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Abstract 

Conscientious and qualified individuals and judges who decide a person's fate on behalf of the 

state play a critical role in the process of realizing the right to a fair trial. Throughout Georgia's 

independent history, a number of reforms have been implemented to ensure that the judicial 

mantle is only assumed by worthy judges. However, a thorough examination of such reforms 

is beyond the scope of this paper. As a result, the work focuses on the reforms implemented 

over the last decade, which had parallels in their original meaning with such a powerful event 

as the "waves of judicial reform." 

The goal of this paper is to look into the major flaws that have plagued the Georgian judiciary 

in the aftermath of each wave. Protection of fundamental human rights in the absence of a fair 

trial is highly contentious and undermines the spirit of democracy and the rule of law 

significantly. 

The author's goal is to identify institutional and legislative gaps that threaten the transparency 

of constitutional standards for judicial appointment, which makes the concept of fair courts 

fragile from the start, and without this concept, no state can have a democratic future. The 

paper outlines how to deal with such a harsh reality where significant mistakes are made, as 

well as how to correct them. 

The paper's main accomplishment can be considered if it identifies the negative outcomes that 

the state may face as a result of vague constitutional standards for the appointment of judges. 

The main goal is to demonstrate that any ambiguity in the judicial system can be a significant 

impediment to the state's democratic development. Local and international practice, expert 

opinions, research findings, and the author's opinions developed as a result of summarizing the 

above components will serve as the primary support functions in this process. 

Keywords: right to a fair trial, appointment of judges, judicial reforms, reforms waves, 

Georgian system of justice 
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