
საბაზისოსაბაზისო ცოდნისაცოდნისა დადა აღქმისაღქმის კვლევაკვლევა,,
საქართველოსსაქართველოს სასამართლოსასამართლო სისტემისსისტემის

შესახებშესახებ

კვლევა მომზადებულია სოციალური კვლევების
ინსტიტუტის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის

(UNDP) “სასამართლო ხელისუფლების
მხარდაჭერის” პროექტის ფარგლებში

კვლევაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნით მის
ავტორებს და შესაძლოა არ ემთხვეოდეს გაერთიანებული

ერების ან გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
მოსაზრებებს.



მეთოდოლოგიამეთოდოლოგია
nn თბილისისათბილისისა დადა საქართველოსსაქართველოს დიდიდიდი ქალაქებისქალაქების

მოსახლეობისმოსახლეობის რაოდენობრივირაოდენობრივი გამოკითხვაგამოკითხვა პირისპირპირისპირ
ინტერვიუსინტერვიუს მეთოდითმეთოდით..

nn კვლევაკვლევა ჩატარდაჩატარდა 20092009 წლისწლის დეკემბერშიდეკემბერში..

nn სულსულ გამოკითხულიგამოკითხული იყოიყო 22 800800 რესპონდენტირესპონდენტი,,
რომლებიცრომლებიც შეირჩნენშეირჩნენ „„შემთხვევითიშემთხვევითი შერჩევისშერჩევის““
მეთოდითმეთოდით..

თბილისითბილისი 1 0001 000
ქუთაისიქუთაისი 500500
ბათუმიბათუმი 400400
ზუგდიდიზუგდიდი 300300
გორიგორი 300300
თელავითელავი 300300



მოსახლეობისმოსახლეობის გამოკითხვისგამოკითხვის პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები

nn გამოკითხულიგამოკითხული რესპონდენტებისრესპონდენტების 79.4%79.4% საერთოდსაერთოდ არარ ჰქონიაჰქონია
შეხებაშეხება სასამართლოსასამართლო სისტემასთანსისტემასთან.. იმიმ რესპონდენტებისრესპონდენტების
რაოდენობარაოდენობა კიკი,, რომელთაცრომელთაც რაიმერაიმე ფორმითფორმით მაინცმაინც ჰქონიათჰქონიათ შეხებაშეხება
სასამართლოსთანსასამართლოსთან,, შეადგენსშეადგენს 20.6%,20.6%, მათგანმათგან 60.1%60.1%--სს სასამართლოსასამართლო
სისტემასთანსისტემასთან შეხებაშეხება ჰქონდაჰქონდა 20042004 წლისწლის შემდეგშემდეგ,, ხოლოხოლო 39.9%39.9% --
20042004 წლამდეწლამდე..

nn გამოკითხულებსგამოკითხულებს ყველაზეყველაზე ხშირადხშირად შემდეგიშემდეგი სტატუსითსტატუსით ჰქონდათჰქონდათ
სასამართლოსთანსასამართლოსთან შეხებაშეხება:: დამსწრისდამსწრის (39.7%),(39.7%), განსასჯელისგანსასჯელის
(25.5%),(25.5%), მოწმისმოწმის (20.7%).(20.7%).

nn სასამართლოსასამართლო პროცესსპროცესს დასწრებიადასწრებია გამოკითხულთაგამოკითხულთა მხოლოდმხოლოდ
38.7%.38.7%. მათგანმათგან 59.7% 200459.7% 2004 წლისწლის შემდეგშემდეგ,, ხოლოხოლო 40.3% 200440.3% 2004
წლამდეწლამდე..

nn სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ გამოტანილიგამოტანილი გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება
რესპონდენტებისრესპონდენტების უმრავლესობამუმრავლესობამ (67.8%)(67.8%) შეაფასაშეაფასა,, როგორცროგორც ანან
სავსებითსავსებით მისაღებიმისაღები (39.5%)(39.5%) ანან ნაწილობრივნაწილობრივ მისაღებიმისაღები (28.3%),(28.3%),
სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ გამოტანილიგამოტანილი გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება საერთოდსაერთოდ
მიუღებელიმიუღებელი გამოკითხულთაგამოკითხულთა მხოლოდმხოლოდ 21.1%21.1%--სათვისსათვის აღმოჩნდააღმოჩნდა..



პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები::

nn სასამართლოსსასამართლოს შესახებშესახებ აზრისაზრის ჩამოყალიბებისჩამოყალიბების წყაროდწყაროდ ყველაზეყველაზე
ხშირადხშირად (44.2%)(44.2%) რესპონდენტებირესპონდენტები ასახელებდნენასახელებდნენ სატელევიზიოსატელევიზიო
სიუჟეტებსსიუჟეტებს გახმაურებულიგახმაურებული სასამართლოსასამართლო პროცესებისპროცესების შესახებშესახებ..
თუმცათუმცა,, ასევეასევე მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი წყაროაწყაროა ნაცნობინაცნობი ადამიანებისადამიანების
მონაყოლიმონაყოლი საკუთარისაკუთარი გამოცდილებისგამოცდილების შესახებშესახებ (26.0%)(26.0%) დადა პირადიპირადი
გამოცდილებაგამოცდილება (18.5%).(18.5%).

nn სასამართლოსასამართლო სისტემისსისტემის მიმართმიმართ დამოკიდებულებისდამოკიდებულების
ჩამოყალიბებაზეჩამოყალიბებაზე ყველაზეყველაზე დიდდიდ გავლენასგავლენას ახდენსახდენს სასამართლოსსასამართლოს
მიერმიერ გამოტანილიგამოტანილი გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება,, რაცრაც რესპონდენტებისრესპონდენტების 60.7%60.7%
მიუთითამიუთითა.. ამავეამავე დროსდროს, 17.8%, 17.8%--მამა მიუთითამიუთითა,, რომრომ მათმათ
დამოკიდებულებაზედამოკიდებულებაზე ყველაზეყველაზე მეტადმეტად გავლენასგავლენას ახდენსახდენს
მოსამართლისმოსამართლის იმიჯიიმიჯი..

nn რესპონდენტებისრესპონდენტების უმრავლესობაუმრავლესობა მიიჩნევსმიიჩნევს,, რომრომ სასამართლოსასამართლო უნდაუნდა
იყოსიყოს დამოუკიდებელიდამოუკიდებელი (75.8%).(75.8%). გამოკითხულთაგამოკითხულთა 12.9%12.9% მიაჩნიამიაჩნია,,
რომრომ მასმას უნდაუნდა აკონტროლებდესაკონტროლებდეს ზემდგომიზემდგომი ორგანოებიორგანოები..



პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები::

nn სატელევიზიოსატელევიზიო სიუჟეტებისიუჟეტები სასამართლოსსასამართლოს შესახებშესახებ რესპონდენტებსრესპონდენტებს
განაწყობსგანაწყობს უფროუფრო დადებითადდადებითად (60.4%),(60.4%), ვიდრევიდრე უარყოფითადუარყოფითად
(39.6%).(39.6%).

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა 63.8%63.8% არარ სმენიასმენია სასამართლოსასამართლო სისტემაშისისტემაში
მიმდინარემიმდინარე რეფორმებისრეფორმების შესახებშესახებ.. იმიმ რესპონდენტებისათვისრესპონდენტებისათვის,,
რომლებიცრომლებიც ინფორმირებულებიინფორმირებულები იყვნენიყვნენ რეფორმებისრეფორმების შესახებშესახებ,,
ნაცნობინაცნობი იყოიყო შემდეგიშემდეგი რეფორმებირეფორმები:: ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა
სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება (64.9%),(64.9%), კორუფციასთანკორუფციასთან ბრძოლაბრძოლა
(13.1%),(13.1%), კადრებისკადრების შერჩევისშერჩევის დადა მათიმათი კვალიფიკაციისკვალიფიკაციის ამაღლებისამაღლების
დახვეწადახვეწა (7.3%)(7.3%) დადა მოსამართლეთამოსამართლეთა უვადოდუვადოდ დანიშვნადანიშვნა (5.8%).(5.8%).

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა 80.0%80.0% არარ სმენიასმენია სპიკერსპიკერ მოსამართლისმოსამართლის შესახებშესახებ..
სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ მომზადებულიმომზადებული გადაცემებიგადაცემები უნახავსუნახავს 42.8%42.8%--სს
დადა მათგანმათგან სპიკერისსპიკერის მიერმიერ გაკეთებულიგაკეთებული კომენტარებიკომენტარები 23.2%23.2%--
სთვისსთვის სავსებითსავსებით მისაღებიმისაღები აღმოჩნდააღმოჩნდა,, ხოლოხოლო 66.8%66.8%--სთვისსთვის
ნაწილობრივნაწილობრივ მისაღებიმისაღები..



ბოლობოლო დროსდროს გსმენიათგსმენიათ თუთუ არაარა რაიმერაიმე
სასამართლოსასამართლო რეფორმებისრეფორმების ახალიახალი

ინიციატივებისინიციატივების შესახებშესახებ??
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nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა აზრითაზრით,, სახელმწიფოსასახელმწიფოსა დადა კერძოკერძო კომპანიებსკომპანიებს
შორისშორის არსებულიარსებული დავებიდანდავებიდან,, კერძოკერძო კომპანიებიკომპანიები იგებენიგებენ
საშუალოდსაშუალოდ 34.2%34.2%--ისის შემთხვევაშიშემთხვევაში..

nn კითხვაზეკითხვაზე „„რარა ღონისძიებებმაღონისძიებებმა შეიძლებაშეიძლება გააუმჯობესოსგააუმჯობესოს
მოქალაქეთამოქალაქეთა დამოკიდებულებადამოკიდებულება სასამართლოსსასამართლოს მიმართმიმართ??““,,
გამოკითხულთაგამოკითხულთა 17.6%17.6%--მამა პასუხიპასუხი ვერვერ გასცაგასცა.. ყველაზეყველაზე ხშირადხშირად
რესპონდენტებირესპონდენტები პასუხობდნენპასუხობდნენ „„სამართლიანისამართლიანი
გადაწყვეტილებებისგადაწყვეტილებების მიღებამიღება““ (25.6%),(25.6%), „„იყვნენიყვნენ მიუკერძოებლებიმიუკერძოებლები
--დამოუკიდებლებიდამოუკიდებლები““ (25.6%),(25.6%), „„იყოსიყოს ხელისუფლებისგანხელისუფლებისგან
დამოუკიდებელიდამოუკიდებელი““ (9.5%)(9.5%) დადა „„სასურველიასასურველია გატარდესგატარდეს ახალიახალი
რეფორმებირეფორმები““ (8.7%).(8.7%).

პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები::



გსმენიათგსმენიათ თუთუ არაარა იმისიმის შესახებშესახებ,, რომრომ
საქართველოშისაქართველოში უნდაუნდა ამოქმედდესამოქმედდეს ნაფიცნაფიც

მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსასამართლო??

39.9%

66.1%

60.1%

33.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007

2009

მსმენია არ მსმენია

საქართველო მთლიანად

nn რესპონდენტებისრესპონდენტების 66.1%66.1% ფლობსფლობს ინფორმაციასინფორმაციას,, რომრომ
საქართველოშისაქართველოში უნდაუნდა ამოქმედდესამოქმედდეს ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა
სასამართლოსასამართლო.. ამამ მაჩვენებელმამაჩვენებელმა მნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნად მოიმატამოიმატა 20072007
წელთანწელთან შედარებითშედარებით -- მაშინმაშინ ამამ ინფორმაციასინფორმაციას ფლობდაფლობდა
გამოკითხულთაგამოკითხულთა მხოლოდმხოლოდ 39.9%.39.9%.



გსმენიათგსმენიათ თუთუ არაარა იმისიმის შესახებშესახებ,, რომრომ
საქართველოშისაქართველოში უნდაუნდა ამოქმედდესამოქმედდეს ნაფიცნაფიც

მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსასამართლო??

67.2%

58.4%

64.6%

81.0%

73.0%

54.0%

32.8%

41.6%

35.4%

19.0%

27.0%

46.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

თბილისი

ქუთაისი

ბათუმი

ზუგდიდი

გო რ ი

თელავი

მსმე ნია არ მსმე ნია

რეგიონების მიხედვით



რამდენადრამდენად გჯერათგჯერათ,, რომრომ ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს
შემოღებაშემოღება წარმატებულიწარმატებული იქნებაიქნება -- რეალურადრეალურად
უზრუნველყოფსუზრუნველყოფს სასამართლოსსასამართლოს მაქსიმალურმაქსიმალურ
დამოუკიდებლობასადამოუკიდებლობასა დადა მიუკერძოებლობასმიუკერძოებლობას??

31.6%
45.9%

24.6%

58.8%
34.3%

45.0%
43.2%

66.9%

36.1%
55.6%

67.0%

10.6%
6.1%

6.9%

9.1%
28.0%

12.8%

3.0%

3.1%

4.7%
1.5%

2.1%
1.0%
2.0%
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ზუგდიდი
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მჯერ ა ნაწილო ბრ ივ მჯერ ა უფ რ ო  არ  მჯერ ა საერ თო დ არ  მჯერ ა



პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები -- ნაფიცინაფიცი მსაჯულებიმსაჯულები::

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა მხოლოდმხოლოდ 26.7%26.7% იცისიცის,, რომრომ გადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებას
ბრალეულობისბრალეულობის შესახებშესახებ იღებენიღებენ მხოლოდმხოლოდ ნაფიცინაფიცი მსაჯულებიმსაჯულები ((დადა
არაარა მოსამართლემოსამართლე დადა//ანან ნაფიცინაფიცი მსაჯულებიმსაჯულები დადა მოსამართლემოსამართლე
ერთადერთად).). ამამ პარამეტრმაპარამეტრმა მნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნად დაიკლოდაიკლო 20072007 წელთანწელთან
შედარებითშედარებით -- მაშინმაშინ სწორსწორ ინფორმაციასინფორმაციას ფლობდაფლობდა გამოკითხულთაგამოკითხულთა
42.7%.42.7%.

nn გამოკითხულიგამოკითხული რესპონდენტებისრესპონდენტების 62.2%62.2% არარ დათანხმდებოდადათანხმდებოდა
ნაფიცნაფიც მსაჯულადმსაჯულად არჩევასარჩევას.. ამასთანავეამასთანავე, 59.4%, 59.4%--მამა არარ იცისიცის,, რომრომ
ნაფიცნაფიც მსაჯულადმსაჯულად სასამართლოსასამართლო პროცესშიპროცესში მონაწილეობისმონაწილეობის მიღებამიღება,,
საქართველოსსაქართველოს მოქალაქისმოქალაქის მოაქალაქეობრივიმოაქალაქეობრივი ვალდებულებაავალდებულებაა,,
რაცრაც რესპონდენტებისრესპონდენტების 30.1%30.1%--სათვისსათვის სავსებითსავსებით მისაღებიამისაღებია,, ხოლოხოლო
32.4%32.4%--სათვისსათვის მხოლოდმხოლოდ ნაწილობრივნაწილობრივ მისაღებიმისაღები..



პირველადიპირველადი შედეგებიშედეგები -- ნაფიცინაფიცი მსაჯულებიმსაჯულები::

nn კითხვაზეკითხვაზე „„რამრამ შეიძლებაშეიძლება გახადოსგახადოს მოქალაქისმოქალაქის მიერმიერ ნაფიცნაფიც
მსაჯულადმსაჯულად სასამართლოსასამართლო პროცესშიპროცესში მონაწილეობისმონაწილეობის მიღებამიღება
პრესტიჟულიპრესტიჟული??““,, გამოკითხულთაგამოკითხულთა 21.9%21.9%--მამა პასუხიპასუხი ვერვერ გასცაგასცა..
ყველაზეყველაზე ხშირადხშირად რესპონდენტებირესპონდენტები პასუხობდნენპასუხობდნენ „„სასამართლომსასამართლომ
მიიღოსმიიღოს სამართლიანისამართლიანი გადაწყვეტილებებიგადაწყვეტილებები““ (19.4%)(19.4%) დადა
„„სამართლიანობამსამართლიანობამ““ (12.9%).(12.9%).

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა უმრავლესობასუმრავლესობას (83.6%)(83.6%) სჯერასჯერა (33.0%),(33.0%), ანან
ნაწილობრივნაწილობრივ სჯერასჯერა (50.6%),(50.6%), რომრომ ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა
სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება რეალურადრეალურად უზრუნველყოფსუზრუნველყოფს
სასამართლოსსასამართლოს დამოუკიდებლობასდამოუკიდებლობას დადა მიუკერძოებლობასმიუკერძოებლობას..



როგორროგორ დაახასიათებდითდაახასიათებდით ახლანდელახლანდელ
ქართულქართულ სასამართლოსასამართლო სისტემასსისტემას??

11 22 33 44 55 66

კვალიფიციურიკვალიფიციური არაარაკვალიფიციურიკვალიფიციური

11 22 33 44 55 66

არაკორუმპირებულიარაკორუმპირებული კორუმპირებულიკორუმპირებული

11 22 33 44 55 66

დამოუკიდებელიდამოუკიდებელი დამოკიდებულიდამოკიდებული

11 22 33 44 55 66

ქმედითიქმედითი უუნაროუუნარო



მთლიანობაშიმთლიანობაში ენდობითენდობით თუთუ არაარა ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს??

17.0% 49.1% 17.0% 16.8%
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ვენდო ბი მხო ლო დ ნაწილო ბრ ივ ვე ნდო ბი უფ რ ო  არ  ვენდო ბი საერ თოდ არ  ვენდობი

საქართველო მთლიანად



მთლიანობაშიმთლიანობაში ენდობითენდობით თუთუ არაარა ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს??

რეგიონების მიხედვით



თქვენითქვენი აზრითაზრით,, არისარის თუთუ არაარა
საქართველოსსაქართველოს სასამართლოსასამართლო სისტემასისტემა

დამოუკიდებელიდამოუკიდებელი ხელისუფლებისგანხელისუფლებისგან??

0% 10% 20% 30% 40% 50%

30,40%

42,80%

20,90%

5,90%
სასამართლო მთლიანად დამოუკიდებელია
ხელისუფლებისაგან

სასამართლო სისტემა ძირითადად დამოუკიდებელია
ხელისუფლებისაგან, მაგრამ არა მთლიანად

ხელისუფლება ნაწილობრივ აკონტროლებს
სასამართლოს სისტემას, მაგრამ მთლიანად ვერა

არ არის დამოუკიდებელი



სამისამი დონისდონის სასამართლოებიდანსასამართლოებიდან,, რომელირომელი
უფროუფრო სამართლიანიასამართლიანია??



ქართველიქართველი მოსამართლეებიმოსამართლეები იღებენიღებენ თუთუ
არაარა ქრთამისქრთამის სახითსახით ფულსფულს??

6,7%

38,1%

27,3%

27,9%

რასაკვირველია იღებენ

ალბათ ზოგიერთები იღებენ, მაგრამ უმრავლესობა  ვერ  ბედავს ფულის აღებას

ალბათ მხოლოდ ერთეული მოსამართლეები იღებენ ქრთამს

ფულის აღება საქართველოს სასამართლოებში თითქმის აღარ ხდება



რომელირომელი საინფორმაციოსაინფორმაციო არხებითარხებით დადა რარა
წილითწილით იღებთიღებთ ინფორმაციასინფორმაციას მიმდინარემიმდინარე

მოვლენებისმოვლენების შესახებშესახებ??

78,3%
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13,1%

3,6%
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სხვა წყაროები



რამდენადრამდენად ენდობითენდობით საქართველოსსაქართველოს
ტელევიზიისტელევიზიის სხვადასხვასხვადასხვა არხებითარხებით

მოწოდებულმოწოდებულ ინფორმაციასინფორმაციას??
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საზოგადოე ბრივი მაუწყ ე ბე ლი (1 არხი)

ვენდო ბი მხო ლო დ ნაწილო ბრ ივ ვენდო ბი უფ რ ო  არ  ვენდობი საერ თო დ არ  ვენდო ბი



მთლიანობაშიმთლიანობაში ენდობითენდობით თუთუ არაარა ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს? *? * ბოლობოლო დროსდროს გსმენიათგსმენიათ თუთუ არაარა რაიმერაიმე
სასამართლოსასამართლო რეფორმებისრეფორმების ახალიახალი ინიციატივისინიციატივის შესახებშესახებ??
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24.7%

53.7%

41.2%

17.2%

16.8%

16.4%

17.4%
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ვენდო ბი მხო ლოდ ნაწილობრივ ვენდობი უფ რ ო  არ  ვენდო ბი საერთოდ არ  ვენდობი

კავშირებიკავშირები

nn რესპონდენტებირესპონდენტები,, რომლებსაცრომლებსაც სმენიათსმენიათ სასამართლოსსასამართლოს რეფორმებისრეფორმების
შესახებშესახებ,, უფროუფრო ენდობიანენდობიან სასამართლოსსასამართლოს..



მთლიანობაშიმთლიანობაში ენდობითენდობით თუთუ არაარა ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს?? რამდენადრამდენად გჯერათგჯერათ,, რომრომ ნაფიცნაფიც

მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება წარმატებულიწარმატებული
იქნებაიქნება ??

nn რესპონდენტებირესპონდენტები,, რომლებიცრომლებიც სასამართლოსსასამართლოს ენდობიანენდობიან,, უფროუფრო
მოელიანმოელიან,, რომრომ ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება
წარმატებულიწარმატებული იქნებაიქნება
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კავშირებიკავშირები



მთლიანობაშიმთლიანობაში ენდობითენდობით თუთუ არაარა ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს? *? * გინახავთგინახავთ თუთუ არაარა სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ

მომზადებულიმომზადებული გადაცემებიგადაცემები??

nn ისის რესპონდენტებირესპონდენტები,, რომლებსაცრომლებსაც უნახავთუნახავთ სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ
მომზადებულიმომზადებული გადაცემებიგადაცემები,, უფროუფრო ენდობიანენდობიან ქართულქართულ
სასამართლოსსასამართლოს
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კავშირებიკავშირები



nn სასამართლოსასამართლო პროცესზეპროცესზე დასწრებისდასწრების დროდრო
სტატისტიკურადსტატისტიკურად სანდოსანდო კავშირშიკავშირში აღმოჩნდააღმოჩნდა
მოსამართლეებისმოსამართლეების მიერმიერ ქრთამისქრთამის აღებისაღების მოლოდინთანმოლოდინთან::

კითხვაზეკითხვაზე „„საქართველოსსაქართველოს სასამართლოებშისასამართლოებში უფროუფრო
ხშირადხშირად რისრის მიხედვითმიხედვით იღებენიღებენ მოსამართლეებიმოსამართლეები
გადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებას??““, 2004, 2004 წლამდეწლამდე სასამართლოსასამართლო
პროცესზეპროცესზე დამსწრედამსწრე რესპონდენთარესპონდენთა 12.9%12.9%--მამა უპასუხაუპასუხა
„„იმისიმის მიხედვითმიხედვით,, თუთუ ვინვინ მეტმეტ ფულსფულს გადაუხდისგადაუხდის““,,
მაშინმაშინ როდესაცროდესაც 20042004 წლისწლის შემდეგშემდეგ სასამართლოზესასამართლოზე
დასწრებისდასწრების გამოცდილებისგამოცდილების მქონეთაგანმქონეთაგან,, ესეს პასუხიპასუხი
აირჩიააირჩია მხოლოდმხოლოდ 4.9%4.9%--მამა..

კავშირებიკავშირები



დასკვნებიდასკვნები::

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა ორორ მესამედსმესამედს არარ სმენიასმენია სასამართლოსასამართლო
სისტემაშისისტემაში მიმდინარემიმდინარე რეფორმებისრეფორმების შესახებშესახებ;;

nn სასამართლოსასამართლო სისტემაშისისტემაში მიმდინარემიმდინარე რეფორმებისრეფორმების შესახებშესახებ
ყველაზეყველაზე ნაკლებნაკლებ ინფორმაციასინფორმაციას ფლობდნენფლობდნენ ქუთაისისქუთაისის დადა
თელავისთელავის რესპონდენტებირესპონდენტები.. ხოლოხოლო ყველაზეყველაზე მეტადმეტად
ინფორმირებულებიინფორმირებულები იყვნენენიყვნენენ ზუგდიდისზუგდიდის,, გორისგორის დადა
თბილისისთბილისის რესპონდენტებირესპონდენტები..

nn იმიმ რესპონდენტებისათვისრესპონდენტებისათვის,, რომლებიცრომლებიც ინფორმირებულებიინფორმირებულები
იყვნენიყვნენ რეფორმებისრეფორმების შესახებშესახებ,, ნაცნობინაცნობი იყოიყო შემდეგიშემდეგი
რეფორმებირეფორმები:: ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება;;
კორუფციასთანკორუფციასთან ბრძოლაბრძოლა;; კადრებისკადრების შერჩევისშერჩევის დადა მათიმათი
კვალიფიკაციისკვალიფიკაციის ამაღლებისამაღლების დახვეწადახვეწა;; მოსამართლეთამოსამართლეთა უვადოდუვადოდ
დანიშვნადანიშვნა;;

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა 80.0%80.0% არარ სმენიასმენია სპიკერსპიკერ მოსამართლისმოსამართლის
შესახებშესახებ;;



nn რესპონდენტებისრესპონდენტების ორიორი მესამედიმესამედი ფლობსფლობს ინფორმაციასინფორმაციას,, რომრომ
საქართველოშისაქართველოში უნდაუნდა ამოქმედდესამოქმედდეს ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა
სასამართლოსასამართლო.. აღსანიშნავიააღსანიშნავია,, რომრომ ამამ მაჩვენებელმამაჩვენებელმა
მნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნად მოიმატამოიმატა 20072007 წელთანწელთან შედარებითშედარებით -- მაშინმაშინ ამამ
ინფორმაციასინფორმაციას ფლობდაფლობდა გამოკითხულთაგამოკითხულთა მხოლოდმხოლოდ ერთიერთი
მესამედიმესამედი;;

nn საქართველოშისაქართველოში ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებისშემოღების
შესახებშესახებ ყველაზეყველაზე ნაკლებადნაკლებად ინფორმირებულებიინფორმირებულები იყვნენიყვნენ თელავშითელავში
დადა ქუთაისშიქუთაისში;;

nn ამავეამავე დროსდროს,, საკმაოდსაკმაოდ ცოტაცოტა გამოკითხულმაგამოკითხულმა იცოდაიცოდა,, რომრომ
გადაწყვეტილებასგადაწყვეტილებას ბრალეულობისბრალეულობის შესახებშესახებ მხოლოდმხოლოდ ნაფიცინაფიცი
მსაჯულებიმსაჯულები ((დადა არაარა მოსამართლემოსამართლე დადა//ანან ნაფიცინაფიცი მსაჯულებიმსაჯულები დადა
მოსამართლემოსამართლე ერთადერთად)) იღებენიღებენ;;

დასკვნებიდასკვნები::



nn ნახევარზენახევარზე მეტმამეტმა გამოკითხულმაგამოკითხულმა არარ იცოდაიცოდა,, რომრომ ნაფიცნაფიც
მსაჯულადმსაჯულად სასამართლოსასამართლო პროცესშიპროცესში მონაწილეობისმონაწილეობის მიღებამიღება,,
საქართველოსსაქართველოს მოქალაქისმოქალაქის მოქალაქეობრივიმოქალაქეობრივი ვალდებულებაავალდებულებაა;;

nn გამოკითხულთაგამოკითხულთა უმრავლესობასუმრავლესობას სჯერასჯერა,, ანან ნაწილობრივნაწილობრივ სჯერასჯერა,,
რომრომ ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება რეალურადრეალურად
უზრუნველყოფსუზრუნველყოფს სასამართლოსსასამართლოს დამოუკიდებლობასდამოუკიდებლობას დადა
მიუკერძოებლობასმიუკერძოებლობას;;

nn საქართველოშისაქართველოში ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება,, რომრომ
წარმატებულიწარმატებული იქნებაიქნება,, ყველაზეყველაზე ნაკლებადნაკლებად სჯერათსჯერათ თელავშითელავში
(3.0%),(3.0%), ხოლოხოლო ყველაზეყველაზე მეტადმეტად -- ზუგდიდშიზუგდიდში (58.8%).(58.8%). იმიმ
რესპონდენტებისრესპონდენტების რაოდენობარაოდენობა,, რომელთაცრომელთაც საერთოდსაერთოდ არარ სჯერათსჯერათ
რომრომ,, ნაფიცნაფიც მსაჯულთამსაჯულთა სასამართლოსსასამართლოს შემოღებაშემოღება წარმატებულიწარმატებული
იქნებაიქნება,, ყველაზეყველაზე მაღალიამაღალია თბილისშითბილისში (12.8%);(12.8%);

დასკვნებიდასკვნები::



nn სასამართლოზესასამართლოზე გარკვეულიგარკვეული დამოკიდებულებადამოკიდებულება ყალიბდებაყალიბდება „„პიარპიარ““--
იდანიდან ანან უშუალოუშუალო გამოცდილებიდანგამოცდილებიდან.. უშუალოუშუალო გამოცდილებაშიგამოცდილებაში
შეიძლებაშეიძლება ჩავთვალოთჩავთვალოთ რესპოდენტისრესპოდენტის ამაამა თუთუ იმიმ სახითსახით
მონაწილეობამონაწილეობა ((ანან დასწრებადასწრება)) სასამართლოსასამართლო პროცესშიპროცესში,, ასევეასევე მისიმისი
ახლობლისახლობლის მონაწილეობამონაწილეობა დადა გამოცდილებისგამოცდილების გაზიარებაგაზიარება;;

nn უშუალოუშუალო მონაწილეობასმონაწილეობას ახასიათებსახასიათებს უფროუფრო მყარიმყარი განწყობაგანწყობა,,
რომელიცრომელიც გავლენასგავლენას ახდენსახდენს საერთოდსაერთოდ სასამართლოსასამართლო სისტემისსისტემის
მიმართმიმართ დამოკიდებულებაზედამოკიდებულებაზე ნეგატიურნეგატიურ ანან პოზიტიურპოზიტიურ
კონტექსტშიკონტექსტში;;

nn „„პიარპიარ““--იი უფროუფრო მეტადმეტად ახდენსახდენს პოზიტიურპოზიტიურ გავლენასგავლენას მოსახლეობისმოსახლეობის
იმიმ ნაწილზენაწილზე,, ვისაცვისაც უშუალოუშუალო შეხებაშეხება ნაკლებადნაკლებად ჰქონიაჰქონია
სასამართლოსთანსასამართლოსთან;;

nn უშუალოუშუალო გამოცდილებაგამოცდილება უფროუფრო მყარიამყარია დადა მისიმისი შეცვლაშეცვლა „„პიარპიარ““--ითით
საკმაოდსაკმაოდ ძნელიაძნელია;;

დასკვნებიდასკვნები::



nn რესპონდენტებისრესპონდენტების უმრავლესობაუმრავლესობა ენდობაენდობა ანან ნაწილობრივნაწილობრივ ენდობაენდობა
ქართულქართულ სასამართლოსსასამართლოს..

nn სასამართლოსასამართლო სისტემისადმისისტემისადმი ნდობისნდობის მაჩვენებელიმაჩვენებელი იცვლებაიცვლება
რეგიონებისრეგიონების მიხედვითმიხედვით.. კერძოდკერძოდ,, აღმოჩნდააღმოჩნდა,, რომრომ ნდობანდობა ყველაზეყველაზე
მეტიამეტია გორსაგორსა დადა ზუგდიდშიზუგდიდში დადა ყველაზეყველაზე ნაკლებიანაკლებია თბილისშითბილისში..

nn ახლანდელახლანდელ ქართულქართულ სასამართლოსასამართლო სისტემასსისტემას გამოკითხულებიგამოკითხულები
აფასებენაფასებენ,, როგორცროგორც უფროუფრო „„კვალიფიციურსკვალიფიციურს““,, მეტმეტ--ნაკლებადნაკლებად
„„არაკორუმპირებულსარაკორუმპირებულს““ დადა „„ქმედითსქმედითს““,, დადა მეტმეტ--ნაკლებადნაკლებად
„„დამოკიდებულსდამოკიდებულს““..

nn რესპონდენტებისრესპონდენტების აზრითაზრით,, ყველაზეყველაზე სამართლიანიასამართლიანია უზენაესიუზენაესი
სასამართლოსასამართლო,, ხოლოხოლო ყველაზეყველაზე ნაკლებადნაკლებად სამართლიანისამართლიანი საქალაქოსაქალაქო
სასამართლოსასამართლო..

nn რესპონდენტებისრესპონდენტების უმრავლესობასუმრავლესობას მიაჩნიამიაჩნია,, რომრომ ქრთამისქრთამის აღებააღება
ერთეულერთეულ შემთხვევებშიშემთხვევებში,, ზოგიერთიზოგიერთი მოსამართლისმოსამართლის მიერმიერ მაინცმაინც
ხდებახდება..

დასკვნებიდასკვნები::



nn სასამართლოსსასამართლოს შესახებშესახებ აზრისაზრის ჩამოყალიბებისჩამოყალიბების წყაროდწყაროდ ყველაზეყველაზე
ხშირადხშირად რესპონდენტებირესპონდენტები ასახელებდნენასახელებდნენ სატელევიზიოსატელევიზიო სიუჟეტებსსიუჟეტებს
გახმაურებულიგახმაურებული სასამართლოსასამართლო პროცესებისპროცესების შესახებშესახებ.. თუმცათუმცა,, ასევეასევე
მნიშვნელოვანიმნიშვნელოვანი წყაროაწყაროა ნაცნობინაცნობი ადამიანებისადამიანების მონაყოლიმონაყოლი საკუთარისაკუთარი
გამოცდილებისგამოცდილების შესახებშესახებ დადა პირადიპირადი გამოცდილებაგამოცდილება;;

nn სასამართლოსასამართლო სისტემისსისტემის მიმართმიმართ დამოკიდებულებისდამოკიდებულების
ჩამოყალიბებაზეჩამოყალიბებაზე ყველაზეყველაზე დიდდიდ გავლენასგავლენას ახდენსახდენს სასამართლოსსასამართლოს
მიერმიერ გამოტანილიგამოტანილი გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება;;

nn სატელევიზიოსატელევიზიო სიუჟეტებისიუჟეტები სასამართლოსსასამართლოს შესახებშესახებ რესპონდენტებსრესპონდენტებს
განაწყობსგანაწყობს უფროუფრო დადებითადდადებითად,, ვიდრევიდრე უარყოფითადუარყოფითად;;

nn სასამართლოსსასამართლოს შესახებშესახებ ტელევიზიითტელევიზიით ნანახინანახი სიუჟეტებისიუჟეტები უფროუფრო
მეტადმეტად დადებითადდადებითად სასამართლოსსასამართლოს მიმართმიმართ თელავისთელავის დადა გორისგორის
მოსახლეობასმოსახლეობას განაწყობსგანაწყობს;;

nn სასამართლოსსასამართლოს მიერმიერ მომზადებულიმომზადებული გადაცემებიგადაცემები უნახავსუნახავს
გამოკითხულგამოკითხულ რესპონდენტთარესპონდენტთა თითქმისთითქმის ნახევარსნახევარს..

დასკვნებიდასკვნები::


