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მართლმსაჯულების სისტემის ძირითადი
გამოწვევები უნივერსალური პერიოდული
მიმოხილვის(UPR) მესამე ციკლიდან
მართლმსაჯულების

რეფორმის

ტალღები

ერთმანეთს

ენაცვლება,

თუმცა

ის,

რაც

ტალღებმა უნდაშეცვალოს - კლანური მმართველობა - კვლავ მყარია. მოსამართლეთა
ჯგუფის გავლენებზე უკვეარა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც
საუბრობენ.[1]

ამ

საერთაშორისო

პირობებში,ადვოკატირებისთვის,

ინსტრუმენტების

გამოყენება

განსაკუთრებით

ხდება.

ერთ-ერთი

მნიშვნელოვანი

ასეთი

კი

გაეროს

უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვაა (UPR).
გაერთიანებული

ერების

ორგანიზაციის

დაფუძნებულიუნივერსალური

პერიოდული

ადამიანის

უფლებათა

საბჭოს

მიმოხილვა

უნიკალური

და

მიერ

ახალი[2]

მექანიზმია. ის გულისხმობს ხუთწელიწადში ერთხელ წევრი ქვეყნების მიერ თითოეულ
სახელმწიფოში ადამიანის უფლებებისმდგომარეობის შესწავლას და ერთმანეთისთვის
რეკომენდაციების შემუშავებას. UPR-სგანსაკუთრებულ მნიშვნელობას სძენს ისიც, რომ ის
არის უფლებათა დაცვის პირველი მექანიზმი,რომელმაც გაეროს წევრი სახელმწიფოების
100%-იანი მონაწილეობა უზრუნველყო.
პრინციპი

ასეთია:

სახელმწიფო

თავისვალდებულებებსა

და

წარადგენს

ანგარიშს,

რეკომენდაციებს

თუ

ადამიანის

როგორ

ასრულებს

უფლებების

დაცვის

მიმართულებით.პარალელურად, ანგარიშებს წარადგენენ გაეროს ადამიანის უფლებათა
უმაღლესი კომისრისოფისი,[3] არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა დაინტერესებული
პირები.[4]

სწორედ

ამინფორმაციათა

ერთობლიობის

საფუძველზე

გაიცემა

რეკომენდაციები.
უნივერსალური

პერიოდული

სოციალურისამართლიანობის

მიმოხილვის
ცენტრთან

მესამე

ერთად

ციკლის

მოამზადა

ფარგლებში

ჩრდილოვანი

საიამ

ანგარიში

მართლმსაჯულებისსისტემის შესახებ.[5] დოკუმენტის თანახმად, მიუხედავად წინა ციკლში
საქართველოს მიერაღიარებული რეკომენდაციების ფორმალურად შესრულებისა, ეს
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ინსტიტუტი

დღემდე

პოლიტიკური

და

კლანური

ინტერესების

გავლენას

განიცდის.

მოსამართლეთა ერთ ჯგუფს გააჩნია მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე ზემოქმედების
ბერკეტები[6]

და

ამას

სასამართლო

სისტემის

შიგნით

საკუთარი

ინტერესების

გასატარებლად იყენებს.
მართლმსაჯულების სისტემა იყო ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი ჟენევაში 26
იანვარს გამართულ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის 37-ე სესიაზეც.[7] ჯამში
გაცემული 285 რეკომენდაციიდან 19 სწორედ მართლმსაჯულების სისტემას ეხებოდა, მათ
შორის,

ინსტიტუციურ

დონეზე.[8]

რეკომენდაციები

ძირითადად

ეხმიანებოდა

სამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველსაყოფად
სასამართლოს

დამოუკიდებლობისა

და

მიუკერძოებლობის

განმტკიცებას,

მართლმსაჯულების დეპოლიტიზაციის აუცილებლობას, მოსამართლეთა დანიშვნისა და
დაწინაურების

წესის

გადახედვას,

იუსტიციის

უმაღლესი

საბჭოს

ძალაუფლების

დეკონცენტრაციას და ა.შ.
ყველაზე

საგულისხმო

იყო

სესიაზე

კლანური

მმართველობის

შეერთებული შტატების რეკომენდაციის შესაბამისად,
ცნობილი

გავლენიანი

ჯგუფის

მიერ

ხსენება.

ამერიკის

Ḑ���픐�퐐��픐퀐��퀀 კლანის სახელით

არაფორმალური

მმართველობის

პრევენცია

მართლმსაჯულების სისტემის დეპოლიტიზაციისა და მოსამართლეთა დამსახურებაზე
დაფუძნებული დანიშვნის გზით. საქართველომ პატივი უნდა სცეს კანონის უზენაესობას
მოსამართლეების ინდივიდუალური დამოუკიდებლობის გაძლიერებით. ᴀ ამ პლატფორმაზე
კლანური მმართველობის აღიარება კიდევ ერთი სერიოზული საფუძველია მასშტაბური
ცვლილებების განხორციელებისთვის.
შემდეგი ეტაპი ადამიანის უფლებათა საბჭოს რიგით 47-ე სესიაზე იწყება რომელიც ივნისიივლისში

გაიმართება.[9]

რეკომენდაციის
ფარგელებში

სესიაზე

შესრულების

სახელმწიფომ

ვალდებულებას

რეკომენდაციების

ძირითად

უნდა

იღებს.

ნაწილს

განაცხადოს

საქართველომ

დაუჭრა

მხარი,[10]

თუ

რომელი

წინა

ციკლის

თუმცა,

რიგ

შემთხვევებში ეს მხოლოდ ფორმალური მხარდაჭერაა.
საქართველომ, ცხადია, უნდა მიიღოს რეკომენდაციები სასამართლოსთან დაკავშირებით,
თუმცა, ამჯერად მაინც, იმ განცდით, რომ ეს მხოლოდ დიპლომატიურად სწორი ჟესტი კი
არა, პასუხისმგებლობაა, რომ 5 წელიწადში მათ შეასრულებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
UPR-ისმეოთხე ციკლი ქვეყნისთვის ზუსტად ისეთივე იქნება, როგორიც მესამე იყო: კვაზი
რეფორმები, კლანური მმართველობა, საზოგადოების უნდობლობა.
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თამარ

ხუხია საია-ს

დემოკრატიული

ინსტიტუტების

მხარდაჭერის

პროგრამის

ანალიტიკოსი
შესაძლოა პოსტის შინაარსი არ ასახავდეს საიას პოზიციას
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