
შე სა ვა ლი

სა ქარ თ ვე ლო დღემ დე იყე ნებს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 
არა კონ ს ტი ტუ ცი ურ კო დექსს - საბ ჭო თა პე რი ო დი დან მემ კ ვიდ რე ო ბით მი-
ღე ბულ ერ თა დერთ კა ნონს (მიღებულია 1984 წელს). არა ერ თი და პი რე ბის 
მი უ ხე და ვად, მთავ რო ბა არ ჩქა რობს მის შეც ვ ლას.

ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი ერ თ გ ვა რი ანაქ რო-
ნიზ მი ა, რო მე ლიც არ შე ე სა ბა მე ბა თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ სა მარ თ ლებ რივ 
სის ტე მას. კო დექ სი ად გენს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სახ დე ლებს, გან საზღ ვ რავს 
სახ დელ თა და დე ბის პრო ცე დუ რებს მსუ ბუ ქი დარ ღ ვე ვე ბი სათ ვის და მოქ-
მე დებს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ სის გან და მო უ კი დებ ლად. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი  არ აისა ხე ბა იმ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვე ბის მი მართ, რომ ლე ბიც, მა თი ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, სის-
ხ ლის სა მარ თ ლის სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო ში უნ და მო ექ ცეს. ად მი ნის ტ-
რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს  მე ქა ნიზ მებს, 
რომ ლე ბიც აღარ არ სე ბობს: მა გა ლი თად, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვის საქ მე შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს  - ამ ხა ნა გუ რი სა სა მარ თ ლოს, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ან შრო მი თი კო ლექ ტი ვის მი ერ. თუმ-
ცა, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა  კო დექ სის მი მართ ძი რი თა-
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წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 
2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის 
ივნისამდე.

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა -
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირი-საქართველოს შო  რის ასო -
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო-
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა-
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.

„Ria sazogadoebis fondi~
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დი კრი ტი კა საპ რო ცე სო გა რან ტი ე ბის არარ სე ბო ბას უკავ შირ დე ბა, რაც  
ხე ლი სუფ ლე ბას აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბით, და სა ჯოს მო ქა ლა ქე ე ბი ისე, 
რომ მათი მოქ მე დე ბე ბი არ სე ბი თი კონ ტ რო ლის მიღ მა დარ ჩეს. სწო რედ ეს 
შე იძ ლე ბა იყოს იმის რე ა ლუ რი მი ზე ზი, თუ რა ტომ არ ჩქა რობს მთავ რო ბა 
რე ფორ მის გა ტა რე ბას. 

სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა-
ხებ შე თან ხ მე ბის თან მ ხ ლებ 2017-2020 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ-
ში არ არის პირ და პი რი მი თი თე ბა ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა-
თა კო დექ სის რე ფორ მი რე ბას თან და კავ ში რე ბით. თუმ ცა, დღის წეს რი გი 
ნათ ლად მი უ თი თებს, რომ სა ქარ თ ვე ლომ უნ და გა აგ რ ძე ლოს სის ხ ლის სა-
მარ თ ლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და უზ რუნ ველ ყოს კა ნო-
ნის უზე ნა ე სო ბის გან მ ტ კი ცე ბა. თუ სა ქარ თ ვე ლო  ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა-
მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექსს მი სი ამ ჟა მინ დე ლი ფორ მით შე ი ნარ ჩუ ნებს, 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ბუ ნე ბის გა დაც დო მე ბის ჯგუ ფი, კვლა ვაც დარ-
ჩე ბა შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რუ ლი გა რან ტი ე ბის გა რე შე, რაც გა მო რიცხავს 
რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სრულ ყო ფილ რე ფორ-
მას, ასე ვე კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გან მ ტ კი ცე ბას.

ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 
კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ა ლუ რი სა ხე 
სა ქარ თ ვე ლო ში

სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი ად გენს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვებ ზე, რო მელ-
თა ნა წი ლი თა ვი სი ბუ ნე ბით სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ხა სი ა თი სა ა. სწო რედ 
ამი ტომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მათ ზე ვრცელ დე ბო დეს სა მარ თ ლი ა ნი პრო-
ცე სის ყვე ლა სტან დარ ტი.

სამ წუ ხა როდ, არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ამ გა-
რან ტი ებს. ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი ით ვა-
ლის წი ნებს მძი მე სან ქ ცი ებს, მათ შო რის ად მი ნის ტ რა ცი ულ პა ტიმ რო-
ბას, რაც თა ვი სი ბუ ნე ბით მო ითხოვს სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ნა შა ულ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი საპ რო ცე სო გა რან ტი ე ბის გა მო ყე ნე ბას.1 არ სე ბუ ლი 
კა ნონ მ დებ ლო ბა უგუ ლე ბელ ყოფს უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფ ცი ას და 
მო სა მარ თ ლის გან არ მო ითხოვს „გონივრულ ეჭვს მიღ მა~ სტან დარ ტის 
გა მო ყე ნე ბას. სა მარ თალ წარ მო ე ბის შეზღუ დუ ლი პრო ცე დუ რე ბი არ უზ-
რუნ ველ ყოფს ეფექ ტი ან დაც ვას, ფაქ ტობ რი ვად, არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის 
თა ნახ მად, საქ მის გან ხილ ვა და ახ ლო ე ბით 10-15 წუ თი შე იძ ლე ბა გაგ რ-
ძელ დეს. ასე ვე, სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის საქ მის გან ხილ ვი სას სა სა მარ თ-
ლო არ ამოწ მებს და კა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბას. ამ რი გად, ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის გა მო ყე ნე ბა იწ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს 
მო ქა ლა ქე თა ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვას და წარ მო ად გენს 
სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ სა ერ თა შო რი სო შე თან ხ მე ბე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბას.2

1  იხ. „კოალიცია დამოუკიდებელი და 
გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის“ 
განცხადება: http://coalition.ge/index.
php?article_id=123&clang=0

2  საქართველოს სახალხო დამცველი – 
საქართველოში ადამიანის უფლებათა 
და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 2017

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობა საქართველოში: 
ჩასატარებელი რეფორმის ხანგრძლივი მოლოდინი
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პრობ ლე მის მას შ ტა ბი 

ყო ველ წ ლი უ რად სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო ე ბი და ახ ლო ე ბით 30 000 ად-
მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის საქ მეს გა ნი ხი ლავს, სა ი და ნაც და ახ-
ლო ე ბით 60% ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის რე ბით სრულ-
დე ბა.3 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბა 
სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში შე დის, თუმ ცა მა თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, შეკ რე ბებ სა და მა ნი ფეს ტა ცი ებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის ჩათ ვ ლით, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს კომ-
პე ტენ ცი ას გა ნე კუთ ვ ნე ბა. შსს-ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ-
მად, 2016 წელს მხო ლოდ 166-ე და 173-ე მუხ ლე ბით სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის 
ოქ მი შედ გა 7 910 პი რის მი მართ,4 ხო ლო 2017 წელს - 6 744 პი რის მი მართ. 
იმა ვე წელს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ბრალ დე ბით ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა 590 პირს შე ე ფარ და.5

მთავ რო ბის პო ზი ცია

ამ ჟა მინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა აღი ა რებს კო დექ სის რე ფორ მი რე ბის აუცი-
ლებ ლო ბას. 2014 წლის 9 ივ ლისს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ მი ი ღო ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის სამ თავ რო ბო სა მოქ მე დო გეგ მა (2014-2015), 
რომ ლი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო  ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ-
ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის სის ტე მურ გა და ხედ ვა.6 2016-2017 წლე ბის იგი ვე 
გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ-
მ დებ ლო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნას 
და ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა ახა ლი კო დექ სის ინი ცი რე-
ბას. ამა ვე დროს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის  თან მ ხ ლებ 2017-
2020 წლე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში პირ და პირ არ არის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მა, ეს სა კითხი პირ და პირ 
კავ შირ შია სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ნონ მ დებ ლო ბის / პ რო ცე დუ რე ბის სრულ-
ყო ფას თან და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას თან. რო გორც უკ ვე 
აღ ვ ნიშ ნეთ, თუ სა ქარ თ ვე ლო შე ი ნარ ჩუ ნებს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვა თა კო დექსს არ სე ბუ ლი ფორ მით, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ბუ-
ნე ბის გა დაც დო მე ბის ჯგუ ფი,  კვლა ვაც დარ ჩე ბა შე სა ბა მი სი გა რან ტი ე ბის 
გა რე შე, რაც გა მო რიცხავს რო გორც სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ-
ლე ბის სრულ ყო ფილ რე ფორ მას, ასე ვე კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვას.

პრობ ლე მის აღი ა რე ბის მი უ ხე და ვად, ხე ლი სუფ ლე ბა რე ფორ მის გა ტა რე ბას 
მა ინც არ ჩქა რობს. რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის უკა ნას კ ნე ლი მცდე ლო ბა  
2014 წელს და იწყო, რო დე საც შექ მ ნა რე ფორ მის ხელ შემ წყო ბი სამ თავ რო-
ბო კო მი სი ა.7 კო მი სი ამ  2016 წლის იან ვარ ში სის ხ ლის სა მარ თ ლის სის ტე-
მის რე ფორ მის უწყე ბა თა შო რის სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს წა რუდ გი ნა ად-
მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის რე ფორ მის პრო ექ ტი, 
თუმ ცა, პრო ცესს შემ დ გო მი გაგ რ ძე ლე ბა აღარ მოჰ ყო ლია და კა ნონ პ რო ექ-
ტის ინი ცი რე ბა პარ ლა მენ ტ ში არ მომ ხ და რა. 

3  უზენაესი სა სა მარ თ ლოს სტა ტის ტი კის 
თა ნახ მად, 2017 წელს სა სა მარ თ ლო-
ებ მა შე ის წავ ლეს 29 350 ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი საქ მე, რო მელ თა გან 17 897-ს 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი  პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და ე კის რა.  იგი ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბი 2016 
წლის მდგო მა რე ო ბით იყო შემ დე გი: 30 
755 გან ხი ლუ ლი საქ მე, რო მელ თა გან 
18 367 საქ მეს მოჰ ყ ვა ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა http://www.
supremecourt.ge/files/upload-file/pd-
f/2017w-statistic-12.pdf.  

4  ადმინისტრაციულ სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვა თა კო დექ სის თა ნახ მად, მას შემ დეგ, 
რაც პო ლი ცი ის თა ნამ შ რო მე ლი მი თი-
თე ბუ ლი მუხ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე შე ად-
გენს სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქმს, საქ მე 
გან სა ხილ ვე ლად გა და ე ცე მა სა სა მარ თ-
ლოს, რო მე ლიც ად გენს პირ მა ჩა ი დი ნა 
თუ არა სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა. პირ ვე ლი 
ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა სა ჩივ რ დეს 
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლო ში, რომ ლის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც სა ბო ლოოა და არ 
სა ჩივ რ დე ბა

5  შსს-ის წე რი ლი სა ი ა სათ ვის, და თა რი ღე-
ბუ ლი 2018 წლის 1 თე ბერ ვ ლით, №MIA 
5 18 00255531

6  საქართველოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე-
ბა, 2014 წლის 9 ივ ლი სი, №445

7  2014 წლის 3 ნო ემ ბ რის #1981 გან კარ-
გუ ლე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 
შექ მ ნა სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა სის ტე-
მის რე ფორ მის ხელ შემ წყო ბი სამ თავ-
რო ბო კო მი სია
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რო გორ უნ და გარ და იქ მ ნას ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბა? 

კო მი სი ის მი ერ 2016 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მის მო დე ლი პა სუ ხობ და არ სე ბულ 
გა მოწ ვე ვებს და მო წო ნე ბუ ლი იყო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო 
წარ მო მად გენ ლო ბის მი ერ.8 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მო დე ლი გვთა ვა ზობს რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
უალ ტერ ნა ტი ვო გზას, რაც ით ვა ლის წი ნებს ახა ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა-
მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის მი ღე ბას, ასე ვე ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნას 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს სა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო-
დექ ს ში.9

რე ფორ მის წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლის თა ნახ მად:

•	 სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექსს და ე მა ტე ბა და ნა შა უ ლის ახა ლი კა ტე-
გო რია - `მსუბუქი და ნა შა უ ლი~. ეს კა ტე გო რია მო ი ცავს იმ გა დაც დო-
მებს, რომ ლე ბიც მა თი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი დან გა და ვა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში (მაგალითად, წვრილ მა ნი ხუ ლიგ ნო ბა, 
პო ლი ცი ის კა ნო ნი ე რი მოთხოვ ნი სად მი და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა), რაც აღ-
ნიშ ნულ საქ მე ებ ზე მტკი ცე ბის მა ღალ სტან დარტს და მეტ საპ რო ცე სო 
გა რან ტი ებს უზ რუნ ველ ყოფს. ამას თან, მსუ ბუ ქი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა 
არ გა მო იწ ვევს პი რის ნა სა მარ თ ლო ბას;

•	 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც არ არის სის-
ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი ბუ ნე ბის, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ-
ვე ვა თა კო დექ ს ში დარ ჩე ბა, ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა-
თა კო დექ ს ში არ სე ბულ გა დაც დო მებ ზე ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა 
გან ხორ ცი ელ დე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ (თემატური 
მი კუთ ვ ნე ბის მი ხედ ვით). ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის დაც ვით და ექ ვემ დე ბა რე ბა სა სა-
მარ თ ლო კონ ტ როლს;

•	 გა უქ მ დე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა, რო გორც სან ქ ცი ა.

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

რე ფორ მის ნე ბის მი ე რი სხვა მო დე ლი (მაგალითად, არ სე ბულ ად მი ნის ტ-
რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ ს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა, რომ-
ლი თაც გა რან ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა სა მარ თ ლი ა ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბის 
სტან დარ ტე ბი, ან ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბის გა უქ მე ბა) არ იქ ნე ბა 
ეფექ ტი ა ნი და საკ მა რი სი, რად გან ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვა თა კო დექ სი  გა ი მე ო რებს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კა ნონ მ დებ-
ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პრო ცე დუ რებს. გარ და ამი სა, ად მი ნის ტ რა ცი-
ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სი და კარ გავს მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ 

8  იხ. „კოალიცია და მო უ კი დე ბე ლი და 
გამ ჭ ვირ ვა ლე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის თ-
ვის“ გან ცხა დე ბა: http://coalition.ge/
index.php?article_id=123&clang=0

9  „როგორ შევ წყ ვი ტოთ სა ქარ თ ვე ლოს 
მი ერ ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ-
დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის არა-
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი გა მო ყე ნე ბა~ (JILEP) 
15 ოქ ტომ ბე რი, 2013.http://ewmi-pro-
log.org/images/files/5258GEO_Admin_
Regime_JILEP_Report_Oct_30_final.pdf
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პრო ცე დუ რულ სი მარ ტი ვეს. ამას თან, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ  ად მი ნის ტ-
რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი სათ ვის სან ქ ცი ის სა ხით არ იქ ნე ბა გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა, სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 
ნა წი ლი მათი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე,  კვლავ სის ხ ლის სა მარ თ ლის კა ტე-
გო რი ა ში დარ ჩე ბა (მაგ., წვრილ მა ნი ხუ ლიგ ნო ბა, სა მარ თალ დამ ც ვე ლე ბის 
კა ნო ნი ე რი ბრძა ნე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა). აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ ტი პის 
საქ მე ებ ზე კვლავ სა ჭი რო იქ ნე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის წარ მო ე ბის 
ყვე ლა სა მარ თ ლებ რი ვი გა რან ტი ის უზ რუნ ველ ყო ფა.10 ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
მო სა მარ თ ლე ებს მო უ წევთ კვა ზი- სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბა, ხო ლო მა თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის მო სა მარ თ ლე ე ბის ფაქ ტობ რი ვი პრაქ ტი კის გან.

არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა შემ დე გი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბას სა ჭი რო ებს: 

•	 სა ქარ თ ვე ლომ უნ და გა ა ტა როს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვა თა კო დექ სის რე ფორ მა, რო მე ლიც გა ა უქ მებს არ სე ბულ კა ნონ მ დებ-
ლო ბას და შეც ვ ლის მას ახა ლი კო დექ სით. ახა ლი კო დექ სი უნ და შე ე სა-
ბა მე ბო დეს კონ ს ტი ტუ ცი ას და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს;

•	 ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის ბუ ნე ბის გა დაც დო მე ბი სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის კო დექ ს ში უნ და გა და ვი დეს, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ბრალ დე ბუ-
ლის თ ვის სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო გა რან ტი ე ბის გა მო ყე ნე ბას; 
მსუ ბუ ქი და ნა შა უ ლი არ უნ და გახ დეს სის ხ ლის სა მარ თ ლის ნა სა მარ თ-
ლე ო ბის სა ფუძ ვე ლი;

•	 ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბა, რო მე ლიც ამ ჟა მად გა მო ი ყე ნე ბა ად-
მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის თ ვის სან ქ ცი ის სა ხით, უნ და 
გა უქ მ დეს; 

•	 ევ რო კავ შირს შე უძ ლია ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლოს 
იმა ში, რომ სა ქარ თ ვე ლომ დრო უ ლად გა ა ტა როს ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მა. ევ რო კავ შირ მა 
უნ და აჩ ვე ნოს სა ქარ თ ვე ლოს, რომ ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ-
ღ ვე ვა თა კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მა ზე უარის თქმა გა ნი ხი ლე ბა რო-
გორც უარი სის ხ ლის სა მარ თ ლოს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სრულ ყო ფილ 
რე ფორ მა ზე და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის დაც ვა ზე. 10  ადამიანის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა-

სა მარ თ ლოს პრაქ ტი კით, „სისხლის 
სა მარ თ ლებ რი ვი ბრალ დე ბა“ შე იძ ლე-
ბა არ სე ბობ დეს მა ში ნაც, რო დე საც 
პირს არ ემუქ რე ბა სახ დე ლის სა ხით 
პა ტიმ რო ბის შე ფარ დე ბა.  პირს აქვს 
უფ ლე ბა, სის ხ ლის სა მარ თ ლის  წე სით 
ბრალ დე ბუ ლი სათ ვის და წე სე ბულ 
ყვე ლა საპ რო ცე სო გა რან ტი ა ზე, თუ 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა ვი სი არ სით 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვია ან ასე თად 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სა მარ თალ დარ-
ღ ვე ვის არ სი სა და მი სი ჩა დე ნი სათ ვის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სახ დე ლე ბის 
ერ თობ ლი ვი შე ფა სე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე. მა გა ლი თი სათ ვის, იხ. Öztürk v. 
Germany; ასე ვე, Ziliberberg v. Moldova;

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობა საქართველოში: 
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