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბამ
დე იმ ერთ კვი რა ში?

რე ფე რენ დუ მის შემ დეგ სა ჭი რო იყო რე ფე
რენ დუ მის შე დე გებ ში გა მოვ ლე ნი ლი ხალ ხის 
ნე ბა სა თა ნა დო სა მარ თ ლებ რივ ფორ მა ში გა
მოგ ვე ხა ტა. ამი ტომ შე ვუ დე ქით სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ
გე ნის აქ ტის პრო ექ ტის მომ ზა დე ბას. ამ პრო
ექ ტის შედ გე ნი სას, რა თქმა უნ და, ჩვე ნი მზე რა 
1918 წლის 26 მა ი სის და მო უ კი დებ ლო ბის აქ
ტის კენ იყო მიპყ რო ბი ლი, თუმ ცა მი სი მი ღე ბი
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დან უკ ვე საკ მაო დრო იყო გა სუ ლი, რე ა ლო ბე
ბიც შეც ვ ლი ლი იყო მსოფ ლი ო ში და ამას თან, 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ა საც ჰქონ და გარ კ ვე უ ლი 
შე ნიშ ვ ნე ბი მის მი მართ. კერ ძოდ, იგი, ჩე მი აზ
რით, სრუ ლი ად სა მარ თ ლი ა ნად, გა მოთ ქ ვამ
და გუ ლის წყ რო მას და მო უ კიდებ ლო ბის აქ ტის 
იმ ნა წი ლის მი მართ, რო მელ შიც პირ და პირ 
ნათ ქ ვა მი ა, რომ „მეთვრამეტე სა უ კუ ნის და
სას რულს ყო ველ მხრით მტრი სა გან შე ვიწ რო
ე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლო თა ვი სი ნე ბით შე უ ერ თ და 
რუ სეთს...“. ასე ვე არ მოს წონ და ისიც, რომ და
მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტის გაც ნო ბი სას იქ მ ნე ბო
და შთა ბეჭ დი ლე ბა, თით ქოს სა ქარ თ ვე ლო იმ 
დროს არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო მდგო მა რე
ო ბის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი იყო, გა მო ეცხა დე ბი ნა 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბა. რა
საკ ვირ ვე ლი ა, ეს გა რე მო ე ბე ბი სრუ ლე ბი თაც 
არ აკ ნი ნებ და ამ აქ ტის უდი დეს პო ლი ტი კურ და 
სა მარ თ ლებ რივ მნიშ ვ ნე ლო ბას და მი სი გათ ვა
ლის წი ნე ბა სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ
ლო ბის აღ დ გე ნის აქ ტის შე მუ შა ვე ბი სას აუცი
ლე ბე ლი იყო. 

რო დე საც და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქ
ტის პრო ექ ტი წარ ვუდ გი ნე ზვი ად გამ სა ხურ დი
ას, მან თა ვი სი ხე ლით რამ დე ნი მე არ სე ბი თი 
ცვლი ლე ბა და და მა ტე ბა შე ი ტა ნა მას ში. მა გა
ლი თად, პრო ექ ტ ში ეწე რა, რომ მე19 სა უ კუ ნის 
და საწყის ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი
ო ბა და კარ გულ იქ ნა გა რე შე ძა ლის ჩა რე ვით. 
ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ ამის ნაც ვ ლად ჩა წე რა: 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბა ქარ თ
ველ მა ერ მა მე19 სა უ კუ ნის და საწყის ში და
კარ გა რუ სე თის იმ პე რი ის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს 
ანექ სი ი სა და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის გა უქ მე ბის 
შე დე გად. პრო ექ ტ ში მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ 
„საბჭოთა კავ ში რის შე მად გენ ლო ბა ში სა ქარ
თ ვე ლოს იძუ ლე ბი თი ყოფ ნის მთე ლი პე რი ო დი 
აღი ნიშ ნა სის ხ ლი ა ნი ტე რო რი თა და რეპ რე სი ე
ბით...“. ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ ამ აბ ზაცს ასე თი 
და მა ტე ბა წა უმ ძღ ვა რა: „საქართველო საბ ჭო თა 
კავ ში რის შე მად გენ ლო ბა ში ნე ბა ყოფ ლო ბით 
არ შე სუ ლა, ხო ლო მი სი სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო
ბა დღე საც არ სე ბობს, და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტი 
და კონ ს ტი ტუ ცია დღე საც იური დი უ ლი ძა ლის 
მქო ნე ა, ვი ნა ი დან დე მოკ რა ტი ულ მთავ რო ბას 

კა პი ტუ ლა ცი ა ზე ხე ლი არ მო უ წე რი ა“.
ზვი ად გამ სა ხურ დი ამ კი დევ ორი მნიშ ვ ნე

ლო ვა ნი და მა ტე ბა შე ი ტა ნა პრო ექ ტ ში. ერ თი 
ეხე ბო და ავ ტო ნო მი ებს, ხო ლო მე ო რე სა ქარ
თ ვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კას. პირ ვე ლი და
მა ტე ბა ასე თი ში ნა არ სის იყო: „საქართველოს 
რეს პუბ ლი კა ავ ტო ნო მი ის მტკი ცე კონ ს ტი ტუ ცი
ურ გა რან ტი ას აძ ლევს აფხაზ ხალხს, ხო ლო 
აჭა რის ავ ტო ნო მი ის სა კითხი გა დაწყ დე ბა რე
ფე რენ დუ მით. მე ო რე და მა ტე ბის თა ნახ მად, სა
ხელ მ წი ფო თა შო რის ყო ველ გ ვარ სამ ხედ რო 
კონ ფ ლიქ ტებ ში სა ქარ თ ვე ლო ნე იტ რა ლურ სა
ხელ მ წი ფოდ უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო. 

ეს ორი და მა ტე ბა სა ბო ლოო ტექ ს ტ ში არ შე სუ
ლა. იქ არ სა დაა ნახ სე ნე ბი არც აჭა რა და არც ნე
იტ რა ლი ტე ტი. რა მოხ და?

მე ჩე მი მო საზ რე ბე ბი მო ვახ სე ნე ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას ამ ორი და მა ტე ბის თა ო ბა ზე. ჩე მი 
აზ რით, სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო
ბის აღ დ გე ნის აქ ტ ში ავ ტო ნო მი ის შე საძ ლო გა
უქ მე ბის შე სა ხებ თუნ დაც მი ნიშ ნე ბა, არ იქ ნე ბო
და მი ზან შე წო ნი ლი, მე ტად რე იმ პი რო ბებ ში, 
რო დე საც ერ თი ავ ტო ნო მია უკ ვე გა უქ მე ბუ ლი 
გვქონ და და იქ წარ მო შო ბი ლი კონ ფ ლიქ ტი 
კვლა ვაც გრძელ დე ბო და. რაც შე ე ხე ბა ნე იტ რა
ლი ტეტს, მარ თა ლი ა, ეს იდეა მომ ხიბ ვ ლე ლად 
გა მო ი ყუ რე ბო და, თა ნაც 1918 წლის 26 მა ი სის 
და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტის დე ბუ ლე ბას იმე ო
რებ და, მაგ რამ იმ დროს, რო დე საც ქვე ყა ნას 
ჯერ კი დევ არ გა აჩ ნ და სა კუ თა რი შე ი ა რა ღე ბუ
ლი ძა ლე ბი, ნე იტ რა ლუ რად ყოფ ნა სა ხი ფა თო 
იყო. საბ ჭო თა იმ პე რი ი სა გან თა ვის დახ ს ნა და 
შე საძ ლო აგ რე სი ის არ დაშ ვე ბა, მით უმე ტეს, 
მო გე რი ე ბა, ძლი ე რი მო კავ ში რე ე ბის გა რე შე 
შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და. ამას თა ნა ვე, ორი ვე 
ამ სა კითხს სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ ს ტი ჰქონ
და და მა თი გა დაწყ ვე ტა მხო ლოდ ჩვენს ნე ბა ზე 
არ იყო და მო კი დე ბუ ლი. სა ბო ლო ოდ, სა ხელ
მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის 
აქ ტის პრო ექ ტი დან ორი ვე ეს და მა ტე ბა ამო ვი
ღეთ, ხო ლო აქ ტის მი ღე ბის დღედ 1991 წლის 
9 აპ რი ლი გა ნი საზღ ვ რა. 

ქვეყ ნის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტის სი ჯი უ ტე ზე ლე
გენ დე ბი და დი ო და. იმ დ რო ინ დე ლი ოპო ზი ცია 

მას სწო რედ ამის გა მოც აკ რი ტი კებ და. ეს ფაქ ტი 
კი სა პი რის პი რო ზე მეტყ ვე ლებს.

მას თან თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბო და კა მა თი, 
ოღონდ სა ფუძ ვ ლი ა ნი არ გუ მენ ტე ბით. ის შე ხე
დუ ლე ბა, რომ გამ სა ხურ დია დიქ ტა ტო რი იყო 
და რა საც ერ თხელ იტყო და, იმას არ შეც ვ ლი და, 
ასე არ იყო. ის უს მენ და სპე ცი ა ლის ტებს და ისე 
იღებ და გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. ამას ჩე მი პი რა დი 
გა მოც დი ლე ბით ვამ ბობ. რო გორც და ვი ნა ხეთ, 
სწო რედ ასე იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო
ებ რი ვი და მო უ კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის აქ ტიც, 
რო მე ლიც მრა ვალ პარ ტი უ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი 
გზით არ ჩე ულ მა უზე ნა ეს მა საბ ჭომ 1991 წლის 
9 აპ რილს ზვი ად გამ სა ხურ დი ას წი ნა და დე ბით 
ერ თხ მად მი ი ღო. ჩემ თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
პა ტი ვი ა, რომ ამ აქ ტ ზე ჩე მი ხელ მო წე რა ცა ა.

რო ცა პრე ზი დენტ გამ სა ხურ დი ას მმარ თ ვე ლო
ბა ზე ლა პა რა კო ბენ, ყო ველ თ ვის რე ფე რენ დუმ სა 
და და მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხა დე ბას იხ სე ნე
ბენ. გარ და ამ ორი ეპო ქა ლუ რი ფაქ ტი სა, კი დევ 
რი სი გა კე თე ბა მო ეს წ რო მმარ თ ვე ლო ბის იმ ერთ 
წე ლი წად ში?

მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა მო ვიყ ვა ნოთ 1990 
წლის მი წუ რულ სა და 1991 წლის და საწყის ში 
იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვით უზე ნა ე სი 
საბ ჭოს მი ერ მი ღებუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე
ბის მთე ლი პა კე ტი, რო მე ლიც სრუ ლი ად ახ ლე
ბუ რად გან საზღ ვ რავ და სა ქარ თ ვე ლო ში სა სა
მარ თ ლო წყო ბი ლე ბის, მო სა მარ თ ლე თა სტა
ტუსი სა და სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა 
სა კითხებს. ახა ლი კა ნონ მ დებ ლო ბით, საბ ჭო თა 
სივ რ ცე ში პირ ვე ლად, მო სა მარ თ ლე ე ბი თა ნამ
დე ბო ბა ზე უნ და გან წე სე ბულიყ ვ ნენ 10 წლის ვა
დით, რაც იმას ნიშ ნავ და, რომ მო სა მარ თ ლე ე
ბი არ იქ ნე ბოდ ნენ და მო კი დე ბუ ლი ხე ლი სუფ
ლე ბის მო ნაც ვ ლე ო ბა ზე და, ამ დე ნად, მათ და
მო უ კი დებ ლო ბას მყა რი გა რან ტია ექ ნე ბო და. 

ჩვენ ავ ტო ნო მი ის მტკი ცე  
გა რან ტი ას ვაძ ლევთ  აფხაზ 
ხალხს და რაც შე ე ხე ბა აჭა რის 
სა კითხს, ის გა დაწყ დე ბა  
რე ფე რენ დუ მით.
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ასე ვე, მო სა მარ თ ლის გა დაყ ვა ნა სხვა სა მუ შა
ო ზე არ შე იძ ლე ბო და მი სი თან ხ მო ბის გა რე შე. 
კა ნო ნი ზუს ტად და ამომ წუ რა ვად ჩა მოთ ვ ლი და 
მო სა მარ თ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეწყ ვე ტის 
სა ფუძ ვ ლებს. სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის 
სა კითხებს გა ნი ხი ლავ და მო სა მარ თ ლე თა კონ
ფე რენ ცი ა, რო მე ლიც მო სა მარ თ ლე ე ბი სა გან 
ირ ჩევ და საკ ვა ლი ფი კა ციო კო ლე გი ას. სწო
რედ ამ კო ლე გი ას აბა რებ და გა მოც დას მო სა
მარ თ ლე ო ბის კან დი და ტი. მო სა მარ თ ლის მი
მართ დის ციპ ლი ნუ რი სახ დე ლის გა მო ყე ნე ბის 
სა კითხ საც ეს კო ლე გია წყვეტ და. მო სა მარ თ ლე 
თა ნამ დე ბო ბა ზე გან წე სე ბი სას დებ და ფიცს. მი
სი შრო მის ანაზღა უ რე ბა გა ცი ლე ბით მე ტი იყო, 
ვიდ რე მი ნის ტ რი სა და დე პუ ტა ტი სა.

მთა ვა რი კი მა ინც ის იყო, რომ ზე მო აღ ნიშ
ნუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბი ად გენ დ ნენ სა
ქარ თ ვე ლოს სრულ სუ ვე რე ნი ტეტს მარ თ ლ მ
სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ელე ბა ში. ახა ლი კა ნონ
მ დებ ლო ბით, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა კონ კ რე ტულ 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის თუ სა მო ქა ლა ქო საქ მე
ებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში მთავ რ დე ბო და და არ შე
იძ ლე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო ე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა გა და სინ ჯ ვა სსრ კავ ში რის 
უმაღ ლე სი სა სა მარ თ ლოს მი ერ. ამ რი გად, სა
ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ კიდებ ლო ბის აღ დ გე
ნამ დე სა ქარ თ ვე ლომ სუ ვე რე ნი ტე ტი მო ი პო ვა 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში.

რა რე აქ ცია ჰქონ და მოს კოვს?
ამას, რა საკ ვირ ვე ლი ა, მძაფ რი კრი ტი კა მოჰ

ტე ბის შემ მუ შა ვე ბე ლი სამ თავ რო ბო კო მი სი ა.
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა ადა მი

ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის სა კა
ნონ მ დებ ლო სა ფუძ ვ ლე ბის სრულ ყო ფი სათ ვის. 
გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ  მ დებ ლო ცვლი ლე ბე
ბი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პო ლი ტი კის ჰუ
მა ნი ზა ცი ის მიზ ნით. კა ნონ მ დე ბელ მა მო ახ დი ნა 
მთე ლი რი გი იმ ქმე დე ბე ბის დეკ რი მი ნა ლი ზა
ცი ა, რომ ლე ბიც მხო ლოდ ტო ტა ლი ტა რულ და 
კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის ქვეყ ნებ შია და ნა შა უ ლად 
აღი ა რე ბუ ლი. უშუ ა ლოდ ჩე მი ინი ცი ა ტი ვით უზე
ნა ეს მა საბ ჭომ 1991 წლის 20 მარტს მი ი ღო 
კა ნო ნი, რომ ლი თაც, საბ ჭო თა სივ რ ცე ში პირ
ვე ლად, სიკ ვ დი ლით დას ჯა გა უქ მ და ქო ნებ რი
ვი ხა სი ა თის და ნა შა უ ლებ ზე. ეს იყო პირ ვე ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი ჩვენს ქვე ყა ნა ში სიკ ვ დი
ლით დას ჯის სრუ ლად გა უქ მე ბის გზა ზე. სა ქარ
თ ვე ლოს რეს პუბ ლი კა შე უ ერ თ და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო დეკ ლა რა
ცი ებ სა და პაქ ტებს. ამას თა ნა ვე სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ს ტიტუ ცი ა ში გან ხორ ცი ელ და ცვლი ლე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
თა ვი სუფ ლე ბა თა შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო სა
მარ თ ლის  ნორ მე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ნა ცი ო ნა
ლუ რი სა მარ თ ლის შე მად გე ნელ ნა წი ლად გა
მოცხად და, მათ ენი ჭე ბო დათ უპი რა ტე სი იური
დი უ ლი ძა ლა ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რივ სა მარ თ
ლებ რივ აქ ტებ თან მი მარ თე ბით და უშუ ა ლოდ 

ყ ვა მოს კო ვი დან. გა ზეთ „იზვესტიაში“ გა მოქ
ვეყ ნ და წე რი ლი, რო მელ შიც გა მოთ ქ მუ ლი იყო 
მო საზ რე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტე ბით, მო ქა ლა
ქეს წა არ თ ვეს შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი სი უფ ლე
ბე ბი და იც ვას რეს პუბ ლი კის გა რეთ კი დევ ერთ 
ინ ს ტან ცი ა ში ‒ სსრ კავ ში რის უმაღ ლეს სა სა
მარ თ ლო ში. მი უ ხე და ვად წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი სა, 
სა სა მარ თ ლო რე ფორ მა მა ინც შედ გა, მან გა
უძ ლო სა ხე ლი სუფ ლე ბო კრი ზი სებს და ქვეყ ნი
სათ ვის მძი მე პე რი ო დებ ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა 
ძი რი თა დად შე უ ფერ ხებ ლად ხორ ცი ელ დე ბო
და. 

სა სა მარ თ ლო რე ფორ მის გარ და კი დევ რა ნა
ბი ჯე ბი გა დად გით?

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი და მო უ
კი დებ ლო ბის აღ დ გე ნის შემ დეგ აუცი ლე ბე ლი 
გახ და სა ხელ მ წი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო
თა რე ფორ მი რე ბა. იმ ჟა მად მოქ მე დი კონ ს ტი
ტუ ცი ით არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ხელ მ წი
ფოს მე თა უ რის ინ ს ტი ტუ ტი, რაც უარ ყო ფი თად 
მოქ მე დებ და ხე ლი სუფ ლე ბის და ნა წი ლე ბი სა 
და ხე ლი სუფ ლე ბის შტო თა შო რის ურ თი ერ თ
კონ ტ რო ლი სა და გა წო ნას წო რე ბის მე ქა ნიზ მე
ბის სრულ ყო ფილ ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ზე. ამი ტომ 
შე ვი მუ შა ვეთ კა ნონ პ რო ექ ტი სა ქარ თ ვე ლოს 
პრე ზი დენ ტის თა ნამ დე ბო ბის და წე სე ბის შე სა
ხებ, რო მე ლიც უზე ნა ეს მა საბ ჭომ 1991 წლის 14 
აპ რილს მი ი ღო. საფ რან გე თის მე ხუ თე რეს პუბ
ლი კის კონ ს  ტი ტუ ცი უ რი გა მოც დი ლე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, ამ კა ნო ნით სა ქარ თ ვე ლო ში 
შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა მმარ თ ვე ლო ბის ნა ხევ რად 
საპ რე ზი დენ ტო სის ტე მა. 1991 წლის 26 მა ისს 
გა მარ თულ საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში და მა ჯე
რე ბე ლი გა მარ ჯ ვე ბა მო ი პო ვა ზვი ად გამ სა ხურ
დი ამ და გახ და სა ქარ თ ვე ლოს პირ ვე ლი პრე
ზი დენ ტი.

მი ღე ბუ ლ იქ ნა კა ნო ნი ში ნა გა ნი ჯა რე ბის 
ეროვ ნუ ლი გვარ დი ის შექ მ ნის შე სა ხებ, რი თაც 
სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ეროვ ნუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ
ლი ძა ლე ბის შექ მ ნას სა ქარ თ ვე ლო ში. 

შე იქ მ ნა ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცი ის პრო ექ ტის მო
სამ ზა დე ბე ლი კო მი სი ა, აგ რეთ ვე კა ნონ მ დებ
ლო ბის დარ გებ ში ახა ლი კო დექ სე ბის პრო ექ

შევიმუშავეთ კანონპროექტი 
საქართველოს პრეზიდენტის 
თანამდებობის დაწესების 
შესახებ

მოქ მე დებ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე. 
1991 წლის და საწყის ში „გარდამავალ პე რი

ოდ ში ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე ლო ბის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნით გა უქ მ და საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის 
ერ თ ერ თი სიმ ბო ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი ‒ სა ხალ
ხო დე პუ ტატ თა საბ ჭო ე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მა და 
მის ნაც ვ ლად შე იქ მ ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მ
მარ თ ვე ლო ბი სა და მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო
ე ბი (საკრებულო, პრე ფექ ტი). მი ღე ბუ ლ იქ ნა 
კა ნო ნე ბი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის შე სა ხებ, 
„პრესისა და მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა
შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ“. უნ და ით ქ ვას, რომ პრე
სის შე სა ხებ კა ნო ნი 13 წე ლი წა დი მოქ მე დებ და 
და სწო რედ მის სა ფუძ ველ ზე ჩა მო ყა ლიბ და სა
ქარ თ ვე ლო ში და მო უ კი დე ბე ლი და თა ვი სუ ფა
ლი მას მე დი ა. 1991 წლის 14 ივ ნისს უზე ნა ეს მა 
საბ ჭომ მი ი ღო ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
კა ნო ნი „საქართველოს რეს პუბ ლი კის ეკო ნო
მი კუ რი სის ტე მის სა ფუძ ვ ლე ბის შე სა ხებ“, რო
მელ მაც სო ცი ა ლის ტუ რი ეკო ნო მი კის ნაც ვ ლად 
სა ქარ თ ვე ლო ში სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა კერ ძო 
სა კუთ რე ბა სა და თა ვი სუ ფალ მე წარ მე ო ბა ზე 
დამ ყა რე ბულ სა ბაზ რო ეკო ნო მი კას. ამ ჩარ ჩო 
კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე, უზე ნა ეს მა საბ ჭომ 
სულ მა ლე მი ი ღო ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი ურ
თი ერ თო ბე ბის მომ წეს რი გე ბე ლი სპე ცი ა ლუ რი 
კა ნო ნე ბის მთე ლი წყე ბა, კერ ძოდ, კა ნო ნე ბი 
სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის, ბან კე ბი სა და სა ბან
კო საქ მი ა ნო ბის, და საქ მე ბის, სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მის, უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის, სა ბა ჟოს, 
სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბის, ფა სი ა ნი 
სას წავ ლებ ლე ბის შე მო ღე ბის შე სა ხებ და სხვა.

ესაუბრაზაზაჯღარკავა
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ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად 
თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ის 
მი ღე ბა წარ მო ად გენს კა ცობ რი ო ბის 
ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს მო ნა პო-
ვარს, რო მე ლიც ინ დი ვიდს აძ ლევს სა-
შუ ა ლე ბას იცხოვ როს თა ვი სუ ფა ლი და 
ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბით.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი
სუფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ის იდეა ემ ყა რე ბა 
თა ვი სუფ ლე ბი სა და კა ნო ნი ე რე ბის იდე ას. 

1948 წელს ჰა ა გა ში გა მარ თულ ევ რო პის 
კონ გ რეს ზე, რო მელ მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის შექ მ ნას, დი
დი ბრი ტა ნე თის პრე მი ერ მი ნის ტ რ მა უინ ს ტონ 
ჩერ ჩილ მა გა ნაცხა და, რომ „ამ მოძ რა ო ბის 
ცენ ტ რ ში დგას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ქარ ტი ის 
მი ღე ბა, რო მე ლიც მო ცუ ლია თა ვი სუფ ლე ბით 
და გამ ყა რე ბუ ლია კა ნო ნით“*1.

სა ზო გა დო ე ბა თა მზარ დი ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი
ზა ცი ის კონ ტექ ს ტ ში, სა ერ თა შო რი სო და ევ რო
პულ კა ნონ მ დებ ლო ბას და პრე ცე დენ ტულ სა
მარ თალს გა აჩ ნია მზარ დი გავ ლე ნა ეროვ ნულ 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ზე და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი
კა ზე*2; 

შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ
ლი კონ ვენ ცი ის რო ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის თვალ საზ რი სით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რო
გორც ეროვ ნულ, ისე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

ეროვ ნულ დო ნე ზე კონ ვენ ცია სა შუ ა ლე ბას 

*1 https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-conven-
tion-on-human-rights

 *2 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 
2006 ელის 10 ნომებრის (CCJE) დასკვნა #9 (2006) 
საერთაშორისო და ევროპული სამართლის ეფექტური 
გამოყენების უზრუნველყოფის საქმეში ეროვნული 
მოსამართლეების როლის შესახებ.

*3 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 2006 
ელის 10 ნომებრის (CCJE) დასკვნა #9 (2006);

*4 ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს 2006 
ელის 10 ნომებრის (CCJE) დასკვნა #9 (2006)
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*6 ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის მე-7 მუხლის მე-3 
პუნქტი.

უფლებების დაცვა ადამიანის უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის საფუძველზე 
ეროვნულ სასამართლოებში და კონვენციის როლი შიდა 
კანონმდებლობაში

გვაძ ლევს და ვიც ვათ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი დე
მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ გა ზი ა რე ბუ ლი კა
ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად*3, 
და აღ ნიშ ნუ ლით გარ კ ვე ულ წი ლად, ჩვე ნი 
წვლი ლიც შე ვი ტა ნოთ და მო ნა წი ლე ო ბა მი ვი
ღოთ სა მარ თ ლებ რი ვი პრაქ ტი კის სა ერ თა შო
რი სო ევო ლუ ცი ა ში*4.

კონ ვენ ცი ის პრე ამ ბუ ლა ხაზს უს ვამს სა ყო
ველ თაო დეკ ლა რა ცი ით გაცხა დე ბულ გარ კ
ვე ულ უფ ლე ბა თა „ერთობლივი აღ ს რუ ლე ბის“ 
სის ტე მის მნიშ ვ ნე ლო ბას, ვი ნა ი დან უფ ლე ბე ბის 
ფუნ და მენ ტუ რი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, მი
უ ღე ბე ლია მა თი აღ ს რუ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს 
იმისდა მი ხედ ვით, თუ სად ცხოვ რობს ადა მი ა ნი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი 
კო ნე ვენ ცია წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნონ მ დებ ლო ბის ნა წილს და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე
ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 
თა ნახ მად, იერარ ქი უ ლად სა ქარ თ ვე ლოს ორ
გა ნულ კა ნონ სა და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ზე მა
ღა ლი ად გი ლი უჭი რავს*6. მსგავ სი მიდ გო მა არ
სე ბობს საფ რან გეთ შიც, სა დაც სა ერ თა შო რი სო 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დგას ში და კა ნონ მ დებ ლო ბა
ზე მაღ ლა, კერ ძოდ, იერარ ქი უ ლად კონ ს ტი ტუ
ცი ის შემ დ გომ და შე სა ბა მი სად სა ერ თა შო რი სო 
აქ ტებს აქვს პირ და პი რი მოქ მე დე ბა. გერ მა ნი

ლაშა კალანდაძე

ადვოკატი, შპს „სამართლებრივი და ფინანსური 
კონსალტინგი - მეტრიკას“ დამფუძნებელი 
პარტინორი და დირექტორი, ყოფილი 
მოსამართლე

უფლებათა დაცვის 
ევროპული კონვენცია

უფლებათა დაცვა
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რთუ ლია კონ ვენ ცი ის დე ბუ ლე ბა თა სწო რად 
გან მარ ტე ბა და გა მო ყე ნე ბა*10. ადა მი ა ნის უფ
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს ფუნ ქ ცია 
მარ თა ლი ა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა ნაცხა დე ბის 
გან ხილ ვა არის, თუმ ცა სა სა მარ თ ლოს რო ლი 
ზო გა დად მო ი ცავს, რომ გან მარ ტოს და გა ნა ვი
თა როს კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბი*11.  

შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ
ლი კონ ვენ ცია და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო
პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ 
წარ მო ად გენს უფ ლე ბე ბის მხო ლოდ სა ერ თა
შო რი სო დო ნე ზე, სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თ
ლო ში დაც ვი სა და აღი ა რე ბის მე ქა ნიზმს და მის 
გა მო ყე ნე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზეც შე საძ ლე ბე ლია 
და მას გან სა კუთ რე ბუ ლი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ
ვ ნე ლო ბა გა აჩ ნი ა. 

ამას თან, კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე
ლია არა მხო ლოდ ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის, არა მედ ნე ბის მი ე რი სხვა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვი სა და რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის, მა გა ლი თად, 
რო გო რი ცაა შრო მის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი და 
უსაფ რ თხო ე ბა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კითხე
ბი, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის სა კითხე ბი, რეპ რო
დუქ ტი უ ლი უფ ლე ბე ბი, სა ო ჯა ხო უფ ლე ბე ბი და 
ა.შ. კონ ვენ ცი ის პირ და პი რი მოქ მე დე ბის მნიშ
ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ამ უფ ლე
ბის დაც ვა შე საძ ლე ბე ლია და ე ფუძ ნოს სწო რედ 
კონ ვენ ცი ის ტექსტს.

ქარ თულ კა ნონ მ დებ ლო ბა სა და სა სა მარ თ
ლო პრაქ ტი კა ზე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო
პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა და ევ რო პუ ლი  სა სა მარ თ
ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გავ ლე ნა არ არის 
მცი რე, თუმ ცა მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი სა, სა
ქარ თ ვე ლო ში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ
ლი კონ ვენ ცი ის პირ და პი რი გა მო ყე ნე ბა იშ ვი
ა თად ხდე ბა. მხო ლოდ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
კონ ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
და ამ სა ფუძ ვ ლით სა სა მარ თ ლო სათ ვის თუ 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო სათ ვის მი მარ თ ვის 
პრაქ ტი კა თით ქ მის არ არ სე ბობს. აღ ნიშ ნუ ლი 
უმე ტეს წი ლად სა ზო გა დო ე ბა ში ამ სა კითხის მი
მართ სა მარ თ ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ნაკ ლე
ბო ბით აიხ ს ნე ბა. ამას თან, არ არ სე ბობს ფარ
თო პრაქ ტი კა სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ 
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 *8 ევროპული სტანდარტების ინტეგრაციისაკენ: ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენცია და საქართველოს 
გამოცდილება, კორკელია კონსტანტინე, 2007;

 *9 საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების 
სტანდარტები, თბილისი, 2017 წ.  ნანა მჭედლიძე, გვ. 10; 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიის 2016 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება, 
საქმე no. 2/13664-15

*10 საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების 
სტანდარტები, თბილისი, 2017 წ.  ნანა მჭედლიძე, გვ. 10; 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
კოლეგიის 2016 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება, 
საქმე no. 2/13664-15

*11 Ireland v. the United Kingdom, ECtHR 18 January 1978, 
appl. no. 5310/71, para. 154.

*12 Evans v. The United Kingdom, 2007, Application no. 
6339/05;

ა შიც, სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი არის 
ში და კა ნონ მ დებ ლო ბის ნა წი ლი (ადამიანის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ას გერ მა ნი ა ში 
აქვს ფე დე რა ლუ რი კა ნო ნის სტა ტუ სი) და აქვს 
პირ და პი რი მოქ მე დე ბა ანუ პირ და პირ ქმნი ს 
უფ ლე ბებ სა და ვალ დე ბუ ლე ბებს პი რე ბი სათ
ვის. მრა ვა ლი ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბა მსგავს 
ჩა ნა წერს არ შე ი ცავს. მა გა ლი თად, ბელ გი ას 
არ აქვს პირ და პი რი ჩა ნა წე რი კა ნონ მ დებ ლო
ბა ში, რო მე ლიც ად გენს სა ერ თა შო რი სო აქ ტე
ბის პრი ო რი ტეტს ში და კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 
მი მარ თე ბით, თუმ ცა ზო გა დი პრინ ცი პი ბელ
გი ა ში ავალ დე ბუ ლებს სა სა მარ თ ლო ებს, რომ 
უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭონ სა ერ თა შო რი სო აქ ტებს 
და გარ კ ვე ულ პი რო ბებ ში ამ აქ ტებს ეროვ ნულ 
დო ნე ზე გა აჩ ნი ათ პირ და პი რი მოქ მე დე ბა. დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბობს დუ ა ლის ტუ რი მიდ გო მა. 
სა სა მარ თ ლო ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან გა მო ი ყე
ნონ ში და კა ნონ მ დებ ლო ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, 

თუ ეს არ ღ ვევს სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თ ლით, თუმ ცა კა ნონ მ
დებ ლო ბის გან მარ ტე ბა უნ და მოხ დეს კონ ვენ
ცი ა თან შე სა ბა მი სო ბა ში*7.

შე სა ბა მი სად, ქარ თულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
არ სე ბუ ლი პირ და პი რი ჩა ნა წე რი დან გა მომ დი
ნა რე, ევ რო პულ კონ ვენ ცი ას შე უძ ლია წარ მოშ
ვას უფ ლე ბე ბი და მო ვა ლე ო ბე ბი ფი ზი კუ რი და 
იური დი უ ლი პი რე ბი სათ ვის და ნე ბის მი ერ ფი
ზი კურ და იური დი ულ პირს შე უძ ლი ა, სა სა მარ
თ ლო ან ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს წი ნა შე 
და ეყ რ დ ნოს ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის დე ბუ ლე
ბებს და მის სა ფუძ ველ ზე ამ ტ კი ცოს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვა*8 . 

უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ კონ ვენ ცი ის ავ
თენ ტურ და ავ ტო რი ტე ტულ გან მარ ტე ბას იძ ლე
ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ
თ ლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი... სწო რედ 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
და კონ ვენ ცი ის ნორ მა თა შე ფა სე ბე ბი იძ ლე ვა 
სა მარ თ ლებ რი ვი დე ფი ნი ცი ე ბის სწო რად აღ ქ
მის, გა აზ რე ბი სა და შემ დ გომ შე ფარ დე ბის შე
საძ ლებ ლო ბას*9 .

კონ ვენ ცი ა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მრა ვა ლი 
ნორ მა ძალ ზე ზო გა დად არის ფორ მუ ლი რე
ბუ ლი და ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს პრე ცე
დენ ტუ ლი სა მარ თ ლის გა ა ნა ლი ზე ბის გა რე შე 

მხო ლოდ კონ ვენ ცი ი სა და ევ რო პუ ლი სა სა
მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ეროვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სა თუ 
კონ ვენ ცი ის უპი რა ტე სი ძა ლის აღი ა რე ბით ში
და ნორ მე ბი სა გან გან ს ხვა ვე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მი ღე ბის.

ამ მხრივ, მცი რე გა მო ნაკ ლის თა სი ა ში არის 
2015 წელს თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ
ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ემ ბ
რი ონ თან და კავ ში რე ბით. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მი ღე ბულ იქ ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ
ლი სა სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბით იმ 
მო ტი ვით, რომ ში და კა ნონ მ დებ ლო ბა არას რუ
ლად აწეს რი გებ და სა და ვო სა კითხს. სა სა მარ
თ ლომ გა მო ი ყე ნა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში (ევანსი დი დი ბრი ტა ნე თის 
წი ა აღ მ დეგ*12) ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბი 
და ეროვ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ძი რი თა დად 
და ა ფუძ ნა ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა მარ თ ლებ
რივ მო ტი ვა ცი ას. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა სა ინ ტე რე სოა იმ მი მარ თე ბით, რომ 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ
ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში მი თი თე ბუ ლი და სა ბუ
თე ბის, გან მარ ტე ბე ბი სა და პრინ ცი პე ბის შე სა

უფლებათა და ძირითად 
თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 
კონევენცია წარმოადგენს 
საქართველოს კანონმდებლობის 
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ლოს მი ერ, შე საძ ლოა, ხში რად არც კი ხდე ბო
დეს.

აქ ვე ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბი ავალ დე ბუ ლებს ეროვ ნულ სა სა
მარ თ ლო ებს, რომ გა ით ვა ლის წი ნონ კონ ვენ
ცი ის მოთხოვ ნე ბი ში და კა ნონ მ დებ ლო ბის და 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გან მარ ტე ბის დრო საც კი*18. 
შე სა ბა მი სად, თა ვის მხრივ, მხა რე ე ბიც უფ ლე
ბა მო სილ ნი არი ან ხელ შეკ რუ ლე ბის გან მარ
ტე ბი სას თა ვი ან თი პო ზი ცია და ა სა ბუ თონ კონ
ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე. კერ ძო პი რებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბებ ზე კონ ვენ ცი ის დე ბუ ლე ბე ბის გა
მო ყე ნე ბის ფარ თო პრაქ ტი კა არ სე ბობს, მა გა
ლი თად, საფ რან გეთ ში*19 .

რაც შე ე ხე ბა ეროვ ნულ კა ნონ მ დებ ლო ბა სა 
და ევ რო პულ კონ ვენ ცი ას შო რის კო ლი ზი ის 
შემ თხ ვე ვებს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, ში და კა
ნონ მ დებ ლო ბა ში კონ ვენ ცი ის ინ კორ პო რა ცი ის 
მი უ ხე და ვად ავალ დე ბუ ლებს სა სა მარ თ ლო ებს 
უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭონ კონ ვენ ცი ას. აღ ნიშ ნუ
ლი გუ ლის ხ მობს ში და კა ნონ მ დებ ლო ბის გვერ
დ ზე გა და დე ბას, რო მე ლიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა 
კონ ვენ ცი ას და ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბას 
სწო რედ კონ ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე*20.

ქვეყ ნის ში და პრაქ ტი კა ში კონ ვენ ცი ის გა მო
ყე ნე ბა ასე ვე ქმნის შე საძ ლებ ლო ბას სა მარ თ
ლებ რი ვი სა კითხის შე ფა სე ბა ეროვ ნულ დო ნე
ზე მოხ დეს ქვეყ ნის კულ ტუ რუ ლი, სა ზო გა დო
ებ რი ვი და სხვა მოთხოვ ნი ლე ბე ბის ჭრილ ში 
და ამით უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს კონ ვენ ცი ის 
გან მარ ტე ბა „დღევანდელი პი რო ბე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით“, რა თა ინ დი ვიდ მა შეძ ლოს სა კუ
თა რი უფ ლე ბე ბის „პრაქტიკული და ეფექ ტუ რი 
გა მო ყე ნე ბა*21“, მიღ წე ულ იქ ნეს თა ნას წო რო
ბა და სა მარ თ ლი ა ნო ბა, თუმ ცა, თა ვის მხრივ, 
ეს გუ ლის მობს უფ ლე ბე ბის გან მარ ტე ბას, რო
მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა შია კონ ვენ ცი ის „ზოგად 
სუ ლის კ ვე თე ბას თან*22“ და უზ რუნ ველ ყოფს 
„დემოკრატიული სა ზო გა დო ე ბის იდე ა ლე ბი სა 
და ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბა სა და გან ვი
თა რე ბას*23“.

უფლებათა 
დაცვა

შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო
პუ ლი კონ ვენ ცია და ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი არ არის აბ ს ტ რაქ ტუ ლი 
და გან ყე ნე ბუ ლი ცნე ბა, რო მე ლიც უნ და იქ ნეს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო გორც უფ ლე ბე ბის დაც ვი
სა თუ რე ა ლი ზა ცი ის უკა ნას კ ნე ლი სა შუ ა ლე ბა. 
რო გორც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დე ბო ბის ნა წი ლი, 
კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა ყო ველ დღი ურ ცხოვ
რე ბა ში, არა მხო ლოდ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ორ
გა ნო ე ბის, არა მედ ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბის 
მი ერ უზ რუნ ველ ყოფს მა თი უფ ლე ბე ბის უფ რო 
ეფექ ტურ და პრაქ ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე ბა სა 
და კი დევ უფ რო დაგ ვა ახ ლო ვებს ევ რო პულ და 
დე მოკ რა ტი ულ სტან დარ ტებ თან.

  *13 https://www.osgf.ge/files/2016/emryonew.pdf;

  *14 IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CONVENTION 
ON HUMAN RIGHTS AND OF THE JUDGMENTS OF THE 
ECtHR IN NATIONAL CASE-LAW, A comparative analysis. 
Janneke GERARDS Joseph FLEUREN. Cambridge - Ant-
werp – Portland. 2014.; 

  *15 IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CONVENTION 
ON HUMAN RIGHTS AND OF THE JUDGMENTS OF THE 
ECtHR IN NATIONAL CASE-LAW, A comparative analysis. 
Janneke GERARDS Joseph FLEUREN. Cambridge - Ant-
werp – Portland. 2014.

*16   კ. კორკელია, ი. ქურდაძე, ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა 
ევროპული კონვენციის მიხედვით, 2003წ.

*17 ევროპული სტანდარტების ინტეგრაციისაკენ: ადამიანის 
უფლებათა ევროპული კონვენცია და საქართველოს 
გამოცდილება, კორკელია კონსტანტინე, 2007, გვ. 43;

*18 Pia and Puncernau v. Andorra;

*19   IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN CONVENTION 
ON HUMAN RIGHTS AND OF THE JUDGMENTS OF THE 
ECtHR IN NATIONAL CASE-LAW, A comparative analysis. 
Janneke GERARDS Joseph FLEUREN. Cambridge - Ant-
werp – Portland. 2014.

*20 Fabris v. France, ECtHR (GC) 7 February 2013, appl. no. 
16574/08, para. 72.

*21 Tyrer v. the United Kingdom, ECtHR 25 April 1978, appl. no. 
5856/72 and, more recently, Demir and Baykara v. Turkey, 
ECtHR (GC) 12 November 2008, appl. no. 34503/97;

*22 Soering v. UK, ECtHR 7 July 1989, appl. no. 14038/88;

*23 Soering v. UK, ECtHR 7 July 1989, appl. no. 14038/88;

ბა მი სო ბი თა და მათ ზე და ფუძ ნე ბით, ეროვ ნულ 
საქ მე ში არ სე ბულ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბი სას, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ
თ ლომ, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ და ად გი ნა უფ
ლე ბე ბის დაც ვის უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტი*13. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ
რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს რო ლი არის კონ ვენ
ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის მი ნი
მა ლუ რი დაც ვის სტრან დარ ტე ბის დად გე ნა. 
სა ხელ მ წი ფომ ყო ველ თ ვის შე საძ ლოა და ად გი
ნოს და წა ხა ლი სე ბუ ლია კი დეც, რომ და ად გი
ნოს უფ ლე ბე ბის დაც ვის უფ რო მა ღა ლი სტან
დარ ტი*14. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი გან ხორ ცი ელ და 
მი თი თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი
ის გა მო ყე ნე ბას აქვს გან სა კუთ რე ბუ ლი პრაქ ტი
კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა, ვი ნა ი დან კონ ვენ ცია მო ი
ცავს მრა ვა ლი ხა სი ა თის უფ ლე ბას, ფუნ და მენ
ტუ რი უფ ლე ბე ბი დან დაწყე ბუ ლი, რო გო რი ცაა 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, გა რე მოს დაც ვი სა 
და სო ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბით დას რუ ლე ბუ ლი. 

გარ და ამი სა, კონ ვენ ცია სა ხელ მ წი ფო ებს აკის
რებს მრა ვალ პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას, რო
მელ თა შეს რუ ლე ბაც სა ვალ დე ბუ ლოა და რომ
ლე ბიც აძ ლევს ინ დი ვი დებს თა ვი ან თი უფ ლე ბე
ბის ეფექ ტუ რად სარ გებ ლო ბის სა შუ ა ლე ბას*15. 

ქვეყ ნის ში და სა მარ თ ლებ რივ სივ რ ცე ში ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის გა
მო ყე ნე ბის სა მარ თ ლებ რი ვი ეფექ ტი არის დი
დი, ვი ნა ი დან მი სი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად სა
სა მარ თ ლო უზ რუნ ველ ყოფს პი რის უფ ლე ბა თა 
დაც ვას უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტით, ვიდ რე 
ასე თი დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბო და 
მხო ლოდ ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ნორ მა ტი უ
ლი აქ ტის სა ფუძ ველ ზე*16 და, თა ვის მხრივ, ეს 
ამ კ ვიდ რებს თა ნას წო რო ბი სა და სა მარ თ ლი ა
ნო ბის გან ც დას.

ქარ თულ რე ა ლო ბა ში უფ რო ხში რია კონ ვენ
ცი ი სა და ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ორი ფორ მით: საქ მის 
გა დაწყ ვე ტი სათ ვის ანუ შე დე გის გან საზღ ვ რი
სათ ვის და რო გორც ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რი
ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის გან მარ ტე ბის სა შუ ა ლე
ბა*17, თუმ ცა იშ ვი ა თია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა და შე სა ბა მი სად, ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვე ბი 
ში და სა ხელ მ წი ფო ებ რივ ნორ მა ტი ულ აქ ტ სა და 
კონ ვენ ცი ას შო რის კო ლი ზი ის დროს. ამას თან, 
კო ლი ზი ის შემ თხ ვე ვე ბის მი თი თე ბა მო და ვე 
მხა რე თა მი ერ ან მი სი გა მოკ ვ ლე ვა სა სა მარ თ

ქვეყნის შიდა პრაქტიკაში 
კონვენციის გამოყენება ასევე ქმნის 
შესაძლებლობას სამართლებრივი 
საკითხის შეფასება ეროვნულ 
დონეზე მოხდეს 
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მო გე სალ მე ბით. პირ ველ რიგ ში, მსურს, მად
ლო ბა გა და გი ხა დოთ, რომ დაგ ვით მეთ დრო 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ჟურ ნა ლის
თ ვის ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად.

მო გე სალ მე ბით და გი ლო ცავთ ამ ახალ წა
მოწყე ბას. ვი მე დოვ ნებ, რომ იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის სამ სა ხუ რის სა მარ თ ლებ რი ვი ჟურ ნა ლი 
ბიძგს მის ცემს იურის ტებს შო რის აკა დე მი უ რი 
დის კუ სი ის წარ მარ თ ვას, რი თაც გა ამ დიდ რებს 
ქარ თულ სა მარ თ ლებ რივ სივ რ ცეს და ხელს შე
უწყობს სა მარ თ ლის გან ვი თა რე ბას.

ვი ნა ი დან დღეს მსოფ ლი ოს მთა ვარ გა მოწ
ვე ვას კო რო ნა ვი რუს თან (COVID19) ბრძო ლა 
წარ მო ად გენს,  ინ ტერ ვი უს სწო რედ ამ სა კითხით 
და ვიწყებ. სა ინ ტე რე სო ა, რა გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
პან დე მი ამ სა ქარ თ ვე ლო ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე?

მო გეხ სე ნე ბათ, კო რო ნა ვი რუს მა ჩვე ნი სა ზო
გა დო ე ბა ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბით ახა ლი გა მოწ
ვე ვე ბის წი ნა შე და ა ყე ნა. სა სა მარ თ ლო სის ტე
მა, რა თქმა უნ და, ვერ იქ ნე ბო და გა მო ნაკ ლი
სი. სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბა, ერ თი მხრივ, 
ცდი ლობს, და იც ვას მო ქა ლა ქე ე ბი სა და თა

ნამ შ რომ ლე ბის ჯან მ რ თე ლო ბა, მე ო რე მხრივ 
კი ‒ სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს, სა სა მარ თ
ლო სად მი ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და პრო ცე სის 
სა ჯა რო ო ბის პრინ ცი პე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის 
მი საღ წე ვად სა სა მარ თ ლო ებს არ ცერ თი დღით 
შე უწყ ვე ტი ათ მუ შა ო ბა, ხო ლო პრო ცე სე ბის დი
დი ნა წი ლი ჩა ტარ და დის ტან ცი უ რად, ტექ ნი კუ
რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე, რომ მხა რე თა პრო ცე
სუ ა ლუ რი და მა ტე რი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის სა თა
ნა დო ხა რის ხით რე ა ლი ზა ცი ის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, სა გან გე ბო მდგო მა რე ბის გა მოცხა დე ბის 
მო მენ ტი დან ecourtის პლატ ფო რის ყვე ლა 
პა კე ტი სა სა მარ თ ლოს მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის 
უფა სოდ ხელ მი საწ ვ დო მი გახ და. შე სა ბა მი სად, 
მო ქა ლა ქე ებს, შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ შიც კი, 
ჰქონ დათ შე საძ ლებ ლო ბა, სა სა მარ თ ლო ში მი
უს ვ ლე ლად ‒ სახ ლი დან გა და ეგ ზავ ნათ ნე ბის
მი ე რი პრო ცე სუ ა ლუ რი დო კუ მენ ტი. მი უ ხე და ვად 
ასე თი შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბი სა, სა სა მარ
თ ლომ მაქ სი მა ლუ რად გა ით ვა ლის წი ნა ქვე ყა
ნა ში არ სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი და ად მი ნის ტ რა ცი
ულ საქ მე ებ ზე ფი ზი კუ რი თუ კერ ძო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რე ბის თ ვის სა სა მარ თ ლოს მი ერ 
დად გე ნი ლი საპ რო ცე სო ვა და არა ერთ საქ მე
ზე გაგ რ ძელ და, რა თა მხა რე ებს ჰქო ნო დათ 
კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის სრულ ყო ფი
ლი შე საძ ლებ ლო ბა და არ დარ ღ ვე უ ლი ყო სა
სა მარ თ ლო სად მი მო მარ თ ვის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი 
უფ ლე ბა. რა თქმა უნ და, იგი ვე შე ღა ვა თე ბი არ 
გავ რ ცე ლე ბუ ლა ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნო თა 
მი მართ, მა თი და ნიშ ნუ ლე ბის, მო ვა ლე ო ბე ბი სა 
და რე სურ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

შე იც ვა ლა თუ არა ად ვო კა ტის რო ლი ახალ რე
ა ლო ბა ში?

პრო ცე სის ნე ბის მი ე რი ფორ მით ჩა ტა რე ბი სას 
(იქნება ეს დის ტან ცი უ რი ფორ მით თუ სა სა მარ

თ ლო სხდო მის დარ ბაზ ში გა მარ თუ ლი), რასაკ
ვირ ვე ლი ა, მხა რე თა უფ ლე ბე ბი სა და კა ნო ნი
ე რი ინ ტე რე სე ბის სრულ ყო ფი ლად და სა ცა ვად 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ჯე რო ვა ნი და კვა ლი ფი ცი
უ რი წარ მო მად გენ ლო ბა, რომ ლის რო ლი და 
და ნიშ ნუ ლე ბაც თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში სულ 
უფ რო იზ რ დე ბა რო გორც ში ნა არ სობ რი ვი, ისე 
პრო ცე სუ ა ლუ რი თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, სა
მარ თ ლებ რივ მრჩე ველს, გარ და ტრა დი ცი უ ლი 
უნა რე ბი სა (კვლევა, სა მარ თ ლებ რი ვი წე რა, 
რი ტო რი კა და ა.შ.), დღეს უკ ვე მო ეთხო ვე ბა 
„ქეისის კარ გი მე ნე ჯე რო ბა“, რაც გუ ლის ხ მობს 
კლი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი საქ
მის თა ვი სე ბუ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, და ვის გა
დაწყ ვე ტის სა შუ ა ლე ბებს შო რის (სასამართლო, 
არ ბიტ რა ჟი, მე დი ა ცი ა, მო ლა პა რა კე ბა) სა უ
კე თე სო შე დე გის ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯით მომ
ტა ნი გზის თა ო ბა ზე კლი ენ ტის სა თა ნა დო ინ
ფორ მი რე ბას და მი სი თან ხ მო ბის შემ თხ ვე
ვა ში საქ მის მარ თ ვის შე სა ბა მის და გეგ მ ვას 
(თანმიმდევრულობის გან საზღ ვ რას). ცხა დი ა, 
მი თი თე ბუ ლი პრო ცე სის ჯე როვ ნად წარ მარ თ
ვის თ ვის, აუცი ლე ბე ლი ა, ად ვო კა ტი სიღ რ მი სე უ
ლად იც ნობ დეს ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის 
ბუ ნე ბას და თი თო ე უ ლი მათ გა ნის სპე ცი ფი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით შე თა ვა ზოს კლი ენტს ქე ი სის 
და გეგ მ ვა. მა გა ლი თად, ად ვო კა ტი სა სა მარ თ

ინ ტერ ვიუ სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი  
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლეს თან,  
სა მარ თ ლის დოქ ტორ თან,  
ალექ სან დ რე წუ ლა ძეს თან

სა სა მარ თ ლო 
ახალ რე ა ლო ბა ში

პროცესების დიდი ნაწილი 
ჩატარდა დისტანციურად, 
ტექნიკური საშუალებების 
გამოყენებით. 

პროცესის ჯეროვნად 
წარმართვისთვის, აუცილებელია, 
ადვოკატი სიღრმისეულად 
იცნობდეს ალტერნატიული 
საშუალებების ბუნებას

ინტერვიუ
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ლო ში წარ მო მად გენ ლო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლად უნ და მო ემ ზა დოს მე და ცი ის თ ვის და გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლად წარ მო ად გი ნოს კლი ენ ტის ინ ტე
რე სე ბი მე დი ა ცი ის მსვლე ლო ბი სას. აღ ნიშ ნუ ლი 
გან ს ხ ვა ვე ბის აუცი ლებ ლო ბა თა ვად სა სა მარ თ
ლო სა და მე დი ა ცი ის პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო
ბის, მიზ ნე ბი სა და შე დე გე ბის სხვა ო ბით არის 
გა მოწ ვე უ ლი. სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ში მო ნა წი
ლე ო ბა ეფუძ ნე ბა შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპს, 
ხო ლო მე დი ა ცია ‒ სა კუ თა რი და მე ო რე მხა რის 
ინ ტე რე სე ბის გა აზ რე ბით ურ თი ერ თ სა სარ გებ
ლო (ინფორმირებული) არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი
სას. ასე ვე, და ვის სა სა მარ თ ლო ში გან ხილ ვი
სას მარ თე ბუ ლია სა კუ თა რი პო ზი ცი ის და სამ ტ
კი ცებ ლად მოთხოვ ნის დამ ფუძ ნე ბელ ნორ მა ზე 
(მის წი ნა პი რო ბებ ზე) მი თი თე ბა, ფაქ ტე ბის მათ
ზე მი სა და გე ბა და მე სა მე ნე იტ რა ლუ რი პი რის 
‒ მო სა მარ თ ლის სა კუ თარ სი მარ თ ლე ში დარ წ
მუ ნე ბა, რაც მე დი ა ცი ის დროს ნაკ ლე ბად არის 
შე დე გის მომ ტა ნი ქმე დე ბა, ვი ნა ი დან მე დი ა ტო
რი არ არის აღ ჭურ ვი ლი და ვის სა კუ თა რი შე ხე
ბუ ლე ბი სა მებრ გა დაწყ ვე ტის უფ ლე ბა მო სი ლე
ბით. მა შა სა და მე, უშე დე გოა მი სი დარ წ მუ ნე ბა 
ჩვე ნი პო ზი ცი ის სა მარ თ ლი ა ნო ბა ში და რო

გორც წე სი, არ არ სე ბობს გა მო სა ყე ნე ბელ კა
ნონ მ დებ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბის სა ჭი რო ე ბა. ამის 
სა ნაც ვ ლოდ, ად ვო კატ მა მე დი ა ცი ის პრო ცე სის 
ისეთ მსვლე ლო ბას უნ და შე უწყოს ხე ლი რო მე
ლიც და ეხ მა რე ბა მის კლი ენტს ოპო ნენ ტის ინ
ტე რე სე ბის გა აზ რე ბა ში და მე დი ა ტო რის დახ მა
რე ბით სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის მე ო რე მხა რის
თ ვის უსაფ რ თხოდ და გა სა გე ბად მი წო დე ბა ში. 
ასე ვე, თუ სა სა მარ თ ლო ში წარ მო მად გე ნელს 
ევა ლე ბა პრო ცე სის წაყ ვა ნა, მე დი ა ცი ა ში პრო
ტა გო ნის ტის რო ლი კლი ენტს უნ და და ვუთ მოთ,  
ვი ნა ი დან არა ვინ შე იძ ლე ბა იცო დეს კლი ენ ტის 
ნამ დ ვი ლი ინ ტე რე სი მას ზე უკეთ, ხო ლო ად ვო
კა ტი მას მხარს უნ და უმაგ რებ დეს, აზღ ვევ დეს 
სა მარ თ ლებ რი ვი შეც დო მი სა გან. წარ მო მად
გენ ლე ბის ამ გ ვა რი მიდ გო მა ამარ თ ლებს მე დი
ა ცი ის პრო ცეს ში და ხდის შე საძ ლე ბელს ორ მ ხ
რი ვად სა სარ გებ ლო გა მო სავ ლის პოვ ნას. 

და სა ნა ნია და ვფიქ რობ, ად ვო კა ტის მხრი დან 
„ქეისის არას წორ მე ნეჯ მენტს“ აქვს ად გი ლი, 
რო დე საც შე საძ ლე ბე ლია ორ მ ხ რი ვად სა სარ
გებ ლო პი რო ბით მხა რე თა მო რი გე ბა, თუმ ცა 
ად ვო კა ტე ბი არ ჩე ვენ მხო ლოდ სა სა მარ თ ლოს 
გზით და ვის გა დაწყ ვე ტას, რად გან წი ნას წარ 
გა მო რიცხა ვენ და ვის მო რი გე ბით დას რუ ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას ან არა ე ფექ ტი ა ნი მიდ გო მით 
მო ნა წი ლე ო ბენ მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში.

გა სა გე ბია თქვე ნი პო ზი ცია სა სა მარ თ ლო სა და 
ად ვო კა ტის როლ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა არა
ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა კა ნონ მ დებ ლო სი ახ
ლე ე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 20192020 წლებ ში 
არა ერ თი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა გან ხორ
ცი ელ და. თქვენ რო მელ მათ გან ზე გა ა მახ ვი ლებ
დით ყუ რადღე ბას?

ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სი ახ ლეს წარ მო
ად გენს ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის ამოქ მე
დე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი კო დექ სი ხაზს უს ვამს ბავ შ
ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბის აუცი
ლებ ლო ბას, გა ნამ ტ კი ცებს ბავ შ ვის უფ ლე ბას 
‒ მოს მე ნილ იქ ნეს და რაც მთა ვა რი ა, ბავ შ ვის 
დაც ვი სა და მხარ და ჭე რის ეროვ ნუ ლი სის ტე
მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის მიზ ნით, ით ვა ლის წი ნებს 
შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბის შექ მ ნას. ასე ვე, სა ყუ
რადღე ბოა „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო
ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნი, რო მე ლიც ამოქ მედ დე ბა 2021 წლი დან 
და მიზ ნად ისა ხავს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის კონ ვენ ცი ით უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დაბ რ კო ლე ბე ბის აღ მოფხ ვ
რას.

სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ მა პა ლა ტამ 
უკ ვე გა ნი ხი ლა და ვა, რო მელ შიც სწო რედ ბავ შ
ვის უფ ლე ბა თა კო დექ სის მიზ ნე ბი სა და სუ ლის
კ ვე თე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ასე ვე,  შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბის 
კონ ვენ ცი ით დად გე ნი ლი უფ ლე ბა მო ვა ლე ო
ბე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, სა სა მარ თ ლომ 
გან მარ ტა, რომ სა ხელ მ წი ფომ შეზღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირს უნ და შე უქ მ ნას გა
რე მო, რო მელ შიც იგი ყო ველ გ ვა რი დის კ რი მი
ნა ცი ის გა რე შე, სრულ ყო ფილ მო ნა წი ლე ო ბას 

შეძ ლებს. რო დე საც სა კითხი ეხე ბა შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავშვს, აუცი ლე ბე ლი ა, 
რომ მას ჰქონ დეს სა თა ნა დოდ გან ვი თა რე ბის 
რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში კი, 
რო დე საც სა ხელ მ წი ფო გა დას ცემს შეზღუ დუ
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე დევ ნილს საცხოვ
რე ბელ სახლს, ად მი ნის ტ რა ცი ულ მა ორ გა ნომ 
აუცი ლებ ლად უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ასე თი 
პი რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა ნი (საქმე 
№ბს456(კ20)).

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, ვი ნა ი დან ქალ
თა მი მართ ძა ლა დო ბა ჯერ კი დევ რჩე ბა ერ თ  
ერთ აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად, გა მოვ ყოფ დი 
ად მი ნის ტ რა ცი ულ კა ნონ მ დებ ლო ბა ში, ქალ თა 
მი მართ ან / და ოჯახ ში  ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ
რის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბულ ცვლი ლე ბებს, 
კერ ძოდ, ‒ ძა ლა დობ რი ვი და მო კი დე ბუ ლე ბი
სა და ქცე ვის შეც ვ ლა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ
ლე ბის კურ სის გავ ლის და მა ტე ბას იმ სა კითხ
თა ჩა მო ნათ ვალ ზე, რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად 
უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი დამ ცავ ორ დერ ში. 
აქამ დე არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი მთლი ა ნად 
მორ გე ბუ ლი იყო მსხვერ პ ლი სა და მო ძა ლა დის 
გან ცალ კე ვე ბა ზე, თუმ ცა, შე მა კა ვე ბე ლი/ დამ ცა
ვი ორ დე რის მოქ მე დე ბის ვა დის გას ვ ლის შემ
დეგ ხში რად იმა ვე ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბე ბის 
გან მე ო რე ბას ჰქონ და ად გი ლი. სწო რედ ამი
ტომ, ვფიქ რობ, მსგავ სი ცვლი ლე ბე ბი ხელს შე
უწყობს  ქალ თა ძა ლა დო ბის გან დაც ვას და რაც 
მთა ვა რი ა, არა მარ ტო მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ
ში, არა მედ უფ რო ფარ თო პერ ს პექ ტი ვა შიც.

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 
სიახლეს წარმოადგენს 
ბავშვის უფლებათა კოდექსის 
ამოქმედება. 

ყურადღებას გავამახვილებდი 
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონთან 
დაკავშირებით გაკეთებულ 
განმარტებებზე. 
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გარ და თქვენ მი ერ ნახ სე ნე ბი საქ მი სა, სა ქარ
თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მი ერ მიმ დი ნა
რე პე რი ოდ ში გა კე თე ბულ კი დევ რო მელ გან მარ
ტე ბას მი იჩ ნევთ გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოდ 
და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად?

მინ და, აღ ვ ნიშ ნო, რომ მი უ ხე და ვად ობი
ექ ტურ მი ზეზ თა გა მო გა მოწ ვე უ ლი შე ფერ ხე
ბი სა, სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
მხო ლოდ ად მი ნის ტ რა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტამ 
2020 წელს გა ნი ხი ლა და გა დაწყ ვი ტა 1000
მდე საქ მე და გა კეთ და არა ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი გან მარ ტე ბა. ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებ დი 
„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნონ თან და კავ ში რე ბით გა კე თე ბულ გან მარ
ტე ბებ ზე. მათ შო რის, სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლომ 
გან მარ ტა მი თი თე ბუ ლი კა ნო ნით შე მო ღე ბუ ლი 
მო ბი ლო ბის ინ ს ტი ტუ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბა და მი
სი ჯე როვ ნად გა მო ყე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბა, რაც 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის უწყ ვე ტო ბის, სტა ბი ლუ რო
ბი სა და სა ჯა რო სამ სა ხურ ში პრო ფე სი ო ნა ლი 
კად რის შე ნარ ჩუ ნე ბის მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა (საქმე 
№ბს38(კ20)). კერ ძოდ, მო ბი ლო ბამ უნ და უზ
რუნ ველ ყოს შტა ტე ბის შემ ცი რე ბის შე დე გად თა
ნამ დე ბო ბი დან გა სა თა ვი სუფ ლე ბელ პრო ფე სი
ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა ხე ლა ხა ლი და საქ მე ბა. 
ამ მიზ ნით, თავ და პირ ვე ლად, სა ჯა რო და წე სე
ბუ ლე ბამ უნ და გა მო ი ყე ნოს ში და მო ბი ლო ბის 
მე ქა ნიზ მი ‒ რე ორ გა ნი ზა ცი ის, ლიკ ვი და ცი ის ან 
/ და სხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბას თან შერ წყ მის 
პრო ცეს ში შემ ცი რე ბულ თა ნამ დე ბო ბა ზე და საქ
მე ბულ მო ხე ლეს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბამ ჯერ 
უნ და შეს თა ვა ზოს იმა ვე სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე
ბა ში არ სე ბულ ტოლ ფას თა ნამ დე ბო ბა ზე და
საქ მე ბა, ხო ლო თუ აღ ნიშ ნუ ლი შე უძ ლე ბე ლი ა, 
უნ და და იწყოს გა რე მო ბი ლო ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი პრო ცე დუ რა ‒ შემ ცი რე ბას დაქ ვემ დე
ბა რე ბუ ლი პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია უნ და 
მი ე წო დოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს, რო
მელ მაც დად გე ნილ ვა და ში ელექ ტ რო ნუ ლად 

უნ და მო ი ძი ოს ინ ფორ მა ცია სხვა სა ჯა რო და
წე სე ბუ ლე ბებ ში ტოლ ფა სი ვა კან ტუ რი თა ნამ დე
ბო ბე ბის შე სა ხებ. მო ხე ლის რე ზერ ვ ში ჩა რიცხ ვა 
უნ და მოხ დეს მხო ლოდ მო ბი ლო ბის პრო ცე დუ
რის წა რუ მა ტებ ლად დას რუ ლე ბის შემ დ გომ. 

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, სა ქარ თ ვე ლოს 
უზე ნა ეს მა სა სა მარ თ ლომ გან მარ ტა ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბი სას ად მი ნის ტ რა
ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ სა ა პე ლა ცი ო/ სა კა სა ციო 
სა ჩი ვარ ზე უარის თქმი სას, რამ დე ნად ენი ჭე ბა 
სა სა მარ თ ლოს სა ჩი ვარ ზე უარის თქმის კა ნო ნი
ე რე ბის შე მოწ მე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა  (საქმე 
№ბს1163(კ18)). სა კა სა ციო პა ლა ტამ გან მარ
ტა, რომ სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვარ ზე უარის თქმა 
არ უთა ნაბ რ დე ბა სარ ჩე ლის ცნო ბას, რომ ლის 
კა ნო ნი ე რე ბაც ექ ვემ დე ბა რე ბა სა სა მარ თ ლოს 
მი ერ გა და მოწ მე ბას, ვი ნა ი დან სა ა პე ლა ციო 
ინ ს ტან ცი ა ში საქ მის გან ხილ ვი სას და ვა ზე უკ ვე 
გა მო ტა ნი ლია სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
და და ვა არ სე ბი თად ერ თხელ უკ ვე გა დაწყ ვე
ტი ლი ა. ამას თან, სა სა მარ თ ლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
ერთ ინ ს ტან ცი ა ში და ვის დას რუ ლე ბის შემ დეგ 
მხა რე ე ბი თა ვად წყვე ტენ სა სა მარ თ ლოს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე სა ჩივ რის შე ტა ნის სა კითხს. 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის ინ კ
ვი ზი ცი უ რი ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად, თა ვად უფ
ლე ბა სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვარ ზე დის პო ზი ცი უ რი 
ბუ ნე ბი სა ა. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში პრო ცე სუ ა ლუ რად 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს დის პო ზი ცი უ რო
ბა შე უზღუ და ვია და სა ა პე ლა ცი ო/ სა კა სა ციო პა
ლა ტა არ არის უფ ლე ბა მო სი ლი, შე ა მოწ მოს სა
ა პე ლა ცი ო/ სა კა სა ციო სა ჩი ვარ ზე უარის თქმის 
კა ნო ნი ე რე ბა, რაც არ გა მო რიცხავს ზემ დ გომ 
ინ ს ტან ცი ებ ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი
ერ სარ ჩელ ზე უარის თქმის შემ თხ ვე ვა ში უარის 
ან ზემ დ გომ ინ ს ტან ცი ებ ში მხა რე თა შო რის და
დე ბუ ლი მო რი გე ბის აქ ტის კა ნო ნი ე რე ბის სა სა
მარ თ ლოს მი ერ შე მოწ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სფე რო ში სა ერ თა შო რი
სო დო ნე ზე გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებ ზეც რომ 
გკითხოთ, რა მოხ და აღ სა ნიშ ნა ვი მიმ დი ნა რე 
წელს?

მთელ მსოფ ლი ო ში 2020 წლის მთა ვა რი გა
მოწ ვე ვა, რა თქმა უნ და, პან დე მია იყო, რომ ლის 

გა მოც გა უქ მ და და გა და ი დო არა ერ თი მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბა. ამას თან, აუცი ლე ბე ლი 
გახ და პან დე მი ის პი რო ბებ ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბის და უბ რ კო ლებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის 
შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მომ ზა დე ბა. მათ 
შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის ევ რო პულ მა  საბ ჭომ (CEPEJ) და
ას რუ ლა ახალ დას კ ვ ნა ზე (№15 (2020)) მუ შა
ო ბა, რო მე ლიც შე ე ხე ბა პრო კუ რორ თა როლ სა 
და მა თი საქ მი ა ნო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას პან დე მი
ის პი რო ბებ ში. ასე ვე, სა ყუ რადღე ბოა ევ რო პელ 
მო სა მარ თ ლე თა ასო ცი ა ცი ის მი ერ რამ დე ნი მე 
კვი რის წინ ევ რო კო მი სი ი სად მი გაგ ზავ ნი ლი 
წე რი ლი, სა დაც სა უ ბა რია სა სა მარ თ ლოს და
მო უ კი დებ ლო ბი სად მი სა ხე ლი სუფ ლე ბო და ან
ტი სა ხე ლი სუფ ლე ბო პრო პა გან დის ტუ ლი მე დია 
სა შუ ა ლე ბე ბის მხრი დან მიმ დი ნა რე სის ტე მური 
შე ტე ვებ ის შესახებ. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი მო ი
ცავს მო სა მარ თ ლე თა წი ნა აღ მ დეგ წარ მო ე ბულ 
სხვა და სხ ვა მოქ მე დე ბას, მათ შო რის, უნ დობ
ლო ბის და რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ‒ სი ძულ ვი ლის 
გა მაღ ვი ვე ბე ლი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნი ზი რე ბუ ლი PR
კამპანიების წარ მო ე ბას, მო სა მარ თ ლე თა შერ
ჩე ვა და ნიშ ვ ნის პრო ცე სის პო ლი ტი ზი რე ბას და 
ა.შ.

თქვენ ისა უბ რეთ არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე, 
თუმ ცა, სა ნამ ინ ტერ ვი უს და ვას რუ ლებთ, სა ინ ტე
რე სოა თქვე ნი მო საზ რე ბა, პოს ტ კო ვი დუ რი კრი
ზი სის დაძ ლე ვის მიზ ნე ბის თ ვის, რა რო ლი ექ ნე ბა 

სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას და შე ძე ნილ იქ
ნა თუ არა ახა ლი გა მოც დი ლე ბა, რაც სა მო მავ
ლო დაც გა მო სა დე გი იქ ნე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სწრა ფად და ეფექ ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის?

სა სა მარ თ ლო სის ტე მის უპირ ვე ლეს ამო ცა ნას 
2021 წელს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცხოვ რე
ბის ნორ მა ლურ, ჩვე ულ რიტ მ ში დაბ რუ ნე ბის 
ხელ შეწყო ბა წარ მო ად გენს. უდა ვო ა, რომ სა
მარ თ ლი ა ნი და ეფექ ტუ რი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა  ეკო ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბის აღ
დ გე ნის ერ თ ერ თი აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვე ნი ძა ლის ხ მე ვა მი
მარ თუ ლი იქ ნე ბა დაგ რო ვე ბუ ლი (მომლოდინე) 
საქ მე ე ბის ეფექ ტუ რი გან ხილ ვის კენ. ამას თან, 
ბუ ნებ რი ვი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, პან დე მი ის პე
რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის მო მა ვალ
ში სწო რი გა აზ რე ბა და გა მო ყე ნე ბა. მათ შო რის, 
გან სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბოა პრო ცე სე ბის 
დის ტან ცი უ რად ჩა ტა რე ბის სა კითხი. შე საძ ლე
ბე ლი ა, ვი ფიქ როთ სა მო მავ ლოდ პრო ცე სის 
ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბის დახ მა რე ბით 
ჩა ტა რე ბა ზე, რა თქმა უნ და, გარ კ ვე უ ლი კა ტე
გო რი ის საქ მე ებ ზე და გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე, იმ 
ფარ გ ლებ ში, რაც ხელს შე უწყობს მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის ეფექ ტუ რად და ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯით 
გან ხორ ცი ე ლე ბას.

დი დი მად ლო ბა სა ინ ტე რე სო ინ ტერ ვი უს თ ვის.

ესა უბ რა მა რი ამ ბე რი ძე

მთელ მსოფლიოში 2020 წლის 
მთავარი გამოწვევა, რა თქმა 
უნდა, პანდემია იყო
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ჩვენ ვცხოვ რობთ ტექ ნო ლო გი უ რი რე-
ვო ლუ ცი ის ეპო ქა ში, სა დაც ვირ ტუ ა-
ლუ რი სამ ყა რო, ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ-
ნო ლო გი ე ბი და ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცია 
ჩვე ნი ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის გა-
ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. ტექ ნო ლო გი უ რი 
პროგ რე სი გარ და უ ვა ლი პრო ცე სი ა, 
რო მე ლიც ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის ყვე-
ლა სფე რო ში ჰპო ვებს ასახ ვას და გა-
მო ნაკ ლისს ამ მხრივ არც მარ თ ლ მ სა-
ჯუ ლე ბის სის ტე მა წარ მო ად გენს.
ტექ ნო ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბი გვაძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბებს გა ვა უმ ჯო ბე სოთ, გა-
ვა მარ ტი ვოთ, უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი 
გავ ხა დოთ სერ ვი სე ბი, თუმ ცა პო ზი ტი-
ურ გავ ლე ნას თან ერ თად გვთა ვა ზობს 
ასე ვე გა მოწ ვე ვებს

სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე არ სე ბობს სა ერ
თო კონ სე ნსუ სი, იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ვერ დარ ჩე ბა გან
ვი თა რე ბის პრო ცე სის მიღ მა*1, თუმ ცა მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია სწო რად შე ფას დეს მო დერ ნი ზა ცი ის 
პრო ცე სე ბის გავ ლე ნა სა მარ თალ წარ მო ე ბა ზე 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა მოხ დეს სა ფუძ
ლი ა ნი ანა ლი ზის შე დე გად, რა თა მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის სა თანა დო გან ხორ ცი ე ლე ბა და ფუნ
და მენ ტუ რი პრინ ცი პე ბის რე ა ლი ზა ცია არ დად
გეს კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ.

თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ მა ცი უ ლი და სა კო მუ
ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი სხვა დას ხ ვა ფორ მით 
წარ მოდ გე ნი ლია და და ნერ გი ლია რო გორც 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის, ისე ქარ თული 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში. თუმ ცა, გლო

ბა ლუ რი პან დე მია გვი ბიძ გებს უარი ვთქვათ 
ეტა პობ რი ვი და ბუ ნებ რი ვი გან ვი თა რე ბის პრო
ცეს ზე, გარ კ ვე ულ წი ლად, მო მა ვა ლი ვაქ ცი ოთ 
დღე ვან დე ლო ბად და სრულ ფა სოვ ნად და მოკ
ლე დრო ში ავით ვი სოთ დის ტან ცი უ რი სა მარ
თალ წარ მო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. ამ მიზ ნით, 
წი ნამ დე ბა რე სტა ტია შე ი ცავს სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის,  გა მოწ ვე ვე ბი სა და შე საძ ლებ ლო
ბე ბის ანა ლიზს.

ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით სა მარ თალ
წარ მო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა (ელექტრონული 
საქ მე ე ბი, ინ ტერ ნეტ პორ ტა ლი, ვი დე ო კონ
ფე რენ ცი ე ბი, საქ მე თა მარ თ ვის სის ტე მე ბი და 
ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლის ბა ზე ბი*2) გლო ბა ლუ
რი პან დე მი ა მი ის დაწყე ბამ დეც აქ ტუ ა ლურ სა
კითხს წარ მო ად გენ და და იგი გან ხი ლუ ლია და 
წა ხა ლი სე ბუ ლია მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო აქ
ტით*3. ამ აქ ტებ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ვი დე ო კონ
ფე რენ ცი ის გა მო ყე ნე ბით მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი, ტექ ნი კუ რი 
და იური დი უ ლი ას პექ ტე ბი (მათ შო რის, ისე თი 
სა კითხე ბიც, რო გო რი ცაა ვი დე ოს გარ ჩე ვა დო
ბა, სა ხის გა მო მეტყ ვე ლე ბის, ხმი სა და ჟეს ტე ბის 
აღ ქ მა დო ბა, მხა რე ე ბის, ასე ვე აღ ჭურ ვი ლო
ბის გან ლა გე ბა და ა.შ.) და დად გე ნი ლია მა თი 
სტან დარ ტე ბი.

ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე
ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის დო კუ მენ ტ ში 
(სასამართლოზე და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ
ვ დო მო ბა: პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი) ყუ
რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ა, დის ტან ცი უ რი სა
მარ თალ წარ მო ე ბის უპი რა ტე სო ბებ ზე. მათ შო
რის არის ფი ნან სუ რი რე სურ სის და ზოგ ვა, მარ
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო
ბე სე ბა, სა მარ თალ წარ მო ე ბის დაჩ ქ რე ბა*4, მოწ
მე ე ბის დაც ვა*5, შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პი რე ბის თ ვის სა სა მარ თ ლო ზე ეფექ ტუ რი 
წვდო მა*6, უსაფ რ თხო ე ბა (პატიმართა გა დაყ ვა
ნი სას)*7. ამ დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით, დის ტან ცი უ
რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის გა მოწ ვე ვე ბი მო ი ცავს 
შემ დეგ სა კითხებს: ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბი, ადა
მი ან თა არა კომ პე ტენ ტუ რო ბა ონ ლა ინ რე სურ
სებ ზე წვდო მის თვალ საზ რი სით, პერ სო ნა ლუ

დის ტან ცი უ რი  
სა მარ თალ წარ მო ე ბა:  
სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა,  
გა მოწ ვე ვე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი

ნი ნო მე ლა ძე

სსიპ იური დი უ ლი დახ მა რე ბის  
სამ სა ხუ რის დი რექ ტო რის პირ ვე ლი მო ად გი ლე

*1 CEPEJ (2016)13, EUROPEAN COMMISSION FOR THE 
EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), Guidelines on how to 
drive change towards Cyberjustice, 7 November, 2016.

*2 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918)  
მე-3 პუნ ქ ტი); 

*3 ევ რო კავ ში რის 2019-2023 სტრა ტე გია (მე-3 თა ვის „B“ პუნ ქ-
ტის მე-20 ქვე პუნ ქ ტი); ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2007 
წლის 11 ივ ლი სის No 861/2007 რე გუ ლა ცი ა, რო მე ლიც ეხე-
ბა ევ რო პის მცი რე და ვე ბის გან ხივ ლის პრო ცე დუ რა; ტრან-
ს სა საზღ ვ რო სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ის 
შე სა ხებ ევ რო საბ ჭოს გე ნე რა ლუ რი სამ დივ ნოს სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო;

*4 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918);

*5 ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ ლე ის რე ზო ლუ ცია 1784 
(2011)1, მოწ მე ე ბის დაც ვა, რო გორც ქვა კუთხე დი სა მარ თ-
ლი ა ნო ბის თ ვის და შე რი გე ბის თ ვის ბალ კა ნეთ ში;

*6 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918);

*7 The U.S. Department of Justice and prepared the following 
final report: Research on Videoconferencing at PostArraign-
ment,  Robin Davis, Ph.D., Billie Jo Matelevich-Hoang, J.D., 
Alexandra Barton, B.A., Sara DebusSherrill, M.A., Emily 
Niedzwiecki, M.S.Document No.: 248902, Date Received: 
June 2015, Award Number: GS-23F-8182H; 3.

*8 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918);

რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
კონ ვენ ცი ის მე5, მე6 და მე13 მუხ ლებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბა*8 ‒ კლი ენ ტი სა და ად ვო კა ტის კო მუ ნი კა ცი ის 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 
დაწყე ბამ დე, მიმ დი ნა რე ო ბი სას და დას რუ ლე
ბის შემ დეგ, ასე ვე პრო ცე სის სა ჯა რო ო ბის / ზე პი
რო ბის და უშუ ა ლო ბის პრინ ცი პე ბი. გარ და აღ

ელექტრონული საშუალებებით 
სამართალწარმოების 
განხორციელება გლობალური 
პანდემიის დაწყებამდეც აქტუალურ 
საკითხს წარმოადგენდა
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სა მარ თალ წარ მო ე ბის მიზ ნე ბის თ ვის ვი დე
ო კონ ფე რენ ცი ე ბი ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა კა
ნა და ში, ფი ნეთ ში, ავ ს ტ რა ლი ა ში, გერ მა ნი ა ში, 
ბელ გი ა ში, ირ ლან დი ა ში*16, ჩე ხეთ ში, ეს ტო ნეთ
ში და ა.შ.*17. ირ ლან დი ა ში და ლატ ვი ა ში გა დახ
დი სუ უ ნა რო მოწ მე ე თა ჩვე ნე ბის მი ცე მი სათ ვის 
არ სე ბობს სპე ცი ა ლუ რი დის ტან ცი უ რი სერ ვი სე
ბი*18. მოწ მის და კითხ ვა ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით და საშ ვე ბია კა ნა და ში, ბელ გი ა ში, 
ავ ს ტ რა ლი ა ში და ა.შ*19. კა ნა და ში, 2016 წლის 
შემ დ გომ, სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზე ვი დე ო კონ
ფე რენ ცი ით შე საძ ლე ბე ლია ჩა ტარ დეს წი ნა სა
სა მარ თ ლო სხდო მე ბი, მოწ მის ჩვე ნე ბის მი ცე მა, 
მხა რე თა სა კა მა თო სიტყ ვის წარ მოთ ქ მა, სა ა პე
ლა ციო წარ მო ე ბა. ამას თან, ვი დეოკონ ფე რენ
ცი ით პრო ცე სის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე
ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სა სა მარ თ ლომ უნ და გა ით
ვა ლის წი ნოს*20: მტკი ცე ბუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
საქ მის გა რე მო ე ბის დად გე ნი სათ ვის, სა სა მარ
თ ლოს შე საძ ლებ ლო ბა, გა ა კე თოს დას კ ვ ნე ბი 

და გან საზღ ვ როს მოწ მის სან დო ო ბა, მოწ მის 
ქმე დე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბის სა შუ ა ლე ბა, მხა რი სა 
და ად ვო კა ტის, მოწ მის შე უძ ლებ ლო ბა, და ეს წ
როს პრო ცესს ავად მ ყო ფო ბის ან სხვა მი ზე ზის 
გა მო, ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით სხდო მის ჩა ტა რე
ბის შე სა ხებ მხა რე თა პო ზი ცი ებს შო რის ბა ლან
სი, ასე ვე სხვა რე ლე ვან ტუ რი ფაქ ტო რე ბი.

ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით სა მარ თალ
წარ მო ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა მარ თ ლი ა ნი სა
სა მარ თ ლოს უფ ლე ბის (ადამიანის უფ ლე ბა თა 
და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა კონ ვენ ცი ის მე6 
მუხ ლი) რე ა ლი ზა ცი ის კონ ტექ ს ტ ში გან ხი ლულ 
იქ ნა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა
მარ თ ლოს მი ერ.

საქ მე ში ‒ „სახ ნოვ ს კი რუ სე თის წი ნა აღ მ
დეგ“, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა
სა მარ თ ლომ ვი დე ობ მუ ლის გა მო ყე ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბით აღ ნიშ ნა, რომ ამ ფორ მით პრო
ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა, თა ვის მხრივ, არ არის შე
უ თავ სე ბე ლი საქ მის  სა მარ თ ლი ან და სა ჯა რო 
გან ხილ ვის ცნე ბას თან. თუმ ცა, უნ და იქ ნეს უზ
რუნ ველ ყო ფი ლი, რომ გან მ ცხა დე ბელ მა მი ა
დევ ნოს თვა ლი პრო ცესს და იქ ნეს მოს მე ნი ლი 
ყო ველ გ ვა რი ტექ ნი კუ რი დაბ რ კო ლე ბის გა რე
შე და ასე ვე, ად ვო კატ თან ეფექ ტუ რი და კონ
ფი დენ ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცია იყოს უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი*21.

საქ მე ში ‒ „მარ ჩე ლო ვი ო ლა იტა ლი ის წი ნა
აღ მ დეგ“ *22, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა დის
ტან ცი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით სა სა მარ თ ლო პრო
ცე სე ბის ჩა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბულ გარ კ
ვე ულ გა რე მო ე ბებ ზე. კერ ძოდ, სა სა მარ თ ლომ 
მი უ თი თა, რომ ბრალ დე ბუ ლის მო ნა წი ლე ო ბა 
პრო ცეს ში ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით არ არის წი ნა
აღ მ დე გო ბა ში კონ ვენ ცი ას თან. თუმ ცა, პრო ცე
სის მიმ დი ნა რე ო ბა უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს მე6 
მუხ ლის მოთხოვ ნებს და ამ უფ ლე ბის რე ა ლი
ზა ცია უნ და იყოს პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი. 
სა სა მარ თ ლომ აქ ცენ ტე ბი გა ა კე თა შემ დეგ სა
კითხებ ზე: მო ცე მულ საქ მე ში იტა ლი ის კა ნონ
მ დებ ლო ბა ით ვა ლი წი ნებ და ვი დე ო კონ ფე რენ
ცი ით მო ნა წი ლე ო ბას, კა ნონ მ დებ ლის მი ზა ნი 
იყო საქ მის დრო უ ლი გან ხილ ვის უზ რუნ ველ ყო

*9 The Impact of Video Proceedings on Fairness and Access 
to Justice in Court, By Alicia Bannon and Janna Adelstein 
PUBLISHED SEPTEMBER 10, 2020;

*10  Videoconferencing in the Courts: An Exploratory Study of 
Videoconferencing Impact on the Attorney-Client Relation-
ship in Massachusetts. A dissertation presented By Eric T., 
Northeastern University Boston, 2015;

*11  The U.S. Department of Justice and prepared the follow-
ing final report: Research on Videoconferencing at PostAr-
raignment,  Robin Davis, Ph.D., Billie Jo Matelevich-Hoang, 
J.D., Alexandra Barton, B.A., Sara DebusSherrill, M.A., Emi-
ly Niedzwiecki, M.S.Document No.: 248902, Date Received: 
June 2015, Award Number: GS-23F-8182H;

*12 Evert-Jan van der Vlis, Ministry of Security and Justice, The 
Hague Videoconferencing in criminal proceedings;

*13 The U.S. Department of Justice and prepared the following 
final report: Research on Videoconferencing at PostArraign-
ment,  Robin Davis, Ph.D., Billie Jo Matelevich-Hoang, J.D., 
Alexandra Barton, B.A., Sara DebusSherrill, M.A., Emily 
Niedzwiecki, M.S.Document No.: 248902, Date Received: 
June 2015, Award Number: GS-23F-8182H;

*14 Ministry of Justice and the justice system on GOV.UK, official 
website;

*15  Evert-Jan van der Vlis, Ministry of Security and Justice, The 
Hague Videoconferencing in criminal proceedings;

*16 Videoconferencing as a part of European e-Justice, 2009, 
Videoconferencing in Crossborder Court Proceedings Facil-
itating the Use with Documentation, Ministry of Justice, Fin-
land; 

*17 Taking evidence by videoconferencing, an official website of 
the European Union;

*18 CEPEJ (2016)13, EUROPEAN COMMISSION FOR THE 
EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), Guidelines on how to 
drive change towards Cyberjustice, 7 November, 2016.

*19 Evert-Jan van der Vlis, Ministry of Security and Justice, The 
Hague Videoconferencing in criminal proceedings;

*20 R.R.O. 1990, REGULATION 194, RULES OF CIVIL PRO-
CEDURE

*21 SAKHNOVSKIY v. RUSSIA;

*22 MARCELLO VIOLA v. ITALY;

ფა და პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბა, საქ მე ეხე ბო და მა
ფი ას და ამ დროს სა ჭი რო იყო სა ზო გა დო ე ბის 
დაც ვა და სხვა და ნა შა უ ლის თა ვი დან აცი ლე ბა, 
ბრალ დე ბუ ლის მო ნა წი ლე ო ბა ვი დე ო კონ ფე
რენ ცი ით ემ სა ხუ რე ბო და ლე გი ტი მურ მიზნს: სა
ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დაც ვას, და ნა შა უ ლის 
თა ვი დან აცი ლე ბას, მოწ მე თა სი ცოცხ ლის დაც
ვას, თა ვი სუფ ლე ბას და უსაფ რ თხო ე ბას და საქ
მის დრო ულ გან ხილ ვას, ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ის 
დროს ბრალ დე ბულს ჰქონ და შე საძ ლებ ლო ბა 
ყო ფი ლი ყო და ნა ხუ ლი და მოს მე ნი ლი და ის 

ნიშ ნუ ლი სა, დის ტან ცი უ რი სა მარ თალ წარ მო ე
ბის დროს, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია პირ და პი რი 
და არა პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცი ის ფსი ქო ლო გი
უ რი ას პექ ტე ბიც*9.

დის ტან ცი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით სა სა მარ თ ლოს 
სხდო მე ბის ან მი სი ნა წი ლის ჩა ტა რე ბის პრაქ
ტი კა მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით არა ერთ გან ვი თა
რე ბულ ქვე ყა ნა ში უკ ვე ათე უ ლი წლე ბია არ სე
ბობს.  

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ვი დე ო კონ
ფე რენ ცია პირ ვე ლად გა მო ი ყე ნეს ჯერ კი დევ 
1972 წელს, ილი ნო ი სის სა სა მარ თ ლო ში, სა
დაც ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის გი რა ოს შე ფარ
დე ბის სა კითხი სა სა მარ თ ლომ გა ნი ხი ლა ვი
დე ო ტე ლე ფო ნის სა შუ ა ლე ბით. ამის შემ დ გომ 
ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით ყვე ლა ზე ხში რად ტარ
დე ბა სწო რედ აღ კ ვე თის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე
ფარ დე ბის სხდო მე ბი*10, თუმ ცა, და საშ ვე ბია 
სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საქ მე ე ბის 
გან ხილ ვა*11,  სას ჯე ლის გან საზღ ვ რის სა კითხე
ბის, ასე ვე სხვა დას ხ ვა სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მე ე ბის გან ხილ ვა (რა დრო საც ბრალ დე ბუ
ლი შე საძ ლოა გან თავ სე ბუ ლი იყოს დრო ე ბი თი 
მო თავ სე ბის იზო ლა ტორ ში ან პო ლი ცი ის შე ნო
ბა ში*12, ხო ლო მო სა მარ თ ლე და ად ვო კა ტი სა
სა მარ თ ლოს სხდო მის დარ ბაზ ში)*13.

დიდ ბრი ტა ნეთ ში, სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ
წარ მო ე ბა ში ვი დეოკონ ფე რენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა 
და საშ ვე ბია 1999 წლი დან (1999 წლის სა სა
მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის აქ ტი)*14. იტა
ლი ა ში, მა ფი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მე ე ბის 
გან ხილ ვის სპე ცი ფი კუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
ჯერ კი დევ 1992 წელს იქ ნა დაშ ვე ბუ ლი ვი დე ო
კონ ფე რენ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა*15.  

დიდ ბრიტანეთში, სამოქალაქო 
სამართალწარმოებაში ვიდეო 
კონფერენციის გამოყენება 
დასაშვებია 1999 წლიდან 

4544



სა ერ თა შო ი სო პრაქ ტი კა ში, ელექ ტ რო ნუ ლი 
სა მარ თალ წარ მე ბის ანა ლი ზი სას უფ რო მე ტი 
ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა სა მარ თ ლებ რ ვი ხა სი ა თის 
გა მოწ ვე ვებს. კერ ძოდ, ად ვო კა ტი სა და მხა
რის კო მუ ნი კა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის დაც
ვის სა კითხებს, პრო ცე სის სა ჯა რო ო ბას,  გან სა
ხილ ველ სა კითხ თა, თუ პრო ცე დუ რა თა სპე ცი
ფი კუ რო ბას და ასე ვე ვი დეო კონ ფე რენ ცი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბით კო მუ ნი კა ცი ის ფსი ქო ლო გი ურ ას
პექ ტებს (მიკერძოება, უთა ნას წო რო მიდ გო მა, 
ნდო ბის არარ სე ბო ბა. მა გა ლი თად, ზო გი ერ თი 
კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ დის ტან ცი უ რი სა შუ ა
ლე ბე ბით აღ კ ვე თის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხილ
ვის პრო ცე სებ ზე 5190%ით გა ი ზარ და გი რა ოს 
თან ხე ბი, გა ი ზარ და დე პორ ტა ცი ე ბის ოდე ნო ბა, 
ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის მი ერ მოწ მე თა ჩვე ნე ბის 
ნაკ ლე ბად სან დო ო ბა და ა.შ.*25).

საქ მე ში ‒ „ბრე ნა ნი დი დი ბრი ტა ნე თის წი ნა
აღ მ დეგ“, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თ ლომ ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ად ვო
კა ტი სა და კლი ენ ტის კო მუ ნი კა ცი ის კონ ფი დენ
ცი ა ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე და მი უ თი თა, რომ 
ეს არის სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლო უფ ლე ბის 
ძი რი თა დი მოთხოვ ნა*26.

ად ვო კა ტი სა და კლი ენ ტის კო მუ ნი კა ცი ის 
კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის სა კითხე ბი, სა ერ თა შო
რი სო დო ნე ზე დაძ ლე უ ლია შემ დეგ ნა ი რად: 
ტრან ს სა საზღ ვ რო სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში ვი
დე ო კონ ფე რენ ცი ის შე სა ხებ ევ რო საბ ჭოს გე
ნე რა ლუ რი სამ დივ ნოს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს 
(3.2.2. პუნ ქ ტი) თა ნახ მად, პრო ცე სის დროს, 
შე საძ ლე ბე ლია შე იქ მ ნას სი ტუ ა ცი ე ბი, რო დე საც 
სა სა მარ თ ლოს თა ნამ შ რომ ლებ მა უნ და გა მორ
თონ მიკ რო ფო ნე ბი მა გა ლი თად, ად ვო კატ სა 
და კლი ენტს შო რის კონ სულ ტა ცი ი სათ ვის*27. 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, ბალ ტი მორ
ში, ად ვო კატ მა შე საძ ლოა მო ითხო ვოს, რომ 

*23 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918);

*24 სა მარ თალ წარ მო ე ბა სა და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის: 
პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო 
ასამ ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის ან გა რი ში (Doc. 13918);

*25 The Impact of Video Proceedings on Fairness and Access 
to Justice in Court, By Alicia Bannon and Janna Adelstein 
PUBLISHED SEPTEMBER 10, 2020;

*26 Brennan v. the United Kingdom, no. 39846/98;

*27 Guide on videoconferencing in cross-border proceedings;

*28 The U.S. Department of Justice and prepared the following 
final report: Research on Videoconferencing at PostArraign-
ment,  Robin Davis, Ph.D., Billie Jo Matelevich-Hoang, J.D., 
Alexandra Barton, B.A., Sara DebusSherrill, M.A., Emily 
Niedzwiecki, M.S.Document No.: 248902, Date Received: 
June 2015, Award Number: GS-23F-8182H;

*29 Videoconferencing in the Courts: An Exploratory Study of 
Videoconferencing Impact on the Attorney-Client Relation-
ship in Massachusetts. A dissertation presented By Eric T., 
Northeastern University Boston, 2015;

ხე დავ და და ის მენ და ყვე ლას, შე ფერ ხე ბე ბი არ 
და ფიქ სი რე ბუ ლა პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას 
და ბრალ დე ბუ ლის ად ვო კატს ჰქონ და უფ ლე
ბა ყო ფი ლი ყო ბრალ დე ბულ თან ერ თად და მა
თი კო მუ ნი კა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა და ცუ ლი 
იყო. 

შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო
პულ მა სა სა მარ თ ლომ გარ კ ვე ულ წი ლად და ად
გი ნა ის კრი ტე რი უ მე ბი, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
უნ და იქ ნეს დის ტან ცი უ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბი
სას. კერ ძოდ, ესე ნი ა: სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ
ლა ცი ის არ სე ბო ბა, საქ მის დრო უ ლი გან ხილ
ვის მი ზა ნი, მხა რის დის ტან ცი უ რად  მო ნა წი ლე
ო ბის სა ჭი რო ე ბა (მაგალითად, უსაფ რ თხო ე ბის 
დაც ვის მიზ ნით), ტექ ნი კუ რი გა მარ თუ ლო ბა, 
ად ვო კატ თან კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად კო მუ ნი კა
ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო პრაქ
ტი კა ში, დის ტან ცი უ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
და ნერ გ ვი სათ ვის ყვე ლა ზე მარ ტი ვად დაძ ლე
ვად სა კითხებს შო რის მი თი თე ბუ ლია ტექ ნი
კუ რი ხა სი ა თი სა და ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რი დან 
გა მომ დი ნა რე გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თა გა და
ლახ ვა შე საძ ლე ბე ლია ერ თის მხრივ, ტექ ნო
ლო გი ე ბის შე ძე ნით / გან ვი თა რე ბით (მათ შო

სა სა მარ თ ლო დარ ბა ზი და ი ცა ლოს, რა თა მან 
შეძ ლოს კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად კლი ენ ტ თან გა
სა უბ რე ბა. აშ შ  ში ზო გი ერთ შტატ ში წი ნას წა რი 
და კა ვე ბის იზო ლა ტო რებს აქვთ სპე ცი ა ლუ რი 
სა ტე ლე ფო ნო ხა ზი, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს 
ხდის ად ვო კა ტი სა და კლი ენ ტის კონ ფი დენ ცი
ა ლურ სა უ ბარს*28.

მი უ ხე და ვად აღ ნიშ ნუ ლი სა, ვი დე ო კონ ფე
რენ ცი ით ად ვო კა ტი სა და კლი ენ ტის კო მუ ნი
კა ცი ის გა მოწ ვე ვებ ში მი თი თე ბუ ლია კლი ენ
ტის ნდო ბის მო პო ვე ბა/ შე ნა ჩუ ნე ბის სა კითხე ბი, 
პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბი სას კლი ენ ტის მი ერ 
გარ კ ვე ულ სა კითხებ ზე ად ვო კატ თან და ზუს ტე
ბის შე ფერ ხე ბა, ასე ვე ად ვო კა ტის მი ერ კლი ენ
ტის „დამშვიდების“ ან კონ ტ რო ლის სა კი ხე ბი, 
რა თა, მა გა ლი თად, კლი ენ ტ მა არ გა ა მახ ვი
ლოს ყუ რადღე ბა კონ კ რე ტულ სა კითხ ზე, იმ წა
მი ე რი უკუ კავ ში რე ბის და კარ გ ვა და ა.შ.*29

რაც შე ე ხე ბა სა ჯა რო გან ხილ ვის უფ ლე ბას, 
ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა სა მარ თ
ლო პრაქ ტი კის თა ნახ მად, შე საძ ლე ბე ლია ვი
დე ო კონ ფე რენ ცი ით სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 
წარ მარ თ ვი სას პრე სის წარ მო მად გენ ლებს ან 
სხვა პი რებს ერ თის მხრივ, მი ე ცეთ შე საძ ლებ

რის ვი დე ო სიგ ნა ლე ბის და შიფ ვ რით, მი სი და
ტა ცე ბი სა გან და სა ცა ვად*23 და ა.შ.) და მე ო რეს 
მხრივ, ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ე ბის პროგ რა მე ბის 
დე ტა ლუ რად ათ ვი სე ბით / გა დამ ზა დე ბის პროგ
რა მე ბით (ევროსაბჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ
ბ ლე ის 2015 წლის 10 ნო ემ ბ რის დო კუ მენ ტ ში 
(სასამართლოზე და ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვ
დო მო ბა: პო ტენ ცი ა ლი და გა მოწ ვე ვე ბი), მა
გა ლი თად, მი თი თე ბუ ლი ა, რომ ად ვო კა ტე ბი, 
მო სა მარ თ ლე ე ბი და სა სა მარ თ ლოს თა ნამ შ
რომ ლე ბი უნ და გა ეც ნონ პი რის პირ და კითხ ვი
სა და ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით და კითხ ვის გან ს
ხ ვა ვე ბებს. პი რი, რო მე ლიც აძ ლევს ჩვე ნე ბას 
ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით ძი რი თა დად უყუ რებს 
კომ პი უ ტე რის ეკ რანს, რა თა და ი ნა ხოს სხვა მო
ნა წი ლე ე ბი და არ იყუ რე ბა კა მე რა ში, რაც გა
მო რიცხავს თვა ლით კონ ტაქ ტის სა შუ ა ლე ბას 
და ა.შ.*24). 

ვიდეოკონფერენციით 
მოწმეების დაკითხვა უფრო 
ხშირია სამოქალაქო საქმეების 
განხილვისას .
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ლო ბა მი ვიდ ნენ სა სა მარ თ ლო სხდო მის დარ
ბაზ ში, სა ი და ნაც მი ა დევ ნე ბენ თვალს სა სა მარ
თ ლო პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბას ან მოთხოვ ნის 
შემ თხ ვე ვა ში, მი ი ღონ ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ა ში 
ჩარ თ ვის შე სა ბა მი სი მოწ ვე ვა. ამას თან, ისე ვე 
რო გორც სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში დას წ რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია მო სა მარ თ ლის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით შე იზღუ დოს იმ პირ თა რა ო
დე ნო ბა, რომ ლე ბიც უნდა ჩა ერ თონ ვი დე ო კონ
ფე რენ ცი ის პროგ რა მა ში*30. 

უსაფ რ თხო ე ბი სა და წეს რი გის დაც ვის მიზ ნე
ბი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია სა სა მარ თ ლოს მხრი
დან მოხ დეს პროგ რა მის გარ კ ვე უ ლი შე საძ
ლებ ლო ბე ბის დე აქ ტი ვა ცია პრო ცეს ზე დამ ს წ რე 
პი რე ბი სათ ვის (მაგალითად, ხმის გა მორ თ ვა, 
მი მო წე რის, დო კუ მენ ტის გა ზი ა რე ბის შეზღუდ
ვა, რე ა გი რე ბის (ხელის აწე ვის) ფუნ ქ ცი ო ნა ლის 
გა მორ თ ვა და ა.შ.).

ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით მოწ მის და კითხ ვას
თან და კავ ში რე ბით, მოწ მის ჩვე ნე ბის სან დო ო
ბის შე ფა სე ბი სას ამე რი კის სა სა მარ თ ლო ე ბი ყუ
რადღე ბას ამახ ვი ლე ბენ შემ დეგ გა რე მო ე ბებ ზე: 

1. იყო თუ არა ჩვე ნე ბა მი ცე მუ ლი ფი ცის ქვეშ; 
2. იყო თუ არა ჯვა რე დი ნი და კითხ ვის შე საძ

ლებ ლო ბა;
3. იყო თუ არა მოწ მის ქმე დე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბა; 
4. არ სე ბობს თუ არა ან გა ი ზარ და თუ არა რის კი 

იმი სა, რომ მოწ მე არას წო რად და ა და ნა შა უ
ლებ და უდა ნა შა უ ლო ბრალ დე ბულს მის გან 
გან ცალ კე ვე ბით ჩვე ნე ბის მი ცე მის დროს. 
აშშს სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის თა ნახ მად, 
ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ის დროს პრო კუ რა ტუ რის 
მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი მოწ მის და კითხ ვი სას,  
ვი დე ო გა და ცე მის შემ თხ ვე ვი თი და უმ ნიშ ვ ნე
ლო გა მო სა ხუ ლე ბის სტა ტი კუ რო ბის მსგავ სი 
შე ფერ ხე ბე ბი და დრო ში მცი რედ და ყოვ ნე
ბე ბი კითხ ვებ სა და პა სუ ხებს შო რის არ გა
მო რიცხავს ჯვა რე დი ნი და კითხ ვის ეფექ ტუ
რო ბას ან არ ხელ ყოფს მსა ჯუ ლე ბის მი ერ 
მოწ მის ქმე დე ბის სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბას*31. 
ამას თან, ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით მოწ მე ე ბის 
და კითხ ვა უფ რო ხში რია სა მო ქა ლა ქო საქ
მე ე ბის გან ხილ ვი სას*32.

დის ტან ცი უ რი  
სა მარ თალ წარ მო ე ბა

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა სა მარ თ
ლო პრაქ ტი კა ში ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია 
ასე ვე და ზა რა ლე ბუ ლე ბის ვი დე ო კონ ფე რენ
ცი ით და კითხ ვის სა კითხებ ზე. სა სა მარ თ ლოს 
პრაქ ტი კის თა ნახ მად, და ზა რა ლე ბუ ლის მი ერ 
ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით ჩვე ნე ბის და საშ ვე ბო ბა 
არ ხელ ყოფს ბრალ დე ბუ ლის კონ ფ რონ ტა ცი ის 
უფ ლე ბას*33. მცი რეწ ლო ვა ნი სექ სუ ა ლუ რი ძა
ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ბავ შ ვის და კითხ ვა აშშს 
სა სა მარ თ ლომ გა მარ თ ლე ბუ ლად ჩათ ვა ლა 
ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ის გა მო ყე ნე ბით, ვი ნა ი დან 
სხდო მა ზე ჩვე ნე ბის მი ცე მა გა მო იწ ვევ და ბავ
შ ვის სე რი ო ზულ ემო ცი ურ ტან ჯ ვას და მას არ 
ექ ნე ბო და გო ნივ რუ ლად კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ
ლებ ლო ბა (მსგავსი პრაქ ტი კა არ სე ბობს კა ლი
ფორ ნი ა ში, ფლო რი და ში, ნიუ ჯერ სი ში, მა სა ჩუ
სეტსი)*34.

ამას თან, გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში, აშ შ  ში 
დად გე ნი ლია გარ კ ვე უ ლი კა ტე გო რი ის პირ
თა სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ზე გა მოცხა დე ბის სა
ჭი რო ე ბა. მა გა ლი თად, სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნის 
სხდო მა ზე ბრალ დე ბუ ლის დას წ რე ბა ჩა ით ვა ლა 
აუცი ლე ბელ სა ჭი რო ე ბად*35. პრობ ლე მა ტუ რად 
ჩა ით ვა ლა ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ით ნივ თი ე რი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მოკ ვ ლე ვის სა კითხი*36. 

ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, უსაფ რ თხო
ე ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე წა ხა ლი სე ბუ
ლია პა ტიმ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით სა მო ქა ლა ქო 
საქ მე ე ბის ვი დე ო კონ ფე რენ ცი ე ბით გან ხილ ვა. 
მსგავ სი მიდ გო მა არის სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ში 
პა ტი მარ მოწ მე ებ თან მი მარ თე ბი თაც (თუმცა, ამ 
შემ თხ ვე ვა შიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია პა ტიმ
რის გაქ ცე ვის რის კი, სა სა მარ თ ლო სა და ცი ხის 
და შო რე ბა, ტექ ნო ლო გი ის ხა რის ხი, პა ტიმ რის 
სარ ჩე ლის სირ თუ ლე და ა.შ.)*37.

შე სა ბა მი სად, თა ნა მედ რო ვე გან ვი თა რე ბის 

*30 United States District Court, Northern District of California, 
official website;

*31 In Minnesota v. Sewell (595 N.W.2d 207 (Minn. 1999)) the 
State Supreme Court of Minnesota; United States v. Gigante, 
166 F.3d 75, 80 (2nd Cir. 1999);

*32  Videoconferencing in the Courtroom: Benefits, Concerns and 
How to move forward, Daniel Devoe and Sarita Frattaroli;

*33 Harrell v. Florida (709 So.2d 1364 (Fla. 1998));

*34 Maryland v. Graig, 497 U.S. 836 (1990);

*35  United States v. Navarro (169 F.3d 228 5th Cir. 1999); United 
States v. Lawrence (248 F.3d 300 (4th Cir. 2001);

*36 Videoconferencing in the Courts: An Exploratory Study of 
Videoconferencing Impact on the Attorney-Client Relationship 
in Massachusetts. A dissertation presented By Eric T., North-
eastern University Boston, 2015;

*37 Videoconferencing in the Courtroom: Benefits, Concerns and 
How to move forward, Daniel Devoe and Sarita Frattaroli;

პი რო ბებ ში, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ
ვა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში გარ და უ ვა
ლი პრო ცე სი ა, თუმ ცა, სა ჭი როა სიფ რ თხი ლის 
გა მოვ ლე ნა, რა თა ამ პრო ცე სის ხე ლოვ ნუ რად 
დაჩ ქა რე ბამ არ ხელ ყოს სა მარ თ ლი ა ნი სა სა
მარ თ ლოს უფ ლე ბა. ამას თან, სა ერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კა გვთა ვა ზობს ყვე ლა იმ გა მოწ ვე ვას 
და შე საძ ლებ ლო ბას, რაც უნ და იქ ნეს გათ ვალ
სი წი ნე ბუ ლი და თა ვის მხრივ, გვიჩ ვე ნებს, რომ 
დის ტან ცი უ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბის და ნერ გ ვი
სათ ვის არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი უმე ტეს შემ თხ
ვე ვა ში დაძ ლე ვა დია და შე საძ ლე ბე ლია კონ
სენ სუ სის მიღ წე ვა იმ სა კითხებ ზე, საქ მე ებ სა თუ 
პრო ცე სის სტა დი ებ ზე, რო მელ თა დის ტან ცი უ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბით ჩა ტა რე ბაც არ და აბ რ კო ლებს 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა თა ნა დოდ გან ხორ ცი ე
ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი კი სა ჭი რო ებს გარ კ ვე უ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და 
საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში მის ასახ ვას. 

თანამედროვე განვითარების 
პირობებში, ახალი 
ტექნოლოგიების დანერგვა 
მართლმსაჯულების სისტემაში 
გარდაუვალი პროცესია
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შე სა ბა მი სად, კონ ფ ლიქ ტ ში ჩარ თუ ლი მხა
რე ე ბი მუ დამ ცდი ლობ დ ნენ მო ე ძი ე ბი ნათ ის 
გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი, რაც მათ კონ ფ ლიქტს, 
ნაც ვ ლად გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი პრო ცე სი სა და 
და მა ტე ბი თი ფი ნან სუ რი რე სურ სის ხარ ჯ ვი სა, 
უფ რო ეფექ ტუ რად გა დაწყ ვეტ და და მათ შო
რის შე ამ ცი რებ და რის კებს*2, და ვის მხა რე ებს 
შე უ ნარ ჩუ ნებ და ერ თ მა ნეთ თან შემ დ გო მი ურ
თი ერ თო ბის გაგ რ ძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას*3, 
რაც რო გორც წე სი, შე უძ ლე ბე ლია გა ხან გ რ ძ
ლი ვე ბულ და არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი სა სა მარ
თ ლო საქ მის წარ მო ე ბის დროს*4, თუმ ცა ობი ექ
ტუ რო ბა მო ითხოვს, ამ ეტაპ ზე ვა ღი ა როთ, რომ 
კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მხა რე ებს შო რის და ვის 
გა დაწყ ვე ტის უფ რო გავ რ ცე ლე ბუ ლი ფორ მა 
სა სა მარ თ ლო საქ მის წარ მო ე ბა ა, ვიდ რე მი სი 
რო მე ლი მე ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბით მხა
რე ებს შო რის და ვის გა დაწყ ვე ტის მცდე ლო ბა*5.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ყვე ლაფ რის ფონ ზე 
სა ხელ მ წი ფო ებ რი ვი ინ ტე რე სიც თან ხ ვედ რი 
იყო და არის იმ სა ჭი რო ე ბი სა, რა ზეც ზე მოთ 
ვსა უბ რობთ, რად გან ერ თის მხრივ, მსგავ სი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბით, სა სა მარ თ
ლო ხე ლი სუფ ლე ბას მას თან აკუ მუ ლი რე ბუ ლი 
და მიმ დი ნა რე საქ მის წარ მო ე ბე ბის ერ თ გ ვა რი 
გან მუხ ტ ვის სა შუ ა ლე ბა  ეძ ლე ვა, ხო ლო მე ო
რე მხრივ, სრულ დე ბა დი დი სო ცი ა ლუ რი ფუნ
ქ ცი ა, რო დე საც მხა რე ე ბი სა სა მარ თ ლოს ნაც ვ
ლად, სხვა კა ნო ნი ე რი გზე ბით და ვის ამო წურ
ვის მცდე ლო ბი სას უფ რო მე ტად ინარ ჩუ ნე ბენ 
ერ თ მა ნეთ თან ურ თი ერ თო ბის რე სურს, რად გან 
ამ ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბით 
მხა რე ებს შო რის მო გე ბუ ლი და წა გე ბუ ლი მხა
რის სინ დ რო მი მათ არ ეუფ ლე ბათ, რაც უად
ვი ლებთ სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს და 
ბიზ ნესს, ორ მა გად, კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მე ო რე 
მხა რეს თან გა აგ რ ძე ლონ თა ნაცხოვ რე ბა თუ 
საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბის ქო ნა. სხვა სიტყ ვე ბით 
რომ ით ქ ვას, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რეს
შია მაკ რო დო ნე ზე, ასე ვე თი თო ე უ ლი და ვის 
მხა რის ინ ტე რეს შია მიკ რო დო ნე ზე*6 გა მო ი ნა
ხოს დრო ის და ფი ნან სე ბის კუთხით ეფექ ტუ რი, 
და ვის გა დაწყ ვე ტის ისე თი მე ქა ნიზ მი, რო მე
ლიც მის ცემს მხა რე ებს, მათ შო რის, რა თქმა 

ირაკლი ყანდაშვილი 

სამართლის დოქტორი, პროფესორი

სსიპ „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ 
თავმჯდომარე; სსიპ „საქართველოს ადვოკატთა 
ასოციაციის“ საგანმანათლებლო საბჭოს თავმჯდომარე

და ვის გა დაწყ ვე ტის  
ახა ლი მე ქა ნიზ მი:  
მე დი ა ცია

თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა გან სა კუთ რე ბით მიდ რე
კი ლია და ვე ბი სად მი, რაც ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევს სა სა მარ
თ ლოს გა დატ ვირ თუ ლო ბას სარ ჩე ლე ბით, გა ნა პი რო ბებს 
გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბულ და დრო ში გა ჭი ა ნუ რე ბულ მარ თ ლ
მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მას და მო და ვე მხა რე ე ბის ფი ნან სურ 
და ნა ხარ ჯებს*1 და ვის მა ხა სი ა თე ბე ლი და ძა ბუ ლო ბის, ნერ
ვი უ ლო ბის, ფი ზი კუ რი და ემო ცი უ რი დეს ტა ბი ლი ზა ცი ის, 
და ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი დრო ის და ფი ნან სე ბის და ნა
ხარ ჯის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ზო გა დო ე ბა და სა მე წარ მეო 
სუ ბი ექ ტე ბი მუ დამ ფიქ რობ დ ნენ და დღე საც ფიქ რო ბენ თუ 
რო გორ და რა მე ქა ნიზ მე ბით მო ა ხერ ხონ მა თი მიმ დი ნა რე 
კონ ფ ლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ის გა ნე იტ რა ლე ბა, და ძა ბუ ლო ბის 
კე რე ბის ეფექ ტუ რი ჩახ შო ბა და იმის მო ხერ ხე ბა, რომ ურ
თი ერ თო ბე ბი კონ ფ ლიქ ტის მე ო რე მხა რეს თან გაგ რ ძელ
დეს ჰარ მო ნი უ ლად. 

*1 Esplugues C., Marquis L., New Developments in Civil and 
Commercial Mediation, Springer, Vol. 6, 2015, 2.

*2 Poon G.P., The Corporate Counsel’s Guide to Mediation, 
First Chair Press, American Bar Association, United States 
of America, 2010, 9.

*3 იქვე, 100.

*4 Alexander N., International and Comparative Mediation, 
Wolters Kluwer, 2009, 1.

*5 Pfisterer T., Einigung und Mediation in Posch W., Schleifer 
W., Ferz S., Konfliktlosung im Konsens, Schiedsgericht-
barkeit, Diversion, Mediation, Leykam BuchVerlag, Graz, 
2010, 78.

*6 Steffek F., Mediation, in The Max Planck Encyclopedia of 
European Private Law, Volume II, Basedow J., Hopt J.K., 
Zimmermann R., Stier A., Oxford University Press, Oxford, 
2012, 1163.

*7 Genn H., Judging Civil Justice, Cambridge University 
Press, New York, 2010, 80.

*8 De Palo G., Trevors M.B., Arbitration and Mediation in the 
Southern Mediterranean Countries, Kluwer Law Interna-
tional, 2007, 15.

უნ   და, სა  ხელ   მ   წი  ფოს,  რე  სურ   სე  ბის რე  ა  ლუ  რად 
და  ზოგ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბას და იქ   ნე  ბა სო  ცი  ა  ლუ  რი 
მშვი  დო  ბის წი  ნა  პი  რო  ბა.

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მო ქა ლა ქე ებს შო
რის თუ პი რებს შო რის არ სე ბუ ლი სა მარ თ ლებ
რი ვი და ვის კა ნო ნი ე რი აღ მოფხ ვ რის სის ტე მის 
შექ მ ნა სა ხელ მ წი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა ა. შე სა ბა
მი სად, და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა
შუ ა ლე ბე ბის შექ მ ნა (რაც ერ თ გ ვა რი კრებ სი თი*7 
სა ხელ წო დე ბაა სხვა დას ხ ვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე
ქა ნიზ მი სა), ორ გა ნი ზე ბა და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი
ზა ცია, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ*8 ორ კეს ტ რი რე ბუ ლი 
პრო ცე სი უნ და იყოს ნე ბის მი ერ დე მოკ რა ტი ულ 
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სა ხელ მ წი ფო ში შე სა ბა მი სად, მარ ტი ვია ლო გი
კა, რად გან სა ხელ მ წი ფო წარ მო ად გენს და ვის 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის სერ ვი სე ბის რე
ა ლურ მიმ წო დე ბელს მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის, 
სა სა მარ თ ლო, თა ვის მხრივ, რო გორც სა ხელ
მ წი ფო ხე ლი სუ ფა ლი, ვალ დე ბუ ლია იმ სა მარ
თ ლებ რი ვი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა ზე, რაც არის 
და კავ ში რე ბუ ლი და ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა
ლე ბე ბის გა მარ თულ საქ მი ა ნო ბას შე უწყოს ყო
ველ მ ხ რივ ხე ლი*9, თუმ ცა, ეს არ უნ და გახ დეს 
სა სა მარ თ ლოს თ ვის მი მარ თ ვის და სა სა მარ თ
ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა რან ტი რე ბუ ლი და 
აღი ა რე ბუ ლი უფ ლე ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი*10.

დღე ი სათ ვის მე დი ა ცია წარ მო ად გენს ყვე
ლა ზე სწრა ფად გან ვი თა რე ბად და ვის გა დაწყ
ვე ტის ალ ტერ ნა ტი ულ სა შუ ა ლე ბას მსოფ ლი ო
ში*11 რო მელ საც ახა სი ა თებს მე სა მე*12 და მო უ კი
დე ბე ლი, მი უ კე რძო ე ბე ლი და ნე იტ რა ლუ რი პი
რის ჩარ თუ ლო ბით*13, კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი და 
სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი პრო ცე სის ფარ გ ლებ ში*14 
კონ ფ ლიქ ტის მხა რე ე ბი სათ ვის და ვის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის 
დე ლე გი რე ბა, რაც მე დი ა ცი ის ევ რო პუ ლი*15 და 
არამ ხო ლოდ აღ ქ მის მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი 
თვი სე ბა ა. მე დი ა ცია კონ ფ ლიქ ტის რე გუ ლი
რე ბის ეფექ ტურ ალ ტერ ნა ტი ულ ინ ს ტ რუ მენტს 
წარ მო ად გენს*16.

მე დი ა ცი ის დამ კ ვიდ რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნია 
მხა რე ებს მი ე ცეთ შე საძ ლებ ლო ბა მა თი ინ ტე რე
სე ბის თ ვის სა უ კე თე სო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და
ას რუ ლონ და ვა და აღ მოფხ ვ რან კონ ფ ლიქ ტი 

სა კუ თა რი ხე ლით*17, რა დრო საც უბ რა ლოდ კი 
არ ას რუ ლე ბენ მე ო რე მხა რეს თან და ვას, არა
მედ, მხა რეს თან საქ მი ა ნი თუ პი რა დი ურ თი ერ
თო ბის სა მო მავ ლოდ ცი ვი ლურ ფორ მებ ში გაგ
რ ძე ლე ბის წი ნა პი რო ბას ქმნი ან, რა შიც მე დი ა
ცია რე ა ლუ რად ეხ მა რე ბა მხა რე ებს*18, რად გან 
მე დი ა ცი ის დროს ის კი არ უნ და გა ირ ჩეს, თუ 
ვინ რა გა ა კე თა წარ სულ ში, არა მედ მხა რე ებ მა 
უნ და სა უ კე თე სო გა მო სა ვა ლი მო ი ძი ონ არ სე ბუ
ლი ჩი ხუ რი სი ტუ ა ცი ი დან, რა თა გაგ რ ძელ დეს 
სა მო მავ ლო ურ თი ერ თ ბა მა თი ინ ტე რე სე ბის 
შე სა ბა მი სად*19; მე დი ა ცია ეხ მა რე ბა მხა რე ებს 
თვით გა მორ კ ვე ვა ში, მო და ვე მხა რე ე ბის ერ თ
მა ნე თი სად მი მოთხოვ ნე ბის რე ა ლუ რი მი ზე ზე
ბის და მიდ გო მის ამოც ნო ბა ში*20. იური დი ულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში მე დი ა ცია ხში რად „მომავალზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი პრო ცე სის*21“ სა ხე ლით მო იხ
სე ნი ე ბა*22; მე დი ა ცია იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას მხა
რე ებ მა ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი*23 შე დე გი მი ი ღონ 
პრო ცე სის წარ მა ტე ბით წარ მარ თ ვის და დას
რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მით უფ რო, რომ მე დი ა
ცი ის გა მო ყე ნე ბა კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მხა რე ებს 
და ვის ნე ბის მი ერ ეტაპ ზე შე უძ ლი ათ, თუმ ცა გა
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ რაც უფ რო ად რე
ულ*24 სტა დი ა ზე მოხ დე ბა მე დი ა ცი ის ინი ცი რე
ბა, მით უფ რო მა ღა ლია და ვის შე თან ხ მე ბით 
დას რუ ლე ბის პერ ს პექ ტი ვა*25.

მე დი ა ცი ის მეშ ვე ო ბით მხა რე ე ბი ცდი ლო ბენ 
სა კუ თა რი სი მარ თ ლე შე ა თან ხ მონ ერ თ მა ნეთ
თან*26, რა თა სა მარ თ ლის ნორ მებ მა არ გა
დაწყ ვი ტოს ის, რაც მათ მი აჩ ნი ათ, რომ არის 
სწო რი, რად გან კარ გად მო ეხ სე ნე ბა ყვე ლას, 

რომ რიგ შემ თხ ვე ვა ში სა მარ თ ლი ა ნო ბა და 
კა ნო ნი ე რე ბა არ არის თან ხ ვედ რი თე ზე ბი, შე
სა ბა მი სად, მე დი ა ცი ის გა მო ყე ნე ბით მხა რე ე ბი 
სწო რედ სა კუ თა რი სი მარ თ ლის და ფიქ სი რე ბას 
ცდი ლო ბენ შე თან ხ მე ბის გზით, ხო ლო რამ დე
ნად არის ეს სა მარ თ ლი ა ნი*27 ორი ვე მხა რის თ
ვის, ამა ზე სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მხა რე
ე ბის მი ერ არის მი სა ღე ბი, ზო გა დად სა მარ თ
ლი ა ნო ბა მე დი ა ცი ის ცნე ბის მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სტან დარ ტი ა*28.

მე დი ა ცი ის სწო რედ აღ ქ მის თ ვის მნშვნე ლო
ვა ნია მხა რე ებს კარ გად ეს მო დეთ, რომ მე დი
ა ცი ით ისი ნი მუ დამ სარ გე ბელს იღე ბენ, კერ
ძოდ, შე საძ ლოა მე დი ა ცია კონ კ რე ტუ ლი შე
თან ხ მე ბით ვერ და ას რუ ლონ, თუმ ცა მათ იმა ზე 
კარ გად ეცო დი ნე ბათ კონ ფ ლიქ ტის მი ზე ზე ბის 
და და ვის შე სა ხებ, ვიდ რე ეს მე დი ა ცი ის დაწყე
ბამ დე იყო, რაც შე საძ ლოა შემ დ გომ ში გახ დეს 
წი ნა პი რო ბა და ვის დას რუ ლე ბის. შე სა ბა მი სად, 
მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბას მხა რე ე
ბის თ ვის ყო ველ თ ვის მო აქვს და დე ბი თი შე დე
გი, თუ მხა რეს ეს მის მე დი ა ცი ის ში ნა არ სი და 
იცის, თუ რო გორ გა მო ი ყე ნოს ის ინ ფორ მა ცი ა, 
რაც ამ პრო ცეს მა მის ცა მას*29. ხში რია ლი ტე
რა ტუ რა ში, რო დე საც მე დი ა ცი ას ახა სი ა თე ბენ 
ორი ვე მხა რის თ ვის მომ გე ბი ან პრო ცე სად (win
win Lősung*30), რად გან მე დი ა ცი ის სწო რი და 
ეფ ქ ტუ რი გა მო ყე ნე ბით ორი ვე მხა რეს შე უძ ლია 
სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლო შე თან ხ მე
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ბავ შ ვ ის 
უფლებათა 
კო დექ სი
ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი,  
რო გორც ცენ ტ რა ლუ რი ელე მენ ტი  
ბავ შ ვ თა უფ ლე ბა თა 
დაც ვის კუთხით

ჯერ კი დევ მე-19 სა უ კუ ნის და საწყის ში ინ-
გ ლი სე ლი მწე რა ლი ჩარლზ დი კენ სი რო-
მან ში „ოლივერ ტვის ტის თავ გა და სა ვა ლი“ 
აღ წერ და  ბავ შ ვ თა ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის, ბავ შ-
ვ თა მი მართ ძა ლა დო ბის და ბავ შ ვ თა უფ-
ლე ბე ბის ცენ ტ რა ლურ ელე მენტს. რო დე საც 
ოლი ვე რი ქა ლაქ ში ქურ დი ბი ჭე ბის გა რე-
მოც ვა ში აღ მოჩ ნ და და აიძუ ლებ დ ნენ ქურ-
დო ბას, მას და სახ მა რებ ლად ბა ტო ნი ბრა-
უნ ლოუ მო ევ ლი ნა,  რო მელ მაც ოლი ვერს 
უთხ რა, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმის შე სა-
ხებ, თუ რო გო რი იქ ნე ბო და მი სი მო მა ვა ლი, 
ერ თ პი როვ ნუ ლად და და მო უ კი დებ ლად 
მხო ლოდ მას უნ და მი ე ღო. ამ დე ნად, ბავ შ-
ვის თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა და მი სი გა მო ხატ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ბავ შ ვ-
თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით. 

სწო რედ ბავ შ ვ თა უფ ლე ბა თა დაც ვის მიზ ნით, 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა 2016 წელს მი ი
ღო არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
კო დექ სი, ხო ლო 2019 წელს კი ბავ შვის უფ
ლე ბა თა  კო დექ სი, რაც თა ვის მხრივ დი დი წინ 
გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია სა ქარ თ ვე ლო ში ბავ შ ვ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხით.

ბავ შვის უფ ლე ბა თა კო დექ სი შემ დეგ ძი რი
თად პრინ ციპს ეყ რ დ ნო ბა: ყვე ლა სა მარ თ ლებ
რი ვი და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პრო ცე დუ რა უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე
სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

არას რულ წ ლოვ ნის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი გუ
ლის ხ მობს არას რულ წ ლოვ ნის უსაფ რ თხო ე ბის, 
კე თილ დღე ო ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის დაც ვის, გა
ნათ ლე ბის, გან ვი თა რე ბის, რე სო ცი ა ლი ზა ცი ა  
რე ა ბი ლი ტა ცი ი სა და სხვა ინ ტე რე სებს, რომ
ლე ბიც სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი სა და 
არას რულ წ ლოვ ნის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა ხა სი ა
თებ ლე ბის შე სა ბა მი სად, აგ რეთ ვე მი სი აზ რის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო დექ ს ში ნათ ლად 
არის გან საზღ ვ რუ ლი, თუ რა არის ბავ შ ვ თა სა უ
კე თე სო ინ ტე რე სი და სა ი დან გა მომ დი ნა რე ობს 

ის, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში რთუ ლია, გა ი მიჯ ნოს, თუ 
სად გა დის ზღვა რი, მა გა ლი თად, ბავ შ ვის ჯან მ
რ თე ლო ბის დაც ვა სა და თა ვი სუფ ლე ბას შო რის.

ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის კვალ დაკ
ვალ, იც ვ ლე ბა ადა მი ა ნე ბის ქცე ვა, რო მე ლიც 
სულ უფ რო და უფ რო და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა 
ელექ ტ რო ნულ მოწყო ბი ლო ბებ ზე, რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად, სმარ ტ ფო ნი. თი თქ მის ყო ვე ლი 
მე ო რე ბავ შ ვი ფლობს სმარ ტ ფონს და იყე ნებს 
სო ცი ა ლურ ქსე ლებს. მრა ვა ლი ურ თი ერ თ სა წი
ნა აღ მ დე გო კვლე ვა არ სე ბობს ბავ შ ვე ბის მხრი
დან სმარ ტ ფო ნე ბის და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებ
ზე, ასე ვე იმ საფ რ თხე ებ ზე, რაც ამ გა მო ყე ნე ბას 
ახ ლავს თან. ერ თი მხრივ, სა უ ბა რია სმარ ტ ფო
ნე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვებ ზე სას წავ ლო 

სულ ხან გვე ლე სი ა ნი

იურიდეული დახმარების სამსახურის 
დირექტორის მოადგილე

„ბავშვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სის  
დაც ვით ჩვენ ვემ სა ხუ რე ბით მთე ლი  
კა ცობ რი ო ბის ინ ტე რესს“  

კა როლ ბე ლა მი

„თუ ჩვენ გვინ და, მი ვაღ წი ოთ  
ნამ დ ვილ მშვი დო ბას სამ ყა რო ში,  
უნ და და ვიწყოთ ბავ შ ვე ბის გან“ 

კრე იგ კილ ბურ გე რი

ბავშვის უფლებათა  კოდექსი, 
დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია 
საქართველოში ბავშვთა უფლებების 
დაცვის კუთხით.
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მიზ ნე ბის თ ვის, ხო ლო მე ო რე მხრივ, იმ რის
კებ ზე, რა საც ხშირ შემ თხ ვე ვებ ში ძა ლა დობ რი
ვი, რა სის ტუ ლი თუ აგ რე სი უ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბას უკავ შირ დე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
ნა თე ლი ა, თუ რა სირ თუ ლე ებ თა ნაა და კავ ში
რე ბუ ლი, რომ ერ თი მხრივ, უზ რუნ ველ ყოთ ბავ
შ ვ თა თა ვი სუფ ლე ბა, შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ გა მო
ი ყე ნონ სმარ ტ ფო ნე ბი და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი 
და მე ო რე მხრივ, და ვიც ვათ ისი ნი მავ ნე ზე გავ
ლე ნე ბის გან. ამ მა გა ლი თის გა მო ყე ნე ბით, ნა
თე ლი ა, თუ რა კომ პ ლექ სუ რი პრო ცე სი ა, კონ
კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში სწო რად შე ფას დეს ბავ შ
ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი. 

არას რულ წ ლო ვან თა სა უ კე თე სო ინ ტე რე სი 
წარ მო ად გენს ასე ვე არას რულ წ ლო ვან თა მარ
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის კო დექ სის მთა ვარ პრინ ციპს, 
რაც იმას ნიშ ნავს, რომ სას ჯე ლის და ნიშ ვ ნის 
დროს, მით უფ რო, რო დე საც საქ მე ეხე ბა თა ვი
სუფ ლე ბის აღ კ ვე თას, მო სა მარ თ ლემ უნ და გა
ით ვა ლის წი ნოს არას რულ წ ლოვ ნის სა უ კე თე სო 
ინ ტე რე სი. 

რა თქმა უნ და, ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ ტე რე
სის გან საზღ ვ რა რთუ ლია სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
მი მარ თუ ლე ბი თაც. ბავ შ ვის უფ ლე ბა თა კო მი
ტე ტის მე10 კო მენ ტა რის მი ხედ ვით, ბავ შ ვის 
ჭეშ მა რი ტი ინ ტე რე სე ბის დაც ვა, კა ნონ დამ რ ღ
ვე ვი ბავ შ ვე ბის მი მართ გუ ლის ხ მობს, სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის ისე თი ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მე ბის 
შეც ვ ლას, რო გი რი ცაა რეპ რე სი ა/ დას ჯა. ნაც
ვ ლად რეპ რე სი ი სა და დას ჯი სა, უნ და მოხ დეს 

რე ა ბი ლი ტა ცი ის და აღ დ გე ნი თი მარ თ ლ მ სა ჯუ
ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა თქმა უნ და, სა ზო გა დო
ე ბის უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით.

ანა ლო გი უ რი მიდ გო მა აქვს გა ე როს ბავ შ ვის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის კონ ვენ ცი ა საც, სა დაც ყუ
რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ბავ შ ვის ინ ტე რე სე
ბის დაც ვა ზე, მას ზე ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბა თა გან
ხორ ცი ე ლე ბი სას.

ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა კო მი ტე ტის დი
რექ ტი ვე ბის მი ხედ ვით, ბავ შ ვის სა უ კე თე სო ინ
ტე რე სის დად გე ნის პრო ცეს ში უნ და გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი იქ ნას მი სი აზ რი; უზ რუნ ვე ყო ფი ლი 
იყოს მი სი თა ვი სუფ ლე ბე ბი; ცალ  ცალ კე უნ და 
იქ ნას შე ფა სე ბუ ლი მი სი ინ ტე რე სე ბი; უნ და და
ი ნერ გოს მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი მიდ გო მე ბი ინ
ტე რე სე ბი და სად გე ნად.

არას რულ წ ლო ვან თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
კუთხით, არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბის და ბავ შ ვ თა კო დექ სის მი ღე ბა უპი რო ბოდ 
წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ა, ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის კუთხით. უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ბო ლო 
სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი
თაც საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და გან რი დე ბი სა და 
მე დი ა ცი ის ინ ს ტი ტუ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა.

ორი ვე ინ ს ტი ტუ ტი წარ მო ად გენს აღ დ გე ნი
თი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ნა წილს. მი სი მი ზა ნი ა, 
კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყოფ მა მო ზარ დ მა 
აიღოს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ჩა დე ნილ ქმე დე ბა ზე 
და მო ახ დი ნოს სა ზო გა დო ე ბა ში სწრა ფი ინ ტეგ
რა ცი ა.

აღ დ გე ნი თი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის თ ვის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ა, რომ მოხ დეს რო გორც დამ ნა შა ვე
სა და და ზა რა ლე ბულს შო რის მო ლა პა რა კე ბა, 
აგ რეთ ვე სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა
ნის ანაზღა უ რე ბა. 

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
კო დექ სის მე ექ ვ სე თა ვი გან კუთ ვ ნი ლია არას
რულ წ ლოვ ნის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა
სუ ხის მ გებ ლო ბისგან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ
ლებ ლობი ს თ ვის. 

აღ დ გე ნი თი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის მი ზა ნია, 
ნაკ ლე ბად მძი მე ან მძი მე და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის 
შემ თხ ვე ვა ში მოხ დეს არას რულ წ ლოვ ნის რე სო
ცი ა ლი ზა ცი ა/ რე ა ბი ლი ტა ცი ა.

გან რი დე ბი სა და მე დი ა ცი ის პროგ რა მის მი
ზა ნია, გა მო ას წო როს კონ ფ ლიქ ტი თა და და ნა
შა უ ლით გა მოწ ვე უ ლი და ვა. მო ცე მუ ლი პროგ
რა მით სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი აც ნო ბი ე რებს სა
კუ თარ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, ქმე დე ბის მი ზე ზებს, 
ზე მოქ მე დე ბას სხვა ადა მი ან ზე.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ ინ ს ტი ტუ ტე ბის სა
შუ ა ლე ბით, და ზა რა ლე ბულს აქვს სა შუ ა ლე
ბა პი რის პირ შეხ ვ დეს კა ნონ ში კონ ფ ლიქ ტ თან 
მყოფ პირს, გა მო იწ ვი ოს მას ში ემო ცი ა, იმის 
აღ წე რით, თუ რა ტკი ვი ლი მი ად გა მას და ამით 
გა მო იწ ვი ოს დამ ნა შა ვე ში და ნა შა უ ლის გრძნო
ბის გან ვი თა რე ბა, რაც და ნა შა უ ლის ჩამ დე ნის 
რე სო ცი ა ლი ზა ცი ის თ ვის წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი
ჯი იქ ნე ბა.

კა ნონ ში კონ ფ ლიქ ტ თან მყოფ არას რულ წ
ლო ვანს აქვს სა შუ ა ლე ბა აუნაზღა უ როს და ზა
რა ლე ბულს მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი, შე უს რუ ლოს 
რა ი მე და ვა ლე ბა, მო ი ხა დოს ბო დი ში. რა თქმა 
უნ და, მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში დი დი პა სუ ხის მ გებ
ლო ბა აკის რია თა ვად მე დი ა ტორს, რო მელ მაც 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს მშვი დი ვი თა რე ბა და ემო
ცი ე ბის შე კა ვე ბა ზე იზ რუ ნოს. 

სას ჯე ლის, მით უმე ტეს, თა ვი სუფ ლე ბის მოკ
ლე ვა დი ა ნი აღ კ ვე თის ალ ტერ ნა ტი ვად უფ რო 
გა მარ თ ლე ბუ ლი და არას რულ წ ლოვ ნის სა უ
კე თე სო ინ ტე რეს ზე მორ გე ბუ ლია გან რი დე ბის 
ღო ნის ძი ე ბის გა მო ყე ნე ბა. 

არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა მი
მარ თუ ლი უნ და იყოს აღ ზ რ და ზე, გა მოს წო რე
ბა ზე და არა დას ჯა ზე. და დე ბი თად შე იძ ლე ბა 
შე ფას დეს კო დექ ს ში ჩა მოთ ვ ლი ლი გან რი დე
ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მე ლიც საკ მა ოდ ფარ თო 
შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა, არის მე ტად ზო გა

დი და მო ი აზ რებს გა ცი ლე ბით მეტს. 
აქ ვე შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ აღ დ გე ნი

თი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა გერ მა ნი ის მა გა ლით ზე. 
გერ მა ნი ის არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ
ლე ბა მთლი ა ნად ორი ენ ტი რე ბუ ლია აღ ზ რ და სა 
და გა მოს წო რე ბა ზე. შე სა ბა მი სად, დამ კ ვიდ რე
ბუ ლია ყვე ლა ნა ი რი ცნო ბი ლი სა შუ ა ლე ბა, რა
თა აცი ლე ბუ ლი იყოს ყვე ლა ზე მძი მე სას ჯე ლი ‒ 
თა ვი სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა. ხში რი ა, რომ კონ ფ
ლიქ ტი, რო მე ლიც და ნა შა უ ლის ჩა დე ნით მოხ
და, არ წყდე ბა სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა ნა ჩე ნის 
გა მო ტა ნის შემ დეგ. ამო სა ვალ ნორ მას ვხვდე
ბით გერ მა ნი ის სსკში, რო მე ლიც გან მარ ტავს, 
რომ ქმე დე ბის ჩამ დენ მა უნ და ეცა დოს მთლი ა
ნად და ნა წი ლობ რივ გა უ წი ოს და ზა რა ლე ბულს 
კომ პენ სა ცი ა. რაც შე ე ხე ბა გან რი დე ბას, გერ მა
ნი ის არას რულ წ ლო ვან თა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
კო დექ სი პრო კუ რორს აძ ლევს დის კ რე ცი ას, 
უარი თქვას სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რივ დევ ნა ზე, 
თუ გა ტა რე ბუ ლია აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი ღო ნის ძი
ე ბე ბი (მათ შო რის, და ზა რა ლე ბულ თან შე რი გე
ბა).

დას კ ვ ნის თ ვის შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ჩარლზ 
დი კენ სის რო მან ში „ოლივერ ტვის ტის თავ გა
და სა ვა ლი“, ოლი ვერ ტვის ტი შემ თხ ვე ვით, წიგ
ნის გამ ყიდ ვე ლის ჩვე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე გა და
ურ ჩა პა ტიმ რო ბას სას ტი კი მო სა მარ თ ლის გან. 
თუნ დაც ეს, მე19 სა უ კუ ნე ში და წე რი ლი რო მა
ნი გვაჩ ვე ნებს, რა ო დენ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღ დ
გე ნი თი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა. იმ ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, რო გო რი ცაა მე დი ა ცია 
და გან რი დე ბა მის ცემ და შანსს ოლი
ვერ ტვისტს და ბევრ სხვა ახალ გაზ რ
დას, რომ მო ი ნა ნი ონ და ნა შა უ ლი და 
სუფ თა ფურ ც ლი დან და იწყონ ცხოვ
რე ბა. 

არასრულწლოვანთა საუკეთესო 
ინტერესი წარმოადგენს 
არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების კოდექსის 
მთავარ პრინციპს. 
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ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო არ სე ბო ბის 
ისე თი ვე ხან გ რ ძ ლივ ის ტო რი ას ით ვ ლის, რო
გორ საც ჩვე ნი მრავ ლის მ ნახ ვე ლი სამ ყა რო. 
სა ზო გა დო ე ბა ში, მათ შო რის, იურის ტებ შიც, არ 
არ სე ბობს ერ თ გ ვა რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
აღ ნიშ ნულ სა სა მარ თ ლოს თან და კავ ში რე ბით. 
მას ჰყავს რო გორც მომ ხ რე თა, ასე ვე მო წი ნა
აღ მ დე გე თა მრა ვალ რიცხო ვა ნი არ მი ა, თუმ ცა 
მის სა სარ გებ ლოდ ყვე ლა ზე ძლი ე რი არ გუ მენ
ტი არის ის, რომ სა ზო გა დო ე ბას უნ და ჰქონ დეს 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის უშუ ა ლოდ გან ხორ ცი ე ლე
ბის უფ ლე ბა და ასე ვე ბრალ დე ბულს უნ და გა
აჩ ნ დეს უფ ლე ბა, რომ მი სი საქ მის გან ხილ ვა 
მი ან დოს მის სა ვე თა ნა მო ქა ლა ქე ებს. 

ჩე მი აზ რით, ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლოს 
აქ ტი უ რად ამოქ მე დე ბა ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რად 
შე უწყობს ხელს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის სა მარ თ
ლებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უკ ვე ათი წე ლი გა
ვი და სა ქარ თ ვე ლო ში ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა
მარ თ ლოს შე მო ღე ბი დან, მათ მი ერ გან ხი ლულ 
საქ მე თა რა ო დე ნო ბა სუ ლაც არაა შთამ ბეჭ და ვი 
და ხუ თი ათე უ ლის ფარ გ ლებ ში ა. უნ და აღი ნიშ
ნოს, რომ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
საქ მის გან ხილ ვა ში იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
სამ სა ხუ რის ად ვო კა ტებ საც თა ვი ან თი მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი წვლი ლი აქვთ შე ტა ნი ლი. მათ შო რის, 
თქვენს მო ნა მორ ჩილს.  ჩე მი მო ნა წი ლე ო ბით 
ნა ფიც მა მსა ჯუ ლებ მა სა მი საქ მე გა ნი ხი ლეს,  
ხო ლო კი დევ სამ საქ მე ზე ნა ფიც მსა ჯულ თა 
შერ ჩე ვის არა ერ თი სხდო მა გა ი მარ თა.

მსურს, თქვე ნი ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო ნა

ფიც მსა ჯულ თა მი ერ გან ხი ლულ ერ თ ერთ საქ
მე ზე. უნ და ით ქ ვას, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ნა ფიც 
მსა ჯულ თა ინ ს ტი ტუ ტის მო წი ნა აღ მ დე გე თა ერ თ  
ერ თი მთა ვა რი არ გუ მენ ტი გახ ლავთ ის, რომ 
არა გო ნივ რუ ლად დი დი დრო სჭირ დე ბა მათ 
შერ ჩე ვას, ვი ნა ი დან ნა ფი ცი მსა ჯუ ლო ბის კან
დი დატ თა უმ რავ ლე სო ბას არ სურს ამ პრო ცეს ში 
მო ნა წი ლე ო ბა და თვი თა ცი ლე ბას აცხა დე ბენ. 
ამ საქ მე ზეც ნა ფიც მსა ჯულ თა შერ ჩე ვის პრო ცე
დუ რა იმ გ ვა რად წა რი მარ თა, რომ კან დი დატ თა 
უმ რავ ლე სო ბას არ სურ და ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის 
მო ვა ლე ო ბის შეს რუ ლე ბა. თუმ ცა სუ რა თი კარ
დი ნა ლუ რად შე იც ვა ლა მას შემ დეგ, რო დე საც 
ისი ნი შე უდ გ ნენ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლის მო ვა ლე ო

„მსაჯული ის რჩეული კაცია, 
რომელსაც აბარია ჩვენი 
ქონება, ჩვენი ღირსება, ჩვენი 
სიცოცხლე, ჩვენი სული და ხორცი, 
ერთის სიტყვით, ჩვენი კაცური 
კაცობა, ჩვენი ადამიანობა. იგი 
განხორციელებული ნამუსია და 
განსახორციელებელი სინდისია 
მთელი ერისა, ერის უკეთეს 
კაცთაგან შეძლებისამებრ 
გაწმენდილი და კუთვნილ 
სიმაღლეზე დაყენებული.“

ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო არის ადა მი-
ან თა ჯგუ ფი, რო მე ლიც სა სა მარ თ ლო გან ხილ-
ვი სას გარ კ ვე ულ ფაქ ტებს დად გე ნი ლად აღი ა-
რებს და ამის სა ფუძ ველ ზე გა მო აქვს დას კ ვ ნა 
გან სას ჯე ლის ბრა ლე უ ლო ბა ზე. ის გუ ლის ხ მობს 
პი რის დამ ნა შა ვე ო ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტა-
ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას არა 
მარ ტო მო სა მარ თ ლის, არა მედ რი გი თი მო ქა-
ლა ქე ე ბის – ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო-
ბით. 

ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო მსოფ ლი ო-
ში საკ მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ტი ა, რომ-
ლის მი ზა ნი კონ კ რე ტულ საქ მე ზე სო ცი ა ლუ რად 
სა მარ თ ლი ა ნი და მო რა ლუ რად უმ წიკ ვ ლო გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ა. სა ქარ თ ვე ლო ში ნა-
ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო  თა ნა მედ რო ვე 
სა ხით 2010 წლის 1 ოქ ტომ ბ რი დან ამოქ მედ-
და. 10 წლის გან მავ ლო ბა ში ად ვო კა ტებს ნა ფიც 
მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო პრო ცე სებ ში მო ნა წი-
ლე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა და უგ-
როვ დათ. სა ინ ტე რე სო ა, რას ფიქ რო ბენ ისი ნი 
აღ ნიშ ნულ „ალტერნატიულ“ სა სა მარ თ ლო ზე, 
მის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებ ზე, თა ვი-
სე ბუ რე ბებ ზე.

გე ლა სი ორ დი ა,   
ქუ თა ი სის იური დი უ ლი  
დახ მა რე ბის ბი უ როს უფ რო სი:

დღემდე მახსოვს ნაფიც 
მსაჯულთა რეაქციები, მათი 
გამომეტყველება უემოციო
მდგომარეობიდან ნელ-ნელა 
იცვლებოდა ინტერესით 
სავსე თვალებით

ნა ფიც მსა ჯულ თა  
სა სა მარ თ ლო -  
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და ემო ცი ე ბის 
უდი დე სი კონ ცენ ტ რა ცი ის ად გი ლი
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ბე ბის შეს რუ ლე ბას და სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
საქ მის გან ხილ ვას. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი დი დი 
ინ ტე რე სით იყო გან წყო ბი ლი საქ მის გან ხილ
ვის პრო ცე სი სად მი. რო დე საც სა სა მარ თ ლოს 
სხდო მა რამ დენ ჯერ მე გა და ი დო, არ სე ბობ და 
რის კი, რომ საქ მის გან ხილ ვა ნა ფიც მსა ჯულ
თა მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო. 
რო გორც შემ დ გომ აღ მოჩ ნ და, მათ მო სა მარ თ
ლის თა ნა შემ წეს თან ჰქონ დათ კო მუ ნი კა ცია და 
არ კ ვევ დ ნენ, ხომ მი ე ცე მო დათ ამ საქ მის გან
ხილ ვის დას რუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

მსურს, ასე ვე გა ვიხ სე ნო ნა ფიც მსა ჯულ თა 
მი ერ გან ხი ლუ ლი პირ ვე ლი საქ მე და სავ ლეთ 
სა ქარ თ ვე ლო ში. რა თქმა უნ და, ძა ლი ან დი დი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბაა ნე ბის მი ერ საქ მე ში პირ ვე
ლო ბა. ძა ლი ან ბევ რი ვი ფიქ რე, სა ნამ ჩემ და
სა ცავ პირს მივ ცემ დი რჩე ვას ნა ფიც მსა ჯულ თა 
სა სა მარ თ ლოს არ ჩე ვას თან და კავ ში რე ბით.  
გა ო რე ბუ ლი გან ც და მქონ და ‒ ერ თი მხრივ, 
მინ დო და, რომ ახა ლი მი მარ თუ ლე ბით გა მო
მე ცა და სა კუ თა რი თა ვი, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
მარ თ ლაც უდი დე სი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მქონ და 
და სა ცა ვი პი რის მი მართ და ერ თი შეც დო მის 

დაშ ვე ბის უფ ლე ბა არ გა მაჩ ნ და. შე საძ ლო ა, 
შეც დო მა სა ბე დის წე რო აღ მო ჩე ნი ლი ყო. მახ
სოვს, სულ მცი რე 10ჯერ მა ინც დავ წე რე, წავ
შა ლე და თა ვი დან დავ წე რე შე სა ვა ლი სიტყ ვა 
და მი სი წარ მოთ ქ მის წინ ძა ლი ან ვღე ლავ დი, 
გან ვიც დი დი, თუ რო გორ წა რი მარ თე ბო და 
პრო ცე სი.

თუმ ცა, რო გორც კი წარ მოვ თ ქ ვი, „პატივ ცე
მულო ნა ფი ცო მსა ჯუ ლე ბო“, ყვე ლა ფე რი ნელ  
ნე ლა და ლაგ და და ნა ფიც მსა ჯუ ლებს შევ თა ვა
ზეთ საქ მის ვერ სია დაც ვის მხა რის პო ზი ცი ი დან. 
დღემ დე მახ სოვს ნა ფიც მსა ჯულ თა რე აქ ცი ე ბი, 
მა თი გა მო მეტყ ვე ლე ბა უემო ციო მდგო მა რე ო
ბი დან ნელ  ნე ლა იც ვ ლე ბო და ინ ტე რე სით სავ
სე თვა ლე ბით. შემ დ გომ ში ისი ნი უკ ვე მტკი ცე
ბუ ლე ბა თა გა მოკ ვ ლე ვის პრო ცეს ში აქ ტი უ რად 
მი მარ თავ დ ნენ მო სა მარ თ ლეს წე რი ლო ბი თი 
შე კითხ ვე ბით ‒ მათ თ ვის გა უ გე ბა რი სა კითხე
ბის და ზუს ტე ბის მიზ ნით. თით ქ მის რვა წე ლია 
გა სუ ლი ამ საქ მის გან ხილ ვის დას რუ ლე ბი დან 
და დღემ დე მახ სოვს ის ემო ცი ა, რო მე ლიც და
მე უფ ლა ნა ფიც მსა ჯულ თა მი ერ მი ღე ბუ ლი ვერ
დიქ ტის გა მოცხა დე ბი სას, რო დე საც მივ ხ ვ დი, 

რომ მათ ჩვე ნი, ანუ დაც ვის მხა რის მოთხოვ ნა 
და აკ მა ყო ფი ლეს და ბრალ დე ბის იმ ნა წილ ში, 
რო მე ლიც სა და ოდ მიგ ვაჩ ნ და, ბრალ დე ბუ ლი 
ერ თხ მად უდა ნა შა უ ლოდ ცნეს.

შემ დე გი საქ მე, რო მელ ზეც ნა ფიც მა მსა ჯუ
ლებ მა ერ თხ მად გა მო ი ტა ნეს გა მა მარ თ ლე
ბე ლი ვერ დიქ ტი, შე ე ხე ბო და ერ თ ერ თი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი თა ნამ დე ბო ბის 
პი რის მი ერ შე საძ ლო და ნა შა უ ლის ჩა დე ნას. 
საქ მის გან ხილ ვის დაწყე ბი დან ვე ვე ცა დე, რომ 
გა მო მეკ ვე თა მო ცე მულ საქ მე ში ბრალ დე ბის 
მხა რის მიკერ ძო ე ბა და საქ მის არაკ ვა ლი ფი
ცი უ რი გა მო ძი ე ბა, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და მთე ლი 
რი გი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის დაგ ვი ა ნე ბით 
ჩა ტა რე ბა ში და ა.შ. უნ და ვთქვათ, რომ დაც ვის 
მხა რემ სრუ ლად შეძ ლო და სა ხუ ლი მიზ ნის მიღ
წე ვა ‒ ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბი დარ წ მუნ დ ნენ მო ცე
მუ ლი საქ მის გა მო ძი ე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბებ ში და 
მათ სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბის თ ვის რე კორ დუ
ლად მცი რე, ერთ სა ათ ზე ნაკ ლებ დრო ში ერ
თხ მად მი ი ღეს გა მამ რ თ ლე ბე ლი ვერ დიქ ტი.

და საწყის ში ვახ სე ნე სა ზო გა დო ე ბის და მო კი
დე ბუ ლე ბა ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო სად
მი, რო მე ლიც არ გა მო ირ ჩე ვა ერ თ გ ვა როვ ნე
ბით და აღ ნიშ ნულ ინ ს ტი ტუტს ყავს, რო გორც 
მომ ხ რე ე ბი, ასე ვე მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი. ცხა დი ა, 
ორი ვე მხა რეს გა აჩ ნია სა კუ თა რი არ გუ მენ ტე ბი.

ჩე მი აზ რით, ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო 
უნ და იხი ლავ დეს ყვე ლა იმ საქ მეს, რო მელ ზეც 
სას ჯე ლის სა ხით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია თა ვი
სუფ ლე ბის აღ კ ვე თა. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ყვე
ლა გო ნი ერ ადა მი ანს შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნია 
სა ერ თო შე თან ხ მე ბა იმ სა კითხ თან და კავ ში რე
ბით, სა ჭი როა თუ არა ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა
მარ თ ლო, ამარ თ ლებს თუ არა სა ქარ თ ვე ლო ში 
ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო. ამ კითხ ვებს, 
ბუ ნებ რი ვი ა, აქვთ არ სე ბო ბის უფ ლე ბა, თუმ ცა, 
ჩე მი აზ რით, ჩვენ ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს 
უნ და გა მო ვუცხა დოთ ნდო ბა, რომ ისი ნი ღირ
სე უ ლად შეძ ლე ბენ  ერ თ მა ნე თი სა გან გა არ ჩი ონ 
მტყუ ა ნი და მარ თა ლი, ხო ლო მე ო რე ნა წილს 
ასე ვე უნ და მივ ცეთ უფ ლე ბა, რომ მათ თვი თონ 
აირ ჩი ონ, ვის მი ან დო ბენ მა თი ბე დის გა დაწყ
ვე ტას ‒ მო სა მარ თ ლეს თუ ნა ფიც მსა ჯუ ლებს. 

 

სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ის ტო რი
ა ში უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი თა რი ღია 2010 წლის 1 
ოქ ტომ ბე რი, რო ცა ქვე ყა ნა ში ნა ფიც მსა ჯულ თა 
სა სა მარ თ ლო ამოქ მედ და. პირ ველ ეტაპ ზე ნა
ფი ცი მსა ჯუ ლე ბი გა ნი ხი ლავ დ ნენ მხო ლოდ და
მამ ძი მე ბელ გა რე მო ე ბა ში ჩა დე ნი ლი გან ზ რახ 
მკვლე ლო ბის საქ მე ებს. შემ დ გომ ში, ნა ბიჯ  ნა
ბიჯ ფარ თოვ დე ბო და ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა
მარ თ ლოს მი ერ გან ხი ლულ საქ მე თა ოდე ნო
ბაც და ში ნა არ სიც.

სა ერ თო ჯამ ში,  ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ
ლოს გან ს ჯა დო ბის უფ რო მე ტად გა ფარ თო ე ბა 
ხელს შე უწყობს სა ზო გა დო ე ბა ში სა სა მარ თ ლო
სად მი  ნდო ბის ამაღ ლე ბას.

ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო არის დი დი 
გა მოწ ვ ვე ვა მხა რე ე ბის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით, 
ად ვო კა ტის თ ვის. ჯერ კი დევ კა ნო ნის ამოქ მე
დე ბამ დე გავ დი ო დით მომ ზა დე ბას ამ კუთხით, 
რად გან ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის წი ნა შე გა მოს ვ ლა 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი მხა
რის გან გან ს ხ ვა ვე ბულ უნა რებს მო ითხოვს.

გან სა კუთ რე ბულ აღი ნიშ ვ ნას იმ სა ხუ რებს 
ამე რი კის იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის ‒  ABAს რო
ლი ად ვო კა ტე ბის სა სა მარ თ ლო უნარ  ჩ ვე ვე ბის 
გან ვი თა რე ბის სფე რო ში. მქონ და პა ტი ვი, ვყო
ფი ლი ყა ვი ამ კურ სის მსმე ნე ლი და მოგ ვი ა ნე
ბით ტრე ნე რი. სწავ ლე ბი სას მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის 
პრა ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის სურ ვი ლით ვე ლო დე
ბო დით კა ნო ნის ამოქ მე დე ბას, რომ ლი თაც შე
საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და საქ მის გან ხილ ვა ნა ფი
ცი მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. 

სულ ხან კო მა ხი ძე 
თბი ლი სის იური დი უ ლი  
დახ მა რე ბის ბი უ როს უფ რო სი
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დღემ დე გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ნა ფიც მსა ჯულ
თა შერ ჩე ვის დრო ის ხან გ ძ ლი ვო ბა, რამ დე
ნი მე სა სა მარ თ ლო სხდო მა ჭირ დე ბა 12+2 
ნა ფი ცი მსა ჯუ ლის შერ ჩე ვას. ნა ფიც მსა ჯულ
თა შერ ჩე ვა ში მო ნა წი ლე ო ბით ბრალ დე ბულს 
ეძ ლე ვა შე საძ ლებ ლო ბა, თვი თონ აირ ჩი ოს 
„მოსამართლეები“, რომ ლებ საც ან დობს საქ
მის გა დაწყ ვე ტას. ნა ფიც მსა ჯულ თა შერ ჩე ვის 
პრო ცესს მუდ მი ვად თან სდევს ორ ჭო ფო ბა და 
ფიქ რი: იქ ნე ბა თუ არა მსა ჯუ ლი ობი ექ ტუ რი, 
ხომ არ არის საფ რ თხე, რომ მსა ჯუ ლი ად ვი
ლად მო ექ ცეს ვინ მეს გავ ლე ნის ქვეშ, ეყო ფა კი 
ძა ლა მსა ჯულს, რომ სი მარ თ ლის თ ვის და უ პი
რის პირ დეს უმ რავ ლე სო ბას...

მთა ვა რი კითხ ვა: რა თვი სე ბე ბია აუცი ლე ბე
ლი ნა ფი ცი მსა ჯუ ლის თ ვის?

პა სუ ხის თ ვის ერ თი უბ რა ლო მა გა ლი თიც გა
მოდ გე ბა:  თუ შევ ძე ლით ერ თი ისე თი მსა ჯუ

ლის შერ ჩე ვა მა ინც,  რო გო რიც წარ მოდ გე ნი
ლია ამე რი კულ ფილ მ ში „12 გან რის ხე ბუ ლი 
მა მა კა ცი“, მა შინ სა სა მარ თ ლოს ობი ექ ტუ რო
ბის იმე დი უნ და გვქონ დეს. ალ ბათ გახ სოვთ, 
ამ ფილ მ ში 11 მსა ჯუ ლი გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის სწრა ფად მი ღე ბას ითხოვს. 
მხო ლოდ ერ თი მსა ჯუ ლი ეწი ნა აღ მ დე გე ბა და 
არ გუ მენ ტებ ზე მსჯე ლობს. სა ბო ლო ოდ, ბრალ
დე ბულს ამარ თ ლე ბენ, რად გან წარ დ გე ნი ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ვ ლი ა ნი ანა ლი ზის შემ
დეგ, რწმუნ დე ბი ან ფაქ ტე ბის უზუს ტო ბა ში და 
არა საკ მა რი სო ბა ში. 

სწო რად შერ ჩე უ ლი მსა ჯუ ლი ორი ენ ტი რე ბუ
ლია არა საქ მის სწრა ფად დას რუ ლე ბა ზე, არა
მედ ფაქ ტე ბის დად გე ნა ზე და მტკი ცე ბუ ლე ბა თა 
საკ მა რი სო ბის შეს წავ ლა ზე. მსა ჯულს გა აზ რე
ბუ ლი უნ და ჰქონ დეს უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ
ფ ცია ‒ პი რი უდა ნა შა უ ლოდ ით ვ ლე ბა, ვიდ რე 

მი სი დამ ნა შა ვე ო ბა არ დამ ტ კიც დე ბა სა სა მარ
თ ლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა მამ ტყუ ნე
ბე ლი გა ნა ჩე ნით.

ამ მცი რე ხნის გან მავ ლო ბა ში ნა ფიც მსა ჯულ
თა ათამ დე სა სა მარ თ ლო სხდო მა ში მო მი წია 
მო ნა წი ლე ო ბა. ყო ვე ლი ახა ლი საქ მე ჩემ თ ვის 
ახა ლი გა მოწ ვე ვა და ახა ლი ემო ცი ე ბი ა, ყო ველ 
საქ მე ზე თა ვი დან მი წევს ნა წი ლობ რივ გაკ ვა
ლუ ლი გზის გავ ლა, მაგ რამ მა ინც, ახ ლი საქ მის 
მსვე ლე ლო ბა სი ახ ლე ე ბით და გა მოწ ვე ვე ბით 
არის დატ ვირ თუ ლი.

 მახ სოვს პირ ვე ლად, ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა
მარ თ ლო ზე გა მოს ვ ლი სას რო გო რი ემო ცი ე ბით 
ვი ყა ვი დატ ვირ თუ ლი.  დი დი პა სუ ხიმ გებ ლო
ბაა ‒ ურ ჩიო ბრალ დე ბულს, რომ მი სი საქ მის 
ბე დის გა დაწყ ვე ტა მი ან დოს ადა მი ა ნებს, რომ
ლებ საც ამ სფე რო ში გა მოც დი ლე ბა არ აქვთ, 
არ არი ან იურის ტე ბი და და სა ცა ვი ადა მი ა ნის 
ბე დი მსა ჯულ თა ემო ცი ურ გან წყო ბა ზეა და მო კი
დე ბუ ლი.... მახ სოვს, რო გო რი დი დი სიფ რ თხი
ლით ვარ ჩევ დით ნა ფიც მსა ჯუ ლებს, შეც დო მის 
უფ ლე ბა არ გვქონ და.

გა მორ ჩე უ ლად რთუ ლი და გან ც დე ბით დატ
ვირ თუ ლი იყო სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი, მოწ მე
ებს ვკითხავ დით უდი დე სი სიფ რ თხი ლით და 
ემო ცი ე ბით, რად გან ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის ყუ
რადღე ბა ზუს ტად იმ დე ტა ლებ ის თ ვის უნ და მიგ
ვეპყ რო, რა ზეც და სა ცა ვი ადა მი ა ნის მო მა ვა ლი 
იყო და მო კი დე ბუ ლი. შე სა ვა ლი და დას კ ვ ნი თი 
სიტყ ვე ბის წარ მოთ ქ მი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სიფ რ თხი ლით და ემო ცი ე ბით მივ მარ თავ დი ნა

ფიც მსა ჯუ ლებს. არ არის იოლი საქ მე, რომ  ნა
ფი ცი მსა ჯუ ლე ბი, რომ ლე ბიც უმე ტეს შემ თხ ვე
ვა ში, პირ ვე ლად იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას საქ მის 
გან ხილ ვა ში, და არ წ მუ ნო შე ნი პო ზი ცი ის ჭეშ
მა რი ტე ბა ში, ამას უამ რა ვი გა თე ნე ბუ ლი ღა მე 
სჭირ დე ბა... და ამ გა თე ნე ბუ ლი ღა მე ე ბის ბო
ლოს თუ შეძ ლებ სიტყ ვე ბის მოს მე ნას: ‒ „ნაფიც 
მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლომ ბრალ დე ბუ ლი დამ
ნა შა ვედ არ ცნო“, მიხ ვ დე ბი რომ შენს შრო მას 
ფუ ჭად არ ჩა უვ ლი ა. ამ სიტყ ვე ბის მოს მე ნის თ
ვის ღირს ად ვო კა ტო ბა და მე მქონ და პა ტი ვი, 
არა ერთ საქ მე ზე მო მეს მი ნა ეს სიტყ ვე ბი და მე
ნა ხა გა მარ თ ლე ბუ ლის თვა ლე ბი, რო მე ლიც შე
მოგ ც ქე რის რო გორც მშვე ლელს, უსა მარ თ ლო
ბის დამ მარ ცხე ბელ ოს ტატს.

დღეს ქარ თულ მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას ძა ლი ან 
სჭირ დე ბა ნა ფი ცი მსა ჯულ თა სა სა მარ თ ლო, არ 
არის საკ მა რი სი ნა ფი ცი მსა ჯუ ლე ბის გან ს ჯა დი 
საქ მე ე ბის გა სა ფარ თო ებ ლად გა დად გ მუ ლი 
ნა ბი ჯე ბი, ბრალ დე ბულს ყვე ლა საქ მე ზე უნ და 
ქონ დეს უფ ლე ბა თა ვი სი საქ მის ბე დი მი ან დოს 
ნა ფიც მსა ჯუ ლებს. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, სა
ხელ მ წი ფო უფ რო მე ტად ჩარ თავს სა ზო გა დო
ე ბას მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის პრო ცეს ში და სა ზო გა
დო ე ბაც უფ რო მე ტად იქ ნე ბა პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხა რის ხ ზე.

სა სა მარ თ ლო ის ად გი ლი ა, სა დაც სა მარ
თალს უნ და ვპო უ ლობ დეთ და სა მარ თ ლის ძი ე
ბა ში რაც უფ რო მე ტი საქ მე გა ნი ხი ლე ბა ნა ფი ცი 
მსა ჯუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, მით უფ რო ხა რის
ხი ა ნი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა გვექ ნე ბა ქვე ყა ნა ში.

თუ შევძელით ერთი ისეთი 
მსაჯულის შერჩევა მაინც,  
როგორიც წარმოდგენილია
ამერიკულ ფილმში  
„12 განრისხებული მამაკაცი“, 
მაშინ სასამართლოს
ობიექტურობის იმედი უნდა 
გვქონდეს.
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„დამნაშავეა“; „არ არის დამ ნა შა ვე“ ‒ 
უკ ვე მე ა თე წე ლია ეს პა სუ ხე ბი  ქარ თუ-
ლი სა სა მარ თ ლოს  დარ ბა ზებ ში ის მის. 
არცთუ ისე ხში რად, მაგ რამ მა ინც.  ამ 
მხრივ, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვი თა რე ბაა ქარ-
თულ თე ატ რ ში, სა დაც  სა სა მარ თ ლო ში 
ნა ფიც მსა ჯულ თა დე ბი უ ტამ დე ოთხი 
წლით ად რე ამა ვე  პა სუ ხე ბის გა ცე მა 
მსა ხი ო ბებს მო უ წი ათ. უკ ვე  მე-14 სე-
ზო ნი ა,  რუს თა ვე ლის თე ატ რის  სცე ნა-
ზე  12 მსა ხი ო ბი იკ რი ბე ბა, რა თა გა არ-
კ ვი ონ,  არის თუ არა დამ ნა შა ვე  მა მის 
მკვლე ლო ბა ში ბრალ დე ბუ ლი 18 წლის 
ახალ გაზ რ და ბი ჭი. „12 გან რის ხე ბუ ლი 
მა მა კა ცი“ ‒ ასე ჰქვია რუს თა ვე ლის თე-
ატ რის სპექ ტაკლს. სპექ ტაკ ლის პრე მი-
ე რამ  სტა ჟი ან მა ყუ რე ბელს  საბ ჭო თა 

პე რი ოდ ში გა მო სუ ლი ამა ვე სა ხელ წო-
დე ბის ფილ მი გა ახ სე ნა. საბ ჭო თა ადა-
მი ა ნებ ში  „12 გან რის ხე ბუ ლი მა მა კა ცი“  
მა შინ ვე ამე რი კუ ლი მარ თ მ სა ჯუ ლე ბის 
პრო პა გან დად იქ ცა. სა მარ თ ლი ა ნი 
მარ თლ მ სა ჯუ ლე ბის ერ თ გ ვარ პრო პა-
გან დად იქ ცა რუს თა ვე ლის თე ატ რის 
სპექ ტაკ ლიც. ჰენ რი ფონ დას, მარ ტინ 
ბალ სა მის, რო ბერტ ვე ბე რის  და ფილ მ-
ში მო ნა წი ლე სხვა ჰო ლი ვუ დე ლი ვარ ს-
კ ვ ლა ვე ბის მსგავ სად, ზუ რაბ ინ გო როყ-
ვას, მურ მან ჯი ნო რი ას, ლე ვან ხურ ცი ას, 
თე მი კო ჭი ჭი ნა ძეს  მო უ წი ათ  იმის ჩვე-
ნე ბა, თუ რა დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს  
მსა ჯუ ლის ერთ უბ რა ლო სიტყ ვას, რო-
მელ ზეც ადა მი ა ნის ყოფ ნა არ ყოფ ნაა 
და მო კი დე ბუ ლი.

ამე რი კული ფილ მის მთა ვა რი გზავ ნი ლი უმ
რავ ლე სო ბი სა და უმ ცი რე სო ბის, ძა ლა უფ ლე
ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის კონ ფ ლიქ ტი ა. რო
გორ შე იძ ლე ბა ერ თ მა ჩვე უ ლებ რივ მა ადა
მი ან მა თა ვი სი პრინ ცი პუ ლო ბით შეც ვა ლოს 
რე ა ლო ბა და მი აღ წი ოს წარ მა ტე ბას. ამე რი
კუ ლი ფილ მის ეს გზავ ნი ლე ბი არას დ როს ყო
ფი ლა უცხო  რო ბერტ სტუ რუ ას შე მოქ მე დე
ბის თ ვის. სტუ რუ ას სპექ ტაკ ლე ბი ხომ არა ერ
თხელ დამ ს გავ სე ბია სა სა მარ თ ლოს. გა სახ
სე ნებ ლად „კავკასიური ცარ ცის წრეც“ კმა რა.  
ამი ტომ მრა ვალ წ ლი ა ნი პა უ ზის შემ დეგ  არა ვის 
გაკ ვირ ვე ბია  რე ჟი სო რის სა სა მარ თ ლოს თან 
დაბ რუ ნე ბა, მათ შო რის, სპექ ტაკ ლის მე ო რე 
რე ჟი სორს რეზო ჩხა ი ძეს ‒ „თეატ რ ში ყო ველ
თ ვის დგე ბა სა კითხი, რა სპექ ტაკ ლი დავ დ გათ, 
რო გორ დავ დ გათ. რა ტომ ღაც მოგ ვი ვი და აზ
რად, ეს ფილ მი გად მოგ ვე კე თე ბი ნა სცე ნის
თ ვის.  რო ბი კოც თა ნახ მა იყო და ძა ლი ან მო
ე წო ნა ეს აზ რი, რომ  კი ნოს ცე ნა რი თეატ რ ში 
გად მოგ ვე ტა ნა. რო ბი კო ასეთ თე მებს ყო ველ თ
ვის დიდ ყუ რადღე ბას აქ ცევს. ამას ემა ტე ბო და 
ისიც, რომ მოქ მე დე ბა კი ნო ში ერთ სივ რ ცე ში, 
ერთ ოთახ ში ხდე ბა. ტექ ს ტიც ისე თი დი ნა მი უ
რია და დრა მა ტურ გი უ ლად ისე თი აწყო ბი ლი ა, 
რომ პირ და პირ ესა და გე ბო და სცე ნა ზე გად
მო ტა ნას. სტუ რუ ას ინ ტე რე სი პრო ცე სე ბი სად მი  
ალ ბათ შემ თხ ვე ვი თი არ არის,  თე ატ რა ლუ რი 
წარ მოდ გე ნის მსგავ სად, სა სა მარ თ ლო პრო
ცეს ზეც რო ლე ბი მკაც რა დაა გა ნა წი ლე ბუ ლი, 
ხო ლო სა სა მარ თ ლო დრა მა ტურ გი ა, თე ატ რა
ლუ რი წარ მოდ გე ნის მსგავ სად, ინ ტ რი გა ზე  და 
და ძა ბუ ლო ბა ზეა აგე ბუ ლი. კვანძს კი მო სა მარ
თ ლის გა ნა ჩე ნის ნაც ვ ლად თე ატ რ ში  გმი რის 
ფი ნა ლუ რი მოქ მე დე ბა  ხსნის. ალ ბათ ამი ტო

მა ცა ა, რომ მა ყუ რე ბელს  მოს წონს  და იზი დავს 
სა სა მარ თ ლო  პრო ცე სე ბი, რო გორც ტე ლე ვი
ზი ა ში, ასე ვე კი ნო სა და თე ატ რ ში.“

და ვით კვირ ცხა ლია  ‒ „უკ ვე მე თოთხ მე ტე  წე
ლი ა, რაც ეს სპექ ტაკ ლი ჩვენს რე პერ ტუ არ ში ა. 
უც ნა უ რი ა, მაგ რამ ყვე ლა და მე თან ხ მე ბა ‒ ჩე
მი კო ლე გე ბი, რომ მა ყუ რე ბე ლი ემა ტე ბა, კი არ 
აკ ლ დე ბა. თა ნაც, იქ არ არის რა ი მე რო მან ტი უ
ლი ის ტო რი ა, არ თა მა შობს ლა მა ზი ქა ლი, რო
მელ საც თა ვი სი მა ყუ რე ბე ლი ჰყავს. ყვე ლა ნი 
კა ცე ბი ვართ სცე ნა ზე 12ივე.  სულ მა ინ ტე რე
სებს და ვფიქ რობ, რა მოს წონს მა ყუ რე ბელს ამ 
სპექ ტაკ ლ ში, ისე თი რა დევს,  რომ ინ ტე რე სი 
არ ქრე ბა. არ გა მოვ რიცხავ, რომ კარ გი მსა
ხი ო ბე ბი თა მა შო ბენ და რე ჟი სო რე ბის დას მულ 
ამო ცა ნებს ალ ბათ კარ გად ვას რუ ლებთ, მაგ რამ 
გარ და ამი სა, სპექ ტაკლს ხომ სი ცოცხ ლის ხან
გ რ ძ ლი ვო ბის რა ღა ცა სხვა სა ი დუმ ლოც  აქვს. 
მე ვფიქ რობ, რომ ეს სა ი დუმ ლო დევს იმ გე
ნი ა ლურ დრა მა ტურ გი ა ში, რო მე ლიც ჩა დე ბუ ლი 
აქვს ავ ტორს.“

ზუ რაბ ინ გო როყ ვა ‒ „თუ არ ვცდე ბი, 2006 წე
ლი იყო, გა ზაფხულ ზე გვქონ და პრე მი ე რა და 
დღემ დე სრუ ლი ან შ ლა გით მი დის ეს სპექ ტაკ
ლი, მხო ლოდ ერ თხელ, მახ სოვს, 14 იან ვარს, 
რომ და ახ ლო ე ბით 300 კა ცი იყო, და ჩავ თ
ვა ლეთ, რომ დღეს მა ყუ რე ბე ლი არ გვყავ და. 
ისე გაგ ვა ნე ბივ რა ამ სპე ტაკ ლ მა, რომ ყვე ლა 
სპექ ტაკ ლი ან შ ლა გით მი დის. ან 600700 კა ცი, 
ან სრუ ლი ან შ ლა გი, კარ გი ა, რო ცა ისეთ სპექ
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ტაკ ლ ში თა მა შობ, მა ყუ რე ბელს, რომ არ ბეზ
რ დე ბა, პირ და პირ რომ გა ნიც დის, დროს რომ 
უძ ლებს და ამ სე ზონ ზე მე100 სპექ ტაკლს ვი
თა მა შებთ და სა ი უ ბი ლეო თა რი ღიც ექ ნე ბა ამ 
სპექ ტაკლს.“

ტრის ტან სა რა ლი ძე ‒ „ეს პი ე სა, სა ერ თოდ, 
კი ნოს ცე ნა რი ა. შე სა ნიშ ნა ვი ამე რი კუ ლი ფილ
მია გა და ღე ბუ ლი ამ სცე ნა რით და შე სა ნიშ ნა ვი 
მსა ხი ო ბე ბი თა მა შობ დ ნენ. ცო ტა კი ვი ფიქ რე, 
რად უნ დო დათ ამ პი ე სის დად გ მა თ ქო, მაგ
რამ რა ღაც წი ნას წარ მეტყ ვე ლუ რი იყო მა ინც 
ეს ყვე ლა ფე რი. მა შინ ჩვენ თან არ იყო ნა ფი ცი 
მსა ჯუ ლე ბი, შემ დეგ შე მო ვი და. ჰო და, და იწყო 
მუ შა ო ბა.  ძა ლი ან ჩვე უ ლებ რი ვად შევ ხ ვ დით 
რე პე ტი ცი ებს. დე ტექ ტი უ რი მო ტი ვე ბი ა, დე ტექ
ტი უ რი სი უ ჟე ტი, მა ყუ რე ბელს ით რევს ეს დე
ტექ ტი ვი, იქ ბი ჭი ა, რო მელ საც ბრალს დე ბენ 
მა მის მკვლე ლო ბა ში და ამ ბი ჭის ბე დი ძა ლი ან 
აინ ტე რე სებს  და მა ყუ რე ბელს ით რევს ეს სი უ
ჟე ტი. და შენ ამას თუ მსა ხი ო ბის ოს ტა ტო ბა საც 
მი აშ ვე ლებ და რა ღაც სა ინ ტე რე სოდ მი ა წო დებ 
ამ ინ ფორ მა ცი ას, მა ყუ რე ბე ლი, რა თქმა უნ და, 
ებ მე ბა.“

რე ჯი ნალდ რო უ ზის  ტე ლე პი ე სის ქარ თულ 
რე ა ლო ბა ზე მორ გე ბას რე ჟი სო რი რე ზო ჩხა ი
ძე 2006 წლის და საწყი სი დან შე უდ გა. სტუ რუა 
მხო ლოდ სპექ ტაკ ლის დას რუ ლე ბის ეტაპ ზე 
ჩერ თო, თუმ ცა  ამის მი უ ხე და ვად სპექ ტაკ ლ ში 
მა ინც კარ გად იკითხე ბა მი სი ხელ წე რა.  მა გა
ლი თად, მსა ხი ობ და თო ჩა ჩი ბა ი ას დღე საც კარ
გად ახ სოვს, თუ რა უთხ რა რე ჟი სორ მა  რო ლის 
უკეთ გა სახ ს ნე ლად ‒ „ეს იყო ჩე მი პირ ვე ლი 
სპექ ტაკ ლი ამ ხე ლა სცე ნა ზე, ამ ხე ლა რე ჟი სორ
თან და ასეთ მსა ხი ო ბებ თან ერ თად, სპექ ტაკ
ლამ დე 34 დღე იყო დარ ჩე ნი ლი. რო ცა რე პე
ტი ცი ე ბი დამ თავ რ და და ყვე ლა და ვი ძა რით, ბა
ტონ მა რო ბერ ტ მა და მი ძა ხა, ბა ჩო, ერ თი წუ თით 
დარ ჩი ო. რა არის იცი ო, იქ რომ გაქვს სცე ნა ო, 
მა მამ მოკ ლა შვი ლი ო, სი ცი ლი ხომ ატყ დე ბა ო, 
მაგ რად გა ი ცი ნე ო, აი ძა ლი ან ბევ რი იცი ნე ო, 
და სა ერ თოდ, მო დი ისე გა ა კე თე ო, რომ სპექ
ტაკ ლ ში ო, სა დაც მო ა ხერ ხებ, ბევ რი იცი ნო ო. 
ძა ლი ან ვი ფიქ რე ორი დღე, ძა ლი ან ვი ფიქ რე  
და მარ ტი ვად, რომ ვთქვათ, ჩვენ ენა ზე, რო ლი 

ფილ მის მსგავ სად, სპექ ტაკ ლ შიც  „12 გან
რის ხე ბულ მა მა კაც ში“ ახალ გაზ რ და კაცს 
მა მის მკვლე ლო ბა ში ედე ბა ბრა ლი. 11 მსა
ჯუ ლი უკ ვე მზა დაა გა მო ი ტა ნოს გა ნა ჩე ნი... 
ბრალ დე ბულს სიკ ვ დი ლით დას ჯი ან, რომ 
არა მე თორ მე ტე მსა ჯუ ლი, რო მე ლიც ჯერ 
აიძუ ლებს სხვებს და ეჭ ვ დ ნენ თა ვი ანთ არ გუ
მენ ტებ ში, მე რე კი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საც შე
აც ვ ლე ვი ნებს. სტუ რუ ას შე მოქ მე დე ბის მსგავ
სად, ეს თე მა დღემ დე აქ ტუ ა ლუ რია და არ 
კარ გავს ინ ტე რესს. მი თუ მე ტეს დღეს, რო ცა 
უმ რავ ლე სო ბის და უმ ცი რე სო ბის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა კვლავ რჩე ბა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე
ბის მთა ვარ პრობ ლე მად. დღემ დე გვეს მის 
მო  წო დე ბე ბი, სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზე, ერ თი ა ნო
ბა ზე, თუმ ცა ხში რად არ ვლა პა რა კობთ, რომ 
სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბას არა უმ რავ
ლე სო ბა, არა მედ უმ ცი რე სო ბა უწყობს ხელს, 
სწო რედ უმ ცი რე სო ბა მი უძღ ვის უმ რავ ლე
სო ბას სი მარ თ ლის კენ,  ისე რო გორც ეს „12 
გან რის ხე ბულ მა მა კაც ში ა“, რო ცა ერ თი ადა
მი ა ნის, პრინ ცი პუ ლი მსა ჯუ ლის პო ზი ცია გან
საზღ ვ რავს სა სიკ ვ დი ლოდ გან წი რუ ლი ადა
მი ა ნის ბედს.

2006 წელი იყო, გაზაფხულზე 
გვქონდა პრემიერა და  
დღემდე სრული ანშლაგით
მიდის ეს სპექტაკლი

ა ქე დან გავ ხ სე ნი. სი ცილ ში რა შე იძ ლე ბა ყო ფი
ლი ყო? კა ცი, რო მე ლიც უზო მოდ და ძა ბუ ლი ა, 
თან სულ იცი ნის, უდ როო დრო საც, უად გი ლო 
ად გი ლა საც იცი ნის უზო მოდ. მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ არის რა ღა ცა სცე ნა, რომ მა გი და ზე ავ
დი ვარ და ჩე მი და და თოს გმი რი მუშ ტიკ რი ვამ
დე გა და დის ლა მის.“ 

სპექ ტალ ში სტუ რუას პო ზი ტი ურ როლ ზე 
ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას მურ მან ჯი ნო რი აც: 
„ერთია, რო ცა თე ატ რი აიღებს პი ე სას, პი ე სა 
კარ გია ვთქვათ, და მე ო რე ა, რო გორ შე ას ხამს 
ხორცს ამ პი ე სას მა ყუ რებ ლის თვალ წინ. ამას 
ძა ლი ან დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს.  რე ზო ჩხა ი
ძე მუ შა ობ და ძი რი თა დად. მან ააწყო მთა ვა რი 
ხა ზე ბი, მე რე ბნ რო ბი კოც შე მო უ ერ თ და, მა ნაც 
თა ვის სი ახ ლე ე ბი შე მო ი ტა ნა და ამ  ტან დემ
მა უარ ყო ფი თად კი არ იმოქ მე და სპექ ტაკ ლ
ზე, პი რი ქით და დე ბი თად, იმი ტომ რომ ,რაღაც 
პლას ტე ბი მო ე მა ტა.“ 

სპექ ტაკ ლ ზე მუ შა ო ბი სას სტუ რუ ას არორ დი
ნა ლურ მიდ გო მებს იხ სე ნებს მსა ხი ო ბი ლე ვან 
ხურ ცია, რომ ლის თ ვი საც „12 გან რის ხე ბუ ლი 
მა მა კა ცი“  პირ ვე ლი სპექ ტაკ ლი იყო რუს თა
ვე ლის თე ატ რ ში: „მუშაობა რომ და ვიწყეთ, 
თა ვი დან ჩვე უ ლებ რი ვად მივ ყე ვით რო გორც 
არის სცე ნა რის მი ხედ ვით, შემ დეგ ბნი რო ბერ
ტი, რომ ჩა ერ თო კონ კ რე ტუ ლად საქ მე ში, უკ
ვე აბ სო ლუ ტუ რად სხვა მი მარ თუ ლე ბით წა ვი და 
სპექ ტაკ ლის დად გ მა, მაგ რამ აზ რი, ში ნა არ
სი  და ის დი დი ვნე ბა თა ღელ ვა, რაც დევს ამ 
სპექ ტაკ ლ ში, მთლი ა ნად შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი იყო. 
მეტ საც ვიტყ ვი, კი დევ უფ რო გამ ძაფ რ და. თან 
მი წი ე რიც იყო და თან ‒ არა. ამის გა თა ვი სე ბა 
თა ვი დან, რა თქმა უნ და, გაგ ვი ჭირ და. იმი ტომ 
რომ, ძა ლი ან ძნე ლია ითა მა შო ძა ლი ან ყო ფით 
სპექ ტაკ ლი ძა ლი ან არა ყო ფი თად. მაგ რამ ამ 
თე ატ რის ყვე ლა ზე დი დი შარ მიც სწო რედ ეგ 
არის.“
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ალ ბათ ძნე ლად მო ი ძებ ნე ბა  ავ ტო რი, 
რო მელ საც ისე სრუ ლად  და შთამ ბეჭ და-
ვად ჰქონ დეს გად მო ცე მუ ლი XVII სა უ კუ ნის 
70-იანი წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო,  რო გორც 
ფრანგ იუვე ლირს და ძვირ ფა სი ქვე ბით 
მო ვაჭ რე  ჟან შარ დენს. შარ დენ მა  თა ვის 
მო გო ნე ბებ ში  „მოგზაურობა სპარ სეთ ში 
და აღ მო სავ ლე თის სხვა ქვეყ ნებ ში“  წიგ-
ნის 178 გვერ დი სწო რედ სა ქარ თ ვე ლოს 
და უთ მო.  მან ვრცლად აღ წე რა სა კუ თა-
რი თვა ლით ნა ნა ხი და  მრა ვა ლი უც ნო ბი 
ფაქ ტით შე ავ სო სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი-
ის ეს ბნე ლი მო ნაკ ვე თი.

მო გო ნე ბებ ში შარ დე ნი  XVII სა უ კუ ნის ქარ თულ 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზეც მოგ ვითხ რობს. მას სა მეგ
რე ლო ში ყოფ ნის დროს აღ წე რი ლი აქვს  სა მარ
თ ლის აღ ს რუ ლე ბის ისე თი წე სე ბი, რო გო რი ცაა 
მდუ ღა რე წყლით გა მოც და და ორ თაბ რ ძო ლა. 
ისე, რო გორც გვი ან ფე ო და ლურ ევ რო პა ში, ასე
ვე სა ქარ თ ვე ლო შიც მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბას აშ კა რად 
რე ლი გი უ რი სა ფუძ ვე ლი აქვს. თუ ადა მი ა ნი მარ
თა ლი ა, მას ვერც მდუ ღა რე წყა ლი და ვერც ხმა
ლი ვე რა ფერს და აკ ლებს.
 იდენ ტუ რია ასე ვე   სა მარ თ ლის აღ ს რუ ლე ბის 

იერარ ქი უ ლი ნორ მაც. მა გა ლი თად, თუ მდუ ღა
რე წყლით გა მოც და  მხო ლოდ და ბა ლი ფე ნე
ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბო და, ხმლით ჭეშ მა რი ტე ბის 
დად გე ნის უპი რა ტე სო ბა მხო ლოდ წარ ჩი ნე ბულ 
წო დე ბის ადა მი ა ნებს ჰქონ დათ. სი მარ თ ლის დამ

ტ კი ცე ბის ეს ორი ვე წე სი სხვა წე სებ თან ერ თად 
შე სუ ლია ვახ ტანგ VI სა მარ თ ლის  წიგ ნ ში,  ამი ტო
მაც ქარ თულ სა მარ თალ ზე შარ დე ნის მო გო ნე ბა 
კი დევ უფ რო დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს. აი, რას წერს 
შარ დე ნი სა მეგ რე ლო ში  მოქ მედ კა ნონ ზე: 
„ყოველწლიური ჩა მოვ ლის დროს მთა ვა რი თა

ვის ქვე შევ რ დო მე ბი სა გან კრეფს ხარკს და სა
ჩუქ რებს ღე ბუ ლობს იმათ გა ნაც კი, ვინც არ არის 
ვალ დე ბუ ლი ხარ კი უხა დოს მას. გზა დაგ ზა გა ა
ჩენს სა მარ თალს და არ ჩევს სა და ვო სა კითხებს. 
მთა ვარს გზა ში ვე წა რუდ გე ნენ ხოლ მე სა ჩი ვარს 
და მას ან იქ ვე გა მო აქვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ან 
მო და ვე ებს იწ ვევს იქ, სა დაც ღა მის გა თე ვას ვა
რა უ დობს. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში სა ჩივ რის წარ დ გე
ნის წე სი შემ დეგ ნა ი რი ა: მომ ჩი ვა ნი დგე ბა შუა 
გზა ში, მთავ რის პი რის პირ და რო დე საც იგი მას 
მი უ ახ ლოვ დე ბა, მო იდ რეკს მუხლს და მუ და რით 
მი არ თ მევს ქა ღალდს. 
მთა ვა რი არ თ მევს ქა ღალდს და გა დას ცემს 

თა ვის ვე ზირს, რო მე ლიც მას ხმა მაღ ლა კითხუ
ლობს. მომ ჩი ვა ნი და მი სი თან მ ხ ლებ ნი მა შინ
ვე იწყე ბენ ხმა მაღ ლა ყვი რილს. ისი ნი ზე ცის კენ 
ხე ლე ბაპყ რო ბილ ნი ოხ რა ვენ, ჯო ხებს ურ ტყა მენ 
მი წას, აყე ნე ბენ მტვერს, რა თა გუ ლი მო ულ ბონ 
მთა ვარს – „ჩვენო მე უ ფევ, ჩვე ნო ღმერ თო, ჩვე
ნო ბა ტო ნო” და სხვა საკ რა ლურ სა ხე ლებს უწო
დე ბენ მას.

შარდენი 
ქართულ 
სამართალზე მო პა სუ ხე, რო მე ლიც თა ვი სი მომ ხ რე ე ბით არის 

მო სუ ლი, იწყებს ასე ვე ყვი რილს და ორი ვე მხა
რე ცდი ლობს ერ თი მე ო რეს გა და ა ჭარ ბოს. ორი ვე 
მხა რე ასა ხე ლებს მოწ მე ებს და შემ დეგ მთა ვარს 
თა ვი სი სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მო აქვს. 
ყო ვე ლი ვე ეს, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე, ხდე ბა 
გზა დაგ ზა, რად გა ნაც მთა ვა რი არ ჩერ დე ბა, მაგ
რამ მი დის ძა ლი ან ნე ლა, რა თა ად ვი ლად მის
დი ონ მას. სხვა დას ხ ვა ბა ტო ნის გლე ხე ბის და ვა 
წყდე ბა მა თი ვე ბა ტო ნე ბის მი ერ.
თვით ბა ტო ნებს შო რის კი და ვას ძა ლა სწყვეტს: 

იმარ ჯ ვებს ის, ვინც უფ რო ძლი ე რი ა. აი, რო გორ 
ხდე ბა ეს: იარა ღით ხელ ში ისინი თავს ეს ხ მი ან 
მტრის ჯოგს, მის ქვე შევ რ დო მებს, მის სახ ლებს და 
მინ დ ვ რებს, ყვე ლა ფერს არ ბე ვენ, წვა ვენ, სპო ბენ 
და, ბო ლოს, რო ცა აღა რა ფე რია გა სა ნად გუ რე ბე
ლი, ჩე ხა ვენ ვა ზებს, ხე ხილს და სხვა სა სარ გებ
ლო ხე ებს. 
ამ შუღ ლის დროს, თუ მო წი ნა აღ მ დე გე ნი შემ თხ

ვე ვით შეხ ვ დე ბი ან ერ თ მა ნეთს, სამ კ ვ დ რო სა სი
ცოცხ ლოდ იბ რ ძ ვი ან. და ზა რა ლე ბუ ლი, რო მე ლიც 
უფ რო სუს ტი ა, დახ მა რე ბი სათ ვის მთა ვარს მი მარ
თავს, რო მე ლიც ამის გა რე შე ვერც კი შე იტყობ და 
ამ შუღ ლის ამ ბავს. 
მთა ვა რი გა მო ი ძა ხებს მო პა სუ ხეს, მო და ვე თა სა

ზო გა დო ებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის მი ხედ ვით შერ ჩე
უ ლი რო მე ლი მე სა პა ტიო პი როვ ნე ბის მეშ ვე ო ბით, 
და შე ა რი გებს მო და ვე ებს. მაგ რამ ამ გ ვა რი და ზა
ვე ბა ჩვე უ ლებ რი ვად გრძელ დე ბა შუ რის ძი ე ბი სათ
ვის პირ ველ სა ვე ხელ საყ რელ შემ თხ ვე ვამ დე.

ზაზა ჯღარკავა

სა მეგ რე ლო ში არ არის არც ერ თი აზ ნა უ რი, 
შუღ ლ ში რომ არ იყოს გა რე უ ლი, ამი ტომ ისი ნი 
ყო ველ თ ვის შე ი ა რა ღე ბუ ლე ბი არი ან და იმ დე
ნი კა ცი ახ ლავთ, რამ დე ნის შე ნახ ვაც შე უძ ლი ათ. 
ცხე ნით მგზავ რო ბის დროს თვი თო ნაც და მა თი 
მხლებ ლე ბიც თა ვი დან ფე ხამ დე შე ი ა რა ღე ბულ
ნი არი ან. არ წვე ბი ან ისე, თუ ხმა ლი გვერ დით 
არ და ი დეს. და ძი ნე ბი სას მუ ცელ ზე წვე ბი ან და 
ხმალს ქვეშ ამო ი დე ბენ ხოლ მე.“
გლე ხე ბის და ვის გა დაწყ ვე ტა მა თი ვე ბა ტო ნე ბის 

ნე ბით, ხო ლო ფე ო და ლებს შო რის და პი რის პი
რე ბის გა დაწყ ვე ტა იარა ღით ნათ ლად აჩ ვე ნებს, 
რომ ერთ დროს გამ თ ლი ა ნე ბულ ქარ თულ სა
ხელ მ წი ფო ში არა მარ ტო ერ თი ა ნი  ტე რი ტო რი ა,  
არა მედ ერ თი ა ნი  სა მარ თა ლიც წარ სულს იყო ჩა
ბა რე ბუ ლი. 
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2020 წელს იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხურ მა მნიშ ვ ნე
ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა ქვეყ ნის მო სახ ლე ო ბის ტე რი ტო რი უ
ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა უფა სო სა მარ თ ლებ რივ დახ მა რე ბა
ზე. 2020 წელს გა იხ ს ნა 16 ახა ლი სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რი 
(ჭიათურა, ლა გო დე ხი, დუ შე თი, დმა ნი სი, ყ ვა რე ლი, ქე და, 
ხუ ლო, ქო ბუ ლე თი, ბაღ და თი, წყალ ტუ ბო, ჩხო როწყუ, წა
ლენ ჯი ხა, ხო ბი, სე ნა კი, მარ ტ ვი ლი, აბა შა), ერ თი ბავ შ ვ ზე 
ადაპ ტი რე ბუ ლი ოთა ხი დუ ის ში და ზუგ დი დის იური დი უ ლი 
დახ მა რე ბის ბი უ როს ახა ლი ოფი სი. ტრა დი ცი უ ლად, გახ ს
ნის ცე რე მო ნი ის შემ დეგ იმარ თე ბო და შეხ ვედ რე ბი მო სახ
ლე ო ბას თან, სა დაც სხვა დას ხ ვა სა მარ თ ლებ რივ სა კითხებ ზე 
მსჯე ლობ დ ნენ.

ზუგდიდი. 25/09/2020

აბაშა. 22/09/2020

მარტვილი. 22/09/2020

დმანისი. 15/07/2020

ზუგდიდი.25/09/2020

 ხულო ჩხოროწყუ. 23/09/2020

ზუგდიდი. 25/09/2020ზუგდიდი. 25/09/2020

ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი.
25/09/2020

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე
დავით ასათაინი და იურიდიული
დახმარების სამსახურის დირექტორი
რაჟდენ კუპრაშვილი, სამსახურის  
15 წლისთავისადმი მიძღვნილ 
გამოფენაზე

საკონსულტაციო ცენტრის გახსნა

საკონსულტაციო 
ცენტრის გახსნა

შეხვედრა ზუგდიდელებთან

შეხვედრა დმანისის 
საკონსულტაციო ცენტრის 
გახსნის დღეს

დოკუმენტური ფილმის ჩვენება 
ბოტანიკურ ბაღში

ზუგდიდის იურიდიული დახმარების 
ბიუროს ახალი ოფისის გახსნა

შეხვედრა ჩხოროწყუს 
მოსახლებასთან
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წერილიც     სიხარულიც
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რის ად ვო კა ტებ სა და კონ
სულ ტან ტებს თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბით ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის 
მი მარ თუ ლე ბის გან საზღ ვ რა უწევთ. სა ბედ ნი ე როდ, ხში რად 
ხდე ბა, რო ცა ყვე ლა ფე რი კარ გად მთავ რ დე ბა და ბე დის 
ბორ ბა ლიც ჩვე ნი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა სარ გებ ლოდ დატ რი
ალ დე ბა ხოლ მე  და შე სა ბა მი სად,  სამ სა ხურ ში შე მო სულ 
კო რეს პონ დენ ცი ებ ში მად ლი ე რი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის წე რი ლე
ბიც ჩნდე ბა.

ინ გ ლის ში კა ნო ნით აკ რ ძა ლუ ლია პარ ლა მენ ტ ში 
რა ინ დის აბ ჯა რით შეს ვ ლა. ეს კა ნო ნი 1313 წლით 
თა რიღ დე ბა. და რად გან არა ვინ იცის,  რო დის 
იფეთ ქებს ბრი ტა ნეთ ში რა ინ დუ ლი სუ ლი, კა ნო ნი 
კვლავ ძა ლა ში რჩე ბა. 

შოტ ლან დი ში აკ რ ძა ლუ ლია ძრო ხის ჭე ნე ბა. კა
ნო ნი 1872 წლი დან მოქ მე დებს. იქ ნებ სუ ლაც არ 
არის ეს კა ნო ნი გა სა უქ მე ბე ლი, თუ კი შოტ ლან დი
ურ ვის კი ძა ლას გა ვით ვა ლის წი ნებთ?

შრი ლან კა ში აკ რ ძა ლუ ლია ბუ დას ქან და კე ბას
თან სელ ფის გა და ღე ბა. რო ცა სელ ფის იღებთ, 
ბუ ნებ რი ვი ა, ქან და კე ბას თან ზურ გით გი წევთ 
დგო მა,  რაც შრი ლან კა ში მის უპა ტივ ცე მუ ლო ბად 
ით ვ ლე ბა. 

2011 წლის მე რე ბარ სე ლო ნას ქუ ჩებ ში ნა ხევ
რად შიშ ველ, ან სა ცუ რაო კოს ტუმ ში გა მოწყო
ბილ ადა მი ა ნებს 260 ევ რომ დე ჯა რი მის გა დახ და 
უწევთ.

ეს პა ნეთ ში იკ რ ძა ლე ბა ქვი შის ცი ხე კოშ კე ბის შე
ნე ბა პლაჟ ზე, დი ახ, ბავ შ ვე ბის თ ვი საც: ჯა რი მა ‒ 
100 ევ რო მა ი ორ კა ში, ხო ლო  გა ლი ცი ა ში ‒ 1,500 

თუ ავ ს ტ რა ლი ა ში  ქორ წი ნე ბის ცე რე მო ნი ალ ზე 
ცნო ბილ შე კითხ ვას ‒ ვინ მე არის  ამ ქორ წი ნე ბის 
წი ნა აღ მ დე გი? ‒ გა მო ეხ მა უ რეთ, ჯა რი მის გა დახ
და მო გი წევთ: 10,000 დო ლა რი ან ორ წლამ დე 
პა ტიმ რო ბა. ჯობს, გა ჩუ მე ბა აირ ჩი ოთ.  

აიდა ჰო ში (აშშ) გეკ რ ძა ლე ბათ ადა მი ა ნის ხორ
ცის ჭა მა. ამ და ნა შა უ ლის თ ვის 14 წლით პა ტიმ
რო ბა გე მუქ რე ბათ.

სამ ხ რეთ აფ რი კა ში აკ რ ძა ლუ ლია დათ ვებ თან 
ბრძო ლა. მარ თა ლი ა, იქ დათ ვე ბი არ არი ან, მაგ
რამ რომ იყოს?

ანეკდოტებიადვოკატებზე
ამ ბო ბენ, რომ ად ვო კა ტებ ზე ანეკ დო ტე ბი არა ვის 

მოს წონს: თვი თონ ად ვო კა ტებს არ ეცი ნე ბათ,  და 
ხალ ხი ხუმ რო ბად ვერ აღიქ ვამს,   ნამ დ ვი ლი ამ ბე
ბი ჰგო ნი ათ.
მა ინც გავ ბე დავთ და შე მოგ თა ვა ზებთ რამ დე ნი მე 

ხუმ რო ბას.  

 ად ვო კა ტი დამ ნა შა ვეს:
‒ ორი ამ ბა ვი მაქვს, კარ გი და ცუ დი. რომ ლით 

და ვიწყო?
‒ ცუდით.
‒ შე ნი სის ხ ლის დნმ შემ თხ ვე ვის ად გილ ზე და

დას ტურ და.
‒ კარ გი რა ღა ა?
‒ ქო ლეს ტე რი ნის შემ ც ვე ლო ბა და ბა ლი გაქვს. 

წარ წე რა ერ თ ერ თი ად ვო კა ტის ოფის ში: 
„დანაშაული  რომ  ჩა ი დი ნე, არ ნიშ ნავს, რომ 
დამ ნა შა ვე ხარ!“

სა სა მარ თ ლო დარ ბაზ ში მო სა მარ თ ლე ეკითხე ბა 
დამ ნა შა ვეს:
‒ რა ტომ ხართ მარ ტო? სა დაა თქვე ნი ად ვო კა

ტი?
‒ გა დავ წყ ვი ტე, დღეს სი მარ თ ლე  ვთქვა. 

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა კარგ და სა უ კე თე სო ად ვო კატს 
შო რის?
კარ გი ად ვო კა ტი კარ გად იც ნობს კა ნონს. სა უ კე

თე სო ად ვო კა ტი კარ გად იც ნობს მო სა მარ თ ლეს.

როცა კანონი 
ხუმრობს

7372

მადლიერება



თბილისი
სულხან კომახიძე / საკონტაკტო პირი
თამარ მეფის გამზ. №14, 0112,
+995 (32) 2954474; 2920055;
+995 (595) 364410
skomakhidze@legalaid.ge

მცხეთა
ალუდა ბუჩუკური
 დ. აღმაშენებლის ქ. №51
ტელეფონი: +995 (32) 2513873
მობილური: +995 (595) 901705

 abuchukuri@legalaid.ge

თელავი
ლიანა ჭუნიაშვილი
ვარდოშვილის ქ. №7
+995 (350) 271538
+995 (595) 901707
ltchuniashvili@legalaid.ge

სიღნაღი
თამაზ გურაშვილი
აღმაშენებლის ქ. №7
+995 (355) 231082
+995 (599) 937973
tgurashvili@legalaid.ge

რუსთავი
მაია ნოზაძე
ბოსტანქალაქის ქ. №6,
+995 (341) 241425
+995 (595) 901706
mnozadze@legalaid.ge

უფასო სამართლებრივი დახმარების მიღება 
შესაძლებელია სამუშაო დღეებსა და საათებში, 
იურიდიული დახმარების სამსახურის ოფისებში:

დარეკეთ: 

 292 0055
 ან

გორი
გიორგი ჯეირანაშვილი
სამეფოს ქ. №54
+995 (370) 279556
+995 (595) 901704
gjeiranashvili@legalaid.ge

ახალციხე
დავით ზარიძე
თაბუკაშვილის ქ.№17
+995 (362) 220735
+995 (599) 722176
dzaridze@legalaid.ge

ზესტაფონი
გელა ბერაძე
წერეთლის ქ. №11
+995 (492) 253637
+995 (595) 364441
gberadze@legalaid.ge

ქუთაისი
გელა სიორდია
სადგურის მოედანი №3ა
+995 (431) 253411; 253412
+995 (595) 901700
gsiordia@legalaid.ge

ზუგდიდი
რომან კეიდია
კოსტავას ქ. №24
+995 (415) 220040
+995 (595) 901702
rkeidia@legalaid.ge

ფოთი
ნათია ბოჯგუა
ვახტანგ გორგასლის ქ. №22
+995 (493) 223234
+995 (595) 901703
nbodjgua@legalaid.ge

ბათუმი
იამზე ზანდარაძე
პუშკინის №145
 +995 (595) 901701
izandaradze@legalaid.ge

ოზურგეთი
იამზე მემარნიშვილი
ილია ჭავჭავაძის ქ. №12 
+995 (496) 275992
+995 (595) 308850
imemarnishvili@legalaid.ge

ამბროლაური 
თეა ჩიკვაიძე
აღმაშენებლის ქ. №24
+995 (595) 308847
tchikvaidze@legalaid.ge

მესტია
ავთანდილ ჯაფარიძე
სეტის მოედანი №19
+995 (551) 201947;  
+995 (599) 294477
ajaparidze@legalaid.ge

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

საჩხერე
სალომე გიორგაძე
თავისუფლების ქ.№4
+995 (558) 194637
sgiorgiadze@legalaid.ge

ახალქალაქი
ინგა გვარამაძე
თამარ მეფის №44
+995 (599)358585
igvaramadze@legalaid.ge

წალკა
დავით გოგიჩაიშვილი
არისტოტელეს №22
+995 (599) 090091
dgogichaishvili@legalaid.ge

მარნეული
ლალი ალუდაური
რუსთაველის №73
+995 (551) 424400
laludauri@legalaid.ge

დუისი
ნუნუ გელდიაშვილი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 
სოფელი დუისი
 +995 (599) 161076
ngeldiashvili@legalaid.ge

შუახევი
ირინა ცინცაძე
დაბა შუახევი,  
ხიმშიაშვილის ქ №2
+995 (577) 420943
itsintsadze@legalaid.ge
 
ცაგერი
ნინო ურთმელიძე
რუსთაველის ქუჩა №65
 +995 (595) 097660
nurtmelidze@legalaid.ge
 
ჭიათურა 
სალომე გიორგაძე
ნინოშვილის ქუჩა #5
+995 (558) 194637
sgiorgadze@legalaid.ge

ლაგოდეხი
გიორგი ევსტაფიშვილი
მერაბ კოსტავას ქუჩა №1
+995 (557) 750 374
gevstapishvili@legalaid.ge

დუშეთი
ირინა ბარბაქაძე
დავით აღმაშენებლის ქუჩა №27
+995 (595) 337 177
ibarbakadze@legalaid.ge
 
დმანისი
ლალი ალუდაური
წმინდა ნინოს ქუჩა №39
+995 (551) 424 400
laludauri@legalaid.ge

 
ყვარელი
მერი ხაჩიძე
კუდიგორის ქუჩა №2
 +995 (595) 901 753
 mkhachidze@legalaid.ge

 
ბაღდათი
მაია ხვადაგიანი
შოთა რუსთველის  ქ.№21
+995 (595) 901 722
mkhvadagiani@legalaid.ge
 
წყალტუბო
მაია ხვადაგიანი
შოთა რუსთველის ქ. №25 
+995 595 901 722;
mkhvadagiani@legalaid.ge

 
ხულო
ირინა ცინცაძე
დავით აღმაშენებლის ქ. №3 
+995 555 250 247;
tsintsadze@legalaid.ge

ქედი
ირინა ცინცაძე
26 მაისის ქ. №2 
+995 555 253 274; 
itsinstadze@legalaid.ge
 

ქობულეთი
ირინა ცინცაძე
თავისუფლების ქ. №13; 
+995 555 253 274;
ikipiani@legalaid.ge
 
აბაშა 
მაია რობაქიძე
უჩა კაჭარავას ქ.№1
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge
 
მარტვილი
მაია რობაქიძე
თავისუფლების ქ №.10
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge
 
ჩხოროწყუ
ნინო მინჯია
დავით აღმაშენებლის ქ №1
+995 595 901 724;
nminjia@legalaid.ge
 
წალენჯიხი
ნინო მინჯია
სალიას ქ №5
+995 595 901 724;
nminjia@legalaid.ge
 
სენაკი
მაია რობაქიძე
აკაკი წერეთლის ქ №1
+995 599 98 42 99;
mrobakidze@legalaid.ge

 
ხობი
სალომე ჯანჯღავა
ცოტნე დადიანის ქ №185
+995 591 911 304;
sjanjgava@legalaid.ge

იურიდიული 
დახმარების  
საკონსულტაციო  1485

ცხელი ხაზი

7574

CONTACT



 

კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი 
/ უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / 
შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი 
/ ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი 
/ სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / 
მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები 
და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის 

კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის 
უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო 

უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / კანონმდებლობა / მედიაცია / 
სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი / უფლებები და გარანტიები / 
კანონმდებლობა / მედიაცია / სიმართლე / ადვოკატი / სამოქალაქო უფლებები / კანონი / ბავშვის უფლებები / კოდექსი / შრომის კოდექსი / მედიატორი 
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