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შესავალი

მო ემული დოკუმენ ი არმოადგენს კვლევის 
ანგარიშს, რომელი  მომზადებულია „ეისითის“ 
მიერ გაეროს განვითარების პროგრამისა 
და ევროკავშირისთვის, პროე ების  „ადა
მიანის უ ლებები ველასთვის“ და „მართლ
მსა ულების ხელმისა ვდომობის გაზრდა 
და ბავშვზე მორგებული მართლმსა ულების 
სის ემის განვითარება სა ართველოში“  არ
გლებში  

ინამდებარე კვლევისთვის კომპანია „ეი სი
თიმ“ დამკვეთთან ერთად შეიმუშავა მეთო
დოლოგია, შე მნა კვლევის ინს რუმენ ები, 
განახორ იელა საველე სამუშაობი და მოამ
ზადა კვლევის ანგარიში  

ინამდებარე ანგარიში შედგება კვლევის შე ა
მების, ირითადი მიგნებების, მეთოდოლოგიის 
და კვლევის შედეგების თავებისგან  

კვლევის შეჯამება 

დითი საშუალება, იმის გასაგებად, თუ რო
გორ ესმის ან რას განი დის ხალხი მათი 
მდგომარეობის და მათ გარშემო არსებული 
გა რემოს შესახებ   

კვლევის ამო ანა ი ო რესპონდენ ების ინ
ორმირებულობისა და ოდნის დონის შე
ასება ადამიანის უ ლებებთან დაკავში

რებით  მდგომარეობის ა მა და შე ასება 
ადამიანის უ ლებების და ვის თვალსაზრისით  
დამოკიდებულების გამოვლენა იმ ირითადი 
ინს ი უ ების მიმართ, რომლები  პასუხის
მგებელნი არიან ადამიანის უ ლებების და

 ვასა და მართლმსა ულების განხორ ი
ე ლებაზე  ინ ორმირებულობის დონის და 
დამოკიდებულებების იდენ ი ი ირება პე
რ  სო ნალურ მონა ემთა ა მასა და მათ შე
გ როვებასთან, შენახვასა და გასა არო ე
ბასთან დაკავშირებით  დავის მოგვარების  
ალ ერნა იული მე ანიზმების ოდნა და მათ 
მიმართ მოლოდინების გამოვლენა (მედია ია, 
არბი რა ი)

თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევა სა
ართველოში ა არდა 201  ლის სე ემ

ბრიდან 2017 ლის თებერვლამდე პერიოდში   

ადამიანის უ ლებების შესახებ ინ ორმირება 
ხელს უ ობს ადამიანის უ ლებების დარ ვე
ვის და შელახვის პრევენ იას, რამდენადა  ის 
ა ურავს მათ ოდნით, უნარებით, ნათელი 

არმოდგენებით, რა  თავის მხრივ ანვითარე
ბს მათ დამოკიდებულებას და ევას და უბი

გებს მათ მონა ილეობა მიი ონ ადამიანის 
უ ლებების უნივერსალური კულ ურის ამო
ალიბებასა და ხელშე ობაში  

ა ედან გამომდინარე, ადამიანის უ ლებების 
შესახებ ვე ანაში არსებული ს რა ეგიები და 
პროგრამები ხელს უნდა უ ობდეს უ ლებე
ბის და ვალდებულებების მა არებელ პირებს 
ი ო დნენ მათივე უ ლებები  შეუ ლებელია 
ადამიანის უ ლებების პა ივის ემა თუ სა ზო
გადოებამ არ ი ის კარგად თუ რას მოი ავს ის  

პროე მა გადა ვი ა ა არებული ო მთე
ლი ვე ნის მასშ აბით კვლევა „ადამია ნის 
უ ლებები და მართლმსა ულება სა ართვე
ლოში  საზოგადოების დამოკიდებულება და 
ინ ორმირებულობა“  ა ნიშნული ხაზს უს
ვამს მ კი ებულებებზე დამ არებული და 
ინ ორმირებული პროგრამების აუ ილებ
ლობასა და მნიშვნელობას  კვლევა არის მე

ადამიანის უ ლებები და მართლმსა ულება სა ართველოში   საზოგადოების 
დამოკიდებულება და ინ ორმირებულობა კვლევის საბოლოო ანგარიში
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ანგარიშში არმოდგენილი შედეგების ნა ი
ლი შედარდა 2012 ელს გაეროს განვითარე
ბის პროგრამისთვის სო იალური კვლევების 
ინს ი უ ის მიერ ა არებულ ანალოგიურ 
კვლევას, ა ნიშნულით შესა ლებელი გახდა 
უ ლებების ა მასთან დაკავშირებული ვლი
ლებების და ენდე იების გამოვლენა  უნდა 
ა ინიშნოს, რომ კვლევებისას გამო ენებული 
გასნხვავებული მეთოდოლოგიის გამო ველა 
მიგნების შედარება ვერ მოხერხდა  2012 

ელს  2000 ინ ერვიუ ა არდა სა ართველოს 
მასშ აბით, რომლები  მოსახლეობის პრო
პორ იულად გადანა ილდა, 201  ელს კი 
ინ ერვიუების რაოდენობამ  000 შეადგინა 
და თითოეულ რეგიონში მინიმალური ( 00) 
რესპონდენ ის მისა ებად  რეგიონში 
მოხდა რაოდენობების დაკორე ირება  მნი
შვნე ლოვანია ა ინიშნოს, რომ კვლევა არ 

არმოადგენს სა ართველოში ადამიანის 
უ ლებების მდგომარეობის შე ასებას (რის 
მანდა ი  სხვა ინს ი უ იებს ა ვთ) და ის 
ა ენ ს მხოლოდ საზოგადოების ა მაზე 
აკეთებს  თუმ ა, ა მა, თვის მხრივ, ი ევა 
ხოლმე ვე ანაში ადამიანის უ ლებების 
მდგომარეობის შე ასების ინდიკა ორად  
ასე თი კვლევა შესა ლოა ხშირად ასახავდეს 
რესპონდენ ების მიერ გან დილი უ ლების 
შელახვას, მაგრამ ირითადად ის მაინ  ვე
ანაში ადამიანის უ ლებების პა ივის ემის 

კულ ურის ე ე ურობასა და მის გამო ენებას 
ა ასებს    

კვლევის  შედეგები არმოადგენს საბაზისო 
და გაზომვად ინ ორმა იას ადამიანის 
უ  ლებების და მართლმსა ულებისადმი 
ხელმისა ვდომობის ნობადობის შესახებ 
და მათი გამო ენება შესა ლებელია სხვა
დასხვა მიზნებისთვის, სხვადასხვა პარ ნი
ორი ორგანიზა იების მიერ, მათ შორის  
სახელმ ი ო ინს ი უ ების მიერ იმის განსა
ზ ვრის მიზნით თუ სად მუშაობს ან არ მუშაობს 

მიმდინარე პროგრამები, ასევე ადამიანის 
უ ლებებთან დაკავშირებულ მიზნებსა და 
მათ რეალურ შესრულებას შორის არსებული 
უზუს ობების იდენ ი ი ირებისთვის  სა
მო ალა ო საზოგადოებრივი ორგანიზა ი
ებისთვის  რათა ს ორი ა ენ ი გააკეთონ 
საკითხებზე, რომელი  ველაზე დიდ გამო

ვევას არმოადგენს საზოგადოებისთვის, მათ 
შორის ადამიანის უ ლებების შელახვისას 
ხელმისა ვდომი მედითი საშუალებების შე
სახებ საზოგადოების ინ ორმირებულობა  
საერთაშორისო ორგანიზა იების მიერ სა
მომავლო პროგრამების და პროე ების შე
მუშავებებისას ადამიანის უ ლებების ს ერო
ში და მართლმსა ულების  ხელმისა ვდომო ბის 
ს ეროებში  და მკვლევარების მიერ ადამიანის 
უ ლებების ს ეროში ინ ორმირებული და 
მ კი ებულებაზე და უ ნებული სამე ნიერო 
კვლევის ა არებისთვის  

ა ედან გამომდინარე, კვლევის შედეგები 
არდგენილი ი ნება ველა იმ პარ ნიორ 

ორგანიზა იასთან, რომლები  არიან კვლევით 
გამოვლენილი ინ ორმა იის მთავარ მომ ხმა
რებელები  

ადამიანის უ ლებების და მართლმსა ულების 
ხელმისა ვდომობის საკითხებზე ევროკავ
შირისა და გაერთიანებული ერების ორგა
ნიზა იის ერთობლივი ინი ია ივები  კვლევის 
შედეგებს გამოი ენებს, როგორ  საბაზისო 
მონა ემებს სამომავლო ონის იებებისთვის, 
რომელი  ა ენ ს აკეთებს,  , ვალდე
ბულების და უ ლების მ ონე პირებს შორის 
ადამიანის უ ლებებზე, პერსონალურ მონა

ემთა და ვაზე და დავის მოგვარების ალ
ერნა იულ მე ანიზმებზე, ნობიერების 

ამა  ლებაზე, იმისათვის, რომ მხარი დაუჭი
როს ადამიანის უ ლებების კულ ურის განვი
თარებას სა ართველოში     
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თავი 1.
ძირითადი მიგნებები
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ინფორმაცია ადამიანის უფლებების 
შესახებ
  ა ხადებს, რომ ადამიანის უ ლებები 

სა ართველოში სრულად ან მე  ნაკლებად 
და ულია   ლის ინ იგივე აზრი ონდა 

ს, 10 ლის ინ უ ლებების და ულობაზე 
კი 2  საუბრობდა  

 0  ინ ორმა იას ადამიანის უ ლებებისა 
და მათი და ვის მე ანიზმების შესახებ 
ველასთვის თანაბრად ხელმისა ვდომად 

არ თვლის, მათ შორის ეს ინ ორმა ია 
ხელმიუ ვდომელია შემდეგი გუ ებისთვის  
სო იალურად დაუ ველები, შეზ უდული 
შესა ლებლობების მ ონე და სხვა  

 ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის 
მე ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი

ების არო უმრავლესობისთვის ელე
ვიზიაა ( )

 არასამთავრობო ორგანიზა იების არმო
მად გენლები ი რობენ, რომ შეიმ ნევა 
ადამიანის უ ლებების მდგომარეობის გა
უმ ობესების ენდენ ია

 გამოკითხული მოსახლეობის ი რობს, 
რომ ვე ანაში ველაზე ხშირად შრომითი 
უ  ლებები ირ ვევა  ასე ი რობს 27  ამ 
მხრივ ველაზე რადიკალური პოზი იით 
თბილისი გამოირ ევა ( )

 მოსახლეობა საკმაოდ კეთილგან ობილია 
საპა რულო პოლი იის მიმართ და სხვა 
ინს ი უ იებთან შედარებით მას ველაზე 
მა ალ ნდობას უ ხადებს ( 7 )   

 201 2020 ლების ადამიანის უ ლებათა 
და ვის ეროვნული ს რა ეგიის შესახებ 
სმენია გამოკითხულთა 10 ს,  კი ამბობს, 
რომ ი ის სამო მედო გეგმის შესახება   

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიგნებაა საზო
გადოების ირითადი ა ენ ი სო იალურ და 
შრომით უ ლებებზე, ასევე სი ო ხლის და 
თანას ორობის უ ლებებზე   

ა სანიშნავია, რომ კვლევის შედეგები თბი
ლისს, სხვა ალა ებსა და რეგიონებში შო
რის თით მის მსგავსია  მთავარი სხვაობა 
რეგიონებს შორის შედეგებში გამოვლინდა 

ალების უ ლებებთან დაკავშირებით  კახე
თის რეგიონში ეს საკითხი პრობლემურად 

მა დაასახელა, მაშინ როდესა  ვე ნის 

მასშ აბით ალთა უ ლებებზე მხოლოდ 2  
საუბრობს   

ასევე დადგინდა, რომ 7  და  თვლის, 
ეროვნული, ეთნიკური და რელიგიურ უმ ი
რესობების უ ლებები ი ვევა  თუმ ა, ასევე 
დადგინდა, რომ ამ უ ლებების დარ ვევაზე 
თავად უმ ირესობები უ რო ნაკლებად სა
უბრობენ, ვიდრე ეთნიკურად ართველები  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატი
 გამოკითხულთა ნახევარი ი რობს, რომ 

ვე ანაში პერსონალური მონა ემები და
უ ველია უკანონო შეგროვების, შენახვისა 
და გასა აროებისგან ( 7 )   

 პირველი ოთხი სე ორი, რომლები  მო
სახლეობამ გამო ო პერსონალური ინ ორ
მა იის უკანონოდ მოპოვების, შე ნახვის 
და გასა აროების სა რთხის თვალ სა
ზრისით, შემდეგია  ალოვანი ს რუ   უ
რები (2 ), სა ინანსო საბანკო სე  ო
რი (17 ), ინ ერნე  სივრ ე  ეისბუ ი, 
ონლაინ შოპინგი და სხვა (12 ) და სა ე
ლეკომუნიკა ია კომპანიები (10 )  

 სა ართველოს მოსახლეობის 2  ( ) სურს, 
რომ სახელმ ი ომ არ დაუშვას მათ შესახებ 
პერსონალური მონა ემების უკანონოდ 
შეგროვება, შენახვა და გასა აროება, თუნ
და  უსა რთხოების მო ივით   

 პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე
ორის აპარა ზე სმენია გამოკითხულების 

1 ს  
 პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე

ორის აპარა ზე ინ ორმა იის მი ების 
ირითადი არო ელევიზიაა ( )

 გამოკითხული რესპონდენ ების ნახევარზე 
მე ი ( ) ინსპე ორის აპარა ის სა მი
ანობას დადებითად ა ასებს

მიუხედავად იმისა, რომ პერსონალური მო
ნა ემების და ვა ადამიანის უ ლებების შე
მადგენელ ნა ილად სულ ო ა ხნის ინ 
ი ა, პერსონალურ მონა ემთა და ვის შე
სახებ ინ ორმირებულობის დონე საკმაოდ 
მა ალია  მა ალია ასევე პერსონალურ მო
ნა ემთა და ვის ინსპე ორის ო ისის ნო
ბადობა, მიუხედავად იმისა, რომ ის სამი 
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ლის ინ შეი მნა  უმრავლესობა პერ სო
ნალურ მონა ემთა შელახვას აკავშირებს 
სამარ თალდამ ავ ორგანოებთან  კვლევის 
შედეგების გათვალის ინებით ნობიერების 
ამა ლების ონის იებებისას ა ენ ი უნ
და გაკეთდეს კერ ო სე ორის მხრიდან ე, 
განსაკუთრებით კი თანამედროვე ე ნო ლო
გიებით შესა ლო დარ ვევებზე      

იურიდიული დახმარების სამსახური
 გამოკითხულთა ნახევარს( 2 ) სმენია, რომ 

ვე ანაში შესა ლებელია უ ასო იური
დიული დახმარების მი ება

 იურიდიული დახმარების სამსახურის შე
სახებ ინ ორმა იის მი ების მთავარი ა
რო  ელევიზიაა ( )  

 სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული უ ასო 
იურიდიული დახმარების სამსახურის შე

ასებები პოზი იურია და  ულიან სკალაზე 
სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით სა
შუალოდ 2 ულას შეადგენს

 გამოკითხული პირების 2  გამოთ ვამს მზა
დ ო ნას, მიმართოს იურიდიული დახმა
რების სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში 
და გამოხა ავს ნდობას სამსახურის მიმართ 
( )  

მთავარი მიგნება მდგომარეობს იმაში, რომ 
იურიდიული დახმარების სამსახურის ნო
ბადობა არ შე ვლილა ბოლო ხუთი ლის 
განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ იუ
რიდიული დახმარების სამსახური მუდმივად 
ა არებს საინ ორმა იო შეხვედრებს, მისი 
მანდა ი გა ართოვდა  და ბენე ი იართა რა
ოდენობა გაიზარდა  

სახალხო დამცველის აპარატი
 სა ართველოს სახალხო დამ ველის ო ი

სის შესახებ სმენია გამოკითხულთა ს
 ომბუდსმენის ო ისზე ინ ორმა იის ი

რი თად აროს ელევიზია არმოადგენს 
( 0 )  

  ადამიანიდან, ვისა  სმენია სახალხო 
დამ ველის ო ისის შესახებ, მას ნდობას 
უ ხადებს (7 ), ხოლო საჭიროების შემ
თხვევაში, მზად არის მიმართოს 7  

 მათგან, ვინ  ი ის ომბუდსმენის ო ისის 
შე სახებ, 0  დარ მუნებულია, რომ უ ება 
ბევრს აკეთებს ადამიანის უ ლებების და

სა ავად, თუმ ა ის აზრით, ომბუდ სმე
ნის აპარა ი ხშირად მაინ  ვერ ახერხებს 
ადამიანის უ ლებების და ვას

სახალხო დამ ველის აპარა ი ერთ ერთი 
ველაზე სანდო ორგანიზა იაა  ნობადობა 

სახალხო დამ ველის აპარა ის შესახებ 
ინარ უნებს მა ალ პოზი იებს ბოლო  

ლის განმავლობაში  თუმ ა ის აზრით, 
ომბუდსმენის აპარა ი ხშირად მაინ  ვერ 
ახერხებს ადამიანის უ ლებების და ვას, 
თუმ ა ეს შესა ლებელია ა მის საკითხი 
ი ოს, ამი ომ ა ნიშნული თემა უ რო რმა 
შეს ავლას საჭიროებს  

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული 
მექანიზმები 
(მედიაცია და არბიტრაჟი)
 ინ ორმირებულობის დონე მედია იასთან 

დაკავშირებით დაბალია  მის შესახებ გა
უგია სა ართველოს მოსახლეობის 1 ს

 მა ინ ორმა ია მედია იის შესახებ 
ელევიზიიდან მიი ო

 მას შემდეგა , რა  რესპონდენ ებს გაა ნეს 
მედია იის არსი, მა ვერ შე ლო მის 
მიმართ დამოკიდებულების გამოხა ვა, 
7  კი გარკვეული ნდობით განიმსჭვალა 

მედია იის მიმართ
 კვლევის შედეგად მედია იის გამოკვეთილ 

ნაკლოვანებად დასახელდა დროის და
კარგვა და მაინ  სასამართლოში ასვლის 
აუ ილებლობა იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები 
ვერ მორიგდებიან (21 )  

 ინ ორმა იას არბი რა ზე ლობს გამო
კითხილთა 2  უ რო მე ი თბილისში 
( ), ვიდრე სხვა ალა ებში (27 ) და 
სო ელში (20 )

 ინ ორმა იის მი ების ირითადი არო 
არბი რა ის შესახებ ელევიზიაა ( 7 )  

 არბი რა ის სპე ი იკის მოკლედ გა
ნობის შემდეგ მის მიმართ მკა იო დამო
კიდებულების გამოხა ვა მაინ  ვერ 
შე ლო გამოკითხული მოსახლეობის 
მა, მა კი ა ნიშნა, რომ არბი რა მა, 
გარკვეულ ილად, ა უ რა ნდობა

 რისკად კი, ველაზე მე ად, გადა ვე ი
ლების გასა ივრების შეუ ლებლობა მიი
ნიეს (1 )   
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არბი რა ს მოსახლეობა უ რო კარგად 
ი ნობს ვიდრე მედია იას, მაგრამ ოდნის 
დონე მაინ  არ არის დამაკმა ო ილებელი  
კვლევის მიმდინარეობისას, არბი რა ისა 
და მედია იაზე ინ ორმა იის მი ოდების 
შემდგომ, გამოკითხულები დადებით დამო
კიდებულებას გამოხა ავდნენ ამ მე ანიზმებზე   

სასამართლო, პროკურატურა 
 პირდაპირ შეკითხვის დასმისას გა მოს

ორდა თუ არა მდგომარეობა სასამარ
თლოებში, რესპონდენ ების  დადებით 
პასუხს ი ლევა, მაშინ როდესა  მხოლოდ 10  

ი რობს, რომ მდგომარეობა გა უარესდა  
 გამოკითხული პირების 1  სრულად ენ

დობა სასამართლოს, მაშინ როდესა   
ამბობს რომ ისინი „უ რო ენდობიან ვიდრე 
არ ენდობიან სასამართლოს“  

 201  ელს რესპონდენ ების  ი რობს, 
რომ გადა ვე ილებები მიი ება იმ 
მითითებების შესაბამისად, რასა  მოსამარ
თლეები ი ებენ მთავრობისგან  იგივე 
მა ვენებელი 2012 ელს შეადგენდა 27 ს  

 გამოკითხული პირების 0   მიი ნევს, რომ 
პროკურა ურა მუდმივად ახორ იელებს 
ზე ოლას სასამართლოზე, რესპონდენ ების 

ი არ გამორი ხავს ამას  ამში, რეს
პონდენ ების  ი რობს რომ სი უა ია 

პროკურა ურაში გაუარესდა ბოლო  
ლის განმავლობაში   და 7 , შესაბა

მისად ი რობს რომ მდგომარეობა ან 
გაუმ ობესდა ან უ ვლელია  

 პროკურა ურის სის ემის შე ასება სხვა
დასხვა მახასიათებლით (სამართლიანობა, 
კვალი ი იურობა, გამო იებაზე ზედამხედ
ველობის განხორ იელება და სხვა) ზო
მიერია და  ულიან სკალაზე 7 ულით 
განისაზ ვრება   მთლიანობაში, სხვადასხვა 
სამიზნე გუ ში გამოკითხულების თვის 
აშკარაა პროკურა ურაში პოზი იური 

ვრები ინს ი უ იონალური რე ორმების 
მიმარ თულებით

იმ დროს როდესა  ადამიანის უ ლებების 
შელახვა შემ ირდა 1 ით, მთლიანობაში 
სასამართლოს მიმართ დამოკიდებულება არ 
გაუმ ობესდა  მოსახლეობა ნელად ი ე რებს 
სასამართლო გადა ვე ილებების მიუკერ

ოებლობას  მნიშვნელოვანია ა ინიშნოს, რომ 
მოსახლეობა მხარს უჭერს ნა ი  მსა ულთა 
ინს ი უ ს  მაშინ როდესა  დადებითი და
მოკიდებულება პროკურა ურის მიმართ გა
იზარდა ბოლო ხუთი ლის განმავლობაში, 
მას ერ კიდევ მოიხსენიებენ ერთ ერთ იმ 
ორგანიზა იად, რომელი  ლახავს ადამიანის 
უ ლებებს  
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2.1 კვლევის მიზანი და
ამოცანები

ინამდებარე კვლევის მიზანს არმოადგენდა 
სა ართველოს მოსახლეობის ინ ორ მი რე   
ბუ  ლობის, ოდნის დონის და გან ო ბე ბის 
კვლევა ადამიანის უ ლებე ბის და მართლმსა
ულებისადმი ხელმისა ვდო მო ბის საკითხების 

მიმართ    

კვლევის ამო ანებს არმოადგენდა
• რესპონდენ ების ინ ორმირებულობისა და 

ოდნის დონის შე ასება ადამიანის უ  ლე
ბებთან დაკავშირებით

• მდგომარეობის ა მა და შე ასება ადა
მიანის უ ლებების და ვის თვალ სა ზრი სით

• დამოკიდებულების გამოვლენა ი რი
თადი ინს ი უ ების მიმართ, რომ ლები  
პასუხისმგებელნი არიან ადა მიანის უ
ლებების და ვასა და მართლ მსა ულების 
განხორ იელებაზე (სასა მარ თლო, პრო
კურა ურა, შინაგან სა მეთა სა მინის რო, 
სახალხო დამ ველის ო ისი)

• ინ ორმირებულობის დონის და დამო
კი დებულებების იდენ ი ი ირება პერ
სო  ნალურ მონა ემთა ა მასა და მათ 
შეგ  როვებასთან, შენახვასა და გასა ა რო
ებასთან დაკავშირებით

• პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე
ორის აპარა ისა და სახელმ ი ოს მიერ 

ორგანიზებული უ ასო იურიდიული დახ
მარების სამსახურის შესახებ ინ ორ მი რე
ბულობის დონისა და მათ მიმართ დამო
კიდებულებების იდენ ი ი ირება

• კონ ლი ის გადაჭრის ალ ერნა იული 
მე ანიზმების ოდნა და მათ მიმართ მო
ლოდინების გამოვლენა (მედია ია, არ
ბი რა ი)  

2.2 კვლევის დიზაინი  
ინამდებარე კვლევისთვის გამო ენებული 

ი ნა თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლე ვის 
მეთოდები  

თვისებრივი კვლევა ა არდა ოკუსური გუ
ისა და ა რმავებული ინ ერვიუს მე თოდის 

გამო ენებით  რაოდენობრივი კვ ლე  ვისას გა
მო ენებული ი ნა პირისპირ ინ ერ ვიუს მე
თოდი  

სულ კვლევის არგლებში ა არდა
• 1  ოკუსური გუ ი მოსახლეობასთან
• 2  ა რმავებული ინ ერვიუ  სამიზნე 

გუ თან  სა არო სე ორი, კერ ო ბიზნესი,  
არასამთავრობო ორგანიზა იები და ლგბთ 
თემის არმომადგენლები 1 

• 000 პირისპირ ინ ერვიუ ვე ნის ზრდა
სრულ მოსახლეობასთან (1 )  

ვემოთ მო ემული ხრილი მოკლედ არმო
ადგენს კვლევის დიზაინს, მისი ველა კომპო
ნენ ის გათვალის ინებით

1  თავდაპირველად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი ი ო ლგბთ თემის არმომადგენლების ართვა გუ ურ დისკუსიებში, მაგრამ იმისათვის, 
რომ მათ შე ლებოდათ აზრის თავისუ ლად გამოთ მა და უზრუნველ ო ილი ო ილი ო მათთვის მა სიმალურად ნაკლებად ს რესული 
გარემო, დამკვეთთან შეთანხმებით გადა და, რომ ლგბთ პირებთან ა არებული ო ა რმავებული ინ ერვიუები  

ცხრილი N1 კვლევის კომპონენ ების მიმოხილვა

ადამიანის უფლებების დაცვის და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შესახებ
ინფორმირებულობისა და აღქმის კვლევა საქართველოში

რაოდენობრივი  
კვლევა თვისებრივი კვლევა

ტექნიკა პირისპირ ინ ერვიუ ოკუსური გუ ი ა რმავებული ინ ერვიუ

სამიზნე ჯგუფი მოსახლეობა (1 )

მოსახლეობა (1 ), მათ შორის, 
სხვადასხვა სამართლებრივ 
ს რუ ურასთან 
ურთიერთობის გამო დილებით 

სა არო სამსახურების, 
კერ ო ბიზნესის, 
არასამთავრობო 
ორგანიზა იებისა და ლგბთ 
თემის არმომადგენლები

შერჩევის ზომა  002 ინ ერვიუ 1  ოკუსური გუ ი 2  ა რმავებული ინ ერვიუ

შერჩევის მეთოდი
ორსა ეხურიანი 
კლას ერული 
შერ ევა

მიზნობრივი შერ ევა მიზნობრივი შერ ევა

კვლევის არეალი სა ართველო 
თბილისი, უთაისი, ბათუმი, 
ზუგდიდი, თელავი, გორი, 
ახალ იხე

თბილისი, უთაისი, გორი

ინტერვიუს 
ხანგრძლივობა 0 0 უთი 120 1 0 უთი 0 0 უთი
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ინტერვიუების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 

რეგიონი N

თბილისი 1270

იმერეთი 20

ვემო ართლი 70

სამეგრელო ზემო სვანეთი 0

აჭარა 0

კახეთი 70

სამ ხე ავახეთი 00

გურია 00

მ ხეთა მთიანეთი 00

რაჭა ლე ხუმი და ვემო სვანეთი 00

შიდა ართლი 00

ჯამი 50002

2.3 რესპონდენტების
შერჩევა
რაოდენობრივი კვლევა
კვლევისთვის გამო ენებული ი ნა ორსა ე ხუ
რიანი კლას ერული შერ ევის მიდგომა ინას

არი ს რა ი იკა იით   

ს რა ი იკა იის ნიშნებს არმოადგენდა რე
გი  ონი და დასახლების იპი ( ალა ის იპის 
და სო ლის იპის დასახლებები)  

რეგიონული ს რა ი იკა იის იპის მიხედვით 
შეირ ა 11 ვე ს რა ა  
• თბილისი
• იმერეთი
• აჭარა
• გურია
• სამეგრელო ზემო სვანეთი
• კახეთი
• შიდა ართლი
• მ ხეთა მთიანეთი
• რაჭა ლე ხუმი და ვემო სვანეთი
• ვემო ართლი
• სამ ხე ავახეთი

დასახლების იპის მიხედვით შეირ ა 2 ვე
ს რა ა  
• ალა ი
• სო ელი

ს რა ის შიგნით პირველადი შერ ევის ერ
თეულს არმოადგენდა კლას ერი (უბანი)  ისი
ნი შინამეურნეობების რაოდენობის პრო პორ

იულად შეირ ა  კლას ერის შიგნით მეორადი 
შერ ევის ერთეული ი ო შინამეურნეობები  

პირველადი შერ ევის თითოეულ ერთეულზე 
გამოიკითხა 10 შინამეურნეობა, ხოლო თი
თოეულ შინამეურნეობაში  ერთი რესპონ დე
ნ ი  შინამეურნეობების შერ ევა მოხდა შემ
თხვევითი ხე იალის პრინ იპით  ინას არ 
განსაზ ვრული მარშრუ ით და ბი ით  

საბოლოო შერ ევის ერთეულს არმოადგენდა 
ო ახის 1  ელზე უ როსი ასაკის ევრი, 

რომლის შერ ევა  ბოლო დაბადების დ ის 
პრინ იპის მიხედვით განხორ იელდა   

შერ ევის ზომად განისაზ ვრა 000 ინ ერვიუ  
თავდაპირველად, მათი განა ილება მოხდა 
სა ართველოს ზრდასრული მოსახლეობის 
პრო პორ იულად, შემდეგ კი, იმ რეგიონებში, 
სადა  მოსახლეობის რაოდენობა მ ირეა, 
ინ ერვიუების რაოდენობა ხელოვნურად გა
იზარდა 00 მდე, რათა შესა ლებელი ო ი
ლი ო მონა ემების გაანალიზება რეგიონულ 
ჭრილში  

ცხრილი N2 ინ ერვიუების განა ილება რეგიონების 
მიხედვით

კვლევის მონა ემების განზოგადებისთვის მი
ებული მონა ემები შეი ონა  შე ონვას სა
უ ვლად სა ართველოს მოსახლეობის 201  

ლის სა ოველთაო ა ერის შედეგები  

ამური შერ ევითი დომილება ვე ნის მას
შ აბით არმოადგენს 1 ს, კვლევის 
იანი საიმედოობით

თვისებრივი კვლევა
თვისებრივი კვლევის არგლებში მოსახ ლე
ობასთან ა არდა 1  ოკუსური გუ ი  მათ 
შორის,  დისკუსია გაიმართა თბილისში, თითო 

2  დაგეგმილი 000 ინ ერვიუს ნა ვლად, საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას ა არდა 002 ინ ერვიუ  1271 ინ ერვიუ თბილისში, 1270
ის ნა ვლად და 71 ინ ერვიუ ვემო ართლში  70 ინ ერვიუს ნა ვლად  შესაბამისად, ამურ გრა იკებზე რაოდენობად მითითებულია 
002 ნა ვლად 000 ისა
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კვლ
ევის

მეთ
ო

დ
ო

ლ
ო

გია

სამიზნე გუ ები 

საჯარო უწყებები კერძო კომპანიები არასამთავრობო 
ორგანიზაციები

ლგბთ თემის 
წარმომადგენლები

უთაისის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო (2)

თელავის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო (2)

გორის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანო (2)

სა ართველოს შრომის, ანდა ვისა 
და სო იალური უზრუნველ ო ის 
სამინის რო (1)

სა ართველოს მთავარი 
პროკურა ურა (1)

სა ართველოს იუს ი იის 
უმა ლესი საბჭო (1)

საბანკო სე ორი (2)

სადაზ ვევო სე ორი 
(2)

სამედი ინო სე ორი (2)

იჭური 
კავშირგაბმულობის 
სე ორი (2)

სამშენებლო სე ორი 
(1)

ადამიანის უ ლებათა 
ს ავლების და 
მონი ორინგის 

ენ რი (1)

პარ ნიორობა 
ადამიანის 
უ ლებებისთვის (1)

საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა  
სა ართველო (1)

ინ ორმა იის 
თავისუ ლების 
განვითარების 
ინს ი უ ი (1)

სა ართველოს 
ახალგაზრდა იურის

თა ასო ია ია (2)

1 0 ლის ასაკის 
ლგბთ თემის 

არმომადგენელი 
მამაკა ები ( )

 ინ ერვიუ  ინ ერვიუ  ინ ერვიუ  ინ ერვიუ

გორსა და ზუგდიდში, დანარ ენ ალა ებში 
კი  ბათუმი, უთაისი, თელავი, ახალ იხე   

ა არდა 2 ოკუსური გუ ი თითოეულში  

ოკუსური გუ ების კომპოზი ია შემდეგნაირი 
ი ო  
• თითოეულ ოკუსურ გუ ში მონა ილეობდა 

12 რესპონდენ ი
• გუ ების მონა ილეების დემოგრა იული 

მონა ემები ი ო შერეული  ს ესის, შე მო
სავლის, განათლების მიხედვით

• გუ ზე არ დაიშვებოდნენ იურის ები  
ასევე ისინი, ვინ  მუშაობდა სასამარ თლო
ში, პროკურა ურაში, პოლი იაში, არში 
ან ა მასრულებელ ხელისუ ლებაში  
იმი სათვის, რომ გამოგვერი ხა რეს პო ნ
დენ ების ზედმე ად გათვით ნობიე რე ბუ
ლობა თემაში და ზეგავლენა გუ ის სხვა 

ევრებზე
• თითოეულ გუ ში მონა ილეობდა 2  რეს

პონდენ ი, რომლებსა  ონდათ სასა
მართლოსთან ან პროკურა ურასთან ურ
თიერ თობის გამო დილება  

• ი , სადა  ა არდა 2 ოკუსური გუ ი, 
რესპონდენ ები გაი ვნენ ორ ასაკობრივ 
კა ეგორიად  1  და  ასაკობრივ 
გუ ებად

• ი , სადა  ა არდა ერთი ოკუსური გუ ი, 

მასში მონა ილეობა მიი ეს 2  ასაკის 
რესპონდენ ებმა

• თბილისში ა არდა 2 2 გუ ური დისკუსია 
1  და  ასაკის რესპონდენ ებთან  

ა რმავებული ინ ერვიუებისთვის რეს პო
ნდენ ები შეირ ნენ დამკვეთთან კონსულ

ა იის სა უ ველზე   კვლევის მიზნებიდან 
გა მომდინარე, შეირ ნენ შემდეგი სამიზნე გუ

ები
• სა არო უ ებების არმომადგენლები (სა

მინის როები, ადგილობრივი თვითმმა რ
თვე  ლობის ორგანოები)

• კერ ო ბიზნესის არმომადგენლები, რომ
ლებსა  შეხება ა ვთ პერსონალურ მო
ნა ემებთან, არბი რა თან და ასევე შე
ი ლებოდა ონოდათ სამართალდამ ავ 
უ ებებთან სასამართლო სის ემასთან ურ
თი ერთობის გამო დილება (საბანკო, სა და
ზ ვევო, სამედი ინო, სამშენებლო, იჭური 
კავშირგაბმულობის კომპანიები)  

• ადამიანის უ ლებებზე მომუშავე არასამ
თავრობო ორგანიზა იები  

• ლგბთ თემის არმომადგენლები  

ვემოთ მო ემული ხრილი მოკლედ არ მო
ადგენს თვისებრივი კვლევის მონა ილეთა 
განა ილებას სამიზნე სეგმენ ების მიხედვით   

ცხრილი N3 თვისებრივი კვლევის მონა ილე სამიზნე გუ ები
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კვ
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თ
ო

დ
ო

ლ
ო

გი
ა

2.4 კვლევის მონაწილეთა 
დემოგრაფია
კვლევაში გამოკითხულთა შორის  ალი, 

 კი  მამაკა ია  ისინი თანაბრად არიან 
არმოდგენილები სხვადასხვა ასაკობრივ გუ
ში  რესპონდენ ების 2  და ორ ინებულია 

( ), 21  კი  დაუო ახებელი  დანარ ენებს 
ვრივები და გან ორ ინებულები შეადგენენ  
ოველი მესამე გამოკითხულებიდან უმა

ლეს დამთავრებულია ( 2 ),  ს კი საშუ
ალო განათლება ა ვს  საშუალო ე ნი
კუ  რი განათლების ლობაზე მიუთითა 
რე ს  პონ  დენ ების 1 მა   

გრაფიკი N4 გამოკითხულთა სო იო დემოგრა იული მახასიათებლები (1)

54%

46%

12%

19%17%18%16%18%
21%

66%
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1%
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38%

19%

3%

32%

1%
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 დ
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ს ესი

N=5002

ასაკი
ო ახური

მდგომარეობა განათლების დონე
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ებ
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გამოკითხულთა ველაზე დიდი ნა ილი  
 თავს უმუშევრად მიი ნევს, 27  კი და

სა მებულია  12  კერ ო ბიზნეს სე ორში, 
 სახელმ ი ო სე ორში,  კი თავს 

თვით დასა მებულს უ ოდებს  პენსიონერები 
გამოკითხულთა 1 ს შეადგენენ  გამოკი
თხულების ნახევარზე მე ი ( ) მიუთითებს, 
რომ მათი ო ახის ოველთვიური შემოსავალი 

100 დან 00 ლარამდე მერ ეობს  ო ახების 
1 ის შემოსავალი 01 1000 ლარია, 1001
დან 2000 ლარამდე ო ახური შემოსავლის 
დეკლარირებას კი  გამოკითხულთა  ახდენს  
100 ლარზე ნაკლები ან 2000 ლარზე მე ი 
შემოსავლის მ ონე ო ახების რი ხვი მ ირეა 
და 7 ს არ ა ემა ება
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5%

28%
25%

15%

8%

2%

18%

100 lari 
an naklebi 

  101 – 300 301 – 600 601 – 1000 1001 – 2000 2000 larze
meti 

 ar vici/
uari pasuxze

გრაფიკი N5 გამოკითხულთა ო ახების საშუალო შემოსავალი თვეში

რესპონდენ ების  ა ნიშნავს, რომ სო ი
ალურად დაუ ველის ს ა უსის მ ონე ო ახიდან 
არის,  ი ულებით გადაადგილებული პირია, 
1  კი  შეზ უდული შესა ლებლობების მ ონე  

გამოკითხულთა 0  ართველია  ეთნიკურ 
უმ ირესობებს შორის ველაზე მა ალი ილით 
გვხვდებიან ეთნიკური აზერბა ანელები ( ) 
და ეთნიკური სომხები ( )  რესპონდენ ების 

 მართლმადიდებელი რის იანია  მეორე 
ველაზე დიდ გუ ს მუსლიმები არმოადგენენ 

(10 )  

გრაფიკი N6 გამოკითხულთა სო იო დემოგრა იული მახასიათებლები (2)

9%12%
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2% 4%
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16%
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2.5 საველე სამუშაოები და 
მონაცემების ანგარიშგება 

ოკუსური გუ ები მოსახლეობასთან ა
არდა 201  ლის ო ომბერში  დისკუსიები

დან მი ებული ინ ორმა იის სა უ ველზე 
მომზადდა კითხვარი რაოდენობრივი კვლე
ვისთვის და გზამკვლევები ა რმავებული ინ

ერვიუებისთვის  

რაოდენობრივი კვლევის არგლებში გათ ვა
ლის ინებული საველე სამუშაოები ა ა რდა 
201  ლის ნოემბერ დეკემბერში, ა რმა
ვებული ინ ერვიუები სხვადასხვა სა მიზნე გუ

თან კი  201  ლის დეკემბერში და 2017 ლის 
იანვარში  

რაოდენობრივი კვლევის მონა ემები დამუ
შავდა სო იალურ მე ნიერებათა ს ა ის იკურ 
პაკე ში P  20 0 ვერსიაში  ასევე მომზადდა 
სხვადასხვა სამიზნე გუ თან ა არებული 

ა რმავებული ინ ერვიუების რანსკრიპ ე
ბი, რომლები  გამო ენებული ი ნა როგორ  
დამოუკიდებლად, ასევე რაოდენობრივი 
კვლე ვის არგლებში მი ებული ინ ორმა იის 
ინ ერ პრე ა იისთვის  

კვლევის მონა ემები გაანალიზდა როგორ  
ამურად, ასევე დამკვეთის მიერ მოთხოვნილი 

სხვადასხვა ჭრილის მიხედვით ( ალა ი სო
ელი, ასაკი, ს ესი)  

დამკვეთის მოთხოვნისამებრ, კვლევის არ
გლებში მი ებული ინ ორმა ია, შე ლების
დაგვარად, შედარდა, 2012 ელს სო იალური 
კვლევების ინს ი უ ის მიერ გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებულ 
ანალოგიურ კვლევას  შედარებისას სირ
თულეები გამოი ვია, ერთი მხრივ, განსხვა
ვებებმა კითხვებს შორის, მეორე მხრივ კი, 
დასახელებული კვლევის ორმა განსხვა
ვე ბულმა დიზაინმა   2012 ელს ა არდა 
2000 ინ ერვიუ სა ართველოს მასშ აბით, 
რომლები  მოსახლეობის პროპორ იულად 
გადანა ილდა, 201  ელს კი ინ ერვიუების 
რაოდენობამ შეადგინა 000 და თითოეულ 
რეგიონში მინიმალური ( 00) რესპონდენ ის 
მისა ებად  რეგიონში მოხდა რაოდენობების 
დაკორე ირება  ამავდროულად, შესადა რე
ბლად გამო ენებული ი ნა 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლევის ანგარიში და არა კვლევის ბაზა  
შესაბამისად, დასახელებული ორი კვლევის 
მონა ემი დარდება ენდენ იების დონეზე, მათ 
შორის სხვაობის ს ა ის იკური სანდოობის 
მითითების გარეშე  
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3.1 ინფორმაცია ადამიანის
უფლებების შესახებ
გამოკითხული რესპონდენ ების აბსოლუ ურ 
უმრავლესობას სმენია ადამიანის ამა თუ იმ 
უ ლების შესახებ  ოველი 10 გამო კით ხუ
ლიდან მხოლოდ ერთმა (10 ) ა ნიშნა, რომ 
ადამიანის კონკრე ული უ ლებების შესახებ 
საუბარი უჭირს, სხვებმა კი, მინიმუმ, ერთი 
ასეთი უ ლება დაასახელეს  

კვლევამ უ ვენა, რომ ადამიანის უ ლებებზე 
საუბრისას გამოკითხულებს ველაზე ხშირად 

სი ო ხლის ( ) და თანას ორობის ( ) 
უ ლებები ახსენდებათ და, ამ მხრივ, სურათი 
მსგავსია მთელ სა ართველოში  როგორ  
თბილისში, ასევე სხვა ალა ებსა და სო
ლებში  ასევე, რესპონდენ ები ა იურად იხ
სე ნებენ პირადი ხელშეუხებლობის (2 ) და 
საკუთრების უ ლებებს (27 ), ოველ მეხუთე 
გამოკითხულს კი ასევე სმენია შრომით 
(21 ), საარ ევნო (20 ) და თავისუ ალი გან
ვი თარების უ ლებაზე (20 )  გამოკითხულ 
ასაკობრივ გუ ებში სხვადასხვა უ ლების 
დასახელების მა ვენებელი სხვა გუ ებთან 
შედარებით ველაზე დაბალია  ელს გადა

ილებულ რესპონდენ ებში  

გრაფიკი N1 ადამიანის რომელი უ ლებების შესახებ გსმენიათ

36%

34%

20%

25%

25%

22%

17%

20%

22%

19%

9%

12%

11%

7%

7%

8%

5%

4%

6%

3%

2%

3%

2%

1%

10%

43%

40%

34%

27%

21%

19%

22%

18%

16%

18%

20%

15%

13%

13%

11%

6%

6%

5%

3%

3%

2%

1%

2%

0.1%

6%

37%

33%

29%

29%

19%

20%

21%

17%

16%

17%

19%

18%

12%

13%

11%

6%

8%

7%

3%

2%

2%

1%

2%

0.3%

12%

38%

35%

28%

27%

21%

20%

20%

18%

18%

18%

16%

15%

12%

11%

10%

7%

7%

6%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

10%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

სი ო ხლის უ ლება

თანას ორობის უ ლება

პირადი ხელშეუხებლობის უ ლება

საკუთრების უ ლება

შრომითი უ ლებები

საარ ევნო უ ლება

თავისუ ალი განვითარების უ ლება

პა ივისა და ირსების ხელშეუვალობა

გამოხა ვის თავისუ ლება

რელიგიის თავისუ ლება
პირადი ო ახური ხოვრების 

ხელშეუხებლობის უ ლება
ანმრთელობის და ვის უ ლება

განათლების უ ლება

ო ახის და ვის უ ლება

სო იალური უზრუნველ ო ის უ ლება

სამართლიანი სასამართლოს უ ლება

ხოვრების ირსეული პირობების უ ლება

გადაადგილებისა და სა ხოვრებელი 
ადგილის არ ევის

შეკრებისა და მანი ეს ა იის უ ლება

კულ ურული უ ლებები

შშმ პირების ხელმისა ვდომი გარემოს უ ლება

ასო ია იებისა და პოლი იკური პარ იების 
შე მნის უ ლება

პრო ესიული კავშირების შე მნისა
და მასში გაერთიანების

სხვა

არ ვი ი მიჭირს პასუხი
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თუ კვლევის მონა ემებს 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლევის შედეგებს შევადარებთ, ა მო ნდება, 
რომ სი ო ხლის უ ლება ა ნიშნული კვლევის 
დროსა  რესპონდენ ების ველაზე დიდ 

ილს ახსენდებოდა და მასზე გამოკითხულთა 
0  მიუთითებდა, 7  კი ასევე საუბრობდა 

შრომით უ ლებებზე, რომლები  ინამდებარე 
კვლევისას დამოუკიდებლად რესპონდენ ების 
21 მა დაასახელა  

საინ ერესოა, რომ გამოკითხულთა ნახევარზე 
მე ი  2  პასუხისმგებლობას ადამიანის 
უ ლებების და ვაზე საპა რულო პოლი იას 
აკისრებს,  კი  ზოგადად შინაგან სა მეთა 
სამინის როს  საპა რულო პოლი იის დასა
ხელების მა ალი მა ვენებელი შეი ლება 
განპირობებული ი ოს იმ გარემოებით,  რომ 

მოსახლეობას, სავარაუდოდ,  საპა რულო 
პო ლი იასთან პირადი ურთიერთობის  მე

ი გამო დილება ა ვს, ვიდრე შსს ს სხვა 
ს რუ ურებთან და ასევე სხვა უ ებე
ბთან  ოველი მესამე რესპონდენ ი კი 
ადა მი ანის უ ლებების და ვას სახალხო 
დამ ველის აპარა ისგან მოელის ( 0 )  გა
მოკითხულების 20 დან 2 მდე ა ნიშნულ 
პასუხისმგებლობას ასევე აკისრებს პროკუ
რა ურას, სა ართველოს პარლამენ ს და 
სა ერთო სასამართლოებს  ენდენ იები, ამ 
შემთხვევაში , მსგავსია და დასახლების ი
პის მიხედვით მნიშვნელოვანი სხვაობები 
არ შეინიშნება, თუმ ა თბილისში მე ია მათი 
რი ხვი, ვინ  ადამიანის უ ლებების და ვაზე 
პასუხისმგებლობას საერთო სასამართლოების 
სის ემას აკისრებს (2 ), ვიდრე სხვა ა
ლა ებსა (1 ) და სო ლებში (17 )  

გრაფიკი N2 თ ვენი აზრით, რომელი ორგანიზა იები  უ ებები არიან პასუხისმგებელი ადამიანის უ ლებების 
და ვაზე

51%

37%

37%

23%

23%

29%

19%

12%

10%

9%

10%

5%

4%

2%

2%

8%

47%

42%

29%

25%

22%

16%

18%

9%

9%

6%

6%

4%

3%

1%

1%

10%

55%

38%

27%

25%

23%

17%

18%

11%

9%

9%

5%

3%

3%

2%

1%

10%

52%

39%

30%

24%

23%

20%

18%

11%

9%

8%

7%

4%

3%

2%

1%

9%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

საპა რულო პოლი ია

შინაგან სა მეთა სამინის რო

სახალხო დამ ველის აპარა ი

პროკურა ურა

სა ართველოს პარლამენ ი

საერთო სასამართლოები

სა ართველოს პრეზიდენ ი

ადამიანის უ ლებათა ევროპული 
სასამართლო (ს რასბურგში)

იუს ი იის სამინის რო

საკონა ი უ იო სასამართლო

იურიდიული დახმარების სამსახური

ადგილობრივი ( ვე ნის ერი ორიაზე 
მო მედი) არასამთავრობო ორგანიზა იები

საერთაშორისო ორგანიზა იები

პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორი

სხვა

არ ვი ი მიჭირს პასუხი
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2012 ელს გაეროს განვითარების პრო გრა
მისთვის ა არებული კვლევის შედეგების 
მიხედვით, საერთო სასამართლოების პასუ
ხისმგებლობაზე ადამიანის უ ლებების და ვის 
თვალსაზრისით გამოკითხულების უ რო მა

ალი ხვედრითი ილი  7  მიუთითებდა, 
მათი  კი, პასუხისმგებლად, საზოგადოდ, 
პოლი იას მოიაზრებდა  სახალხო დამ ველის 
მიმართ მოლოდინები, პრა იკულად, არ 
შე ვლილა  2012 ელს ა არებული კვლე
ვის მიხედვით, ადამიანის უ ლებების და
ვის თვალსაზრისით სახალხო და ველის პა
სუხისმგებლობაზე 7  მიუთითებდა  

თვისებრივი კვლევის მონა ილე როგორ  
არასამთავრობო სე ორის, ისე სე სუალური 
უმ ირესობების არმომადგენლები, შინაგან 
სა მეთა სამინის როს და კონკრე ულად, 
პა რულის მხრიდან, ერთი მხრივ ალის 
გადამე ების შემთხვევებზე საუბრობენ, ხო
ლო მეორე მხრივ, მათ „გულგრილობაში“ და 
უ ლებამოსილების არგამო ენებაში „ადანა
შაულებენ“, განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევებში, 
როდესა  სა მე დისკრიმინა იულ გუ ს ეხება 
(მაგ  როგორი აა სე სუალური უმ ირესობის 

არმომადგენლები)  როგორ  ოკუსური 
გუ ის მონა ილე რესპონდენ ების, ისე 

სე სუალური უმ ირესობის არმომადგენელ
თა უკმა ო ილებას ი ვევს, ასევე, პა რულის 
მხრი დან, მათი ა მით, სა უ ველს მოკლე
ბული ხრეკა  შემო მება

„პოლიციის სისტემაში ადამიანის უფლებების 
მდგომარეობას აქვს სერიოზული პრობლემები 
და იქ ძალის გადამეტების შემთხვევები არის 
სერი ოზული პრობლემა.“ [არასამთავრობო ორ
განიზაციის წარმომადგენელი]

„იყო ესეთი ქეისი, მეგობარმა „ფოინთი“ ესეთი 
ბარი გახსნა ლესელიძეზე, იყო მეგობრული გა
რემო და „ქვეარ ივენთებიც“ იყო ასევე და ერთ 
კვირაში მოხდა დაკეტვა. პოლიცია გამოიძახა 
რამდენჯერმე მეზობელმა. პოლიცია მოვიდა 
და უთხრა, რომ მათ აქვთ უფლება ეს იყოს გა
რანტირებული. მერე ადგნენ და ჩალეწეს ვიტ

რინები, მერე ისევ გააკეთეს და მერე ისევ ჩა
ლეწეს და პოლიცია ამ დროს არ ჩანს, არ 
იძიებს ამ საქმეს იმიტომ, რომ პერსონალურად 
ეთანხმება იმას რასაც ისინი აკეთებენ. ამ 
დონეზეც პრობლემა გვაქვს.“ [სექსუალური 
უმცირესობის წარმომადგენელი]

„ცუდი დამოკიდებულებაა თუნდაც ის, რომ ქუჩაში 
მიდიხარ და ყოვლად უსაფუძვლოდ, მიზეზების 
გარეშე მაჩერებს პოლიცია და მეუბნება, რომ 
უნდა გამიჩხრიკოს ჯიბეები. აი, ეგ მგონია ჩე მი 
უფლებების დარღვევა.“ [სექსუალური უმცირე
სობის წარმომადგენელი]

ადამიანის უ ლებებისა და მათი და ვის მე
ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ება 
ველაზე მარ ივად ითვლება კერ ო იურის
ებისგან იურიდიული კომპანიებისგან, სახა

ლხო დამ ველის აპარა იდან და პო ლი
იიდან  გამოკითხულების დან მდე 

მიუთითებს, რომ დასახელებული ორგანი
ზა იებიდან შესაბამისი ინ ორმა იის მი

ება მე ნაკლებად ან ალიან მარ ივია  
ველაზე რთულად კი ინ ორმა იის მი ება 

ადამიანის უ ლებებისა და მათი და ვის 
მე ანიზმების შესახებ პარლამენ იდან ე ვე
ნებათ  გამოკითხულების 0  ალიან ან გარ
კვეულ ილად რთულს ინ ორმა იის მი ებას 
ს ორედ პარლამენ იდან უ ოდებს  

კვლევამ უ ვენა, რომ დასახლების სხვადასხვა 
იპში (თბილისი, სხვა ალა ები, სო ლები) 

ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის 
მე ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ებას 
სხვადასხვა ორგანოდან და და ესებულებიდან 
(არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგა
ნიზა იები, სა არო უ ებები) დაახლოებით, 
თანაბრად მარ ივად თვლიან  თუმ ა, პო
ლი იის შემთხვევაში, ა მო ნდა, რომ ამ 
უ ებიდან ინ ორმა იის მი ებას მე ნაკ
ლებად ან ალიან მარ ივად თვლის გამო
კითხულების 2  სო ლად, სხვადასხვა ა
ლა ში კი იგივე მა ვენებელი ს შეად გენს  
თბილისში ანალოგიურად ი რობს გამო
კითხულთა 7  
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ცხრილი N3 რამდენად მარ ივია ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ება 
შემდეგი აროებიდან

ალიან 
რთულია

გარკვეულ ილად 
რთულია

მე ნაკლებად 
მარ ივია

ალიან 
მარ ივია

არ ვი ი
მიჭირს პასუხი

ადგილობრივი 
არასამთავრობო 
ორგანიზა იებისგან 

7 20 2 21

საერთაშორისო 
ორგანიზა იებისგან 7 22 2

სახელმ ი ო 
და ესებულებებისგან 7 2 2 17

სახალხო დამ ველის 
აპრა ისგან 1 11 21

სასამართლოსგან (საერთო, 
საკონს ი უ იო) 7 2 2

პოლი იისგან 22 11 1

იურიდიული დახმარების 
სამსახურისგან 1 12 21

პერსონალური მონა ემების 
და ვის ინსპე ორის 
აპარა ისგან

1 1 7 1

კერ ო იურის ებისგან
იურიდიული კომპანიებისგან 1 1 22

პარლამენ იდან 1 27 2 2

ადამიანის უ ლებებისა და მათი და ვის მე
ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ება 

კერ ო იურის ებისგან იურიდიული კომპა
ნი ებისგან უ რო ეადვილებათ თბილისში 
( ), ვიდრე სხვა ალა ებსა და სო ლებში, 
რა  შესა ლებელია, დაკავშირებული ი ოს 
ამ უკანასკნელთა როგორ  ინანსურ, ასე
ვე იზიკურ ხელმისა ვდომობასთან (განსა
კუთრებით, სო ლებში)  რა  შეეხება 
პე რ  სო ნალური მონა ემების და ვის ინს პე

 ორის აპარა ისგან შესაბამისი ინ ორ
მა იის მი ებას,  კვლევამ უ ვენა, რომ რეს
პონდენ ების თით მის ნახევარს თბილისში, 

ს სხვა ალა ებში და 0 ს სო ლად 
ა ნიშნულ კითხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს

ინამდებარე კვლევის შედარებისას 2012 
ელს ა არებულ კვლევასთან ა მო ნდა, 

რომ რესპონდენ ების ა მა სხვადასხვა ინ
ს ი უ იიდან ინ ორმა იის მი ების სიმა
რ ივესთან დაკავშირებით, პრა იკულად, 
არ შე ვლილა  მართალია, ამ ამად 11 1
ით ნაკლები ამბობს, რომ ინ ორმა იის მი

ება მარ ივია პოლი იიდან და იურიდიული 

დახმარების სამსახურიდან, ვიდრე 2012 ელს, 
თუმ ა 2012 და 201  ლებში ა არებული 
კვლევების რამდენადმე განსხვავებული დი
ზაინის გამო პირდაპირი შედარება შეუ
ლებელია  უნდა ა ინიშნოს ისი , რომ 201  

ელს რესპონდენ ებს საშუალება ონდათ 
დაე ი სირებინათ პასუხი „მიჭირს პასუხის 
გა ემა“ მაშინ, როდესა  2012 ელს პასუხის 
ა ნიშნული ვერსია შეთავაზებული არ ო ილა  

კვლევამ უ ვენა, რომ გამოკითხულების ნა
ხე ვარი  ( 0 ) ინ ორმა იას ადამიანის უ
ლებებისა და მათი და ვის მე ანიზმების 
შე სახებ თითოეული მო ალა ისთვის ხელ
მისა ვდომად არ თვლის  იმის მიუხედავად, 
რომ ანალოგიური მა ვენებელი ოდნავ უ რო 
მა ალი ი ო 2012 ელს და ს შეადგენდა, 
მაინ  ურადსა ებია, რომ გამოკითხულების 
მნიშვნელოვან ნა ილს  ინ ორმა ია  თანაბ
რად ხელმისა ვდომი არ გონია  სხვადასხვა 
ასაკის და ს ესის რესპონდენ ების მოსა ზ
რებები მო ემულ საკითხთან დაკავშირებით 
იმეორებს ერთმანეთს  
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მათ შორის, ვინ  ინ ორმა იას ადამიანის 
უ ლებებისა და მათი და ვის მე ანიზმე
ბის შესახებ არათანაბრად ხელმისა ვდო
მს უ ო   დებს,  რესპონდენ ზე მე ი 10 დან 
ა  ნიშნულ ინ ორმა იას ველაზე ნაკლე
ბად ხელმისა ვდომად თვლის სო იალუ
რად დაუ ველებისთვის, შეზ უდული 
შე  სა    ლე ბ  ლობების მ ონე პირებისთვის, მს ავ
რ დე ბულებისთვის, ხანდაზმულებისა და სო
ლის მოსახლეობისთვის ( 1 დან მდე)  ამ 
მხრივ, უ რო რადიკალურები არიან თბილი

სსა და სო ლის იპის და სახლებებში, ვიდრე 
სხვადასხვა ალა ში  საზოგადოდ, არ  ერთ 

ვემოთ დასახელებულ გუ თან მიმართებაში 
(იხილეთ ხრილი ) გამოკითხულთა თუნდა  
ნახევარს არ გამოუთ ვამს აზრი, რომ მათთვის 
ინ ორ მა ია ხელმისა ვდომია  სხვაგვარად, 
რეს პონდენ ები, რომლები  სკეპ იკურად 
არიან გან ობილები ინ ორმა იის ხელმი
სა  ვდომობის მიმართ, ამ ეჭვს დაახლოებით, 
თანაბრად გამოთ ვამენ ველა მო ვლადი 
გუ ის მიმართ   

სრულიად 
არ არის 

ხელმისა
ვდომი

არ არის 
ხელმისა

ვდომი

ხელმისა
ვდომია

სრულიად 
ხელმისა

ვდომია

არ ვი ი
მიჭირს 
პასუხი

ეროვნული და ეთნიკური უმ ირესობისთვის  5% 30% 43% 4% 18%

რელიგიური უმ ირესობებისთვის 5% 26% 45% 5% 20%

სე სუალური უმ ირესობებისთვის 6% 25% 38% 5% 27%

სო იალურად დაუ ველებისთვის 6% 36% 39% 3% 16%

ლ ოლვილებისა და ი ულებით გადაადგილებული 
პირებისთვის 5% 30% 44% 4% 18%

შეზ უდული შესა ლებლობების მ ონე 
პირებისთვის 7% 35% 38% 3% 17%

მს ავრდებულებისთვის 7% 34% 33% 3% 24%

ვე ერანებისთვის 5% 29% 36% 4% 26%

მომხმარებლებისთვის 5% 28% 42% 3% 22%

გრაფიკი N4 თ ვენი შე ასებით, ინ ორმა ია ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე ანიზმების შესახებ არის თუ 
არა თანაბრად  ხელმისა ვდომი თითოეული მო ალა ისთვის  

33%

37%

38%

36%

53%

50%

47%

50%

14%

13%

16%

14%

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

დიახ,  ველასთვის ხელმისა ვდომია არა, ველასთვის ხელმისა ვდომი არ არის

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

ცხრილი N5 თ ვენი შე ასებით, რამდენად ხელმისა ვდომია ინ ორმა ია ადამიანის უ ლებების შესახებ შემდეგი 
გუ ებისთვის
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ბავშვებისთვის 5% 31% 40% 5% 20%

ალებისთვის 4% 28% 47% 4% 16%

ხანდაზმულებისთვის 7% 35% 36% 4% 18%

ანმრთელობისთვის და სი ო ხლისთვის საშიშ 
სამუშაოზე დასა მებულებისთვის 7% 32% 35% 3% 23%

სო ლების მოსახლეობისთვის 7% 37% 34% 3% 19%

(გაგრ ლება)

მი ებული მონა ემების შედარება 2012 ელს 
გაეროს განვითარების პროგრამისთვის ა ა
რებული კვლევის შედეგებთან შესა ლებელია 
მხოლოდ სე სუალური უმ ირესობების, სო

იალურად დაუ ველების, რეგიონის მოსახ
ლეობის და ი ულებით გადაადგილებული 
პირებისთვის  ინამდებარე კვლევა უ ვენებს 
იმ რესპონდენ ების რაოდენობის კლების 

ენდენ იას, რომლები  დასახელებული კა
ეგორიებისთვის ინ ორმა იის მისა ვდო

მობის შეზ უდულობაზე საუბრობდნენ, თუმ ა 
პირდაპირი გზით შედარება შეუ ლებელია, 
რადგან 2012 ელს რესპონდენ ებს არ ო
ნიათ შესა ლებლობა, შესაბამის კითხვებზე 
ეპასუხათ „არ ვი ი მიჭირს პასუხი“  

ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე
ანიზმების შესახებ რესპონდენ ები არაერ

თგვაროვნად არიან ინ ორმირებულები  გა
მოკითხულთა ს ა ვს მ ირედი ინ ორმა ია 
თემაზე, ოველი მესამე კი ა ნიშნავს, რომ 
ადამიანის უ ლებებსა და მათი და ვის მე

ანიზმებზე ინ ორმა იას ლობს, თუმ ა არა
სრულად ( )  მათი რი ხვი კი, ვინ  თავს 
სრულიად არაინ ორმირებულს უ ოდებს, 
1 ს არ ა ემა ება  

უნდა ა ინიშნოს, რომ რესპონდენ ი ალები 
და მამაკა ები თავს დაახლოებით, თანაბრად 
ინ ორმირებულად გრ ნობენ ადამიანის უ
ლებების და მათი და ვის მე ანიზმებთან 
დაკავშირებით  მნიშვნელოვანი განსხვავებები 
არ ვლინდება ასევე მონა ემების გაანა ლი
ზებისას ასაკობრივი გუ ების მიხედვით  

ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის 
მე ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ების 

არო 10 დან  გამოკითხულისთვის ელე
ვიზიაა ( )  მას ბევრად ამორ ება ინ ო
რმა იის მი ების მა ვენებელი სო იალური 

სელების მეშვეობით, რომელსა  აროდ 
1  უთითებს  სხვა აროების დასახელების 
მა ვენებელი კიდევ უ რო მ ირეა და არ 
ა ემა ება 10 ს  ელევიზია თანაბრად პო
პულარულია სხვადასხვა იპის დასახ ლებებში, 
სო იალურ სელებს კი ბევრად უ რო ხში
რად მოიხმარენ თბილისში (2 ), ვიდრე სო

ლად (12 ), სხვა ალა ებში კი შესაბამისი 
მა ვენებელი 21 ია  

ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე
ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ების 
აროები მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

სხვა დასხვა ასაკობრივი გუ ისთვის  მარ
თლია, ველა ასაკობრივ კა ეგორიაში რეს
პონ დენ ების 0 ზე მე ი ინ ორმა იას ე
ლევიზიიდან ი ებს, მაგრამ რა  უ რო იზრდება 
ასაკობრივი გუ ი, მით მე ი ადამიანისთვის 
არის არო ელევიზია  

სურათი დიამე რულად საპირისპიროა სო
იალური სელებისა და საინ ორმა იო 

ინ ერნე  პორ ალების გამო ენებასთან 
დაკავშირებით  თუ სო იალურ სელებს 
ადამიანის უ ლებებსა და მათი და ვის მე

ანიზმებზე ინ ორმა იის მისა ებად ი ენებს 
1 დან  ლამდე მო ალა ეებიდან ოველი 
მესამე ან უ რო მე ი (1 2  ასაკობრივი 
კა ეგორია  0  2  ასაკობრივი კა ეგორია 
 2 ), დან  ლამდე კა ეგორიაში 

ასეთია ოველი მეხუთე გამოკითხული (21 ), 
 ლის ზემოთ კი სო იალური სელებიდან 

ინ ორმა იას ი ებს რესპონდენ ების 1  
ან ნაკლები  იგივე ით მის საინ ორმა იო 
პორ ალების გამო ენებაზე   თუ  ელს 
ზემოთ მათ ინ ორმა იის აროდ ი ენებს 
რესპონდენ ების  ან ნაკლები,  ლის 
ასაკობრივ გუ ში მათი რაოდენობა ორ
მა გდება, 1 2  ლის ასაკობრივ გუ ში კი 
მსგავსი გამო დილება ა ვს 22 ს  
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დამოკიდებულება და ინ ორმირებულობა კვლევის საბოლოო ანგარიში
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ცხრილი N6 ზოგადად, საიდან ი ებთ ინ ორმა იას ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე ანიზმების შესახებ

18
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55
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4
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  +
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ელევიზიის საშუალებით 82% 86% 89% 90% 90% 91% 88%

სო იალური სელების საშულებით 40% 32% 21% 14% 9% 3% 19%

საინ ორმა იო ინ ერნე  პორ ალების საშუალებით 22% 15% 12% 9% 6% 2% 11%

ბეჭდური მედიის საშუალებით 7% 8% 8% 12% 11% 14% 10%

რადიოს საშუალებით 4% 4% 3% 5% 4% 5% 4%

სხვადასხვა სახელმ ი ო უ ებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზა იის ვებგვერდებიდან 2% 3% 2% 2% 2% 0% 2%

სხვადასხვა ბროშურიდან 3% 1% 2% 1% 1% 1% 1%

სპე კურსებიდან სას ავლო და ესებულებებში 4% 1% 1% 0% 1% 0% 1%

შეხვედრებიდან ო ი იალურ პირებთან 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

იუს ი იის სახლებიდან და საზოგადოებრივი ენ რებიდან 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%

საგანგებოდ ორგანიზებული სა არო შეხვედრებიდან 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1%

ია კარის დ ეებიდან სა არო და ესებულებებში 2% 2% 0% 0% 1% 0% 1%

არასოდეს მიმი ია ინ ორმა ია ამ თემაზე 4% 5% 3% 5% 4% 5% 5%

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 1% 1% 3% 2% 3% 3% 2%

ადამიანის უ ლებების და მათი და ვის მე
ანიზმების შესახებ ინ ორმა იის მი ების 
ველაზე სასურველ აროდ ოველი 10 

გამოკითხულიდან სთვის მომავალში  ე
ლევიზია რ ება ( 2 )  ოველი მეხუთე რეს
პონდენ ი კი ბეჭდური მედიიდან ისურვებდა 
ინ ორმა იის მი ებას (1 )  რიგით მესამე 
ველაზე სასურველი არო სო იალური 
სელებია (17 ), რასა  საინ ორმა იო ინ
ერნე  პორ ალები მო ვება (12 )  

ელევიზია თანაბრად სასურველი აროა 
ველა ასაკში   თითოეულ ასაკობრივ გუ ში 

მას ასახელებს 7  და მე ი  სო იალურ 
სელებთან და პორ ალებთან დაკავშირებით 

კი მონა ემი იმეორებს ზემოთ ა ერილ სურათს 
 რა  უ რო მა ალია გამოკითხულების ასაკი, 

მით უ რო ნაკლებია მათი სურვილი, მიი ონ 
ინ ორმა ია ელე რონულად  მაგალითად, 
თუ სო იალური სელებიდან ადამიანის უ
ლებებსა და მათი და ვის მე ანიზმებზე ინ

ორმა იის მი ების მომხრეა 1 2  ლის 
რესპონდენ ების ,  ლის ასაკში 
ანალოგიური მონა ემი 21 ს შეადგენს,  

ლის ასაკში კი  ს  

გამოკითხულები ველაზე მე ად ინ ორმა იის 
მი ებას შრომით უ ლებებზე ისურვებდნენ  ამ 
აზრის არის გამოკითხულთა 2  მონა ემებში 
სერიოზული განსხვავებები გამოვლინდა და
სახლების იპის მიხედვით  თუ თბილისში 
შესაბამისი ინ ორმა იის მი ების სურვილი 
ა ვს 1 ს, სხვა ალა ებსა და სო ლებში 
შრომითი უ ლებებით დაინ ერესებული მო

ალა ეების რაოდენობა 2 ს და 2 ს 
არ ა ემა ება  ასევე, სა ართველოს მოსა
ხლეობის 1 2  ისურვებდა მიე ო ინ

ორმა ია პირადი ხელშეუხებლობის, თანა ს
ორობის, სი ო ხლის, პა ივისა და ირსების 

შეუვალობის და ანმრთელობის და ვის უ
ლებებზე    
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გრაფიკი N7 ადამიანის რომელ უ ლებებზე ისურვებდით მე ი ინ ორმა იის მი ებას  

41%

20%

23%

18%

26%

20%

12%

16%
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15%
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17%

8%

13%

13%
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29%
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23%

20%
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19%

16%

16%

16%

15%
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11%

10%

10%

8%

7%

5%

13%

8%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

შრომითი უ ლებები 

პირადი ხელშეუხებლობის უ ლება

თანას ორობის უ ლება

სი ო ხლის უ ლება

პა ივისა და ირსების ხელშეუვალობა 

ანმრთელობის და ვის უ ლება

პირადი და ო ახური ხოვრების ხელშეუხებლობის

საკუთრების უ ლება

სო იალური უზრუნველ ო ის უ ლება 

თავისუ ალი განვითარების უ ლება

ხოვრების ირსეული პირობების უ ლება

სამართლიანი სასამართლოს უ ლება 

ო ახის და ვის უ ლება

გამოხა ვის თავისუ ლება

განათლების უ ლება

რელიგიის თავისუ ლება
გადაადგილებისა და სა ხოვრებელი ადგილის 

თავისუ ლება
სხვა

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

კვლევამ უ ვენა, რომ ადამიანის უ ლებების 
შესახებ ინ ორმა იის მი ების ველაზე 
სანდო აროდ ა ი მება სა ელევიზიო მედია
ურნალის ები (70 ), სახალხო დამ ველი 

( ),  სახელმ ი ო უ ებები ( ) და კერ
ო ადვოკა ები იურის ები ( 2 )  ნდობის 

გა მო ხადებისას ველაზე თავშეკავებული 
პო  ზი იით თბილისში გამოკითხულები გა
მოირ ევიან, მათი ველაზე დიდი ილი კი, 
ვინ  სხვადასხვა უ ების მიმართ შედარებით 
მა ალი ნდობით გამოირ ევა, ხოვრობს 
სო ლად  
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გრაფიკი N8 ვემოთ ამოთვლილთაგან, რომელი აროებიდან მი ებულ ინ ორმა იას ენდობით ადამიანის 
უ ლებების შესახებ  

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

63%

64%

58%

64%

44%

53%

54%

56%

47%

49%

45%

32%

39%

31%

70%

64%

61%

64%

58%

57%

56%

56%

51%

50%

47%

40%

37%

39%

74%

66%

69%

60%

68%

61%

58%

56%

58%

53%

49%

49%

42%

38%

70%

65%

63%

62%

58%

57%

56%

56%

53%

51%

47%

42%

40%

36%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

ურნალის ები ( ელევიზია)

სახალხო დამ ველი

სახელმ ი ო და ესებულებები 
(მაგალითად, სამინის როები)

ადვოკა ები კერ ო იურის ები

ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოები

ადგილობრივი ( ვე ნის ერი ორიაზე 
მო მედი) არასამთავრობო ორგანიზა იები

საერთაშორისო ორგანიზა იები

იურიდიული დახმარების სამსახური

პარლამენ ი

ურნალის ები 
(ბეჭდური და ელე რონული მედია)

ურნალის ები (რადიო)

პოლი იკოსები

სამო ალა ო ა ივის ები

პერსონალური მონა ემების და ვის 
ინსპე ორი

3.2 მდგომარეობა 
ადამიანის უფლებების 
დაცვის თვალსაზრისით
     ადამიანის უ ლებების და ვის თვალსაზრისით 

ვე ანაში შე მნილ მდგომარეობასთან და
კავშირებით მოსახლეობის მოსაზრებები 
არა ერთგვაროვანია, თუმ ა შე ასებები პო
ზი იურისკენ იხრება  მოსახლეობა დ ეს ადა
მიანის უ ლებებს უ რო და ულს უ ოდებს, 
ვიდრე  ლის ინ  თავის მხრივ კი,  ლის ინ 
ადამიანის უ ლებები უკეთ და ულად მია ნია, 
ვიდრე 10 ლის ინ  კვლევამ უ ვენა, რომ

⚫ ამ ამად ადამიანის უ ლებებს უ რო და
ულს, ვიდრე დაუ ველს ან სრულიად 

და ულს უ ოდებს გამოკითხულთა  
შესაბამისი მა ვენებელი თბილისში ( 0 ) 
მ ირედით ამორ ება სხვადასხვა ალა

სა ( ) და სო ელში ( 7 ) მი ებულ მა
ვენებლებს  

⚫  ლის ინ ადამიანის უ ლებებს უ რო 
და ულს, ვიდრე დაუ ველს ან სრულიად 
და ულს უ ოდებს გამოკითხულთა   
(1 ით ნაკლები, ვიდრე ამ ამად)  ამ შემ
თხვევაში , თბილისში შესაბამის მოსა
ზრებას შედარებით ნაკლები გამოკითხული 
იზიარებს ( 1 ), ვიდრე სხვა ალა ებსა 
( 7 ) და სო ლებში ( )  უნდა ა ინიშნოს, 
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ცხრილი N9 როგორ შეა ასებდით ადამიანის უ ლებების და ვის ხარისხს სა ართველოში ამ ამად   ლის ინ  
10 ლის ინ  

ადამიანის 
უ ლებების 
და ვის ხარისხი

ამ ამად  ლის ინ 10 ლის ინ
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თბილისი 7 0 1 71 2

ალა ი 2 10

სო ელი 2 7 10

ამური 2 7 7 2

რომ 2012 ელს გაეროს განვითარების 
პროგრამისთვის ა არებული კვლევის 
დროს (დაახლოებით,  ლის ინ) რეს
პონ დენ ების 7  ადამიანის უ ლებებს 
და ულს უ ოდებდა ( 7  მე ნაკლებად 
და ულს, 1   სრულიად და ულს)  ენ
დენ იის სახით,  ლის ინ გამოკითხულ 
მოსახლეობის მ ირედით მე  ნა ილს ეგო
ნა ადამიანის უ ლებები უ რო და ული  
ვიდრე ახლა, თუმ ა გასათვალის ინებელი, 
რომ 2012 ელს ა არებული კვლევის დროს 
რესპონდენ ებს არ ონდათ საშუალება, 

მიეთითებინათ ვერსია „მიჭირს პასუხის 
გა ემა“  

⚫ 10 ლის ინ ადამიანის უ ლებებს სა
ართველოში და ულს უ ოდებს გამოკი

თხულთა 1  (უ რო და ულს, ვიდრე და
უ ველს  27 , სრულიად და ულს  )  
მათი რაოდენობა საგრ ნობლად ნაკლებია 
თბილისში (22 ), ვიდრე სხვა ალა ებსა 
და სო ლებში (შესაბამისად,  და )  
10 დან  გამოკითხული კი 10 ლის ინ 
ადამიანის უ ლებების და ულობას სა

ართველოში ეჭვ ვეშ ა ენებს ( )  

ინამდებარე კვლევისას, კითხვაზე, ა ვთ თუ 
არა გან და, რომ პირადად მათი უ ლებები 
და ულია, უპირობო თანხმობა გამოთ ვა 
ოველმა მეხუთე გამოკითხულმა (20 )  რეს

პონდენ ების ნახევარზე ოდნავ მე ი  7  კი 
საკუთარ უ ლებებს ნა ილობრივ და ულად 
მიი ნევს  სრულიად დაუ ველად თავს თვლის 
გამოკითხულთა 17  ენდენ ია დასახლების 

იპის და რესპონდენ ების ასაკის მიხედვით, 
ირითადად, იმეორებს ერთმანეთს, თუმ ა 

თბილისში მოსახლეობა მ ირედით მე ად 
კრი იკულია, ვიდრე სხვაგან   თუ მი ებულ 
მონა ემს 2012 ელს ა არებულ კვლევას 
შევადარებთ, ა მოვა ენთ, რომ ენდენ იები, 
დაახლოებით, მსგავსია   

კითხვაზე, შეი ვალა თუ არა რამე ადამიანთა 
უ ლებების და ულობის თვალსაზრისით ბო
ლო  ლის მან ილზე, კვლევის თვისებრივი 

კომპონენ ის მონა ილე რესპონდენ ები, შე
ი ლება ით ვას, რომ ერთხმად საუბრობენ 

ვლილებების დადებითი და პროგრესული 
ენდენ იის არსებობაზე  არასამთავრობო 

ორგანიზა იების არმომადგენელთა ინ
ორ მა იით, თუ ლების ინ, ადამიანთა 

უ ლებების და ვის თვალსაზრისით და გან
საკუთრებით, თუ ეს ეხებოდა უმ ირესობებს 
და სხვა მო ვლად გუ ებს, მათ მიერ 
განხორ იელებული ა ივობები სერიოზულად 
არ ა ი მებოდა სახელმ ი ოს მიერ, დ ეს 
ვითარება შე ვლილია  მათი მოსაზრებით 
და გამო დილებით, შეი ლება ვთ ვათ, რომ 
სახელმ ი ო უ ებების მხრიდან ა ნი შ ნუ
ლი ა ივობების მიმართ რეზონანსი მკვე
თრად შესამ ნევია  არასამთავრობო სე 

ორის არმომადგენელთა ა მით, მათ 
გა უ ნდათ გან და იმისა, რომ რეალურად 
შე სა ლებელია გავლენა მოახდინონ და 
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ვლილებები შეი ანონ მთავრობის ამა თუ 
იმ გადა ვე ილებაში ადამიანის უ ლებების 
და ვის კუთხით

„პრაქტიკულად დაცინვის ობიექტები ვიყავით, 
როდესაც ვსაუბრობდით ქალთა უფლებებზე. 
ძალადობის საკითხები, რეალურად, უძრავი 
თემა იყო და პასუხსაც არ გცემდა უწყება, 
ვერც კი გავხადეთ ისინი ვალდებულნი წინა 
წლებში, რომ უბრალოდ შეწუხებულიყვნენ 
მაინც, როდესაც ქალებს კლავდნენ ქუჩაში, 
თუ სახლში.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი]

„ადრე ძალიან ძნელი იყო, გეაქტიურა როგორც 
არასამთავრობო ორგანიზაციას და რაღაც 
ხელშესახებ მიზანზე გასულიყავი. ხმაურობდი 
და კარგად ხმაურობდი და შენ იფხანდი გულს, 
მაგრამ მეორე მხრიდან პასუხი არ იყო ხოლმე 
არც დამაკმაყოფლებელი და... ხანდახან 
საერთოდ არ იყო პასუხი. ახლა, ჩემი შეფასებით, 
მეტნაკლებად თანაბარ მდგომარეობაში დგანან 
არასამთავრობო სექტორი და სახელმწიფო 
უწყებები. მინიმუმ მაშინაც კი, როდესაც თქვენ 
მოინდომებთ ვიღაცის დარწმუნებას, რაღაცის 
შეცვლას, არის სერიოზული შანსი, რომ რე
ალურად მოახდინოთ ცვლილება, რაც არის 
ძალიან კარგი. ზოგადად, სახელმწიფო რომ 
ცოტა სუსტია, ეს უკეთესია დემოკრატიისთვის, 
ვიდრე პირიქით, როგორიც შეიძლება ითქვას, 
რომ იყო.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის წარ
მომადგენელი]

თვისებრივი კვლევის მონა ილე ბიზნეს ორ
განიზა იების არმომადგენელთა მოსაზ
რებით, ადამიანის უ ლებათა და ვის კუთ
ხით მდგომარეობა სა ართველოში ინა 

ლე ბთან შედარებით გაუმ ობესდა, თუმ ა, 
უმ ირესობების და მო ვლადი გუ ების უ
ლებათა და ვა სათანადოდ მაინ  არ ხდება  
მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით 
დარეგულირდა ან იდისკრიმინა იული და 
პერსონალურ მონა ემთა და ვის საკითხები, 
მისი ე ე ური ა სრულების თვალსაზრისით, 
რესპონდენ თა ა მით, კვლავ არსებობს 
კითხვის ნიშნები   

„ვიტყოდი, რომ არის გარკვეული გაუმჯობესებები 
ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, თუმცა 
ისეთი უფლებები, რომელიც უკავშირდება უმ
ცირესობების და მოწყვლადი ჯგუფების უფ
ლებებს, მაინც საჭიროებს ძალიან ბევრ მუშა
ობას იმისთვის, რომ სამომავლოდ იყოს უფრო 
სრულყოფილი და უფრო მეტად დაცული.“ [კერ
ძო ბიზნესის წარმომადგენელი]

„ცხადია, შეიცვალა, თუნდაც მოწყვლადი ჯგუ
ფების მიმართაც, ანტიდისკრიმინაციული კა
ნონ მდებლობა მივიღეთ, შეიძლება არის 
პრო  ბ ლემები ეფექტურ აღსრულებასთან და
კავ ში რებით, თუმცა როგორც მინიმუმ რაღაც 
საბაზისო დონეზე არსებობს კანონმდებლობა.  
იქამდეც არსებობდა პრინციპში, მაგრამ მიღებულ 
იქნა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ 
კანონი. მოგეხსენებათ, რომ 2013 წლიდან 
გვყავს პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორიც. 
გარკვეულწილად არის გაუმჯობესებები 5 წლის 
პერიოდთან შედარებით, მაგრამ ვიმეორებ, რომ 
არის ძალიან ბევრი გამოწვევებიც.“  [კერძო 
ბიზნესის წარმომადგენელი]

რესპონდენ ების ერთმა ნა ილმა ბოლო 
ლებში განხორ იელებულ ვლილებებზე 

სა  უბრისას ა ინიშნა, რომ გა ნდა დისკრი
მინირებულთა სა მეების პრა იკა, რა  

არსულში, პრა იკულად, არ არსე ბობ
და და იმ დროისთვის მო ემული საკანონ
მდებლო სის ემა პრე ენდენ ების შე
მნის საშუალებასა  კი არ ი ლეოდა  
არა სამთავრობო ორგანიზა იების ა რმო
მა დგენლები თვლიან, რომ დ ესდ ეობით, 
კა ნონმდებლობა ამ მიმართულებით მე ად 
დახვე ილია  

„დადებითისკენ შეიცვალა დისკრიმინაციული 
საქმეების პრაქტიკა მაშინ, როცა დისკრიმინაციულ 
საქმეებზე სასამართლო პრაქტიკა არ არსებობდა 
საერთოდ იმიტომ, რომ არც კანონმდებლობა 
არ იყო და არც სახელმწიფოს პოლიტიკური 
სი სტემა არ იყო ისეთი, რომ წარმატებისთვის 
მიგეღწია. ახლა ასე არ არის, უკვე გვაქვს საწყისი 
ჩანასახები მსგავსი პრაქტიკის და საკმაოდ 
კარგიც.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის წარ
მომადგენელი]
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პენი ენ იალურ სის ემაში ადამიანის უ
ლებების და ვის კუთხით არსებულ სასიკეთო 

ვრებზე საუბრობენ როგორ  გუ ური 
დისკუსიების მონა ილე რესპონდენ ები მო
სახლეობიდან, ასევე  არასამთავრობო სე

ორის არმომადგენლები  მათი აზრით, 
ა  ნიშნულ სის ემაში მკვეთრად შემ ირდა 
არაადამიანური მოპ რობის შემთხვევები, რა  
სახალხო დამ ველის ანაგარიშებში  არის 
ასახული  

„მაგალითად პენიტენციალური სისტემა, საიდანაც 
აღარ მოდის ინფორმაცია სისტემური წამების ან 
არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების შესახებ და 
ამის პირველი მთავარი აღმწერი არის სწორედ 
სახალხო დამცველი და მისი ანგარიშები. ამიტომ 
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში არის 
გაუმჯობესება.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი]

ა ვე უნდა ით ვას, რომ ბოლო  ლის 
განმავლობაში  საუბრობენ რელიგიური და 
სე სუალური უმ ირესობების მიმართ გარ
კვეული ალადობის ა ებზე, მაგრამ უჭირთ 
განსაზ ვრონ, მათმა რაოდენობამ იმა ა, 
თუ ახლა მათზე ინ ორმა ია მე ად ხელ
მისა ვდომია  
 

„მოწყვლადი უმცირესობების ჯგუფების მიმარ
თულებით ბოლო წლებში განსაკუთრებით ბევრი 
პრობლემა გამოჩნდა, რაც წინა 5 წლის წინ არ 
იყო ასეთი ხილვადი. ვგულისხმობ რელიგიური 
უმცირესობების, სექსუალური უმცირესობების 
მიმართ გამოვლენილ არაერთ ძალადობის 
ფაქტს.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის წარ
მომადგენელი]

ამასთანავე, უნდა ა ინიშნოს, რომ თა
ვად იმ საზოგადოების მობილიზების თვა
ლ საზრისით, რომელთა უ ლებები  ილა
ხება, არასამთავრობო ორგანიზა იების 

ა რ მომადგენლები დადებით ენდენ იას 
ხე დავენ და ა ნიშნავენ, რომ ს ორედ ისინი 
არიან ინი ია ორები და გამოთ ვამენ სურ
ვილს, რომ ამა თუ იმ ორგანიზა იამ ა მოუ

ინოს დახმარება და დაი ვას მათი უ ლებები

„ერთი, რომ ჩვენ ვმუშაობთ ამ თემაზე და ეს უკვე 
რაღაცას ნიშნავს. ორგანიზაციები დაინტერესდნენ 
და მეორე, რომ ეს ხალხი თავად მობილიზდა 
ასე თუ ისე, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათ რაღაც 
ტიპის რწმენა მოემატათ.“ [არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენელი]

არასამთავრობო ორგანიზა იების არ
მომადგენლები კიდევ ერთ პოზი იურ ვლი
ლებაზე ამახვილებენ ურად ებას   მათი 
აზრით, უკანასკნელი ლების მან ილზე 
გაიზარდა მედიის დადებითი როლი ადამიანის 
უ ლებების და ვის თვალსაზრისით ნო
ბიერების ამა ლების მიმართულებით  მათ 
შორის, უ რო ხშირად ხდება აბუირებული 
თემების საზოგადოებრივი მს ელობის საკი
თხად გარდა მნა

„მედია მონიტორინგს თუ გავაკეთებთ, ერთერთი 
წამყვანი თემა არის გენდერული თანასწორობაზე 
საუბარი. მესმის, რომ ხარისხთან დაკავშირებით 
პრობლემები გვაქვს, მაგრამ ის, რომ უკვე 
ხალხისთვის ყოველდღიურ სასაუბრო თემად 
გადაიქცა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელობამაც 
მოიმატა და რაღაც ტიპის პასუხისმგებლობებმაც 
მოიმატა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
პირებთან დაკავშირებით, პირდაპირ შემიძლია 
გითხრათ, რომ საკანონმდებლო თუ პრაქტიკული 
წინსვლები გვაქვს გარკვეულწილად. მათ შორის, 
ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ადამიანები 
თავად გააქტიურდნენ და ჩვენ გვაძლევენ 
საშუალებას, რომ მათი სურვილის შემთხვევაში 
დავეხმაროთ.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი] 

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო კი
თხული რესპონდენ ების აზრით, უკანას კნელი 

ლების მან ილზე შესუს და სახელ მ ი ო 
უ ებების გავლენა საზოგადოებაზე, რამა  
მე ნაკლებად განაპირობა არასამ თავრობო 
სე ორის გა ლიერება და, თავის მხრივ, 
დადებითად აისახა ადამიანთა უ  ლებების 
და ვაზე  

სა ართველოს მოსახლეობის აზრით, ვე
ანაში ველაზე ხშირად შრომითი უ ლე ბე



30 ადამიანის უ ლებები და მართლმსა ულება სა ართველოში   საზოგადოების 
დამოკიდებულება და ინ ორმირებულობა კვლევის საბოლოო ანგარიში

კვ
ლ

ევ
ის

 შ
ედ

ეგ
ებ

ი 

ბი ირ ვევა  ასე ი რობს მათი 27  თბი
ლისში მათი ხვედრითი ილი, ვინ  შრომითი 
უ ლებების დარ ვევაზე მიუთითებს ( ), 
საგრ ნობლად ა ემა ება შესაბამის რა
ოდენობას სხვა ალა ებსა (2 ) და სო ლებში 
(22 )  ასევე, სი ო ხლის უ ლებას შელახუ
ლად თვლის ოველი მე  გამოკითხული (1 ) 
და ენდენ იები დასახლების იპის მიხედვით 
მსგავსია  რესპონდენ ების 17  თანას ორო
ბის უ ლებისა და პა ივისა და ირსების 

შეუვალობის დარ ვევაზე  საუბრობს  ეს 
უკანასკნელი მე  გამოკითხულს ა ელვებს 
თბილისში (2 ), ვიდრე სხვა ალა ებსა 
(1 ) და სო ლებში (1 )  სხვა უ ლებების 
დარ ვევის ა ებზე მითითების სიხშირე 

ვე ნის მასშ აბით  1  ან მასზე ნაკლებია  
მათ შორის, შეზ უდული შესა ლებლობების 
მ ონე პირების უ ლებების ხშირ დარ ვევაზე 
საუბრობს  გამოკითხულებიდან  

გრაფიკი N10 გთხოვთ მითხრათ, თ ვენი აზრით, რომელი უ ლება ირ ვევა ველაზე ხშირად    
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თბილისი ალა ი სო ელი ამური

შრომითი უ ლებები 

სი ო ხლის უ ლება

თანას ორობის უ ლება

პა ივისა და ირსების ხელშეუვალობა 

ხოვრების ირსეული პირობების უ ლება 

პირადი ხელშეუხებლობის უ ლება

სო იალური უზრუნველ ო ის უ ლება

ანმრთელობის და ვის უ ლება

თავისუ ალი განვითარების უ ლება 
პირადი და ო ახური ხოვრების 

ხელშეუხებლობის უ ლება

გამოხა ვის თავისუ ლება

საკუთრების უ ლება

სამართლიანი სასამართლოს უ ლება

საარ ევნო უ ლება

შეზ უდული შესა ლებლობის მ ონე 
პირებისთვის ხელმისა ვდომი გარემოს უ ლება

რელიგიის თავისუ ლება

ო ახის და ვის უ ლება

განათლების უ ლება
გადაადგილებისა და სა ხოვრებელი ადგილის 

თავისუ ლად არ ევის უ ლება

შეკრებისა და მანი ეს ა იის უ ლება
პრო ესიული კავშირების შე მნისა და მასში 

გაერთიანების უ ლება
ასო ია იებისა და პოლი იკური პარ იების 

შე მნის, ასევე მათში გაერთიანების უ ლება

კულ ურული უ ლებები

არ ვი ი მიჭირს პასუხი
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ეგები

შრომითი უ ლებების დარ ვევის ა მა გან
სხვავებული სიმ ვავით ვლინდება სხვადასხვა 
ასაკობრივ გუ ში და იზრდება ასაკის მა

ებასთან ერთად  თუ 1 2  ლის ასაკში 
შრო მითი უ ლებების დარ ვევაზე ოველი 
მეხუთე გამოკითხული მიუთითებს (20 ), 2

 ლის ასაკში მათი რი ხვი უკვე 2 ია  
უ რო ზედა ასაკობრივ გუ ებში შესაბამისი 
მა ვენებლები მ ირედით იმა ებს, თუმ ა თა
ვად მა ების ენდენ ია ი სირდება (2

2 ) და ისევ იკლებს  ელს ზემოთ (20 )   

რეგიონების მიხედვით მონა ემების გაანა
ლიზებამ უ ვენა, რომ მათ უმრავლესობაში 
ისევე, როგორ  ვე ნის მასშ აბით, ველაზე 
მა ალი სიხშირით შრომითი უ ლებების 
დარ ვევა ა უხებთ (იმერეთი, გურია, ვემო 

ართლი, მ ხეთა მთიანეთი, რაჭა ლე ხუმი 
და ვემოთ სვანეთი)  რა  შეეხება სხვა რე
გიონებს, მათში ველაზე მა ალი სიხშირით 
შემდეგი უ ლებების დარ ვევაზე გაამახვილეს 
ურად ება

⚫ შიდა ართლი  პირადი ხელშეუხებლობის 
უ ლება ( )

⚫ კახეთი  სი ო ხლის უ ლება (2 )
⚫ სამ ხე ავახეთი  თანას ორობის უ

ლება (27 ), თუმ ა ეთნიკურ ჭრილში მო
ნა ემების გაანალიზებამ უ ვენა, რომ 
ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობის დამო
კიდებულება ეთნიკური ართველების და
მოკიდებულებისგან მნიშვნელოვნად არ 
განსხვავდება  საზოგადოდ, სხვადასხვა 
უ  ლების დარ ვევის მიმართ ეთნიკურად 

ართველი არა ართველი მოსახლეობის 
და მოკიდებულებამ უ ვენა, რომ სხვადასხვა 

იპის უ ლებების დარ ვევის შესახებ 
ოდნავ უ რო ხშირად, ირითადად, ს ორედ 

ართველი რესპონდენ ები მიუთითებენ
⚫ სამეგრელო ზემო სვანეთი  თანას ორობის 

(2 ) და თავისუ ალი განვითარების უ
ლება (2 )

⚫ აჭარა  პირადი ხელშეუხებლობის უ ლება 
(1 )   

რელიგიური თავისუ ლების უ ლების დარ
ვევაზე რესპონდენ ების მინიმალური 

რა   ოდენობა    მიუთითებს  ამ მხრივ, 
სხვა   დასხვა რელიგიური ა მსარებლობის რეს
პონ  დენ ების მოსაზრებები, პრა იკულად, 
იმეორებს ერთმანეთს  

სხვადასხვა გუ ის უ ლებრივი მდგო მა
რეობის შე ასებისას რესპონდენ ები, ირი
თადად ზომიერ პოზი იას ამ ავნებენ და 
ა  ნიშნავენ, რომ მათი უ ლებები ზოგ ერ 
ირ ვევა  პასუხის დასახელებულ ვარიან ს 
სხვადასხვა გუ თან მიმართებაში ასახელებს 
რესპონდენ ების დან 2 მდე (გამონა
კლისია სე სუალური უმ ირესობები, რომ
ლებთან მიმართებაში  ა ნიშნულ პასუხს 
ირ ევს გამოკითხულთა )  ის გუ ები კი, 
რომელთა უ ლებებზე  ველაზე ხშირად 

ი რობენ, რომ ისინი საერთოდ არ ირ ვევა, 
შემდეგია  რელიგიური (2 ), ეროვნული და 
ეთნიკური (2 ) და სე სუალური უმ ირესობები 
(22 ) და ბავშვები (2 )  

ველაზე ხშირად კი რესპონდენ ები შემდეგი 
გუ ების უ ლებების მუდმივ ან ხშირ და

რ ვევაზე საუბრობენ  სო იალურად დაუ
ველთა უ ლებები ( 1 ), მს ავრდებულთა  
პა იმრების და პრობა იონერების უ ლებები 
( 1 ), ანმრთელობისთვის და სი ო ხლისთვის 
საშიშ სამუშაოზე დასა მებულთა უ ლებები 
(2 ), სო ლის მოსახლეობის უ ლებები (27 ), 
შეზ უდული შესა ლებლობების მ ონეთა 
უ ლებები (2 ), ალთა უ ლებები (2 )  ამ 
უკანასკნელთან დაკავშირებით საგულისხმოა, 
რომ მამაკა ების შედარებით მე ი როდენობა 
(2 ) ი რობს, რომ ალების უ ლებები 
მუდმივად ან ხშირად ირ ვევა, ვიდრე თავად 

ალების (21 )  



32 ადამიანის უ ლებები და მართლმსა ულება სა ართველოში   საზოგადოების 
დამოკიდებულება და ინ ორმირებულობა კვლევის საბოლოო ანგარიში

კვ
ლ

ევ
ის

 შ
ედ

ეგ
ებ

ი 

მუდმივად 
ირ ვევა

ხშირად 
ირ ვევა

ზოგ ერ 
ირ ვევა

საერთოდ 
არ ირ ვევა

არ ვი ი
მიჭირს პასუხი

ეროვნული და ეთნიკური 
უმ ირესობები 12 2 1

რელიგიური უმ ირესობები 12 2 1

სე სუალური უმ ირესობები 1 22 2

სო იალურად დაუ ველები 7 2 10 12

ლ ოლვილები, ი ულებით 
გადაადგილებული პირები 
(დევნილები)

1 7 1 1

შეზ უდული შესა ლებლობების 
მ ონენი 21 0 11 1

მს ავრდებულები (პა იმრები, 
პრობა იონერები) 7 2 7 1

ვე ერანები 1 12 27

მომხმარებლები 1 21

ბავშვები 1 2 1

ალები 1 1 1 11

ხანდაზმულები 1 2 12 1

ანმრთელობისთვის და 
სი ო ხლისთვის საშიშ სამუშაოზე 
დასა მებულები

7 22 7 1

სო ლების მოსახლეობა 7 20 1

ცხრილი N11 გთხოვთ, შეა ასოთ, რამდენად ირ ვევა ვემოთ ამოთვლილი გუ ების უ ლებები  

რეგიონების მიხედვით მონა ემების გა ანა
ლიზებამ უ ვენა, რომ სო იალურად დაუ ველთა 
უ ლებების მუდმივ ან ხშირ დარ ვევაზე 
ველაზე ხშირად რაჭა ლე ხუმსა და ვემო 

სვანეთში ( ) და კახეთში ( ) საუბრობენ   
დასახელებული  ორი  რეგიონი   ასევე ვე
ლაზე მ ვავედ ა ი ვამს მს ავრდებულების 
(პა იმრები, პრობა იონერები) უ ლებების, 
ანმრთელობისთვის და სი ო ხლისთვის 

სა შიშ სამუშაოზე დასა მებულების და 
შეზ  უდული შესა ლებლობების მ ონე
თა უ  ლებების მუდმივ ან ხშირად დარ
ვე ვას სხვა რეგიონებთან შედარებით  კონ
კრე ულად ალთა უ ლებების მუდმივ ან 
ხშირ დარ ვევებზე მითითებით კი კახეთი 
გამოირ ევა  ა ნიშნული აზრის მ ონე რეს
პონდენ ები ა  თით მის ნახევარს ( ) 
შეადგენენ მაშინ, როდესა  შესაბამისი რეს
პონდენ ების ხვედრითი ილი არ  ერთ სხვა 
რეგიონში არ ა ემა ება 2 ს  

ეროვნული და ეთნიკური და რელიგიური გუ
ების უ ლებების მუდმივ ან ხშირ დარ ვევაზე 

რესპონდენ ების ველაზე მ ირე რაოდენობა 
საუბრობს  ვე ნის მასშ აბით მათი  ილი არ 
ა ემა ება 1 ს  მათ შორის, საგულისხმოა, 
რომ ვემო ართლსა და სამ ხე ავახეთში 
სხვა რეგიონებთან შედარებით ერთ ერთი 
ველაზე დაბალია მათი რი ხვი, ვინ  ერო

ვნული და ეთნიკური გუ ების უ ლებების 
მუდმივ ან ხშირ დარ ვევაზე საუბრობს  
პირველ შემთხვევაში შესაბამისი პრო ენ ული 
მა ვენებელი ს, მეორე შემთხვევაში კი  

ს შეადგენს  შედარებისთვის, სამეგრელო
ზემო სვანეთში გამოკითხული ოველი 
მე ოთხე რესპონდენ ი ი რობს, რომ 
ერო ვნული და ეთნიკური უმ ირესობების 
უ ლებები მუდმივად ან ხშირად ირ ვევა  
მა ვენებელი ასევე უკიდურესად დაბალია 
რელიგიური უმ ირესობების უ ლებების დარ

ვევაზე საუბრისას   ვემო ართლში ასეთი 
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ეგები

ეროვნული და ეთნიკური 
უმ ირესობების უ ლებები

რელიგიური უმ ირესობების 
უ ლებები

ართველი
რესპონდენ ები

არა ართველი
რესპონდენ ები

მართლმადიდებელი 
რის იანი 

რესპონდენ ები

სხვა
ა მსარებლობის 
რესპონდენ ები

მუდმივად ირ ვევა

ხშირად ირ ვევა 1 1

ზოგ ერ ირ ვევა 0 1

საერთოდ არ ირ ვევა 2 2 2

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 1 22 12 2

შემთხვევების მუდმივ ან ხშირ ხასიათზე რეს
პონდენ ების ისევ  საუბრობს, სამ ხე
ავახეთში კი მათი რაოდენობა მ ირედით 

იმა ებს და ს შეადგენს  მა ვენებელი არ 
ა ემა ება 1 ს აჭარაში

უნდა ა ინიშნოს, რომ ეთნიკური არა არ
თველები ისევე, როგორ  გამოკითხული 
სხვა დასხვა კონ ესიის არმომადგენლები 
უ რო ნაკლებად ი რობენ, რომ ეროვნული 
და ეთნიკური ან რელიგიური უმ ირესობების 

უ ლებები ირ ვევა, ვიდრე უმრავლესობაში 
მ ო ი რელიგიური და ეთნიკური გუ

ი მათ შესახებ  თუმ ა, ეთნიკური რელი
გიური უმ ირესობების გამოკითხულ არმო
მადგენლებს შორის მე ია ისეთი, ვისა  
და სმულ კითხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს  ეთ
ნიკურად არა ართველ რელიგიური უმ ირე
სობების არმომადგენლებს შორის მხოლოდ 
ოველი მეათე გამოკითხული საუბრობს მათი 

უ ლებების მუდმივ ან ხშირ დარ ვევაზე (
11 )  

ცხრილი N12 გთხოვთ, შეა ასოთ, რამდენად ირ ვევა  (1) ეროვნული და ეთნიკური უმ ირესობების უ ლებები, (2) 
რელიგიური უმ ირესობების უ ლებები  

თუ ინამდებარე კვლევის მონა ემს 2012 
ელს გაეროს განვითარების პროგრამისთვის 
ა არებული კვლევის შედეგებს შევადარებთ, 

ა მო ნდება, რომ ზემოთ დასახელებული 
ირითადი გუ ების უ ლებების მუდმივ ან 

ხშირ დარ ვევაზე ახლა, საშუალოდ, რე ს
პონდენ ების ით მე ი მიუთითებს (ვე

ერანების, მომხმარებელთა, ანმრთე ლო
ბისთვის და სი ო ხლისთვის საშიშ სა მეზე 
დასა მებულთა, სო იალურად დაუ ველი და 
სო ლის მოსახლეობის გარდა, რომელთა 
მიმართ შესაბამისი კითხვა არ დასმულა 2012 

ელს ა არებულ კვლევაში)  განსხვავებები 
მ ირეა იმისთვის, რომ შესა ლებელი ი ოს 
რაიმე ენდენ იაზე საუბარი, თუმ ა შე სა 

ლოა, ამის მიზეზი ი ოს სხვადასხვა გუ
ის უ ლებების ა უალობის ზოგადი ზრდა

გათვით ნობიერებულობის გაზრდა მოსახ
ლეობაში, რადგან კვლევის ზოგადი მონა ემი 
არ უ ვენებს მოსახლეობის გან ობის ზოგად 
გაუარესებას  ასევე, საგულისხმოა ისი , რომ 

ინამდებარე კვლევისას რესპონდენ ები, უკი
დურეს შემთხვევაში, ა ი სირებდნენ პასუხს 
„მიჭირს პასუხის გა ემა“, 2012 ელს ა არებულ 
კვლევაში კი მათ ამის შესა ლებლობა არ 

ონდათ  

კვლევის მიმდინარეობისას რესპონდენ ებს 
შესთავაზეს სხვადასხვა ინს ი უ იის ამო
ნათვალი და სთხოვეს ა ენიშნათ, მათგან 
რომლები ი ავენ და რომლები არ ვევენ 
ადამიანის უ ლებებს სა ართველოში  ადა
მიანის უ ლებების და ვის თვალსაზრისით 
რესპონდენ ების ველაზე დიდმა ნა ილმა 
 თით მის ნახევარმა ( ) საპა რულო პო

ლი იის როლზე მიუთითა  რიგით მეორე და 
მესამე სიხშირით დასახელებული კი სახალხო 
დამ ველის აპარა ი ( ) და შინაგან სა
მეთა სამინის რო ( 1 ) ა მო ნდა  სხვა უ
ებების დასახელების მა ვენებელი 1  

ან უ რო დაბალია  უნდა ა ინიშნოს, რომ 
საპა რულო პოლი იისა და შინაგან სა მეთა 
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სამინის როს მიერ ადამიანის უ ლებების 
და ვას უ რო სკეპ იკურად უ ურებენ თბი
ლისში, სადა  მათზე მითითების სიხშირე, 
შესაბამისად, 2  და 2 ია მაშინ, როდესა  

ანალოგიური მა ვენებლები დასახელებული 
ს რუ ურებისთვის სხვა ალა ებში  და 

ია, სო ლებში კი   და ს შეადგენს   

გრაფიკი N13 თ ვენი აზრით, ვემოთ ამოთვლილთაგან რომლები ი ავენ ადამიანის უ ლებებს    

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002
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13%
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48%

34%

34%

16%

15%

13%
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10%
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7%
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13%
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54%

31%

35%

24%

19%

15%

17%

16%

9%

10%

10%
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5%

3%

10%

1%

49%

36%

31%

19%

19%

17%

15%

14%

10%

9%

9%

9%

7%

6%

4%

12%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

არ ერთი

საპა რულო პოლი ია

სახალხო დამ ველის აპარა ი 

შინაგან სა მეთა სამინის რო

პროკურა ურა

საერთო სასამართლოები

ადამიანის უ ლებათა ევროპული 
სასამართლო (ს რასბურგში)

სა ართველოს პარლამენ ი

სა ართველოს პრეზიდენ ი

იურიდიული დახმარების სამსახური

საკონს ი უ იო სასამართლო

იუს ი იის სამინის რო

სა ართველოს ადვოკა თა ასო ია ია

საერთაშორისო ორგანიზა იები

  ადგილობრივი ( ვე ნის ერი  მო მედი) 
არასამთავრობო ორგანიზა იები

პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორი

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

2012 ელს გაეროს განვითარების პროგ
რამისთვის ა არებული კვლევის მონა ე
მებთან შედარებისას ა მო ნდა, რომ მკვე
თრად გაიზარდა იმ ადამიანთა რი ხვი, ვინ  
კითხვაზე  რომელი უ ებები ი ავენ ადამიანის 
უ ლებებს  შინაგან სა მეთა სამინის როს 
ასახელებს  თუ მიმდინარე კვლევისას მათ 
გამოკითხულთა 1  შეადგინეს, 2012 ელს 

მათი რი ხვი 1 ს არ აჭარბებდა  ასევე, 
გასული კვლევის დროს რესპონდენ ების შე 
დარებით მ ირე რაოდენობა   მიუთი
თებდა, რომ ადამიანის უ ლებებს ი ავს სა
პა რულო პოლი ია, სახალხო დამ ველის 
აპარა ის როლზე მითითების მა ვენებელი 
კი, პრა იკულად, არ შე ვლილა (   2012 

ელს,   201  ელს)  
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ევის შდ

ეგები

იმ უ ებებს შორის კი, რომლები  რეს პო
ნდენ ების აზრით, ველაზე მე ად არ ვევენ 
ადამიანის უ ლებებს, სხვებთან შედარებით 
მა ალი სიხშირით დასახელდა პროკურა ურა 
(10 ), სა ართველოს პარლამენ ი (10 ) და 
შინაგან სა მეთა სამინი რო ( ), თუმ ა 

მთლიანობაში, გამოკითხულთა 70 ს დასა
ხელებულ კითხვაზე პასუხის გა ემა გაუჭირდა 
(განსაკუთრებით სო ლად, სადა  კითხვაზე 
პასუხი ვერ გას ა გამოკითხულთა 7 მა პრო

ენ მა)  

გრაფიკი N14 თ ვენი აზრით, ვემოთ ამოთვლილთაგან რომლები არ ვევენ ადამიანის უ ლებებს   

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002
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67%
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0%

78%

10%

10%

9%

7%

6%

3%

3%

2%

1%

1%

70%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

სა ართველოს პარლამენ ი

პროკურა ურა

შინაგან სა მეთა სამინის რო

საპა რულო პოლი ია

საერთო სასამართლოები

საკონს ი უ იო სასამართლო

იუს ი იის სამინის რო

სა ართველოს პრეზიდენ ი

ადამიანის უ ლებათა ევროპული 
სასამართლო (ს რასბურგში)

არ ერთი

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

თუ მო ემული კვლევის მონა ემებს 2012 
ელს გაეროს განვითარების პროგრამისთვის 
ა არებული  კვლევის შედეგებს შევადარებთ, 

იკვეთება, რომ პროკურა ურა და შინაგან 
სა მეთა სამინის ო მაშინა  სხვა უ ებებთან 
შედარებით მა ალი სიხშირით სახელდებოდა, 
როგორ  ორგანოები, რომლები  არ ვევდნენ 
ადამიანის უ ლებებს (შესაბამისად, 17  
და 11 ), თუმ ა სხვაობები ვლინდება სა
სა მართლოს შე ასებისას  თუ 2012 ელს 
სასამართლოს მხრიდან ადამიანის უ ლე
ბების დარ ვევას რესპონენ ების 1  უ იოდა, 

201  ელს ა არებული კვლევისას მათი რა
ოდენობა 7  ა მო ნდა  

შინაგან სა მეთა სამინის როს მიერ ადა
მიანის უ ლებების დარ ვევის კერ ო შემ
თხვევებზე საუბრობენ თვისებრივი კვლევის 

არგლებში გამოკითხული რესპონდენ ები  
არასამთავრობო ორგანიზა იების არმო მა
დგენლები, ამ თვალსაზრისით ურად ებას 
ამახვილებენ დისკრიმინა იის შემთხვევებზე 
რელიგიური და სე სუალური უმ ირესობების 

არმომადგენელთა მიმართ  როგორ  არა
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 201  ლის ო ომბერში ადიგენის მუნი იპალი ე ში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირება მოხდა, სადა  ადგილობრივი მუსლიმები 
პრო ეს ს გამოთ ვამდნენ მე ეთის დემონ ა ის გამო  

სამთავრობოები, ასევე ოკუსური გუ ების 
მონა ილე მოსახლეობა იხსენებს მო ალა ე თა 
უკანონო დაკავებისა და ხრეკის ა ებსა  

„დისკრიმინაციის ფაქტები იზრდება, მაგა
ლითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმე
დებები უმცირესობების მიმართ სულ უფრო 
და უფრო ცუდი ხასიათის ხდება. ბოლო 
პერიოდში ამის გამო რამდენიმე სარჩელი 
ევროსასამართლოშიც გაიგზავნა. მაგალითად 
შეგვიძლია ავიღოთ მოხის ინციდენტი3  რე
ლიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და 
ასევე გამძაფრდა ის პრობლემა, რაზეც ვსა
უბრობდით წეღან, ადამიანის დაკავების, 
უმიზეზო რეიდების, შემოწმებების და ა.შ., 
თუმცა, გენერალურ ფორმაში თუ შე ვა ფა
სებთ ამ ყველაფერს, ვფიქრობ, რომ იგი
ვე მიმართულებით პროგრესიც არის.” [არა
სამთავრობო ორგანიზაციის წარმო მად გენელი]

კვლევამ უ ვენა, რომ მოსახლეობა ველაზე 
მა ალ ნდობას შემდეგ ინს ი უ იებს უ ხა
დებს  საპა რულო პოლი ია ( 7 ), ადა
მიანის უ ლებათა ევროპული სასა მარ
თლო ( ), იუს ი იის სამინის რო ( ), 
სა ართველოს პრეზიდენ ი ( ), სა ხა
ლხო დამ ველის აპარა ი ( 0 )  გამო
კითხულები შედარებით მა ალი უნ დო
ბლობით სა ართველოს პარლამენ ის 

(27 ), სა ართველოს პროკურა ურის (2 ), 
ში ნაგან სა მეთა სამინის როს (2 ) და 
საერთო სასამართლოების (22 ) მიმართ 
გამოირ ევიან, თუმ ა ა ვე უნდა ა ინიშნოს, 
რომ ამ ინს ი უ იების შემთხვევაში , რეს
პონდენ ების ნახევარზე ოდნავ მე ი ( 1
დან მდე) მათ მიმართ ნდობით არის 
გამსჭვალული  საკონს ი უ იო სასა მარ თ
ლოს, იურიდიული დახმარების სამსახურის, 
ადგილობრივი არასამთავრობო და საერ
თაშორისო ორგანიზა იების შე ასებისას ო
ველ მესამე რესპონდენ ს, უბრალოდ, უჭირს 
აზრის გამოთ მა  

სხვადასხვა სახელმ ი ო უ ების მიმართ 
ველაზე მა ალი კრი იკულობით დედა
ალა ის მოსახლეობა გამოირ ევა, ველაზე 

ლოიალური კი სო ლების მოსახლეობაა  ეს 
განსაკუთრებით პროკურა ურასა და შინაგან 
სა მეთა სამინის როზე ით მის, რომელთა 
მიმართ ნდობის მა ვენებელი თბილისში 
1 1 ით ამორ ება იგივე მა ვენებლებს 
სო ლებში  გამონაკლისია დამოკიდებულება 
სახალხო დამ ველის აპარა ის მიმართ, 
რომლის მიმართ ნდობა, დაახლოებით, თა
ნაბარია როგორ  თბილისში, ასევე სა

ართველოს სხვა ალა ებსა და სო ლებში   
 გამოკითხული ოველი 10 დან ( 0 )   ასევე, 

დაახლოებით გამოკითხულთა ნახევარი ენ
დობა საკონს ი უ იო სასამართლოს, და
სახლების იპის მიუხედავად  



37

კვლ
ევის შდ

ეგები

საზოგადოდ, ადამიანის უ ლებების თვალ
საზრისით სა ართველოში არსებულ მდგო
მარეობაზე მოსაზრება მოსახლეობას, 

ი  რი  თადად, გახმაურებული სა მეებიდან უ ა
ლი ბდება  ასეთია გამოკითხულთა ნახევრის 
გა მო დილება ( )  შედარებით უ რო ნაკ
ლებად მიუთითებენ ამაში ახლობლების ( 7 ) 
ან პირადი (2 ) გამო დილების როლზე  

რა  შეეხება მონა ემებს შორის სხვაობებს 
დასახლების იპის მიხედვით, კვლევამ უ ვენა, 
რომ თბილისისთვის აზრის ორმირებისას 

ალსახად ბევრად მა ალი მნიშვნელობის 
მ ონეა გახმაურებული სა მეები ( 1 ), ვიდრე 
სხვა ალა ებისა ( ) და სო ლებისთვის 
( )  

გრაფიკი N15 ენდობით თუ არა ვემოთ ამოთვლილ უ ებებს  (მო ემულია „დიახ“ პასუხების სიხშირეები) 

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

62%

60%

58%

66%

61%

60%

48%

59%

45%

48%

45%

49%

49%

44%

30%

65%

60%

63%

60%

59%

56%

53%

54%

51%

50%

46%

50%

45%

45%

37%

72%

66%

66%

62%

61%

57%

63%

54%

56%

55%

58%

50%

50%

49%

34%

67%

63%

63%

63%

60%

58%

56%

55%

51%

51%

51%

50%

48%

46%

34%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

საპა რულო პოლი ია

სა ართველოს პრეზიდენ ი

იუს ი იის სამინის რო

ადამიანის უ ლებათა ევროპული 
სასამართლო

სახალხო დამ ველის აპარა ი 

იურიდიული დახმარების სამსახური

შინაგან სა მეთა სამინის რო

სა ართველოს ადვოკა თა ასო ია ია

სა ართველოს პარლამენ ი

საერთო სასამართლოები

პროკურა ურა

საერთაშორისო ორგანიზა იები

საკონს ი უ იო სასამართლო

ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზა იები

პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორი
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ადამიანის უ ლებათა და ვის ეროვნული 
ს რა ეგიის შესახებ 201 2020 ლებისთვის 
სმენია გამოკითხულთა 10 ს  ადამიანის 
უ  ლებათა და ვის ეროვნული სამო მედო 
გეგმის შესახებ კი სმენია გამოკითხულთა 

ს  დასახლების იპის მიხედვით მო ნა
ემები, პრა იკულად, იმეორებს ერთმა

ნეთს  რეგიონების მიხედვით ველაზე 
გათ ვით ნობიერებული შიდა ართლის მო
სახ ლეობა ა მო ნდა, რომელთა შორისა  

გამოკითხულთა 0 ს სმენოდა ადამიანის 
უ ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის 
ან გეგმის შესახებ, თუმ ა რაოდენობრივი 
კვლევის არგლებში რესპონდენ ები არ 
ე ნობოდნენ ა ნიშნულ ს რა ეგიას ან 
გეგმას და, შესაბამისად, შეუ ლებელია იმის 
გადამო მება, რეალურად რამდენად ი იან 
რესპონდენ ებმა ა ნიშნული ს რა ეგია ან 
გეგმა  

გრაფიკი N16 რას ე რდნობა თ ვენი შე ასება ადამიანის უ ლებების მდგომარეობის შესახებ სა ართველოში

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

61%

44%

25%

4%

4%

3%

8%

45%

32%

31%

6%

6%

3%

13%

43%

36%

28%

6%

5%

3%

15%

49%

37%

28%

6%

5%

3%

12%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

გახმაურებულ სა მეებს 

ახლობლების გამო დილებას

პირად გამო დილებას

საერთაშორისო ორგანიზა იების მიერ 
გამო ვე ნებულ ანგარიშებს

სა ართველოს სახალხო დამ ველის 
ოველ ლიურ მოხსენებას  ანგარიშებს

ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზა იების მიერ გამო ვე ნებულ 

ანგარიშებს

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

გრაფიკი N17 გსმენიათ თუ არა სა ართველოს ადამიანის უ ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის შესახებ 201 2020 
ლებისთვის  გსმენიათ თუ არა სა ართველოს ადამიანის უ ლებათა და ვის ეროვნული სამო მედო გეგმის შესახებ

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

9%

8%

85%

12%

9%

79%

10%

8%

82%

10%

9%

82%

დიახ, მსმენია ადამიანის უ ლებათა 
და ვის ეროვნული ს რა ეგიის შესახებ

დიახ, მსმენია ადამიანის უ ლებათა 
და ვის სამო მედო გეგმის შესახებ

არა, არ ერთის შესახებ არ მსმენია

თბილისი ალა ი სო ელი ამური
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კვლევამ უ ვენა, რომ ადამიანის უ ლება
თა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის ველა 
ის საკითხი, რომლები  რესპონდენ ებს 
კვლე  ვისთვის შესთავაზეს, მათი აზრით, 
მნიშვნელოვანია და პრიორი ე ული უნდა 
ი ოს  ასე ი რობს, დაახლოებით ო
ველი  გამოკითხული დან (77 დან 

მდე)  სხვებთან შედარებით ოდნავ ნა
კ ლებად პრიორი ე ულად თვლიან საზო
გადოებრივ და პოლი იკურ ხოვრებაში 
მონა ილეობის უზრუნველ ო ას (7 ), შეკ
რების და მანი ეს ა იის თავისუ ლების მა

ალი ს ანდარ ით და ვის გარან იების 
უზრუნველ ო ას (7 ), მიგრან თა და თავ
შესა რის მ ონე პირთა უ ლებების უზ
რუნველ ო ას (7 ), რომელთა  ასევე 70
ზე მე ი მიი ნევს მნიშვნელოვნად, მაგრამ 
ნაკლებად პრირორი ე ულად, მაგალითად, 
ბავშვთა უ ლებების რეალიზებასთან ( ), 
პირადი ხოვრების ხელშეუხებლობასთან 
( ), შეზ უდული შესა ლებლობის მ ონე 
პირთათვის, გონივრული მისადაგების პრინ

იპის და ვით, საკუთარი უ ლებების სხვა 
პირების უ ლებების მსგავსად განხორ

ი ე ლების შესა ლებლობის უზრუნ ველ ო
ასთან ( ) შედარებით  ამ თვალსაზრისით, 

თბილისში, სხვა ალა ებში და სო ლებში 
ენდენ იები მსგავსია, თუმ ა სხვადასხვა 
ალა სა და სო ელში მათი რი ხვი, ვისა  

კითხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს, ველა 
პუნ ის შემთხვევაში ა ემა ება შესაბამის 
მა ვენებელს თბილისში (სხვაობები დან 
1 მდე მერ ეობს)   

იმერეთსა და რაჭა ლე ხუმსა და ვემო სვა
ნეთში მოსახლეობის ველაზე დიდმა ნა ილმა 
 0 მა ან მასზე მე მა  ადამიანის უ ლებათა 

და ვის ეროვნული ს რა ეგიის ველა შე
თავაზებული პუნ ი პრიორი ე ულად ათ
ვალა, თუმ ა ა ვე უნდა ა ინიშნოს, რომ 
როდესა  შესაბამის პუნ ებზე პასუხი „დიახ“ 
ნაკლებია, ეს ხდება არა იმის ხარ ზე, რომ 
დასახელებულ საკითხებს რესპონდენ ები 
მნიშვნელოვნად არ თვლიან, არამედ იმის 
გამო, რომ მათ უბრალოდ, არ ა ვთ პასუხი 
შესაბამის კითხვაზე  რესპონდენ ების ი
ლი, რომლებსა  კითხვაზე პასუხის გა ემა 
უჭირთ, განსაკუთრებით მა ალია სამ ხე
ავახეთსა და ვემო ართლში, სადა  თი

თოეულ საკითხზე პასუხის გა ემა უჭირს 
ზოგ ერ გამოკითხულთა 1 ს, ზოგ ერ კი მათი 
რაოდენობა ნახევრამდე  იზრდება  

თვისებრივი კვლევის არგლებში, სა ა
რო მოხელეების და არასამთავრობო ორ გა
ნიზა იების არმომადგენლებმა 201 2020 

ლებისთვის განსაზ ვრული ადამი ანის 
უ  ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ე
გია შეა ასეს  რესპონდენ ების მო საზ
რე ბით, ა ნიშნული დოკუმენ ი არმო
ადგენს ადამიანის უ ლებათა და ვის 
თვალ საზრისით ერთ ერთ უმნიშვნელოვანეს 
სახე ლმ ვანელოს თითოეული სახელმ ი ო 
უ ებისთვის  

კვლევის მონა ილე სა არო მოხელეების და 
არასამთავრობო ორგანიზა იების არმო
მადგენელთა ინ ორმა იით, ადამიანის უ
ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის 
დოკუმენ ის შე მნის პრო ესში, სხვადასხვა 

ორმით მონა ილეობას ი ებდნენ რო
გორ  ამა თუ იმ სახელმ ი ო უ ების არ
მომადგენლები, ისე არასამთავრობო სე

ორში მომუშავე პირები  თვისებრივი 
კვლე ვის მონა ილე სა არო მოხელეების 
ერთი ნა ილის ინ ორმა იით, ადამიანის 
უ  ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგია 
მათ სამუშაო დოკუმენ ს არმოადგენს, რო
მლის არგლებში  მუდმივად ახდენენ ო
ველ ლიურ ანგარიშგებას ს რა ეგიით გა
თ ვა ლის ინებული შესრულებული სამუშაოს 
შესახებ  

„კი ბატონო, ეს სტრატეგიაც ჩვენი სამუშაო 
დოკუმენტია. ჩვენც გვიწევს რეპორტინგი 
მუდმივად ამ მიმართულებით, ჩვენს სამინისტროს 
დიდი როლი აქვს აქ და მუდმივად გვთხოვენ 
ჩვენც (ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს) 
და სხვადასხვა უწყებას, რა შესრულდა წლების 
მიხედვით.“ [საჯარო უწყების წარმომადგენელი]

როგორ  უკვე ა ინიშნა, ადამიანის უ
ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის შე
მუშავების პრო ესში ართულ მხარეებს 

არმოადგენენ როგორ  სა არო უ ებები, ისე 
არასამთავრობო სე ორის არმომადგენელი 
ის ორგანიზა იები, რომელთა ა ივობის ი
რითად ს ეროს ადამიანის უ ლებათა და ვის 
საკითხები არმოადგენს  

ადამიანის უ ლებათა და ვის ეროვნული 
ს რა ეგიის არგლებში მიმდინარე სა
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მუშაო შეხვედრებში მონა ილე არა სამ
თა ვრობო ორგანიზა იების არმომად
გე ნე ლთა მოსაზრებით, მთავრობის 
ადმი ნის  რა იის მიერ შეთავაზებული ორ
მა ის თვალსაზრისით, არსებობს გარ
კვე ული ხარვეზები  რესპონდენ ების ა

მით, ადამიანის უ ლებათა და ვის 
ერო  ვნულ ს რა ეგიაზე მუშაობის ორ
მა ის ერთ ერთ ხარვეზს არმოადგენს მისი 
არას რუ ურირებული და არა ორმა ლი
ზე ბული ხასიათი, რა  მათი მოსაზრებით, 
გარკვეულ ილად, ა ერხებს პრობლემების 
ს ორად არმო ენის და ანალიზის შე სა

ლებლობას  არასამთავრობო ორგანი ზა
იების ზოგიერთი არმომადგენლის მოსა

ზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 
ა იურ მონა ილეობას ი ებდნენ ადამიანის 
უ ლებათა და ვის ეროვნული ს რა ეგიის 
განხილვის პრო ესში, თანამშრომლობის 
ეს ორმა ი მე ნაკლებად ასადურ ხა
სიათს ა არებს და საკმარისად არ ხდება 
მათი შეთავაზებების და მოსაზრებების გათვა
ლის ინება და ასახვა ა ნიშნულ დოკუმენ ში  

„ერთერთი პრობლემა, რაც ამ ფორმატს აქვს, 
მე ვფიქრობ, არის არასტრუქტურიზებული თუ 
არაფორმალიზებული ხასიათი. პროცედურების 
დიდი ნაწილი არ არის დარეგულირებული და 
ხელს ჩვენც გვიშლის, რომ სწორად დავაყენოთ 
პრობლემები და სწორი გააზრება მოვახდინოთ 
ამ ფორმატის.“ [არასამთავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი] 

„თუ გავზომავთ იმით, რომ რა აღმოჩნდა იქ, 
შეთავაზებებიდან რა ჩადეს და განსაკუთრებით, 
ინდიკატორების ნაწილში და მერე რომ უნდა 
შეფასდეს, პირველად სანამ დაიწერებოდა 
ყოველთვის შეთავაზება იყო, რომ სიტუაციური 
ანალიზი გავაკეთოთ და ამის მერე ჩადეთ ეს  
ესენი არ გაითვალისწინეს.“ [არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენელი]

არასამთავრობო ორგანიზა იების არმო
მა დგენელთა მოსაზრებით, ადამიანის უ
ლებათა და ვის ეროვნულ ს რა ეგიაზე მუ
შაობის პრო ესში ერთ ერთ პრობლემას 

ა რმოადგენს ისი , რომ პარლამენ ის როლი 
ა ნიშნულ ორმა ში შედარებით ბუნდოვანია 
და საკმარისად რეგულირებული არ არის  

„მეორე, ეს არის ასე ვთქვათ, იმის ნაკლები 
შესაძლებლობა, რომ სამოქალაქო სექტო რმა 
ჩრდილოვანი ანგარიშები წარუდგინოს პარ
ლამენტს სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან 
დაკავშირებით და საერთოდ, პარლამენტის როლი 
ამ პროცესში ბოლომდე კარგად გამოკვეთილი 
და რეგულირებული არ არის.“ [არასამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმომადგენელი]

არასამთავრობო ორგანიზა იების არ მო მა
დგენელთა ნა ილის მოსაზრებით, კონკრე

ულად, დოკუმენ ის ხარვეზად შესა ლოა 
აითვალოს არ  თუ ნათელი ინდიკა ორები 

და შესრულების მა ვენებლები, რომლები  
სახელმ ი ოს ლავირების შესა ლებლობას 
უ ოვებს  მათი გამო დილებით და მოსაზრებით, 
რთულია მო ემული ინდიკა ორების და შეს
რულების მა ვენებლების თვალსაზრისით  
სა ხელმ ი ო უ ებებთან მს ელობა იმის 
თა ობაზე, თუ რამდენად სრულ ო ილად შეს
რულდა ადამიანის უ ლებათა და ვის ერო
ვნული ს რა ეგიით გათვალის ინებული ვალ
დებულებები

„თვითონ დოკუმენტს აქვს პრობლემა იმი ტომ, 
რომ ინდიკატორი და შესრულების მაჩ ვენებლები 
არის იმდენად ბუნდოვანი, ძა ლიან რთულია 
ედავო სახელმწიფო უწყე ბას, შეასრულა თუ 
არა დაკისრებული სამუ შაო იმიტომ, რომ ამ 
ინდიკატორებით მათ ყოველთვის შეუძლიათ 
ლავირება.“ [არასამ თავრობო ორგანიზაციის 
წარმომადგენელი]

ერთ ერთი პრობლემა არასამთავრობო სე
ორის არმომადგენელთა ნა ილის მოსა

ზრებით ის არის, რომ სახელმ ი ო უ ებების 
მხრიდან ა ნიშნულ ორმა ში მონა ილე 
სა არო უ ებებს არმოადგენენ ის პირები, 
რომლები  არ არიან უ ლებამოსილი, გა ა

ერონ ო ი იალური პოზი ია ან მიი ონ 
შესაბამისი გადა ვე ილებები   

„კიდევ ერთი პრობლემა, რამდენად წარ
მომა დგენლობითია ეს ფორმატი იმიტომ, 
რომ როგორც წესი, წარმომადგენლები არი
ან უწყებების იმ დონის თანამშრომლები, რომ
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ლებსაც არ შეუძლიათ პოზიციების გა ჟღერება ან 
გადაწყვეტილებების მიღე ბა.“ [არა სამთავრობო 
ორგანიზაციის წარმო მად გენელი]

მიუხედავად ა მული ხარვეზებისა, რომლები  
არასამთავრობო სე ორის აზრით, ადამიანის 
უ ლებათა და ვის ეროვნულ ს რა ეგიაზე 
მუშაობის ორმა ს უკავშირდება, მათ 

ალსახად დადებით შე ასებას იმსახურებს 
ის გარემოება, რომ ს რა ეგიის შემუშავების 
პრო ესი არ არის დახურული, რა  გა ილებით 
არაე ე ური ი ნებოდა  

„გარკვეულ საკითხებზე ვერ მოხერხდა შე
თანხმება, თუმცა კარგია, რომ იყოს ეს ფო
რმატი და არ მოხდეს დახურულ რეჟიმში ამის 
წარმართვა. მე ვფიქრობ, მეტწილად ეფექტური 
იყო. მთავარია, იმპლემენტაცია რამდენად 
იქნება.” [არასამთავრობო ორგანიზაციის წარ
მომადგენელი]

თვისებრივი კვლევის მონა ილე სა არო 
სამსახურის არმომადგენელი რესპონ დენ

ების გან ხადებით, ადამიანის უ ლე ბათა 
და ვის ეროვნული ს რა ეგიის განხორ ი
ელების არგლებში, ისინი კომუნიკა იას 
ა არმოებენ როგორ  საკუთარი უ ების 
შიგნით, ისე მთავრობის ადმინის რა იასთან, 
რომელი  ა იურად ახდენს უ ებებისგან 
გარკვეული პერიოდულობით მი ებული დო
კუმენ ის  შე ასებას

„სტრატეგიის შესრულების ნაწილში კომუნი
კაცია გვაქვს სტრუქტურის შიგნითაც, იმ 
უწყებების და სტრუქტურული დანაყოფების 
ხელმძღვანელებთან, რომლებიც ამის შეს
რულებაზე არიან პასუხისმგებელნი და ასევე 
კომუნიკაცია გვაქვს მთავრობის ადმინის
ტრაციასთან, რომელსაც ვაწვდით ხოლმე 
პერიოდულ ინფორმაციებს შესრულებასთან 
დაკავშირებით. ძალიან ყურადღებით ეცნო
ბიან იმ რეპორტს, რომელსაც ვგზავნით. თუ 
კი რაღაც არ ემთხვევა და ერთ სიტყვაში 
არის აცდენა, მაგალითად და არ პასუხობს 
მთლად იმას, რაც გავაგზავნეთ, ყოველთვის 
უკან მოგვდის შენიშვნებით და ეს არ არის 
ფორმალური სტრატეგია. შემიძლია ვთქვა, რომ 

შეფასებებიც მოდის, შენიშვნებიც მოდის და 
ეს თანამშრომლობა არის საკმაოდ აქ ტიური.“ 
[საჯარო უწყების წარმომადგენელი]

სა არო სამსახურების თანამშრომელთა ნა ი
ლის მოსაზრებით, ი იდან გამომდინარე, რომ 
ეროვნულ დონეზე არსებობს ბევრი სხვადასხვა 
ს რა ეგიული დოკუმენ ი, რომლები  გარ
კვეულ ილად არავენ, ზოგიერთ შემთხვევაში, 
კი ე ინაა მდეგება კიდე  ერთმანეთს  ეს მნის 
რამდენადმე აო ურ გარემოს ს რა ეგით 
გათვალის ინებული სამუშაოს შესრულების 
პრო ესში  

„იცით ალბათ, რომ N რაოდენობის სტრა
ტეგია არსებობს, ზოგადად, ქვეყანაში და ცოტა 
ქაოსურ სახესაც იღებს იმიტომ, რომ რაღაც 
სტრატეგიები ერთმანეთს ფარავს, ზოგი ერ
თმანეთს ეწინააღმდეგება და ამ მიმარ თუ ლებით 
ცოტა დასალაგებელია ჩემი აზრით, თუმცა ერთ
ერთი კარგი სტრატეგიაა ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ეროვნული სტრატეგია.“ [საჯარო უწყების 
წარმომადგენელი]

ადამიანის უ ლებათა და ვის ეროვნული 
ს რა ეგიის შე ასებისას, სა არო სამსახურის 
თანამშრომელთა ნა ილი ა ხადებს, 
რომ ს რა ეგიის არგლებში გა ერილი 
პრო ედურები და კრი ერიუმები, შეი ლება 
ით ვას, რომ თავად, სა არო სამსახურის 
თანამშრომელთა და ულობას განაპირობებს  
მიუხედავად იმისა, რომ არასამთავრობო 
ორგანიზა იის არმომადგენლებს მე
ნაკლებად განსხვავებული პოზი ია ა ვთ, 
სა არო მოხელეები ს ა ეგიაზე მუშაობის 
პრო ესს და ბიზნესისა და საზოგადოების 

არმომადგენლებთან ა ნიშნული ორმა ის 
არგლებში არმოებულ კომუნიკა იას არ

მა ებულად ა ი ვამენ  

„ამ დოკუმენ მა, ემი აზრით, გავლენა მოახდი
ნა იმაზე, რომ დ ეს პროკურა ურის სის ემა ში 
უ რო გამჭვირვალე პრო ედურებია და  რიგი
თი პროკურორი უ რო და ულად გრ ნობს 
თავს, ვიდრე მაგალითად, გრ ნობდა ინა 

ელს  გაი ერა კრი ერიუმები, კოლეგიური 
ორგანო განიხილავს მის საკითხს და 
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ა შ  რამდენად მეთანხმებიან გარედან, არ 
ვიცი, მაგრამ, ასევე დაიხვეწა კომუნიკაცია 
სახელმწიფოს სტრუქტურასა და კერძო სექტორს 
შორის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მი მართულებით. ასევე კვლევებში ჩავერთეთ 
აქტიურად, რაც ამ სტრატეგიის ნაწილი იყო. 
ჩვენ გავეცანით ყველა იმ რეკომენდაციას, 
რო მელიც ჩვენი მისამართით ადგილობრივ 
არასამთავრობოებს თუ საერთაშორისო ორგა
ნიზაციებს დაუწერიათ და შევეცადეთ, რომ 
ყველა ის პრობლემა, რომელსაც ხედავენ, ამ 
სტრატეგიაში აგვესახა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ 
მნიშვნელოვანი და კარგი დოკუმენტია.“ [საჯარო 
უწყების წარმომადგენელი]

თვისებრივი კვლევის არგლებში, ან ი დი 
ს კრიმინა იული კანონის ე ე ურობა შე
ა ასეს სე სუალური უმ ირესობის არმო
მადგენელმა რესპონდენ ებმა  მათი 
უმ  რა ვლე სობის ა მით, კანონპროე ის მი 

ე ბა, პარლამენ ის მიერ ასო ირების ხელ
შეკ რუ ლების არგლებში განხორ იელდა  
რა  შეეხება ან იდისკრიმინა იული კანონის 
ა ს რულებას, სე სუალური უმ ირესობის ა
რმომადგენელი რესპონდენ ები, საკმაოდ 
სკეპ იკურად ა ასებენ მას და საკუთარი პო
ზი იის გასამ არებლად ა ნიშნული კანო ნის 

არგლებში სასამართლოსადმი მიმარ თვის 
შემთხვევების მ ირე რაოდენობას ასახელებენ

„ყველამ იცის, ამას ხელი იმიტომ მოვაწერეთ, 
რომ ასოცირების ხელშეკრულება გვინდოდა 
მიგვეღო ევროკავშირთან. ევროკავშირს არ 
სურს მისი მოქალაქე რომ ჩამოვა, აქ თავი 
გაუტეხონ. ამ ცვლილებებმა პოლიტიკის დონეზე 
არ მოიტანა ცვლილებები. მკვდრადშობილი 
კანონია  2014 წელს მიიღეს და ორი „ქეისია“, 
თუ არ ვცდები, სასამართლომდე მისული.“ 
[სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი]

„ვინც უნდა აღასრულოს, ისიც ვერ ასრულებს 
საქმეს, რადგან თვითონაც ფიქრობენ, სა
მწუხაროდ, რომ ის ხალხი მართალია, რომლებიც 
სცემენ გეებს. ოჯახური კონფლიქტების დროს 
ქალის სირცხვილია, როცა დარეკავს პოლიციაში, 
რომ ქმარი სცემს. როგორ გამოყოფს თავს 
გარეთ, თუ ქმარს უჩივლა.“ [სექსუალური უმ
ცირესობის წარმომადგენელი]

ან იდისკრიმინა იული კანონის ა სრუ ლე
ბის ნა ილის ერთ ერთი სისუს ე, სე სუა ლური 
უმ ირესობის არმომადგენელი რესპონ
დენ ების მოსაზრებით, საპა რულო პოლი იის 
თანამშრომელთა მხრიდან უთანას ორო და
მოკიდებულებასა და როგორ  ზევით ა ვნი
შნეთ, თანამდებობრივ გულგრილობაში ვლი
ნდება  

„ვიღაც როცა იჩაგრება, იძახებს პატრულის 
თანამშრომელს. პირველ რიგში ეგ გახსენდება 
და ისევ ვიტყვი, რომ მათ დამცინავი ტონი 
აქვთ. არ არის დანერგილი ის, რომ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ყვე
ლას თანასწორად უნდა ეპყრობოდნენ.“ [სექსუ
ალური უმცირესობის წარმომადგენელი]

3.3 პირადი გამოცდილება 
ადამიანის უფლებების 
დარღვევასა და 
მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობასთან 
დაკავშირებით 
მო ემული თავი ასახავს რესპონდენ ების 
პირად გამო დილებას ადამიანის უ ლებების 
დარ ვევასთან დაკავშირებით   საკუთარი 
უ ლებების დარ ვევის შემთხვევას უკა
ნას კნელი  ლის მან ილზე იხსენებს გა
მო კითხულებიდან ოველი მეათე   
ასე თი შემთხვევა ორ ერ უ რო მე ი გამო
ვლინდა თბილისსა და სხვა ალა ებში (შესა
ბამისად, 12  და 11 ), ვიდრე სო ლად ( )  
მათ შორის, თანაბრად გვხვდებიან ორი
ვე ს ესის და სხვადასხვა ასაკობრივი გუ

ის არმომადგენლები  ა ნიშნული შე დე
გების 2012 ელს გაეროს განვითარების 
პრო გრამისთვის ა არებულ კვლევასთან შე
დარებისას ა მო ნდა, რომ მაშინ რამდენა დმე 
მე ი რესპოდენ ი  1  იხსენებდა საკუთარი 
უ ლებების დარ ვევის შემთხვევას  

დარ ვეულ უ ლებებს შორის ალსახად ლი
დერობს შრომითი ( ანმრთელობისა და სი

ო ხლისათვის უსა რთხო შრომითი პი 
რობების ათვლით) უ ლებების დარ ვე ვა 
 ოველი მეოთხე მათგან, ვინ  დასა ხელე
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ბუ ლი უ ლების დარ ვევაზე საუბ რობს, 
ს ო რედ შრომითი უ ლებების დარ ვევას 
უ ივის (2 )  ოკუსური გუ ების მუშა
ობამ უ ვენა, რომ რესპონდენ ები ამაში გუ
ლისხმობენ დასა მებისას ასაკობრივ ენზს, 
დაბალ ანაზ აურებას, შრომის დაუ ველ 
პირობებს და სხვა  სიხშირით რიგით მე
ორედ დასახელებული კი სო იალური უზრუნ
ველ ო ის უ ლების დარ ვევაა (1 )  ო
კუსური გუ ის მონა ილე რესპონდენ ებმა 
განმარ ეს, რომ მოსახლეობა უკმა ო ილოა 

სო იალური ს ა უსის მინიჭების სის ემით 
და მას, ირითადად, უსამართლოდ თვლის   
ასევე, დაახლოებით ოველი მეათე მათგანი, 
ვინ  თვლის, რომ მისი უ ლებები დაირ ვა, 
მიუთითებს ხოვრების ირსეული პირობების 
უ ლების, პირადი ხელშეუხებლობის, საკუ
თრების და პა ივისა და ირსების ხელშე
უხებლობის დარ ვევაზე ( დან 11 მდე)  
შეზ უდული შესა ლებლობების მ ონე პი რე
ბისთვის ხელმისა ვდომი გარემოს უ ლების 
დარ ვევაზე საუბრობს 11 გამოკითხული  

გრაფიკი N18 გთხოვთ მითხრათ, კონკრე ულად, თ ვენი რომელი უ ლება დაირ ვა

31%

19%

7%

17%

7%

9%

4%

11%

7%

1%

5%

6%

6%

5%

1%

2%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

11%

21%

5%

13%

8%

8%

9%

8%

4%

6%

9%

7%

5%

2%

1%

1%

2%

2%

0%

1%

1%

0%

3%

3%

23%

18%

15%

5%

13%

8%

10%

4%

5%

7%

4%

5%

3%

2%

5%

0.4%

2%

4%

1%

1%

0%

1%

6%

25%

14%

11%

11%

9%

9%

7%

7%

6%

5%

5%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

7%

შრომითი უ ლებები

სო იალური უზრუნველ ო ის უ ლება

პირადი ხელშეუხებლობის უ ლება

ხოვრების ირსეული პირობების უ ლება

საკუთრების უ ლება

პა ივისა და ირსების ხელშეუვალობა

თანას ორობის უ ლება

ანმრთელობის და ვის უ ლება

გადაადგილებისა და სა ხოვრებელი ადგილის
თავისუ ლად არ ევის უ ლება

პირადი და ო ახური ხოვრების
ხელშეუხებლობის

სამართლიანი სასამართლოს უ ლება

თავისუ ალი განვითარების უ ლება

გამოხა ვის თავისუ ლება

საარ ევნო უ ლება

სი ო ხლის უ ლება

რელიგიის თავისუ ლება

ო ახის და ვის უ ლება 

განათლების უ ლება

შეზ უდული შესა ლებლობის მ ონე 
პირებისთვის ხელმისა ვდომი გარემოს უ ლება

პრო ესიული კავშირების შე მნისა და
მასში გაერთიანების უ ლება

შეკრებისა და მანი ეს ა იის უ ლება

სხვა

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

N=157 N=137 N=161 N=455

თბილისი ალა ი სო ელი ამური
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2012 და 201  ელს ა არებული კვლევების 
შედარებამ უ ვენა, რომ ირითადი ენდენ იები 
მსგავსია   ლის ინ ა არებულ კვლევაში  იმ 
რესპონდენ ების 2 , ვინ  ა ნიშნავდა, რომ 
მისი უ ლებები დაირ ვა, შრომითი უ ლებების 
დარ ვევაზე გამოთ ვამდა უკმა ო ილებას, 
2  კი სო იალური უზრუნველ ო ის უ ლების 
დარ ვევას უ იოდა   

იმ გამოკითხულების 1 ს, ვინ  თვლის, რომ 
მისი უ ლებები დაირ ვა, უჭირს განსაზ ვროს, 
კონკრე ულად ვინ რომელი ინს ი უ იაა 
ამაში დამნაშავე ( 1 )  დასახელებულ დამ
რ ვევ სუბიე ებს შორის კი საპა რულო 
პო ლი ია (12 ) და დამსა მებლები (10 ) 
ლიდერობენ  ასევე 7  ადანაშაულებს პრო
კურა ურას,  კი შინაგან სა მეთა სამი
ნის როს, საერთო სასამართლოებსა და 
სა ართველოს პრეზიდენ ს  საპა რულო პო
ლი იის მხრიდან უ ლებების დარ ვევის 

ა ზე 1 რესპონდენ ი საუბრობს, დამსა
მე ბლების მიერ საკუთარ უ ლებებს კი შე
ლახულად ა ი ვამს  რესპონდენ ი  სხვა 
ინს ი უ იების მიერ საკუთარი უ ლებების და
რ ვევაზე საუბრობს 27 რესპონდენ ი ან მასზე 
ნაკლები  

ა არებული კვლევა უ ვენებს, რომ საკუ
თარი უ ლებების დარ ვევისას შესა ბა
მისი ორგანოებისადმი მიმართვის ა  ები, 
რომლებსა  (ორგანოებს) თავად რესპონ
დენ ები ადეკვა ურად თვლიან საკუთარი 
პრობლემების მოსაგვარებლად, არ  თუ 
ისე ხშირია  შესაბამის ორგანოს მიმართა 
იმ რესპონდენ ების 1 მა, რომლების უ
ლებები  უკანასკნელი  ლის მან ილზე 
დაირ ვა  ამ თვალსაზრისით, თბილისში, 
სხვა ალა ებში და სო ლებში მი ებული 
ინ ორმა ია, პრა იკულად, იმეორებს ერ
თმანეთს  მათ შორის, კი, ვინ  არავის მიმართა 
დასახმარებლად, ამის ველაზე ხშირი მი
ზეზი იმის არ ოდნაა, თუ ვინ შეი ლება გაუ

იოთ დახმარება (2 ), ოველი მეხუთე კი 
მიმართვისგან თავს იკავებს იმ მიზეზით, 
რომ არ არის დარ მუნებული შესაბამისი ორ
განოების მიერ დახმარების გა ევაში (21 )  
თუ მათ რი ხვს იმ 11 სა  დავუმა ებთ, 
ვინ  პირდაპირ ა ხადებს, რომ არ ენდობა 
შესა ბამის ორგანოებს, ხადი ხდება, რომ 
სკეპ ი იზმი პო ენ იურად იმ ინსი ი უ იების 
მიმართ, რომლები  შეი ლება მოიაზრებოდნენ 
დამხმარედ უ ლებების დარ ვევის პრო ესში, 
ველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზია, რის გა

მო  მო ალა ეები თავს იკავებენ მათდამი 
მიმართვისგან  
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გრაფიკი N19 რა ომ არ მიმართეთ შესაბამის ორგანოს თ ვენი უ ლებების დარ ვევის ა ზე

25%

19%

12%

10%

6%

6%

12%

8%

7%

4%

2%

2%

16%

28%

23%

11%

7%

8%

7%

0%

2%

1%

5%

1%

1%

18%

33%

22%

11%

8%

6%

6%

4%

2%

4%

3%

1%

1%

14%

28%

21%

11%

8%

7%

6%

6%

5%

4%

4%

2%

1%

16%

არ ვი ოდი, ვისთვის უნდა მიმემართა

შესაბამისი ორგანოები ვერ უ ევენ
მო ალა ეებს სათანადო მომსახურებას

N=104 N=91 N=107 N=302

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

უბრალოდ, არ ვენდობი შესაბამის ორგანოებს

შესაბამისი ორგანოები სა მეს ალიან
აჭიანურებენ, ამდენი დრო კი არ მა ვს

შესაბამისი ორგანოები არ არიან
დამოუკიდებლები

 მათი მომსახურება საკმაოდ ვირია

შესაბამის ორგანოებს მიმართვის რთული 
ბიუროკრა იული პრო ედურა ა ვთ

არ ავთვალე დარ ვევა საკმარისად 
სერიოზულად, რომ ვინმესთვის მიმემართა

შესაბამისი ორგანოების თანამშრომლები 
კორუმპირებულები არიან

ვთვლი, რომ ადამიანმა საკუთარი 
პრობლემები თავად უნდა მოაგვაროს

შესაბამისი ორგანოები ემთვის 
ერი ორიულად ნელად ხელმისა ვდომია

შესაბამისი ორგანოებისადმი მიმართვა არ 
ითვლება კარგ ონად საზოგადოებაში

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

(სხვა ორგანოებისადმი მიმართვის გამო
დილება კი ა ვს 2  რესპონდენ ს ან უ რო 

ნაკლებს )   სასამართლოს მომსახურებით 
0  კმა ო ილი,  კი უკმა ო ილო დარ ა  

დასახელებული რესპონდენ ებიდან  
თვლის, რომ სასამართლომ დაი ვა მისი 
უ ლებები (სრულად დაი ვა ან უ რო დაი ვა, 
ვიდრე არა)  საჭიროების შემთხვევაში, მას 
ხელახლა მიმართავდა გამოკითხულთა მე
ოთხედი, რომელი  თვლის, რომ მედითი დახ
მარება მიი ო   

უკანასკნელი 2 ლის მან ილზე ოველ მეათე 
გამოკითხულს (11 ) სმენია, რომ დაირ ვა 
მისი ნა ნობის უ ლებები  გამოკითხულების 
ინ ორმა იით, მათმა 1 მა მიმართა ვინ
მეს საკუთარი უ ლებების დასა ავად, რის 
შედეგადა  თით მის ნახევარმა ( 7 ) მიი ო 
სასურველი დახმარება (სრულად ან უ რო 
მე ად დაი ვეს მისი უ ლებები)  

 შესაბამისი შემთხვევების სიმ ირის გამო, პრო ენ ული მა ვენებლები დათვლილია შეუ ონავი მონა ემიდან  
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3.4 სასამართლო 
3.4.1. საერთო, საკონსტიტუციო და 
ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლო
ინ ორმა ია სასამართლოსთან დაკავშირე
ბით და დამოკიდებულებები, რომლებსა  
მო  სახ ლეობა ა ნიშნული ინს ი უ იის მი
მართ ავლენს, არაერთგვაროვანია  რიგ შემ
თხვე  ვებში დამოკიდებულება გამოხა ავს ვი
თარების გაუმ ობესებას ინს ი უ იაში და 
მო სახლეობის კეთილგან ობას მის მიმართ, 
ზოგ ერ კი შე ასებები არ  თუ სახარბიელოა  

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო
კით ხული, როგორ  არასამთავრობო, ისე 
ბიზნეს სე ორის არმომადგენელი რეს პო
ნ დენ ები თანხმდებიან სასამართლო სის

ემაში ბოლო ლებში განხორ იელებულ 
პო ზი იურ ვრებზე  თუმ ა, ორივე სამიზნე 
გუ ის არმომადგენლების მოსაზრებით, სა

სამართლო სის ემა დ ემდე დგას მნიშვნე
ლოვანი გამო ვევების ინაშე და საუბარია 
არაერთ ხარვეზსა თუ პრობლემაზე, რომელსა  
დავის განხილვის პრო ესში ა დებიან მხა
რეები

მოსახლეობაში ოველი მესამე გამოკითხული 
( ) თვლის, რომ საჭიროების შემთხვევაში, 
ი ის პრო ედურა, თუ როგორ უნდა მიმართოს 
სასამართლოს  მათი რაოდენობა თბილისსა 
და სხვა ალა ებში მ ირედით ა ემა ება 
იგივე მა ვენებელს სო ლებში (შესაბამისად, 
7 ,  და 0 )  შესაბამისი პრო ედურის 
ოდნაზე ოდნავ უ რო მა ალი სიხშირით 

მიუთითებენ ალები ( 7 ), ვიდრე მამაკა ები 
( 2 )  ასაკობრივი განა ილების მიხედვით 
სასამართლოსადმი მიმართვის პრო ედურა 
ველაზე უკეთ დან  ლამდე მოსახლეობამ 

ი ის ( 7 ), ველაზე ნაკლებად კი მასში 
 ელს გადა ილებული გამოკითხულები 

ერკვევიან (2 )  

გრაფიკი N20 საჭიროების შემთხვევაში, ი ით თუ არა პრო ედურა, როგორ უნდა მიმართოთ სასამართლოს

დიახ არა

37%

36%

31%

34%

63%

64%

69%

66%

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

მთლიანობაში კვლევამ უ ვენა, რომ ვე ნის 
მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნა ილი მა
ინ  ნაკლებად გათვი ნობიერებულია სა
სა მარ თლოს მუშაობის სპე ი იკასა და ნი
უანსებში  თბილისში მე ი ინ ორმა ია ა ვთ 
სასამართლოების შესახებ, ვიდრე სხვა ალა

ებსა და სო ლებში  

⚫ მოსახლეობის  დარ მუნებულია, რომ 
სასამართლოსადმი მიმართვისას ველა 

შემთხვევაში ული უნდა გადაიხადონ   
მათ შორის, ასე ველაზე მე ად თბილისში 
გამოკითხულები ი რობენ ( ), ასა
კობრივი გუ ების მიხედვით კი ველაზე 
მე ად ამ მოსაზრებას  ლის რე ს
პონდენ ები იზიარებენ  მათი რი ხვი, ვინ  
ამბობს, რომ სასამართლოსადმი მიმართვა 

ასიანია, თუმ ა არა სისხლის სამართლის 
სა მეებისა და მო ვლადი გუ ებისთვის, 
არ ა ემა ება 12 ს  
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დიახ 

არის თუ არა სასამართლოსადმი მიმართვისას გადასახდელი ბა ი  

✔  დიახ, გარდა სისხლის სამართლის სა მეებისა  დიახ, თუ პირი არ არის 
მო ვლადი გუ იდან

12  
(   7 )

რამდენი ინს ან იისგან შედგება სასამართლო სა ართველოში  

✔  სამი ინს ან იისგან 7

რა შემთხვევაში შეგი ლიათ მიმართოთ ს რასბურგის სასამართლოს   

✔  როდესა  ემი უ ლებები დარ ვეულია და ამო ურული მა ვს ვე ნის შიგნით უ ლების 
და ვის ველა ე ე ური მე ანიზმი

რა შემთხვევაში შეგი ლიათ მიმართოთ საკონს ი უ იო სასამართლოს

✔  როდესა  კანონი (ნორმა იული ა ი) არ ვევს ემს უ ლებებს

⚫ ინ ორმა ია იმის თაობაზე, რომ სა არ
თველოში სასამართლო  ინს ან იისგან 
შედგება, ა ვს მოსახლეობის 7 ს  შე
საბამის ინ ორმა იას გა ილებით მე ი 
ადამიანი ლობს თბილისში ( ), ვიდრე 
სხვა ალა ებსა ( ) და სო ლებში (2 )  
ინ ორმირებულობის დონე თანაბარია 
სხვადასხვა ს ესისა და ასაკის ადამიანებში

⚫ სა ართველოს მოსახლეობის ნახევარი 
( ) ლობს ინ ორმა იას იმის თაობაზე, 
რომ ს რასბურგის (ადამიანის უ ლებათა 
ევროპულ) სასამართლოს შეუ ლია მიმარ
თოს მხოლოდ მას შემდეგ, რა  ამო ურავს 

ვე ნის შიგნით უ ლების და ვის ველა 
ე ე ურ მე ანიზმს ( ველა ინს ან იის სა
სამართლო)  ამასთან დაკავშირებით მე ად 

ცხრილი N21 ს ორი ინ ორმა იის ლობა სასამართლოსთან დაკავშირებით

სა ართველოს მოსახლეობის 2  თვლის, რომ 
სასამართლოსადმი მიმართვა ადვოკა ის გა
რეშე შეუ ლებელია  2 ის აზრით იმი ომ, 
რომ ადვოკა ის ოლა სასამართლოში სა
ვალდებულოა კანონით,  კი უბრალოდ, 
სასამართლოს პრო ედურებს თვლის იმდენად 
რთულად, რომ საკუთარი ალებით მათში გა
რკვევა, საჭიროების შემთხვევაში, ალიან 
რთულად ე ვენება

ამ ამად ართულ სასამართლოს ენდობა 
(სრუ ლად ენდობა, ან უ რო ენდობა, ვიდრე 
არა) სა ართველოს მოსახლეობის 2  ( ), 
უნდობლობას კი მას 27  (უ რო არ ენ

დობა, ვიდრე ენდობა ან სრულად არ ენ
დობა) უ ხადებს  2012 ელს გაეროს განვი
თარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლე ვის შედეგების მიხედვით, უნდობლობას 
სა სამართლოს ასევე 2  უ ხადებდა, 72  კი 
ა ნიშნავდა, რომ მას ნა ილობრივ ან სრუ
ლად ენდობოდა, თუმ ა ამ შემთხვევაში , 
ა სანიშნავია, რომ 2012 ელს რესპონდენ ებს 
არ ონდათ შესა ლებლობა, გაე ათ პასუხი 
„მიჭირს პასუხის გა ემა“  

თავად მოსამართლის მიერ გამო ანილ გა
და ვე ილებაში ველაზე დიდ როლს იმას 
ანიჭებენ, თუ „ვის მხარეს არის სიმართლე“  

ინ ორმირებულები არიან თბილისში ( ), 
ვიდრე სხვა ალა ებსა და სო ლებში 
( 7  და )  სხვადასხვა ასაკობრივ გუ

ში გამოთ მულ მოსაზრებებს შორის 
მნიშვნელოვანი სხვაობები არ ვლინდება, 
თუმ ა ველაზე ნაკლები ინ ორმა ია 
თე  მაზე  ელს გადა ილებულ რესპონ
დენ ებს ა ვთ ( 7 )  

⚫ ოველმა მესამემ გამოკითხული მოსახ
ლე ობიდან ი ის, რომ საკონს ი უ იო სა
სამართლოს შეუ ლია მიმართოს მაშინ, 
როდესა  კანონი (ნორმ იული ა ი) არ

ვევს მის უ ლებებს ( )  მათი რაო
დენობა მე ია თბილისში ( 1 ), ვიდრე სხვა 

ალა ებსა და სო ლებში ( 2  და 1 )  
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გრაფიკი N22 ენდობით თუ არა ართულ სასამართლოს

გრაფიკი N23 თ ვენი აზრით, სა ართველოს სასამართლოებში უ რო ხშირად რის მიხედვით ი ებენ მოსამართლეები 
გადა ვე ილებას

( 7 )  ოველი მეათე რესპონდენ ი კი გან
საკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ად  
ვოკა ის სი ლიერეს და მეორე მხა რის 
გავლენიანობას სასამართლოში  მოსა მარ

თლის შინაგანი რ მენის როლზე საუბრობს 
გამოკითხულთა , თუმ ა ა ნიშნული ასევე 
შეი ლება მოვიაზროთ იმის შემადგენელ ნა

ილად, თუ ვის მხარეს არის სიმართლე  
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არ ვენდობი

უ რო არ ვენდობი, ვიდრე ვენდობი

უ რო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი

ვენდობი

არ ვი ი  მიჭირს პასუხი

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური
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თბილისი ალა ი სო ელი ამური

იმის მიხედვით, თუ ვის მხარეზეა სიმართლე

იმის მიხედვით, თუ ვისი ადვოკა ი არადგენს
სასამართლოში ველა საჭირო მ კი ებულებას

იმის მიხედვით, თუ რამდენად
გავლენიანია მეორე მხარე

იმის მიხედვით, თუ რას დაავალებენ
მთავრობიდან

იმის მიხედვით, თუ როგორია
მოსამართლის შინაგანი რ მენა

იმის მიხედვით, თუ ვინ მე  ულს
გადაუხდის მოსამართლეს

არ ვი ი  მიჭირს პასუხი
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თუ მი ებულ მონა ემს 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლევის შედეგებს შევადარებთ, ვნახავთ, 
რომ ენდენ ია მსგავსია და 2012 ელს 
რესპონდენ ებს შორის ასევე ველაზე დი
დი ხვედრითი ილი ი რობდა, რომ გა
დამ ვე ია, ვის მხარეს არის სიმართლე 
( 1  2012 ელს, 7  201  ელს იმ თან 
ერთად, ვინ  მოსამართლის შინაგან რ მენაზე 
საუბრობს)  ასევე, ენდენ ია უ ვენებს, რომ 
201  ელს საგრ ნობლად იკლო მოსაზრებამ, 
რომ გადა ვე ილების მი ება ხდება იმის 
მიხედვით, თუ რას დაავალებენ მოსამართლეს 
მთავრობიდან (201  ელს  , 2012 ელს  
27 ), თუმ ა უნდა ა ინიშნოს, რომ ა მულმა 
პოზი იურმა ვრებმა ვერ შე ლო საზოგადოდ, 
ნდობის ამა ლება სასამართლოს მიმართ   

საშუალოდ, ართველი მოსამართლეების 
 ი ებს სამართლიან და კანონის უზე

ნაე სობაზე და უ ნებულ გადა ვე ილებას 
 ასეთია კვლევის არგლებში გამოკითხული 

მოსახლეობის აზრი  უნდა ით ვას, რომ მი
ებული შედეგი, პრა იკულად, ზუს ად 

იმე ორებს 2012 ელს მი ებულ შედეგებს, 
როდესა  „სამართლიანი მოსამართლეების“ 
პრო ენ ული მა ვენებლები მთელ მათ ერ
თო ბლიობაში, საშუალოდ, ასევე ით 
განისაზ ვრა  საგულისხმოა, რომ 201  ელს 

ა არებული კვლევის მიხედვით, იმ მოსამა
რთლეების საშუალო რაოდენობა, რომლებსა  
კანონის უზენაესობაზე და უ ნებული გადა

ვე ილებების მი ებას მია ერენ,  ველაზე 
მა ალია 1 2  ლის ასაკობრივ კა ეგორიაში 
( ), ველაზე დაბალი კი ( 1 )   
ასაკობრივ გუ ში   მი ებული მონა ემები 
ისევ ადას ურებს იმას, რომ მოსამართლეთა 
მნი შვნლოვანი ნა ილის კვალი იკა იის და 
ობიე ურობის მიმართ მოსახლეობაში კვლა
ვა  არსებობს შეკითხვები  

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო
კითხული ბიზნეს ორგანიზა იების არმომა
დგენელთა ნა ილი სასამართლოს დამოუ
კიდებლობის საკითხს სკეპ იკურად ა ასებს  
 მათი ა მით, მოსამართლეთა ნა ილს მნი

შვნელოვანი დავების არმოების პრო ესში 
აკლია გაბედულება და გადა ვე ილების და
მოუკიდებლად მი ების უნარი

„სასამართლო ნამდვილად არის დაკნინებულ 
მდგომარეობაში იმიტომ, რომ ვერ წყვეტს არ
სებითად მნიშვნელოვან საკითხებს თვითონ და 
ვიღაცეებს ეკითხება აზრს, რაც არის სავალალო 
კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით. რაღაც 
მნიშვნელოვანი დავა როდესაცაა, ვიცით, ამას 
ვერ გადაწყვეტს ეს მოსამართლე და ამას ვერ 
გაბედავს ეს მოსამართლე, ეს გაბედულების 
მომენტი და დაკნინებულობის მომენტი ჩვენც 
გვაზარალებს, იურისტებს და ასევე ბიზნესებს.“  
[კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი]

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო
კითხული ბიზნეს ორგანიზა იების არმომა
დგენლები, სასამართლო სის ემაში მიმდი
ნარე რე ორმების შე ასების ერთ ერთ 
მნი შვნელოვან გამო ვევად მოსამართლე
ებისთვის სა მის განა ილების ორმა ს ასა
ხელებენ  ა ნიშნული პრო ესის პრო გრა
მული მართვის სის ემით უზრუნველ ო ა, 
განსხვავებით ამ ამად არსებული სა მის 
განა ილების ს ემისა, ბიზნესის არმო მად
გენელთა მოსაზრებით, გამორი ხავს მო
სამართლის მიზნობრივად შერ ევის ა ებს 
და ამავდროულად, შემთხვევითი შერ ევის 
პრინ იპის დანერგვა სასამართლო სის ემის 
მიმართ ნდობის გაზრდის ინაპირობად 
ა ი მება  შესაბამისად, დასახელებული რე
ს პონ დენ ები მიესალმებიან ა ნიშნული 

ვლი ლების მოსალოდნელ დანერგვას სასა
მართლოში  

„რაც შეეხება რეფორმებს, ერთერთი მომენტი 
იყო საქმეების დაწერა მოსამართლეებზე რო
გორ ხდება. ეს არ უნდა ხდებოდეს ვიღაცის 
მითითებით, მაგ. ერთ კონკრეტულ მოსარჩელეს, 
რომელსაც ე.წ. კარგად და მოგვარებულად 
ჰქონდა საქმე სასამართლოში, ერთი და იგივე 
მოსამართლეს ეწერებოდა მუდმივად მისი საქმე. 
ეს უნდა იყოს ელექტრონულად ალფაბეტით და 
უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, შემთხვევითი შე
რჩევა  უნდა დაეწეროს არა კონკრეტულ მო
სამართლეს, რომელიც აგვარებს ამ ერთი 
მოსარჩელის საქმეებს.“ [კერძო ბიზნესის წარ
მომადგენელი]
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თვისებრივი კვლევის მონა ილე ბიზნეს ორ
განიზა იების არმომადგენელი რესპონ
დენ ების ა მით, არსებობს დავები, სადა  
სასამართლო თავისუ ალია პოლი იკური 

ნეხისა და გავლენებისგან, თუმ ა შეიმ
ნევა „სო იალის ური მიდგომები“ მოსამარ

თლეების მხრიდან, რა  ირითადად ბი ზ ნეს 
ორგანიზა იებთან დავაში მ ო ი ი ზიკური 
პირების მიმართ არსებულ ენდენ იურ 
დამოკიდებულებაში მათ მიმართ თანა გრ ნო
ბაში გამოიხა ება

„მინდა გამოვყო დავები, რაზეც არის წნეხი, 
შერჩევითი საქმეები, რომელზეც მოსამართლე 
უძლურია, ძალიან რომ უნდოდეს ვერ დაეხმარება 
ვერანაირ მოქალაქეს და არის დავები, სადაც 
არ ერევა წნეხი და არის უფრო ე.წ. სუსტი 
მხარის მხარეს. სოციალისტური ელფერი აქვს 
გადაწყვეტილებებს და არა უფრო ბიზნესური 
და კაპიტალისტური. ეს მომენტები შეინიშნება, 
მაგრამ გააჩნია საქმეს და ვინ არის ჩარეული.“ 
[კერძო ბიზნესი წარმომადგენელი]

თვისებრივი კვლევის მონა ემების მიხედვთ, 
სასამართლო სის ემის კრი იკის ერთ ერთ 
მნიშვნელოვან არგუმენ ს არმოადგენს 
მოსამართლეთა კვალი იკა იის სა კი
თხი  ა ნიშნულთან დაკავშირებით კით
ხვებს ბადებს რამდენიმე გარემოება  
რო  დესა  რესპონდენ ები საუბრობენ 
სასა მარ თლო სის ემაში ლების ინ არ
სებულ მნიშვნელოვან დარ ვევებზე და 
მოსამართლეთა მიერ გამო ხადებულ არა
კვა ლი ი იურ გადა ვე ილებებზე, ი ვე 
ა ნიშნავენ, რომ დ ესდ ეობით სასამარ
თლო დაკომპლე ებულია იმავე საკადრო 
რესურსებით და ეს ა ი, საერთო ა
მში, მოსამართლეთა კვალი იკა იის შე

ასებაზე ნეგა იურად აისახება  ამას
თანავე, მკა რი და სკეპ იკურია იმ 
არა სამთავრობო ორგანიზა იების არმომა
დგენელთა შე ასება, რომელთა  მუშაობა, 
რიგ შემთხვევებში, სასამართლოზე დის
კრიმინირებული გუ ების არმო მადგენე
ლობას გულისხმობს  მათი  მოსაზ
რებით, სე სუალურ, რელიგიურ თუ სხვა 
უმ ირესობებთან დაკავშირებული ნობიე
რების დაბალი დონე, რა  ზოგადად, 
საზოგადოების პრობლემას არმოადგენს, 

ანარეკლის ე ე ით აისახება სასამართლო 
სის ემაში  და გავლენას ახდენს სა მის 

არმოების პრო ესზე  ა ვე უნდა ა ინიშნოს, 
რომ ენდენ იის სახით, მოსამართლეთა 
კვალი იკა იას შედარებით უ რო პოზი

იურად ა ასებენ ბიზნეს სე ორის არ
მომადგენლები, გამოკვეთილი კრი იკით კი 
არასამთავრობო სე ორი გამოირ ევა

 
„მოსამართლეები, ბუნებრივია, ყველას არ 
ეხება, ძალიან აშკარად ავლენენ იმას, რომ 
მათი კვალიფიკაცია ხშირ შემთხვევაში არ 
შეესაბამება გადასაწყვეტი საქმის სირთულეს 
და ხშირად, ძალიან სასაცილო რამეს წე
რენ გადაწყვეტილებაში. ამ პრობლემას მხო
ლოდ დაგეგმილი ტრენინგები, რომელსაც 
უტა რებენ ხოლმე მოსამართლეებს, ვერ აგვა
რებს.” [არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმო
მადგენელი] 

მოსამართლეთა კვალი იკა იას რამდენადმე 
ეჭვ ვეშ ა ენებენ თვისებრივი კვლევის 
იმ რესპონდენ ების ნა ილი, რომლები  
ანდა ვის და სადაზ ვევო ს ეროს არ

მოადგენენ  მათი გამო დილებით, საგრ ნობია 
კვალი იკა იის ნაკლებობა სამედი ინო 
სა მართლის კუთხით და არა მხოლოდ მო
სამართლეებში, არამედ ადვოკა ებში , რა  
მიმდინარე დავებსა და პრო ესებზე ნეგა იურ 
გავლენად ახდენს  

„სამედიცინო სამართალი და სამედიცინო საქ
მიანობასთან დაკავშირებული ურთიერთობები 
სამართლებრივი კუთხით მაინცდამაინც დახ
ვეწილი არ არის. დიდი სფეროა ეს სამედიცინო 
ურთერთობები, მაგრამ სამართლებრივად 
და სასამართლოში ამის სპეციალიზაცია არ 
მომხდარა. სამედიცინო სამართალი, როგორც 
ასეთი, არც დარგად არსებობს და ამის ჩა
მოყალიბების და დახვეწის პროცესში ვართ 
იურისტები.  ერთმანეთს ვასწავლით ადვოკატები 
და მოსამართლეები სამედიცინო ურთიერთობებში 
რა ხდება, როგორ და რანაირად იმიტომ, რომ 
ვისაც მეტი შეხება აქვს პრაქტიკულად, სა
მედიცინო ურთიერთობიდან გამომდინარე, იმან 
უფრო მეტი იცის, მეტი ინფორმაცია აქვს და 
მეტად არის კონცენტრირებული ამ საკითხზე.“ 
[კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი]
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თვისებრივი კვლევის მონა ილე რეს
პონ დენ ების უმრავლესობის მოსაზ
რებით, სასამართლოში ერთ ერთ გა
მო კვე თილ სირთულეს არმოადგენს 
სამარ თალ არმოების ვადები, რა  მათი 
აზრით, ირითადად, საკადრო რესურსის 
სიმ  ირით არის გამო ვეული  როგორ  
არასამთავრობო ორგანიზა იების, ისე ბიზნეს 
სე ორის არმომადგენელთა დაკვირვებით, 
პერმანენ ული ხასიათი ა ვს სასამართლოს 
მხრიდან სა მის განხილვისთვის ინას არ 
დადგენილი ვადების კორე ირებას  ისინი 
იხსენებენ შემთხვევებს, როდესა   როდესა  
სარ ელის შე ანიდან სხდომის ანიშვნამდე, 
ზოგ ერ შესა ლოა ლები  გავიდეს  

„ერთადერთი ძირითადი პრობლემა, რასაც 
ვაწყდებით, ეს არის ვადები  რამდენად დრო
ულად ხდება რეაგირება, რამდენად დრო
ულად ხდება განხილვა, პროცედურულად გა
დატვირთულია...  საკმაოდ დიდი რაოდე ნობის 
საქმე არის, მაგრამ ეს არ უნდა ახდენდეს 
გავლენას იმაზე, რომ მოქალაქეს, რომელიც 
ცდილობს საკუთარი უფლებები დაიცვას, მისი 
უფლებების დაცვის საქმე გაუჭიანურდეს.“ [კე რ
ძო ბიზნესის წარმომადგენელი]

მიუხედავად სა მის არმოების ვადებთან 
დაკავშირებული პრობლემების და ხარ
ვეზებისა, რესპონდენ ების ერთ ნა ილს 
მია ნია, რომ სასამართლოსადმი მიმა
რთვა სირთულეს არ არმოადგენს და პრო

ედურულად საკმაოდ გამართულია  თუმ ა, 
კვლევის მონა ილე ის რესპონდენ ები, 
რომლები  ზოგ ერ სასამართლოში შეზ

უდული შესა ლებლობების მ ონე პირებს 
არმოადგენენ, ა ხადებენ, რომ ის მინი

მალურად არის მორგებული შეზ უდული 
შესა ლებლობების მ ონე პირების საჭი
როებებზე  ეს უკეთეს შემთხვევაში, მათ სა მის 
განხილვაზე დას რებას ა ერხებს, უარეს 
შემთხვევაში კი, საერთოდ სასამართლოსადმი 
მიმართვას ხდის შეუ ლებელს  იგულისხმება 
როგორ  ინ რას ურ ურული გაუმართაობა 
(მაგ  პანდუსები), ასევე სხვა ე ნიკური 
ხარვეზები (მაგალითად, უსინათლოს  არ შეუ

ლია შეავსოს ელე რონული განა ხადი  
სმენის პრობლემების მ ონე პირს არ შეუ ლია 
კომუნიკა იის დამ არება სასამართლოში  
სა მის განხილვამდე და სხვა)  

„მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული შესა ძ
ლებლობების მქონე პირები გათავისუფლებულები 
არიან ბაჟის გადახდისგან, ვერც ერთი მა
თგანი ვერ მიმართავდა სასამართლოს, დარ
წმუნებული იყავით. ეს არის ძალიან კარგი, 
რომ გათავისუფლებულები არიან, მაგრამ 
მეორეს მხრივ, მე შენ გათავისუფლებ, მაგრამ 
შენ ვერასდროს შემოხვალ ჩემთან.  პირველ 
რიგში, ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არის 
სრულიად შეუღწევადი და ადამიანს აქვს ორი 
არჩევანი  მივიდეს და ღირსებაშელახულმა 
თავი ააყვანინოს და აზიდინოს, როგორც ტვირთი 
ან არ მოვიდეს და მისი საქმე განიხილონ მის 
გარეშე, რაც არასწორია აბსოლუტურად. აღარ 
ვლაპარკობ უსინათლოებზე, აღარ ვსაუბრობ 
სმენის პრობლემის მქონე ადამიანებზე, რო
მელთათვის აბსოლუტურად მიუწვდომელია სა
სამართლო სისტემა.“ [არასამთავრობო ორგა
ნიზაციის წარმომადგენელი] 

საინ ერესო შედეგები ა ვენა კითხვამ იმის 
თაობაზე, რამდენად ა ვს მო ალა ეს შანსი, 
მოიგოს პრო ესი სასამართლოში სხვადასხვა 

იპის დავებში  სახელმ ი ოს ინაა მდეგ, 
იზიკური პირის ინაა მდეგ, კორპორა იების 

ინაა მდეგ, სისხლის სამართლის სა მეზე  
ველა დასახელებულ შემთხვევაში, გამო

კითხულების ველაზე დიდი ხვედრითი ილი 
ი რობს, რომ მოგების მა ალი შანსია 

მაშინ, თუ სიმართლე შენს მხარეს არის, 
თუმ ა თუ იზიკური პირის ინაა მდეგ 
სა მისას ამაში დარ მუნებულია თით მის 
ნახევარი, კორპორა იების და სახელმ ი ოს 

ინაა მდეგ სა მეებთან მიმართებით იგი
ვე აზრი ა ვს გამოკითხულთა ნახევარზე 
ნაკლებს  რიგით მეორე ველაზე დიდი 
სიხშირით დასახელებული ა ორი ველა 

იპის დავისას ლიერი ადვოკა ის ოლაა 
(მიუთითებს 20  დან 27 მდე თითოეული 
დავის შემთხვევაში)   ა სანიშნავია, რომ პა
სუხის ვერსიას „რა  არ უნდა მართალი ვი ო, 
მაინ  არანაირი შანსი არ მე ნება“  ველაზე 
ხშირად ირ ევენ სახელმ ი ოს ინაა მდეგ 
დავაზე საუბრისას  თუ სხვა სახის დავების 
განხილვისას ასე პასუხობს გამოკითხულთა 
7 დან 1 მდე, სახელმ ი ოს ინაა მდეგ 
დავაში ველანაირი იმედი გადა ურული 
ა ვს მოსახლეობის 22 ს  ზემოთ ა ერილ 
სასამართლო დავებში მოგების შანსების 
ა მა გამოკითხულ ალ და მამაკა  რეს
პონდენ ებში, პრა იკულად, იდენ ურია  
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მოპასუხე მხარე სა მის იპი  

სახელმ ი ოს 
ინაა მდეგ

იზიკური 
პირის 

ინაა მდეგ

კორპორა იების 
ინაა მდეგ

სისხლის 
სამართლის 

სა მეზე
რა  არ უნდა მართალი ვი ო, მაინ  
არანაირი შანსი არ მე ნება 22 7 1 11

თუ დიდ რთამს გადავიხდი, შეი ლება 
მ ონდეს შანსი 2 2 2 2

ემი შანსები 0 0 ზე ი ნება 1 21 20 1

თუ ალიან ლიერი ადვოკა ი 
დავი ირავე, 
ალბათ შევ ლებ მოგებას

20 2 2 27

თუ მართალი ვი ნები, მოგების მა ალი 
შანსი მე ნება 0 1

თუ მ ავს გავლენიანი ნა ნობობა, 
მოგების მა ალი შანსი მე ნება 7 7

თუ თანამდებობის პირი ვარ, მოგების 
მა ალი შანსი მე ნება 2

თუ ემი სა მე გახმაურებულია, მაშინ 
შეი ლება შევ ლო მოგება 2 1 2 2

არ ვი ი  მიჭირს პასუხი 17 1 1 1

ცხრილი N24 თ ვენ რომ მოგი იოთ სასამართლოში დავა, როგორ ი რობთ, გე ნებათ თუ არა შანსი, რომ მოიგოთ 
პრო ესი შემდეგ შემთხვევებში

თვისებრივი კვლევის შედეგებზე და რდნობით, 
შეგვი ლია ვთ ვათ, რომ სახელმ ი ოს ი
ნაა მდეგ დავის არმოებისას მო ალა ის 
მხარეს არსებულ შანსებზე არასამთავრობო 
ორგანიზა იებსა და ბიზნესებში მოსაზრებები 
ი ო ა  ერთი მხრივ, მათი გამო დილება 

ხად ო ს, რომ ადმინის რა იულ დავებში 
სახელმ ი ოს ინაა მდეგ მოგებული სა
მეების რაოდენობა საკმაოდ მა ალია,  თუ
მ ა ა ვე უნდა ა ინიშნოს, რომ მათივე ა

მით ოველივე ეს დაკავშირებულია დიდ 
ალისხმევასთან, განსაკუთრებულ მო მზა 

დებასთან სა მის განხილვისთვის და მა
ალი კვალი იკა იის მ ონე ადვოკა
ე ბის ართულობასთან სა მეში, რა  

თი თო ეული მო ალა ისთვის ხელმისა ვდომ 
გა რე მოებებს არ არმოადგენს  მეორე მხრივ, 
დასახელებულ გუ ებში თვისებრივი კვლე
ვის არგლებში გამოკითხული რესპონდენ ე
ბის ნა ილი სასამართლო სის ემას კვლავ 
სახელმ ი ოსადმი ლოიალურობაში ადანა
შაულებს  გამოკითხულების ამ ნა ილის აზრით, 
სასამართლო უმე ეს ილად სახელმ ი ოს 
ინ ერესების გამ არებელ ორგანოს არ მო
ადგენს

მოსახლეობასთან ა არებულმა კვლევამ ასევე 
გამოავლინა, რომ თბილისში, დავის იპის
მეორე მხარის მიუხედავად, მოსახლეობას 
მე ად ს ერა, რომ სასამართლოში სა მის 
მოგების სა ინდარი ლიერი ადვოკა ია  
მათი რი ხვი, ვინ  ასე ი რობს, თბილისში, 
7 1 ით ა ემა ება იგივე მოსაზრების 
მ ონეთა ილს სხვა ალა ებში და 10
1 ით უს რებს მსგავს პოზი იაზე მ ო თა 
რაოდენობას სო ლებში  სხვადასხვა ასაკის 
რესპონდენ ებს, დაახლოებით, თანაბრად 
ს ამთ, რომ თუ მართლები ი ნებიან, შე ლებენ 
სა მის მოგებას, ლიერი ადვოკა ის ა

ორის მნიშვნელოვნებაში კი ველაზე მე ად 
ეჭვი  ასაკობრივ გუ ში ეპარებათ  მათი 
ხვედრითი ილი, ვინ  ლიერი ადვოკა ის 
როლზე მიუთითებს, ველა დავის შემთხვევაში 

 პრო ენ ით ამორ ება ველა სხვა 
ასაკობრივი გუ ის შესაბამის მა ვენებელს  

სხვადასხვა პარამე რით სასამართლოს 
შე ასებისას ვლინდება, რომ ა ნიშნული 
ინს ი უ იის შე ასება საშუალოზე მა ა
ლია    ულიან სის ემაში შე ასების მა

ვე ნებლები 7  ულას შორის მერ ე
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ობს  თუმ ა, უნდა ა ინიშნოს, რომ 2012 
ელს გაეროს განვითარების პროგრა მი

ს თვის ა არებულ კვლევასთან შედა რე
ბით, შეინიშნება კლების ენდენ ია სა
სა  მარ თლოს სხვადასხვა მა ვენებლით 
შე ასებისას  კვალი ი იურობის, არაკორუ
მპი რე ბულობის, მედითობის შე ასებისას 
საშუალო ულები 2012 ელს დან 
მდე მერ ეობდა, მიმდინარე კვლევისას 
კი იგივე ინდიკა ორების საშუალო შე ა
სება  ულაა  სასამართლოს დამოუ
კიდებლობას სკალაზე კი დაახლოებით, თა

ნაბრად ა ასებენ ორივე კვლევისას  7 
ულა  მი ებული შედეგები რამდენადმე 
ინაა მდეგობაში მოდის იმ შედეგებთან, 

რომელთა მიხედვითა  სხვადასხვა მახა
სიათებლის მიხედვით სასამართლოში ვი
თარების გაუარესებაზე გამოკითხულთა 
მხო ლოდ 10  საუბრობს (იხილეთ ვემოთ)  
თუმ ა, შესა ლოა, კრი იკული შე ასებები 
201  ელს სასამართლოს მიმართ რამდე
ნადმე გაზრდილი მოლოდინებით და არა 
კონკრე ული ნეგა ივის გაზრდით ი ოს გან
პირობებული  

გრაფიკი N25 სასამართლოს შე ასება სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით (საშუალო ულა  ულიან სკალაზე)
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პროკურა ურის მხრიდან სასამართლოზე მუ
დმივ ან ხშირ ზე ოლაზე რესპონდენ ების 
მ ირე რაოდენობა  1  საუბრობს, თუმ ა 
ოველი მესამე გამოკითხული ი რობს, 

რომ ამას ზოგ ერ მაინ  ა ვს ადგილი  სა
გულისხმოა, რომ მოსახლეობის ს ამ 
კითხვაზე პასუხი არ ა ვს  პროკურა ურისგან 
სასამართლოს დამოუკიდებლობაში კი 1
ია დარ მუნებული  სასამართლოზე პრო კუ
რა ურის მუდმივ ან ხშირ ზეგავლენას ვე
ლაზე ხშირად ხაზს უსვამენ  ელზე მა ალ 
ასაკობრივ გუ ში (1 ), ველაზე იშვიათად 
კი  2 დან  ლამდე ასაკობრივ კა ეგორიაში 
(10 )  

პირდაპირ კითხვაზე, როგორ შეი ვალა ვი
თარება სასამართლოში უკანასკნელი  ლის 
მან ილზე, მოსახლეობის  პასუხობს, 
რომ ის გაუმ ობესდა  მათ ერთ მესამედს 
ა ვს გან და, რომ ვითარება უ ვლელია და 
მხოლოდ საკმაოდ მ ირე ნა ილი  ოველი 
მეათე გამოკითხული უ ივის სასამართლოში 
სი უა იის გაუარესებას ( ალიან გაუარესდა  
1  გაუარესდა  )   გამოკითხულ ასაკობრივ 
გუ ებში შედარებით თავშეკავებული პო

ზი იით 1 2  ლის რესპონდენ ები გამოი
რ ევიან, რომელთგან სის ემაში ვითარების 
გაუმ ობესებაზე 0  საუბრობს,  ელს ზემოთ 
კი მსგავსი აზრი ა ვს გაკითხულთა 1 ს  
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გრაფიკი N26 თ ვენი აზრით, როგორ შეი ვალა ვითარება სასამართლოში უკანასკნელი  ლის მან ილზე
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გაუმ ობესდა

ალიან გაუმ ობესდა

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

კვლევის თვისებრივი კომპონენ ის მონა ი
ლე ბიზნეს ორგანიზა იების არმომადგენელ
თა მოსაზრებით, სასამართლო სის ემაში 
განხორ იელებული სასიკეთო ვრები თვა
ლ სა ინოა სახელმ ი ო უ ებების მხრი
დან კონ როლის ხარისხის შემ ირების 
თვალსაზრისით  მათი ა მით, მიუხედავად 
იმისა, რომ გარკვეული ალების მხრიდან 
კვლავ შეინიშნება მნიშვნელოვანი სა მეებით 
დაინ ერესება, კონ როლის მასშ აბები სა
გრ ნობლად შემ ირებულია  ნა ილობრივ, 
ს ორედ ამას თვლიან სასამართლოს მიმართ 
მოსახლეობის რამდენადმე გაზრდილი 
ნდო ბის მიზეზად, თუმ ა ა ინიშნება ისი , 
რომ ამ მხრივ სის ემას კიდევ ბევრი ა ვს 
გასაკეთებელი  

„ა არ ხდება  სასამართლოს ო ალური კონ
როლი, არამედ ხდება შერ ეულ სა მეებზე  

ანუ შემ ირდა რი ხვი ასეთი სა მეებისა  
ეს განსხვავებაა , “ კერ ო ბიზნესის არმო
მადგენელი

„ი ო პერიოდები, ვთ ვათ,  ლის, 7 ლის 
ინ მაგალითად, როდესა  ველანაირად 

ითრგუნებოდა მხარე და ადვოკა ი სასა
მართლოში, ბერლინის კედელივით მნი
დნენ რა ა ეებს, ი  რა ა ის შე ანა არ 
შეი  ლებოდა  ისეთ მარაზმამდე მიდიოდა 

ინა ხელისუ ლება, ბოლო ორ ელი ადს 
ვგულისხმობ განსაკუთრებით, რომ უკვე მო
ბილურის შე ანა ა არ შეი ლებოდა არ  
ადვოკა ის მხრიდან, არ  არავის მხრიდან  რა  

შეი ვალა ხელისუ ლება, ეს თემები მოხსნა  
იმას რა თ მა უნდა თავისი პოლი იკური 
და ვირთვა ონდა ან გაუ ხოება ი ო, მაგრამ 
ეს ემი სუბიე ური აზრია, დაშორება და ნელ
ნელა უკვე კედლები  იმართებოდა და ახლა 
უკვე ეს კედლები მოხსნილია და თავისუ ლად 
სუნთ ავს სასამართლოში ადამიანი   კერ ო 
ბიზნესის არმომადგენელი

„სა მეები მასიურად მომრავლდა სასამარ
თლოში  ორი ახსნა შეი ლება ონდეს ამას  
ერთი, თვითონ საზოგადოების სამო ალა ო 

ნობიერება ამა ლდა ისე, რომ სი ვიერი 
ნდობის სა უ ველზე ა არ ხდება და ურ
თიერთობები არიმართა სამართლებრივ 
რე იმში და მეორე, სასამართლოსადმი გა
მო ხადებული ნდობა  ვსაუბრობ უ  რო სა მო

ალა ო მიმართულებით, სის ხლის სამართლის 
მიმართულებით არ მე ო ა გამო დილება “ 
კერ ო ბიზნესის არმომა დგე ნელი

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო კით
ხული ბიზნესების არმომადგენლები ასე
ვე საუბრობენ გაუ ობესებაზე სასამარ თლო 
სის ემაში ე ნოლოგიური თვალსაზ რისით, 
რა  სა მის ელე რონულ არმო ებაში გა
მოიხა ება (ელემენ არული დო კუ მენ ების 
მი ების და აბარების ესი, გადა ვე ი ლებე
ბის არ ივირება, სხვა)  

ისეთი მახასიათებლების მიხედვით, რო
გო რები  არის სა მის განხილვის ვა დები, 
მოსამართლეთა კვალი იკა ია, პრო კურა 
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კვლ
ევის შდ

ეგები

ურისგან დამოუკიდებლობა და ობიე  ური 
გადა ვე ილებები  ვითარების უ ვლე ლო
ბაზე საუბრობს გამოკითხულთა 1  მოსახლე
ობასთან ა არებულ კვლვაში, გაუმ ობესება 
კი სახეზეა მოსახლეობის 2 7 სთვის 
(მათ შორის, 7  სასიკეთო ვლილებებს 
ხედავს ობიე ური გადა ვე ილებების თვა
ლ საზრისით)  ამ შემთხვევაში , ასაკობრივ 
გუ ებში სხვებთან შედარებით უ რო მო

კრ ალებულ პოზი იას 1 2  ლის რესპონ
დენ ები გამოხა ავენ, როდესა  სხვაობა 
მო საზრებებში უ რო ასაკის გუ ებთან შე
დარებით 10 სა  კი ა ევს  

სასამართლოს იმი ის მა ორმირებელი ორი 
მთავარი ა ორი სასამართლოს გადა ვე

ილებები ( ) და მედიით გავრ ელებული 
ინ ორმა იაა (2 )  ველა სხვა ა ორის 

როლი სახელდება რამდენიმე ერ ნაკლები 
სიხშირით  რესპონდენ ების დიდი ნა ილის 
აზრით, მედია უნდა აშუ ებდეს სასამართლოში 
მიმდინარე მოვლენებს ( ) და სასამართლო 
პრო ესების მიმდინარეობას ( 7 )  რო
გორ  ერთის, ისე მეორის გაშუ ების ინა
ა მდეგი კი, დაახლოებით, ოველი მეათე 
გამოკითხულია  როგორ  სასამართლოში 
მიმდინარე მოვლენების, ასევე სასამართლო 
პრო ესების მედიაში გაშუ ების გამოკვეთილი 
მომხრეა  ელზე მა ალი ასაკის მოსა ხ
ლეობა  სასამართლო პრო ესების გაშუ

ების მომხრეები ა ნიშნულ ასაკობრივ კა ე
გორიაში 7 1 ით მე ნი არიან, ვიდრე  სხვა 
ასაკობრივ გუ ებში, სასამართლო პრო

ესების გაშუ ების მომხრენი კი სხვა ასაკის 
თანამოაზრეებს  კა ეგორიაში 10 ით 
აჭარბებენ  

გრაფიკი N27 თ ვენი აზრით, უნდა აშუ ებდეს თუ არა მედია სასამართლო სის ემაში მიმდინარე მოვლენებს  
სასამართლო პრო ესების მიმდინარეობას
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11%
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არავითარ შემთხვევაში 
არ უნდა აშუ ებდეს

სასამართლო
პრო ესები

მოვლენები
სასამართლოში

N=5002
არ უნდა აშუ ებდეს

შეი ლება აშუ ებდეს, შეი ლება არა
უნდა აშუ ებდეს

აუ ილებლად უნდა აშუ ებდეს
არ ვი ი მიჭირს პასუხი

თვისებრივი კვლევის მონა ილეების (მოსახ
ლეობასთან ა არებული ოკუსური გუ

ები, არასამთავრობო ორგანიზა იები) 
ნა  ილის აზრით, სასამართლოს იმი ი მნი
შვნე ლოვნად დაზარალდა გასულ ლებში, 
რეაბილი ა იის პრო ესი კი რთულია, რადგან 
არ განხორ იელებულა მნიშვნელოვანი სა
კადრო გადახალისება  რესპონდენ ების 
ერთი ნა ილი მიი ნევს, რომ ლების ინ 
პოლი იზირებული სასამართლო, შეი
ლება ით ვას, რომ დ ეს უმე ეს ილად, 
გათავისუ ლებულია „პოლი იკური სა ე ე
ბის გან“, თუმ ა ერთეულ შემთხვევებში, 

როდესა  სა მე ეხება ხელისუ ლებისთვის 
სე ნსი იურ, გახმაურებულ სა მეებს, ნათლად 
იგრ ნობა „ არული ხელი“, რა  პირველ რიგში 
სასამართლოს იმი ს აზიანებს

სა ართველოს მოსახლეობის 7  უკა ნას
კნელი  ლის მან ილზე არ დას რებია 
სასამართლო პრო ესს არ  ერთ რანგში  
თუ მი ებულ შედეგს 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლევის შედეგებს შევადარებთ, როდესა  
სასამართლოზე დას რების გამო დილება 

ონდა გამოკითხულთა ერთ მესამედს, შე
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ი ლება ით ვას, რომ სახეზეა შესაბამისი გა
მო დილების კლების ენდენ ია  ინამ დე
ბარე კვლევის მიხედვით, სასამართლოზე 
დას რების გამო დილება მამაკა  და ალ 
რესპონდენ ებში, დაახლოებით, თანაბარია  

3.4.2. ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო
სა ართველოში ნა ი  მსა ულთა სასამა
რთლოს ამო მედების შესახებ ი ის 2 მა 
გამოკითხული  რესპონდენ იდან ( )  გან
სხვავებები საკმაოდ რადიკალურია დასა
ხლების იპის მიხედვით  თბილისში ნა ი  
მსა ულთა ინსი უ ის ამო მედების შესახებ 
ინ ორმირებულია მოსახლეობის 7 , სხვა 

ალა ებში , სო ლად კი ამის თაობაზე 
ი ის გამოკითხულთა მხოლოდ ნახევარმა 

( 2 )   ინ ორმირებულობის მა ვენებელი თა
ნაბრად მა ალია 1 დან  ლამდე ასაკობრივ 
გუ ებში ( 7 ),  ელზე მა ალი ასაკის 

რესპონდენ ებში კი მკვეთრად ე ემა და 2 ს 
შეადგენს  

ნა ი  მსა ულთა სასამართლოში გადა ვე
ილების მი ების ალაუ ლებას ოველი 

მესამე ნა ი  მსა ულებს მია ერს ( ), 
2  კი ი რობს, რომ გადა ვე ილება ნა

ი ი მსა ულებისა და სასამართლოს მიერ 
ერთობლივად მიი ება  მოსამართლე ერთპი
როვნული გადა ვე ილების მიმ ები გონია 
გამოკითხულთა 7 ს  გადა ვე ილების მი

ე ბის მე ანიზმის ა მა დაახლოებით, მსგა
ვსი ი ო 2012 ელს გაეროს განვითარების 
პროგრამისთვის ა არებულ კვლევაში

გრაფიკი N28 თ ვენი აზრით,  ვინ ი ებს გადა ვე ილებას ბრალეულობის შესახებ ნა ი  მსა ულთა სასამართლოზე
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მოსამართლე

ნა ი ი მსა ულები

მოსამართლე და ნა ი ი მსა ულები
გადა ვე ილებას ი ებენ ერთად

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

სა ართველოს მოსახლეობის თით მის ნა
ხევარმა ( ) ი ის, რომ ნა ი  მსა უ ლთა 
სასამართლოში მონა ილეობა მო ალა ე
ობრივი ვალდებულებაა, რომელზე  კანონით 
განსაზ ვრული შემთხვევების გარდა, უარის 
თ მა არ შეი ლება, თუმ ა შეთავაზების შემ
თხვევაში, მესამედი არ არის მზად, ი ოს 
ნა ი ი მსა ული  ამის სურვილს გამოთ ვამს 

რესპონდენ ების 2  მთელი ვე ნის მას
შ აბით, რა  რამდენადმე ამორ ება ნა ი ი 
მსა ულობის მსურველთა რაოდენობას 2012 

ელს გაეროს განვითარების პროგრამისთვის 
ა არებული კვლევიდან ( )  ალი და 

მამაკა ი რესპონდენ ების თანაბარი რაო
დენობაა მზად, ი ოს ნა ი ი მსა ული  მნი
შვნე ლოვანი განსხვავებები არ ვლინდება 
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სხვადასხვა თაობის რესპონდენ ებში , თუმ
ა სხვებთან შედარებით მ ირედით მა ალ 

მზაობას 1 2  ლის ( 1 ) და  ლის 
( 2 ) გამოკითხულები ამ ავნებენ  თავის 
მხრივ, იმაზე, რომ ნა ი  მსა ულობაზე უა
რის თ მა შეუ ლებელია, უ რო მე ად ინ

ორმირებულები არიან თბილისში ( 2 ), ვიდ
რე სხვა ალა ებსა ( 2 ) და სო ლებში ( )

ა ობრივი ინ ორმა იიდან ასევე ვე ნის 
მოსახლეობის 0 მა ი ის, რომ ნა ი  მსა
ულთა სასამართლო განიხილავს სისხლის 

სამართლის სა მეებს, 7  კი ა ნიშნავს, რომ 
ბრალდებულს თავად შეუ ლია აირ იოს, გა ასა
მართლოს ერთმა მოსამართლემ, თუ ნა ი მა 
მსა ულებმა  

ნა ი  მსა ულთა სასამართლოს მიმართ დამო
კიდებულებიდან კი გამოსა ო ია შემდეგი
⚫ სა ართველოს მოსახლეობის ნახევარი 

ნა ი  მსა ულთა სასამართლოს თვლის 
უ რო დამოუკიდებლად, მიუკერ ოებლად 
( 0 ) და სამართლიანად ( )  ამის ერთ
ერთი მიზეზი ის არის, რომ სა მეს არა ერთი, 
არამედ 12 „მოსამართლე“ განიხილავს  
ოდნავ ნაკლები რესპონდენ ი კი იმ აზრსა  
იზიარებს, რომ ნა ი  მსა ულთა მოს იდვა 
უ რო რთულია ( )  ნა ი ი მსა ულების 
მოს იდვა უ რო რთული გონიათ თბი ლი
სში ( 0 ), ვიდრე სო ლებში ( 2 )  

⚫ ამავდროულად, გამოკითხულების 1  
ეჭვ ვეშ არ ა ენებს მოსამართლეთა უ რო 
მა ალ კომპე ენ იას ნა ი  მსა ულებთან 

შედარებით, რადგან მათ ა ვთ იურიდიული 
განათლება და სასამართლო პრო ესებში 
მონა ილეობის გამო დილება  რ ება შთა
ბე ჭდილება, რომ რესპონდენ ების ნა ი
ლი, უბრალოდ ემო იურად უკეთ არის 
გან ობილი ნა ი ი მსა ულების მიმართ, 
რადგან მათგან მე  თანაგრ ნობას და 
გულისხმიერებას მოელის და ამავ დროუ
ლად, მათი სიმრავლიდან გამომდი
ნარე, ობიე ურობის მე  შანსს ხედავს 
(ეს ოკუსური გუ ების მონა ილეებმა  
დაადას ურეს)  შესა ლოა, ამის გა მო
ხა ულებაა ოველი მესამე რესპონ
დე ნ ის პასუხი, რომ ბრალდების შემ
თხვე ვაში არ ევდა, ნა ი  მსა ულებს 
გაე  სამარ თლებინათ ( 2 )  იურიდიული 
განათლების გამო, მოსამართლეთა უ რო 
მა ალი კომპე ენ ია ნა ი  მსა ულებთან 
შედარებით უ რო მე ად არის ა იარებული 
თბილისში ( ), ვიდრე სხვა ალა ებსა 
( 1 ) და სო ლებში ( 7 )  

⚫ გამოკითხულები უ რო  მე ად იზიარებენ იმ 
აზრს, რომ ნა ი  მსა ულთა სასამართლო, 
როგორ  აპრობირებული ინს ი უ ი, სა

ართველოში გაამართლებს ( 0 ), ვიდრე 
იმ აზრს, რომ ის ნაკლებად გაამართლებს, 
რადგან ა  ველა ერთმანეთის ნა ნობია 
(2 )  

საზოგადოდ, ნა ი  მსა ულთა ინს ი უ ის 
შე ასება მოსახლეობას უჭირს  ველა ზემოთ 
დასმულ კითხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს 
დან მდე მოსახლეობას  
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დიახ არა არ ვი ი 
მიჭირს პასუხი

ნა ი  მსა ულად სასამართლო პრო ესში მონა ილეობის მი ება 
სა ართველოს მო ალა ის მო ალა ეობრივი ვალდებულებაა (უარს ვერ 
ი ვის, გარდა კანონით გათვალის ინებული შემთხვევებისა)

1

ნა ი  მსა ულთა სასამართლო უ რო დამოუკიდებელი და 
მიუკერ ოებელია, ვიდრე რადი იული სასამართლო 0 10 0

ნა ი  მსა ულთა სასამართლო უ რო სამართლიანია, რადგან სა მეს 
არა ერთი, არამედ 12 ადამიანი განიხილავს 7

მოსამართლის გადა ვე ილება უ რო კომპე ენ ურია, რადგან მას 
ა ვს იურიდიული განათლება ნა ი ი მსა ულებისგან განსხვავებით 1 17 2

მოსამართლის გადა ვე ილება უ რო კომპე ენ ურია, რადგან მას 
ა ვს სასამართლო პრო ესში მონა ილეობის გამო დილება 1 17 2

ნა ი  მსა ულთა სასამართლოს მოს იდვა უ რო რთულია, ვიდრე 
მოსამართლის

ნა ი  მსა ულთა გადა ვე ილება შესა ლოა ე უ ნებოდეს ემო იურ 
შე ასებებს, მოსამართლე კი უ რო გამო დილია და გადა ვე ილებას 
ი ებს მ კი ებულებებზე და რდნობით

17

ნა ი  მსა ულთა სასამართლო ამართლებს გაამართლებს, რადგან ის 
მსო ლიოს მრავალ ვე ანაშია აპრობირებული 0 2

ნა ი  მსა ულთა სასამართლო არ ამართლებს არ გაამართლებს, 
რადგან სა ართველოში ველა ერთმანეთის ნა ნობია 2 2

ბრალდებულს თავად შეუ ლია აირ იოს, გაასამართლოს ერთმა 
მოსამართლემ, თუ ნა ი მა მსა ულებმა 7 11 2

შემოთავაზების შემთხვევაში, მზად ვარ ვი ო ნა ი ი მსა ული 2

მე რომ ბრალდებული ვი ო, ვარ ევდი, რომ გამასამართლონ ნა ი მა 
მსა ულებმა 2 1

ნა ი  მსა ულთა სასამართლო განიხილავს მხოლოდ სისხლის 
სამართლის სა მეებს 0 10

ცხრილი N29 გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თ ვენი აზრი თ ვენს ხელთ არსებული ინ ორმა ია ნა ი  მსა ულთა 
ინს ი უ თან დაკავშირებით

3.4.3. ადვოკატის მომსახურება 
გასული  ლის მან ილზე ადვოკა ის მომ
სახურებით უსარგებლია სა ართველოს მო
სახლეობის ს  მათ შორის, თით მის 
ნა ხევარმა ( ) კონკრე ულ ადვოკა ს ნა
ნობის რ ევით მიმართა  ოველი 10 გამო
კითხულიდან, ვინ  201  ელს ადვოკა ს 
მიმართა, 7 მისი მომსახურებით კმა ო ილია 
(7 )  თუ მი ებულ მონა ემს 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებულ 
კვლევას შევადარებთ, დავინახავთ, რომ 

ენდენ ია მსგავსია  ადვოკა ისადმი ნა
ნობის რ ევით მიმართვის პრა იკა მაშინა  

რამდენიმე ერ ა ემა ებოდა მისი სხვა გზე
ბით შერ ევის გამო დილებას

ადვოკა თა ა ივობის შესახებ ინ ორმა იის 
მი ების ირითადი არო ოველი 10 გა
მოკითხულიდან სთვის ელევიზიაა ( ), 
ადვოკა ების შესახებ ინ ორმა იას კი სა
ერთოდ არ ი ებს 22  მათ შორის,  ე
ლზე უ როსი რესპონდენ ების 0 ზე მე ი 
 ა  ნიშნულ ინ ორმა იას ელევიზიიდან 
ი ებს, 1 2  ლის ასაკში კი ადვოკა ებზე 
ინ ო რ მა იას ელევიზიიდან ი ებს 2  
და სო იალური სელებიდან 1   ასა
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კობრივ გუ ში ადვოკა ების შესახებ ინ ორ
მა იას სო იალური სელებიდან ი ებს გა
მოკითხულთა არა უმე ეს ისა  თავის 
მხრივ, თბილისში ადვოკა თა ა ივობის 
შე სახებ ინ ორმა იას ელევიზია ა ვდის 
მა  ხოვრებელთა 2 ს, სხვა ალა ებსა და 
სო ლებში კი  გამოკითხულთა დაახლოებით, 
1 ს  

ადვოკა ების მიმართ დამოკიდებულების მთა
ვარი განმსაზ ვრელი ა ორი მათ მიერ 
განხორ იელებული სა მიანობაა, რომლის 
შესახება  სმენიათ   გამოკითხულთა 1 ზე 
მე ი ს ორედ ამას თვლის მნიშვნელოვნად 
( )  რადი იულად, მა ალია მასმედიით 
გავრ ელებული ინ ორმა იის როლი  (20 )  

გრაფიკი N30 ირითადად,  რა განსაზ ვრავს თ ვენს დამოკიდებულებას ადვოკა ების მიმართ   

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

34%

17%

13%

15%

8%

2%

1%

11%

35%

26%

9%

6%

5%

1%

1%

16%

37%

19%

10%

6%

6%

2%

1%

19%

36%

20%

11%

9%

6%

2%

1%

16%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

ადვოკა ების მიერ განხორ იელებული
სა მიანობები, რომელთა შესახება  

მსმენია

მედიით გავრ ელებული ინ ორმა ია

ადვოკა ების იმი ი (გამო დილება,
კომპე ენ ურობა და ა შ)

ნა ნობების ან პირადი გამო დილება

საზოგადოების დამოკიდებულება
ადვოკა ების მიმართ

ადვოკა ის პიროვნება

ადვოკა ის მომსახურებს სა ასური

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

ა არებულმა კვლევამ უ ვენა, რომ მოსა
ხ ლეობა ადვოკა ების სა მიანობას, ირი
თადად, არმა ებულს უ ოდებს ( 2 )  დასა
ხელებული მონა ემი იმეორებს 2012 ელს 
გაეროს განვითარების პროგრამისთვის ა ა
რებული კვლევის ენდენ იას  

ადვოკა ების მომსახურებას გამოკითხული 
მოსახლეობის 2 ზე მე ი ა ი ვამს როგორ  

ვირს ( ) და ამავდროულად, 0 ზე ოდნავ 
მე ი ი რობს, რომ ადვოკა ის ანაზ აურება 
იზრდება სა მის სირთულესთან და მის 
მიერ მოგებულ სა მეებთან ერთად   თუმ ა, 
მათი ბევრად ნაკლები რაოდენობა    

ი რობს, რომ მომსახურების დაბალი ასის 
მ ონე ადვოკა ისგან მა ალი ხარისხის მომ
სახურებას არ უნდა ელოდო

ა სანიშნავია, რომ ადვოკა ის მომსახურების 
სი ვირეზე თბილისში მე ი ადამიანი ამა
ხვილებს ურად ებას (7 ), ვიდრე სხვა 

ალა ებსა ( 7 ) და სო ლებში ( )  ასევე, 
თბილისში მე ად ი რობენ, რომ ადვოკა ის 
მომსახურება სა მის სირთულის მიხედვით 
იან გარიშება, ვიდრე სხვა ალა ებსა და სო

ლებში (შესაბამისად, 70 , 2  და 7 )  

ადვოკა ების დაბალ კვალი იკა იაზე საუბ
რობს 2 ოველი  გამოკითხულიდან ( 1 ), 
თუმ ა, ეს შეი ლება კავშირში ი ოს ა მასთან, 
რომ ადვოკა ი ვერ ახერხებს მო ალა ის 
და ვას სასამართლო სის ემაზე ზე ოლის 
გამო ( )  ადვოკა თა კვალი იკა იაში 
მე ად შეა ვს ეჭვი თბილისის ( ), ვიდრე 
სო ლების მოსახლეობას ( )  თუ მი ებულ 
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ლ
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დიახ არა არ ვი ი 
მიჭირს პასუხი

ადვოკა ების უმრავლესობა არმა ებით სა მიანობს 2 1 2

ადვოკა ის მომსახურება ალიან ვირია 7 2

ადვოკა ების უმრავლესობა ნაკლებად კვალი ი იურია 1 2
ხშირად ადვოკა ი ვერ ახერხებს მო ალა ის და ვას, ვინაიდან 
სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი 1

მომსახურების დაბალი ასის მ ონე ადვოკა ი მა ალი ხარისხის 
მომსახურებას ვერ გაგი ევს   2

ადვოკა ის მომსახურება იანგარიშება სა მის სირთულის მიხედვით 2 2

რა  უ რო მე ი სა მე ა ვს მოგებული ადვოკა ს, მით მა ალია მისი 
მომსახურების სა ასური 1 7 2

ადვოკა ი, რომელსა  ბევრი სა მე ა ვს, მა ალი კვალი იკა იის 
მომსახურებას ვერ გაგი ევს 2

ადვოკა თა უმრავლესობა კეთილსინდისიერია და არ ი უება 1 7

მონა ემებს შევადარებთ 2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებულ 
კვლევას, ა მო ნდება, რომ ენდენ იის 
სახით, ახლა ნაკლები ადამიანი ი რობს, 
რომ ადვოკა ი ვერ ახერხებს მო ალა ის 
და ვას, ვინაიდან სასამართლო არ არის 
დამოუკიდებელი (201  ელს  , 2012 ელს  
 7 , თუმ ა ოველმა მესამე რესპონდენ მა 
ინამდებარე კვლევისას ვერ მოახერხა კი

თხვაზე პასუხის გა ემა  2012 ელს გამო
კითხულებს არ ონდათ შესაბამისი პასუხის 
გა ემის შესა ლებლობა)  

თვისებრივი კვლევის მონა ილე რესპონ დე
ნ ები ადვოკა თა კვალი იკა იას არაერ
თგვაროვნად ა ასებენ  ამას ნა ილობრივ, 
ადვოკა თა დიდი კორპუსი განაპირობებს, 
ნა ილობრივ კი ეჭვი სასამართლოს დამო
უკიდებლობის მიმართ, რომელი  ადვოკა ს 
შესა ლებლობების გამომ ავნების საშუ
ალე ბას ნაკლებად ა ლევს  ზოგიერთი რეს
პონდენ ისთვის ა მული მიკერ ოებული 
სა სამართლო არა მხოლოდ ადვოკა ის კვა
ლი იკა იას ა ენებს ეჭვ ვეშ, არამედ მის  
დემო ივა იასა  ი ვევს  

„რა  არ უნდა კარგი ადვოკა ი ი ო, კარგად 
ი ავდე შენს კლიენ ს და კარგად ი ოდე 
კანონი და არმოა ინო სა მე, ამას არ ა ვს 
მნიშვნელობა, როდესა  მოსამართლე არის 
მიკერ ოებული  ეს, რა თ მა უნდა, მო ივა იას 
აგდებს თვითონ ადვოკა ებში “ ბიზნესის 

არმომადგენელი

ადვოკა თა კვალი იკა იის შე ასებისას 
არა სამთავრობო ორგანიზა იების და ბიზნეს 
სე ორის არმომადგენელი რესპონდენ ები 
მნიშვნელოვან კრი ერიუმებად ეთიკურობის 
შეგრ ნებას, კომპე ენ იას და მო ალა ის 
უ ლებების და ირსების მიმართ მა ალ 
ს ანდარ ებს ასახელებენ  ადვოკა ის კვა
ლი იკა იის შე ასებისას,  ასევე მნიშვნელო
ვან კრი ერიუმებს არმოადგენს ლოგიკური 
აზროვნების უნარი და კეთილსინდისიერი და
მოკიდებულება კლიენ ის მიმართ  

„ადვოკა ს უნდა ონდეს ლოგიკური აზ რო
ვნების უნარი, უნდა ონდეს ალიან კარგი 
პირის აპარა ი და მე ველების უნარი  ეს 
მე ველება მის ლოგიკურ აზროვნებას უნდა 
ებმებოდეს და შინაგანად კეთილსინდისიერი 
უნდა ი ოს “ ბიზნესის არმომადგენელი

გამოკითხული მოსახლეობის მოსაზრებები 
ი ო ა იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ ნიშ
ნავს ადვოკა ის ბევრი სა მე დაკა ვებულობა 
იმას, რომ ის ვერ შე ლებს კვალი ი იური 
მომსახურების გა ევას  ასეთ საშიშროებაზე 
საუბრობს გამოკითხულთა , 2  კი ამ 
ორ გარემოებას შორის კავშირს ვერ ხედავს  
სა ართველოს მოსახლეობის თით მის 
ნახევარს ( ) ასევე ეჭვი არ ეპარება იმაში, 
რომ ადვოკა თა უმრავლესობა კეთილ სინ
დისიერია და არ ი უება  თავის მხრივ, ადვო
კა თა კეთილსინდისიერებაში უ რო მე ად 
დარ მუნებულები არიან სხვადასხვა ალა სა 
და სო ლებში ( ), ვიდრე თბილისში ( )  

ცხრილი N31 ეთანხებით თუ არა ვემოთ ამოთვლილ დებულებებს
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კვლ
ევის შდ

ეგები

თვისებრივი კვლევის არგლებში, არასამ
თავრობო ორგანიზა იებთან ა არებულმა 
ინ ერვიუებმა უ ვენა, რომ ისინი ადვოკა თა 
ასო ია იის სა მიანობის მთავარ უნ იად 
ადვოკა თა იმი ის ამა ლებას და მათ 
პრო ესიულ განვითარებაზე ზრუნვას თვლიან  
ერთი მხრივ, რესპონდენ ებმა ა ნიშნეს, 
რომ ადვოკა თა ასო ია იაში არდება 

რენინგები, რომლები  მათი არა მხოლოდ 
კვალი იკა იის, არამედ პრო ესიული ეთიკის 
ს ანდარ ების ამა ლებასა  ისახავს მიზნად, 
თუმ ა, მეორე მხრივ, გამოით ვა მოსაზრება, 
რომ იმ რენინგების  მრავალ ეროვნება, 
რომელსა  ასო ია ია სთავაზობს ევრ 
ადვოკა ებს, დამაკმა ო ილებელი არ 
არის, განსაკუთრებით კი კერ ო პრა იკის 
მ ო ნე ადვოკა ებისთვის  გარდა ამისა, 
ზო გიერთი რესპონდენ ის მოსაზრებით, 
რიგ შემთხვევებში, რენინგს  უ ვებიან 
არასაკმარისად მა ალი კვალი იკა იის 
მ ონე რენერები  არასამთავრობო ორგა
ნი ზა იების არმომადგენელთა ნა ილის 
მოსაზრებით, ადვოკა თა ასო ია იის სა
მი ანობა არ არის ალიან ა იური, მისი მა

ალი შესა ლებლობებისა და კავშირების 
მიუხედავად  

„ადვოკა ების იმი ი იხლი ება შუაზე, აზრთა 
სხვადასხვაობაა  არიან ადვოკა ები, რომ
ლები  მა ალი ნდობით სარგებლობენ და 
არიან ადვოკა ები, რომლები , ო ა არ ი ოს, 
არ ი ევიან კარგად კლიენ ებთან, არას ორ 
ინ ორმა იად ა ვდიან, რუ დაპირებებს 
ა ლევენ და ამი ომ ასეთი ნა ილის მიმართ 
ნდობა ნაკლებია  თუმ ა ა, დ ესდ ეობით 
ადვოკა თა ასო ია იის მხრიდანა  მიმდი
ნარეობს ა იური მუშაობა, რენინგები, 
ეთი კის რენინგები არდება, რომლებსა  
უკეთესობისკენ მი ავთ ადვოკა თა კორპუ სის 
მდგომარეობა   კერ ო ბიზნესის არმომა დ
გენელი

„რეალურად არის უკონკურენ ო ორგანიზა ია, 
ა ედან გამომდინარე ა ვს ალიან დაბალი 
ინ ენსივობა სა მიანობის, მიუხედავად იმისა, 

რომ უამრავი რესურსი ა ვს ადვოკა ებისგან 
და, მათ შორის, საერთაშორისო ორგანი ზა

იებისგან, დონორებისგან და განსაკუთრებით 
ამერიკის ადვოკა თა ასო ია იისგან “ არა
სამთავრობო ორგანიზა იის არმომად გენე
ლი

„არის ალიან ო ა ადვოკა ი, რომელი  
არის კვალი ი იური და ალიან ჭკვიანი, 
მ ოდნე და ისენი არიან უმ ირესობა, მაგრამ 
ასო ია იაში მრავლად არიან ისეთი ადვო
კა ები , რომლები  არ გამოირ ევიან კვალი

იკა იით  არასამთავრობო ორგანიზა იის 
არმომადგენელი

3.5 პროკურატურა
ინამდებარე კვლევის არგლებში შეგ

რო  ვდა და გაანალიზდა ინ ორმა ია სა
ა რთველოს მოსახლეობის პროკურა უ

რი  სა დმი დამოკიდებულებასა და 
ა  მე ბ თან დაკავშირებით   გამოკითხული რე
ს პონ  დენ ების უმრავლესობის აზრით, მო ა
ლა ეს შეუ ლია მიმართოს პროკურა ურას 
ოველთვის, როდესა  მისი უ ლებები ირ
ვევა  ასე ი რობს გამოკითხულთა  
ვე ნის მასშ აბით, ოველ მეოთხეს კი 

უჭირს, პასუხი გას ეს კითხვას, რა შემ
თხვევაში შეუ ლია მო ალა ეს მიმართოს 
პროკურა ურას (2 )  გამოკითხულთა 1 მა 
ი ის, რომ პროკურა ურას მხოლოდ სისხლის 
სამართლის დანაშაულის შემთხვევაში უნდა 
მიმართო  უკანასკნელ მოსაზრებას უ რო 
მე ად იზიარებენ თბილისში (21 ), ვიდრე სხვა 

ალა ებში და სო ლებში (  თითოეულში)  
ასევე, თბილისში გამოკითხულთა მნიშვნე
ლოვნად ნაკლები რაოდენობა თვლის, რომ 
პროკურა ურას შეუ ლია მიმართოს ო
ველთვის, როდესა  მისი უ ლებები ირ

ვევა ( ), ვიდრე სხვა ალა ებში და სო
ლებში, სადა  შესაბამისი მა ვენებელი 

0 ს ა ემა ება ( 2  და )  მონა ემები 
ადას ურებს, რომ პროკურა ურის მუშაობის 
სპე ი იკაში თბილისის მოსახლეობა უკეთ 
არის გათვით ნობიერებული  
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გრაფიკი N32 თ ვენი ინ ორმა იით, რა შემთხვევაში შეუ ლია მო ალა ეს, რომ მიმართოს პროკურა ურას   

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

46%

21%

3%

3%

28%
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4%

2%

23%

64%

9%

3%

2%

22%

58%

13%

3%

2%

24%

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

ოველთვის, რო ა მისი
უ ლებები ირ ვევა

მხოლოდ სისხლის სამართლის
დანაშაულის შემთხვევაში

მხოლოდ ადმინის რა იული
სამართალდარ ვევის შემთხვევაში

მხოლოდ სამო ალა ო დავის
შემთხვევაში

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

1 2  ლის ასაკის რესპონდენ ები მე ად 
არიან გათვით ნობიერებულები, თუ რა შემ
თხვევაში უნდა მიმართონ პროკურა ურას, 
ვიდრე უ როსი ასაკის ადამიანები, თუმ ა 
განსხვავება არ არის ალიან საგრ ნობი  
დასახელებულ ასაკობრივ კა ეგორიაში 17  

ი რობს, რომ პროკურა ურას მხოლოდ 
სისხლის სამართლის სა მის შემთხვევაში 
უნდა მიმართოს, სხვა გუ ებში კი შესაბამისი 
მა ვენებელი ით უ რო დაბალია  ასევე 
თუ ამ გუ ში ნახევარზე ოდნავ მე ი ი რობს, 
რომ პროკურა ურას ნებისიერი უ ლების 
დარ ვევის დროს უნდა მიმართოს ( 2 ), სხვა 
გუ ებში შესაბამისი მა ვენებელი 7 დან 
1 მდე მერ ეობს   

მოსახლეობის მა, საჭიროების შემთხვევაში, 
ი ის პროკურა ურისადმი მიმართვის პრო

ედურა (2 )  დასახლების იპის, ს ესის 
ან ასაკის მიხედვით მონა ემებს შორის მნი
შვნელოვანი სხვაობები არ ვლინდება   

პროკურა ურის სის ემის შე ასება სხვადასხვა 
მახასიათებლის მიხედვით მოზომილია და  

ულიან სკალაზე საშუალოზე ოდნავ მა ალი 
ულით   ან 7 ით გამოიხა ება  ეს თანაბრად 

ეხება მახასიათებლების საკმაოდ ართო 
სპე რს, და ებულს მისი სამართლიანობის 
ან კვალი ი იურობის ა მით, დასრულებულს 
ლოიალურობით და გამო იებაზე სათანადო 
ზედამხედველობის ა სრულებით  
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გრაფიკი N33 პროკურა ურის შე ასება სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით (საშუალო ულა  ულიან სკალაზე)
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თვისებრივი კვლევის მონა ილე არა სამ
თავრობო ორგანიზა იების არმომადგენე
ლთა მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ 
ბოლო ლების განმავლობაში გარკვეული 

ვლილებები განხორ იელდა პროკურა ურის 
სის ემაში, მისი სა მიანობის მიმართ კი
თხვის ნიშნები კვლავა  არსებობს   მათი 
ნა ილი ი რობს, რომ პროკურა ურაში 
დ ემდე არსებობს ინს ი უ იონალური 
და მოუკიდებლობის დე ი ი ი და პოლი

იზირების რისკები  თუმ ა, ბოლო ლების 
განმავლობაში პროკურა ურის სის ემაში 
მიმდინარე ვლილებები, მაინ  დადებით 
კონ ე ს შია ა მული თვისებრივი კვლევის 
მონა ილე რესპონდენ ების მიერ  კვლევის 
მონა ილეთა შე ასებით, გარკვეული პე რი
ოდის შემდეგ შესა ლოა გა ილებით თვა
ლსა ინო გახდეს იმ რე ორმების შედეგები, 
რა  შიდა ორგანიზა იულ და კონს ი უ იურ 
დონეზე ხორ იელდება

„რა თ მა უნდა, შეი ვალა რა ა ეები  მათ 
შორის, შიდა ორგანიზა იულ დონეზე და 
რა ა  სიახლეები კონს ი უ იურ დონეზე  
არის და ალბათ დროა საჭირო იმის 
შესა ასებლად, რამდენად იმო მედებს ეს 
რე ორმები საბოლოო ამში პროკურა ურის 

დამოუკიდებლობაზე და მის იმი ზე “  არასამ
თავრობო ორგანიზა იის არ მომადგენელი  

თვისებრივი კვლევის მონა ილე რესპონ
დენ ების ერთ ნა ილს მია ნია, რომ პრო
კურა ურა მიკერ ოებული და პოლი ი ზი
რე ბულია დისკრიმინა იული დანაშაულის 
იდენ ი ი ირების თვალსაზრისით  მათი 
მო საზრებით, ა ნიშნული მიდგომა ნაკარნა
ხევია მა ალი პოლი იკური ინს ან იებიდან, 
ს ა ის იკური მონა ემების დამახინ ების მო

ივით  

„ ემთვის და იურის ების უმრავლესობისთვის, 
პროკურა ურა არის ორგანო, რომელი  არა
ადეკვა ურად რეაგირებს დისკრიმინა იულ 
დანაშაულზე და არაადეკვა ურია ხოლმე 
ბრალდების მომენ ში  ზოგადად, ასეთი 
რა ა ები რეგულირდება სისხლის სამარ
თლებრივი პოლი იკით, რომელსა  მთავარი 
პროკურორი ადგენს ველაზე დაბალ დონეზე, 
ველაზე მა ალ დონეზე პრეზიდენ ი, პარ

ლამენ ის თავ დომარე და რამდენიმე მინი
ს რი შეი ლება “ არასამთავრობო ორგანი
ზა იის არმომადგენელი  
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პროკურა ურის დამოუკიდებლად უნ ი
ონირების მიმართ არსებულ კითხვის ნიშნებს, 
შეი ლება ით ვას, რომ გახმაურებული სა
მეების მიმართ საზოგადოებაში არსებული 
მა ალი ინ ერესი და გამო იების ე ა
პების შესახებ დაინ ერესებული ორგანიზა

იებისთვის  პირებისთვის ინ ორმა იის ა
მული დე ი ი ი განაპირობებს

„არის კითხვის ნიშნები ამ ორგანოს და
მოუკიდებლად უნ იონირების მიმართ  ის, 
რომ გარკვეული სა მეების მიმართ არსებობს 
მა ალი ინ ერესი და არ ხდება მათი 
გამო იების ე აპების შესახებ ინ ორმა იის 
მი ოდება საკმარისად, კითხვის ნიშნებს 
ა ენს “ არასამთავრობო ორგანიზა იის არ
მო მადგენელი

თვისებრივი კვლევის მონა ილე, ბიზნეს სე
ორის ზოგიერთი არმომადგენლის მო

საზრებით, სამართლებრივი პრო ედურების 
მიმართ დამოკიდებულება და მიდგომა, დ ე
სდ ეობით, პროკურა ურაში მკვეთრად გაუმ
ობესებულია  ამასთანავე, მათი ა მით, პრო

კურა ურა კანონის არგლებში მო მედებს და 
მასზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობას პირ
ნათლად ასრულებს

„რა  შეეხება საგამო იებო მო მედებებს, ინ
ორმა იის გამოთხოვის ესს, რადიკალურად 

შე ვლილია  პროკურა ურა არის იმ არ ოებში 
ამ დარი, რომელი  აუ ილებელია და რო

მელსა  კანონმდებლობა ითვალის ინებს  
კანონის არგლებში ველა ერს ი ავს, არ 
გაურბის პასუხისმგებლობას “ ბიზნეს ორგა
ნიზა იის არმომადგენელი

კვლევამ უ ვენა, რომ მოსახლეობას არ ა ვს 
მკა იო არმოდგენები იმასთან და კავ ში
რებით, თუ რამდენად შეი ლება ასრულებდეს 
პოლი იკურ დაკვეთას სა ართველოს პრო
კურა ურა  ამას მო მობს გამოკითხულთა ის 
1 , რომელსა  უჭირს კითხვაზე პასუხის გა
ემა  რესპონდენ ების 1  კი ი რობს, რომ 

პროკურა ურა ზოგ ერ ასრულებს პოლი იკურ 
დაკვეთას სა მის შინაარსის მიუხედავად (1 ) 
ან გახმაურებულ სა მეებთან დაკავშირებით 
(1 )  მათ შორის, გახმაურებულ სა მეებთან 
დაკავშირებით ასეთ მოსაზრებას მე ად გა
მოთ ვამენ თბილისში (2 ), ვიდრე სხვა 

ალა ებში (1 ) და სო ლებში (1 )  მათი 
რი ხვი, ვინ  ი რობს, რომ პროკურა ურა 
ოველთვის ასრულებს დაკვეთას (როგორ  

რიგითი, ასევე გახმაურებული სა მეების დროს) 
ვე ნის მასშ აბით 1 ს არ ა ემა ება    

გრაფიკი N34 თ ვენი აზრით, ასრულებს თუ არა სა ართველოს პროკურა ურა პოლი იკურ დაკვეთას

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

7%

16%

25%

8%

6%

37%

11%

17%

16%

8%

7%

40%

14%

16%

14%

5%

5%

46%

11%

16%

18%

7%

6%

42%

არ ასრულებს

ზოგ ერ ასრულებს, სა მის 
შინაარსის მიუხედავად 

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

ზოგ ერ ასრულებს, 
მხოლოდ გახმაურებულ

სა მეებთან დაკავშირებით

ოველთვის ასრულებს,
მხოლოდ გახმაურებულ

სა მეებთან დაკავშირებით

ოველთვის ასრულებს, სა მის 
შინაარსის მიუხედავად
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პროკურა ურის იმი თან დაკავშირებით, თვი
სებრივი კვლევის მონა ილე რესპონდენ ების 
უმრავლესობა ა ნიშნავს, რომ არსებული 
გადა დომების და პოლი იკური გავლენების 
მიუხედავად,  დ ესდ ეობით პროკურა ურა 

ალსახად უ რო ნაკლებად ხასიათდება, 
რო გორ  რეპრესიული მან ანა, ვიდრე რამ
დენიმე ლის ინ, თუმ ა მათი მოსაზრებით, 
ა ნიშნული ა ორი საკმარისი არ ა მო ნდა 
საზოგადოებრივი ნდობის მოსაპოვებლად  

„შეი ლება მივუთითოთ, რომ მ ირედით მა
ინ  შეი ლება პროკურა ურამ დაკარგა ის 
სრული რეპრესიის სახე, რომელი  მას ო
ნდა, თუმ ა არსებითად ვერ ვი ოდი, რომ 
რამე გარდამ ეხი ვრები ი ო საზოგადოების 
ნდობაში ან პროკურა ურის იმი ში საზოგა
დოების თვალში “ არასამთავრობო ორგანი
ზა იის არმომადგენელი

„იმი ი ზუს ად ეს არის, რომ შეი ლება გავ
ლენები ი ოს პროკურა ურაში  პოლი იკურ 
გავლენებს ვგულისხმობ, თავისთავად ხადია 
და ამას ხელს უშლის ისი , რომ არ არსებობს 
დამოუკიდებელი ორგანო, რომელი  კონ

როლს გაუ ევს ამ ველა ერს და გამოი იებს 
მათ მიერ ადენილ გადა დომებს “ არასამ
თავრობო ორგანიზა იის არმომადგენელი

„სახელმ ი ო დაკვეთების და დაშინებების 
მომენ ი უ რო ნაკლებად არის, ასევე უსა

უ ვლოდ სა მის ა ვრები, ვიდრე ადრე  
ეს მომენ ი არის გაუმ ობესებული  კერ ო 
ბიზნესის არმომადგენელი

სა ართველოს მოსახლეობაში სჭარბობენ 
ისინი, ვისა  პროკურა ურასთან საპრო ესო 
შე თანხმება ულის გადახდის სანა ვლოდ 
თავისუ ლების იდვის საშუალება გონია 
 ასე ი რობს გამოკითხულთა 0 , თუმ ა, 

დაახლოებით ამდენივეს ( ) თემაზე აზრის 
გამოთ მა უჭირს  მოსაზრებას იმასთან და
კავ შირებით, რომ საპრო ესო შეთანხმება 
თა ვისუ ლების იდვის საშუალებაა, იზია
რებს თბილისში გამოკითხულების თით მის 
ნახევარი ( ), სხვა ალა ებში  და სო
ლებში კი მათი ხვედრითი ილი, ვინ  ასე 

ი რობს, შედარებით ნაკლებია (  და 7 )  
ასაკობრივ ჭრილში მი ებული მონა ემები 
გავს ერთმანეთს, თუმ ა ველაზე დაბალ (1

2  ლის) და ველაზე მა ალ ( ) ასაკობრვი 
გუ ებში შედარებით ნაკლებს გონია, რომ 

საპრო ესო გარიგება  ეს არის ული თავი
სუ ლების ილ ( 7 ), საშუალო ასაკის 
რესპონდენ ებში კი შესაბამის პოზი იაზეა 
1 დან მდე  

რესპონდენ ების უმრავლესობა დარ მუ
ნე ბულია, რომ თუ პროკურა ურას სურს მა
თი მო მედ გამოკითხვა, ისინი მოვალენი 
არიან, აუ ილებლად გამო ხადდნენ გამო
კითხვაზე  ასე ი რობს  ოველი 10 გამო
კითხულიდან ( )  მათი რაოდენობა კი, 
ვინ  ი რობს, რომ გამოკითხვაში მონა

ილეობა ნება ო ლობითია ან ვისა  კით
ხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს, თანაბარია და 
თითოეულ შემთხვევაში 20 21 ს შეადგენს  
დასახლებების სხვადასხვა იპსა და სხვა
დასხვა ასაკობრივ გუ ში მონა ემები, 
პრა  იკულად, იმეორებს ერთმანეთს, რა  
თემაში მათ დაახლოებით მსგავს გათვით ნო
ბიერებულობაზე მიუთითებს  
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გრაფიკი N35 თ ვენი ინ ორმა იით, თუ პროკურა ურას სურს თ ვენი მო მედ გამოკითხვა, თ ვენ

კვლევამ უ ვენა, რომ გამოკითხულების ზუს
ად ნახევარს ( 0 ) არ ა ვთ ამო ალიბებული 

აზრი იმასთან დაკავშირებით, პროკურა ურა 
ითხოვს ა მკვეთი ონის იების სახით პა

იმრობის გამო ენებას იმ შემთხვევაში  კი 
როდესა  არსებობს  ნაკლებად მკა რი ა
კვეთის ონის იების გამო ენების სა უ

ვლები, თუ ითხოვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
როდესა  შეუ ლებელია სხვა, ნაკლებად 
მკა რი ა კვეთის ონის იების გამო ენე
ბა  დანარ ენებს შორის სჭარბობენ ისინი, 
ვინ  თვლის, რომ პროკურა ურა ითხოვს პა

იმრობის გამო ენებას მხოლოდ იმ დროს, 
როდესა  შეუ ლებელია ნაკლებად მკა რი 
ა კვეთის ონის იების გამო ენება  ასე 

ი რობს, დაახლოებით, ოველი მესამე 
გამოკითხული ( 0 ), მათ 20 ს კი გონია, რომ 
პროკურა ურის პოლი იკა საპირისპიროა  
დასახელებულ თემაზე აზრის გამოთ მა 
უ  რო მე ად უჭირთ სხვადასხვა ალა სა 
( ) და სო ელში ( 1 ), ვიდრე თბილისში 
( 1 )  სხვადასხვა ასაკობრივ გუ ში გამო
კითხულები კი საკითხის მიმართ მსგავს პო
ზი იას ამ ავნებენ

გრაფიკი N36 ვემოთ დასახელებულთაგან, რომელი გამოხა ავს თ ვენ მოსაზრებას ველაზე უკეთ  
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20%

20%
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20%

16%

21%

24%

21%

აუ ილებლად უნდა გამოვ ხადდე გამოკითხვაზე

გამოკითხვაზე გამო ხადება ნება ო ლობითია

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

24%

35%

41%

19%

23%

58%

18%

31%

51%

20%

30%

50%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური
პროკურა ურა ითხოვს ა კვეთი 
ონის იების სახით პა იმრობის 

გამო ენებას იმ შემთხვევაში  კი, როდესა  
არსებობს ნაკლებად მკა რი ა კვეთის 
ონის იების გამო ენების სა უ ვლები

პროკურა ურა ითხოვს ა კვეთი 
ონის იების სახით პა იმრობის 

გამო ენებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
როდესა  შეუ ლებელია სხვა, ნაკლებად 

მკა რი ა კვეთის ონის იების 
გამო ენება

არ ვი ი მიჭირს პასუხი
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მთლიანობაში, ადარებენ რა პროკურა ურაში 
ამ ამად არსებულ ვითარებას  ლის ი
ნანდელ მდგომარეობას, რესპონდენ ების და
ახლოებით, თანაბარი რაოდენობა ი რობს, 
რომ ის იგივე დარ ა ( 7 ) ან გაუმ ობესდა 
( )  პროკურა ურაში ვითარებას გაუა
რესებულად გამოკითხულთა მხოლოდ მ ირე 
რაოდენობა   ა ი ვამს  დასახლების ი
პის და რესპონდენ ების ასაკის მიხედვით 
მონა ემებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობები 
არ ვლინდება, ასაკობრივი გუ ების მიხედვით 
კი, რა  მა ალია რესპონდენ ების ასაკი, 
მით უ რო მკვეთრად არის გამოხა ული 
პრო კურა ურაში ვითარების გაუმ ობესების 
ა მის ენდენ ია  თუმ ა, ამავადროულად, 
კითხვაზე, ენდობა თუ არა პროკურა ურას, 2012 

ელს ა არებული კვლევისას უარ ო ითი 
პასუხი გას ა 2 მა და დადებითი  
მა,  201  ელს კი, შესაბამისად, 27 მა და 

მა (ამ ერადა , პასუხის „მიჭირს პასუ
ხის გა ემა“ და ი სირება შესა ლებელი 
ი ო მხოლოდ 201  ელს)  ისევე, როგორ  
სასამართლოს შე ასებისას, მთლიანობაში 
მი ებული მონა ემები შესა ლებელია იმას 
გამოხა ავდეს, რომ მოსახლეობა ხედავს 

ვრებს სის ემაში, მაგრამ ეს საკმარისი არ 
არის მის მიმართ ნდობის კეთილგან ობის 

ამოსა ალიბებლად  

კვლევამ უ ვენა, რომ პროკურა ურის მი
მართ მოსახლეობის დამოკიდებულების ამო
ალიბებაზე ველაზე დიდ გავლენას ორი 
ა ორი  გახმაურებული სა მეები ( 1 ) 

და მედიით გავრ ელებული ინ ორმა ია 
(2 ) ახდენს  დასახელებული ა ორები 
თა ნაბრად მა ალი მნიშვნელობის მ ონეა 
როგორ  თბილისში, ასევე სხვა ალა ებსა 
და სო ლებში  იმასთან დაკავშირებით, მე
დია პროკურა ურაზე ახდენს დადებით, თუ 
უარ ო ით გავლენას, გამოკითხულების აზ
რი, პრა იკულად, თანაბრად ი ო ა (შესა
ბამისად, 0  და 27 ), რესპონდენ ების 
1 ს კი დასახელებულთან დაკავშირებით მო
საზ რების გამოთ მა უჭირს  

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამოკით
ხულ არასამთავრობოებს ა ვთ ინ ორმა ია 
პროკურა ურაში მიმდინარე რე ორმების 
შე სახებ  ისინი დადებითად ა ასებენ პრო 
კურორის არ ევის პრინ იპს, თუმ ა საზო
გადოდ, შიშობენ, რომ პროკურა ურის სის

ემაში განხორ იელებული რე ორმები 

ნაკ ლებად არის პირდაპირ შედეგზე ორი ენ
ირებული და ე ე ური   მთავარი გამო
ვევა, რა  პროკურა ურის სის ემაში მიმდი

ნარე რე ორმებს გაა ნდა, ე სპერ ების 
მო საზრებით, მის დამოუკიდებლად და მთავ
რობისგან დის ან ირებულ უნ იო ნირებას 
უკავშირდებოდა, ა ნიშნული მოლოდინები 
კი, რესპონდენ თა მოსაზრებით, ამ ე აპზე 
გამართლებული არ არის  

„რე ორმას ვერ დავარ მევდი, რამდენიმე 
ს რუ ურული ვლილება ონდათ ბო
ლო პერიოდში, რამა  შედეგი არ მოი

ა  ნა საერთოდ, გარდა იმისა, რომ 
შ ა   ები გაეზარდათ რამდენიმე ათეული თანა
მშ რომლით “ არასამთავრობო ორგანზა იის 

არ მო მადგენელი

„ ვენი მოსაზრება ოველთვის ი ო, რომ პრო
კურა ურა უნდა ო ილი ო დამო უკიდებელი 
ორგანო, რომელი  მთავრობისგან ი ნებოდა 
დის ან ირებული  სამ უხაროდ, რე ორმებმა, 
რომლები  ბოლო ლებში გა არდა, ამ 
შედეგამდე ვერ მიგვი ვანა და პროკურა ურა 
სრულად დის ან ირებული არ არის მთავ
რობისგან (მათ შორის, პოლი იკური იგუ
რების გავლენებისგან) “  არასამთავრობო 
ორ განზა იის არმომადგენელი

ა ვე უნდა ა ინიშნოს, რომ თვისებრივი 
კვლევის მონა ილეთა შორის, მხოლოდ 
მ ი რე ნა ილს ონდა პროკურა ურასთან 
ურთიერთობის გამო დილება, თუმ ა ის ერ
თეული რესპონდენ ები, ვისა  შეხება ონია 
ა ნიშნულ უ ებასთან, მი ებული მომსა
ხურებით და კადრების მომზადების დო ნით 
კმა ო ილია

„საკმაოდ თავაზიანი, ზრდილობიანი ხალხი 
ა მო ნდა, თავისი სა მის მ ოდნე  თვითონ 
ის სა მე  ბოლომდე მიი ვანეს, გამოი იეს 
ასე ვთ ვათ შემჭიდროვებულ ვადებში  სხვა 

ეისებს ვერ ვიხსენებთ, სადა  დიდად არ
თულები ვი ავით ვენ  შემი ლია ვთ ვა, 
რომ იმ გამო დილების არგლებში, რა  
გვ ონდა, კმა ო ილი დავრ ი მომსახურებით, 
რა  გაგვი იეს  კერ ო ბიზნესის არმო მა
დგენელი
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3.6 იურიდიული 
დახმარების სამსახური
უ ასო იურიდიული მომსახურების შესახებ 
სა ართველოს მოსახლეობის ნა ილი ლობს 
ინ ორმა იას და მას ი ენებს კიდე  კვლევამ 
უ ვენა, რომ გამოკითხულთა ნახევარმა ( 2 ) 

ი ის შესაბამისი შესა ლებლობის შესახებ  
მათ შორის, უ რო მე მა თბილისსა და სხვა 

ალა ებში ( 7 ), ვიდრე სო ლად ( )  
უ ასო იურიდიული დახმარების შესახებ 
ინ ორმირებულობის ზოგადი მა ვენებელი 
მსგავსი ი ო 2012 ელს გაეროს განვითარების 
პროგრამისთვის ა არებულ კვლევაში  

58%

57%

44%

52%

42%

43%

56%

48%

დიახ არა

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

გრაფიკი N37 გსმენიათ თუ არა უ ასო იურიდიული მომსახურების შესახებ

უ ასო იურიდიული მომსახურების შესახებ 
ნა ხევარზე მე ს სმენია ველა ასაკობრივ 
გუ ში ( 1 ), გარდა  ელზე მა ალი 

ასაკის რესპონდენ ებისა, რომელთა შორის 
დასახელებული მომსახურების ნობადობა 

2 ია  

რესპონდენ ები, ვისა   სმენია უ ასო იუ
რი დიული დახმარების შესახებ, ველაზე 
ხშირად ასახელებენ ახალგაზრდა იურის თა 
ასო ია იას  მის თაობაზე ი ის 2 მა ( )   

0  კი საზოგადოებრივ ადვოკა ს სახე ლ
მ ი ოს მიერ და ინანსებულ იურიდიული 

დახმარების სამსახურს იხსენებს  სხვა სამ
სახურების დასახელების მა ვენებელი ბევ
რად მ ირეა და 12 ს არ ა ემა ება  საზო
გადოებრივი ადვოკა ის სახელმ ი ოს მიერ 
და ინანსებული იურიდიული დახმარების 
სამსახურის შესახებ თანაბრად სმენიათ რო
გორ  ალ, ისე მამაკა  რესპონდენ ებს  ასე
ვე, დაახლოებით თანაბრად ი იან მის შე
სახებ სხვადასხვა ასაკობრივ გუ ში, თუმ ა 
ველაზე მა ალი ნობადობით სამსახური 

1 2  ლის მოსახლეობაში ( ), შედარებით 
დაბალი ნობადობით კი    ელზე მა ალ 
ასაკობრივ კა ეგორიაში გამოირ ევა (27 )  
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გრაფიკი N38 რომელი უ ასო იურიდიული მომსახურების შესახებ გსმენიათ   

69%

28%

11%

13%

10%

13%

3%

2%

2%

1%

13%

66%

31%

10%

10%

2%

1%

3%

3%

3%

1%

18%

61%

32%

14%

8%

3%

0%

3%

4%

2%

2%

17%

66%

30%

12%

10%

5%

5%

3%

3%

2%

1%

16%

ახალგაზრდა იურის თა ასო ია ია

 საზოგადოებრივი ადვოკა ი  სახელმ ი ოს
მიერ და ინანსებული იურიდიული

ადამიანის უ ლებათა ენ რი

საერთაშორისო გამჭვირვალობა  
სა ართველო

კონს ი უ იის 2 ე მუხლი

თბილისის გამგეობებში არსებული
ს რუ ურა „თბილისელების ადვოკა ი“

სამო ალა ო საზოგადოების ინს ი უ ი

მი ის მესაკუთრეთა უ ლებების
და ვის ასო ია ია

კონს ი უ იურ უ ლებათა და ვის ენ რი

ადამიანის უ ლებების ს ავლებისა
და მონი ორინგის ენ რი (E )

სმენია, მაგრამ სახელს ვერ იხსენებს

N=773 N=752 N=1030 N=2555

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

2012 ელს გაეროს განვითარების პროგ რა
მისთვის ა არებულმა კვლევამ ახალგაზრდა 
იურის თა ასო ია იასთან მიმართებაში 
მსგავსი ენდენ ია გამოავლინა  ის რამდე
ნი მე ერ უ რო ხშირად სახელდებოდა, ვი
დრე ველა სხვა უ ასო იურიდიული და
ხმარების სამსახური, თუმ ა  ლის ინ მისი 
დასახელების მა ვენებელი ინამდებარე 
კვლევასთან შედარებით უ რო ნაკლებს  
ს შეადგენდა  რა  შეეხება საზოგადოებრივ 
ადვოკა ს სახელმ ი ოს მიერ და ინანსებულ 
იურიდიული დახმარების სამსახურს, მისი 

ნო ბადობა დაახლოებით, იგივე დარ ა 
 2012 ელს გამოკითხულთა 1 მა იური

დიული დახმარების სამსახური, 1 მა კი 
საზოგადოებრივი ადვოკა ი დაასახელა (შე
საბამისი ვერსიები მიმდინარე ელს გაე
რთიანებული ი ო პასუხის ვარიან ში „სა
ზოგადოებრივი ადვოკა ი  სახელმ ი ოს 
მი ერ და ინანსებული იურიდიული დახმარე
ბის სამსახური“)   

იმ მოსახლეობის , რომლებმა  ი იან უ ასო 
იურიდიული დახმარების სამსახურების შესახებ, 
თანახმაა ნებისმიერ შემთხვევაში მიმართოს 
მათ (7 ), ოველი მე 10 კი მიმართავდა 
ოველთვის, გარდა სისხლის სამართლის 

სა მეებისა (10 )  გამოკითხულების რი ხვი, 
რომლები  კა ეგორიულად არ უშვებენ იუ
რიდიული სამსახურისთვის მიმართვის ალ
ბათობას, 17 ს არ ა ემა ება  ამ უკანას
კნელთა შორის შედარებით მა ალია  ელს 
გადა ილებულთა ილი (2 )  სხვა ასაკობრივ 
გუ ებში მათი ილი, ვინ  გამორი ხავს უ ასო 

იურიდიული სამსახურებით სარგებლობას, 
1 დან 1 მდე მერ ეობს  2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებულმა 
კვლევამ დაახლოებით, მსგავსი ენდენ ია 
გამოავლინა  შესაბამისი საჭიროებისას, 0  
თანახმა ი ო, მიემართა უ ასო იურიდიული 
დახმარების სამსახურებისთვის  
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იურიდიული დახმარების სამსახურებს შორის, 
რომლებსა  რესპონდენ ები საჭიროების შე
მ თხვევაში მიმართავდნენ, ალსახად ვე
ლაზე პოპულარული სა ართველოს ახალ
გაზრდა იურის თა ასო ია იაა  მას არა 
მხოლოდ ი ნობს, არამედ დახმარების სათ
ხოვნელადა  მიაკითხავდა 2 ოველი  გა
მოკითხულიდან ( ), რომლებმა  ი იან 
უ ასო იურიდიული დახმარების არსებობის 
შესახებ  დასახელების სიხშირით მეორეა სა
ზოგადოებრივი ადვოკა ი სახელმ ი ოს მი
ერ და ინანსებული იურიდიული დახმარების 
სამსახური, რომლისადმი მიმართვის მზად
ო ნას 2  გამოთ ვამს  ალების 27  და 

მამაკა ების 21  მათი ხვედრითი ილი მე ია 
სო ლების (2 ), ვიდრე თბილისის (1 ) 
და სხვა ალა ების (2 ) მოსახლეობაში  
ოველი მე 10 გამოკითხული (10 ) ადამიანის 

უ ლებათა და ვის ენ რსა  მიაკითხავდა, 
სხვა ორგანიზა იების დასახელების მა ვე
ნებელი კი ს არ ა ემა ება  2012 ელს 
გაეროს განვითარების პროგრამისთვის ა

არებული კვლევისას დასახელებული მა ვე
ნებლები, პრა იკულად იდენ ურია  ს 
ახალგაზრდა იურის თა ასო ია იის, 11 ს 
იურიდიული დახმარების სამსახურის, 10 ს კი 
 საზოგადოებრივი ადვოკა ის იმედი ა ვს  

გრაფიკი N39 რომელ უ ასო იურიდიულ დახმარებას მიმართავთ

საზოგადოებრივი ადვოკა ი  
სახელმ ი ოს მიერ და ინანსებული

იურიდიული დახმარების სამსახური

საერთაშორისო გამჭვირვალობა  სა ართველო

თბილისის გამგეობებში არსებული ს რუ ურა
„თბილისელების ადვოკა ი“

68%

18%

10%

6%

9%

4%

2%

1%

1%

11%

65%

24%

8%

3%

0%

1%

2%

0%

1%

17%

62%

29%

12%

4%

1%

1%

2%

4%

2%

15%

24%

10%

4%

3%

2%

2%

2%

2%

14%

ახალგაზრდა იურის თა ასო ია ია

ადამიანის უ ლებათა ენ რი

კონს ი უ იის 2 ე მუხლი

კონს ი უ იურ უ ლებათა და ვის ენ რი

მი ის მესაკუთრეთა უ ლებების
და ვის ასო ია ია

სამო ალა ო საზოგადოების ინს ი უ ი

სახელს ვერ იხსენებს

N=626 N=644 N=876 N=2146

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

გამოკითხულთა იმ მ ირე ნა ილში, რომლები  
არ მიმართავდნენ უ ასო იურიდიული და
ხმარების სამსახურს, ამის ირითადი მიზეზი 
უნდობლობაა (22 )  განსაკუთრებულ მა

ალ უნდობლობას ამ ავნებს  ლის 
ასაკობრივი გუ ი ( ), რომელში  სკე
პ იკოსთა ილი 1 ით მე ია, ვიდრე 1
2  ლის ასაკობრივ კა ეგორიაში და 20
ით მე ი, ვიდრე  ელს გადა ილებულ 
გამოკითხულებში  ოკუსური გუ ის მო ნა

ილე რესპონდენ ებმა უნდობლობა, გარ
კვეულ ილად, იმით ახსნეს, რომ ად ვო
კა ი, რომელსა  სახელმ ი ო უნიშნავს 
და  ვის ვეშ მ ო ს, შესა ლოა, ს ორედ 
სახელმ ი ოს (ბრალდების) და არა კლიენ ის 

მიმართ ი ოს ლოიალური  მიზეზებში ასევე 
შედარებით მა ალი სიხშირით სახელდება 
ეჭვი უ ასო ადვოკა ის კვალი იკა იასა 
და იმაში, რომ ის კლიენ ის არმა ებაში ი
ნება დაინ ერესებული (შესაბამისად, 1  
და 1 )  უნდობლობა უ რო ლიერად არის 
გამოხა ული თბილისში (27 ), ვიდრე სო
ლებში (22 ) და სხვა ალა ებში (1 )  
მოსახლეობასთან ა არებულმა ოკუსურმა 
გუ ებმა უ ვენა, რომ რესპონდენ ების 

ნა ილის აზრით, თუ ადვოკა ის ანაზ აურება 
სა მის არმა ებაზე არ არის მიბმული, მას 
არ ა ვს საკმარისი მო ივა ია, იბრ ოლოს 
კლიენ ის ინ ერესებისთვის, თუმ ა იმავე 

ოკუსურ გუ ებზე მონა ილეებმა ი ოდნენ 
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1
2

2

  

ელევიზიიდან 7 1 1

რადიოდან 2

ბეჭდური მედიიდან 7 12 7

სო იალური სელების საშულებით                            
( E , E  და ა შ ) 27 2 1 1 10 2 1

ო ი იალური პირების მიერ გაკეთებული 
გან ხადებებიდან 2 1

ნა ნობებისგან 20 21 20 20 1 12 1

მათგან, ვინ  შესაბამისი სამსახურის მომსახურებით 
ისარგებლა 2 1

ამ სამსახურის თანამშრომლების მიერ ა არებული 
შეხვედრებიდან 1 2 1 2 0 1

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 2 0 1 2 2

მაგალითები, როდესა  უ ასო იურიდიული 
დახმარების ადვოკა მა მო ალა ეს მნიშვნე
ლოვანი დახმარება გაუ ია  

სა ართველოს ოველ მესამე ზრდასრულ 
მოსახლეს ( 2 ) სმენია სახელმ ი ოს მი
ერ დაარსებული იურიდიული დახმარების 
სამსახურის შესახებ, რომელი  ე ევა უ ასო 
იურიდიულ მომსახურებას  მათ შორის, ვე
ლაზე ინ ორმირებული 1 2  ლის ასა კო
ბრივი გუ ია ( 7 ), ველაზე ნაკლებად 
ინ ორმირებული კი   ელზე ხანდაზმული 
გამოკითხულები (27 )  სახელმ ი ოს მიერ 
დაარსებული იურიდიული დახმარების სამსა
ხურის დაახლოებით, იგივე ნობადობა გა
მოავლინა 2012 ელს გაეროს განვითარების 
პროგრამისთვის ა არებულმა კვლევამ  გა
მოკითხულთა ს სმენოდა შესაბამისი 
სამსახურის შესახებ  

სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული იურიდიული 
დახმარების სამსახურის შესახებ ინ ორმა ია 
მოსახლეობის აბსოლუ ურმა უმრავლესობამ 
( ) ელევიზიიდან მიი ო  ელევიზიის 
რო ლი განსაკუთრებულად მა ალია სო
ლად    10 დან მ მათ შორის, ვინ  ი ის ამ 
ორგანიზა იის შესახებ, ინ ორმა ია ს ო

რედ ელევიზიიდან მიი ო ( 1 )  სხვა დასხვა 
ალა ში სა ელევიზიო არხები ინ ორ მა იის 

მი ების არო გამოკითხულთა სთვის 
ა მო ნდა, თბილისში კი  7 სთვის  სო

იალური სელები, პირი ით, მე ად ა მო ნდა 
ინ ორმა იის არო თბილი სისთვის (1 ), 
ვიდრე სხვა ალა ებისა (1 ) და სო
ლებისთვის (1 ), თუმ ა განსხვავებები არ 
არის დიდი  ნა ნობებისგან კი ინ ორმა ია 
მიი ო 1 მა მათგან, ვინ  ი ის სახელმ ი ოს 
მიერ დაარსებული იურიდიული დახმარების 
სამსახურის შესახებ  

მონა ემების ასაკობრივ ჭრილში გაანა
ლიზებამ კი უ ვენა, რომ ელევიზიიდან ინ

ორმა ია სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული 
იურიდიული დახმარების სამსახურის შესახებ 
ველაზე ნაკლებად მიი ო 1 2  ლის მო

სახლეობამ (7 ), ველაზე მე ად კი    
ელს გადა ილებულმა ადამიანებმა (
1 )  სო იალური სელების შემთხვევაში 

ვითარება დიამე რულად საპირისპიროა და 
უ ვენებს ინ ორმა იის ა ნიშნული აროს 
მნიშვნელოვნების განუხრელად კლების ენ
დენ იას ასაკის მა ებასთან ერთად  27  1 2  

ლის ასაკობრივ გუ ში, 1   ასაკობრივ 
გუ ში, 2   ელს ზემოთ ასაკობრივ გუ ში  

ცხრილი N40 როგორ შეი ვეთ იურდიული დახმარების სამსახურის არსებობის შესახებ
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კვ
ლ

ევ
ის

 შ
ედ

ეგ
ებ

ი 

რა  შეეხება სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული 
იურიდიული დახმარების სამსახურის მუშაობის 
სპე ი იკას, კვლევამ უ ვენა, რომ 7 მა გა
მოკითხულმა 10 დან, რომლებმა  ი იან 
სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული იურიდიული 
დახმარების სამსახურის შესახებ, ი ის, რომ 
სამსახურში შესა ლებელია კონსულ ა იის 
მი ება ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე 
(7 )  11 მა კი ი ის, რომ ისინი ი ავენ პირის 
ინ ერესს სისხლის სამართლის პრო ესში  
იგივე რაოდენობა თვლის, რომ მათ შეუ ლიათ 

არმომადგენლობის გა ევა სასამართლოში 

სამო ალა ო და ადმინის რა იულ დავებთან 
დაკავშირებითა  კვლევამ ასევე უ ვენა, 
რომ ნახევარზე მე ს ( ) მათგან, ვინ  ი ის 
სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული იურიდიული 
დახმარების სამსახურის შესახებ, არაზუს ი 

არმოდგენა ა ვს ორგანიზა იის სამიზნე 
გუ ზე და გონია, რომ ის ველა მსურველს 

ემსახურება  იმაზე, რომ სახელმ ი ოს მიერ 
დაარსებული იურიდიული დახმარების სამ
სახური დახმარებას უ ევს მხოლოდ სო ი
ალურად დაუ ველ, გადახდისუუნარო მო ა
ლა ეებს, ი ის მათმა 2 მა

გრაფიკი N41 თ ვენს ხელთ არსებული ინ ორმა იით, რა მომსახურებების გა ევა შეუ ლია იურიდიული დახმარების 
სამსახურს   

72%

19%

14%

18%

17%

69%

19%

14%

9%

15%

77%

15%

6%

6%

15%

73%

18%

11%

10%

16%

N=422 N=484 N=718 N=1624

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

უ ასო იურიდიული კონსულ ა ია 
ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე

სამართლებრივი დოკუმენ ა იის 
(გან ხადება, შუამდგომლობა

და სხვ ) შედგენა

პირის ინ ერესების და ვა სისხლის 
სამართლის პრო ესში

არმომადგენლობა სასამართლოში 
სამო ალა ო და ადმინის რა იულ 

დავებთან დაკავშირებით

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული იურიდიუ
ლი დახმარების სამსახურის მუშაობას რეს
პონდენ ები საკმაოდ დადებითად ა ასებენ 
  ულიან სკალაზე სხვადასხვა პარამე რით 

შე ასებები ა ემა ება ს და 1  ულებს 
შორის მერ ეობს  თუმ ა, უნდა ით ვას, რომ 
2012 ელს გაეროს განვითარების პრო
გრა მისთვის ა არებული კვლევის დროს 
საშუალო შე ასებები რამდენადმე უ რო 
მა ალი ი ო და 7 დან მდე მერ ეობდა  

ამავდროულად, დასახელებული შე ასებები 
სხვადასხვა პარამე რის მიხედვით უ რო 
მე ად ვარირებდა, ამ ამად კი საკმაოდ მოკლე 
დიაპაზონში მერ ეობს  ისევე, როგორ  სხვა 
ინს ი უ იების შე ასებისას, მნიშვნელოვანია 
იმ გარემოების მხედველობაში მი ება, რომ 
ა არებულ ორ კვლევას შორის მეთო დო

ლოგიური და დიზაინის თვალსაზრისით არ
სებული განსხვავებების გამო, შესა ლებელია 
მათი შედარება მხოლოდ ენდენ იების დო ნეზე
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გრაფიკი N42 სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული იურიდიული დახმარების სამსახურის შე ასება სხვადასხვა 
მახასიათებლის მიხედვით (საშუალო ულა  ულიან სკალაზე)
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თვისებრივი კვლევის მონა ილე არასამ თავ
რობო ორგანიზა იების არმომადგენელთა 
უმრავლესობა, ლობს ინ ორმა იას სა
ხე ლმ ი ოს მიერ დაარსებული უ ასო იუ
რი დიული დახმარების სამსახურის უნ ი
ონირების შესახებ და მის სა მიანობას 
სა კმაოდ პოზი იურად ა ასებს  თუმ ა, ა ვე 
უნდა ა ინიშნოს, რომ ოკუსური გუ ური 
დისკუსიის მონა ილე რესპონდენ ების 
მხო ლოდ მ ირე ნა ილი ი ო იურიდიული 
დახმარების სამსახურის არსებობის შესა
ხებ ინ ორმირებული  არასამთავრობო ორ
განიზა იების არმომადგენლთა ინ ორ
მა იით, იურიდიული დახმარების სამსახურის 
პრეროგა ივას, სო იალურად დაუ ველი 
მო ალა ეების მომსახურებასთან ერთად, 

არმოადგენს იმ პირების იურიდიული მო
მსახურებით უზრუნველ ო ა, რომელთა  
ა  ნიშნული სერვისი დაუ ოვნებლივ ან უალ

ერნა ივოდ ესაჭიროებათ

„ ალიან დიდ შრომას ევენ და მე ვ ი რობ, 
რომ ამ ე აპზე მათი დამოუკიდებლობის 
მი მართ რა ა  არსებითი ხასიათის კი
თხვები არ არსებობს  როგორ  ვი ი, ი
რი თად შემთხვევებში, ეს არის ან სო ი
ალურად დაუ ველები ან არის შემ თხვევები, 
როდესა  სავალდებულოა სამართლე ბ

რივი და ვის განხორ იელება და, ასეთ შემ
თხვე ვაში, ერთვება იურიდიული სამსა ხური “ 
არასამთავრობო ორგანიზა იის არმო მად
გენელი  

კვლევის შესაბამისი ნა ილის დასასრულს, 
ინ ერვიუერებმა ველა რესპონდენ ს გაა ნეს 
სახელმ ი ოს მიერ დაარსებული უ ასო 
იურიდიული დახმარების სამსახურის მოკლე 
ა ერა და უკვე შესაბამისი  ინ ორმა იის 
სა უ ველზე სთხოვეს აზრის გამოთ მა  

  
იურიდიული დახმარების სამსახური სა ხელ
მ ი ო ორგანიზა იაა, რომელი   უზრუნველ
ო ს უ ასო სამართლებრივ  დახმარებას 

სო იალურად დაუ ველი, გადახდისუუნარო 
მო ალა ეებისათვის  სამსახური 2007 ლის 
ივლისში შეი მნა და დ ეისათვის იურიდიული 
დახმარების ბიუროებისა და საკონსულ ა იო 

ენ რების მეშვეობით სა ართველოს თით
მის მთელ ერი ორიას მოი ავს   უ ასო 

იუ რიდიული დახმარება გულისხმობს ისეთ 
მომსახურებას, როგორი აა  

• უ ასო იურიდიული კონსულ ა ია ნების
მიერ სამართლებრივ საკითხზე

• სამართლებრივი დოკუმენ ა იის (გან ხა
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დება, შუამდგომლობა და სხვ ) შედგენა
• საზოგადოებრივი ადვოკა ის მომსახურება 

სისხლის სამართლის პრო ესში, ასევე გა
რ კვეული კა ეგორიის სამო ალა ო და ად
მინის რა იულ სა მეებზე  

კვლევამ უ ვენა, რომ სათანადო ინ ორმა იის 
გა ნობის შემდეგ სა ართველოს მოსახლეობის 
2   გამოთ ვამს მზად ო ნას, ისარგებლოს 
შესაბამისი სამსახურის მომსახურებით ( )  
ამდენივე ადამიანი  ( ) სახელმ ი ოს მიერ 
დაარსებულ უ ასო იურიდიული დახმარების 
სამსახურს სანდოსა  უ ოდებს (სრულიად 
ენდობა ან უ რო ენდობა, ვიდრე არ ენდობა)  
ორგანიზა იისადმი როგორ  ნდობით, ასევე 

მისი მომსახურების მი ების მზად ო ნით 
გამოკითხული მამაკა ები ოდნავ აჭარბებენ 

ალებს ( ით)   ასაკობრივ გუ ებში 
ვე ლაზე მა ალი მზაობა, ისარგებლონ სა

ხელმ ი ოს მიერ დაარსებული უ ასო იური
დიული დახმარების სამსახურის მომსა
ხუ რებით, გამოხა ეს  ლის ასაკის 
რეს პონდენ ებმა (70 ), სხვებთან შედარებით 
ველაზე ნაკლებად მო ივირებულები კი 

ს გადა ილებულები ა მო ნდნენ ( 1 )  
სამსახურის მიმართ ველაზე მა ალი ნდობით 

 ლის ასაკობრივი გუ ი გამოირ ევა 
(70 ), რომლები  10 ით მე ნი არიან, ვიდრე 
ნდობით განმსჭვალული რესპონდენ ები  
ასაკობრივ კა ეგორიაში ( ველაზე დაბალი 
პრო ენ ული მა ვენებელი)  

გრაფიკი N43 ა ერის მოსმენის შემდეგ, ისარგებლებთ თუ არა იურიდიული დახმარების სამსახურის მომსახურებით  
ენდობით თუ არა უ ასო იურიდიული დახმარების სამსახურს  
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კი არ ვი ი მიჭირს პასუხი N=5002

სა ართველოს მოსახლეობის  მხარს უჭერს, 
გახდეს იურიდიული დახმარების სამსახური 
სა ოველთაო (7 ) იმ არგუმენ ით, რომ ის 
ველას სჭირდება  ია იმ რესპონდენ ების 

საერთო რაოდენობა, ვინ  თვლის, რომ ეს 
სამსახური სა ოველთაო არ უნდა გახ დეს, 
რადგან ეს სახელმ ი ოს მხრიდან რესურ
სების არარა იონალურ ხარ ვას გამოი ვევს 
(2 )  ოკუსური გუ ების მონა ილეთა 
ნა ილის აზრით, ამ უკანასკნელ შემთხვევაში 
არის რისკი, რომ სახელმ ი ოს ხარ ზე 
ისინი  მიი ებენ მომსახურებას, ვისა  შე
მოსავალი საშუალებას ა ლევს, საკუთარი 
სამართლებრივი საჭიროებები თვითონვე 
და ა ინანსოს   მართალია, რაოდენობრივი 
კვლევის არგლებში მოსახლეობის თით მის 
ნახე ვარი ამბობს იმასა , რომ ვისა  ა ვს 

ინანსური საშუალება, მათ შეი ლება არ  

გამოი ენონ ეს რუსურსი ( 7 ), მაგრამ 1  
აზრის გამოთ მას ა ნიშნულ თემაზე ვერ ახერ
ხებს ( 1 )  

იმასთან დაკავშირებით, უნდა ონდეთ თუ 
არა იურიდიული დახმარების სამსახურით 
სარგებლობის საშუალება სო იალურად 
დაუ ველი მო ალა ეების გარდა სხვა სამიზნე 
გუ ებსა , თვისებრივი კვლევის არგლებში 

გამოკითხული სხვადასხვა არასამთავრობო 
ორგანიზა იის აზრია, რომ ის უნდა დარ ეს 

ოკუსირებული კონკრე ულ სამიზნე სეგ
მენ ზე, რომელსა  უ ასო იურიდიული დახ
მარება ველაზე მე ად ესაჭიროება, თუმ ა 
გამო ვევად რ ება პრობლემები სო ია
ლუ რად დაუ ველის ს ა უსის მინიჭების 
პრო ედურებთან და კრი ერიუმებთან დაკავ
შირებით არსებული კითხვის ნიშნები, რა  
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გარკვეულ ილად, ეჭვ ვეშ ა ენებს იური
დიული დახმარების სამსახურის მხოლოდ 
სო იალურად დაუ ველთა სამიზნე გუ ზე 
ორი ენ ირებას

„სო იალურად დაუ ველობის სის ემა არის 
ალსახად იმდენად არაე ე ური, შეი ლება 

ი ო რეგის რირებული ამ ბაზაში, მაგრამ 
ემს გვერდით ი ოს ადამიანი, რომელსა  

უ რო მე ად ა ვს ინანსური გამო ვევე ბი “ 
არასამთავრობო ორგანიზა იის არმომა დ
გენელი   

არასამთავრობო ორგანიზა იების არმო
მა  დგენელთა მოსაზრებით, უ ასო იური
დი ული სამსახურის შეზ უდულ სამიზნე აუ
დი ორიასთან მუშაობა მიზანშე ონილი და 
გამართლებულია ი იდან გამომდინარე, რომ 
ა ნიშნულ სამსახურს ა ვს შეზ უდული რე
სურსები, რომელი  სასურველია მიმართული 
ი ოს იმ მო ალა ეების დასახმარებლად, 
რო მელთა ინანსური მდგომარეობა არასა
ხარბიელოა  ასევე, იურიდიული დახმარების 
სამსახურის მომსახურების გა ართოების 
მო ინაა მდეგეთა არგუმენ ს არმოადგენს 
სახელმ ი ო და კერ ო იურიდიული სამსა
ხურების და იურის ების კონკურენ ულ სი
ვრ ეში გადანა ვლება, რა  შესა ლოა არა
ანსა ი სამუშაო გარემოს შე მნის ინაპირო ბა  

გახდეს

„არ  რესურსი ე ო ათ და მაშინ ველა ად
ვოკა ი უნდა გადავიდეს იურიდიული დახ
მარების სამსახურში  სახელმ ი ო ი ებს 
თავის თავზე პასუხიმსგებლობას, რომ დაი ვას 
სუს ი მხარე და ეს უნდა ი ოს სუს ი მხარის 
და ვისთვის “ არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არმომადგენელი   

„ ალიან ა იზი დამოკიდებულება უნდა ი ოს 
ამ სამსახურის მიმართ, როდესა  კერ ო ან 
კომერ იული ადვოკა ის კონკურენ ი ორ
განიზა ია ხდება, რა  ალიან უდია და 
ი ვევს არევას სახელმ ი ოს ეკონომიკურ 
პოლი იკაში, რა  ველა შემთხვევაში უდია 
 პრო ესიულადა  უდია და კონკურენ იის 

და ეკონომიკური თვალსაზრისითა  ორმაგად 
უ რო უდია  არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არმომადგენელი  

სი იკური ანმრთელობის პრობლემების 
მ ონე პირები, შეზ უდული შესა ლებლობების 
მ ონე პირები, ალადობის მსხვერპლი 

ალები იმ სამიზნე გუ ებს არმოადგენენ, 
რომლები  არასამთავრობო ორგანიზა იების 

არმომადგენელთა ერთი ნა ილის მოსა ზრე
ბით, სასურველია სარგებლობდნენ უ ასო 
იურიდიული სამსახურის მომსახურებით, 
ხო ლო მეორე ნა ილი მიი ნევს, რომ ზე
მოთ ამოთვლილ სამიზნეს გუ ებს მე
ნაკლებად ისედა  ემსახურებიან უ ასო იური
დიული სერვისის მ ონე არასახელმ ი ო 
ორ  განიზა იები

სა ართველოს მოსახლეობის მოსაზრებები 
დაახლოებით, თანაბრად ი ო ა იმასთან 
დაკავშირებით, იურიდიული დახმარების სამ
სა ხურის სა ოველთაობა გამოი ვევს თუ არა 
ოპერა იული და ე ე იანი მომსახურების 
მი ების გართულებას მათთვის, ვისა  არ ა ვს 

ასიანი მომსახურების მი ების საშუალება 
და შე ლებს თუ არა ის ამდენი კვალი ი იური 
იურის ის მოზიდვას  ამ შემთხვევაში , გამო
კითხულთა დიდი ნა ილი ( 0 ზე მე ი) ვერ 
ახერხებს აზრის გამოთ მას  

მოსაზრებას, რომ იურიდიული დახმარების 
სამსახური უნდა გახდეს სა ოველთაო, შედა
რებით უ რო მე ად იზიარებენ მამაკა ი (7 ), 
ვიდრე ალი (7 ) რესპონდენ ები  სხვადასხვა 
ასაკობრივ გუ ში, ამ თვალსაზრისით, მოსა
ზრებები, პრა იკულად, იდენ ურია   
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დიახ არა არ ვი ი 
მიჭირს პასუხი

იურიდიული დახმარების სამსახური უნდა გახდეს სა ოველთო, რადგან ის 
ველას სჭირდება 7 7 1

იურიდიული დახმარების სამსახური რომ  გახდეს სა ოველთაო, მას 
მაინ  არ გამოი ენებენ ისინი, ვისა  ასიანი იურიდიული მომსახურებით 
სარგებლობის საშუალება ა ვს

7 22 1

იურიდიული დახმარების სამსახური არ უნდა გახდეს სა ოველთაო, რადგან 
ეს სახელმ ი ოს მხრიდან რესურსების გაუმართლებელი ხარ ვა ი ნება 2 2

თუ იურიდიული დახმარების სამსახური გახდება სა ოველთაო, შესა ლოა 
ოპერა იული და ე ე იანი მომსახურება ვე არ მიი ონ მათ, ვისა   არ 
ა ვს ასიანი იურიდიული კონსულ ა იის მი ების საშუალება

0 2 1

თუ იურიდიული დახმარების სამსახური გახდება სა ოველთაო, ის ვერ 
უზრუნველ ო ს ამდენი კვალი ი იური იურის ის მოზიდვას 2 0 2

ცხრილი N44 არსებობს მოსაზრება, რომ იურიდიული დახმარების სამსახური გახდეს სა ოველთაო (არა მხოლოდ 
სო იალურად დაუ ველებისა და გადახდისუუნარო მოსახლეობისთვის)  გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თ ვენი მოსაზრებები 
ამასთან დაკავშირებით  

სახელმ ი ო იურიდიული დახმარების სამ
სახურის (მათ შორის, სახაზინო ადვოკა ის) 
მომსახურებით უსარგებლია სა ართველოს 
ზრდასრული მოსახლეობის ს  მათ შორის 
გვხვდებიან სხვადასხვა ასაკის და ს ესის 
რესპონდენ ები  მათ შორის, ვისა  შესაბამისი 
გამო დილება არ ა ვს, ამის ირითადი მი
ზეზია შესაბამისი საჭიროების არ ონა ( 7 )  

0 მა მათგან, ვინ  ისარგებლა იურიდიული 

დახმარების სამსახურის (მათ შორის, სახაზინო 
ადვოკა ის) დახმარებით, მათი მომსახურების 
შე ასება ვერ შე ლო, მა კი მი ებული 
გამო დილება უ რო დადებითად შეა ასა, 
ვიდრე უარ ო ითად  მათ შორის, სამსახურის 
მიერ გა ეული მომსახურება უ რო მე მა 
მამაკა მა ( ) შეა ასა კარგად, ვიდრე ა
ლმა ( )

გრაფიკი N45 როგორ შეა ასებდით იურიდიული დახმარების სამსახურის (მათ შორის, სახაზინო ადვოკა ის) 
მომსახურებას  

9%

17%

33%

41%

3%

14%

44%
39%

უდად

ალი მამაკა ი N=165N=91

უ რო უდად, ვიდრე
კარგად

უ რო კარგად, 
ვიდრე უდად

არ ვი ი მიჭირს 
პასუხი

3.7 სახალხო დამცველის 
აპარატი 
სა ართველოს სახალხო დამ ველის აპარა ის 
მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებები 
საკმაოდ პოზი იურია, თუმ ა მისი ნობადობა 
არ  თუ ისე მა ალია  სა ართველოს სა ხა
ლხო დამ ველის ო ისის შესახებ სმენია 

გამოკითხულთა ს  მათი ხვედრითი ილი 
ბევრად მა ალია თბილისში ( 0 ), ვიდრე 
სხვა ალა ებში ( ), თუ სო ლებში ( 1 )  
მათგან, ვინ  ი ის ომბუდსმენის აპარა ის 
შესახებ, 0  თვლის, რომ სახალხო დამ ველი 
ბევრს აკეთებს ადამიანის უ ლებების და
სა ავად, 1  კი ი რობს, რომ ის ხშირად 
მაინ  ვერ ახერხებს ადამიანის უ ლებების 
და ვას ( )  დასახლების იპის მიხედვით 
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კვლ
ევის შდ

ეგები

დამოკიდებულებები სხვადასხვაგვარია  სო
ლად მა ხოვრებელთა ზუს ად ნახევარი 

ი რობს, რომ ომბუდსმენის ო ისი ბევრს 
აკეთებს ადამიანის უ ლებების დასა ავად 

ვე ანაში  შესაბამისი პოზი იის მ ონეთა 
ი ლი უ რო ნაკლებია სხვადასხვა ალა ში 

( ), თბილისში კი ასე გამოკითხულთა მესა
მედი ( 2 ) ი რობს  

გრაფიკი N46 თ ვენი აზრით, რამდენად არმა ებით ი ავს სახალხო დამ ველის ინს ი უ ი ადამიანის უ ლებებს 
სა ართველოში   

7%

8%

6%

7%

45%

30%

25%

33%

32%

38%

50%

40%

4%

10%

10%

8%

13%

13%

10%

12%

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1038

N=915

N=1474

N=3427

სახალხო დამ ველი საერთოდ არ ი ავს ადამიანის უ ლებებს

სახალხო დამ ველი ხშირად ვერ ახერხებს ადამიანის უ ლებების და ვას

სახალხო დამ ველი ბევრს აკეთებს ადამიანის უ ლებების დასა ავად

სახალხო დამ ველი არმა ებით ი ავს ადამიანის უ ლებებს

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

მოსახლეობასთან ა არებულმა თვისებრივმა 
კვლევამ დაადას ურა, რომ სახალხო დამ

ველის აპარა ის სა მიანობის მიმართ 
დამოკიდებულებები არაერთგვაროვანია  
ერ თი მხრივ, გამოით მის აზრი, რომ ის ნაკ
ლებად ე ე ურია, რასა  ირითადად, მის 
შეზ უ დულ უ ლებამოსილებას მია ერენ, 
თუმ ა მათი ნა ილი აპარა ს ნაკლებ ა

იურობაში  ადანაშაულებს  დისკუსიის მო
ნა ილეთა მეორე ნა ილი კი ა ნიშნავს, რომ 
ომბუდსმენის აპარა ი აკეთებს მა სიმუმს 
საკუთარი მანდა ის არგლებში  გუ ების 
მონა ილეები თანხმდებიან იმაზე, რომ სა
ხალხო დამ ველის აპარა ის უნ იას 
პრობლემის ა მო ენის შემთხვევაში მისი 
სააშკარაოზე გამო ანა არმოადგენს, პრო
ბლემის გადაჭრას, კი უკვე სხვა სახელმ ი ო 
ს რუ ურების პრეროგა ივად თვლიან  

თვისებრივი კვლევის მონა ილე არასამ თავ
რობო ორგანიზა იების არმომადგენლები 
კი ომბუდსმენის აპარა ს ალსახად მა ალ 
შე ასებას ა ლევენ  მათი აზრით, სა არ თვე

ლოს სახალხო დამ ველის აპარა ი ადამია ნის 
უ ლებების და ვის მიმართულებით ალიან 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს  გარდა ამისა, 
ომბუდსმენის ო ისის ერთ ერთ პრივილეგიას 

არმოადგენს როგორ  დახურულ სის ემებზე, 
ისე სხვადასხვა იპის სა მეებზე ვდომა, 
რა  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია არა
სამთავრობო სე ორისთვის  სახალხო დამ

ველის აპარა ს მია ერენ საკმაოდ მა ალ 
ავ ორი ე სა  სახელმ ი ო ს რუ ურებში  
მხოლოდ ერთეულ შემთხვევაში ა ინიშნა, რომ 
სახალხო დამ ველის აპარა ის სა მიანობა 
არ  თუ სახარბიელოა ბავშვთა უ ლებების 
და ვის ნა ილში და ა ნიშნული ერ კიდევ 

არ მოადგენს აპარა ისთვის სერიოზულ გამო
ვევას  

„სახელმ ი ო ორგანოების, სხვადასხვა და ე
სებულების კონ როლის თვალსაზრისით (ომ
ბუდსმენის ო ისი) ალიან მნიშვნელოვანია  
მე იმასა  გე ვით, რომ სამო ალა ო სა
მეებზე  მნიშვნელოვანია, დამ ველს ა ვს 
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დამთავრებული სა მის გა ნობის უ ლება  
და შესა ლებელია მასთან დაკავშირებით რე
კომენდა ია გააკეთოს, შესა ლებელია გა
მო ენებულ ი ნეს მო ალა ის უ ლებების 
და სა ავად და მია იოს, მაგრამ რა თ მა 
უნდა, დამ ველი საბოლოო დავას ვერ გა
და ვე ს “ არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არ მომადგენელი

„სახალხო დამ ველი არის ადმინის რა იულ 
ორგანოთა შორის, სა არო და ესებულებათა 
შორის, რომელსა  დ ემდე შემორ ა გარ
კვეული ავ ორი ე ი ველა ორგანოსთან  ამი

ომ, მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია და 
გამოსადეგი ნებისმიერი მხარისთვის “  არასა
მთავრობო ორგანიზა იის არმომადგენელი

„ბავშვების თემა არის ის თემა, რომელი  ე
მი აზრით, საერთოდ ვერ მუშაობს, ეს არის 
ს აგნა ია ალიან სერიოზული, პირდაპირ 
ვეუბნებით, ეს არ არის და არული, სრულიად 

ავარდნილი ს ეროა ომბუდსმენის ნა ილში, 
ამ ნა ილში გამო ვევა ა ვთ “ არასამთავრობო 
ორგანიზა იის არმომადგენელი   

იმ რესპონდენ ების ნახევარმა, რომლებსა  
სმენიათ სახალხო დამ ველის აპარა ის შე
სახებ, ი ის, რომ ორგანიზა იას ა ვს ო ისები 
სხვადასხვა ალა ში ( )  რესპონდენ ების 

1 მა ი ის ისი , რომ მათი მომსახურება 
უ ასოა, მათ ნახევარს კი უჭირს პასუხის გა

ემა კითხვაზე, მოუ ევთ თუ არა ულის გა
დახდა, თუ ომბუდსმენის ო ისს მიმართავენ 
( )   

სხვადასხვა დებულებით სახალხო დამ ველის 
აპარა ის შე ასებებმა უ ვენა, რომ ა ნი
შნული ინს ი უ იის უ რო ს ერათ და მის 
მიმართ კეთილგან ობა მე ია სო ლებში 
და სა ართველოს სხვადასხვა ალა ში, თბი
ლისში გამოკითხულები კი ზომიერი პოზი იე
ბით გამოირ ევიან  

მთლიანობაში, იმ რესპონდენ ების 2 , 
ვინ  ი ის სახალხო დამ ველის ო ისის შე
სახებ, მას ე ე იან საშუალებას უ ოდებს 
ადამიანის უ ლებების დასა ავად ( 7 ), მათი 

ნახევარი კი დარ მუნებულია, რომ სახალხო 
დამ ველის გარეშე, ადამიანის უ ლებების 
და ვის თვალსაზრისით მდგომარეობა უ რო 
მ იმე ი ნებოდა ( 0 )  თუმ ა,  ამბობს 
იმასა , რომ ომბუდსმენი ი ლევა მხოლოდ 
რეკომენდა იებს და რეალური ბერკე ები 
არ გაა ნია  თუ თბილისში ომბუდსმენის 
ო ისს ე ე იან საშუალებას უ ოდებს 7 , 
სხვა ალა ებში მათი რაოდენობა 7 ს, 
სო ლებში კი  7 ს ა ევს  იმაში, რომ 
სახალხო დამ ველის ო ისის გარეშე ვითა
რება უ რო სავალალო ი ნებოდა, სო ლად 

ია დარ მუნებული, სხვადასხვა ალა ში 
2 , თბილისში კი მათი რი ხვი ს არ 

ა ემა ება  

ომბუდსმენის აპარა ს უ ლებების დასა ავად 
ე ე იან საშუალებად ველაზე მე ად თვლიან 
1 2  ლის გამოკითხულები, მოსაზრებას იმის 
თაობაზე კი, რომ ა ნიშნული ორგანიზა ია 
აუმ ობესებს ონს ადამიანის უ ლებათა და

ვის თვალსაზრისით, თანაბრად იზიარებენ 
ველა ასაკობრივ გუ ში  

იმ გამოკითხულთა ნახევარი, ვისა  სმენია 
ომბუდსმენის აპარა ის შესახებ, თვლის, 
რომ სახალხო დამ ველის აპარა ი, ი
რი თადად, გახმაურებული სა მეებით ინ

ერე სდება ( ), თუმ ა ამავდროულად, 
ო ველი   რესპონდენ ი 10 ა ნიშნულ კა
ე გორიაში გამოკითხულიდან სახალხო და

მ ველს ა ი ვამს, როგორ  თავისი და თავი
სნაირი მო ალა ეების დამ ველს ( )  
ამასთან, ოველი მესამე მათგან ეთანხმება 
რამდენადმე აგრესიულ დებულებას, რომ 
სახალხო დამ ველი, ირითადად, სხვადასხვა 
სახის უ ირესობებს და არა უმრავლესობას 
ი ავს ( )  ამ უკანასკნელ მოსაზრებას უ რო 
ა იურად იზიარებენ  ( 1 ) და  ( ) 

ლის ასაკობრივ კა ეგორიაში გამოკითხული 
რესპონდენ ები  

იმ რესპონდენ ებს შორის, ვინ  ი ის ომბუ
დსმენის აპარა ის შესახებ, სახალხო დამ

ველს საკუთარი და თავისნაირი ადამიანების 
უ ლებების დამ ველად ბევრად მა ალი ილი 
ა ი ვამს სო ლად ( ), ვიდრე სხვადასხვა 

ალა ში ( 7 ) და თბილისში ( )  
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ცხრილი N47 ეთანხმებით თუ არა ვემოთ მო ემულ დებულებებს  

დიახ არა არ ვი ი 
მიჭირს პასუხი

სახალხო დამ ველის აპარა ი ე ე იანი  საშუალებაა ადამიანის 
უ ლებების დასა ავად 7 17 1

სახალხო დამ ველის აპარა ი ი ლევა მხოლოდ რეკომენდა იებს, 
რეალურად კი ადამიანის უ ლებებს ვერ ი ავს 1 2

სახალხო დამ ველის აპარა ი განი დის ზეგავლენას ხელისუ ლებისგან 27

სახალხო დამ ველის აპარა ი, ირითადად, ინ ერესდება, გახმაურებული 
სა მეებით 1 2

სახალხო დამ ველის აპარა ის მომსახურება ასიანია 1 1

სახალხო დამ ველი, ირითადად, სხვადასხვა სახის უმ ირესობებს და არა 
უმრავლესობას ი ავს 27

სახალხო დამ ველი ემი და ემნაირი მო ალა ეების დამ ველია 17 2

რომ არა სახალხო დამ ველი, ადამიანის უ ლებების და ვის 
თვალსაზრისით ბევრად სავალალო მდგომარეობა ი ნებოდა 0 1

სახალხო დამ ველის აპარა ს ა ვს ო ისები სა ართველოს სხვადასხვა 
ალა ში 7

მო ალა ეების გარდა, თავად ადამიანის უ
ლებათა და ვის თემებზე მომუშავე ორგა
ნიზა იებისთვისა , ინ ორმა იის მი ების 
ერთ ერთ კომ ორ ულ და ხელმისა ვდომ 

აროს ს ორედ სახალხო დამ ველის აპარა ი 
არმოადგენს  განსაკუთრებით, როდესა  სა
მე ეხება ისეთ დახურულ და ესებულებებს, 

როგორი , მაგალითად, პენი ენ იალური სის
ემაა

„ინდივიდუალური მო ალა ეების გარდა, 
ვენ , უ ლებადამ ველი ორგანიზა იები  

ხშირად ვი ენებთ სახალხო დამ ველთან 
კომუნიკა იის რესურსს იმისთვის, რომ და
ხურული იპის ინს ი უ იებში უ ლებების 
მდგომარეობის შეს ავლა მოხდეს  დარ მუ
ნებული ვარ, ალიან და ვირთულები არიან “ 
არასამთავრობო ორგანიზა იის არმო მა

დგე ნელი

თუ ოკუსური გუ ური დისკუსიის მონა ილე 
რესპონდენ ებისთვის ომბუდსმენის აპა რა ი, 

ირითადად, სას ელა სრულების და ესე ბუ
ლებაში მ ო  და სხვადასხვა უმ ირესობის 

არმომადგენელთა უ ლებების და ვასთან 
ასო ირდება, ადამიანთა უ ლებების და ვაზე 

მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზა იების 
არმომადგენელთა მოსაზრებით, ის საკ მაოდ 

ე ე ურად მუშაობს შეზ უდული შესა ლებ
ლეობების მ ონე პირების, გენდერული ა
ლადობის მსხვეპლთა, პროკურა ურასთან ან 
შინაგან სა მეთა სამინის როსთან ამა თუ იმ 
დავაში მ ო  პირთა, ასევე ბავშვთა უ ლე
ბების დასა ავად (გარკვეული ხარვეზების მიუ
ხედავად)   

„ ვენ ხშირად გადაგვიმისამართებია სახა
ლხო დამ ველის აპარა ში მო ალა ეები  

ი რითადად, რა  ვენ ვი ით, არის საპა
იმროდან მოსული ერილები, სადა  მათი 

გან ხადებით არასათანადო მოპ რობის ა
ები ი სირდება  ამას ვენ ვუგზავნით სა

ხალხო დამ ველს და ისინი ს ავლობენ შემდეგ 
ამ სა მეებს “ არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არმომადგენელი

იმ რესპონდენ ებს შორის, რომლებსა  სმე
ნიათ ომბუდსმენის აპარა ის შესახებ, მისი 
შე ასებები სხვადასხვა მახასიათებლის მიხე
დვით, როგორები  არის გულისხმიერება, სა
მართლიანობა, კვალი ი იურობა, მომსახუ
რების სის რა ე და სხვა, საშუალოაზე 
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მა ალია, რა  რამდენადმე ადას ურებს უ
ების მიმართ მე  კეთილგან ობას, ვიდრე 

არაკეთილგან ობას, თუმ ა ამ შემთხვევაში , 
2012 ელს გაეროს განვითარების პრო გრა
მისთვის ა არებულ კვლევასთან შედა რე

ბამ უ ვენა, რომ პარამე რების მიხედვით 
შე ასებები ამ ამად არა მხოლოდ კლების 

ენდენ იას ამ ავნებს, არამედ უ რო მე ად 
ერთგვაროვანი  არის  2012 ელს შე ასებები 
მერ ეობდა  ულის დიაპაზონში  

გრაფიკი N48 სახალხო დამ ველის აპარა ის შე ასება სხვადასხვა მახასიათებლის მიხედვით (საშუალო ულა  
ულიან სკალაზე)

4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9
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ისევე, როგორ  სხვა ინს ი უ იების შემ
თხვე ვაში , სახალხო დამ ველის ო ისზე 
ინ ორმა იის მი ების ირითად აროს 10
დან სთვის იმ გამოკითხულებიდან, ვისა  
სმენია ომბუდსმენის აპარა ის შესახებ, ე
ლევიზია არმოადგენს ( 0 ), რომელსა  
ასახელებს მით უ რო მე ი რესპონდენ ი, რა  
უ რო იზრდება მათი ასაკი  2012 ელს გაეროს 
განვითარების პროგრამისთვის ა არებული 
კვლევა  ანალოგიურ ენდენ იას უ ვენებს, 
სადა  გამოკითხულთა სთვის ელევიზია 

ასევე უალ ერნა ივო აროს არმოადგენდა  
თავად ომბუდსმენის აპარა ის მიმართ და
მოკიდებულებას კი, ირითადად, მათ მიერ 
განხორ იელებული სა მიანობა ( 1 ) და მე
დიით გავრ ელებული ინ ორმა ია ( 0 ) 
განსაზ ვრავს  ამ თვალსაზრისითა , 2012 

ელს ა არებულ კვლევასთან შედარებით, 
ვლი ლებები, პრა იკულად, არ შეინიშნება 

(ომბუდსმენის აპარა ის სა მიანობა  , მას
მედიით გავრ ელებული ინ ორმა ია  2 )
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გრაფიკი N50 მთლიანობაში, ენდობით თუ არა სახალხო დამ ველის აპარა ს

3%

2%

2%

2%

17%

13%

9%

13%

62%

65%

66%

64%

6%

12%

13%

11%

12%

9%

9%

10%

სრულიად არ ვენდობი

უ რო არ ვენდობი

უ რო ვენდობი

სრულიად ვენდობი

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1038

N=915

N=1474

N=3427

გრაფიკი N49 ირითადად, რა განსაზ ვრავს თ ვენს დამოკიდებულებას სახალხო დამ ველის აპარა ის მიმართ

41%

31%

9%

6%

3%

2%

9%

38%

32%

7%

6%

5%

1%

10%

44%

28%

7%

6%

5%

0%

8%

41%

30%

8%

6%

4%

1%

9%

N=1038 N=915 N=1474 N=3427

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

სახალხო დამ ველის აპარა ის მიერ
განხორ იელებული სა მიანობა

მედიით გავრ ელებული ინ ორმა ია

საზოგადოების დამოკიდებულება სახალხო
დამ ველის აპარა ის მიმართ

სახალხო დამ ველის აპარა ის 
არმომადგენლების იმი ი (გამო დილება, 

კომპე ენ ურობა და ა შ)

თავად სახალხო დამ ველი

ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზა იების და

საერთაშორისო ორგანიზა იების ანგარიშები

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

მთლიანობაში, სახალხო დამ ველის აპარა ს 
ნდობას უ ხადებს იმ გამოკითხულების დიდი 
უმრავლესობა, ვისა  სმენია მის შესახებ  7  
(უ რო ვენდობი  , სრულიად ვენდობი  
11 )   მათ შორის, აპარა ს, 11 ით მე ად 
ენდობიან სხვადასხვა ალა სა და სო ელში, 
ვიდრე თბილისში  სხვადასხვა ასაკობრივ 
გუ ში კი ნდობა ა ნიშნული ინს ი უ იის 

მიმართ თანაბრად მა ალია  ნდობას ომ
ბუდსმენის აპარა ის მიმართ ამ კი ებს ისი , 

რომ მათგან, ვინ  ი ის მისი სა მიანობის 
შესახებ,  მზად არის, საჭიროების შემთ ხვე
ვაში მიმართოს სახალხო დამ ველს (7 )  
დასახლების იპის და ასაკის მიხედვით 

ენდენ იები, დაახლოებით, იმეორებს ნდო
ბისას გამოვლენილ ენდენ იას  2012 ე ლს 
გაეროს განვითარების ონდისთვის ა

არებულმა კვლევამ ასევე უ ვენა მსგავსი 
ენდენ ია სახალხო დამ ველის ო ისისადმი 

მიმართვის მზაობასთან დაკავშირებით
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დამოკიდებულება და ინ ორმირებულობა კვლევის საბოლოო ანგარიში

კვ
ლ
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ის

 შ
ედ

ეგ
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ი 

ცხრილი N51 გთხოვთ, დაასახელოთ, ვინ არის სა ართველოს სახალხო დამ ველი

1
2

2

  

უ ა ნანუაშვილი 7 0 2 0

სხვა 1 2 1

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 21 17 17 1 21 17 17

მათგან, ვისა  სმენია სა ართველოს სახა
ლხო დამ ველის აპარა ის სა მიანობის შე
სახებ, 0 მა ი ის ისი , რომ ომბუდსმენი 
უ ა ნანუაშვილია  უნდა ა ინიშნოს, რომ სა
ხა ლხო დამ ველის ვინაობის შესახებ ინ

ორმა იას ველაზე ნაკლებად 1 2  ლის 
გამოკითხულები ლობენ  ამის შესახებ ი ის 
მათმა მა მაშინ, როდესა  ველა სხვა 
გუ ში შესაბამისი მა ვენებელი 7 დან 

მდე მერ ეობს

უკანასკნელი  ლის მან ილზე სახალხო 
და მ ველის ო ისთან რაიმე იპის შეხება 

ონია სა ართველოს მოსახლეობის ს, 
რო მელთა უმრავლესობა (72 ) შესაბამისი 
გამო დილებით კმა ო ილია  

თვისებრივი კვლევის  არგლებში  გამოკით 
ხულ რესპონდენ ებს შორის დადებითი რე
ზონანსი მო ვა სახალხო დამ ველის აპა
რა ის ხელი ხაზის ამო მედებას  კვლევის 
მონა ილეთა  ა მით, ა ნიშნულმა ა მა 
გა ნაპირობა სახალხო დამ ველის აპარა ის 
მიმართ მიმართვიანობის მა ება  შესა ლოა, 
ს ორედ ხელი ხაზის ამო მედებას მიე ე
როს ის, რომ კვლევის მონა ილე რესპონ
დენ ებიდან ოველი მეათე ( ) აპარა ისადმი 
მიმართვის გამო დილებაზე საუბრობს  

„ ალიან კარგია, რომ შეი მნა სახალხო დამ
ველის ხელი ხაზი  ანუ ნახავდით, სამარ

შრუ ო ა სებში  არის გამოკრული, ველას 
შეუ ლია დარეკვა “ არასამთავრობო ორგა
ნიზა იის არმომადგენელი

თუმ ა, როგორ ზემოთ ა ინიშნა, არა სამ
თავრობო ორგანიზა იების არმომადგენე
ლთა და ოკუსური გუ ური დისკუსიის 
მო ნა ილეთა შე ასებები ომბუდსმენის აპა
რა ის სა მიანობის მიმართ რამდენადმე 
განსხვავებულია ერთმანეთისგან  ამ მო ე
მულობას არასამთავრობო ორგანიზა იების 

არმომადგენელთა ნა ილი აპარა ის საზო

გადოებასთან კომუნიკა იის დე ი ი ით ხსნის 
და სურვილს გამოთ ვამს, რომ სახალხო დამ

ველის აპარა ის ნობადობა და მათ მიერ 
შესრულებული სამუშაოს მო ულობა სა  ზო
გადოების ართო მასებისთვის მე ად თვალ
სა ინო ი ოს

„უ რო კარგი ი ნებოდა, თუ მათი უბრალოდ 
პიარი ანუ საზოგადოებაში ნობადობა გაიზ
რდებოდა და ნდობაზე ი ნებოდა მე ი მუშაობა 
იმი ომ, რომ მართლა ალიან ბევრს მუშაობენ 
და კარგი ი ნება, რომ მოსახლეობამ ი ოდეს 
ამის შესახებ “ არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არმომადგენელი

3.8 პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატი
3.8.1. პერსონალური მონაცემების 
აღქმა და მათთან დაკავშირებული 
რეგულაციები 

ა არებულმა კვლევამ უ ვენა, რომ და მო
უკიდებლად, რაიმე მინიშნების გარეშე, სა

ართველოს მოსახლეობისთვის პერსონა
ლური მონა ემები ველაზე მე ად სახელთან 
და გვართან ( 0 ) და პირად ნომერთან ( 1 ) 
ასო ირდება, 7 7 ს კი სა ხოვრებელი 
ადგილი და ელე ონის ნომერი ახსენდება  
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გრაფიკი N52 როდესა  საუბრობენ მო ალა ის პერსონალურ მონა ემებზე, რა გახსენდებათ  (დამოუკიდებლად)  
ვემოთ ამოთვლითაგან რომლებს თვლით პერსონალურ მონა ემად მო ალა ის შესახებ  ( ამონათვალის ნახვის 

შემდეგ)

1  პერსონალურ მონა ემში მოიაზრებს სა
ბანკო ანგარიშის ნომერსა , ველა ერი და
ნარ ენის დასახელების სიხშირე კი  ან 
მასზე დაბალია  

გარკვეული ამონათვალის შეთავაზების შემ
დეგ ა მო ნდა, რომ პირადი ნომერი ( 0 ), 

სახელი და გვარი (7 ), ელე ონის ნომერი 
( ), სა ხოვრებელი მისამართი ( 2 ) ისევ 
ლიდერობს და მათ შედარებით მა ალი მა

ვენებლით დაემა ა საბანკო ანგარიშის ნო
მერი ( ) და სა ელე ონო საუბრის შინაარსი 
(2 ), რომელი  დამოუკიდებლად მხოლოდ 
7 მა დაასახელა  

60%

51%

37%

37%

15%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

23%

76%

79%

64%

62%

38%

25%

19%

19%

18%

19%

14%

15%

12%

24%

დამოუკიდებლად  ამონათვალით

N=5002

სახელი და გვარი

პირადი ნომერი

ელე ონის ნომერი

სა ხოვრებელი მისამართი

საბანკო ანგარიშის ნომერი

სა ელე ონო საუბრის შინაარსი

პირადი ხოვრების ინ იმური დე ალები

სამედი ინო დიაგნოზი

ინ ორმა ია ინანსურ მდგომარეობაზე

ინ ორმა ია ნასამართლეობის შესახებ

რელიგიური ა მსარებლობა

პოლი იკური შეხედულებები

სე სუალური ორიენ ა ია

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

ამონათვალის შეთავაზებისას კითხვაზე პა
სუხი არ ა ვთ ან მასზე პასუხის გა ემა უჭირს 
რესპონდენ თა 2 ს  მაშინ, როდესა  სო
ლის მოსახლეობის შემთხვევაში ამ პასუხს 
გამოკითხულთა  ი ლევა, თბილისსა და 
სხვა ალა ებში ამავე პასუხს, შესაბამისად 
12  და 2  ა ი სირებს  ასევე საინ ერესოა 
ამ პასუხის განა ილება ასაკის ჭრილში   

ელს გადა ილებულ რესპონდე ებში პასუხი 
„არ ვი ი მიჭირს პასუხი“ თით მის მესამედს, 

0  შეადგენს  ამ ჭრილში დანახული მონა
ემებით შეგვი ლია ვივარაუდოთ, რომ მო ა

ლა ის პერსონალური მონა ემების მი მართ 
ინ ორმა იის ნაკლებობაა სო ლის მო სახ
ლეობასა და  ელს გადა ილებულ რესპო
ნდენ თა შორის    

კითხვაზე, თუ რამდენად და ულია მო ალა
ის პერსონალური მონა ემები უკანონოდ 

მოპო ვების, შენახვისა თუ გასა აროებისაგან, 

უმ  რავ ლესობა სამივე კომპონენ ში სკეპ
იკურ დამოკიდებულებას ავლენს, თუმ ა 

აშკარაა სხვაობა თბილისი ალა ი სო
ლის ჭრილში  თბილისში პერსონალურ მო
ნა ემებს მოპოვებისგან, შენახვისგან და 
გასა აროებისგან დაუ ველად თვლის მო
სახლე ობის ,  სხვადასხვა ალა ში 
ამ მოსაზრებას იზიარებს , ხოლო 
ველაზე ნაკლებად კრი იკული კი სო ლის 

მოსახლეობაა, სადა  იგივე მა ვენებელი 
ს შეადგენს  შესაბამისად, სო ლებში 

დაახლოებით, თანაბრად ი რობენ, რომ 
პერსონალური მონა ემები მოპოვების, შე
ნახვისა და გასა აროებისგან და ული ან 
დაუ ველია, განსხვავებით თბილისისა და 
სხვა ალა ებისგან, სადა  დიდ ილად გო
ნიათ, რომ ისინი დაუ ველია  ოველი 10 
გამოკითხულიდან ს ეჭვი არ ეპარება პერსო
ნალურ მონა ემთა და ვის მნიშვნელოვნებაში 
( 1 )  მას უმნიშვნელოს უ ოდებს გამოკით
ხულთა მხოლოდ   
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ცხრილი N53 თ ვენი აზრით, რამდენად და ულია მო ალა ეების პერსონალურ მონა ემები უკანონოდ მოპოვების, 
შენახვისა და გასა აროებისგან

რამდენად 
და ულია 

პერსონალური 
მონა ემები

მოპოვებისგან შენახვისგან გასა აროებისგან

დ
ა

ულ
ია

დ
აუ

ვე
ლ

ია

არ
ვი

ი
მი

ჭი
რ

ს 
პა

სუ
ხი

დ
ა

ულ
ია

დ
აუ

ვე
ლ

ია

არ
ვი

ი
მი

ჭი
რ

ს 
პა

სუ
ხი

დ
ა

ულ
ია

დ
აუ

ვე
ლ

ია

არ
ვი

ი
მი

ჭი
რ

ს 
პა

სუ
ხი

თბილისი 2 11 2 12 2 12

ალა ი 22 2 2 2 2

სო ელი 7 2 2 2

ამური 20 2 7 21 1 21

სა ართველოს მოსახლეობის თით მის ნახე
ვარს ( ) არ ა ვს ამო ალიბებული აზრი 
იმასთან დაკავშირებით, პერსონალური მონა

ემების უკანონოდ შეგროვების, შენახვის ან 
გავრ ელების თვალსაზრისით მე ი სა რთხეა 
სა არო, თუ კერ ო სე ორში  პასუხის გა ემა 
უ რო მე ად უჭირთ სხვადასხვა ალა სა 
და სო ელში ( 0 ), ვიდრე თბილისში 

(2 )  გამოკითხულებს შორის, ვინ  მო ემულ 
კითხვას პასუხობს, ერ მე ია მათი ხვე
დრითი ილი, ვინ  ი რობს, რომ ეს სა
შიშროება თანაბრად არსებობს როგორ  სა
არო, ისევე კერ ო სე ორში ( 7 ), ვიდრე 

მათი, ვინ  ამ საშიშროებას ხედავს მხოლოდ 
რომელიმე მათგანში (შესაბამისად, 11  და 

)  

გრაფიკი N54 პირადად თ ვენ, სად უ რო მე  სა რთხეს ხედავთ პერსონალური მონა ემების უკანონოდ შეგროვების, 
შენახვის და გასა აროების თვალსაზრისით

14%

11%

50%

25%

11%

8%

31%

50%

9%

6%

31%

53%

11%

8%

37%

44%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

სა არო სე ორში

კერ ო სე ორში

სა არო და კერ ო სე ორში 
თანაბრად

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

კითხვაზე თუ რომელ ს ეროშია ველაზე 
დიდი სა რთხე პერსონალურ მონა ემთა 
უკა  ნონოდ შეგროვების, შენახვის და გასა ა
რო ების მხრივ, პირველ ოთხ ადგილს ინა

ილებენ  ალოვანი ს რუ ურები (2 ), სა
ინანსო საბანკო სე ორი (17 ), ინ ერნე  

სივრ ე  ეისბუ ი, ონლაინ შოპინგი და 
სხვა (12 ) და სა ელეკომუნიკა იო კო მპა
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კვლ
ევის შდ

ეგები

გრაფიკი N55 პირადად თ ვენ, რომელ სე ორში  ს ეროში ხედავთ მე  სა რთხეს პერსონალური მონა ემების 
უკანონოდ შეგროვების, შენახვის და გასა აროების თვალსაზრისით

ნიები (10 )  როგორ  თვისებრივმა კვლე
ვამ უ ვენა, სა ელეკომუნიკა იო კომპა
ნიების დასახელებისას რესპონდენ ებს 
მხე დ ველობაში ა ვთ როგორ  საუბრის მოსმე
ნის სა რთხე, ისე არასასურველი სარეკლამო 
სმს ები  შესაბამისი ს რუ ურების დასა

ხელების ენდენ ია მსგავსია დასახლების 
იპის მიუხედავად  მონა ემების ასაკობრივმა 

გაანალიზებამ კი უ ვენა, რომ ასაკის მა
ებასთან ერთად იკლებს ინ ერნე  სივრ ეში 

პერსონალურ მონა ემებთან დაკავშირებული 
სა რთხის ა მა (1 დან მდე)

37%

23%

14%

10%

10%

6%

8%

5%

5%

3%

4%

3%

3%

34%

18%

15%

11%

10%

5%

6%

6%

3%

4%

4%

3%

3%

1%

47%

19%

14%

11%

9%

8%

7%

6%

6%

4%

5%

3%

3%

2%

53%

24%

17%

12%

10%

8%

7%

7%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

46%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

ალოვანი ს რუ ურები (პოლი ია, 
პროკურა ურა)

სა ინანსო საბანკო სე ორი

ინ ერნე  სივრ ე ( ეისბუ ი, ონლაინ 

შოპინგი, სხვ )

სა ელეკომუნიკა იო კომპანიები

იუს ი იის სამინის რო და მისი ვეუ ებები

ანდა ვის სე ორი

ინ ერნე  სერვის პროვაიდერები

მედია საშუალებები

განათლების სე ორი

ადგილობრივი თვითმმართველობა

სავაჭრო ობიე ები

არმა ევ ული სე ორი

სადაზ ვევო სე ორი

არ ვი ი მიჭირს პასუხი
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თვისებრივმა კვლევამ უ ვენა, რომ სე  ო
რებს შორის, სადა   ველაზე მე ად არის 
პერსონალური მონა ემების უკანონოდ შეგ
როვების, შენახვის და გასა აროების სა
ში შროება, ენდენ იის სახით, სა არო სე

ორიდან ველაზე ა იურად ასახელებენ 
საბანკო სა ინანსო სე ორს და ანდა ვის 
და ესებულებებს, კერ ო ს რუ ირებიდან 
და არასამთავრობოებიდან კი  ირითადად, 

ალოვან უ ებებს და, ნა ილობრივ, ინ ორ
მა იას ანდა ვაზე და საბანკო სა ინანსო 
ს ეროში  საგულისხმოა, რომ სა არო უ ე
ბებში გამოკითხულები ა ნიშნულ სა
რთხეს მე ად ხედავენ კერ ო უ ებებში, 
ამბობენ რა, რომ მათ შეი ლება ბოლომდე 
„ვერ ვდებოდეს“ სახელმ ი ო რეგულირება, 
არასამთავრობო ორგანიზა იები და ბიზნესის 

არმომადგენლე ბი კი  იმ   გარემოებაზე  ამა
ხვილებენ  ურად ე ბას, რომ სახელმ ი ოს 
ბევრად მე ი ბერკე ი ა ვს პერსონალური 
ინ ორმა იის შესაგროვებლად და მისით 
მანიპულირებისთვის, თუმ ა, ამ მხრივ, 
არ  კერ ო სე ორს გამორი ხავენ  ამ
ბო ბენ იმასა , რომ ამ უკანასკნელზე პასუ
ხისმგებლობა მხოლოდ კერ ო კომპანიებს 
არ ეკისრებათ, რადგან მო ალა ეები  ზო
გ ერ ნებსით, ზოგ ერ კი უნებლიედ თან
ხმდებიან მათ მიერ შემოთავაზებულ პირო
ბებს, რითა  სახელმ ი ოსა  უზ უდავენ 
მათი პერსონალური მონა ემების და ვის ბერ
კე ებს  

„ მე მა ვს საუბარი ემი სამსახურის გად
მოსახედიდან გამომდინარე  პერსონალური 
მონა ემების და ვა არ არის პრობლემა იმ 
სა არო სამსახურებში, რომლებში  მუშაობენ 
კომპე ენ ური ადამიანები  მაგრამ მერ მუნეთ, 
რომ ხშირად დარ ვევა ხდება კერ ო სე ორის 
მხრიდან და არა სა არო და ესებულებების 
მხრიდან, ეს არის მნიშვნელოვანი  კიდევ 
ხაზს გავუსვამ, რომ როდესა  ორგანიზა იას 
პერსონალური მონა ემები ა ვს პირის, მას 
სახელმ ი ო ვე არ ი ავს  შემდგომში რა ა  
ბერკე ი კი ე ნება, მაგრამ გამხელისგან ვე არ 
ი ავს “ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოს არმომადგენელი

„ ანდა ვის სამინის რო ინ ორმა იის შენა
ხვის კუთხით არის სრული კა ას რო ა, დი ა
გნოზებიდან და ებული, არ ვი ი რითი დამ
თავრებული  ერთ ერთ ადამიანს, მოხუ  ალს 

სჭირდებოდა ინდივიდუალური დახმარება და 
მივმართე (სამინის როს)  მხოლოდ სახელი, 
გვარი, მისამართი, რა  მე ამ ალმა მომ ა და 
შე ობინება გავაკეთე ერილობითი  პასუხი 
მომივიდა, რომელი  ასე ი ებოდა  ამ ალის 
სახელი, გვარი, დიაგნოზი, ხოვრობს ა , 
არის ალადობის მსხვერპლი და დავი ებთ 
სა მის შეს ავლას  ანუ ინ ორმა ია, რო
მე ლი  ემთვის საერთოდ არ ი ო მნი
შვნელოვანი და ოველგვარი რ მუნების, 
ველა რის გარეშე ხელით დამიდეს ამ ადა

მიანზე  არასამთავრობო ორგანიზა იის 
არმომადგენელი

„სამ უხაროდ, მე ემი მრავალ ლიანი პრა
იკის სა უ ველზე მოგახსენებთ  ახლა, ამ 

უთში, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით 
და ულ სეგმენ ს არმოადგენს საბანკო 
სე ორი, მე მინახავს საკუთარი თვალით, 
სხვა ადამიანების მათ ანგარიშებზე გადა
რი ხვა გადმორი ხვების შესახებ მშვენიერი 
ამონა ერები უჭირავთ ისეთ ადამიანებს, 
რომლებსა  სამართლებრივი „მ რობა“ ა ვთ 
სუბიე თან “ ადგილობრივი თვითმმარ თვე
ლობის ორგანოს არმომადგენელი

„რა თ მა უნდა, ეს არის სამართალდამ ავი 
სის ემები, სადა  ვ ი რობ, რომ ველაზე 
სახი ათო  არის და ველაზე დიდი რა
ოდენობითა  ხდება პერსონალური ინ ორ
მა იის მოპოვება, დამუშავება, შენახვა  
ვ ი რობ, ანდა ვის ან სამედი ინო სერ
ვისების მიმართულებით არის გადასადგმელი 
ნაბი ები, რომ უ რო მო ესრიგებულად ხდე
ბოდეს პერსონალური მონა ემების და მუ
შავება და შეი ლება ეს ი ოს საბანკო სე

ორი  არასამთავრობო ორგანიზა იის 
ა რ მო მადგენელი

მოსახლეობისთვის პერსონალურ მონა ემთა 
უკანონოდ შეგროვებას, შენახვასა და გასა
აროებასთან დაკავშირებული ველაზე დიდი 

ზიანი გამოკითხულთათვის დაკავშირებულია 
მორალურ ზიანთან (27 ) და პირადი ხო
ვრებით დაშან ა ებასთან (2 ), ოველ 
მეხუთეს კი ეშინია, რომ ამ შემთხვევაში, 
სა რთხე ემუ რება მის ინანსურ რესურსს 
(20 )  ენდენ იის სახით, დასახელებული 
შესა ლო ზიანი უ რო მკა იოდ არის ა

მული თბილისში, ვიდრე სხვა ალა ებსა და 
სო ლებში  
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მირ ევნია ვი ო უსა რთხოდ, 
თუნდა  ამისთვის სახელმ ი ოს ემს 
შესახებ პერსონალური მონა ემების 

უკანონოდ მოპოვება, შენახვა ან 
გასა აროება დასჭირდეს

სახელმ ი ომ პა ივი უნდა ს ეს 
ემს პერსონალურ მონა ემს და არ 

უნდა დაარ ვიოს მათი შეგროვების, 
შენახვის და გასა აროების კანონიერი 

პირობები, თუნდა  უსა რთხოების 
და ვის მო ივით

არ ვი ი
მიჭირს პასუხი

თბილისი 7 7 1

ალა ი 12 0

სო ელი 11 2

ამური 10 2

ა არებულმა კვლევამ უ ვენა, რომ სა არ
თველოს მოსახლეობის 2  მოითხოვს, 
სახელმ ი ომ პა ივი ს ეს მათ პერსონალურ 
მონა ემს და არ დაარ ვიოს მათი შეგ
როვების, შენახვისა და გასა აროების პი
რობები, თუნდა  უსა რთხოების და ვის მო

ივით ( )  განსაკუთრებით რადიკალური 
თბილისის მოსახლეობაა, სადა  ოველი  გა

მოკითხულიდან  ს ორედ ასე ი რობს (7 )  
შესაბამისი მა ვენებელი ს შეადგენს სხვა 

ალა ებისა და ს სო ლების შემთხვევაში  
უსა რთხოების მო ივით პერსონალური მო
ნა ემების უკანონოდ მოპოვებას, შენახვას 
და გასა აროებას დასაშვებად ოველი 10 
გამოკითხულიდან მხოლოდ 1 მიი ნევს (10 )  

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო
კითხულები, რომლები  პერსონალური 
მო  ნა ემების შეგროვების შენახვისა და 
გა სა აროების პრობლემებზე ალოვან უ
ებებში საუბრობენ, მუდმივად ახსენებენ  

მი ურადების და არული ანა ერების 
თემას, ასევე ეჭვმი ანილთან დაკავშირებით 
ინ ორმა იის გაზიარების შემთხვევებს მე
დიასთან მანამ, სანამ მისი ბრალეულობა 
დადგენილი არ არის  განსაკუთრებით ეს 
არასამთავრობო ორგანიზა იებზე ით მის, 
რომლებსა  პრო ესიულად მე ი შეხება 
ა ვთ საკითხთან  ზოგიერთმა გამოკითხულმა 
განმარ ა, რომ პერსონალური მონა ემების 
უკანონო გასა აროება შეი ლება ი ოს არა 
მიზანმიმართული, არამედ თანამშრომლების 
არაკომპე ენ ურობით გამო ვეული, ირი
თადად, კერ ო ს რუ ურებში მაშინ, როდესა  

ალოვან უ ებებს, ხშირად, პირდაპირ მი
ა ერენ უსა რთხოების მო ივით რა  შე
ი ლება მე ი ინ ორმა იის შეგროვებას, 
რა  შემდეგ შეი ლება კონკრე ულ პირებზე 
ზეგავლენის ბერკე ად ი ეს  სხვა სა არო 
უ ებებთან დაკავშირებით გაიხსენეს შემ
თხვევები სასამართლოში  კი, როდესა  
მოხ და გადა ვე ილების გასა აროება 
სათა ნადო „დაშ რიხვის“ გარეშე (რასა  
მიუ ე ბლად თვლიან) ან როდესა  მოსა
მართლემ პრო ესზე გაასა აროვა პირის 

არა რადი იული სე სუალური ორიენ ა იის 
შესახებ ინ ორმა ია  ახსენეს შესაბამისი 
შემთხვევა ანდა ვის და სო იალური უზ
რუნველ ო ის სამინის როში , სადა  ზო
გიერთი არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არ მომადგენლის აზრით, სხვადასხვა პირე
ბის სო იალური მდგომარეობის შესახებ 
ინ ორმა იის გა ვლა შეი ლება ხდებოდეს 
სხვა თანამშრომლების თანდას რებით  

„სამართალდამ ავი ორგანოები მუდმივად 
უსა რთხოების ინ ერესებიდან გამომდინარე 
იმაზე აპელირებენ, რომ რა  შეი ლება მე ი 
პერსონალური მონა ემი უნდა მოიპოვონ, 
ამი ომ ამ ნა ილში არ ვ ი რობ, რომ 
მშვიდად უნდა ვი ოთ  პირი ით, ალიან ბევრი 
გამო ვევა არსებობს  არასამთავრობო 
ორგანიზა იის არმომადგენელი

„კერ ო ს ორს არ უნდა ონდეს ამის 
(ინ ორმა იის გასა აროების) ინ ერესი  ვერ  
ე ნება იმი ომ, რომ თუ მსგავსი შემთხვევა 
გამოვლინდა, პირდაპირი დარ მაა კერ ო 
კომპანიის იმი ზე  მით უმე ეს, ბანკის მთავარი 
ა ივი რეპუ ა იაა და თუ ამას რამე დაემუ რა 
და რამე შეეხო  ამას არავინ გააკეთებს  
კერ ო ბიზნესის არმომადგენელი
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თავად სხვადასხვა სა არო უ ების არ
მომადგენლებმა განმარ ეს, რომ ისინი აგ
რო ვებენ პერსონალურ მონა ემებს იმდენად, 
რამდენადა  ეს მოსახლეობისთვის სხვადახვა 
სახის მომსახურების გასა ევად არის სა ჭირო  
შესაბამისი მონა ემების გარეშე შე უ ლებე
ლია სათანადო გადა ვე ილების მი ება, 
მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმარ თვე
ლობის ორგანოებში, სო იალური მომსა
ხურების სააგენ ოსა და სა ართველოს 
შრო მის, ანდა ვისა და სო იალური უზ რუ
ნ ველ ო ის სამინის როს სხვადახვა ერ
თეულებში, პროკურა ურაში  ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებში გამო
კითხულმა სა არო მოხელეებმა განმარ ეს, 
რომ დასახელებული ინ ორმა ია გროვდება 
მხოლოდ აუ ილებლობიდან გამომდინარე, 
მესამე მხარისთვის კი მისი გადა ემა არ ხდება, 
თუ არ არსებობს ამ უკანასკნელის თანხმობა  
პროკურა ურა აგროვებს პერსონალურ მო
ნა ემს გამო იების პრო ესში  შრომის, 
ან  მრთლობის და ვისა და სო იალური 

უზ   რუნველ ო ის სამინის როს, მუშაობის სპე
ი იკიდან გამომდინარე (სი არიბის ზ ვარს 

მი მა მ ო თა დახმარება, სა ოველთაო 
ანდა ვის პროგრამა, სხვა), გამუდმებით 

უ ევს ინ ორმა იის გა ვლა სამო ალა ო 
რეეს რთან, შინაგან სა მეთა სამინის როსთან, 
სა არო რეეს რთან და სხვა, თუმ ა ისევ და 
ისევ, მომსახურების გა ევის მიზნით  სა არო 
მოხელეების აზრით, შესა ლოა, ერთეული 
მო ალა ეები გამოხა ავდნენ უკმა ო ილებას 
პერსონალური მონა ემების შეგროვებასთან 
დაკავშირებით, თუმ ა ამას არ ა ვს მა სო
ბრივი ხასიათი  ამასთან, პერსონალური 
მონა ემების შესახებ ინ ორმირებულობის 
დონე იზრდება და თავად სა არო სე ორის 

არმომადგენლები  დილობენ, რა  შეი
ლება რთხილად მოეკიდონ ა ნიშნულ 

ინ ორმა იას  სასამართლოს შემთხვევაში , 
ა ინიშნა, რომ გადა ვე ილებები, ირი
თადად „იშ რიხება“, 2017 ლიდან კი ამო
მედდება სპე იალური პროგრამა, რომე ლი  
ავ ომა ურად დაშ რიხავს ველა გადა
ვე ილებას  

„ ვენ გვჭირდება ალიან დიდი შრომა, რადგან 
თუ რამე მონა ემი არსებობს ანდა ვასთან 
დაკავშირებით, ვენ ვამუშავებთ  ასევე სო

იალური სააგენ ოს ბაზებთან გვა ვს ლე
გი იმური ვდომა  რეალურად მათ შესახებ 

ინ ორმა იას ავ ომა ურად ვ ვლით ერ
თმანეთში, ეს შეი ლება ასევე ი ოს იუს ი

იის სახლის, სამო ალა ო რეეს რის 
ბა  ზები დაბადების და გარდა ვალების დასა
დგენად  ვენ ვ ვლით ინ ორმა იას ასევე 
სამო ალა ო სერვისების განვითარების 
სააგენ ოსთან და სა ინანსო უ ებებთან 
შემოსავლების კუთხით ვთანამშრომლობთ, 
პენსიებისთვის, სო იალური დახმარების რე
გის რირებისთვის  თუ კი რაიმე იპის ინ

ორმა იაა, ველა ბაზასთან ლეგი იმური 
ვდომა გვა ვს და ვამუშავებთ სო იალური და 
ანდა ვის სერვისების შეთავაზების მიზნით  
სა არო უ ების არმომადგენელი

„გადა ვე ილებები რომ ავი ოთ, ვენთან 
ველანაირი (სასამართლო) გადა ვე ილება 

დაშ რიხული სახით გაი ემა, გარდა იმ შემ
თხვევისა, თუ მხარე არ ხარ   ამ ლიდან 
პროგრამა ავ ომა ურად დაშ რიხავს ვე
ლა გადა ვე ილებას, რომელი  გამოსა
ვე ნებლად გავა საი ზე  რო ა ეს პროგრამა 
გამო ვე ნდება, ინ ორმა ია ისე ი ნება 
დაშ რიხული, რომ ნებისმიერი პირადი, 
პერსონალური მონა ემი, ირითადად, სა
ხელი, გვარი, პირადი ნომერი იგულისხმება 
ან სხვა პერსონალური მონა ემი, რომელი  
კანონითაა განსაზ ვრული, დაიშ რიხება ისე, 
რომ ართო მასებისთვის ეს ხელმისა ვდომი 
არ ი ოს  სა არო უ ების არმომადგენელი  

პროკურა ურასთან დაკავშირებით გამო კი
თხულებმა განმარ ეს, რომ მას ორი იპის 
ინ ორმა იის შეგროვება შენახვა უ ევს  
პირველი ეს არის ინ ორმა ია ზოგადი ს ა

ის იკისთვის, ანალი იკური მიზნებისთვის 
(რამდენ ადამიანზე დაი ო დევნა, რამდენის 
მიმართ გამოი ენეს ა მკვეთი ონის იება, 
რამდენი ადამიანის მიმართ დადგა განა ენი, 
სხვა)  დასახელებული მონა ემი და ლილია 
პერსონალური ინ ორმა იისგან, რადგან 
ეს საერთო ს ა ის იკისთვის უმნიშვნელოა  
მეორე იპის  იდენ ი ი ირებული ინ ორ
მა იის დიდი ნა ილი გროვდება გამომ ი
ებელთან  ინ ორმა ია მას გამო იების ა
რმოებისთვის სჭირდება, თუმ ა შესა ლოა, 
გარკვეული იპის ინ ორმა იის შეგროვების 
მიზანშე ონილებასთან დაკავშირებით ი ოს 
აზრთა სხვადასხვაობა  მოსამართლე ი
რობ დეს, რომ მოთხოვნილი პერსონალური 
ინ ორმა იის ნა ილი  მაგალითად, ო ახის 
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ევრებზე  ზედმე ია და ამდენს სა მე არ 
საჭიროებს, პროკურა ურა კი დარ მუნებული 
ი ოს შესაბამისი მონა ემების შეგროვების 
აუ ილებლობაში  

„სასამართლო აპრო ეს ებს ხანდახან, რა
ომ მოგა ვთ ო ახის ევრების მონა ემები 

და ონების შესახებ ნობები, როდესა  მე 
ა მკვეთი უნდა შევუ არდო ამ პირს და მე ეს 
არა ერში მჭირდებაო  ესე  ალბათ სამს ელო 
თემაა და დასახვე ია, რამდენად უნდა შეა
გროვოს გამომ იებელმა ეს ინ ორმა ია არა 
მხოლოდ ამ პირზე, არამედ ო ახზე, თუმ ა 
რთული გასამი ნია იმი ომ, რომ პრა იკაში  
ხშირია შემთხვევები, როდესა  მე ემს სახელზე 
არა ერი მა ვს, მაგრამ იმი ომ არ მა ვს, რომ 
ეს დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ონება 
სხვაზე მა ვს გადა ორმებული  პრა იკაში, 
როდესა  ეს სისხლის სამართლის სა მეს 
ეხება, ო ა რთულია ზ ვარის გავლება  სა
არო უ ების არმომადგენელი

რა  შეეხება სა არო ინ ორმა იის გა ემას 
სა არო და ესებულებებიდან (რასა  მათი 

არმომადგენლების თ მით, ირითადად, 
არა სამთავრობო სე ორი ითხოვს), მათმა 

არმომადგენლებმა ა ნიშნეს, რომ  სა არო 
და ესებულებები „შ რიხავენ“ პერსონალურ 
ინ ორმა იას, თუ ის ხვდებათ სა არო 
დოკუმენ ებში და ისე ა ვდიან მათ ან თუ 
პირის თანხმობა არსებობს, შესა ლოა პერ
სონალური მონა ემითა  გაუზიარონ მესამე 
პირს უ ებას  თუმ ა, კვლევამ უ ვენა, რომ 
ზოგ ერ ა ნიშნულ უ ებებს უჭირთ იმის 
განსაზ ვრა, როდესა  სა მე სა არო მოხელეს 
ეხება, სად მთავრდება სა არო ინ ორმა ია 
და სად ი ება მის შესახებ პერსონალური 
მონა ემები  საზოგადოდ, კვლევამ გამო
ავლინა სა არო და ესებულებების (განსაკუთ
რებით, ადგილობრივი თვითმმართველობე ბის) 
ერთგვარი უკმა ო ილება არსამთავ რო ბო
ებით, რომლები  მუდმივად ითხოვენ რა ა  

იპის სა არო ინ ორმა იას  

„თუ რაიმე სა არო ინ ორმა იას ითხოვენ 
შესაბამისი უ ებები ან პირები, ა  უშუალოდ 
დოკუმენ ა იის გა ემის შემთხვევაში გადის 
მკა რ ილ რს კონკრე ული დოკუმენ ი, 
სადა  შესა ლებელია ი ოს პიროვნების პე

რ სონალური მონა ემი  ეს იშ რიხება, რო
გორ  ესი და გადის ისე დოკუმენ ი, რომ 
პიროვნების იდენ ი ი ირება ვერ მოხერხდეს 
ან მეორე შემთხვევაში, თუ პიროვნების თა
ნხმობა გაა ნია სუბიე ს, რომელმა  მო
გვმართა რაიმე ინ ორმა იის გა ემასთან 
დაკავშირებით, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია, 
თუ პერსონალურ მონა ემებს შეი ავს და 
არის პირის თანხმობა, ვენ გავ ემთ სა ა რო 
ინ ორმა იას  ადგილობრივი თვითმმარ თვე
ლობის ორგანოს არმომადგენელი

„არასამთავრობო ორგანიზა იები, რომლები  
ა იურად პოლი იკურ სა მიანობაში არი

ან ართულები და ითხოვენ ხოლმე, ხშირ 
შემთხვევაში, პიროვნების შესახებ დანი
შვნიდან გათავისუ ლების დ ემდე მის მიმართ 
ინ ორმა იას  პრემიასთან დაკავშირებით, 
დის იპლინასთან დაკავშირებით  ანმრთე
ლობასთან დაკავშირებით, ნარკოლოგიურ 
მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინ ორ
მა იებს და ვენ ა ედან ვარ ევთ, რომელი 
შეი ლება მას გადაე ეს და რომელი  არა  
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგა

ნოს არმომადგენელი

„მე ვთვლი, რომ იმ გზაზე, რასა  პერ
სონალური ინ ორმა იის და ვა ვია, სა
კა ნონმდებლო მო ესრიგების დროს, აუ ი
ლებლად უნდა ი ნეს  დაკონკრე ებული და 
და ო ილი თემა, კონკრე ულად რა შეი

ლება პერსონალურ ინ ორმა იას განე
კუთვნოს და რისი გასა აროება არ ი ოს 
დასაშვები და შესა ლებელი იმ პერ სონის 
კანონიერი თანხმობის გარეშე “ ადგი ლობ
რივი თვითმმართვეობის ორგანოს არმო
მადგენელი

გამოკითხული სა არო უ ებების არმო
მადგენელთა განმარ ებით, პერსონალური 
მონა ემების შეგროვების, შენახვისა და 
გასა აროების ესებს არეგულირებს კა ნო
ნი პერსონალურ მონა ემთა და ვის შე სახებ 
და ზოგადი ადმინის რა იული კო დე სი, 
რომლებსა  ისინი ი ავენ  ამას ემა ება 
ზოგიერთ უ ებაში არსებული შიდა რეგუ
ლა იები ბრ ანებები  

რა  შეეხება პერსონალური მონა ემების შეგ
როვებას, შენახვასა და გასა აროებას კერ ო 
სე ორში, ორგანიზა იებმა, რომლებში  
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ინახება პერსონალურ მონა ემები (ბანკები, 
სადაზ ვევო კომპანიები, სამედი ინო კლი
ნიკები, იჭური კავშირგაბმულობის კომ
პანიები) განმარ ეს, რომ შესაბამისი ინ ო
რმა იის შენახვა ხდება მკა იოდ მათ 
მიერ შეთავაზებული სერვისების აუ ილე
ბლობიდან გამომდინარე და მათთან მო
პ რობას კანომდებლობა არეგულირებს    
ბან კების შემთხვევაში ეს ეროვნული ბანკის 
რე გულა იები და შიდა განა ესია (რომელი  
არსებობდა პერსონალურ მონა ემთა 
შესახებ კანონის მი ებამდე )  სადაზ ვევო 
კომპანიები და სამედი ინო და ესებულებები 
ხელმ ვანელობენ პერსონალური მონა ე
მების და ვის შესახებ კანონით, რომელზე  
შეი ლება აგებული ი ოს მათი შიდა განა ესი  

იჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებისთვის 
კი ეს არის ელეკომუნიკა იის ბიზნესის 
სპე ი იკით გათვალის ინებული რეგულა

იები, რომლები  ასახავს, როგორ  ადგი
ლობრივ საკანონმდებლო მოთხოვნებს, ასევე 
საერთაშორისო გამო დილებას  

ბანკების არმომადგენლებმა განმარ ეს, 
რომ ხელშეკრულებით არის რეგულირებული 
ის შემთხვევები , როდესა  მესამე პირს კომ
პანიას გადაე ემა კლიენ ის პერსონალური 
მონა ემები (მაგ  გაპრობლემებული სესხის 
შემთხვევაში) და ეს უკანასკნელნი ამის თაობაზე 
ინ ორმირებულები არიან  ისინი არ უარ ო ენ, 
რომ სის ემაში პერსონალური მონა ემების 
და ვის თვალსაზრისით არსებობს ხარვეზები 
(თავად ბანკებმა გაიხსენეს მათი და არიმების 
შემთხვევები ), თუმ ა ისინი დილობენ, და
ი ვან პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორის რეგულა იები და სათანადოდ 
მოახდინონ არაკეთილსინდისიერებაში შემ

ნეული თანამშრომლების სან ირება  მე
ი , ერთ ერთი გამოკითხული ბანკის არმო

მადგენელმა ა ნიშნა, რომ „კრედი  ინ ოში“ 
და მოვალეთა რეეს რში  კი ინ ორმა იას 
პო ენ იურ კლიენ ზე მისი თანხმობის შემდეგ 
ამო მებენ, რასა  ის ერილობით ადას ურებს  
თავის მხრივ, ამის აუ ილებლობას კი იმით 
ასაბუთებენ, რომ კლიენ ის ის ორია მასზე 
მორგებულ შეთავაზებას განსაზ ვრავს  ამავ
დროულად, ბანკების არმომადგენლები გან
მარ ავენ, რომ სე ორში ბევრად ნაკლებად 
დარეგულირებულია მიკროსა ინანსო ინ
ს ი უ ების სა მიანობა, რომლებსა  პრა 

იკულად, იმავე ინ ორმა იაზე მიუ ვდე ბათ 
ხელი, რაზე  ბანკებს  რა  შეეხება პერ

სონალური მონა ემების მესამე მხარისთვის 
გადა ემას, ბანკები ასეთად „კრედი  ინ ოს“ 
და მოვალეთა რეეს რს ასახელებენ და 
ა ნიშნავენ, რომ ამ იპის ინ ორმა იის 
გა ვლა მათი სა მიანობისთვის არის მნიშვნე
ლოვანი  კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესა  
ბანკები პერსონალურ მონა ემს გას ემენ, სა
სამართლო გან ინებაა  

„კერ ო სე ორი არის ალიან პრობლური იმ 
მხრივ, რომ კი ბა ონო, ბანკები, მაგრამ ეს 
საბანკო სე ორი არის რეგულირებული ს ერო 
და არის რამდენიმე ბანკი ვე ანაში  არის 
სხვა კერ ო სუბიე ები უამრავი, რომლები  

ლობენ უამრავ პერსონალურ მონა ემს 
და ამუშავებენ არადანიშნულებისამებრ  
მათ შორის, მიკროსა ინანსოები გნებავთ, 
თუ სხვა ორგანიზა იები  კერ ო ბიზნესის 

არმომადგენელი

„ბანკი არის უდიდესი და ესებულება, სადა  
ხდება პერსონალური მონა ემების დამუშავება, 
ო ონდ კლიენ ის პროდუ ის და სერვისის 
შეთავაზების აუ ილებლობიდან გამომდინარე  
დამუშავება ხდება სესხის გა ემის მომენ ში, 
დეპოზი ის გახსნის მომენ ში, გადარი ხვების 
მომენ ში და ა შ   ამ საკითხის შესახებ 
ინ ორმირებულია კლიენ ი  თავის დროზევე 
ვა ნობთ პერსონალური მონა ემების 
დამუშავების რეგულა იებს და ვა ერინებთ 
ხელს, რომ იგი ინ ორმირებული ი ოს, რომ 
მისი მონა ემები მაგ  სესხის გაპრობლემების 
შემთხვევაში გადაე ემა სესხის ამომ ებ 
კომპანიას  ანუ მისი ინ ორმა ია გადაე ემა 
და მერე მიდის სასამართლოში და ამის შე
სახებ ის ინ ორმირებულია  კერ ო ბიზნესის 

არმომადგენელი

სამედი ინო და ესებულებები აგროვებენ ამ
ბულა ორიულ და ს ა იონარულ დოკუმენ ებს 
და ა არმოებენ ვიდეოგადა ებას, რომლის 

არმოებას და განსაზ ვრული ვადით შენახ
ვას კანონი ავალდებულებს  ინ ორმა იას 
მესამე პირს გადას ემენ მაშინ, როდესა  ამას 
ითხოვს სასამართლო ან არსებობს თავად 
პა იენ ის თანხმობა, თუმ ა ამ პრო ესში 
პრობლემებზე საუბრობენ  სამედი ინო ა
ნა ერს ითხოვს პოლი ია ან ო ახის ევრებს 
არ ესმით, რა ომ არ შეუ ლიათ მიი ონ ინ

ორმა ია ახლობლის ანმრთელობის 
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მდგო მარეობაზე (მათ შორის, ელე ონით)   
მე ი , ერთ ერთ სამედი ინო კლინიკაში გან
მარ ეს, რომ პა იენ ი იმაზე თანხმობაზე  
კი ა ერს ხელს, რომ სა არო სივრ ეში, სა
და  მას ო ნა მოუ ევს, ვიდეოგადა ება 
მიმდინარეობს  სამედი ინო ანა ერები ინა
ხება სადაზ ვევო კომანიებში , რა  ასევე 

ინას არ შეთანხმებულია ხელშეკრულებით 
კომპანიასა და კლიენ ს შორის  

„ავ ოსაგზაო შემთხვევა თუ მოხდა ან რა ა  
დანაშაულებრივი მედების შედეგად არის 
ანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებული 

და ამის მერე არის ვენთან გადმო ვანილი, 
ოველთვის მო ვება ხოლმე გამომ იებლები 

და ითხოვენ მერე სამედი ინო ანა ერს  
სამედი ინო ანა ერებთან დაკავშირებით, 
მესამე პირისთვის გადა ემა არ შეი ლება, 
თუ სასამართლო არ დამავალდებულებს, 
რომ გადავ ე  როდესა  ამაზე ვეუბნებოდით 
უარს პა იენ თან დაშვებაზე, ი ო მთელი 
რიგი პრობლემები  ეს ვენ მოვაგვარეთ იმით, 
რომ პა იენ ი როდესა  შემოდის კლინიკაში, 
მისგანა  ვი ებთ ერილობით თანხმობას  თუ 
ეს თანხმობა გვა ვს, გავ ემთ დოკუმენ ა იას “    
კერ ო ბიზნესის არმომადგენელი

„სამედი ინო და ესებულებებში არის ხოლმე 
მომართვიანობა გარეშე პირებიდან  შეი ლება 
ი ოს ო ახის ევრი ან სულ გარეშე პირი  
მესამე პირის ადვოკა ი ითხოვს პა იენ თან 
მიმართებაში და ული ინ ორმა იების მო

ოდებას  ეს ინ ორმა იაა ის, მაგალითად, 
რა ომ მომართა, რა დიაგნოზი დაესვა და ა შ  
ამ მხრივ მე, როგორ  იურის ი, სამედი ინო 
და ესებულების იურის ი, ვარ შეუვალი  არ 
შეი ლება ამ პერსონალური მონა ემების 
გა ემა სხვა პირზე, არ  მის მეუ ლეზე, არ  
მის შვილზე  არ შეი ლება მისი თანხმობის 
გარეშე “ კერ ო ბიზნესის არმომადგენელი

გამოკითხულ იჭური კავშირგაბმულობის 
კო მ პანიებში ასევე განმარ ეს, რომ ისინი 
აგროვებენ სა მიანობისთვის აუ ილებელ 
მო მხმარებელთა პერსონალურ მონა ემებს, 
რომელთა დამუშავება და შენახვა მკა რად 
რეგულირდება პრო ედურების შესაბამისად  
მათი ინ ორმა იით, მონა ემების დამუშავების 
და შენახვის მა ალი ს ანდარ ები მათ მა

სიმალურად ი ავს არასან ირებული გამ ა
ვნებისგან  ერთ ერთ გამოკითხულ მობილურ 
ოპერა ორს ავს პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის ო ი ერი  შესაბამისი პუნ ები 
გათვალის ინებულია ორმხრივი სააბონენ ო 
ხელშეკრულების ხელმო ერისას, რომელზე 
თანხმობასა  ორივე მხარე ადას ურებს  

იჭური კავშირგაბმულობის კომპანიები 
პერ სონალურ მონა ემებს მესამე პირს გა
დას ემენ იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს  
(1) ავ ორიზებული ორგანოების მხრიდან 
პერსონალური ინ ორმა იის გადა ემის 
შესახებ მოთხოვნის სა უ ველი  (2) მესამე 
მხარე, რომელი  არმოადგენს იჭური კავ
შირგაბმულობის კომპანიის  კონ რა ორს, 
რომელთანა  ოპერა ორი ა ორმებს მო ნა

ემთა დამუშავების, და ვისა და გაუმ ავ
ნებლობის შესახებ ხელშეკრულებას  ეს 
უკანასკნელი, რესპონდენ ების განმარ ებით, 
ო ილა მომხმარებელთა უკმა ო ილების 

სა უ ველი, რომლები  არასასურველ მოკლე 
ე ს ურ შე ობინებებს ი ებდნენ, თუმ ა 

პრობლემა რამდენადმე მოაგვარა   
უნ იის გამო ენების შესა ლებლობის 

გა ე ნამ  შესაბამისი სირთულის (არასა
სურველი სმს ების მი ება) გა ენას იჭური 
კავშირგაბმულობის კომპანიების არმო მადგე
ნლები იმით ხსნიან, რომ მომხმარებლები 
ხელშეკრულების გა ორმების პრო ესში თა
ვად ი ლევიან მათი მონა ემების შესაბამის 
დამუშავებაზე  თანხმობას, თუმ ა ამას არ ვერ 
ა ნობიერებენ   

„ ვენი კომპანია აგროვებს აბონენ ის შესახებ 
ინ ორმა იას პირადი ნომრის, ელე ონის 
ნომრის, მისამართის, სახელის და გვარის 
სახით  ასევე ვაგროვებთ ნებისმიერ იმ 
ინ ორმა იას, რომელი  კომუნიკა იასთან 
არის დაკავშირებული, მაგალითად, ელე

ონის მაიდენ ი ი ირებელი მონა ემები  
ანუ ნებისმიერი აბონენ ისთვის გა ეული 
მომსახურებისთვის რომ ი ოს ზუს ი ინ

ორმა ია, რომ ნებისმიერს ონდეს უ ლება 
ნებისმიერ დროს მოითხოვოს თავის შესახებ 
ინ ორმა ია  ასე უ რო რომ გავამარ ივოთ 
მათთან ურთიერთობა  შეგროვება ხდება 
გა იდვების ო ისში, ი  ე რება სა უ ველი 
მონა ემების შეგროვებას, შემდეგ არის 
ერთიანი მონა ემთა ბაზა, რომელი  ვენი 
კონ როლის ვეშ არის და მკა რად და ულია  
კერ ო ბიზნესის არმომადგენელი   
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„პირდაპირი მარკე ინგის საშუალებებს 
ვე  ნი აბონენ ების ელე ონის ნომ რებს 

(გადავ ემთ)  შესაბამისად, ხელშეკრუ
ლე  ბა შია გა ერილი, ზოგად მონა ემებში, 
რომე ლზე  აბონენ ი ინ ორმირებულია და 
თანხმობას გვა ლევს, რომ ვენ კონ რა ორ 
პირებს გადავ ეთ ეს ინ ორმა ია მათი 
ნომრების შესახებ  არა დე ალური ინ ორ
მა ია კონკრე ულად ამ ნომრის უკან ვინ 
დგას, არამედ ნომრებზე ზოგადად  თუმ ა ა 
ამასთან მიმართებაში ვენ მაინ  გავაკეთეთ 
შესაბამისი მედებები, რომ ვენ ნებისმიერ 
აბონენ ს ა ვს უ ლება, გააუ მოს ეს მარ
კე ინგული მიზნებით გამოსა ენებლად  კერ

ო ბიზნესის არმომადგენელი  

ერთი ერთი გამოკითხული იჭური კავშირ
გაბმულობის კომპანიის არმომადგენელმა 
შემდეგზე გაამახვილა ურად ება  ელე

ონის ურდობის დროს დამნაშავის იდე
ნ ი ი ირება გართულდა, რადგან საკო
მუნიკა იო კომპანიები ინ ორმა იას იმის 
თაობაზე, აირთო თუ არა მობილური ე
ლე ონი და სად, გას ემენ მხოლოდ სა
სამართლოს გან ინების სა უ ველზე  მაგრამ 
შესაბამისი გან ინება, როგორ  ესი, არ 
არსებობს, რადგან ელე ონის ურდობა 
არ არის მ იმე კა ეგორიის დანაშაული  
რესპონდენ ების აზრით, ამას იხში შე ავს 
პრო ესი  

საგულისხმოა, რომ სხვადასხვა ბიზნესის 
არმომადგენლები საუბრობენ არა მხოლოდ 

მათი რეგულა იის, არამედ ერთეული თა
ნამშრომლების კეთილსინდისიერებაზე, რომ
ლებმა  შეი ლება ბორო ად ისარგებლონ 
პერსონალურ მონა ემებზე ვდომით, თუმ ა 
თანამშრომლების მონი ორინგი, რომ ლე
ბსა  ა ვთ ვდომა პერსონალურ ინ ორ
მა იაზე, მათი სა მიანობის ნა ილია  ი
ჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებში კი 
თანამშრომლების დიდ ნა ილს გაუვლია სა
ვალდებულო რენინგები  პერსონალურ მო
ნა ემთა და ვის შესახებ  

პერსონალური მონა ემების შეგროვებასთან 
დაკავშირებით საინ ერესო მოსაზრება გა
მოთ ვა ერთ ერთ სა არო უ ებაში გამო
კითხულმა რესპონდენ მა  მისი აზრით, დე
კლარა ია, რომელსა  სა არო მოხელეები 
ავსებენ, შეი ლება მე ად მო ვლადად ა

ევდეს მათ პერსონალური მონა ემებით ბო
რო ად სარგებლობის მიმართ ვეულებრივ 
მო ალა ეებთან შედარებით  სა მე ეხება 
არა დეკლარა იის შევსების თავად ა ს, 
არამედ დეკლარა იის შინაარსს, რომელი  
პერსონალურ  მონა ემს ითხოვს არა მხო
ლოდ სა არო მოხელეზე, არამედ მისი 
ო ახის ევრებზე , რომლები  თავად არ 
არიან სა არო მოხელეები  ამავდროულად, 
შეგროვებული ინ ორმა ია ალიან დე ა
ლურია (მაგალითად, მ ლობელობაში არსე
ბული ბინების მისამართები)  

„სა არო მოხელეების პერსონალური მონა
ემები, ემი აზრით, ამ ვე ანაში ველაზე 

ნაკლებად არის და ული იმი ომ, რომ შევავსე 
დეკლარა ია, რომელი  არის სა არო, სადა  
მთხოვეს, რომ შემევსო მთელი ემი ო ახის 

ევრების ონება, მონა ემები, რა მან ანები 
ავთ, სად ხოვრობენ  სა არო მოხელის 

მონა ემი  უნდა ი ოს და ული  მე თანახმა 
ვარ, შევავსო დეკლარა ია, სადა  მივუთითებ, 
რომ მე მ ონდა ონება თანამდებობაზე 
დანიშვნამდე 1000 ლარის ოდენობით, ახლა 
0 000 ლარი, პირობითად, მაგრამ ბინები რა 

მისამართზე მა ვს და რა მან ანები მ ავს და 
დედა ემი ვინ არის და მამა ემი ვინ არის  
თან მარ ო ემი კი არა, იმ ემი ო ახის 

ევრის უ ლება  იზ უდება “ სა არო უ ების 
არმომადგენელი

კვლევის მიმდინარეობისას მოსახლეობას 
დაუსვეს კითხვები, რომელთა მიზანი ი ო 
გაეგო, რამდენად რთხილია თავად მო
სახლეობა საკუთარი პერსონალური მონა

ემების გასა აროებასთან მიმართებაში  
სა ინ ერესოა, რომ გამოკითხულთა 72 ის 
გან ხადებით, ნებისმიერ ხელშეკრულებაზე 
ხელის მო ერამდე, მას და ვრილებით 
ე ნობა  2  კი ამბობს, რომ აკვირდება, 
არის თუ არა ხელშეკრულებაში პუნ ი პერ
სონალური მონა ემებით სარგებლობის შე
სახებ  იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებაში 
მსგავსი პუნ ია მო ემული, რესპონდენ თა 

 ირ მუნება, რომ მას ხელს არ ა ერს
ხელს არ მოა ერდა  იმ შემთხვევაში, თუ 
რაიმე ორგანიზა ია ითხოვს პერსონალურ 
მონა ემებს, გამოკითხულთა  ამბობს, რომ 
ინ ერესდება, თუ რა მიზნით ხდება ა ნიშნული 
ინ ორმა იის შეგროვება
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კვლ
ევის შდ

ეგები

გამოკითხულთაგან 7 0  არ ახორ იელებს 
სხვადასხვა ინ ერნე  ოპერა იას, რომლები  
პო ენ იურად შეი ლება დაკავშირებული 
ი ოს პერსონალური მონა ემების უკანო
ნოდ გამო ენებასთან გასა აროებასთან  
მათ შო რის კი, ვინ  შესაბამის ოპერა იებს 
ახორ  იელებს, დაახლოებით, თანაბარი რა
ოდენობა ა ნიშნავს, რომ ი ენებს კონ ი
დენ იალობის პარამე რებს, მათით სარ
გებლობას სასარგებლოდ თვლის და 
ა ნობიერებს, რომ მის მიერვე ინ ერნე  
სივრ ეში პერსონალური ინ ორმა იის გან
თავსება შეი ლება სა რთხის შემ ველი 
ი ოს ( 1 )  იმათთან შედარებით, ვინ  
ზემოთ დასახელებულ კითხვებს უარ ო ითად 
პასუხობს ან უჭირს პოზი იის გამოხა ვა 
( 0 2 )  მთლიანობაში დაახლოებით, 
ო  ველი მესამე გამოკითხული მიუთითებს 

კონ იდენ იალობის პარამე რების გამო
ენებასა და მათ მნიშვნელობაზე პერსო

ნალური მონა ემების და ვის თვალსაზრისით, 
ასევე იმაზე, რომ თუნდა  საკუთარი ად
გილსამ ო ელის მითითება სო იალურ სე
ლში შეი ლება ზიანის მომ ანი ა მო ნდეს  

მათ შორის, ვინ  სარგებლობს სო იალური 
სელებით ან ახორ იელებს სხვადასხვა ინ
ერნე  ოპერა იას, სხვის შესახებ ინ ო

რმა იის ( ო ო, ადგილსამ ო ელი და სხვა) 
სო იალურ სელში გაზიარებისას, ნახევარზე 
ნაკლები სთხოვს ნებართვას იმ პირს, რომლის 
პერსონალურ ინ ორმა იასა  ავრ ელებს 
(2  0 დან)  გამოკითხულების დაახლოებით, 
იგივე რაოდენობა დარ მუნებულია, რომ სო

იალურ სელში მის შესახებ მონა ემებს 
ხედავს ველა (2  დან)  

საგულისხმოა, რომ იმ ადამიანების 1 მა, 
ვისა  ა ვს ელე რონული ოს ა, მისი 
პაროლი სხვასა  გაუზიარა (11  იმ 
დან, ვისა  ა ვს ელე რონული ოს ა), 
დაახლოებით ოველმა მეოთხემ კი მათგან, 
ვისა  ა ვს საბანკო ბარათი, მის კოდზე 
ინ ორმა ია სხვასა  მია ოდა (1  იმ 
77 დან ვისა  ა ვს საბანკო ბარათი)  
ა სანიშნავია, რომ დაახლოოებით ამდენივე 
ადამიანი თითოეული ზემოთ მო ვანილი 
კითხვის დასმისას ვერ პასუხობს კითხვას, ი ის 
თუ არა მათი ელე რონული ოს ის პაროლი
საბანკო ბარათის კოდი სხვამ  თუმ ა, ა ვე 
უნდა ა ინიშნოს, რომ მთლიანობაში მათგან, 
ვინ  ლობს ელე რონულ  ოს ას ან 
საბანკო ბარათს,  დაუშვებლად თვლის მათი 
პაროლების ვინმესთვის გაზიარებას (ისინი 
გამოკითხულთა სრული რაოდენობის ს 
შეადგენენ)  

საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთა ზუს ად 
ნახევარი ( 0 ) უშვებს იმის შესა ლებლობას, 
რომ ა ვს უ ლება, ნებისმიერ ორგანიზა იას 
(მათ შორის, სახელმ ი ო უ ებას) მოსთხოვოს 
იმ პერსონალური მონა ემების ვენება და 

აშლა, რომელსა  ისინი მის შესახებ ლობენ   
კვლევის არგლებში შეუ ლებელია იმის 
ზუს ად იდენ ი ი ირება, პასუხი კითხვაზე 
გამოხა ავს ამის შესახებ ოდნას, თუ მხოლოდ 
გან ობას  
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ნებისმიერი იპის ხელშეკრულებაზე ხელის მო ერამდე მას და ვრილებით 
ვე ნობი 72 1

ხელშეკრულების გა ნობისას ოველთვის ვაკვირდები, არის თუ არა მასში 
პუნ ი ემი პერსონალური მონა ემებით შესა ლო სარგებლობის შესახებ 21 12

იმ შემთხვევა , თუ ა მოვა ინე  რომ ა მოვა ინო, რომ ხელშეკრულების 
პირობებით შესა ლებელია ორგანიზა იამ გამოი ენოს ემი პერსონალური 
მონა ემი, მას მაინ  ვა ერ  მოვა ერ ხელს

0 1 10

როდესა  რომელიმე და ესებულება ორგანიზა ია მთხოვს პერსონალური 
მონა ემების გადა ემას, ვინ ერესდები, რა მიზნით გროვდება 
დასახელებული ინ ორმა ია

1 1 1

ინ ერნე ზე და უ ნებული აპლიკა იებით სარგებლობისას, ვი ენებ 
კონ იდენ იალობის პარამე რებს (  ) 2 1 17

ვთვლი, რომ ინ ერნე ზე და უ ნებული აპლიკა იებით სარგებლობისას 
კონ იდენ იალობის პარამე რების (  ) გამო ენება ადამიანს 
ი ავს მისი პერსონალური მონა ემების უკანონო გამო ენებისგან

10 20

ვთვლი, რომ ინ ერნე  სივრ ეში (მათ შორის, სო იალურ სელებში) ვენ 
მიერ გავრ ელებულმა ინ ორმა იამ (სახელი, გვარი, ადგილსამ ო ელი, 
სხვა) შეი ლება სა რთხე შეგვი მნას (უსა რთხოება, ინანსური 
კეთილდ ეობა, სხვა)

1 12 20 7

სხვის შესახებ ინ ორმა იის ( ო ო, ადგილსამ ო ელი და სხვა) სო იალურ 
სელში გაზიარებისას, ვეკითხები ამ პირს შეი ლება თუ არა მის შესახებ 

ინ ორმა იის გაზიარება
2 1 1 0

ემ სო იალურ სელში ემს შესახებ პერსონალურ მონა ემებს ხედავს 
ველა (არა მხოლოდ მეგობრები ან მიმდევრები) 2 22 1 7

ემი ელე რონული ოს ის პაროლი ი ის სხვა ადამიანმა (ადამიანებმა) 11 1 12 7

ემი საბანკო ბარათის კოდი ი ის სხვა ადამიანმა (ადამიანებმა) 1 11 2

ვთვლი, რომ ელე რონული ოს ის ან საბანკო ბარათის პაროლის 
სხვისთვის გაზიარება დაუშვებელია 11 12 22

მე მა ვს უ ლება, ნებისმიერ ორგანიზა იას (მათ შორის, სახელმ ი ო 
უ ებას) მოვთხოვო იმ პერსონალური მონა ემების ვენება და აშლა, 
რომელსა  ის ემ შესახებ ლობს

0 27 1

პერსონალურ მონა ემთა და ვას ვე ანაში 
სერიოზულ პრობლემად თვლის მოსახლეობაში 
გამოკითხულთა 2 , 7  კი ამ საკითხს სა
ერთოდ არ ა ი ვამს პრობლემა ურად  ო
ველი მეორე ვე ნის მა ხოვრებელი ( 0 ) 
კი ზომიერ პოზი იას ირ ევს თემის მი
მართ და ა ხადებს, რომ პერსონალური მო
ნა ემების და ვა ვე ანაში მე ნაკლებად 
პრობლემა ურია  

პერსონალური მონა ემების უკანონოდ მო
პოვებას, შენახვას ან გასა აროებას უ ლებების 

დარ ვევად რესპონდენ თა  მიი ნევს, 
1  კი თვლის, რომ ამ მონა ემების უკანონო 

განკარგვამ ნებისმიერ მო ალა ეს ხოვრების 
გარკვეულ ე აპზე შეი ლება პრობლემები 
შეუ მნას  

სა ართველოს მოსახლეობის 7  ეთან
ხმება მოსაზრებას, რომ პერსონალური მო
ნა ემებით უკანონო მანიპულა ია მხოლოდ 
მათ უ მნის პრობლემას, ვისა  რაიმე ა ვს 
დასამალი  დაახლოებით იგივე რაოდენობა 
( 2 ) ი რობს იმასა , რომ როგორ  
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პერსონალური მონა ემების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა ან გასა აროება 
არ ვევს ნებისმიერი მო ალა ის უ ლებებს 12

პერსონალური მონა ემების უკანონოდ მოპოვებამ, შენახვამ ან გასა აროებამ 
ხოვრების გარკვეულ ე აპზე შეი ლება პრობლემები შეუ მნას ნებისმიერ 

მო ალა ეს
1 1

პერსონალური მონა ემების უკანონოდ მოპოვების, შენახვის ან გასა აროების 
ეშინიათ მხოლოდ მათ, ვისა  რა ა  ა ვს დასამალი 7 21

მხოლოდ სა არო იგურების პერსონალურ მონა ემებს მოიპოვებენ, ინახავენ 
ან ასა აროებენ  უკანონოდ  ეს ვეულებრივ ადამიანებს არ ემუ რებათ  2 1 27

თუ მე ეს ოველდ იურ ხოვრებაში პრობლემას არ შემი მნის, არ ვთვლი 
პრობლემად, თუ მოხდება ემს შესახებ ნებისმიერი პერსონალური მონა ემის 
შეგროვება, შენახვა და გასა აროება

1 2

ე სი, უკანონოდ აგროვებენ, ინახავენ და 
ასა  აროებენ მხოლოდ სა არო პირების 
პერსონალურ ინ ორმა იას, სხვებს კი ეს 
არ ემუ რებათ  როგორ  ერთ, ისე მეორე 
მოსაზრებას კა ეგორიულად ე ინაა მდეგება 
დაახლოებით,  გამოკითხული 10 დან, რომე
ლ თათვისა  პერსონალური მონა ემების 
დარ ვევის სა რთხე არ არის დაკავშირებული 

ხოვრების ესთან გამო დილებასთან ან 
სამ სახურებივ პოზი იასთან ( 7 )  საგუ
ლისხმოა, რომ სა ართველოს მოსახლეობის 

1  არ თვლის პრობლემად მის შესახებ 
პერსონალური ინ ორმა იის შეგროვებას, თუ 
ამის შედეგებს არ იგრ ნობს ოველდ იურ 

ხოვრებაში, თუმ ა ეს მოსაზრება მიუ ებელი 
გამოკითხულთა სთვის ა მო ნდა  

თბილისი ალა ი სო ლის ჭრილში მონა ე
მების გაანალიზებამ უ ვენა, რომ თბილისის 
მა ხოვრებლები უ რო რადიკალურები 
არი ან და ნაკლებად ი ებენ ნებისმიერ არ

გუ  მენ ს პერსონალური მონა ემების უკა
ნონო შეგროვებასთან, შენახვასთან და გა
სა აროებასთან დაკავშირებით, ვიდრე სხვა 

ალა ების და სო ლების მოსახლეობა  მა
გალითად, არგუმენ ებს, რომ ისინი, ვისა  
„რამე ა ვს დასამალი“ და სა არო პირია, 
მე ად არიან პერსონალური მონა ემებით 
მანიპულა იის რისკ გუ ში, თბილისში არ 
ეთანხმება 20 2 ით მე ი გამოკითხული, 
ვიდრე სხვა ალა ებსა და სო ლებში  ასა
კობრივ გუ ებში მონა ემების გაანალიზებას 
სერიოზული სხვაობები არ გამოუვლენია, 
თუმ ა ენდენ იის სახით, იმაზე, რომ 
პერსონალური მონა ემების უკანონოდ მო
პოვება, შენახვა და გასა აროება არ ვევს 
ნებისმიერი მო ალა ის უ ლებებს და რომ 
ამან შეი ლება გარკვეულ ე აპზე პრობლემები 
შეუ მნას ნებისმიერ მო ალა ეს, ით 
ნაკლები რესპონდენ ი საუბრობს  ელს 
გადა ილებულ მო ალა ეებში, ვიდრე სხვა 
ასაკობრივ გუ ებში  

არსამთავრობო ორგანიზა იებთან, კერ ო 
ბიზნესის არმომადგენლებთან და სა ა
რო ორგანიზა იებთან ა არებულმა თვი
სე ბრივმა კვლევამ უ ვენა, რომ ისინი 
(სხვა დასხვა სე ორში გამოკითხულები) პე
რ სონალური მონა ემების უკანონოდ შეგ
როვებას, შენახვასა და გასა აროებას 
ა ი ვამენ, როგორ  პრობლემა ურს ვე ნი
სთვის  ირითადად, ამას იმ გარემოებას 

მია ერენ, რომ პერსონალური მონა ემების 
და ვა ა უალური რამდენიმე ლის ინ 
გახდა, მანამდე კი სათანადო რეგულა იები 
ან არ არსებობდა ან მათ არ ი ოდნენ 
მათ შესახებ  ერთეულ შემთვევებში, არა
სამ თავრობო ორგანიზა იების არმომა
დგე ნლებმა ა ნიშნეს, რომ დ ემდე 
პრო ბ ლემებს მნის ზოგ ერ არ  თუ ბო
ლომდე გასაგები კანონმდებლობა და მი სი 
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სხვადასხვაგვარი ინ ერპრე ა იის შესა
ლებ ლობა, პრე ედენ ებით სარგებლო
ბის თვის კი პერსონალურ მონა ემთა და

ვის გამო დილება მ ირია  ზოგ ერ 
პრობ ლემურია იმ თანამშრომელთა კვალი

იკა ია, რომლებსა  პერსონალურ მო
ნა ემებთან უ ევთ შეხება და ნებსით, თუ 
უნებლიედ ავრ ელებენ ინ ორმა იას 
(მაგალითად, მეზობლის შესახებ, რომელმა  
სამართალდამ ავ უ ებას ო ახში ალადობის 
გამო მიმართა)  ველა კა ეგორიაში 
გამოკითხულები თანხმდებიან იმაზე, რომ 
ს ეროში პროგრესი შეიმ ნევა, რასა  მო მობს 
თუნდა  პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
აპარა ის ამო ალიბება და რეგულა იების 
შემუშავება და მომავალში ამ მიმართულებით 
კიდევ უ რო მე ი გაუმ ობესების მო ლო
დინი ა ვთ  როგორ  კერ ო, ასევე სა
არო და ესებულებებში ა ნიშნეს, რომ 

პერსონალურ მონა ემებთან დაკავშირებით 
ინ ორმა იის და რეგულა იების მა ებასთან 
ერთად, ისინი სულ უ რო მე  ურად ებას 
უთმობენ საკუთარი სა მიანობის მათთან 
შესაბამისობაში მო ვანას  კვლევის ა არების 
ე აპზე, რამდენიმე როგორ  სა არო, ასევე 
კერ ო ორგანიზა იაში გაიხსენეს ა ები, 
როდესა  მო ალა ემ მათ ინაა მდეგ პერ
სონალურ მონა ემთა და ვის ინპე ორის 
აპარა ს მიმართა, თუმ ა თითოეულ მათგანში 
შესაბამისი შემთხვევების რი ხვი ერთეულია  

„პერსონალური მონა ემების და ვა პრობ
ლემურია იმი ომ, რომ არ არსებობს არ  
განსაკუთრებული მე ანიზმები, არ არსებობს 
ს ორად, მკა რად რეგლამენ ირებული  კა
ნონი ან დამოკიდებულება ამ სა მის მიმართ  

ო ა სი არიბე ი ო ამ მხრივ საკანონმდებლო 
თვალსაზრისით, მაგრამ არ არის დიდი ხანი, 
რომ სააგენ ო ამო ალიბდა, დებულება, 
ესენი მუშაობას ი ებენ, კვლევები არდება   
მე ვ ი რობ, რომ რა ა  პრო ესები დაი ო 
და რა ა  კონკრე ულ შედეგებამდე მივიდა  
მე ვთვლი, რომ ეს სე ორი  მო ესრიგდება “ 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგა

ნოს არმომადგენელი  

„ბოლო პერიოდში უ რო მე ად არის გამა
ხვილებული ურად ება (პერსონალურ მო
ნა ემებზე) და თვითონ სა არო მოხელეები  
ოველდ იურ სა მიანობაში  შეი ლება გარ

კვეული რისკები ი ოს, ამ საკითხს ოველთვის 
ა ვნიშნავთ და მხედველობაში ვი ებთ, 
მაგრამ ბოლო პერიოდში ველა ვენი სა ა
რო მოხელის პერსონალურ მონა ემებთან 

ვდომას ( ურად ებით) ვეკიდებით  ანუ პრო
გრესი ალიან შესამ ნევი და დიდია  თუმ ა, 
მონა ემების აბსოლუ ური და ულობის პრე

ენზია ალბათ არ  გვა ვს  სა არო უ ების 
არმომადგენელი

„ ვენ ალიან ბევრი სამუშაო ავა არეთ 
იმისთვის, რომ (პროკურა ურა) მორგებოდა, 
ასე ვთ ვათ, ამ ახალ კანონს, დაგვე ვა 
და რა ა  ისეთი არ გაგვეკეთებინა ან არ 
გავაკეთოთ  მე არ ვარ დარ მუნებული, რომ 
ველა ერს იდეალურად ვაკეთებთ, მაგრამ 

ბევრ რამეს მაინ  ვაკეთებთ იმისთვის, რომ 
ამ ახალ ს ილს მოვერგოთ  ამ კანონის 
შემდეგ დავი ეთ ი რი იმაზე, როგორ უნდა 
შევაგროვოთ ინ ორმა ია  ადრე ვაგროვებდით 
სახელებით და გვარებით  კანონის მი ების 
შემდეგ შევ ვალეთ ს რა ეგია და ვაგროვებთ 
სახელების და გვარების გარეშე, რომ 
გვ ონდეს ს ა ის იკური მონა ემები და არა 
პერსონალური მონა ემები “  სა არო უ ების 

არმომადგენელი  

კითხვაზე „თუ მოხდება თ ვენ შესახებ პერ
სონალური მონა ემების უკანონოდ შეგ
როვება, შენახვა ან გასა აროება, ვის მი
მართავთ თ ვენი უ ლებების დასა ავად “, 
რესპონდენ თა არ ევანი შემდეგნაირად გა
დანა ილდა  პოლი ია  2 , სასამართლო  
27 , სახალხო დამ ველი 1 , პროკურა ურა 
 10 , პერსონალურ მონა ემთა და ვის 

ინსპე ორი კი ბოლო ადგილზეა ით  
სხვადასხვა ასაკობრივ ჭრილში გაანალიზების 
დროს პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორს ველაზე მა ალი 1  1
იდან 2  ლამდე ახალგაგაზრდებში ა ვს 
მაშინ, როდესა  იგივე მა ვენებელი სხვა 
ასაკობრივი გუ ებისთვის დან 10
მდე მერ ეობს  თუმ ა, საგულისხმოა, რომ 
გამოკითხულების ნახევარს უჭირს პასუხის 
გა ემა კითხვაზე, რა რეაგირება ე ნებათ იმ 
უ ებებს, რომლებსა  მიმართავენ, ოველი 
მესამე მათგან კი მოელის, რომ ორგანო, 
რომელსა  მიმართავენ, დაავალდებულებს 
შესაბამის ორგანიზა იას გაანადგუროს ან არ 
გაასა აროოს შესაბამისი მონა ემები  
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გრაფიკი N59 თ ვენი აზრით, რა იპის რეაგირება ე ნება იმ უ ებას, რომელსა  მიმართავთ

30%

12%

7%

9%

47%

29%

14%

10%

4%

48%

35%

17%

11%

4%

43%

32%

14%

9%

6%

46%

N=1271 N=1360 N=2371 N=5002

თბილისი ალა ი სო ელი ამური

დაავალდებულებს შესაბამის 
ორგანიზა იას, გაანადგუროს ან არ 

გაასა აროოს შესაბამისი
მონა ემები

დაა არიმებს შესაბამის 
ორგანიზა იას

მის ემს სი ვიერ გა რთხილებას 
შესაბამის

ორგანიზა იას

არ ე ნება კონკრე ული შედეგი, 
მაგრამ მისადმი მიმართვით 

მივი ევ ურად ებას
და შევ მნი პრე ედენ ს

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

პერსონალური მონა ემების და ვის აუ ი
ლებლობა უკანონოდ მოპოვების, შენახვისა 
და გასა აროებისგან ეჭვ ვეშ არ  ერთი 
გამოკითხულ სამიზნე გუ ს არ დაუ ენებია, 
თუმ ა ზოგიერთმა არასამთავრობო ორგა
ნიზა იამ და სა არო უ ებამ ურად ება გაა
მახვილა შემდეგზე

• მნიშვნელოვანია, რომ მკვეთრად დადგი
ნდეს პერსონალური მონა ემების საზ

ვრები ან გარკვეულ შემთხვევებში, მო
სამართლეს მიე ეს უ ლება ეს თავად 
განსაზ ვროს  მაგალითად მოი ვანეს გარ
კვეული ინ ორმა ია სა არო პირებთან 
დაკავშირებით  მაგალითად, ალადობის 
შემთხვევების გამო მათ მიმართ გამო

ე რილი შემაკავებელი ორდერები, რის 
თაობაზე ინ ორმა იის გა ემაზე  არა
სამ თავროვო ორგანიზა იებს უარს ეუბნე
ბიან იმ მო ივით, რომ ეს მონა ემები 
პერსონალურია  

• ზოგიერთი რესპონდენ ის აზრით, პერ
სონალურმა მონა ემებმა „და აგრა“ ინ ო
რმა იის თავისუ ლება  სა არო უ ებები 
უარს ამბობენ ინ ორმა იის გა ემაზე 
იმ მო ივით, რომ ის პერსონალურია  
გამოსავლად დაშ რიხული ინ ორმა იის 
მი ოდება განიხილება, თუმ ა ა ი მება, 
რომ პერსონალური მონა ემების და ვის 

აპარა ი, ბუნებრივად, პერსონალურ მო
ნა ემებზე ურად ების გამახვილებისას, 
ნაკ ლებად ი ებს მხედველობაში ინ ორ
მა იის თავისუ ლების და ვის აუ ი
ლებლობას  

• გამოით ვა აზრი, რომ კანონმა გაართულა 
ისეთი მონა ემების მოპოვება , რომელთა 
შეგროვება მინიმალური ზიანის შემ ველი 
შეი ლება ა მო ნდეს პირისთვის, საგა
მო იებო მო მედებები კი სერიოზულად 
დააზარალოს  მაგალითად მოი ვანეს ორ
განიზა იის გარე პერიმე რზე არსებული 
ვიდეო კამერიდან ინ ორმა იის ამო ება, 
რა  არულ საგამო იებო მო მედებად 
ითვლება  

„ ი რობენ მხოლოდ პერსონალური 
მო ნა ემების და ვაზე და იმაზე არ ი
რობენ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეი
ლება ორი ინ ერესი  პერსონალურ 
მო  ნა ემთა და ვა და ინ ორმა იის ხელმი
სა ვდომობა ერთმანეთს დაე ახოს და 
სა არო ინ ორმა იის ხელმისა ვდომობის 
ინ ერესი შეი ლება დადგეს უ რო მა ლა  
კარგი ი ნება, თუ კი ამას გაიაზრებენ და 
გაითვალის ინებენ (პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის ინსპე ორის აპარა ში)  კანონით 
მაინ  უნდა მიე ეს სასამართლოს იმის 
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საშუალება, როდესა  ასეთი ორი ინ ერესი 
არის სახეზე, მათ დამოუკიდებლად მიი ონ 
გადა ვე ილება, რომელი ინ ერესია უ რო 
მა ალი  არასამთავრობო ორგანიზა იის 

არ მომადგენელი

„ ვენმა კანონმა იმაზე უ რო მე ად გაართულა 
რა ა ეები, ვიდრე საჭირო ი ო  მაგალითად, 
ვიდეოკამერა, რომელი  დამონ ა ებულია 
რომელი ა  ბანკის გარე პერიმე რზე, ი ე
დან რომ მონა ემები ამოი ო, ამისთვის 
გჭირდება განა ვეულებრივი მოსამართლის 
გან ინება, ეს ითვლება არულ საგამო იებო 
მო მედებად  არ  ერთ ვე ანაში, ასეთი მკა

რი რეგულა ია სა არო პერიმე რზე და
ენებულ კამერაზე არ არსებობს  სა არო უ
ების არმომადგენელი

გამოკითხულთა ნა ილის აზრით, პერ სო ნა
ლური მონა ემების და ვის რეგულა იები 

ალსახად მისასალმებელი, მაგრამ ერ კი
დევ დასახვე ია იმისათვის, რათა მათ ხელი 
არ შეუშალონ სხვადასხვა ორგანიზა იის სა

მიანობას იმ ნა ილში, სადა  პერსონალური 
მონა ემების მოპოვება აუ ილებელია (მაგ  
პრო კურა ურა ან არასამთავრობო ორგა ნი
ზა იები)  

3.8.2. პერსონალური მონაცემთა 
დაცვის ინსპექტორის აპარატი

ა არებულმა კვლევამ უ ევნა, რომ პერ
სო ნალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორის 
აპარა ზე სმენია გამოკითხულთა 1 ს  მათი 
რაოდენობა მე ია თბილისში (2 ), ვიდრე 
სო ლებში (1 ) და სხვა ალა ებში (1 )  მის 
შესახებ თანაბრად ი იან როგორ  ალებმა, 
ასევე მამაკა ებმა  მნიშვნელოვანი სხვაობები 

არ არის არ  სხვადასხვა ასაკობრივ გუ ებში, 
თუმ ა ველაზე ო ა რესპონდენ მა პერ
სონალურ მონა ეთა და ვის ინსპე ორის 
აპარა ის შესახებ ი ის  ასაკობრივ გუ ში 
(1 ), ველაზე მე ი ასეთი კი 1 2  ლის 
გამოკითხულებში ა მო ნდა (2 )  

მათ შორის, ვისა  სმენია პერსონალურ მო
ნა ემთა და ვის ინსპ ორის აპარა ის შე
სახებ, 2 მა ი ის, რომ ინსპე ორი თამარ 

ალდანია   ამის თაობაზე ინ ორმა ია მე ად 
ა ვთ თბილისში ( 1 ) და სხვა ალა ებში 
(2 ), ვიდრე სო ლებში (1 )   

მათ შორის, ვისა  სმენია პერსონალურ მო
ნა ემთა და ვის ინსპე ორის აპარა ზე, აბ
სოლუ ურ უმრავლესობას  ს ამის თა
ობაზე ინ ორმა ია ა ვს ელევიზიიდან  
რი გით მეორე ველაზე დიდი სიხშირით და
სახელებული სო იალური სელები (1 ) და 
ნა ნობები (12 ) რამდენიმე ერ ამორ ება 

ელევიზიის დასახელების მა ვენებელს  
ასა კობრივი თვალსაზრისით ენდენ ია უ
ვლე ლია  ველაზე ნაკლებად ელევიზია 
პერსონალურ მონა ემთა ინსპე ორის 
აპარა ის შესახებ ინ ორმა იის აროა 1
2  ლის გამოკითხულებისთვის  7 სთვის 
მათგან, ვისა  სმენია აპარა ის შესახებ, 
ველაზე ხშირად გამო ენებადი არო კი ის 

 ელს გადა ილებულებისთვის არის (
0 )  1  ლის ასაკის რესპონდენ ებში 

პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორის 
აპარა ზე ინ ორმა იას  სო იალური სე
ლებიდან ი ებს ოველი მეოთხე მათგან, 
ვისა  სმენია შესაბამისი უ ების შესახებ 
(2 2 )  ანალოგიური მონა ემი  ლის 
ასაკში 11 12 ს,  ელს ზემოთ კი  ს 
არ ა ემა ება  
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ცხრილი N60 საიდან ი ით პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორის აპარა ზე

1
2

2

  

ელევიზიიდან 7 2 1 0

რადიოდან 0 2 2

ბეჭდური მედიიდან 7 1 7

სო იალური სელებიდან ( E , E  და ა შ ) 2 2 11 12 1

ო ი იალური პირების მიერ გაკეთებული 
გან ხადებებიდან 1 2 2

ნა ნობებისგან 1 11 1 1 10 12

მათგან, ვისა  მიუმართავს პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის ინსპე ორისთვის 2 1 0 1 0 2

პირადად მისარგებლია 0 1 2 0 0 0 1

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 0 2 0

მათგან, ვისა  სმენია პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის ინსპე ორის აპარა ის შესახებ, 
ველაზე დიდი ნა ილი ( ) თვლის, რომ 

ინსპე ორის მოვალეობა მო ალა ეებისთვის 
იმის იდენ ი ი ირებაში დახმარებაა, მო
ხდა თუ არა მათ შესახებ პერსონალური ინ

ორმა იის უკანონოდ მოპოვება, შენახვა 
ან გასა აროება  მეორე და მესამე ველაზე 
მა ალი სიხშირით დასახელებული პასუხები 
კი არის  ავალდებულებს შესაბამის ორგანოს, 
გაანადგუროს პერსონალური მონა ემები ან 
დაი ვას ის გასა აროებისგან (17 ), ეხმარება 
მო ალა ეებს იმ უ ებებთან ურთიერთობაში, 
რომლებში  მოხდა პერსონალური მონა ემების 
უკანონოდ მოპოვება, გასა აროება ან შენახვა 
(1 )   ოველ მეოთხეს მათგან, ვისა  სმენია 
პერსონალურ მონა ემთა და ვის აპარა ის 
შესახებ, უჭირს დასმულ კითხვაზე პასუხის 
გა ემა (2 )  

მათგან, ვისა  სმენია პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის ინსპე ორის აპარა ის შესახებ, მის 
სა მიანობას დადებითად ა ასებს ნახევრზე 
მე ი ( ), თუმ ა  მესამედზე მე ს ( 7 ) სა
კითხზე მოსაზრების გამოთ მა უჭირს  სა
გულისხმოა, რომ ამ უკანასკნელთა ილი მე ია 
თბილისში გამოკითხულებს შორის ( ), ვი
დრე სხვა ალა ებში ( ) და სო ლებში 
( 2 )  სხვადასხვა ასაკის გამოკითხულთა 
შო რის პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორის აპარა ს გამოკვეთილად მა

ალ შე ასებას ა ლევენ  ლის ასაკის 
გამოკითხულები, რომელთაგან 2  აპარა ის 
სა მიანობას კარგად ან ალიან კარგად 
ა ასებს  შედარებისთვის, იგივე მა ვენებელი 

 ასაკში ,  ლის ასაკში კი  0 ია  
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იმ რესპონდენ ების დიდი ნა ილის აზრით, 
ვინ  ი ის აპარა ის სა მიანობის შესახებ, 
პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორის 
აპარა ი ინ ორმა იის გასავრ ელებლად
მო ალა ეების კონსულ ირებისთვის დაინ

ერესებულ მხარეებთან პირად შეხვედრებს 
( ) და სა ელევიზიო ან რადიო გადა ემებს
სიუ ე ებს ი ენებს ( 1 )  სა ელე ონო კო
მუნიკა ია ახსენდება მათგან ოველ მეათეს 
(11 ),  კი ეისბუ  კომუნიკა იაზე საუბრობს   

კვლევის შესაბამისი ნა ილის დასასრულს, 
ინ ერვიუერებმა ველა რესპონდენ ს მოკ
ლედ გაა ნეს პერსონალურ მონა ემთა და

ვის აპარა ის სა მიანობა და სთხოვეს აზრის 
გამოთ მა მის შესახებ  

პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორის 
აპარა ი კონსულ ა იას უ ევს მო ალა ეებს, 
სა არო და ესებულებებს და კერ ო სამა
რთლის იურიდიულ პირებს პერსონალურ 
მონა ემთა დამუშავების კანონიერებასა და 
და ვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე  პერ
სონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორი  
განიხილავს მო ალა ეთა (მონა ემთა სუბი
ე თა) გან ხადებებს და უ ლებამოსილია 
მიი ოს კანონით გათვალის ინებული ზომები   
საჭიროების შემთხვევაში იგი შესაბამისი პი
რებისგან ითხოვს დამა ებით მასალას და 
ახორ იელებს მონა ემთა დამმუშავებლის 
ან და უ ლებამოსილი პირის შემო მებას (ინ
სპე ირებას)

დარ ვევის ა მო ენის შემთხვევაში, ინს
პე  ორს შეუ ლია მოითხოვოს პერსო ნა
ლურ მონა ემთა დამუშავების დროე ბით ან 
სამუდამოდ შე ვე ა, განად გურება, დე პერ
სონალიზა ია, სხვა ორგანიზა ი ებისთვის გა
და ემის შე ვე ა და სხვა  მას ასევე შეუ ლია 
გაუ იოს რეკომენდა იები დამმუშავებელს 
მონა ემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 

ესების უმნიშვნელოდ დარ ვევის შემ თხვე
ვაში  მიმართოს სასამართლოს, თუკი მო
ნა ემთა დამმუშავებელი ან უ ლებამოსილი 
პირი არ ასრულებს ინსპე ორის მოთხოვნებს
სამართალდარ ვევის ა ის ა მო ენის 
შემთხვევაში პერსონალურ მონა ემთა და ვის 

ინსპე ორი უ ლებამოსილია მონა ემთა 
დამ მუშავებელსა და უ ლებამოსილ პირს 
და აკისროს შესაბამისი ადმინის რა იული 
პა სუხისმგებლობა  არიმა  ინსპე ორის 
გადა ვე ილება შესასრულებლად სავალ
დებულოა და მისი გასა ივრება შესა ლებელია 
სასამართლოში   

პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე
ორის აპარა ის სა მიანობის სპე ი იკის 

მოკლედ გა ნობის შემდეგ, ოველმა 
მესამე გამოკითხულმა ვერ შე ლო აზრის 
გამოთ მა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ
დენად ა უ რავს აპარა ი ნდობას ( 2 )  
მას გარკვეულ ილად სანდოდ თვლის რეს
პონდენ ების , ხოლო სრულად ენდობა 
1  სა ართველოს მოსახლეობის ნახევარი 
( 0 ) პერსონალურ მონა ემთა და ვის 
ინსპე ორის აპარა ის სა მიანობის გა ნობის 
შემდეგ გამოთ ვამს მზად ო ნას, საჭიროების 
შემთხვევაში მიმართოს მას, მათ 1 ს კი, ამ 
ე აპზე, არ ა ვს ამო ალიბებული მოსაზრება 
( 1 )  თბილისში მ ირედით მე ია მათი 
რი ხვი, ვისა  ა ვს მა ალი მზაობა ( 2 ), 
ვიდრე სხვა ალა ებსა ( ) და სო ლებში 
( )  ასაკობრივი გუ ების მიხედვით, 
პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე ორს 
საჭიროების შემთხვევაში ველაზე ნაკლებად 
მიმართავდნენ  ელს გადა ილებული 
რესპონდენ ები  დასახელებულ გუ ში მიმა
რთვის მზაობა ს ა ვს მაშინ, როდესა  სხვა 
გუ ებში მონა ემი დან 7 მე მერ ეობს  

ინ ორმა იის გასავრ ელებლად მო ალა
ე თა კონსულ ირებისთვის საუკეთესო სა

შუ ალებებად მოსახლეობა სა ელევიზო ან 
რადიო გადა ემებს სიუ ე ებს ( 7 ) და და
ინ ერესებულ მხარეებთან პირად შეხ ვე დრებს 
( ) თვლის  დასახლებული საშუალებები არა 
მხოლოდ ე ე იანად, არამედ ინ ორმა იის 
მისა ებად ველაზე კომ ორ ულადა  ით
ვლება  დასმულ კითხვებზე პასუხებმა  უ ვენა, 
რომ სა ელევიზიო გადა ემები და სიუ ე ები 
მით უ რო კომ ორ ულად არის ა მული 
ინ ორმა იის მისა ებად, რა  უ რო იზრდება 
გამოკითხულთა ასაკი  
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სასურველი არხები

 კომ ორ ული არხები

N=5002

სა ელევიზიო ან რადიო 
გადა ემები  სიუ ე ები

პირადი შეხვედრები 
დაინ ერესებულ მხარეებთან

სა ელე ონო კომუნიკა ია

კომუნიკა ია „ ეისბუ ის“ 
მეშვეობით

კომუნიკა ია პირადი ვებგვერდის 
მეშვეობით

სას ავლო სემინარები

კომუნიკა ია ელე რონული 
ოს ით

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

არსულში პერსონალურ მონა ემთა ინ სპე
  ორის აპარა ისთვის მიმართვის გა მო
დი ლება ონია  რესპონდენ ს გამო კით

ხულებიდან  მათგან  კმა ო ილი ან ალიან 
კმა ო ილია მი ებული მომსახურებით, 20 ს 
აზრის გამოთ მა უჭირს, 1  კი მი ებული გა
მო დილებით უკმა ო ილოა  

პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინსპე
ორის სა მიანობას დადებითად ა ასებენ 

თვისებრივი კვლევის არგლებში გამო
კი თხულ სხვადასხვა სამიზნე გუ ში   
არასამთავრობო ორგანიზა იებში, კერ ო 
კომპანიებში, სა არო უ ებებში  ველა იმ 
ორგანიზა იაში, სადა  აპარა თან ო ნიათ 
ურთიერთობა, მას სა მიან, მედით, თანამ
შრომლობაზე ორიენ ირებულ ს რუ ურას 
უ ოდებენ, თუმ ა გამოკითხულთა ნა ილმა 
(განსაკუთრებით სა არო უ ებებსა და კე
რ ო ბიზნესებში) ზუს ად არ ი ის მისი 

უნ იები  მათ შორის კი, ვინ   პერსონალურ 
მონა ემთა და ვის ინსპე ორის აპარა

ზე საუბრობს, ა ნიშნავს მათ როლს საკა
ნონმდებლო ვლილებების ინი ირებაში  
ინ სპე  ირებას სხვადასხვა უ ებაში  კონ

სულ ირებას პერსონალური მონა ემების იდე
ნ ი ი ირებასა და მათთან მოპ რობასთან 
დაკავშირებით  რეკომენდა იების შემუშავებას 
როგორ  სა არო, ასევე კერ ო უ ებებისთვის, 
დამრ ვევებისთვის სან იების დაკისრებას 
(და არიმებას)  

პერსონალურ მონა ემთა და ვის აპარა ის 
სა მიანობის შე ასებისას სხვადასხვა სე

ორში გამოკითხულმა რესპონდენ ებმა გა
იხსენეს კონკრე ული შედეგები, რომლები  
აპარა თან მათ მუშაობას მო ვა  მე ი უ
რად ების გამახვილება იმაზე, რომ საბანკო 
სე ორში კლიენ მა ზუს ად აიკითხა და 
ა ი ვა ხელშეკრულების პუნ ები  სამედი ინო 
ბიულე ენში შესა ანი ინ ორმა იის შინა
არსის შე ვლა და უ რო განზოგადება  სა
სა მართლო გადა ვე ილებების გამო ვე
ნების ესის შემუშავებაში მონა ილეობა  

სა ზოგადოდ, ნობიერების ამა ლება პე
რსო ნალურ ინ ორმა იასთან დაკავში რე
ბით  ბენე ი იარის დახმარება, რო  მე ლი  
არასამთავრობო ორგანიზა იამ გა და  ამი
სამართა და სხვა  თვისებრივი კვლევის ა
რგლე ბში გამოკითხულთა ალსახა აზრია, 
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რომ პერსონალურ მონა ემთა და ვის ინ
სპე ორის აპარა ის შე მნამ პერსონალური 
მონა ემების თემა ა უალური გახადა და 
აამა ლა მათი და ვის ს ანდარ ები, შე მნა 
დამრ ვევთა სან ირების პრე ედენ ები და 
დაინ ერესების შემთხვევაში პირმა ი ის, ვის 
უნდა მიმართოს მისი პერსონალური მო ნა

ემებით უკანონოდ მანიპულირებისას  

იმ შემთხვევაში, თუ პერსონალურ მონა ემ
თა და ვის ინსპე ორის აპარა ის მიმართ 
მ ირედი სკეპ ი იზმი ვლინდება, ამის მი
ზეზად არა აპარა ის გაუმართავ მუშაობას, 
არამედ უ რო გლობალურ პრობლემებს ასა
ხელებენ  ვითარების შესა ვლელად შესა
ბამისი ნებელობის არარსებობას (მაგალი
თად, არულ მოსმენასთან მი ურადებასთან 
დაკავშირებით), ო ისის შეზ უდულ რესურსებს, 
შესა ლო ნაკლებ საზედამხედველო უნ იას 
(მაგალითად, იმის ა სრულებაზე, რეალურად 
განადგურდა თუ არა ესა თუ ის ანა ერი)  

თვისებრივი კვლევის არგლებში პერ სო
ნალური მონა ემების და ვის ინსპე ორის 
აპარა ის მიმართ შემდეგი სურვილები რეკო
მენდა იები გამოვლინდა
⚫ რენინგები სა არო მოხელეებისთვის  

პერსონალური და სა არო ინ ორმა იის 
ზუს ი გამი ვნა, პერსონალურ მონა ემთა 
და ვის სისუს ეების ა მო ენა სა არო სა
მსახურებში და მათი გადა ვე ა სა უ კეთესო 
პრა იკებით  

⚫ სამუშაო შეხვედრები და სემინარები  
როგორ  სა არო მოხელეების, ასევე კერ ო 
ბიზნესებისთვის, თუნდა  ამ უკანასკნელთა 
თანამშრომლების შესა ლებლობების გა
ლი ერებისთვის, ვინ  კლიენ ებთან მუშა ობს  

⚫ დარგობრივი კვლევების ა არება სხვა
დასხვა უ ებაში მათში პერსონალურ მო
ნა ემებთან მოპ რობის სირთუ ლეე ბის 
იდე ნ ი ი ირებისა და მათი გამოს ო რე
ბისთვის ს რა ეგიის შესამუშავებლად

⚫ საინ ორმა იო ბუკლე ების დარიგება   
⚫ მე ი ინსპე ირება (განსაკუთრებით, სა

არო სე ორში) და მათი შედეგების სის ე
მა ურად გამო ვე ნება

⚫ საზოგადოების მე ად ინ ორმირება პერ
სონალურ მონა ემებთან დაკავშირებით და 
მათი ნობიერების ამა ლება  

3.9 მედიაცია
ინ ორმა იას მედია იის შესახებ მოსა ხ
ლეობის მ ირე რაოდენობა  1  ლობს  
მათი რაოდენობა მ ირედით უ რო მა ალია 
თბილისში (1 ), ვიდრე სხვა ალა ებში (1 ) 
და სო ლებში (12 )  ა ნიშნულის შესახებ 
ი ის, დაახლოებით, თანაბარმა რაოდენობამ 
სხვადასხვა ს ესის გამოკითხულებში  მნი
შვნელოვანი სხვაობები არ შეინიშნება არ  
ასაკობრივ გუ ებში, თუმ ა ველაზე დიდ 
ხვედრით ილს მედია იის შესახებ სმენია 

 ლის ასაკში (17 ), ველაზე ნაკლებს 
კი   ელს გადა ილებულებში (10 )  ო
კუსური გუ ების მუშაობამ უ ვენა, რომ 
რესპონდენ ების ნა ილი შე დომაში შე ავს 
სი ვა მედია იის ერადობას  მათი ნა

ილი მედია იას მედიის სა მიანობასთან 
აკავ შირებს, ნა ილმა კი ი ის, რომ ეს გარ
კვეულ შუამავლობას გულისხმობს, თუმ ა ეს 
შუამავლობა საკმაოდ ართოდ ესმით და 
სამართლებრივ დავებთან ნაკლებად აკავ
შირებენ  
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გრაფიკი N63 გსმენიათ თუ არა რაიმე მედია იის შესახებ

19%
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12%

14%

81%

87%

88%

86%

დიახ არა

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

თვისებრივი კვლევის მონა ილე არა სამ
თავრობო ორგანიზა იების არმო მადგე
ნლებმა ი იან მედია იის, როგორ  დავის 
გა და ვე ის ალ ერნა იული საშუალების 
შესახებ, თუმ ა მხოლოდ მ ირე ნა ილს სმენია 
მისი პრა იკულად გამო ენების შესახებ  მათი 
აზრით, მედია ია, როგორ  დავის გადაჭრის 
საშუალება, პირველ რიგში, სასამართლო 
სის ემის გან ვირთვას ემსახურება, რა  სა
სამართლოს ვადებისა და ინანსური დანა
ხარ ების გათვალის ინებით განიხილება, 
რო გორ  პერსპე იული და მომხმარებელზე 
ორიენ ირებული მიმართულება

„ზოგადად, დავის ალ ერნა იული გადაჭრის 
გზები არის ერთ ერთ ველაზე პერსპე იული 
განვითარების გზა  სასამართლოში იმი ომ, 
რომ სასამართლოს მომსახურების ენდენ ია 
მთელს მსო ლიოში იზრდება, სასამართლოს 
ხარ ები იზრდება და უ რო ვირი ხდება 
სასამართლო, უ რო და უ რო ხანგრ ლივი  

ხადია, მედია ია უ რო და უ რო დიდ 
მნიშვნელობას ი ენს სა ართველოსთვისა  
ვ ი რობ, საჭიროა და განვითარება  სჭი
რდება  სა ართველოში განსაკუთრებით “ 
არა სა მთავრობო ორგანიზა იის არმომა
დგენელი

მათგან, ვისა  სმენია მედია იის შესახებ, 
უმრავლესობამ ( ) ა ნიშნული ინ ორმა ია 

ელევიზიიდან მიი ო, სო იალური სელები 
და ნა ნობები კი ინ ორმა იის მი ების ა
როდ, შესაბამისად, 1 მა და 1 მა დაა
სახელა

მათგან ველაზე დიდი ილისთვის, ვისა  
სმენია მედია იის შესახებ, ის მი ეული შე
თანხმების ნება ო ლობით შესრულებასთან 
ასო ირდება  მსგავსი დამოკიდებულება 
გამო ვლინდა მოსახლეობასთან ა არებუ
ლი ოკუსური გუ ების დროსა   რესპონ
დენ ების ნა ილისთვის სასამართლოს ა
ნა ვლება მედია იით ავ ომა ურად ნიშნავს 
იმას, რომ მას არ ა ვს ის სავალდებულო ალა, 
რომელი  სასამართლოს გადა ვე ილებას 
ახასიათებს  სთვის კი მედია იის მთავარი 
დამახასიათებელი ის არის, რომ ის აუ ი
ლებლად მთავრდება მორიგებით (2 )  ო
ველი მეათე მათგანი, ვინ  ი ის მედია იის 
შესახებ, ამბობს იმასა , რომ ის ნაკლებად 
მ იმე დავების დროს გამოი ენება (10 )  
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გრაფიკი N64 თ ვენი ინ ორმა იით, რა არის მედია ია

37%

30%

10%

7%

4%

4%

1%

14%

43%

20%

8%
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8%
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0%
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22%
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18%
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თბილისი ალა ი სო ელი ამური

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომლის არგლებში  მი ეული 

შეთანხმების შესრულება

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომელი  აუ ილებლად მთავრდება 

მორიგებით

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომელი  გამოი ენება ნაკლებად მ იმე 

დავების დროს

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომლის არგლებში  მი ეული 

შეთანხმების შესრულება

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომელი  აუ ილებლად არ მთავრდება 

მორიგებით

ეს არის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომელი  გამოი ენება ველა სახის 

დავების დროს

სხვა

არ ვი ი  მიჭირს პასუხი

კვლევის შესაბამისი ნა ილის დასასრულს, 
ინ ერვიუერებმა ველა რესპონდენ ს გაა ნეს 
მედია იის სპე ი იკა და უკვე შესაბამისი 
ინ ორმა იის სა უ ველზე სთხოვეს აზრის 
გამოთ მა  

მედია ია არის დავის გადა ვე ის მე თოდი, 
რომელი  მიმართულია დავების მოლა პა
რაკების გზით გადა ვე ისკენ  მედია იის 

არგლებში დავა დება იმ შემთხვევაში, 
თუ მხარეები მია ევენ მათთვის მისა ებ 
შეთანხმებას  მედია ორი არის ნეი რალური 
მესამე პირი, რომელი  ეხმარება მხარეებს 
მოლაპარაკების არმართვასა და ორივესთვის 
მისა ები შედეგის მი ევაში  მედია იის 
დროს გადა ვე ილებას ი ებენ თავად მხა
რეები  პრო ესი კონ იდენ იალურია  ირი
თადად, მედია ია გამოი ენება ო ახური 
და სამეზობლო დავების დროს  მედია იის 
დროს არსებობს შე ავათები გადასახადის 
თვალსაზრისითა   ნა ვლად დავის ირე
ბუ  ლების ისა, რომელსა  მხარე იხდის 

სასამართლოში, მას უ ევს 1 ის გადახდა, 
სა იდანა  70  უკან ბრუნდება, თუ დავა შე თან
ხმებით დასრულდა  მედია იის დროს აგება 
გამორი ხულია   

მედია იის მოკლე ა ერის შემდეგ რეს
პონდენ ების მესამედმა მაინ  ვერ შე ლო 
განესაზ ვრა, ა უ რავს თუ არა ის ნდობას 
( ), თუმ ა უმრავლესობა  7  გარკვეული 
ნდობით განიმსჭვალა მედია იის მიმართ  
მედია იის არსის გა ნობის შემდეგა , რეს
პონდენ ების ნახევარზე მე ს უჭირს გა
ნსაზ ვროს, რაში მდგომარეობს მედია იის 
უპირა ესობები და ნაკლოვანებები  ამ თვა
ლ საზრისით, უ რო ამოუ ალიბებელი პო
ზი იით სხვადასხვა ალა ისა და სო
ლის მა ხოვრებლები გამოირ ევიან 
 თბი  ლისში 7 1 ით ნაკლებია მათი რი
ხვი, ვისა  მედია იის უპირა ესობებზე და 

ნაკლოვანებებზე საუბრისას პოზი იის გამო
ხა ვა უჭირს  
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ცხრილი N65 თ ვენი აზრით, რა არმოადგენს მედია იის უპირა ესობას სასამართლოსთან შედარებით  რა 
არმოადგებს მედია იის ნაკლოვანებას სასამართლოსთან შედარებით

მედია იის უპირა ესობა
სასამართლოსთან შედარებით

მედია იის ნაკლოვანება 
სასამართლოსთან შედარებით

ბა ი ნაკლებია 1 თუ მხარეები ვერ მორიგდნენ, მაინ  მოუ ევთ 
სასამართლოში ასვლა და დროს დაკარგავენ 21

პრო ესი მიმდინარეობს უ რო მშვიდ 
ა მოს ეროში 1 მხარეებმა შეი ლება არ ათვალონ 

სავალდებულოდ გადა ვე ილების შესრულება 12

მალე სრულდება არ ჭიანურდება 1 მისი გამო ენება შესა ლებელია მხოლოდ 
სა მეების შეზ უდულ რაოდენობაზე

არ არის საჭირო ადვოკა ის და ირავება 11 არ ვი ი მიჭირს პასუხი 0

პრო ესი ემო იურად ნაკლებად ს რესულია 10

მიკერ ოება გამორი ხულია

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 2

მათთვის, ვინ  გამო ო ს მედია იის უპი
რა ესობებს სასამართლოსთან შედარე
ბით, თანაბრად მნიშვნელოვანია ისეთი ა

 ორები, როგორები  არის  მ ირე ბა ი, 
პრო ესის მიმდინარეობა მშვიდ გარემოში, 
პრო ესის მალე დასრულება, ადვოკა ის და

ირავების საჭიროების არარსებობა, ნაკ
ლებად ს რესული მდგომარეობა, თუმ ა მათი 
დასახელების მა ვენებლები ალ ალკე მ ი
რეა და 10 დან 1 მდე მერ ეობს  რა  

შეეხება მედია იის ა მულ ნაკლოვანებებს, 
შედარებით გამოკვეთილია იმ სა რთხის 
ა მა, რომ თუ მორიგება ვერ შედგება, 
მხარეები მაინ  მიმართავენ სასამართლოს 
და მედია ია დროის უჭი ხარ ვა ი ნება  
ასე ი რობს სა ართველოს ოველი მე  
მა ხოვრებელი (21 )  დაახლოებით, ოველი 
მეათე გამოკითხული კი შიშობს იმაზე , რომ 
გადა ვე ილების შესრულება შეი ლება სავა
ლდებულოდ არ ათვალონ მხარეებმა (12 )

თვისებრივი კვლევის შედეგების თანახმად, 
მედია იის მთავარი უპირა ესობა განხი
ლვის ვადების სიმ ირე და ნაკლები ინა
ნსური ხარ ებია, რა  სასამართლოსთან 
შე დარებით, მას პრივილეგიას ანიჭებს    მი
უხე დავად იმისა, რომ დავის მედია იის სა
შუალებით განხილვა და მორიგება ორივე 
მხარეზე მორგებულ მოლაპარაკების ო
რმა ს გულისხმობს, თვისებრივი კვლე
ვის მონა ილე არასამთავრობო ორგანიზა

იე ბის არმომადგენელთა ერთი ნა ილის 
მო საზრებით, მედია იის ე ე ური გამო
ენე ბისთვის, გარკვეულ ილად, საჭი როა სა

ზოგადოების მზაობა და მა ალგანვი თარე
ბული სამართლებრივი კულ ურა

„ მედია იის  ირითადი უპირა ესობა არის ის, 
რომ დროის დაზოგვა ხდება, სასამართლოში 
კი შეი ლება ლობით გაი ელოს სა მე  ასევე 
ის უპირა ესობაა, რომ გა ეული ხარ ები 

ი ნება ნაკლები და მორიგების დიდი შანსია, 
უკეთესი მორიგების პრინ იპები ა ვს “ არა
სამთავრობო ორგანიზა იის არმო მადგე
ნელი

თვისებრივი კვლევის მონა ილეთა მოსაზ
რებით, მედია იის, როგორ  დავის გადა
ჭრის ალ ერნა იული და ამ დრომდე არ  
თუ ართოდ გამო ენებადი პრა იკის გან
სავითარებლად, აუ ილებელია სახელმ ი ო 
ინს ი უ ის გარდა, კერ ო პრა იკის პრე

ედენ ების შე მნა , რა  მედია იასთან 
დაკავშირებული ნობიერების, ნდობის და 
პო პულარიზა იის მიმართულებით პოზი იურ 
როლს შეასრულებდა

„პირველ რიგში, სახელმ ი ოს ა რდილი 
უნდა ამოშორდეს მედია იის პრო ესს 
და მონოპოლია სახელმ ი ოს არ უნდა 
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ი ცხრილი N66 პირადად თ ვენ, შესაბამისი საჭიროების დროს, არ ევდით თუ არა მედია იას სასამართლოს   
(იგულისხმება, რომ სა მის სპე ი იკა ი ლევა მედია იის გამო ენების საშუალებას) 

1
2

2

  

არავითარ შემთხვევაში არ ვარ ევდი 7

უ რო არ ვარ ევდი 1 1 1 1 1 1 1

უ რო ვარ ევდი 2 0 2 2 2 1

აუ ილებლად ვარ ევდი 

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 7 1 0

ონდეს  მედია იის არსი არის ის, რომ 
სახელმ ი ოსგან დის ან ირდე და არანაირი 
შეხება სახელმ ი ო ბიუროკრა იასთან არ 
გ ონდეს  ამი ომ, მე ვ ი რობ, ამ მიმარ
თუ ლებთ ალიან ბევრი არის სამუშაო, რა 
თ მა უნდა, კერ ო სე ორის მიერ, პირ
ველ რიგში და არასამთავრობო სე ო
რის მიერა , რომ არმომადგენლობა ახა
ლის დეს და მა სიმალურად შევე ადოთ ეს 
მხარე პრიორი ე ი გახდეს ველასთვის “ 
არა სამთავრობო ორგანიზა იის არმომა
დგენელი

გამოკითხული მოსახლეობის დაახლოებით, 
ნახევარს ( ) უჭირს განსაზ ვროს, საჭი
როების შემთხვევაში, აირ ევდა მედია იას, თუ 
სასამართლოს (თუ სა მის სპე ი იკა ი ლევა 
შესაბამის საშუალებას)  მედია იისადმი მი
მართვის მზაობას კი გამოხა ავს მათი  
( 1  უ რო არ ევდა მედია იას,  აუ ი
ლებლად არ ევდა მედია იას)  ასაკობრივ 
გუ ებს შორის ველაზე ამოუ ალიბებელი 

პოზი იით  ელს გადა ილებული რესპონ
დენ ები გამოირ ევიან ( 0 ), 1 2  ლის 
რესპონდენ ებს შორის კი ველაზე ნაკლები 
არიან ისინი, ვისა  აზრის გამოთ მა უჭირს 
( 7 )  მონა ემების ს ესობრივ ჭრი ლში 
გაანალიზებას ალი და მამაკა ი რეს პო
ნდენ ების მოსაზრებებს შორის მნი შვნე ლო
ვანი სხვაობები არ გამოუვლენია  

მედია იისადმი მიმართვის გამო დილება 
უკა ნასკნელი  ლის მან ილზე გამოკი თხუ
ლე ბის მხოლოდ 1 ს ა მოა ნდა   რესპონ
დენ იდან, რომლებმა  მიმართეს მედია იას, 
20 კმა ო ილი დარ ა, 11 უკმა ო ილო, მა 
კი თემაზე აზრის გამოხა ვა ვერ შე ლო  

როგორ  ოკუსური გუ ური დისკუ სიის მო
ნა ილე რესპონდენ ები, ისე არასამ თავ
რობო ორგანიზა იის არმომადგე ნელი ე ს
პერ ები ი რობენ, რომ დ ესდ ე ობით 

ართულ საზოგადოებას მე ი ინ ორმი რე
ბულობა ესაჭიროება მედია იის, როგორ  
დავის გადაჭრის ალ ერნა იული საშუალების 
შესახებ, რის შედეგადა , მათი აზრით, მისი 
გამო ენება გა ილებით მასშ აბური გახდება

„კარგი ი ნება ალიან და, რა თ მა უნდა, 
პიარ კამპანიები, სარეკლამო კამპანიები 

და შესაბამისი გარან იები, რომ ეს ი ნე
ბა ე ე ური და რეგულირებული “ არასამ
თავრობო ორგანიზა იის არმომადგენელი

3.10 არბიტრაჟი
ა არებულმა კვლევამ უ ვენა, რომ არბი
რა ის შესახებ ინ ორმა იას რესპონდენ თა 

ორ ერ მე ი რაოდენობა ლობს (2 ), 
ვიდრე მედია იის შემთხვევაში (1 )  ინ

ორმირებულობის დონე არბი რა თან და
კა ვშირებით საგრ ნობლად მა ალია თბი
ლისში ( ), ვიდრე სხვა ალა ებსა (27 ) 
და სო ლებში (20 )  არბი რა ის შესახებ 
ველაზე მე ად სმენიათ  ლის ასაკში 

გამოკითხულებს ( ), 1 2  ლის გა
მოკითხულებში კი არბი რა ის შესახებ ინ

ო რმირებულია 1  ალ და მამაკა  
რეს პონდენ ებში არბი რა ის შესახებ ინ
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გრაფიკი N67 გსმენიათ თუ არა რაიმე არბი რა ის შესახებ

44%

27%

20%

29%

56%

73%

80%

71%

დიახ არა

თბილისი

ალა ი

სო ელი

ამური

N=1271

N=1360

N=2371

N=5002

ორმა იის მ ლობელთა რაოდენობა, დაახ
ლოებით, თანაბარია  თუმ ა ისევე, როგორ  
მედია იის შემთხვევაში, უნდა ა ინიშნოს, რომ 
გამოკითხულთა ნა ილი მოსახლეობასთან 

ა არებულ ოკუსურ გუ ებში, სი ვის 
ე რადობიდან გამომდინარე, არბი რა ს 

სპორ თან და არა სამართლებრივი დავის გა
დაჭ რასთან აიგივებდა  

კვლევის მონა ილე იმ ბიზნეს ორგანიზა ი
ების არმომადგენელთა ინ ორმა იით, 
რო მ ლები  საჭიროების შემთხვევაში არბი

რა ს მიმართავენ, მის მნიშვნელოვან უპი
რა ესობას სასამართლოსთან შედარებით 
და ვის შემჭიდროებულ ვადებში გადა ვე ა 

არმოადგენს  თუმ ა, ა ვე უნდა ა ინიშნოს, 
რომ რესპონდენ ების უკმა ო ილებას ი ვევს 
ის ა ი, რომ არბი რა ის გადა ვე ილე
ბის ა სრულება კვლავ სააპელა იო სასა
მართლოში ხდება, რასა  საკმაოდ დიდი დრო 
სჭირდება და არბი რა ის ე ე ურობაზე ნე
გა იურ გავლენას ახდენს  

„სასესხო ურთიერთობებში ხშირად სასამა
რ თლოში არ მივდივართ, არამედ გვა ვს 
საარბი რა ო დათ მა ხელშეკრულებებში 
კლიენ ებთან და მივდივართ არბი რა ში, 
მაგრამ არბი რა ის გადა ვე ილების ა
სრულება ხდება სააპელა იო სასამართლო
ში  სააპელა იო სასამართლო, ნა ვლად 
კანონით დადგენილი ვადებისა, არ ვევს ამას 
ოველთვის და არბი რა ი უკვე ა არ არის 

ს რა ი და მო ნილი საშუალება იმი ომ, რომ 
ნობა ა სულებას მია ვს არაადეკვა ური 

დრო “  კერ ო ბიზნესის არმომადგენელი

ინ ორმა იის ირითად აროებს არბი
რა ის, ისევე როგორ  მედია იის შესახებ 
ე ლევიზია ( 7 ), ნა ნობები (1 ) და სო
იალური სელები (10 ) არმოადგენენ  

ისევე, როგორ  ზემოთ დასახელებულ შემ
თხვევებში, ელევიზია უპირობო ლიდერია 
და მას, როგორ  ინ ორმა იის აროს არ
ბი რა ის შესახებ ი ენებს 0 ზე მე ი რო
გორ  სო ლად, ასევე ალა ად, ს ესის და 
ასაკის მიუხედავად  

არბი რა ი არის ნებისმიერი დავის გადა
ვე ის მეთოდი, რომლის არგლებში მი

ებული გადა ვე ილების შესრულება ნება
ო ლობითია   ასე განმა ავს არბი რა ს 
ოველი მეოთხე (2 ) იმ რესპონდენ ებიდან, 

რომლებსა  ა ვთ ინ ორმა ია მის შესახებ  
1  კი თვლის, რომ ეს არის ნებისმიერი 

იპის დავა, რომლის გადა ვე ილების შეს
რულებას უზრუნველ ო ს სასამართლო  და
ნარ ენი რესპონდენ ები ( ) ურად ებას 
იმაზე ამახვილებენ, რომ არბი რა ი ო ნებივი 
დავების გადა ვე ის საშუალებაა  რეს პო
ნ დენ ების ხვედრითი ილი, რომლებსა  
კითხვაზე პასუხის გა ემა უჭირს, არ ა ემა ება 
2 ს  არბი რა ის შესახებ ველაზე ნაკლებ 
ინ ორმა იას ლობენ 1 2  ლის ასაკში 
გამოკითხულები, რომელთა შორის პასუხის 
გა ემა უჭირს ოველ მესამეს ( 2 ), ასეთების 
რი ხვი კი ველაზე ნაკლებია  ლის 
ასაკობრივ გუ ში (1 22 )  
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ეს არის ნებისმიერი იპის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომლის არგლებში  მი ებული გადა ვე ილების 
შესრულება ნება ო ლობითია

1 2 2 2 22 2 2

ეს არის ნებისმიერი იპის დავის გადა ვე ის მეთოდი, 
რომლის არგლებში  მი ებული გადა ვე ილების 
შესრულება უზრუნველ ო ილია სასამართლოს მიერ 

1 11 12 1 10 12 1

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი, რომლის 
არგლებში  მი ებული გადა ვე ილების შესრულება 

ნება ო ლობითია
12 12 11 1 12

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი  იზიკურ 
პირსა და ბიზნესს შორის 7 12 10

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი იზიკურ 
პირებს შორის 1 1 10 10

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი             
ბიზნესებს შორის 10 7 11 12 1 10

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი, რომლის 
არგლებში  მი ებული გადა ვე ილების შესრულება 

უზრუნველ ო ილია სასამართლოს მიერ 
7 12 7

ეს არის ონებრივი დავის გადა ვე ის მეთოდი, რომლის 
შედეგით ორივე მხარე კმა ო ილია 

არ ვი ი  მიჭირს პასუხი 2 2 22 20 1 2 2

არბი რა ის ე ე ურობა, თვისებრივი კვლე
ვის მონა ილე რესპონდენ ების მო საზრებით, 
გა ილებით დიდია დავის ორ ბიზნესს შორის 
არსებობის შემთხვევაში, როდესა  ორივე 
მხარეს დაახლოებით ერთი და იგივე მიზნები 
და ინ ერესები ამო რავებს  მაგალითად, 
თუ ბიზნესების შემთხვევაში ორივე მხარის 
ინ ერესი დავის დროული დასრულებაა, 
მო ალა ის და ბიზნეს ორგანიზა იას შორის 
არსებული დავის შემთხვევაში, მო ალა ის 
ინ ერესებში შესა ლოა პირი ით, დავის დროში 
გა ელვა ი ოს  არბი რა ის გამო ენებისას 
მეორე გამო ვევას არმოადგენს კვალი ი

იური არბი რების არსებობა და მათ მიმართ  
ნდობის ხარისხი  გამომდინარე ი იდან, რომ 
ხშირად არბი რი შესა ლოა უ რო ლო
იალური ი ოს ბიზნესისადმი, როგორ  მისი 
მუდმივი კლიენ ისთვის, ოკუსური გუ ების 
მონა ილე მოსახლეობის ნა ილს უჭირდა მის 
მიმართ ნდობის გამოხა ვა და უპირა ესობას 
სასამართლოს ანიჭებდა

„ორ ბიზნესს შორის, ხადია, ორივე ბიზნესს 
ა ობს არბი რა ის განხილვა იმი ომ, რომ 
დაზოგავს ხარ ებს და გრ ელვადიან პრო ესს  
სამი ინს ან იაა სასამართლოში უზენაესის 

ათვლით და შეი ლება  ელი გაგრ ელდეს 
სა მის განხილვა, რო ა არბი რა ში შეი ლება 

 თვეში დაასრულო  მეორე თემა არის კო
მპე ენ ური არბი რები სა ართველოში და 
არბი რა ის სანდოობა თვითონ  რო ა ბიზნესი 
და კლიენ ია მო ალა ე, ხშირად არის, რომ 

ლიერი მხარის, ბიზნესის ინ ერესებში არის 
(ინ ერესს გამოხა ავს) არბი რი, მიკე რ ო
ებული და მო ალა ე არ ენდობა და ურ ევნია 
სასამართლოში ავიდეს “  კერ ო ბიზნესის  

ა რმომადგენელი

არბი რა ებს შორის არის კონკურენ ია და 
მათ უნდათ, რომ საარბი რა ო დათ მა ვენს 
მრავალრი ხოვან ხელშეკრულებეში ავდოთ 
კონკრე ული არბი რა ის სახელი, სადა  
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ავი ებთ სა მეს შემდგომ  ეს რომ მოხდეს, 
გვთავაზობენ სხვადასხვანაირ შემოთავაზებას, 
იგივე სა არი ო საკითხს, რამდენია განხი
ლვის ვადები და ა შ  სერვისებს შორის 
არის სხვაობა და კონკურენ ია, რომ დიდმა 
ორგანიზა იებმა თავიანთ ხელშეკრულებებში 
გაითვალის ინონ ს ორედ ის არბი რა ი და 
ამი ომ უ რო სხვანაირად ეპ რობიან ასეთ 
დიდ კომპანიებს, რომ მიიზიდონ “  კერ ო 
ბიზნესის არმომადგენელი

„ერთის მხრივ, ინანსური ინს ი უ ი როდესა  
ხარ, ალიან კარგია, პრობლემური სესხების  
ამო ების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეს 
მხრივ, საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში ა ენებ 
იმ მო ალა ეს, თუ იზიკურ პირს  მე ვთვლი, 
რომ თუ სასამართლო რე ორმა იმ დონეზე 
განვითარდება და დაიხვე ება, რომ ვადები 
უ რო შემჭიდროვდება და არ ი ნება უსასრულო 
რიგები სასამართლოებში, მაშინ არბი რა სა  
უკვე შეი ლება მის ე გარკვეული მიზანი  

ემთვის, ბანკების შემთხვევაში მისა ებია 
ს ორია იმი ომ, რომ ინანსური ინს ი უ ია 
და სხვა საშუალება არ ა ვს  იმისთვის, 
რომ დროში არ გა ელოს და ვთ ვათ, სამი 
ინს ან ია არ იაროს  სიმართლე გითხრათ, 
არბი რა თან ურთიერთობა არ მი ვარს  
სამართლებრივად საინ ერესო საერთოდ არ 
არის, მაგრამ უპირა ესობა სასამართლოსთან 
შედარებით არის ის, რომ ვადებში ს რა ია, 
მაგრამ რისკია ის, რომ ვერ გაასა ივრებ “  
კერ ო ბიზნეს არმომადგენელი

კვლევის შესაბამისი ნა ილის დასასრულს, 
ინ ერვიუერებმა ველა რესპონდენ ს გაა ნეს 
არბი რა ის მოკლე ა ერა და უკვე შესაბამისი 
ინ ორმა იის სა უ ველზე სთხოვეს აზრის 
გამოთ მა  

არბი რა ი არის დავის გადა ვე ის ალ ერ
ნა იული საშუალება, როდესა  მხარეები 
თანხმდებიან, რომ მათი დავა გადა ვი ოს 
საარბი რა ო რიბუნალმა  არბი რა ი უ
ლებამოსილია განიხილოს პირთა თანას

ორობაზე დამ არებული კერ ო ხასიათის 
ონებრივი დავა  ნებისმიერი დავა, რომელი  

განიხილება არბი რა ის, მიერ განიხილება 
მკა რად მხარეთა შეთანხმების სა უ ველზე  
მხარეთა შეთანხმება განსაზ ვრავს ისეთ სა

კვან ო საკითხებს, როგორი აა საარ ბი რა ო 
რიბუნალის შემადგენლობის არ ევის ე

სი, საარბი რა ო განხილვის ა არების 
ადგი ლი, გამოსა ენებელი ნორმები და ა შ  
საარბი რა ო გადა ვე ილება არის საბო
ლოო და მხარეთათვის სავალდებულო ალის 
მ ონე  საარბი რა ო გადა ვე ილება მი

ებულ უნდა ი ნეს საარბი რა ო გან ხი
ლვის და ებიდან 1 0 დ ის ვადაში, თუ 
მხარეთა შეთანხმებით სხვა ვადა არ არის 
დადგენილი  მაგალითად, გამსესხებლები, 
ბანკები, მიკროსა ინანსო ორგანიზა იები 
და სხვ  სესხის ხელშეკრულებაში ერთ ერთ 
პუნ ად განსაზ ვრავენ დავის არბი რა ში 
გადა ვე ას  არბი რა ის შემთხვევაში, სასა
მარ თლოსგან განსხვავებით, არ არსებობს 
ზემ დგომი ინს ან ია, შესაბამისად, დავა ერთი 
პრო ესის არგლებში დება
 

არბი რა ის არსის გა ნობის შემდეგ, გამო
კითხულების 1 ზე მე ი ვერ ახერხებს 
აზრის გამოთ მას, ენდობა თუ არა მას ( )  
ასეთია თბილისში გამოკითხულთა , სხვა 

ალა ებში კი მათი რი ხვი ს ა ევს  
სო ლებში შესაბამისი მა ვენებელი 7 ია  
სრულ ნდობას არბი რა ი 12 ს ა უ რავს,  
კი ამბობს, რომ არბი რა ი, გარკვეულ ილად, 
ა უ რავს ნდობას  

რესპონდენ ების ნახევარს უჭირს საუ ბარი 
არბი რა ის უპირა ესობებზე სასამარ თ
ლო ს თან შედარებით, მის ნაკლოვანებებზე 
საუ ბარს კი კიდევ უ რო მე ი  2  ვერ ახე
რხებს  არბი რა ის უპირა ესობად მო
სახლე ობაში , ველაზე ხშირად, ა მულია 
პრო ესის ს რა ი დასრულება (1 ) და მისი 
უ რო მშვიდ ა მოს ეროში არმართვა, 
ვიდრე სასამართლოში (1 )  ოველი მე
ათე გამოკითხული ასევე არბი რა ის კონ
კრე ულ უპირა ესობად თვლის იმას, რომ 
ამ დროს ადვოკა ის და ირავება არ სჭირ
დება (10 )  არბი რა ის ნაკლოვანებად 
სასამართლოსთან შედარებით კი ოველი  
გამოკითხულიდან ერთი მისი შედეგის გასა

ივრების შეუ ლებლობას მიი ნევს  რიგით 
მეორე სიხშირით კი ის სახელდება, რომ არ
ბი რა ის შედეგი ა მულია, როგორ  ნაკ
ლებად პროგნოზირებადი (11 )  
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ცხრილი N69 თ ვენი აზრით, რა არმოადგენს არბი რა ის უპირა ესობას სასამართლოსთან შედარებით  რა 
არმოადგენს არბი რა ის ნაკლოვანებას სასამართლოსთან შედარებით

უპირა ესობა ნაკლოვანება

მალე სრულდება  არ ჭიანურდება 1 შეუ ლებელია შედეგის გასა ივრება 1

პრო ესი მიმდინარეობს უ რო მშვიდ 
ა მოს ეროში 1

შესა ლებელია, რომ არბი რა ი ი ოს 
მიკერ ოებული (მაგ  ბანკის, როგორ  მსხვილი 
კლიენ ის მხარეს) 

არბი რის მიკერ ოება გამორი ხულია
ნაკლებად მიკერ ოებულია

შესა ლოა, არბი რა ი ი ოს ნაკლებად 
კომპე ენ ური

არ არის საჭირო ადვოკა ის და ირავება 10
ზოგიერთი ბანკი  სა ინანსო ინს ი უ ი 
პირდაპირ სთავაზობს მომხმარებელს 
არბი რა ს და არ უ ოვებს მას არ ევანს

არბი რი არის უ რო კომპე ენ ური 
კომერ იულ ინანსურ საკითხებში, ვიდრე 
მოსამართლე

ნაკლებად პროგნოზირებადია საბოლოო 
შედეგი 11

არბი რა ში პრო ესი არმოებს მოდავე 
მხარეების ინ ერესებს მა სიმალურად 
მორგებული ესებით

არ ვი ი მიჭირს პასუხი 2

საარბი რა ო გადა ვე ილების გასა ივრება 
არ ხდება 7

არ ვი ი მიჭირს პასუხი

საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, რეს
პონ დენ თა მხოლოდ 2  გამოთ ვამს მზა
დ ო ნას არბი რა ს მიმართოს, მათ ნახევარს 
კი ა ნიშნულზე მოსაზრების გამოთ მა უჭირს 
( 7 )  თვისებრივი კვლევის არგლებში 
გამოკითხული ბიზნესების აზრით, იზიკური 
პირის ინ ერესად იშვიათად არის ა მული 
არბი რა ით სარგებლობა, სავარაუდოდ, 
იმ მიზეზით, რომ დროში გა ელილი პრო ე
სი და ზოგ ერ „სო იალურად გან ობილი“ 
(ემო  იურად მო ალა ის მხარეს მ ო ი) სა
სამართლო მომგებიან პოზი იაში ა ენებს 
მო ალა ეს ხოლო მიკერ ოებული და გარ
კვეული ინ რესების მა არებელის იმი ის 
მ ონე არბი რა ი ნაკლებად მიმზიდველია 

იზიკური პირებისთვის

„ხარ თე ე ური არის დრო ამ შემთხვევაში, 
დრო ვე ს ველა ერს  კონკრე ულ მო

ალა ეს დავალიანება ა ვს ბანკის, არ იხდის, 
ბანკი ავ ომა ურად ი ენებს არბი რა ს, 

ამუშავებს იმ მუხლს, არბი რა ში მიდის და 
ით არბი რა ი მის სასარგებლოდ გა

მოი ანს იმი ომ, რომ ალსახა და უდავო 
ა ია, რომ ამ ადამიანს დავალიანება ა ვს, 

რომელსა  არ იხდის და, შესაბამისად, ბანკს 
უ ნდება ალიან მოკლე დროში გზა, რომ 
მიი ოს მის მიმართ არსებული დავალიანება  
სასამართლოს შემთხვევაში ეს მინიმუმ 1
2 ელი ისე გაი ელება, როგორ  არა ერი 
და ბანკი რეალურად ულს კარგავს თუნდა  
იმი ომ, რომ დ ეს 10 ლარს რა ირებულება  
ა ვს, მისი შესაბამისი ირებულება არ ე
ნება 2 ლის შემდეგ “ კერ ო ბიზნესის არმო
მადგენელი

კვლევის ა არების ე აპზე არბი რა ისადმი 
მიმართვის გამო დილება 002 გამოკი თხუ
ლიდან მხოლოდ 0 ს ა მოა ნდა, რომე
ლთაგან არბი რა ით კმა ო ილია 22, უკმა
ო ილებას გამოთ ვამს , ს კი კითხვაზე 

პა  სუხის გა ემა უჭირს  


