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*ანა ნაც ვ ლიშ ვი ლი „საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის
ტ თა ასო ცი ა ცი ის“ თავ მ ჯ დო მა რე ა. მას მო პო ვე ბუ ლი აქვს 
სა მარ თ ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
სფე რო ში ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (2006
2007, უნ გ რე თი) და სა მარ თ ლის მა გის ტ რის ხა რის ხი ადა
მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
სა მარ თ ლის სფე რო ში (20112012, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა
მე ფო).

დო კუ მენ ტი მომ ზა დე ბუ ლია ფონდ „ღია სა ზო გა დო ე
ბა – სა ქარ თ ვე ლოს“ ში და პრო ექ ტის „ევროკავშირ
საქართველოს შო რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის კო ა ლი ცი ის მი ერ“. ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა
რე ბის ავ ტო რის მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ მას ეკუთ ვ ნის და 
არ გა მო ხა ტავს ფონ დის მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად ფონ
დი მა სა ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს. 



შე სა ვა ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სე რი ო ზუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის, მათ შო რის წა მე ბის გა მო სა მარ
თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა და უს ჯე ლო ბის ხან გ რ ძ ლი ვი ის ტო რია აქვს. ფარ თოდ 
არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი აზ რი, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ცი ხე ებ ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი წა მე ბის ამ სახ ვე ლი ფა
რუ ლი ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბის გა ჟონ ვამ გა დამ წყ ვე ტი რო ლი შე ას რუ ლა ოპო ზი ცი ის გა მარ ჯ ვე ბა ში 2012 
წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში. 

ამ ფონ ზე გა საკ ვი რი არ ცა ა, რომ ახალ მთავ რო ბას და ბე ჯი თე ბით ურ ჩევ დ ნენ წა მე ბი სა და მსგავ სი 
და ნა შა უ ლე ბე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის და მო უ კი დე ბე ლი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნას.1 2014 წლის ივ ნის ში 
სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა, მის თან
მ ხ ლებ 20142016 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ თან ერ თად, ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს იმის სა
ჭი რო ე ბა ზე, რომ სა ქარ თ ვე ლომ გა ზარ დოს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა 
და დე მოკ რა ტი უ ლი კონ ტ რო ლი. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი ხაზს უს ვამს პო ლი ცი ი სა და პრო კუ რო რე
ბის წი ნა აღ მ დეგ სა ჩივ რებ ზე „სათანადო რე ა გი რე ბის პრო ფე სი უ ლი, ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მის“ უზ რუნ
ველ ყო ფის მნიშ ვ ნე ლო ბას; ამ მიზ ნით ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში სა უ ბა რია იმა ზე, რომ სა ქარ თ
ვე ლომ უნ და გა ნი ხი ლოს „საჩივრებზე რე ა გი რე ბის სრულ ფა სო ვა ნი, და მო უ კი დე ბე ლი და ქმე დი თი 
მე ქა ნიზ მის შექ მ ნა, მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბის გა მო ძი ე ბის მიზ ნით“.2 

მთავ რო ბის მი ერ 2014 წელს მი ღე ბუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი დო კუ მენ ტი  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ
ლი სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა  კი დევ ერ თხელ ახ სე ნებს სა ხელ მ წი ფოს ასე თი მე ქა ნიზ მის შექ
მ ნის ვალ დე ბუ ლე ბას.3 და ბო ლოს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბი, ისე ვე, რო გორც სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, აქ ტი უ რად უჭე რენ მხარს ამ გ ვა რი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნას.4

მი უ ხე და ვად ამი სა, პო ლი ცი ის მი ერ ძა ლის გა და მე ტე ბის (მათ შო რის წა მე ბის) შემ თხ ვე ვე ბის გა მო
ძი ე ბა დღემ დე პრო კუ რა ტუ რის ხელ ში რჩე ბა, ანუ იმ ორ გა ნოს ხელ ში, რო მე ლიც 2012 წლამ დეც პა
სუ ხის მ გე ბე ლი იყო მსგავს გა მო ძი ე ბებ ზე, მაგ რამ სრუ ლი ად ვერ გა არ თ ვა თა ვი ამ ამო ცა ნას. ასე თი 
წარ სუ ლის, ასე ვე პო ლი ცი ის მხრი დან თა ნამ დე ბო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის ბო ლოდ რო ინ დე ლი 
შემ თხ ვე ვე ბის გა მო, რომ ლე ბიც ეფექ ტი ა ნად და დრო უ ლად არ იქ ნა გა მო ძი ე ბუ ლი,5 აღ ნიშ ნუ ლი ორ
გა ნო [პროკურატურა] ძალ ზე და ბა ლი ნდო ბით სარ გებ ლობს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში. პრაქ ტი კა 
გვიჩ ვე ნებს, რომ არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის შემ თხ ვე ვე ბის სიმ ძი მე და მას შ ტა ბი დღეს დღე ო ბით აშ კა

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 

დემოკრატიული  კონტროლის ხელშეწყობის  მიზნით 

1 იხ. კონსტიტუციური და სამართლებრივი რეფორმისა და ადამიანის უფლებების საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური 
მრჩევლის თომას ჰამარბერგის მომზადებული ანგარიში. საქართველოს მთავრობამ იგი ევროკავშირის დახმარებით მოიწვია 
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი მთავრობისთვის რეკომენდაციების მისაცემად. სხვა რეკომენდაციებთან 
ერთად მან საქართველოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ჩამოყალიბებაც ურჩია. რეკომენდაციების შემცველი 
სრული ანგარიში ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: http://gov.ge/files/38298_38298_595238_georgia_in_transitionham
marberg1.pdf 
2 იხ. ევროკავშირისაქართველოს ასოცირების დღის წესრიგი, 2014 (მუხლი პოლიტიკური დიალოგის და რეფორმების 
შესახებ).
3 მსგავსი რეკომენდაციები საქართველომ ჯერ კიდევ 2005 წელს მიიღო გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშში 
წამების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ 10 წლის შემდეგ გაეროს მომდევნო სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშში იგივე 
რეკომენდაციებია გაჟღერებული. 
4 იხ., მაგალითად, კოალიციის „გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისათვის“ 2017 წლის მიმართვა ევროპის 
საბჭოს მინისტრთა კომიტეტისადმი, რომელიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: http://www.coalition.ge/
files/letter_to_the_committee_of_ministers.eng.pdf 
5 იხ. „სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა სავარაუდო დანაშაულებები და სახელმწიფოს რეაგირება მათზე“: 
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) მიერ 2016 წლის საქმეებზე მომზადებული ანალიზი https://gyla.ge/
files/news/2016.pdf

3
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რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია (განსაკუთრებით პე ნი ტენ ცი ურ სის ტე მა ში) და არ არის ისე თი მძი მე, რო გო რიც 
2012 წლამ დე იყო. თუმ ცა, ამ გ ვარ შემ თხ ვე ვებ ზე სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბა, რაც 
და მო უ კი დე ბე ლი, სწრა ფი და ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბით გა მო ი ხა ტე ბა, ისე ვე მი უღ წე ვე ლი ა, რო გორც 
ად რე. არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის თ ვის და უს ჯე ლო ბა კვლავ სე რი ო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა ა.

გარ და ამი სა, მი უ ხე და ვად ბო ლო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მე ბი სა, მი
იჩ ნე ვა, რომ პრო კუ რა ტუ რა კვლა ვაც პო ლი ტი ზე ბუ ლი ა.6

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ჩნდე ბა კითხ ვა: რამ დე ნად დაზღ ვე უ ლია სა ქარ თ ვე
ლო იმის გან, რომ ქვე ყა ნა ისევ არ და უბ რუნ დე ბა სის ტე მუ რი წა მე ბი სა და თა ნამ დე ბო ბის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბის ად რე გავ რ ცე ლე ბულ პრაქ ტი კას, თუ კი იმ პე რი ო დის შემ დეგ, რო დე საც წა მე ბა მწვა ვე 
პრობ ლე მა იყო, კვლა ვაც არ შექ მ ნი ლა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა რან
ტი ე ბი? შე უძ ლია თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს მი აღ წი ოს ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით გან საზღ ვ რულ მიზ
ნებ სა და დე მოკ რა ტი ის გან მ ტ კი ცე ბას სრუ ლი ად და მო უ კი დე ბე ლი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი სა
მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის, მათ შო რის და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის, შექ მ ნის გა რე შე?

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი წარ მო ა ჩენს თუ რა მას შ ტა ბი საა სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბე ბის 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის და და უს ჯე ლო ბის პრობ ლე მა, და რა გავ ლე ნა აქვს მას სა ქარ
თ ვე ლო ში კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა სა და დე მოკ რა ტი ა ზე. დო კუ მენ ტი ასე ვე აჩვე ნებს რამ დე ნად მნიშ ნ
ვე ლო ვა ნი ა, რომ ევ რო კავ შირ მა უფ რო მე ტად გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღე ბა სა ქარ თ ვე ლოს მხრი დან 
ვალ დე ბუ ლე ბის  შექ მ ნას და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მი  შეს რუ ლე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე. 

რა ტომ  არის  მი უ ღე ბე ლი  სტა ტუს  კვოს  შე ნარ ჩუ ნე ბა?
დღე ი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში არ არ სე ბობს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ეფექ ტი ა ნი ან გა რიშ
ვალ დე ბუ ლე ბის მე ქა ნიზ მი. გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რა სის ტე მა ტუ რად ვერ ახორ ცი ე ლებს სა მარ
თალ დამ ცა ვე ბის მი ერ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ბრალ დე ბე ბის ეფექ ტი ან და და მო უ კი დე ბელ გა მო ძი ე
ბას; სუს ტია ან სა ერ თოდ არ არ სე ბობს სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ზე სა სა მარ თ ლო კონ ტ რო ლი, 
ისე ვე, რო გორც სა პარ ლა მენ ტო ზე დამ ხედ ვე ლო ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 2014 წლი დან ითხო ვენ გა
მო ძი ე ბას არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის 91 ფაქ ტ ზე. ამ შემ თხ ვე ვე ბი დან დღეს დღე ო ბით მხო ლოდ ორ 
პირს წა უ ყე ნეს ბრალ დე ბა და არ ცერთ პირს არ და კის რე ბია სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის მ გებ ლო
ბა.7

6 იხ., მაგალითად, ვენეციის კომისიის, ევროპის პროკურორების საკონსულტაციო საბჭოს (CCPE), ეუთოს დემოკრატიული 
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) ერთობლივი მოსაზრება „პროკურატურის შესახებ 
საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე,“ დამტკიცებული ვენეციის კომისიის 104ე პლენარულ სხდომაზე 
(ვენეცია, 2324 ოქტომბერი, 2015), პუნქტი 10, ხელმისაწვდომია ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: http://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLAD(2015)039e; იხ. ასევე პოლიტიკის დოკუმენტი „პროკურატურის რეფორმა 
საქართველოში – რა დევს სასწორზე?“ 2016, ავტორი ანა ნაცვლიშვილი, ხელმისაწვდომია ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: 
http://www.osgf.ge/files/2015/Publication/EUGeirgia%20Association%20/report6.pdf 
7 „საქართველოში ბოლო წლებში წამებისა და არასათანადო მოპყრობის მხრივ არსებული ვითარების მოკლე ანალიზი“, 
ბესარიონ ბოხაშვილი, 2017 წ. ხელმისაწვდომია ინტერნეტში შემდეგ მისამართზე: http://www.osgf.ge/files/2017/Cameba%20
cixeebshi/Final_ENG.pdf;

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 
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ეს და სხვა არ სე ბუ ლი სტა ტის ტი კა ცხად ყოფს, რომ სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მას ძა ლი ან უჭირს გა მო
ი ძი ოს მი სი ვე წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბი. სტა ტის ტი კა ასე ვე მეტყ ვე ლებს იმა
ზე, რომ გადაუდებელი აუცილებლობაა  მოგ ვარ დეს სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის და უს ჯე ლო ბის 
პრობ ლე მა გრძელ ვა დი ა ნი გა დაწყ ვე ტის გზით.

სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა დამ ც ვე ლე ბი კვლავ სა უბ რო ბენ სის ტე მურ პრობ ლე მებ
ზე, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს წა მე ბის ფაქ ტე ბის გა მო ძი ე ბის ეფექ ტი ნო ბას. პირ ვე ლი, 
ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტე ბი და იერარ ქი უ ლი კავ ში რე ბი პრო კუ რა ტუ რა სა და ასეთ საქ მე ებ თან და
კავ ში რე ბულ პო ლი ცი ის ოფიც რებს შო რის იმ თა ვით ვე გა მო რიცხავს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბას ამ გ ვა
რი გა მო ძი ე ბი სად მი. მე ო რე, და ნა შა უ ლის არა ჯე რო ვა ნი კვა ლი ფი კა ცი ა: წა მე ბად (ან არა სა თა ნა დო 
მოპყ რო ბის სხვა ფორ მე ბად) კვა ლი ფი ცი რე ბის ნაც ვ ლად, ასე თი საქ მე ე ბი ძი რი თა დად კვა ლი ფი ცი
ე ბუ ლია რო გორც უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა. გარ და იმი სა, რომ ამ ორ და ნა შა ულს 
სხვა დას ხ ვა სან ქ ცი ე ბი შე ე ფარ დე ბა, ასე თი პრაქ ტი კა იწ ვევს წა მე ბის შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ ოფი ცი ა
ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის უზუს ტო ბას და, შე სა ბა მი სად, შეც დო მა ში შემ ყ ვა ნი ა. მე სა მე, მო სა
მარ თ ლე თა რო ლი პო ტენ ცი უ რი წა მე ბის შემ თხ ვე ვებ ში ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა. მო სა მარ თ ლე ებს არ 
გა აჩ ნი ათ უფ ლე ბა ან მო ვა ლე ო ბა, მო ითხო ვონ ეფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა, რო დე საც სა ფუძ
ვ ლი ა ნი ეჭ ვი აქვთ, რომ პი რი, რო მე ლიც მათ წი ნა შე წარ დ გა, აწა მეს; მათ არც იმის უფ ლე ბა აქვთ, 
რომ აღნიშნული პი რის და სა ცა ვად ზო მე ბი მი ი ღონ, ან საქ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან მა სა ლებ ზე წვდო
მა მო ითხო ვონ. მე ოთხე, წა მე ბის მსხვერ პ ლი არ არის ასე თად აღი ა რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში. 
და ზა რა ლე ბუ ლის სტა ტუ სის არ მი ნი ჭე ბა, მას არ თ მევს უფ ლე ბას, საქ მის მა სა ლებ ზე წვდო მა ჰქონ დეს 
და, შე სა ბა მი სად, გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა შე ა ფა სოს. მე ხუ თე, აღი ნიშ ნე ბა სა ში ში ტენ დენ ცი ა, რომ 
არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბის ბრალ დე ბე ბის გა მო ძი ე ბა ან წყდე ბა, ან ჭი ა ნურ დე ბა რა ი მე ქმე დი თი შე
დე გის გა რე შე, ხო ლო ვინც ასეთ ფაქ ტებ ზე ხმას აიმაღ ლებს, თა ვად მი ე ცე მა სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
პა სუ ხის გე ბა ში; ისე თი შემ თხ ვე ვაც კი იყო, რო დე საც ზო გი ერთს გა ნა ჩე ნი ცრუ ბრალ დე ბე ბის გა მო 
გა მო უ ტა ნეს.

რა  ფა სად  უჯ დე ბა  დე მოკ რა ტი ას  არა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი   
სა მარ თალ დამ ცა ვი  სის ტე მა? 
წა მე ბის და უს ჯე ლო ბა სა ვა ლა ლო გავ ლე ნას ახ დენს დე მოკ რა ტი ა სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბა ზე. პირ
ვე ლი, ეს მი უ თი თებს სა მარ თალ დამ ცა ვებ სა და პო ლი ტი კურ ელი ტებს შო რის „ლოიალური კავ ში რე
ბის“ არ სე ბო ბა ზე. მმარ თ ვე ლი ელი ტა თა ნახ მა ა, თვა ლი და ხუ ჭოს სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის მხრი დან 
თა ნამ დე ბო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა ზე და სა ნაც ვ ლოდ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა მა გი ე როს მო
ითხოვს. ამ გ ვა რი სა მა გი ე რო გან სა კუთ რე ბით სა სარ გებ ლოა სა არ ჩევ ნო პე რი ო დის დროს, აგ რეთ ვე 
სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კით სა ზო გა დო ე ბის უკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ა.შ. შე დე გად, მმარ თ ვე
ლი ელი ტა თვალს ხუ ჭავს პო ლი ცი ის მი ერ თა ნამ დე ბო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა ზე და, შე სა ბა მი სად, 
იწყებს სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბას; სა მარ თალ დამ ცა ვი 
ორ გა ნო ე ბი პრაქ ტი კუ ლად უფ რო მეტ ძა ლა უფ ლე ბას იღე ბენ, ვიდ რე ეს მათ კა ნო ნით აქვთ მი ნი
ჭე ბუ ლი. ასე თი დე ფაქ ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მათ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, არა მხო ლოდ სარ გე ბე ლი 
მი ი ღონ და უს ჯე ლო ბის გან, არა მედ ზოგ ჯერ ამას შე უძ ლია გავ ლე ნა იქო ნი ოს მნიშ ვ ნე ლო ვან სა მარ
თ ლებ რივ სა კითხებ ზე და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცე სებ ზე  გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო
დე საც ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი საფ რ თხეს უქ მ ნის მათ პარ ტი ზა ნულ ინ ტე რე სებს. ეს კი დევ უფ რო მე ტად 
აფერ ხებს ესო დენ სა ჭი რო რე ფორ მებს სა მარ თალ დამ ცავ სის ტე მა ში, რა თა ეს უკა ნას კ ნე ლი უფ რო 

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 
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გამ ჭ ვირ ვა ლე, ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი და კა ნონ მორ ჩი ლი გახ დეს. მე ო რე, წა მე ბის გა მო და უს ჯე ლო
ბა ძალ ზე სა ხი ფა თო ა: რო დე საც სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი ხე და ვენ, რომ წა მე ბა და სხვა სა
ხის არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა წა ხა ლი სე ბუ ლია სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ან სა ხელ მ წი ფო, სულ მცი
რე, თვალს ხუ ჭავს ამა ზე, მე ტი ალ ბა თო ბაა იმი სა, რომ მათ აპა ტი ე ბენ უფ რო ნაკ ლებ გა დაც დო მას. 
რო გორც არა ერ თი ქვეყ ნის პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, წა მე ბის თ ვის და უს ჯე ლო ბას აუცი ლებ ლად მოჰ ყ
ვე ბა ადა მი ა ნის სხვა ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მის და დაც ვის გა უ ა რე სე ბა. მე სა მე, იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა პი რის მი ერ და ნა შა უ ლის აღი
ა რე ბის მიზ ნით გა მო ი ყე ნე ბა, წა მე ბის თ ვის და უს ჯე ლო ბა კი დევ მე ტად რყვნის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მას, რად გან უკა ნო ნოდ მი ღე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მარ თ ლ
მ სა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. 

და მო უ კი დე ბე ლი  სა გა მო ძი ე ბო  მე ქა ნიზ მი:  მან და ტი
და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მი უნი კა ლუ რი არ იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. მსგავ სი ინ ს ტი
ტუ ტე ბი, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მან და ტე ბით, უკ ვე არ სე ბობს უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის მქო ნე და 
შე და რე ბით ახალ გაზ რ და დემოკრატიის ქვეყ ნებ ში (მაგ. კა ნა და, ის რა ე ლი, ავ ს ტ რა ლი ა, სამ ხ რე თი 
აფ რი კა).

სა ერ თა შო რი სო პრაქ ტი კი სა და ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ ს ტის ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბით არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შე ი მუ შა ვეს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის კონ კ რე
ტუ ლი მო დე ლი, რო მელ საც აქვს და მო უ კი დებ ლო ბის ყვე ლა სა ჭი რო ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და ფუნ ქ ცი უ რი 
გა რან ტი ა. პრო ექ ტი და დე ბი თად შე ა ფა სეს სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტებ მაც.

კა ნონ პ რო ექ ტის თა ნახ მად, და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მი და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა
ნო უნ და იყოს, რო მე ლიც პარ ლა მენ ტის წი ნა შე იქ ნე ბა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი. მი სი თავ მ ჯ დო მა რე 
(კომისარი) ფიქ სი რე ბუ ლი ვა დით აირ ჩე ვა. კა ნონ პ რო ექ ტ ში მო ცე მუ ლია შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რე ბის 
დე ტა ლუ რი აღ წე რა; შერ ჩე ვის პრო ცეს ში უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა პარ ლა მენ ტო უმ ცი რე სო ბის მო ნა
წი ლე ო ბა. და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბა მხო ლოდ 
წი ნას წარ გა წე რი ლი სა ფუძ ვ ლით იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის გა სა ჩივ რე
ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლო ში. 

სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზმს ექ ნე ბა ექ ს კ ლუ ზი უ რი იურის დიქ ცი ა, გა მო ი ძი ოს წა მე ბი სა და სიკ ვ დი ლის შემ
თხ ვე ვე ბი, ასე ვე ექ ნე ბა და მა ტე ბი თი იურის დიქ ცია  გა მო ი ძი ოს ისეთ მძი მე და ნა შა უ ლე ბი, რო მელ თა 
გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში სხვა სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებს ექ ნე ბათ ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი. ყვე ლა შემ
თხ ვე ვა ში და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის ფუნ ქ ცია იქ ნე ბა გა მო ძი ე ბა, სის ხ ლის სა მარ თ
ლებ რი ვი დევ ნა და ბრალ დე ბის მხარ და ჭე რა.

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 
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და მო უ კი დე ბე ლი  სა გა მო ძი ე ბო  მე ქა ნიზ მის  შექ მ ნას თან   
და კავ ში რე ბუ ლი  გა მოწ ვე ვე ბი
და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის ოპო ნენ ტე ბი ხში რად აცხა დე ბენ, რომ სა ჭი რო არ არის 
აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნა, რად გან ის პრო კუ რა ტუ რის ფუნ ქ ცი ე ბის დუბ ლი რე ბას ახ დენს. ეს აზ
რი მი ზან მი მარ თუ ლად უგუ ლე ბელ ყოფს ორ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს:

1) იმ ფაქტს, რომ პრო კუ რა ტუ რა რე გუ ლა რუ ლად ჯე როვ ნად ვერ ას რუ ლებს თა ვის მო ვა ლე ო ბას; 
2) მა ში ნაც კი, თუ პრო კუ რა ტუ რა სა ბო ლო ოდ ჩა მო ყა ლიბ დე ბა პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლურ და და მო
უ კი დე ბელ ორ გა ნოდ, ორი რამ უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი: პირ ვე ლი, დაგ ვი ა ნე ბუ ლი მარ თ ლ
მ სა ჯუ ლე ბა არის უარ ყო ფი ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა: აღ ნიშ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ზო მი სა და მას ში ღრმად 
ფეს ვ გად გ მუ ლი პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პო ლი ტი კუ რად ნე იტ რა ლურ, და მო უ კი დე ბელ და 
ეფექ ტურ ორ გა ნოდ პრო კუ რა ტუ რის გა დაქ ცე ვას წლე ბი დას ჭირ დე ბა. მე ო რე, ამ ჟა მინ დე ლი ინ ს ტი
ტუ ცი უ რი მოწყო ბის მი ხედ ვით, რო მე ლიც არ შე იც ვ ლე ბა, თუნ დაც პრო კუ რა ტუ რა და მო უ კი დე ბე ლი 
ორ გა ნოს სა ხით ჩა მო ყა ლიბ დეს, არ სე ბობს თან და ყო ლი ლი ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი და იერარ ქი უ
ლი კავ ში რე ბი პრო კუ რა ტუ რას და პო ლი ცი ას შო რის. ასე თი მჭიდ რო კავ ში რი ორ ინ ს ტი ტუტს შო რის 
ეჭ ვ ქ ვეშ აყე ნებს ერ თი სამ სა ხუ რის მი ერ მე ო რის წარ მო მად გენ ლებ თან და კავ ში რე ბით წარ მო ე ბუ ლი 
სხვა დას ხ ვა გა მო ძი ე ბის სა მარ თ ლი ა ნო ბას და ნდო ბას მათ მი მართ. 

ასე ვე სა კა მა თოა ამ მე ქა ნიზ მის ზუს ტი მან და ტის ფარ გ ლე ბი. ოპო ნენ ტე ბი ამ ტ კი ცე ბენ, რომ მას არ 
უნ და ჰქონ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, არა მედ მხო ლოდ გა მო ი ძი ე ბით 
უნ და შე მო ი ფარ გ ლოს. სა კითხის ასე თი გა დაწყ ვე ტა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ა სუს ტებს სა გა მო ძი ე ბო მე ქა
ნიზმს და ზო გა დად წა მე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლას.

ამ გ ვა რი მე ქა ნიზ მის შექ მ ნის წი ნა აღ მ დეგ გა მოთ ქ მუ ლი და მა ტე ბი თი არ გუ მენ ტია პო ტენ ცი უ რად მა ღა
ლი ხარ ჯე ბი, რაც მის შექ მ ნას თან და ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, რომ ლის გა დახ დაც 
გა უ ჭირ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს, რო გორც სა შუ ა ლო ზე და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე ქვე ყა ნას. ეს შე იძ ლე ბა 
პრობ ლე მა იყოს, მაგ რამ რე სურ სე ბის უკ მა რი სო ბა არ არის ლე გი ტი მუ რი არ გუ მენ ტი სა ხელ მ წი ფოს თ ვის, 
რომ თვა ლი და ხუ ჭოს ადა მი ა ნის ისე თი ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ზე, რო გო რი ცაა სი ცოცხ
ლის უფ ლე ბა, წა მე ბი სა და არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბი სა გან თა ვი სუფ ლე ბა და სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ
ლოს უფ ლე ბა. გარ და ამი სა, სა უ ბა რია არა დი დი ზო მის და წე სე ბუ ლე ბის, არა მედ და მო უ კი დე ბე ლი და 
ეფექ ტი ა ნი სამ სა ხუ რის შე სა ხებ; თუ იარ სე ბებს ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი, ჭეშ მა რი ტად და მო უ კი დე ბე ლი მე ქა ნიზ
მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ნამ დ ვი ლი პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვა 
გო ნივ რუ ლი ბი უ ჯე ტით, რო მე ლიც ისე თი ქვეყ ნის თ ვი საც ხელ მი საწ ვ დო მი ა, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა.

და ბო ლოს, ის მის კითხ ვა, ვინ და ა ყე ნებს სა გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის წარ მო მად გენ ლე ბის პა სუ ხის მ გებ
ლო ბის სა კითხს, თუ კი ისი ნი თა ვად ჩა ი დე ნენ და ნა შა ულს? მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი კითხ ვა ა, ამ შემ თხ ვე ვა ში სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის გა მო ყე ნე ბა და 
მას ზე დაყ რ დ ნო ბით ამ სა კითხის გა დაწყ ვე ტა.

სა ბო ლოო ჯამ ში, ამ გ ვა რი ორ გა ნოს შექ მ ნი სად მი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა აღ მ დე გო ბის მი უ ხე და ვად, 
მთავ რო ბამ ჯერ ჯე რო ბით ვერ წარ მო ად გი ნა ეფექ ტი ა ნი ალ ტერ ნა ტი ვა იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ 
რო გორ უნ და შეს რულ დეს სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გით გან საზღ ვ რუ
ლი პო ლი ცი ის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბი სა და სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი კონ
ტ რო ლის ვალ დე ბუ ლე ბა. 

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 
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რე კო მენ და ცი ე ბი
• სა ქარ თ ვე ლომ სწრა ფი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ეფექ ტი ა ნი რე ფორ მა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა მარ

თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა მი ერ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბის და მო
უ კი დე ბე ლი მე ქა ნიზ მის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად;

• ევ რო კავ შირს შე უძ ლია ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლოს იმი სათ ვის, რომ სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბა ში გაჩ ნ დეს პო ლი ტი კუ რი ნე ბა  შე იქ მ ნას და მო უ კი დე ბე ლი სა გა მო ძი ე ბო მე ქა
ნიზ მი. შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ შირ მა მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და გა ა მახ ვი ლოს და ამ პი რო ბის შეს რუ
ლე ბა სხვა სა კითხებ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბად უნ და გა ნი ხი ლოს. 

რა  უნდა  გააკეთოს ევროკავშირმა  საქართველოში 
სამართალდამცავი  ორგანოების ანგარიშვალდებულებისა  და 
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