
 
 
 
 
 
 

პირველი ჯგუფის შეხვედრა 
 
 
 

თარიღი: 3 აგვისტო, 2021 წელი 
 

დრო: 15:00 -17:00 
 

შეხვედრის ადგილი: Zoom 
 
 

შეხვედრას ესწრებოდნენ: 
 
 

1. ნინო ჩხობაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრები 
2. ლაშა ტუღუში - ფონდი ლიბერალური აკადემია თბილისი 
3. ნიკა სიმონიშვილი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 
4. ნუგზარ კოხრეიძე - სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი „თაობათა დიალოგი“ 

5. ქეთევან ცხაკაია - იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირი ,,სპექტრი” 
6. ცირა მესხიშვილი - ასოციაცია ტოლერანტი 

7. ირინა ფუტკარაძე - საზოგადოებრივი დამცველი 

8. კახა გოგოლაშვილი - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 
კვლევის ფონდი 

9. ლაზარე ჯიბლაძე - ადამიანის უფლებათა ცენტრი 
10. ნანა თოდუა - ასოციაცია „მერკური“ 

11. გუნა ბიბილეიშვილი - კოალიცია დამოუკიდებელი ხოვრებისათვის 
12. ქრისტინა კილანავა - ასოციაცია ,,იმედი,, დევნილ ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის 
13. მაკა ჯახუა - ასოციაცია და რადიო „მწვანე ტალღა“ 

14. მერაბ გამსახურდია - გადავარჩინოთ მომავალი თაობა 
15. წოვინარ ნაზაროვა - ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოება 
16. დავით თოთაძე - ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი 
17. ნინო წულეისკირი - ასოციაცია ჰერა XXI 

 
 
 
 
 



განსახილველი საკითხები: 

1. შარლ მიშელის შეთანხმების ანულირების გავლენა სასამართლო სისტემის რეფორმაზე - 

მომხსენებელი - ნიკა სიმონიშვილი - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

2. მმართველი პარტიის მიერ 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების გავლენა ქვეყნის საგარეო 

ურთიერთობებზე და მოსალოდნელი საფრთხეების ანალიზი - მომხსენებელი - კახა 

გოგოლაშვილი - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის 

ფონდი 

3. ჟურნალისტთა უფლებების დაცვის ასპექტები - მომხსენებელი- ნიკა სიმონიშვილი - 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

4. სხვა საორგანიზაციო საკითხები 

 
 

პირველი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გახსნა და დამსწრეებს სიტყვით მიმართა ჯგუფის 
კოორდინატორმა, ლაშა ტუღუშმა. თავდაპირველად მან შეხვედრის მონაწილეებს დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული საკითხების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია.  

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დირექტორმა, ნიკა სიმონიშვილმა, ისაუბრა იმ 
მნიშვნელოვან პუნქტებზე, რომელიც 19 აპრილის შეთანხმებით, ვალდებულებად ჰქონდა აღებული 
ჩვენს ქვეყანას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პრობლემური საკითხია სასამართლო სისტემის 
რეფორმა, რადგან სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფა განაპირობებს დემოკრატიული 
პროცესების სწორად წარმართვას. შესაბამისად, განიხილეს სასამართლო რეფორმასთან 
დაკავშირებული საკითხები, ის ძვრები რაც უკვე განხორციელდა და ის სამომავლო ნაბიჯები, 
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ამ რეფორმის სრულყოფილად გავლა. განიხილეს სასამართლო 
სისტემის რეფორმის გამოწვევები 19 აპრილის შეთანხმების გათვალისწინებით. პირველი სამუშაო 
ჯგუფის კოორდინატორმა, ნიკა სიმონიშვილმა ისაუბრა და სამართლებრივად განმარტა 
ხელშეკრულებაში არსებული ჩანაწერები ამ რეფორმის აღსრულებასთან დაკავშირებით. ასევე მან 
მიაწოდა ინფორმაცია რეფორმის განხორციელების პროცესში უკვე არსებულ დადებით ნაბიჯებსა 
და ამ პროცესში დაშვებულ გადაცდომებსა და უზუსტობებზე. შეხვედრის მიმდინარეობისას 
დისკუსია გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მონაწილეები პუნქტობრივ და დეტალურ 
განხილვებში შევიდნენ ამ კონკრეტული საკითხის ირგვლივ.  

მეორე საკითხად განიხილეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის 19 აპრილის 
შეთანხმების მნიშვნელობა და მმართველი პარტიის მიერ 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების 
გავლენა ქვეყნის საგარეო ურთიერთობებზე. რონდელის ფონდის წარმომადგენელმა, კახა 
გოგოლაშვილმა, დეტალურად ისაუბრა იმ სამომავლო საფრთხეებზე, რომელიც შესაძლოა დადგეს 
მმართველი პარტიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. მან აღნიშნა, რომ მმართველი პარტიის 
მიერ მოხდა იმ პრინციპის დარღვევა, რომელიც ევროკავშირისთვის და ზოგადად ნებისმიერი 
სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის არის უმთავრესი, ეს არის „ხელშეკრულებების შესრულების 
პრინციპი“. პოლიტიკური შეთანხმების დარღვევა, რომლის მედიატორიც იყო ევროკავშირის 



უმაღლესი წარმომადგენელი, ნიშნავს რომ მსგავსი გადაწყვეტილების მიმღები პატივს არ სცემს იმ 
უმთავრეს პრინციპებს რომელსაც ეფუძნება ევროკავშირი.  

კახა გოგოლაშვილმა ასევე ისაუბრა ასოცირებული ტრიოს ფორმატის მნიშვნელობაზე. 
საქართველოს არსებობა ამ ტრიოს ფორმატში არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ჩვენი 
ქვეყნისთვის სასარგებლო პროცესი. ამ პროცესში ეფექტურად წინსვლა არის გადამწყვეტი. 
საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის რომ შეინარჩუნოს ქვეყნის ევროპული 
პერსპექტივა.  

ჯგუფის შეხვედრაზე მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ თავიანთი პოზიციები დაეფიქსირებინათ 
და ემსჯელათ მმართველი პარტიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე და ამ გადაწყვეტილების 
გავლენაზე.  

5 ივლისს, ჟურნალისტებზე განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების შედეგად 
დაზარალებული ჟურნალისების არაერთ საქმეს იძიებს და არაერთ დაზარალებულ ჟურნალისტს 
იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ნიკა სიმონიშვილმა ისაუბრა შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს არაეფექტურ საქმიანობაზე, როგორც უშუალოდ ძალადობრივი ქმედებების 
დროს, როდესაც მათ ვერ უზრუნველყვეს ჟურნალისტების უსაფრთხოება, ისევე გამოძიების 
პროცესში მათ არაეფექტურობაზე, რადგან გამოძიების პროცესში იდენტიფიცირებული 
დამნაშავეები არ არიან დაკავებულები. ერთ-ერთი საკითხია ორგანიზატორების საკითხი. ამ 
დრომდე ამ ძალადობრივი ქმედებების  არც ერთი ორგანიზატორი არ არის დაკავებული. ნიკა 
სიმონიშვილი არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთ ასოციაციამ საქმეები 
ადამიანის ევროპულ სასამართლოში წაიღოს.  

 
 

ერთსაათიანი მსჯელობის შემდეგ შეხვედრა დასრულდა 

შეხვედრის მდივანი: ქეთევან ჭურაძე 

 

 

 

 

 



 


