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I. შესავალი  

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (‘საიას’) მიერ შემუშავებული 
წინამდებარე ალტერნატიული მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი ცინცაბაძის ჯგუფის 
საქმეების აღსრულების მდგომარეობას შეეხება. აღნიშნული დოკუმენტის 
ფარგლებში, საია აფასებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გატარებულ 
ზოგად ღონისძიებებს, და, დამატებით, სახელმწიფოს კონკრეტული ნაბიჯების 
გადადგმისაკენ მოუწოდებს. 

2. ამ მიზნით, წინამდებარე დოკუმენტი მოკლედ მიმოიხილავს ცინცაბაძის ჯგუფის 
საქმეებს, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2022 წლის გადაწყვეტილებას, და 
გამოკვეთს აღსრულების  პროცესში გამოვლენილ ხარვეზებს. ხარვეზების 
აღმოფხვრის მიზნით კი, შესაბამის რეკომენდაციებს გასცემს.  

3. დამატებით, აღსანიშნავია, რომ საია ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების ეფექტიანი 
აღსრულების საჭიროების შესახებ საქართველოს პარლამენტის წინაშე 2019, 2020 და 
2021 წელს წარდგენილ ალტერნატიულ ანგარიშებშიც საუბრობდა.1 აღსანიშნავია, 
რომ გასულ წელს, საია მიწვეული არ ყოფილა საქართველოს პარლამენტში 
ალტერნატიული ანგარიშების მოსმენის მიზნით.  

II.  ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების მოკლე მიმოხილვა 

4. 2008 წლიდან დღემდე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს მიერ ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებზე2 საქართველოს 
წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების და განჩინებების აღსრულების 
პროცესს ზედამხედველობს.  

5. ცინცაბაძის ჯგუფი აერთიანებს 13 საქმეს, რომლებზეც სიცოცხლის უფლების და 
არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის დარღვევა დადგინდა. კერძოდ, 
გადაწყვეტილებები/განჩინებები შეეხება კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების 
მატერიალური ასპექტის დარღვევას 1999-2011 წლებში, ხოლო ამავე მუხლების 

                                                           
1 იხ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წინაშე 2019 წელს წარდგენილი 
ალტერნატიული ანგარიში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის (1-6104/19/9; 27.03.2019) 
ანგარიშზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების მდგომარეობას შეეხება, ხელმისაწვდომია: 
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-alternatiuli-angarishi-tsarudgina, [12.04.2022]; იხ. ასევე, საიას 2020 
წლის ალტერნატიული ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ანგარიშზე, ხელმისაწვდომია: 
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-
shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta, [12.04.2022]; იხ. ასევე, საიას 2021 წლის ალტერნატიული 
ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ანგარიშზე, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saiam-
strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-
tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs, [12.04.2022]; 
2 ყოფილი „ღარიბაშვილის ჯგუფის“ საქმეები; 

https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-alternatiuli-angarishi-tsarudgina
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
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პროცედურული ასპექტის დარღვევას 1999-2020 წლებში. დარღვევები გამოიხატა 
საპოლიციო ოპერაციების დროს პირის მკვლელობაში;3 პირების დაკავებისას 
გადამეტებული საპოლიციო ძალის გამოყენებაში, სამართალდამცავთა მიერ 
დაკავებულ პირებთან მიმართებით არასათანადო მოპყრობასა ან წამებაში; და, 
ასევე, არაეფექტიან გამოძიებაში შემდეგ შემთხვევებზე: ციხეში გარდაცვალება;4 
გარდაცვალება, რომელიც მოჰყვა შსს წარმომადგენელთა მიერ პირის გატაცებასა და 
მის მიმართ ძალის გამოყენებას;5 საპოლიციო ოპერაციისას პირის დაცხრილვას;6 და, 
სიცოცხლის უფლებისა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის სხვა დარღვევებს, 
რომლებიც სახელმწიფო მოხელეებს შეერაცხებათ. ამასთან, სასამართლომ 
გამოავლინა გამოძიების სხვადასხვა ხარვეზი, მათ შორის დამოუკიდებლობის 
ნაკლებობა, დროულობა, გამოძიების არასრულყოფილება, დაზარალებულთა 
მონაწილეობასთან დაკავშირებული გამოწვევები, შესაბამისი სასამართლო და 
სამედიცინო ექსპერტიზის არარსებობა.  

6. სასამართლომ ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეებში, ასევე, გამოავლინა ხარვეზები 
ეროვნულ დონეზე სასამართლო პროცესებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
სახელმწიფო მოხელეების პასუხისმგებლობას ეხებოდა. სასამართლომ დაასკვნა, 
რომ სახელმწიფო მოხელეებისთვის შეფარდებული სასჯელი არაადეკვატური იყო.  

7. რაც შეეხება მეგობრული მორიგებით დასრულებულ 11 საქმეს, სახელმწიფომ აღიარა 
ზემოთ განხილული გარემოებების მსგავსი დარღვევები კონვენციის მე-2 და მე-3 
მუხლებთან დაკავშირებით, და აიღო ვალდებულება, ჩაეტარებინა ეფექტიანი 
გამოძიება მათზე.  

8. ცინცაბაძის ჯგუფში შემავალ საქმეებზე სხვა დარღვევები ეხება კონვენციის მე-6 
(საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება) და მე-5 მუხლებს (თავისუფლების და 
უსაფრთხოების უფლება).  

ა) 2022 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილება - ეძგვერაძე საქართველოს წინააღმდეგ 

9. 2022 წლის 20 იანვრის გადაწყვეტილებით, საქმეზე,  ეძგვერაძე საქართველოს 
წინააღმდეგ, ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის მე-2 მუხლის (სიცოცხლის 
უფლება) პროცედურული ნაწილის დარღვევა დაადგინა და სახელმწიფოს მომჩივნის 
სასარგებლოდ 3000 ევროს გადახდა დააკისრა. 7 

                                                           
3 ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ (Vazagashvili and Shanava v. Georgia), no. 50375/07, 
18.07.2019;  
4 იხ. მაგალითად ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Tsintsabadze v. Georgia), no. 35403/06, 15.02.2011; 
5 ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ (Enukidze and Girgvliani v. Georgia), no. 25091/07, 
26.04.2011;  
6 ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ (Vazagashvili and Shanava v. Georgia), no. 50375/07, 
18.07.2019; 
7ეძგვერაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Edzgveradze v. Georgia), no. 59333/16, 20.01.2022, ხელმისაწვდომია: 
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215175, [14.04.2022]; 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215175
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10. მამუკა მიქაუტაძემ შსს-ში გამოკითხვიდან მეორე დღეს თბილისის ზღვაზე თავი 
მოიკლა. ნარკოტიკულ დანაშაულთან მიმართებით გამოძიების ფარგლებში მამუკა 
მიქაუტაძე 2013 წლის 5 ივლისს გამოკითხეს, რა დროსაც მის მიმართ, სავარაუდოდ, 
გამოყენებულ იქნა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა. იგი გამოიკითხა 
როგორც მოწმე, მისი მეგობრის მიერ კანაფის სავარაუდო ფლობის ფაქტზე. 
მიქაუტაძემ  2013 წლის 6 ივლისს თავი მოიკლა. მიქაუტაძე თვითმკვლელობამდე 
აცხადებდა, რომ დაკითხვის დროს მის მიმართ პოლიციელების მიერ გამოყენებულ 
იქნა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა საკუთარი მეგობრის წინააღმდეგ 
ჩვენების მიცემის იძულების მიზნით.  

11. წინამდებარე საქმეზე მიმდინარე გამოძიება არ იყო ეფექტიანი, მათ შორის, 
მნიშვნელოვან დარღვევას წარმოადგენდა გამოძიების, თუნდაც შეზღუდული ვადით, 
შსს გენერალური ინსპექციის მიერ წარმოება, ვინაიდან, ფაქტია, რომ ამ საქმის 
გარემოებების ირგვლივ ყველაზე მეტი შეკითხვა სწორედ შს სამინისტროს 
თანამშრომელთა მიმართ არსებობდა, რაც წარმოშობდა გონივრულ ეჭვს, რომ 
მიქაუტაძე თვითმკვლელობამდე მათი სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების 
შედეგად მივიდა. შესაბამისად, შსს-ის მიერ გამოძიების წარმოება იმთავითვე ეჭვქვეშ 
აყენებდა გამოძიების დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობას. 2013 წლის 
სექტემბერში საქმე საქართველოს მთავარ პროკურატურას გადაეცა.  

12. სასამართლომ გამოძიება მთლიანობაში შეაფასა, და  ყურადღება გაამახვილა რა 
ფაქტზე, რომ 2016 წელს პროკურატურის მიერ გამოძიება დანაშაულის არ არსებობის 
გამო დაიხურა, მიუთითა, რომ გამოძიებამ უპასუხოდ დატოვა საქმესთან 
დაკავშირებით გადამწყვეტი კითხვები, კერძოდ, გამოკითხვის დროს მართლაც 
გაყვანილი იქნა თუ არა მიქაუტაძე სხვა ოთახში, და, თუ კი, რა მოხდა იქ. ასევე, 
ყველაზე ნიშანდობლივი საგამოძიებო ხარვეზი სასამართლომ დაინახა ფაქტში, რომ 
გამოძიებამ არანაირი ჰიპოთეზა/განმარტება არ გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, თუ 
რატომ შეიძლებოდა პოლიციასთან კონტაქტის შემდეგ ადამიანს, რომელსაც 
არანაირი სუიციდური განზრახვები, ფსიქოლოგიური ან სხვა ტიპის პრობლემები არ 
ჰქონდა, ჩაედინა თვითმკვლელობა. ამრიგად, სასამართლომ დაადგინა, რომ 
მიქაუტაძის საქმეზე გამოძიება არ იყო საფუძვლიანად ნაწარმოები, რამაც ძირი 
გამოუთხარა გამოძიების ეფექტიანობას. ამასთან, სასამართლომ ყურადღება 
გაამახვილა ფაქტზე, რომ გამოძიება დაიწყო 2013 წლის 6 ივლისს და დაიხურა 2016 
წლის 25 მარტს, თუმცა 2014 წლის ნოემბრიდან 2016 წლის მარტამდე არანაირი 
საგამოძიებო მოქმედება ჩატარებული არ იყო, მთავრობას კი არ წარმოუდგენია 
არანაირი განმარტება ამგვარ საგამოძიებო უმოქმედობასთან დაკავშირებით.  

13. გადაწყვეტილება ძალაში 2022 წლის 20 აპრილს შევიდა. საიამ გამოძიების 
განახლების თაობაზე პროკურატურას 10 თებერვალს მიმართა, თუმცა ამ დრომდე 
პასუხი არ მიუღია. ხაზგასასმელია, რომ ეძგვერაძის საქმე არსობრივად ცინცაბაძის 
ჯგუფის საქმეების  ნაწილია. აღნიშნულთან კავშირში, აღსანიშნავია, რომ ადამიანის 
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 1950 წლის ევროპული კონვენციის 
პირველივე მუხლი მაღალ ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს თავიანთ იურისდიქციაში 
შემავალი პირების უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის ვალდებულებას 
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აკისრებს.8 ამ უფლებათა შორის სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2) და წამების აკრძალა 
(მე-3 მუხლი) დემოკრატიულ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური 
ღირებულებებია. სახელმწიფოთა პოზიტიური ვალდებულებაა ამ უფლებათა 
სავარაუდო დარღვევის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიება.9 ხოლო მაშინ, როდესაც 
ეფექტიანი გამოძიების არარსებობის გამო ევროპული სასამართლო შესაბამისი 
მუხლის პროცედურული ნაწილის დარღვევას ადგენს, სახელმწიფო ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის წინაშეა ვალდებული საქმეზე ეროვნულ დონეზე 
დაიწყოს/განაახლოს გამოძიება და მიიღოს ყველა საჭირო ზომა სამართლის 
აღსასრულებლად.  

14. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ეძგვერაძის საქმეზე პროცედურული ნაწილის 
დარღვევა უკვე დადგენილია, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, საქმეზე 
აწარმოოს ჯეროვანი გამოძიება.  

ბ) 2022 წლის 13 იანვრის გადაწყვეტილება - პერტაია საქართველოს წინააღმდეგ 

15. 2022 წლის 13 იანვარს ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე პერტაია საქართველოს 
წინააღმდეგ ევროპული კონვენციის მე-3 (მატერიალური და პროცედურული ნაწილი) 
და მე-6 მუხლის პირველი და მესამე ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის დარღვევა დაადგინა. 
სახელმწიფოს მომჩივნის სასარგებლოს 12’000 ევროს გადახდა დაეკისრა.10 

16. საქმის მასალების თანახმად, 2014 წლის 23 აგვისტოს მომჩივანი შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს თანამშრომლებმა დააკავეს ქურდობის ბრალდებით ქ. ზუგდიდში. 
დაკავების დროს პოლიციელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას, რის 
შედეგადაც მან სხეულის დაზიანებები მიიღო. მომჩივნის სხეულზე არსებული 
დაზიანებები გამყარებულია სამედიცინო დოკუმენტაციითა და ექსპერტიზის 
დასკვნით. პოლიციელების მხრიდან მომჩივნის მიმართ განხორციელებულ 
არასათანადო მოპყრობის ფაქტს, ასევე, ადასტურებენ თვითმხილველი მოწმეები. 
აღნიშნულ ფაქტზე 2014 წლის 5 სექტემბერს ზუგდიდის რაიონულ პროკურატურაში 
დაიწყო გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, 
დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლით. 
გამოძიების დაწყებიდან საჩივრის წარდგენამდე მომჩივანმა არაერთი განცხადებით 
მიმართა საგამოძიებო ორგანოებს, თუმცა, საჩივრის წარდგენის დროისთვის, 
მისთვის უცნობი იყო თუ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა მიმდინარე 
გამოძიების ფარგლებში. ამასთან, არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად, მას არ 
მინიჭებია დაზარალებულის სტატუსი.  

                                                           
8 იხ. მრავალ სხვათა შორის: ლაბიტა იტალიის წინააღმდეგ (Labita v Italy), no. 26772/95, 06.04.2000, პარ 119, 
აბდულაჰ ილმაზი თურქეთის წინააღმდეგ (Abdullah Yilmaz v. Turkey), no. 21899/02, 17.06.2008, პარ 56. 
9 ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ (Enukidze and Girgvliani v. Georgia), no. 25091/07 
26/06/2011, პარ. 241; The prohibition of torture, A guide to the implementation of Article 3 of the European 
Convention on Human Rights, Human rights handbooks, No. 6, July 2003, გვ. 48. 
10 პერტაია საქართველოს წინააღმდეგ (Pertaia v. Georgia), no. 44888/16, 13.01.2022; 
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17. მომჩივანი დავობდა, რომ პოლიციელების მხრიდან გამოყენებული ძალა იყო 
გადამეტებული და არაპროპორციული, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა მომჩივნის 
მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევას ადგილი არ ჰქონდა. ასევე, ხელისუფლებამ არ 
უზრუნველყო პოლიციელთა მიერ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი 
გამოძიება.  

18. ამასთან, მომჩივნის ბრალდების საქმეზე მიმდინარე სამართალწარმოებისას 
სააპელაციო სასამართლომ და შემდგომ, უზენაესმა სასამართლომ შეუზღუდეს მას 
უფლება, დაეკითხა მნიშვნელოვანი მოწმე, რომელიც მის უდანაშაულობას 
დაადასტურებდა. კერძოდ, სააპელაციო სასამართლოში მომჩივანმა წარადგინა 
შუამდგომლობა, რომლითაც ითხოვდა ახალი მოწმის დაკითხვას. მომჩივანი 
აპელირებდა, რომ აღნიშნული მოწმის არსებობის შესახებ ამ დრომდე არ იცოდა, 
შესაბამისად, ის ვერ შეძლებდა უფრო ადრე მსგავსი სახის შუამდგომლობის 
დაყენებას. მიუხედავად ამისა, ეროვნულმა სასამართლოებმა დაუსაბუთებლად 
უთხრეს მომჩივანს უარი ალიბის მოწმის დაკითხვაზე, რითაც მას შეეზღუდა დაცვის 
მხარის უფლებები და ის ბრალდების მხარესთან შედარებით არათანაბარ 
მდგომარეობაში იმყოფებოდა, რაც შეუთავსებელია სამართლიანი განხილვის 
უფლებასთან. 

 

III. მინისტრთა კომიტეტის 2022 წლის გადაწყვეტილება 

19. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეები ბოლოს 2022 
წლის მარტში განიხილა და გადაწყვეტილებაც გამოსცა.  

20. აღნიშნულთან კავშირში, ხაზგასასმელია, რომ 2022 წლის იანვარში საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ  პარტნიორ ორგანიზაცია ადამიანის 
უფლებათა დაცვის ევროპულ ცენტრთან (EHRAC) ერთად ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტს ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების აღსრულებასთან დაკავშირებით 
წერილობითი მოსაზრებები წარუდგინა.11 დამატებით, საიამ 2022 წლის 3 მარტს 
მინისტრთა კომიტეტთან შეხვედრაზეც წარადგინა ინფორმაცია. 

21. 2022 წლის მარტის გადაწყვეტილების თანახმად, დეპუტატებმა გაიხსენეს, რა, რომ 
ეს საქმეები ეხება სიკვდილს, წამებასა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებს 
და არაეფექტიან გამოძიებას ამ ქმედებების შესახებ, რომლებიც ძირითადად 
შეერაცხება სამართალდამცავებსა და პენიტენციური სისტემის წარმომადგენლებს; 
ზოგად ღონისძიებებთან დაკავშირებით განმარტეს შემდეგი:  

22. ხელისუფლების ახსნა-განმარტებასთან კავშირში, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახური („სის“) შეიცვალა ორი უწყებით, გამოიხატა ღრმა წუხილი, რასთან 
დაკავშირებითაც მოუწოდეს ხელისუფლებას, სერიოზულად განიხილონ ამ ზომების 

                                                           
11 ხელმისაწვდომია: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)141E, [12.04.2022];  

https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)141E
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გავლენა გამოძიების დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობაზე და დააწესონ მყარი 
გარანტიები მათი ნებისმიერი უარყოფითი ეფექტის აღმოსაფხვრელად;  

23. აღნიშნეს ამ კუთხით კანონმდებლობის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებული 
გამოწვევა, რომელი საქმეც ამჟამად მიმდინარეა საკონსტიტუციო სასამართლოში;  

24. ასევე, მოუწოდეს ხელისუფლებას, მიაწოდოს კომიტეტს ინფორმაცია არასათანადო 
მოპყრობის გამოძიების დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გასაძლიერებლად 
გათვალისწინებული საკანონმდებლო და სხვა ღონისძიებების შესახებ; 

25. მოუწოდეს ხელისუფლებას სასწრაფოდ გადადგას კონკრეტული და ქმედითი 
ნაბიჯები დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების შესახებ კანონმდებლობისა და/ან 
პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე გამოძიების/სისხლის სამართლებრივი 
დევნის შეწყვეტისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის 
შესახებ გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შესახებ; 

26. რაც შეეხება არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტური გამოვლენისა და 
პრევენციის დამატებით ზომებს, ინტერესით აღნიშნეს არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევების შესახებ მოხსენების ვალდებულების შესაბამისობაში მოყვანა 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებების კანონმდებლობასა და „სის“ შესახებ კანონს 
შორის და მოსამართლეთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ახალი 
საკანონმდებლო გარანტიების გაზრდილი გამოყენების შესახებ; 

27. სთხოვეს ხელისუფლებას, რომ მიაწოდოს კომიტეტს შემდეგი ინფორმაცია: 

− შემდგომი მიზანმიმართული ზომები, რომ თავიდან იქნას აცილებული 
შესაძლებლობა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულთა კლასიფიკაცია 
უშვებდეს მსუბუქ სასჯელებსა და მათ შეფარდებას;  

− ზომები, რომ უზრუნველყოფილი იყოს კონვენციის შესაბამისი იმპლემენტაცია 
დისკრეციული უფლებამოსილების, გამოძიებისა და სასამართლო პროცესის 
დროს სახელმწიფოს წარმომადგენლებისთვის უფლებამოსილების შეჩერების 
შესახებ; 

− კონკრეტული წინადადებები კანონმდებლობისა და პრაქტიკის 
გასაუმჯობესებლად, რომ კონვენციის მე-2, მე-3 მუხლთან დაკავშირებით 
ჩადენილი ქმედებებისთვის დასჯის ადეკვატური სანქციები უზრუნველყოფილი 
იყოს; 

− ოფიციალურ დოკუმენტში დაუფიქსირებელი დაკავებებისა და ლეტალური 
ძალის გადამეტებული გამოყენების პრევენციის ღონისძიებები არეულობის 
საწინააღმდეგო ოპერაციებში; 
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28. გადაწყვიტეს განაახლონ ამ ჯგუფის განხილვა 2023 წლის ერთ-ერთ შეხვედრაზე და 
სთხოვეს ხელისუფლებას, მიაწოდონ ინფორმაცია ყველა გადაუჭრელ საკითხზე, 
დეტალურ სტატისტიკურ ინფორმაციასთან ერთად, 2023 წლის 31 მარტისთვის. 

კომიტეტის ახსნა-განმარტება ზოგად ღონისძიებებთან დაკავშირებით 
ა) სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან დაკავშირებული მოვლენები 

29. 2019 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაარსება კომიტეტის მიერ 
კმაყოფილებით იყო აღნიშნული, როგორც ხელისუფლების მიერ მიღებული 
მნიშვნელოვანი ზოგადი ღონისძიება არსებული საგამოძიებო ორგანოების 
დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის არ ქონის აღმოსაფხვრელად. შემდგომ 
სამოქმედო გეგმებში ხელისუფლებამ აცნობა კომიტეტს ამ ახალი ინსტიტუტის 
ეფექტიანობის, მისი მუშაობის დადებითი შედეგებისა და მისი ინსტიტუციური 
შესაძლებლობების შემდგომი გაძლიერების მიზნით მიღებული ზომების შესახებ, 
რასაც კომიტეტი მიესალმა.  

30. კომიტეტი ხაზს უსვამს, რომ უახლესი საკანონმდებლო განვითარება მოულოდნელი 
იყო და შედეგად მოჰყვა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის არსებული ფორმით 
დაშლა და 2019 წელს ექვსწლიანი ვადით არჩეული ხელმძღვანელისა და მისი 
მოადგილეების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. ამრიგად, კომიტეტი 
განსაკუთრებით შეშფოთებულია ამ რეფორმის აუცილებლობის დამაჯერებელი 
ანალიზის ან სათანადო საკონსულტაციო პროცესის არარსებობის გამო.12 ასეთი 
ქმედებები არა მხოლოდ აჩენს კითხვებს კანონის უზენაესობის დაცვასთან 
დაკავშირებით, არამედ აქვს „მსუსხავი ეფექტი“ მართლმსაჯულების სექტორის 
ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე. 

31. ამიტომ, კომიტეტი გამოხატავს თავის ღრმა მწუხარებას ამ მოვლენებთან 
დაკავშირებით და მოუწოდებს ხელისუფლებას, სერიოზულად გაითვალისწინონ 
მათი გავლენა გამოძიების დამოუკიდებლობასა და ეფექტიანობაზე. 
ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა იმისთვის, რომ შეიქმნას მყარი 
გარანტიები, რომ აღმოიფხვრას ყველა უარყოფითი ეფექტი და უზრუნველყოს 
საგამოძიებო ორგანოს დამოუკიდებლობა.  

32. აღსანიშნავია ისიც, რომ სახალხო დამცველისა და  სახელმწიფო ინსპექტორის 
(საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლობით) მიერ 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საჩივრები იქნა შეტანილი ახალი 

                                                           
12 იხ. მე-9 წესის წარდგინებები; ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის განცხადება: The Georgian 
Parliament should reject draft legislation undermining the independent functioning of the State Inspector’s Service, 
28.12.2021, ხელმისაწვდომია: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-
reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service, [14.02.2022]; 
Civil.ge, Int’l Reactions on Proposed Disbanding of State Inspector’s Service, 29.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://civil.ge/archives/464891, [14.02.2022]; 

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service
https://civil.ge/archives/464891
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კანონმდებლობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და ამავდროულად სადავო 
დებულებების მოქმედების შეჩერების მოთხოვნით.13  

33. რაც შეეხება შემდგომ საკანონმდებლო პროცესებს, მათ შორის კანონპროექტს 
საპროკურორო და საგამოძიებო ფუნქციების გამიჯვნის შესახებ, 
მნიშვნელოვანია, რომ გათვალისწინებული იყოს ძირითადი დაინტერესებული 
მხარეების მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები, მათ შორის გამოძიების 
ფარგლებზე და სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის პროკურატურისგან უფრო 
ძლიერ დამოუკიდებლობის მექანიზმზე.14 ხელისუფლებამ უნდა მიაწოდოს 
კომიტეტს ამ კუთხით სიახლეები.  

ბ) გამოძიებების ეფექტიანობა 
სტატისტიკური მონაცემები:  

34. წარმოდგენილი სტატისტიკური მონაცემები გვთავაზობს, რომ 2021 წლის იანვარ-
ოქტომბერში დაწყებულ გამოძიებათა რიცხვი თითქმის ორჯერაა გაზრდილი 2020 
წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებლებთან შედარებით. თუმცა, სისხლისსამართლებრივ 
დევნათა და მსჯავრდებათა რიცხვი კვლავაც მნიშვნელოვნად დაბალია. 
სასარგებლო იქნებოდა, ამ კუთხით, ხელისუფლების ახსნა-განმარტებების მიღება. 
ასევე, მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ხელისუფლებამ გააგრძელოს 
კომიტეტისთვის სტატისტიკური მონაცემების განახლება ყოველწლიურად წინა 
გადაწყვეტილებებში ხაზგასმული ჩავარდნების მიხედვით, რათა შესაძლებელი 
გახდეს დინამიკის შესაბამისი ტენდენციების შედარება და შეფასება.   

35. ასევე, ხელსაყრელი იქნებოდა დამატებითი სტატისტიკური ინფორმაციის 
შეგროვების შესაძლებლობის გათვალისწინება (მაგალითად, დაზარალებულის 
სტატუსის შესახებ დადგენილების,  ან გამოძიებების/სისხლისსამართლებრივი 
დევნის შეწყვეტის განხილვის შედეგებზე), რაც, როგორც ჩანს, მოწოდებული არ არის. 

დაზარალებულთა ეფექტიანი ჩართულობა საგამოძიებო პროცესში 

36. კომიტეტი განმარტავს, რომ მნიშვნელოვანი პროცედურული უფლებებით 
სარგებლობის შესაძლებლობა, როგორც ჩანს, რჩება პრობლემურად იმ 
შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებულებს/მათ უახლოეს ნათესავებს არ 
ენიჭებათ დაზარალებულის სტატუსი, როგორც ეს აღნიშნულია ალტერნატიულ 
წერილობით მოსაზრებებში, და, რაც, ასევე, დასტურდება წინამდებარე ჯგუფში 

                                                           
13 იხ. Civil.Ge, Outgoing Inspector Appeals Law Abolishing State Inspector’s Service in Constitutional Court, 
25.01.2022, ხელმისაწვდომია: https://civil.ge/archives/468610, [14.02.2022]; 
14 იხ. 1362-ე შეხვედრის შენიშვნები (დეკემბერი 2019) (DH). 

https://civil.ge/archives/468610
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მიმდინარე გამოძიებების თითქმის ერთი-მესამედით და მუდმივად პრობლემურ 
საკითხადაა მიჩნეული სასამართლოს მიერ.15  

37. აღსანიშნავია წარმოდგენილი ინფორმაცია დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე 
პროკურატურის უარის სასამართლო გასაჩივრების რაოდენობაზე. თუმცა 
დამატებითი ინფორმაციის გარეშე ამ საჩივრების შედეგებთან დაკავშირებით, 
რთულია შეფასება იმისა, შეუძლიათ თუ არა, ან როგორ მიიღებენ სარგებელს 
დაზარალებულები/მათი ახლობლები პრაქტიკაში ამ შედარებით ახალი 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებით.  

38. ამასთან, გამოთქმულია წუხილი იმ გადაწყვეტილებათა ეფექტიანობასთან 
დაკავშირებით, რომლებიც წყვეტენ გამოძიებებს/სისხლისსამართლებრივ დევნას 
და უარს ამბობენ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე, იმის 
გათვალისწინებით, რომ არასათანადო მოპყრობის ყველა დაზარალებულს არ 
შეუძლია ისარგებლოს უფლებით, გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილებები  პროკურორის 
ან სასამართლოს წინაშე16. ასევე, არ არის ხელმისაწვდომი არავითარი 
სტატისტიკური მონაცემები ამ გადაწყვეტილებების სასამართლო განხილვის 
შესახებ.  

39. კომიტეტის განმარტებით, ჩანს აუცილებლობა, რომ ხელისუფლებამ გადადგას 
კონკრეტული და ეფექტიანი ნაბიჯები კანონმდებლობისა და/ან პრაქტიკის 
გასაუმჯობესებლად სისხლისსამართლებრივ გამოძიებებსა და 
გამოძიებების/სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტასა და 
სისხლისსამართლებრივ პროცესების დაწყებაზე უარის გადაწყვეტილებების 
დამოუკიდებელ განხილვაში დაზარალებულთა ჩართულობასთან 
დაკავშირებით.  

40. დამატებით, სამართალდამცავთა მიერ არასათანადო მოპყრობის, თუ სიცოცხლის 
ხელყოფის საქმეების არასწორი კვალიფიკაციის პრობლემასთან დაკავშირებით, 
კომიტეტი აღნიშნავს, რომ იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული 
შესაძლებლობა იმისა, რომ  მოხდეს დანაშაულთა კვალიფიცირება ისე, რომ 
მუხლი ნაკლებად მძიმე სასჯელის ღონისძიებას ითვალისწინებდეს, საჭიროა 
შემდგომი მდგრადი ზომები, მათ შორის, მეთოდოლოგიური და სასწავლო 
ღონისძიებები.  

 

 

                                                           
15 იხ. საქმეები პერტაია საქართველოს წინააღმდეგ (Pertaia v. Georgia), 44888/16, 13.01.2022, § 39; 
აღდგომელაშვილი და ჯაფარიძე საქართველოს წინააღმდეგ (Aghdgomelashvili and Japaridze v. Georgia), no. 
7224/11, 08.10.2020, § 39. 
16 იხ. ასევე: the analysis in the notes for 1390th meeting (December 2020) (DH). იხ. ასევე, საქმე ეძგვერაძე 
საქართველოს წინააღმდეგ, § 46. 
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დისციპლინური ზომები იმ სახელმწიფო წარმომადგენელთა მიმართ, რომელთა 
წინააღმდეგაც მიმდინარეობს გამოძიება 

41. სასარგებლო იქნებოდა, თუკი ხელისუფლება შეძლებდა კომიტეტის ინფორმირებას, 
როგორ არის უზრუნველყოფილი პრაქტიკის თავსებადობა კონვენციის 
მოთხოვნებთან იმ შემთხვევებში, როცა მოცემული პირისთვის უფლებამოსილების 
შეჩერება არის შესაბამისი ინსტიტუციის მენეჯმენტის დისკრეციაში.  

ამნისტიისა და შეწყალების გამოყენება 

42. და ბოლოს, სასამართლოს გადაწყვეტილებებში წამოჭრილი საკითხების 
გათვალისწინებით, არასათანადო მოპყრობის დანაშაულების ადეკვატურ 
დასჯასთან მიმართებით,17 მათ შორის, ამნისტიის და შეწყალების გამოყენების 
კუთხით,  არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ გამოხატული შეშფოთებების, 
სანქციების შემწყნარებელი პრაქტიკისა და საკანონმდებლო ჩარჩოში არსებული 
ხარვეზების გათვალისწინებით, ხელისუფლებას უნდა მოეთხოვოს, 
წარმოადგინოს კონკრეტული შეთავაზებები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
ამნისტია/შეწყალების საკითხები კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებთან შესაბამისი 
იქნება.   

 
გ) სხვა ზომები არასათანადო მოპყრობის პრევენციისა და ბრძოლის  მიზნით 

43. კომიტეტი ინტერესით აღნიშნავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების 
რეგულაციებში არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების შეტყობინების 
ვალდებულების გაწერას სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის შესახებ კანონთან 
შესაბამისობაში, და, ასევე, ინფორმაციას მოსამართლეთა მხრიდან დაცვის იმ 
საშუალებების გაზრდილ გამოყენებაზე, რომლებიც 2018 წლის სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსმა შემოიტანა. 

44. კომიტეტი ინფორმაციის მოლოდინშია არაქანიას საქმეში მე-5 § 1 მუხლის 
დარღვევების მხრივ ოფიციალურ დოკუმენტში დაუფიქსირებელი დაკავებების 
თავიდან აცილების ღონისძიებებზე, მათ შორის, ნებისმიერ შესაძლო ნაბიჯზე 
სათანადო დაკავების აღნიშვნის სისტემის შემოღების შესახებ, ისევე, როგორც 
კუხალაშვილისა და სხვების საქმეში მე-2 მუხლის დარღვევის კუთხით გამოვლენილ 
იმ ღონისძიებებზე, რომელიც უკავშირდება განურჩეველი და გადამატებული 
სასიკვდილო ძალის გამოყენების პრევენციას ციხეებში აჯანყების საწინააღმდეგო 
ოპერაციებში.  
 

                                                           
17 იხ. ვაზაგაშვილი და შანავა, §92. 
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IV. ზოგადი ღონისძიებების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

45. 2022 წელს მინისტრთა კომიტეტისა და პარლამენტის წინაშე წარდგენილ 
ანგარიშებში სახელმწიფო იმ აქტივობებს აღწერს, რომლებიც ზოგადი 
ღონისძიებების ფარგლებში გატარდა.18 სახელმწიფო რამდენიმე მიმართულებაზე 
ამახვილებს ყურადღებას, მათ შორის, საგამოძიებო ორგანოების საქმიანობასა და 
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოძიებაზე; სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახურსა და მის საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე; ასევე, საგამოძიებო 
/საპროკურორო უფლებამოსილებების გამიჯვნასთან დაკავშირებით მიმდინარე 
რეფორმაზე, განხორციელებულ ტრენინგებსა და ცნობიერების ამაღლების 
ღონისძიებებზე.  

46. მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზოგადი ღონისძიებებისა, რომლებიც 
მისასალმებელია, ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების აღსრულებასთან დაკავშირებით 
იკვეთება მთელი რიგი ხარვეზები, რომელთა უგულებელყოფაც აღნიშნული 
საქმეების ეფექტიან აღსრულებას მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის.  

47. წინამდებარე კომუნიკაციაში საია კვლავ უთითებს იმ ხარვეზებზე, რომლებიც წინა 
წლებშიც იკვეთებოდა, და კვლავ არ არის აღმოფხვრილი (მათ შორის, არასათანადო 
მოპყრობის საქმეების სწორი კვალიფიკაცია, გამოძიების პროცესში 
დაზარალებულთა ეფექტიანი ჩართულობა, არასათანადო მოპყრობის პრევენციის 
სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვა).19 

48. ამასთან, ხაზგასასმელია, რომ უკვე წლებია საია მინისტრთა კომიტეტისა თუ 
პარლამენტის წინაშე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის გაძლიერებას 
ითხოვს რამდენიმე კუთხით, კერძოდ, ხარვეზად მიიჩნევდა სახელმწიფო 
ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ფარგლებსა და საგამოძიებო პროცესზე 
პროკურატურის მიერ სრული კონტროლის შენარჩუნებას, ასევე, ინსპექტორის 
სამსახურის მიერ მაღალი თანამდებობის პირებთან დაკავშირებით საგამოძიებო 
უფლებამოსილების არქონასა და სხვა. 

                                                           
18 ხელმისაწვდომია: https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)143E, [12.04.2022]; 
19 იხ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის 
უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წინაშე 2019 წელს წარდგენილი 
ალტერნატიული ანგარიში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის (1-6104/19/9; 27.03.2019) 
ანგარიშზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების მდგომარეობას შეეხება, ხელმისაწვდომია: 
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-alternatiuli-angarishi-tsarudgina, [12.04.2022]; იხ. ასევე, საიას 2020 
წლის ალტერნატიული ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ანგარიშზე, ხელმისაწვდომია: 
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-
shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta, [12.04.2022]; იხ. ასევე, საიას 2021 წლის ალტერნატიული 
ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ანგარიშზე, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saiam-
strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-
tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs, [12.04.2022]; 

https://hudoc.exec.coe.int/eng?i=DH-DD(2022)143E
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-alternatiuli-angarishi-tsarudgina
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta
https://gyla.ge/ge/post/saiam-parlaments-strasburgis-sasamartlos-saqmeebis-aghsrulebis-mdgomareobis-shesakheb-alternatiuli-angarishebit-mimarta
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
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49. ნაცვლად ინსპექტორის სამსახურის გაძლიერებისა, 2021 წლის დეკემბერში 
პარლამენტის მიერ ყოველგვარი წინასწარი საჯარო განხილვებისა, და, მიუხედავად, 
როგორც ადგილობრივი,20 ისე საერთაშორისო21 კრიტიკისა, მიღებული ცვლილებები 
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების შესახებ არის განზრახ 
პოლიტიკური ნაბიჯი სახელმწიფოში არსებული დამოუკიდებელი ინსტიტუციის 
წინააღმდეგ.22 ამის ნათელი დადასტურება, ასევე, არის ის, რომ ორი ახალი უწყების 
შექმნის მიუხედავად, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მანდატთან 
დაკავშირებული არც ერთი პრობლემა წინამდებარე ცვლილებებით არ 
აღმოფხვრილა, პირიქით, სამსახურს აღარ ექნება საგამოძიებო უფლებამოსილება 
პროკურორებთან დაკავშირებით. 

                                                           
20 სახალხო დამცველი: საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახურის გაუქმების მცდელობასთან დაკავშირებით, 27.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakhelmtsifo-
inspektoris-samsakhuris-gaukmebis-mtsdelobastan-dakavshirebit, [12.04.2022];  
იხ. ასევე,  არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლო 
გაუქმებასთან დაკავშირებით, 26.12.2021, ხელმისაწვდომია: https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-
ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/, [12.04.2022]; 
21 ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი,  
28.12.2021, ხელმისაწვდომია: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-
reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service, [12.04.2022];   
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, 
27.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1475408100458999811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1475408100458999811%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fagenda.ge
%2Fen%2Fnews%2F2021%2F4062, [12.04.2022];  
 ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ორმხრივი ურთიერთობების განყოფილების 
წარმომადგენელი  
28.12.2021, ხელმისაწვდომია: https://twitter.com/DorotaDlouchy/status/1475897207899439107, [12.04.2022],  
Human Rights Watch, 27.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://twitter.com/Giorgi_Gogia/status/1475480672655622146, 12.04.2022],   
აშშ-ის საელჩო საქართველოში, 03.01.2022, ხელმისაწვდომია: https://ge.usembassy.gov/u-s-embassy-
statement-on-the-ruling-partys-rushed-end-of-year-legislation/, [12.04.2022];  
საფრანგეთის ელჩი საქართველოში, 28.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://mobile.twitter.com/ColasDiego/status/1475851295554736134?s=20&fbclid=IwAR39N8RtYwTUc4kkv-
oHXh-_-VurZRrObUNmxESAG2Dv6_E9Jg7JmVWtNlk, [12.04.2022],  
გაერთიანებული სამეფოს დიპლომატიური მისიის წარმომადგენელი, 29.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://twitter.com/ClareAllbless/status/1476157506972008449, [12.04.2022];  
ნიდერლანდების სამეფოს ელჩი, 28.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://twitter.com/MaaikevanKoldam/status/1475841600584658949?s=20&fbclid=IwAR0mhGn4DDW3je3DdfNb
L-OW19A3W_Li8ymzOZVUt5CO8lD2_8k9OLXSdhw, [12.04.2022];  
ჩეხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი, 28.12.2021, ხელმისაწვდომია: 
https://twitter.com/mikyska_petr/status/1476092568492548101?fbclid=IwAR3Ihb5a177sQKvTAEQ2PvlaZRxVkHK
EPpecf26XgV3Vsl0iZAh5UhqcsBo, [12.04.2022];  
22 არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლო 
გაუქმებასთან დაკავშირებით, 26.12.2021, ხელმისაწვდომია: https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-
ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/, [12.04.2022]; 
 

https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakhelmtsifo-inspektoris-samsakhuris-gaukmebis-mtsdelobastan-dakavshirebit
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-gantskhadeba-sakhelmtsifo-inspektoris-samsakhuris-gaukmebis-mtsdelobastan-dakavshirebit
https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/
https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-georgian-parliament-should-reject-draft-legislation-undermining-the-independent-functioning-of-the-state-inspector-s-service
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1475408100458999811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475408100458999811%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fagenda.ge%2Fen%2Fnews%2F2021%2F4062
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1475408100458999811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475408100458999811%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fagenda.ge%2Fen%2Fnews%2F2021%2F4062
https://twitter.com/UNHumanRights/status/1475408100458999811?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1475408100458999811%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fagenda.ge%2Fen%2Fnews%2F2021%2F4062
https://twitter.com/DorotaDlouchy/status/1475897207899439107
https://twitter.com/Giorgi_Gogia/status/1475480672655622146
https://ge.usembassy.gov/u-s-embassy-statement-on-the-ruling-partys-rushed-end-of-year-legislation/
https://ge.usembassy.gov/u-s-embassy-statement-on-the-ruling-partys-rushed-end-of-year-legislation/
https://mobile.twitter.com/ColasDiego/status/1475851295554736134?s=20&fbclid=IwAR39N8RtYwTUc4kkv-oHXh-_-VurZRrObUNmxESAG2Dv6_E9Jg7JmVWtNlk
https://mobile.twitter.com/ColasDiego/status/1475851295554736134?s=20&fbclid=IwAR39N8RtYwTUc4kkv-oHXh-_-VurZRrObUNmxESAG2Dv6_E9Jg7JmVWtNlk
https://twitter.com/ClareAllbless/status/1476157506972008449
https://twitter.com/MaaikevanKoldam/status/1475841600584658949?s=20&fbclid=IwAR0mhGn4DDW3je3DdfNbL-OW19A3W_Li8ymzOZVUt5CO8lD2_8k9OLXSdhw
https://twitter.com/MaaikevanKoldam/status/1475841600584658949?s=20&fbclid=IwAR0mhGn4DDW3je3DdfNbL-OW19A3W_Li8ymzOZVUt5CO8lD2_8k9OLXSdhw
https://twitter.com/mikyska_petr/status/1476092568492548101?fbclid=IwAR3Ihb5a177sQKvTAEQ2PvlaZRxVkHKEPpecf26XgV3Vsl0iZAh5UhqcsBo
https://twitter.com/mikyska_petr/status/1476092568492548101?fbclid=IwAR3Ihb5a177sQKvTAEQ2PvlaZRxVkHKEPpecf26XgV3Vsl0iZAh5UhqcsBo
https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/
https://osgf.ge/arasamtavrobo-organizaciebis-ganckhadeba-sakhelmwifo-inspeqtoris-samsakhuris-shesadzlo-gauqmebastan-dakavshirebit/
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50. პრობლემურია, რომ ეროვნული კანონმდებლობა არ გამორიცხავს სახელმწიფოს 
წარმომადგენელთა მიერ, კონვენციური განმარტებით, ადამიანის სიცოცხლისა და 
ჯანმრთელობის, ასევე, წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან 
დასჯის აკრძალვის წინააღმდეგ  ჩადენილ სერიოზულ დანაშულებში პასუხისმგებელ 
პირთა მიმართ ამნისტიის და შეწყალების გამოყენებას. საქართველოს პარლამენტმა 
2021 წლის სექტემბერში მაინც მიიღო ამნისტიის კანონი იმგვარი შინაარსით, 
რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტს, და, იძლევა 
შესაძლებლობას, 2019 წლის 20-21 ივნისს სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილ 
დანაშაულებზე განხორციელდეს ამნისტია. 

51. ასევე, შემაშფოთებელია პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური 
სუბკულტურის გაძლიერება, რის წინააღმდეგაც პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომლები არ დგამენ ქმედით ნაბიჯებს. ამის საპირისპიროდ, ადმინისტრაცია 
არაფორმალურ მმართველებთან აქტიურად თანამშრომლობს და პატიმრებთან 
„ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ მათ იყენებს. 

52. ჩამოთვლილი ხარვეზები ქვემოთ დეტალურად იქნება განხილული და 
ამავდროულად, შემოთავაზებული იქნება ის რეკომენდაციები, რომლებიც 
სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს და გაატაროს ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების 
ეფექტიანად და სრულყოფილად აღსრულების მიზნებისთვის. 

4.1 ეფექტიანი გამოძიების წარმოებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

53. წელსაც, ისევე, როგორც წინა წლებში, სამართალდამცველთა მხრიდან წამების, 
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის დანაშაულების ჩადენა კვლავ 
პრობლემას წარმოადგენს. აღნიშნულის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო 
მაგალითი 2022 წლის იანვარში მეტროსადგურში სმენადაქვეითებული და 
მეტყველების უნარის არ მქონე მოზარდზე პოლიციელების ძალადობა იყო.23 ასევე, 
გამოძიებასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა ხარვეზი, რომლებიც ქვემოთ 
დეტალურად იქნება განხილული.24 

54. ზოგადი ინფორმაციის მიზნებისთვის, აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის 28 თებერვლის 
მონაცემებით, „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმოებაშია 673 სისხლის 
სამართლის საქმე, რომელთაგან 566 შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 101 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომელთა, ხოლო 6 - სხვა მოხელეთა 
მიერ სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებს. მათზე სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახური გამოძიებას აწარმოებდა სისხლის სამართლის კოდექსის შემდეგი 
მუხლებით: 485 საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით 

                                                           
23 იხ. მთავარი არხი: შემზარავი ძალადობა ისნის მეტროში | პოლიციელებმა ყრუ-მუნჯ მოზარდს სცემეს, 
24.01.2022, ხელმისაწვდომია: https://mtavari.tv/news/71535-shemzaravi-dzaladoba-isnis-metroshi-
politsielebma, [12.04.2022];  
24 იხ. ასევე, სახალხო დამცველის 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 35-81.  

https://mtavari.tv/news/71535-shemzaravi-dzaladoba-isnis-metroshi-politsielebma
https://mtavari.tv/news/71535-shemzaravi-dzaladoba-isnis-metroshi-politsielebma
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(თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით), 3 საქმეზე - 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მესამე ნაწილის ,,გ“ 
ქვეპუნქტით (თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტება პირადი ღირსების 
შეურაცხყოფით), 72 საქმეზე - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 144 
ტერცია მუხლით (დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა), 4 საქმეზე - 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 144 პრიმა მუხლით (წამება), 31 
საქმეზე - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 335-ე მუხლით 
(განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება), 27 საქმეზე - საქართველოს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 342 პრიმა მუხლით (სპეციალური პენიტენციური 
სამსახურის მოსამსახურის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურში 
დადგენილი წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან 
სხვა მძიმე შედეგი), 13 საქმეზე - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342-
ე მუხლით (სამსახურებრივი გულგრილობა, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის 
მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი), 38 საქმეზე - დანაშაულთა ერთობლიობით. 
აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეებზე საგამოძიებო უფლებამოსილების 
განხორციელებას 2022 წლის 1 მარტიდან გააგრძელებს სპეციალური საგამოძიებო 
სამსახური.“25 

4.1.1 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის რეფორმასთან დაკავშირებული 
პრობლემური საკითხები 

55. გარდა იმისა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, რომ 30 დეკემბერს, „ქართული ოცნების“ 
დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს 2022 წლის მარტიდან სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახურის გაუქმებას, ყოველგვარი წინასწარი კონსულტაციებისა და დაჩქარებულ 
რეჟიმში,26 შემოთავაზებული ცვლილებით მხოლოდ მოხდა ორი ცალკეული უწყების 
შექმნა. შემოთავაზებული ცვლილებებით, არათუ გაუმჯობესდა საგამოძიებო 
მანდატი, არამედ, კანონი ახალ საგამოძიებო უწყებას არ აძლევს უფლებას 
გამოიძიოს პროკურორების მიერ ჩადენილი ზოგიერთი დანაშაული. კერძოდ, 
სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ვერ გამოიძიებს საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 108-ე, 109-ე, 111-ე, 113-ე−118-ე, 120-ე−124-ე, 126-ე, 1261, 137-
ე−139-ე, 143-ე−144-ე და 150-ე−1511 მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებს, თუ 
იგი ჩადენილია პროკურორის მიერ.27  

                                                           
25სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის განცხადება: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=264212632548746&set=a.231272702509406, [12.04.2022];  
26 იხ. ასევე აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის 2021 წლის ანგარიში საქართველოს თაობაზე, 12.04.2022, 
ხელმისაწვდომია: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/georgia/, 
[13.04.2022]; 
27 საქართველოს კანონი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შესახებ, საქართველოს 2021 წლის 30 
დეკემბრის კანონი №1312 – ვებგვერდი, 13.01.2022წ. მუხლი 19,  ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=6, [13.04.2022].  

https://www.facebook.com/photo?fbid=264212632548746&set=a.231272702509406
https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/georgia/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=6
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56. უკვე წლებია, საია28 როგორც მინისტრთა კომიტეტის, ასევე, პარლმენტის წინაშე 
ითხოვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მანდატის გაუმჯობესებას. 
მინისტრთა კომიტეტი29 არაერთ გადაწყვეტილებაში გამოთქვამს, ასევე, ინტერესს, 
და მეტიც, განსაზღვრავს სახელმწიფოს საერთაშორისო ვალდებულებას ამ 
მექანიზმის საკვანძო პრობლემების მოგვარების კუთხით.30  

57. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილ პრობლემებზე, ასევე, საუბრობს 
თავად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 2020 წლის საქმიანობის ანგარიშში, და, 
მიმოიხილავს იმ საკანონმდებლო გამოწვევებს, რომლებიც ინსპექტორის სამსახურს 
დაბრკოლებებს უქმნის ეფექტიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი გამოძიების 
წარმოების თვალსაზრისით.31 

ა) მაღალი რანგის სახელმწიფო წარმომადგენლებზე იურისდიქციის განხორციელების 
უფლებამოსილების არ ქონა 

58. მექანიზმი მოკლებულია მაღალი რანგის სახელმწიფო წარმომადგენლებზე 
იურისდიქციის განხორციელების უფლებამოსილებას, კერძოდ, როგორებიც არიან, 
საქართველოს გენერალური პროკურორი; საქართველოს გენერალური 
პროკურატურის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დანაყოფში 
გამოძიების საპროცესო ზედამხედველობის განმახორციელებელი სტრუქტურული 
ერთეულის პროკურორი; საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი; საქართველოს 

                                                           
28 დეტალურად იხ. საიას 2021 წლის ალტერნატიული ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის 
ანგარიშზე, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-
taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs, [12.04.2022]; 
29 იხ. ზემოთ თავი III, ასევე, აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის მანდატის ვიწრო 
უფლებამოსილებები მინისტრთა კომიტეტმაც გააკრიტიკა 2019 წლის 3-5 დეკემბერს გამართულ სესიაზე. 
2020 წლის 1-3 დეკემბრის სესიაზე, კი სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მანდატთან დაკავშირებით 
კომიტეტმა სახელმწიფოს მოუწოდა, რომ გააგრძელოს კომიტეტის ინფორმირება სახელმწიფო 
ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის შესახებ. ამასთან, კომიტეტმა მოითხოვა, სახელმწიფომ 
გააგრძელოს ინსპექტორის სამსახურის დამოუკიდებლობისა და ეფექტიანობის გაზრდის მიმართულებით 
მუშაობა. 
30 იხ. ასევე: Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018, 
CPT/Inf (2019) 16, Strasbourg, 10.05.2019, ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/1680945eca, [13.04.2022]; 
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on cooperation with Georgia, (A/HRC/39/44), 
Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10−28 September 2018, Annual report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-General, 
15.08.2018, ხელმისაწვდომია: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/44, [13.04.2022]; 
იხ. ასევე Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on cooperation with Georgia, 
(A/HRC/39/44), Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10−28 September 2018, Annual report of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights and reports of the Office of the High Commissioner and the Secretary-
General, 15.08.2018, ხელმისაწვდომია: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/44, 
[13.04.2022]; 
31სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, 187-194, ხელმისაწვდომია: 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657?, [13.04.2022]; 

https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://rm.coe.int/1680945eca
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/44
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/39/44
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657


19 
 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი. ამ ნუსხას, როგორც ზემოთ 
აღინიშნა, კონკრეტულ დანაშაულებთან დაკავშირებით პროკურორიც დაემატა.32  

ბ) საგამოძიებო ქვემდებარეობასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები 

59. იმისთვის, რომ გამოძიება ეფექტიანად ჩაითვალოს, გამოძიებასა და მის 
წარმართვაზე, პასუხისმგებელი პირები დამოუკიდებელი და მიუკერძოებლები უნდა 
იყვნენ კანონისა და პრაქტიკის თვალსაზრისით.33 ეს გულისხმობს, როგორც 
მოვლენებში ჩართულ მხარეებთან იერარქიული თუ ინსტიტუციური კავშირის 
არარსებობას, ასევე, პრაქტიკულ დამოუკიდებლობასაც.34 როგორც ზემოთ 
აღნიშნული ადასტურებს, საგამოძიებო დამოუკიდებლობის შესახებ, ევროპული 
სასამართლოს ცალსახა მიდგომის მიუხედავად, კვლავ რჩება გარკვეული სახის 
ხარვეზები მოქმედ კანონმდებლობაში. 

60. საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანება 
სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიულ საგამოძიებო 
ქვემდებარეობას განსაზღვრავს.35 ბრძანებით დარეგულირებულია თითოეული 
უწყების (შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს პროკურატურა, სახელმწიფო 
უსაფრთხოების სამსახური, იუსტიციის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, 
თავდაცვის სამინისტრო და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური) საგამოძიებო 
ქვემდებარეობისთვის განკუთვნილი კონკრეტული დანაშაულები. ბრძანების 
თანახმად, სისხლის სამართლის საქმე შინაგან საქმეთა ორგანოების გამომძიებლის 
საგამოძიებო ქვემდებარეობას განეკუთვნება, თუ ამ ბრძანებით სხვა რამ არ არის 
დადგენილი.   

61. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო ქვემდებარეობის ამოქმედების 
შემდეგ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან 
გათანაბრებული პირის მიერ სავარაუდო დანაშაულების ჩადენის ფაქტზე 
გამოძიებას, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ ეს უწყება ახორციელებს. თუმცა, აღნიშნული 
ბრძანება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ გარკვეულ შემთხვევებში კონკრეტული 
უწყების წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაული ისევ იმ უწყებამ გამოიძიოს, 
რომელშიც სავარაუდო დამნაშავეა დასაქმებული. მაგალითისთვის, 342-ე მუხლით 
გათვალისწინებული დანაშაულის გამოძიებას კვლავ იუსტიციის სამინისტროს 
გენერალური ინსპექცია ახორციელებს, თუ ამ ქმედების ჩადენას არ მოჰყვა 
სიცოცხლის მოსპობა.  

62. ამასთან, ბრძანების თანახმად, საგამოძიებო ქვემდებარეობის შესახებ დავას 
ზემდგომი პროკურორი წყვეტს.36 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

                                                           
32 იქვე, მუხლი 3.1.“თ“, თავი V; 
33 ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ (Tsintsabadze v. Georgia), 35403/06, 15.02.2011, § 76; 
34 იქვე, იხ. სკავუცო-ჰაგერი და სხვები შვეიცარიის წინააღმდეგ (Scavuzzo-Hager and Others v. Switzerland), 
№41773/98, §§ 8-86, 07.02.2006; 
35 საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანება, ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/document/view/4638682?publication=0, [13.04.2022]; 
36 საქართველოს გენერალური პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანება, მუხლი 15; 

https://matsne.gov.ge/document/view/4638682?publication=0
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თანახმად, საქართველოს გენერალურ პროკურორს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს 
უფლება აქვს, საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად, ერთი საგამოძიებო 
ორგანოდან ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად სხვა საგამოძიებო ორგანოს 
გადასცეს.37  გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ ხსენებული უფლებამოსილების 
განხორციელებისას კანონმდებლობა არ ითხოვს, რომ გენერალურმა პროკურორმა 
ან მის მიერ უფლებამოსილმა პირმა დაასაბუთონ ერთი ორგანოდან მეორე 
ორგანოსთვის საქმის გადაცემის გადაწყვეტილება. 

63. ეს წესი ვრცელდება, ასევე, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო 
ქვემდებარეობაზე მიკუთვნებულ დანაშაულებზე. შესაბამისად, შესაძლოა, 
კონკრეტული დანაშაულის გამოძიება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის 
საგამოძიებო ქვემდებარეობას მიეკუთვნებოდეს, თუმცა, ამ დანაწესის საფუძველზე, 
გამოძიება აწარმოოს იმ უწყებამ, რომლის თანამშრომლებმაც სავარაუდოდ 
ჩაიდინეს დანაშაული. აღნიშნული რეგულაცია პრობლემურია და ინსპექტორის 
სამსახურის მუშაობის ეფექტიანობას ეჭვქვეშ აყენებს.  

64. აღნიშნული ხარვეზები გამოძიების მიუკერძოებლად და დამოუკიდებლად 
წარმოების შესაძლებლობას გამორიცხავს, რადგან სწორედ იმავე უწყებას ეძლევა 
გამოძიების წარმოების უფლებამოსილება, რომლის თანამშრომლებსაც, შესაძლოა, 
მიუძღვოდეთ ბრალი კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში.  

65. ამავდროულად, პრობლემურია გენერალური პროკურორის ფართო 
უფლებამოსილება, რომელსაც ყოველგვარი სათანადო დასაბუთების გარეშე 
შეუძლია, საგამოძიებო ქვემდებარეობის საკითხი დამოუკიდებლობისა და 
მიუკერძოებლობის სტანდარტებისა და კანონის მოთხოვნებისგან განსხვავებულად 
მოაწესრიგოს. შესაბამისად, აღნიშნული ხარვეზები, ეფექტიანი გამოძიების 
წარმოებისთვის ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ საჭირო სტანდარტებს 
ვერ აკმაყოფილებს და დამატებით დახვეწას საჭიროებს.  

გ) პროკურატურის მიერ სრული კონტროლის შენარჩუნება საგამოძიებო პროცესზე და 
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების ექსკლუზიური უფლებამოსილება 

66. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებულ გამოძიებაზე საპროცესო 
ხელმძღვანელობასა და ზედამხედველობას საქართველოს გენერალური 
პროკურატურა ახორციელებს. პროკურატურა, ასევე, ინარჩუნებს 
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების ექსკლუზიურ 
უფლებამოსილებას.38 ამ პირობებში, სამსახურის გამომძიებელს არ აქვს 
კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებების დამოუკიდებლად განხორციელების 
უფლებამოსილება და მას უწევს, საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება პროკურორს 

                                                           
37 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 33, ნაწილი 6, ქვეპუნქტი „ა“, მეორე 
წინადადება; 
38 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში არასათანადო მოპყრობის სისხლის 
სამართლის საქმეთა გამოძიების ეფექტიანობა, 2019, 4-5; საია-ს კვლევა არასათანადო მოპყრობის 
პრევენცია და რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე. 2019, ხელმისაწვდომია: 
https://gyla.ge/files/news/2006/Report.%20Geo.pdf, [14.04.2022]; 

https://gyla.ge/files/news/2006/Report.%20Geo.pdf
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შეუთანხმოს. შესაბამისად, გენერალურ პროკურატურას სამსახურის მიერ 
წარმოებულ გამოძიებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება 
აქვს, რომელიც, ასევე, აფერხებს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის 
ეფექტიან მუშაობას.39 

67. ხაზგასასმელია, რომ ვენეციის კომისია არ მიიჩნევს პროკურორის სავალდებულო 
ჩართულობას საჭიროდ ადამიანის უფლებათა შემზღუდველ ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით, თუკი, უზრუნველყოფილი იქნება მათზე სასამართლო 
კონტროლი.40 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ სპეციალურ საგამოძიებო 
სამსახურს ჰქონდეს უფლებამოსილება, დამოუკიდებლად, პროკურორის თანხმობის 
გარეშე, ადამიანის უფლებათა შემზღუდავი საგამოძიებო და საპროცესო 
მოქმედებების ჩატარების თაობაზე, მიმართოს სასამართლოს შუამდგომლობით. 
ამასთან, მინისტრთა კომიტეტს არაერთგზის მიუთითებია, რომ უწინ სახელმწიფო 
ინსპექტორის სამსახურის ეფექტიან ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად 
რჩებოდა პროკურატურის მიერ საგამოძიებო პროცესზე სრული კონტროლის 
შენარჩუნება.41 

დ) პენიტენციურ დაწესებულებასა და დროებითი მოთავსების იზოლატორში 
სახელმწიფო ინსპექტორის  სამსახურის დაუბრკოლებლად შესვლასთან 
დაკავშირებული პრობლემები 

68. პატიმრობის კოდექსის მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,     პენიტენციურ 
დაწესებულებაში სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლებით ვერ 
სარგებლობს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, მაშინ, როდესაც ანალოგიური 
უფლებით სარგებლობს პროკურატურის სისტემის საამისოდ უფლებამოსილი 
პირები;  საქართველოს სახალხო დამცველი; სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 
წევრები თუ სხვა.  სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, იქიდან გამომდინარე, რომ 
მათ შორის, ახორციელებს ისეთ დანაშაულებზე გამოძიებას, რომლებიც, შესაძლოა 
პენიტენციურ დაწესებულებებში, ან დროებითი მოთავსების იზოლატორებში იყოს 
ჩადენილი, ეფექტიანი რეაგირებისთვის სასიცოცხლოდ ესაჭიროება ისარგებლოს 
სპეციალური ნებართვის გარეშე პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლის 
უფლებამოსილებით, ვინაიდან, ადგილი არ ჰქონდეს მტკიცებულებათა 
განადგურებას, ან, გამოძიებისთვის ხელშემშლელ სხვა გარემოებას. 

                                                           
39 აღნიშნული პრობლემა, ასევე, დასახელებული იყო გამოწვევად სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის 
საქმიანობის ანგარიშში. ინსპექტორის შეფასებით, ხსენებული აფერხებს საქმეზე სრულყოფილი და 
ობიექტური გამოძიების წარმოებას. ინსპექტორის აპარატი ამგვარ მოწესრიგებას „სხვა სახელმწიფო 
ორგანოზე მიჯაჭვულობას“ უწოდებს, რითაც, მნიშვნელოვნად ფერხდება საგამოძიებო პროცესის 
ეფექტიანი წარმართვა. იხ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, 187, 
ხელმისაწვდომია: https://personaldata.ge/ka/press/post/7267, [13.04.2022]; 
40 იქვე, 188; 
41 CM/Notes/1390/H46-10, 3 December 2020, 1390th meeting, 1-3 December 2020 (DH) Human rights, H46-10 
Tsintsabadze group v. Georgia (Application No. 35403/06), ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Notes/1390/H46-10E, [12.04.2022]; 

https://personaldata.ge/ka/press/post/7267
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Notes/1390/H46-10E
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4.1.3 სამართალწარმოების პროცესში დაზარალებულის ეფექტიან 
მონაწილეობასთან დაკავშირებით არსებული პრობლემები 

69. ბოლო წლების განმავლობაში საია აქტიურად ითხოვდა დაზარალებულის 
უფლებებთან დაკავშირებით არსებული პრობლემების მოგვარებას და მათ 
სათანადო დარეგულირებას როგორც პრაქტიკაში, ასევე, კანონმდებლობაში.42  

70. თუმცა, ამ დროისთვის ვითარება არ შეცვლილა და დაზარალებულები კვლავ 
მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე რჩებიან. ამას ადასტურებს, ასევე, მინისტრთა 
კომიტეტი (იხ. ზემოთ თავი III). კერძოდ, მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება: (1) 
დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებული ხარვეზები; (2) 
დაზარალებულის მიერ გამოძიების/დევნის შეწყვეტის შესახებ და 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის შესახებ დადგენილების 
გასაჩივრებასთან დაკავშირებული ხარვეზები; (3) სისხლის სამართალწარმოების 
შესახებ დაზარალებულის ინფორმირებასთან დაკავშირებული ხარვეზი; (4) 
იურიდიული დახმარებას გაწევა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის. 
ჩამოთვლილ საკითხებზე ვრცლად იხ. საიას 2021 წლის ალტერნატიული ანგარიში 
იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ანგარიშზე.43  

4.1.4 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოსაზრებები „სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ 
კანონპროექტთან დაკავშირებით 

71. 2022 წელს პარლამენტის წინაშე წარდგენილ ანგარიშში იუსტიციის სამინისტრო 
უთითებს, რომ „შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავტორობით მომზადდა 
საკანონმდებლო პაკეტი საპროკურორო და საგამოძიებო ფუნქციების გამიჯვნასთან 
დაკავშირებით. საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა მთავრობას, ხოლო მთავრობამ 
მიიღო გადაწყვეტილება პარლამენტისთვის საკანონმდებლო ინიციატივით 
მიმართვის შესახებ. დაგეგმილი ცვლილებების მიზანია ზოგადად საგამოძიებო 
ორგანოთა დამოუკიდებლობის განმტკიცება, ხოლო ინდივიდუალურ დონეზე 
კონკრეტული გამომძიებლის დამოუკიდებლობის ზრდა. [...] რეფორმის ფარგლებში 
მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხორციელდება გამოძიების დაწყების, საგამოძიებო 
მოქმედებების ჩატარებისა და კანონიერად ცნობის შუამდგომლობებით 
სასამართლოსთვის მიმართვის, მითითების, საქმეზე კვალიფიკაციის შეცვლის, 
საქმეთა გაერთიანება-გამოყოფის, საქმეთა ტერიტორიული და უწყებრივი 
ქვემდებარეობის განსაზღვრის, დაზარალებულად ცნობის, აცილებისა და 
სხვადასხვა ტიპის საჩივრის მიმართ. ცვლილებებით გამომძიებელი 
დამოუკიდებლად მიიღებს მნიშვნელოვან საგამოძიებო გადაწყვეტილებებს, მათ 

                                                           
42 იხ. სქოლიო 1.  
43 ვრცლად იხ. საიას 2021 წლის ალტერნატიული ანგარიში იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ანგარიშზე, 
გვ. 21-4, ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-
saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs, [12.04.2022]; 

https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-strasburgis-gadatsyvetilebebis-aghsrulebis-taobaze-saqartvelos-parlaments-alternatiuli-angarishebi-tsarudgina#sthash.6uqxfj5q.LEjWlI5E.dpbs
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შორის, ზოგიერთ საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების შესახებ სასამართლოსთვის 
მიმართვასთან დაკავშირებით.“44 

72. აღნიშნულთან კავშირში, საიას სურს, წარმოადგინოს საკუთარი პოზიცია. კერძოდ, 
საგამოძიებო სისტემის რეფორმის მნიშვნელობაზე წლებია მიდის საუბარი, 
სამოქალაქო ორგანიზაციების უმრავლესობა და, მათ შორის, საია, მხარს უჭერს 
საგამოძიებო უწყებების მეტ დამოუკიდებლობას გამოძიების ეტაპზე და 
პროკურატურისგან დისტანცირებას.45  მნიშვნელოვანია მიღწეულ იქნას 
საგამოძიებო ორგანოების, როგორც ინსტიტუციური, ასევე, ფუნქციური 
დამოუკიდებლობა, რასაც შემოთავაზებული კანონპროექტი სრულად ვერ პასუხობს. 

73. კერძოდ, ცვლილებების მთავარი მიზანია, რომ გაიმიჯნოს გამომძიებლისა და 
პროკურორის უფლებამოსილებები, გაიზარდოს გამომძიებლის დამოუკიდებლობის 
ხარისხი, რაც შემოთავაზებული კანონპროექტით ბოლომდე უზრუნველყოფილი არ 
არის. მართალია, გამომძიებელი აღარ წარმოადგენს ბრალდების მხარეს, თუმცა 
მაინც  პრობლემურია გამოძიების ყოველმხრივ, ობიექტურად და 
მიუკერძოებლად წარმართვის საკითხი, რადგან გამომძიებელი კვლავ 
მნიშვნელოვნად დამოკიდებული რჩება პროკურორზე და პროკურორი 
ინარჩუნებს გავლენას გამოძიების პროცესზე.  

74. ამასთანავე, რეფორმირების პროცესი უნდა წარიმართოს იმგვარად, რომ არ 
დაზიანდეს სისხლის სამართლის სისტემის ეფექტიანობა, ობიექტური გამოძიების 
ინტერესი და შესაძლებელი იყოს სისხლისსამართლებრივი დევნის დასაწყებად 
საკმარისი მტკიცებულებების მოპოვება.  ამ მხრივ, მივესალმებით ცვლილებების 
პაკეტში ასახულ სულისკვეთებას გარდამავალი პერიოდის შემოღებასთან 
დაკავშირებით, რომელი დროც უნდა მოხმარდეს საგამოძიებო ორგანოების 
კვალიფიკაციის გაზრდას და შესაბამისობაში მოყვანას. თუმცა, მნიშვნელოვანია, 
რომ იქ, სადაც ამ მოტივით არ არსებობს ცვლილებების დიდი დროით გადავადების 
აუცილებლობა (სპეციალური საგამოძიებო სამსახური თუ სხვა საგამოძიებო 
უწყებები, რომლებიც სათანადო კვალიფიკაციის გამომძიებლებით არიან 
დაკომპლექტებული), არ შეფერხდეს პროცესი და დროულად ამოქმედდეს 
ცვლილებები.  

75. ამიტომ, საია საჭიროდ მიიჩნევს წარმოადგინოს დამატებით მოსაზრებები, რათა 
ხელი შეუწყოს კანონპროექტის გაუმჯობესებას და მასში არსებული ხარვეზების 

                                                           
44 2021 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 2022, 45-6.  
45ადამიანის უფლებათა საბჭოს პერიოდული მიმოხილვა, 2020,  გვ. 13, ხელმისაწვდომია: 
https://bit.ly/3dImCBx, [12.04.2022];  

https://bit.ly/3dImCBx
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გამოსწორებას. აღნიშნული, ცხადია, პირდაპირ არის დაკავშირებული ცინცაბაძის 
ჯგუფის საქმეების სრულყოფილ და ეფექტიან აღსრულებასთან.  

არსებული კანონმდებლობა 

76. დღევანდელი მოცემულობით, პროკურორი არის სისხლისსამართლებრივი დევნის 
განმახორციელებელი სუბიექტი და ამასთანავე საკვანძო როლი აქვს გამოძიების 
პროცესშიც.46 მკაფიოდ არ არის გამიჯნული პროკურორისა და გამომძიებლის 
ფუნქციები. პროკურორი არის გამოძიების ზედამხედველი და საპროცესო 
ხელმძღვანელიც. გამომძიებელი პროკურორთან ერთად წარმოადგენს პროცესის 
მხარეს, ასევე გამოძიების პროცესში გამომძიებელი არსებითად დამოკიდებულია 
პროკურორზე, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს გამოძიების დამოუკიდებლობის 
ხარისხს და წინააღმდეგობრივია გამომძიებლის ნეიტრალურობასთან - საქმის 
გამოძიება აწარმოოს ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად.  

77. კერძოდ, დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისას პროკურორი (ისევე, 
როგორც, გამომძიებელი) ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება.47 ასევე პროკურორი 
უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაში ან 
თვითონ აწარმოოს წინასწარი გამოძიება სრული მოცულობით, გამოძიებისას 
სავალდებულო მითითება მისცეს სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომელს 
ან/და ქვემდგომ პროკურორს, ამასთან პროკურორი აღჭურვილია გამოძიების 
შეწყვეტის უფლებამოსილებითაც.48 

78. მოქმედი კანონმდებლობით მხოლოდ პროკურორია უფლებამოსილი 
შუამდგომლობით მიმართოს სასამართლოს საგამოძიებო/საპროცესო მოქმედების 
ჩატარების თაობაზე.49 პირის დაზარალებულად ცნობაც, ასევე, პროკურორის 
უფლებამოსილებას განეკუთვნება.50 

ვენეციის კომისიის დასკვნა 

79. 2019 წლის 18 მარტს ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა მოსაზრებები სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების თაობაზე საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის მოადგილის მიერ გაგზავნილ კონცეფციაზე. აღნიშნული 
შეეხებოდა სწორედ პროკურატურისა და საგამოძიებო უწყებებს შორის 
ურთიერთდამოკიდებულებასა და უფლებამოსილებების გამიჯვნას. აღსანიშნავია, 
რომ უშუალოდ კონცეფციის დოკუმენტი საიასთვის ხელმისაწვდომი არ ყოფილა და 
აღნიშნულის შინაარსზე მსჯელობა გამომდინარეობს ვენეციის კომისიის 
მოსაზრებებიდან.51 

                                                           
46 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 12 (2) და 32. 
47 იქვე, მუხლი 100 (1). 
48 იქვე, მუხლი 33 (6-ბ,გ,ზ). 
49 იქვე, მუხლი 33 (6-ე). 
50 იქვე, მუხლი 56 (5). 
51 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) GEORGIA OPINION ON THE 
CONCEPT OF THE LEGISLATIVE AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE CONCERNING THE 
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80. 2019 წლის 15-16 მარტს, რიგით 118-ე პლენარულ სესიაზე კონცეფცია დადებითად 
შეფასდა ვენეციის კომისიის მიერ. 

81. კომისიამ დასკვნაში რეფორმის კონცეფცია განიხილა ორი მიმართულებით:  
კონცეფციით შემოთავაზებული საგამოძიებო პროცესის მოდელი რამდენად 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს;  პრაქტიკული თვალსაზრისით, 
მიღწევადია თუ არა რეფორმის მიზნები.52 

82. დასკვნაში აღინიშნა, რომ, ზოგადად, ევროპაში არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი 
და გამოძიების პროცესში პროკურორის როლი განსხვავებულია სხვადასხვა სისტემის 
მიხედვით. როგორც წესი, კონტინენტური სამართლის ქვეყნებში გამომძიებელი 
ექვემდებარება პროკურორს, მაშინ, როდესაც ანგლოსაქსურ ქვეყნებში 
პროკურატურასა და საგამოძიებო უწყებებს შორის გამიჯნულია 
უფლებამოსილებები.53 შესაბამისად, ამ მხრივ კონცეფციას არ ჰქონდა პრობლემა, 
მათ შორის, როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან, ისე, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან.54 მით უფრო მაშინ, როდესაც 
თითქმის ყველა აქტორი მხარს უჭერს რეფორმის განხორციელებას, და მთავარი 
კითხვა, რომელიც ისმის, არის რამდენად შორს შეუძლია რეფორმას წასვლა.55 ამის 
შემდგომ ვენეციის კომისიამ იმსჯელა პრაქტიკულ მხარეზე, თუ რამდენად ეფექტიანი 
იქნება აღნიშნული რეფორმის განხორციელება და საბოლოოდ სახელმწიფოს მისცა 
კონკრეტული რეკომენდაციები.56 

კანონპროექტით შემოთავაზებული ცვლილებები 

83. შემოთავაზებული კანონპროექტით - გამომძიებელი აღარ იქნება ბრალდების მხარე. 
ბრალდების მხარე იქნება მხოლოდ პროკურორი.57 ცვლილების შესაბამისად, 
პროკურატურა წარმოადგენს სისხლისსამართლებრივი დევნის ორგანოს, რომელიც 
გამოძიებაზე ახორციელებს არა საპროცესო ხელმძღვანელობას, არამედ საპროცესო 
ზედამხედველობას. 

84. პროკურორის მიერ საპროცესო ზედამხედველობის განხორციელების ინსტრუმენტია 
საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღება: სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დაწყება ან, შესაბამისი სტანდარტის არარსებობისას, დევნის დაწყებაზე უარი და, 
სათანადო საფუძვლების არსებობისას - გამოძიების შეწყვეტა. 

                                                           
RELATIONSHIP BETWEEN THE PROSECUTION AND THE INVESTIGATORS Adopted by the Venice Commission at its 
118th Plenary Session (Venice, 15-16 March 2019). ხელმისაწვდომია: 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)006-e, [13.04.2022]; 
52 იქვე, მე-2 გვერდი, პარა. 14; 
53 იქვე, მე-5 გვერდი, პარა. 15; 
54 იქვე, მე-7 გვერდი, პარა 24; 
55 იქვე, მე-4 გვერდი, პარა 13; 
56 იქვე, მე-13 გვერდი, პარა. 58; 
57 “საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის 
პროექტი, N 07-2/94/10, (24-11-2021), პუნქტი 1-ბ, მუხლი 3 (5); 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)006-e
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85. პროკურორი  გამოძიების საპროცესო ზედამხედველობას განახორციელებს, მათ 
შორის, სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ელექტრონული პროგრამის 
(სისხლის სამართლის საქმის ინტეგრირებული მართვის სისტემის) საშუალებით, 
რომელზეც პროკურორს წვდომა გამოძიების დაწყებისთანავე ექნება.58 

86. საგამოძიებო მიმართულების ხელმძღვანელის სახით სისხლის სამართლის პროცესს 
ახალი მონაწილე ემატება, რომელიც უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე 
მოხელე უნდა იყოს და განახორციელებს გამომძიებლის უშუალო 
ხელმძღვანელობას, ის გააკონტროლებს გამოძიების ყოველმხრივ, სრულად, 
ობიექტურად და დროულად ჩატარებას.59 

87. უწყებრივი ქვემდებარეობის მოთხოვნათა დაცვით საქმის გადაგზავნის 
უფლებამოსილებას ინარჩუნებს პროკურორი. აღნიშნული განპირობებულია იმ 
გარემოებით, რომ მოცემულ შემთხვევაში ხდება ორი ან მეტი საგამოძიებო უწყების 
საგამოძიებო ქვემდებარეობის შეფასება და მიზანშეწონილია, გადაწყვეტილება 
მიიღონ ზედამხედველმა პროკურორებმა. ხოლო ტერიტორიულ 
ქვემდებარეობასთან დაკავშირებით, აღნიშნული ხორციელდება ერთი საგამოძიებო 
უწყების შიგნით, შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამდე 
აღნიშნულზე გადაწყვეტილებას მიიღებს გამომძიებელი.60 

88. ცვლილებების შესაბამისად, საქმეთა გაერთიანებასა და გამოყოფაზე 
გადაწყვეტილებას მიიღებს გამომძიებელი, საგამოძიებო მიმართულების ზემდგომი 
ხელმძღვანელის თანხმობით, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების 
შემდეგ საქმეთა გაერთიანება და გამოყოფა განხორციელდება პროკურორის 
დადგენილებით. დადებით შეფასებას იმსახურებს, რომ კოდექსით გაიწერება 
საქმეთა გაერთიანებისა და გამოყოფის საფუძვლებიც61, რაც მეტად განჭვრეტადს 
გახდის ამ პროცესს.  

89. ცვლილება შეეხება დაზარალებულად ცნობის საკითხსაც. პროკურორი არ იქნება 
უფლებამოსილი სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებამდე პირი ცნოს 
დაზარალებულად/მის უფლებამონაცვლედ. გამომძიებელი საგამოძიებო 
მიმართულების ხელმძღვანელის თანხმობით მიიღებს გადაწყვეტილებას პირის 
დაზარალებულად ცნობის/მასზე უარის, დაზარალებულად ცნობის დადგენილების 
გაუქმების და დაზარალებულისთვის საქმის მასალების გაცნობის შესახებ. 
აღნიშნული გადაწყვეტილებები შეიძლება ერთჯერადად გასაჩივრდეს 
პროკურორთან, ხოლო შემდეგ, სასამართლოში. 

90. კანონპროექტით პროკურორს მჭიდრო კავშირი უნარჩუნდება საგამოძიებო 
მოქმედებებთან მიმართებითაც, იგი უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს 
ცალკეული საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ 

                                                           
58 იქვე, პუნქტი 5, მუხლი 32 (2); 
59 იქვე, პუნქტი 9, მუხლი 371 (1); 
60 იქვე, პუნქტი 31, მუხლი 102 (1,2); 
61 იქვე, პუნქტი 34, მუხლი 109 (4); პუნქტი 35, მუხლი 110 (4); 
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სასამართლოს განჩინების მიღების მიზნით. აღნიშნულ მოქმედებებს განეკუთვნება 
საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი, ქონებაზე ყადაღის დადება, ბრალდებულის 
თანამდებობიდან (სამუშაოდან) გადაყენება. პროკურორის უფლებამოსილების ამ 
ნაწილში ცვლილებები არ განხოციელებულა. 

91. საგამოძიებო მოქმედებები: გამოკითხვა (113-ე მუხლი) და გამოძიების დროს პირის 
დაკითხვა (114-ე მუხლი) ტარდება არა ბრალდების მხარის, არამედ გამომძიებლის 
მიერ. 

92. პროექტით განისაზღვრება ზოგადი წესი, რომლის თანახმად, საგამოძიებო 
მოქმედებებისა და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების განხორციელების 
შუამდგომლობით სასამართლოს მიმართავს გამომძიებელი. 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების შემდეგ გამომძიებელი ჩხრეკის, 
ამოღების ან კერძო საკუთრებაში დათვალიერების ჩატარების შუამდგომლობით, 
ასევე, გადაუდებელი აუცილებლობისას - ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების 
კანონიერების შემოწმების შუამდგომლობით, სასამართლოს მიმართავს 
პროკურორის თანხმობით.  

93. ე.წ. გარდამავალ პერიოდში, 2024 წლის 1 იანვრამდე სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყებამდე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 119-
ე-123-ე მუხლებით, ასევე, 125-ე-127-ე და 136-ე მუხლებით გათვალისწინებული 
საგამოძიებო მოქმედებების  ჩატარების ან გადაუდებელი აუცილებლობით 
ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერად ცნობის შუამდგომლობით 
გამომძიებელი სასამართლოს მიმართავს პროკურორის თანხმობით. აღნიშნული 
მიმართულია რეფორმის საწყის ეტაპზე გამომძიებლების მიერ ახალი ფუნქციების 
სათანადოდ განხორციელებისკენ. 

საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად საქმის გადაცემა  

94. საქართველოს გენერალურ პროკურორს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს უფლება 
აქვს, საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად, ერთი საგამოძიებო ორგანოდან 
ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს, 
გამოძიების საპროცესო ზედამხედველობიდან ჩამოაშოროს ქვემდგომი პროკურორი 
და მისი ფუნქციები დააკისროს სხვა პროკურორს.62  

95. პრობლემურია, ის რომ ამგვარი ფორმულირებით სრულად კვლავ (იხ. ზემოთ 4.1.1. 
თავი) გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, 
ყოველგვარი ფაქტორის გაუთვალისწინებლად, საქმე დარჩება თუ არა ამა თუ იმ 
საგამოძიებო უწყების წარმოებაში. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია,  გაიწეროს 
კონკრეტული საფუძვლები, თუ რა შემთხვევაში ექნება გენერალურ პროკურორს 
უფლებამოსილება უწყებრივი თუ ტერიტორიული ქვემდებარეობის მიუხედავად, 
გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს კონკრეტული საქმე, რაც განჭვრეტადს და 
დასაბუთებულს გახდიდა გენერალური პროკურორის  გადაწყვეტილებას. 

                                                           
62 იქვე, პუნქტი 6-ბ, მუხლი 33(8); 
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მითითება  

96. საპროცესო კოდექსით განისაზღვრება მითითებისა და რეკომენდაციის დეფინიცია. 
მითითება არის პროკურორის დავალება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების 
წარმართვის ანდა საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო მოქმედებების ჩატარების 
შესახებ, რომლის შესრულებაც სავალდებულოა, ხოლო რეკომენდაცია წარმოადგენს 
პროკურორის წერილობით მოსაზრებას სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების 
წარმართვის ანდა საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო მოქმედებების ჩატარების 
შესახებ, რომელიც სარეკომენდაციო ხასიათისაა. 

97. ამრიგად, შემოთავაზებული პროექტით პროკურორის მითითება არ არის 
წერილობითი ფორმის, რაც უზრუნველყოფდა მეტ დასაბუთებულობას,  ამასთან 
დაკავშირებით ვენეციის კომისიაც  იძლევა რეკომენდაციას.63 

98. მითითება პროკურორისთვის გამოძიების პროცესზე გავლენის შენარჩუნების, 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია,  პროკურორი უფლებამოსილია რიგ საკითხებთან 
მიმართებით გამომძიებელს მისცეს მითითება, რომელიც შესასრულებლად 
სავალდებულო ხასიათისაა: მაგალითად 1) შეისწავლოს საგამოძიებო ორგანოში 
არსებული ინფორმაცია შესაძლო დანაშაულის ჩადენის შესახებ ან გამოძიების 
დაწყებაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების კანონიერების საკითხი და 
გამომძიებელს მისცეს მითითება გამოძიების დაწყების შესახებ,64 ასევე,  2) თუ 
პროკურორი მიიჩნევს, რომ  სისხლის სამართლის საქმეზე შეკრებილ 
მტკიცებულებათა ერთობლიობა არ ქმნის სისხლისსამართლებრივი დევნის 
დასაწყებად საკმარის დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტს, უფლებამოსილია 20 
დღის ვადაში გამომძიებელს მისცეს მითითება,65  სისხლის სამართლის საქმის 
გამოძიებას ჩამოაშოროს გამომძიებელი, თუ იგი არ ასრულებს პროკურორის 
მითითებას66 და ა.შ. 

99. რადგან ზეპირი მითითების პირობებში არსებობს რისკი იმისა, რომ პროკურორმა 
პრაქტიკაში არაფორმალურად  განსაზღვროს გამოძიების სტრატეგია და 
მსვლელობა, მნიშვნელოვანია, პროკურორმა მითითება წერილობითი ფორმით 
განახორციელოს. 

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური 

100. წარმოდგენილი ცვლილებებით,  სხვა საგამოძიებო უწყების მსგავსად  - 
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის (აწ. უკვე მისი სამართალმემკვიდრე 

                                                           
63 EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) GEORGIA OPINION ON THE 
CONCEPT OF THE LEGISLATIVE AMENDMENTS TO THE CRIMINAL PROCEDURE CODE CONCERNING THE 
RELATIONSHIP BETWEEN THE PROSECUTION AND THE INVESTIGATORS Adopted by the Venice Commission at its 
118th Plenary Session (Venice, 15-16 March 2019), მე-13 გვერდი, პარა. 58; 
64 “საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის 
პროექტი, N 07-2/94/10, (24-11-2021), პუნქტი 30 ბ, მუხლი 101 (11); 
65 იქვე, პუნქტი 62,  მუხლი 169-ე ( 11); 
66 იქვე, პუნქტი 6, მუხლი 33 (6-მ); 
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ორგანოს, სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის) პროკურატურისგან 
დამოუკიდებლობაც არ არის უზრუნველყოფილი. სამსახური პროკურორისგან 
დამოუკიდებლად ვერ განახორციელებს რიგ საგამოძიებო მოქმედებებს.  
გარდამავალ პერიოდში, 2024 წლის 1 იანვრამდე პროკურორის თანხმობის გარეშე  
გამომძიებელი დამოუკიდებლად ვერ მიმართავს სასამართლოს ადამიანის 
უფლებათა შემზღუდავი საგამოძიებო მოქმედებების - ჩხრეკა-ამოღება, 
დათვალიერება, დოკუმენტის ან ინფორმაციის გამოთხოვის თაობაზე და სხვა.  

101. ამ ეტაპზე პროკურატურასა და საგამოძიებო ორგანოების ფუნქციათა სრული 
გამიჯვნის წინააღმდეგ ერთ-ერთ მთავარ არგუმენტად გამომძიებელთა 
არასათანადო კვალიფიკაცია სახელდება,67 თუმცა აღნიშნული არარელევანტურია 
სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურთან მიმართებით, რომელიც 
მაღალკვალიფიციური კადრებითაა დაკომპლექტებული. რა მიზეზითაც იგი არ 
საჭიროებს გარდამავალ პერიოდს საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის 
მოსამზადებლად. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმაც გამოთქვა 
უკმაყოფილება კანონპროექტის ამ სახით მიღებასთან დაკავშირებით.68 

102. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც რისკის შემცველია სპეციალური 
საგამოძიებო სამსახურისთვის, არის პროკურორის უფლებამოსილება - სს დევნის 
დაწყებამდეც შეცვალოს კვალიფიკაცია. 

103. პროკურორი უფლებამოსილია გამომძიებელს მისცეს რეკომენდაცია სისხლის 
სამართლის საქმეზე კვალიფიკაციის შეცვლის შესახებ ან თავად შეცვალოს იგი 
საჩივრის არსებობისას ან სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების შემდეგ.69  

104. პროკურორისთვის იმგვარი ბერკეტის დატოვება, რომ გამოძიების ეტაპზე 
შეეძლოს კვალიფიკაციის შეცვლა, შეიცავს საფრთხეს სამსახურთან მიმართებით, 
კერძოდ, პროკურორმა გამოძიების ეტაპზე შესაძლოა იმგვარი კვალიფიკაცია 
მიანიჭოს საქმეს, რომ გამოირიცხოს სამსახურის მიერ გამოძიების გაგრძელება 
(ვინაიდან ახალი კვალიფიკაცია შესაძლოა არ წარმოადგენდეს სახელმწიფო 
ინსპექტორის სამსახურის ქვემდებარე დანაშაულს). ამით პროკურორის ხელთაა 
ბერკეტი სამსახურს ჩამოაშოროს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა 
საგამოძიებო ორგანოს.  

                                                           
67 მათ შორის ვენეციის კომისიაც ხედავს გარკვეულ რისკებს გამოძიების პროცესში პროკურორის როლის 
შესუსტებისა და გამომძიებლებისთვის უფლებამოსილებების გაზრდის თვალსაზრისით იმ პირობებში, 
როდესაც მათი კვალიფიკაციის დონე არადამაკმაყოფილებელია. შესაბამისად, რეფორმის თანმხლები 
ყველა რისკის დაზღვევის  მიზნით რეფორმის ამოქმედების პერიოდში მნიშვნელოვნად მიიჩნევს 
განხორციელდეს გარდამავალი ღონისძიებები; 
68 „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის პოზიცია საკანონმდებლო ინიციატივის ძირითად 
საკითხებთან დაკავშირებით“, სახელწმიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდი, 01.12.2021, 
ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3pThMH8, [13.04.2022]; 
69 იქვე, პუნქტი 6, მუხლი 33 (6-ნ); 

https://bit.ly/3pThMH8
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დევნის შეჩერების მექანიზმი 

105. ბუნდოვანი და გაურკვეველია  კანონპროექტით შემოთავაზებული დევნის 
შეჩერების მექანიზმი. კერძოდ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 167-ე 
მუხლს ემატება შემდეგი შინაარსის 21 ნაწილი - პროკურორი უფლებამოსილია 
შეაჩეროს სისხლისსამართლებრივი დევნა, თუ პირი გათავისუფლდა დაკავებიდან ამ 
კოდექსის 176-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე (არ 
დადასტურდა ეჭვი რომ მან ჩაიდინა დანაშაული) - 60 დღის განმავლობაში.   

106. სს დევნის შეჩერების ამგვარი მექანიზმი აშკარა რისკებს შეიცავს თავისუფლების 
უფლებაში70 ჩარევის თვალსაზრისით და პროკურატურის ხელში თვითნებობისა და 
დაკავებული პირის მიმართ მანიპულირების საშუალება შეიძლება გახდეს.  

107. ასევე, უცნობია ამ შუალედურ პერიოდში, როდესაც  სს დევნა შეჩერებულია რა 
სტატუსით სარგებლობს პირი, რადგან სტატუსს სისხლის სამართლის პროცესში  
გარკვეული უფლება-მოვალეობის მინიჭების თვალსაზრისით არსებითი 
მნიშვნელობა აქვს.  

108. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ კანონპროექტით 
გათვალისწინებული გარკვეული დადებითი ძვრების მიუხედავად, არ იკვეთება 
რეფორმის კონკრეტული მიმართულება, მკაფიოდ  არ იმიჯნება გამომძიებლისა 
და პროკურორის უფლებამოსილებები და კომპეტენციები. 

109. გამოძიების დამოუკიდებლობის ხარისხი ვერ გაიზრდება გამომძიებლის 
მხოლოდ ბრალდების მხარის სტატუსისგან ჩამოშორებით. მნიშვნელოვანია, 
მინიმალიზებული იყოს პროკურორის ჩარევა გამოძიების ეტაპზე და მხოლოდ იმ 
ფარგლებში, რაც აუცილებელია შემდგომში დევნის განხორციელების 
მიზნებისთვის. ამ ეტაპზე კი პროკურატურა მნიშვნელოვნად არ არის 
დისტანცირებული სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებისგან და პროკურორი 
აღჭურვილია გამოძიების შეწყვეტის უფლებამოსილებითაც კი.  

110. რეალური რეფორმის პირობებში პროკურორს საგამონაკლისოდ უნდა 
ჰქონდეს გამომძიებლის ქმედების/გადაწყვეტილების შეცვლის ან გაუქმების 
უფლებამოსილება და თუკი ის აშკარად კანონსაწინააღმდეგოა. 
მართლზომიერების ან ეფექტიანობის მოტივით პროკურორი ვერ უნდა ერეოდეს 
გამომძიებლის საქმიანობაში, აღნიშნულს  საგამოძიებო მიმართულების 
ხელმძღვანელი უნდა ახორციელებდეს.  

4.1.5 სამართალდამცავთა მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გამოყენება 

111. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით, როდესაც 
არსებობს სარწმუნო ცნობები, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელმა არასათანადო 
მოპყრობა განახორციელა, მას უნდა შეუწყდეს უფლებამოსილება გამოძიების ან 

                                                           
70 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 13 (1,2); სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 5 (4); 
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სასამართლო განხილვის პროცესში, ხოლო მსჯავრდების შემთხვევაში, უნდა 
გათავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან.71 აღნიშნულ მიდგომას მხარს 
უჭერს, ასევე,  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების საწინააღმდეგო 
კომიტეტის დასკვნები და რეკომენდაციები.72 გაეროს წამების საწინააღმდეგო 
კომიტეტი სახელმწიფოებს მოუწოდებს, სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების 
ფარგლებში გამოძიების განმავლობაში უფლებამოსილება შეუწყვიტონ იმ 
დანაშაულში ეჭვმიტანილ მოხელეებს, რომელიც შინაარსობრივად არასათანადო 
მოპყრობის ელემენტებს მოიცავს.73  

112. მინისტრთა კომიტეტმა 2022 წლის მარტის გადაწყვეტილებაში ხაზგასმით 
მიუთითა, რომ „სასარგებლო იქნებოდა, თუკი ხელისუფლება შეძლებდა კომიტეტის 
ინფორმირებას, როგორ არის უზრუნველყოფილი პრაქტიკის თავსებადობა 
კონვენციის მოთხოვნებთან იმ შემთხვევებში, როცა მოცემული პირისთვის 
უფლებამოსილების შეჩერება არის შესაბამისი ინსტიტუციის მენეჯმენტის 
დისკრეციაში.“ (იხ. პარაგრაფი 39 ზემოთ). 

113. აღსანიშნავია, რომ საიას წარმოებაში არსებულ საქმეებში, მაგალითად, ი.ხ.-ს 
არასათანადო მოპყრობის საქმეში პოლიციელები, რომლებთან მიმართებითაც 
არსებობდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მათ 2017 წლის თებერვალში ჩაიდინეს 
არასათანადო მოპყრობა, როდესაც დაზარალებულისაგან ითხოვდნენ ეღიარებინა 
დანაშაული, რომელიც მას არ ჩაუდენია, და ემუქრებოდნენ ნარკოტიკული 
ნივთიერების ჩადებით, ამასთან, პარალელურად აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ 
შეურაცხყოფას, 2020 წლის ივლისამდე საქმიანობას ახორციელებდნენ საპოლიციო 
უწყებებში (მათ შორის, დაწინაურებულ პოზიციაზე) მანამ, სანამ მათ ბრალი არ 
წარედგინათ.  

114. ამასთან, 2019 წელს პოლიციის განყოფილებაში არასათანადო მოპყრობის 
შემდეგ გარდაცვლილი ზ.მ-ს საქმის გამოძიების ფარგლებში, კაჭრეთის პოლიციის 
განყოფილების თანამშრომლების მხრიდან სავარაუდო არასათანადო 
მოპყრობასთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების შემდეგ, 2021 წლის 
თებერვალში დასმულ კითხვაზე თუ რა ღონისძიებები გატარდა ინციდენტში 
უშუალოდ მონაწილე პოლიციის თანამშრომლების: გ.გ.-ს, ბ.ჯ-ს, ი.თ-ს და ვ.ბ.-ს 
მიმართ, კერძოდ დაეკისრათ თუ არა მათ რაიმე სახის დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა ან რაიმე ეტაპზე შეუჩერდათ თუ არა უფლებამოსილება, პასუხი 
დღემდე უცნობია.  

                                                           
71 პედურეტ მოლდოვის წინააღმდეგ (Paduret v. Moldova), no. 33134/03, 05.01.2010, § 73; 
72 იხ. the Conclusions and Recommendations of the United Nations Committee against Torture: Turkey, 27 May 
2003, CAT/C/CR/30/5); 
73 იქვე; 
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4.2 პოლიციის განყოფილებებში დოკუმენტაციის  წარმოებასთან დაკავშირებული 
ხარვეზები 

115. კვლავ ერთ-ერთ გამოწვევას პოლიციის განყოფილებებში დოკუმენტაციის 
არასათანადო წარმოება წარმოადგენს. პოლიციის განყოფილებებში არასათანადო 
მოპყრობისგან დაცვის მნიშვნელოვან გარანტს ჩანაწერების (Custody Record) 
წარმოება წარმოადგენს, რომელიც მოიცავს დეტალურ ინფორმაციას პირის 
დაკავებასთან დაკავშირებით, მათ შორის მისი განყოფილებაში მიყვანის დროს, რა 
სახის ღონისძიებები განხორციელდა მასთან, როდის მიეცა ადვოკატთან/ოჯახის 
წევრთან დაკავშირების უფლება, აღენიშნებოდა თუ არა რაიმე სახის დაზიანებები, 
როდის განუმარტეს უფლებები და სხვა რელევანტურ ინფორმაციას. მსგავს 
ინდივიდუალურ ჟურნალზე წვდომა უნდა ჰქონდეს როგორც დაკავებულს, ასევე მის 
ადვოკატს. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება რეკომენდებულია წამებისა და 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული 
კომიტეტის მიერაც.  თუმცა, დღეის მდგომარეობით საქართველოში მსგავსი 
სტანდარტიზებული დოკუმენტის წარმოება არ ხდება. შესაბამისად, აუცილებელია, 
პოლიციის განყოფილებებში დროულად დაინერგოს აღნიშნული ინდივიდუალური 
ჟურნალის წარმოება, რაც დამატებით გარანტიებს შექმნის წამების და არასათანადო 
მოპყრობის პრევენციისათვის.74 

4.3 სამართალდამცავი უწყებისა და მოქალაქის/დაკავებული პირის კომუნიკაციის 
აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

116. ისევ გამოწვევად რჩება სამართალდამცავი უწყებისა და მოქალაქის/დაკავებული 
პირის კომუნიკაციის აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობის განხორციელება.75 ამ მხრივ, 
წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი მიიჩნევს, რომ წამებისა და არასათანადო 
მოპყრობის ფაქტების პრევენციისა და მსგავსი მოპყრობისგან დაცვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვან გარანტს პოლიციის წარმომადგენლისა და მოქალაქის კომუნიკაციის, 
მათ შორის, გამოკითხვის/დაკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩაწერა 
წარმოადგენს.76 კომიტეტის რეკომენდაციით, პოლიციის დაწესებულებებში 

                                                           
74 აღსანიშნავია, რომ სახალხო დამცველი 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიშში უთითებს, რომ „2021 
წელს დაკავებული პირები კვლავ საუბრობდნენ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების 
მხრიდან ძალის გადამეტებისა და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებზე. ეს საკითხი 
განსაკუთრებით პრობლემური იყო ადმინისტრაციული წესით დაკავებული პირების შემთხვევაში. 
პრობლემურია დაკავებულებისთვის უფლებების განმარტება, ადვოკატის დროული ხელმისაწვდობა, 
ოჯახის ინფორმირება და დაკავებულის შესახებ სრულყოფილი რეესტრების წარმოება, რაც არასათანადო 
მოპყრობის თავიდან აცილების ეფექტიანი საშუალებებია.“ სახალხო დამცველის 2021 წლის 
საპარლამენტო ანგარიში, 36-7.  
75 იქვე;  
76 European Committee for the Prevention of Torture to Ireland, 2006, ხელმისაწვდომია: 
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-2-cctv-2nd-ed-v4.pdf, [13.04.2022]; 
Concluding observations on the sixth periodic report of the Russian Federation, CAT/C/RUS/CO/6, 2018, 
ხელმისაწვდომია: https://undocs.org/en/CAT/C/RUS/CO/6, [13.04.2022]; Report to the Government of Serbia on 
the visit to Serbia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment- (CPT), CPT/Inf (2018) 21, 2017, 16,23; ხელმისაწვდომია: 
https://rm.coe.int/16808b5ee7,[13.04.2022]; 

https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/01/factsheet-2-cctv-2nd-ed-v4.pdf
https://undocs.org/en/CAT/C/RUS/CO/6
https://rm.coe.int/16808b5ee7
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დაკავებული პირის დაკითხვის პროცესის ელექტრონული (აუდიო ან/და ვიდეო) 
გადაღება უწყვეტად უნდა მიმდინარეობდეს. მოთხოვნის შემთხვევაში ჩანაწერზე 
გამოსაკითხ პირს უნდა მიეცეს წვდომა. 

117. ვიდეო-აუდიო ჩაწერის განხორციელების უფლებამოსილება კანონმდებლობით 
მხოლოდ საპატრულო პოლიციას აქვს. საპატრულო პოლიციასთან დაკავშირებით 
პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ვიდეო-აუდიო ჩაწერა საპატრულო 
პოლიციის უფლებამოსილებაა და არა ვალდებულება. სახალხო დამცველი 2021 
წლის საპარლამენტო ანგარიშში ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ „გამოწვევად რჩება 
სამხრე კამერების გამოყენების ვალდებულების არარსებობა, აუდიო და 
ვიდეოჩანაწერების წარმოება, მათ შორის, დაკავებულ პირთა დაკითხვის პროცესის 
ჩაწერა. პოლიციის სივრცეები, სადაც დაკავებულს უწევს ყოფნა, 
ვიდეომეთვაყურეობის სისტემებით სრულად არ არის დაფარული.“77 

4.4 საქართველოს სახალხო დამცველის, აგრეთვე სპეციალური პრევენციული 
ჯგუფის წევრის მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების 
განხორციელების შესახებ არსებული ხარვეზები 

118. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება N 123 
საქართველოს სახალხო დამცველის, აგრეთვე სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 
წევრის მიერ პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების 
განხორციელებას არეგულირებს.78 პატიმრობის კოდექსი და 123-ე ბრძანება 
განსაზღვრავს, რომ სახალხო დამცველი და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის 
წევრი უფლებამოსილია, პენიტენციურ დაწესებულებაში განახორციელოს მათ 
შორის ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ან/და მათი უშუალო განთავსების 
პირობების ფოტოგადაღება ამ პირთა თანხმობით. ბრძანების თანახმად, სახალხო 
დამცველმა აღნიშნულ უწყებას, ვიზიტის განხორციელებამდე არანაკლებ 5 დღით 
ადრე უნდა შეატყობინოს, მათ შორის, იმგვარი დეტალები, როგორიცაა იმ 
ფოტოაპარატის მონაცემები (მარკა, მოდელი, სერია), რომლითაც უნდა მოხდეს 
დაწესებულებაში ფოტოგადაღება, ასევე იმ პირის მონაცემები (სახელი, გვარი, 
პირადი ნომერი, თანამდებობა), რომელმაც უნდა მოახდინოს ფოტოგადაღება.79 5 
დღით ადრე გაფრთხილების ვალდებულების არსებობამ შესაძლოა, არასათანადო 
მოპყრობის მსხვერპლისთვის მნიშვნელოვანი მტკიცებულების დაკარგვა 
გამოიწვიოს, რადგან 5 დღის შემდეგ ფიზიკური ძალადობის კვალი საერთოდ გაქრეს. 
შესაბამისად, აღნიშნული მოწესრიგება ხელს უშლის პრევენციის ეროვნული 
მექანიზმის საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელებას და პრაქტიკულ 
მნიშვნელობას უკარგავს სპეციალური პრევენციის ჯგუფისთვის მინიჭებულ ამ 
უფლებას. 

                                                           
77 სახალხო დამცველის 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 37; 
78 ბრძანება საქართველოს სახალხო დამცველის, აგრეთვე სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრის 
მიერ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში 
ფოტოგადაღების უფლების განხორციელების შესახებ, ხელმისაწვდომია: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3377814?publication=0, [13.04.2022]; 
79 იქვე., მუხლი 3; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3377814?publication=0
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4.5 კრიმინალური სუბკულტურის არსებობა პენიტენციურ დაწესებულებებში 

119. არაერთ კომუნიკაციაში საია უთითებს პენიტენციურ დაწესებულებებში 
კრიმინალური სუბკულტურის არსებობაზე, და, ამ კუთხით სახელმწიფოს 
უმოქმედობასა და არაფორმალური მმართველობის გაძლიერებაზე, თუმცა, დღემდე 
არ არსებობს რაიმე სამოქმედო გეგმა, ან ქმედითი ღონისძიებები აღნიშნულთან 
დაკავშირებით.80 

120. კერძოდ, შემაშფოთებელია პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური 
სუბკულტურის გაძლიერება, რის წინააღმდეგაც პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომლები არ დგამენ ქმედით ნაბიჯებს. ამის საპირისპიროდ, ადმინისტრაცია 
არაფორმალურ მმართველებთან აქტიურად თანამშრომლობს და პატიმრებთან 
„ურთიერთობების მოსაგვარებლად“ მათ იყენებს. 

121. კრიმინალური სუბკულტურის მიერ ციხის მართვასა და ადმინისტრაციასთან 
შეთანხმებული პოლიტიკის შესახებ  საუბრობს, მათ შორის, საქართველოს სახალხო 
დამცველი. მისი თქმით, პენიტენციურ დაწესებულებებში ციხის ადმინისტრაციისა 
და "მაყურებლებისგან" მართული ჯგუფები, მათ შორის, სახალხო დამცველის 
აპარატის წარმომადგენლებს სისტემატურად ესხმიან თავს, რაც იმასაც ადასტურებს, 
რომ ციხეში კრიმინალური სუბკულტურა ისევ მძლავრია.81 

122. ე.წ. ციხის მაყურებლების მხრიდან წნეხის ქვეშ სასჯელის მოხდის თაობაზე 
მიუთითებს, ასევე, უშუალოდ პატიმარი.82 ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურა 
მედიის ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა.83 

123. იმის გათვალისწინებით, რომ გავლენის მქონე პატიმრები ვერ იარსებებენ ციხის 
ადმინისტრაციის მდუმარე თანხმობის, ან უფრო მეტიც, მათი ხელშეწყობის გარეშე, 
თანამშრომლები პატიმრებთან ერთად ქმნიან ინსტიტუციურ კულტურას და ამით 
პირდაპირ ახალისებენ კრიმინალური სუბკულტურის არსებობას პენიტენციურ 
დაწესებულებებში, თანამშრომელთა მძიმე სამუშაო პირობები, მათი სოციალური 
დაცვის არ არარსებობა, დაწესებულებებში არსებული ადამიანური რესურსების 
დეფიციტი, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რისკების შეფასების 

                                                           
80 იხ, სქოლიო 1.  
81 საქართველოს სახალხო დამცველის საგანგებო განცხადება პენიტენციურ დაწესებულებებში შექმნილ 
მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 20.01.2021, ხელმისაწვდომია: https://ombudsman.ge/geo/akhali-
ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-sagangebo-gantskhadeba-penitentsiur-datsesebulebebshi-shekmnil-
mdgomareobastan-dakavshirebit, [06.04.2022];  
 ომბუდსმენი ციხეში მის წარმომადგენლებზე სისტემატურ თავდასხმაზე საუბრობს, რადიო 
თავისუფლება, 20.01.2021, ხელმისაწვდომია: https://www.radiotavisupleba.ge/a/31053420.html, 
[06.04.2021];  
82 იქვე;,  
83 „ვინ მართავს ციხეს?“,  10.09.2020, მთავარი არხი, მთავარი ამბები, 21:00,  ხელმისაწვდომია: 
https://youtu.be/RuG5WTn01Vk, 10.09.2020 რუსთავი 2, კურიერი, 18:00, ხელმისაწვდომია: 
https://youtu.be/n2_i3_nyXRs, კრიმინალებისგან მართული ციხეები, 13.09.2020, მთავარი არხი, პოსტ-
ფაქტუმი, ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=qsvzelfoIrI, [06.04.2022];  

https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-sagangebo-gantskhadeba-penitentsiur-datsesebulebebshi-shekmnil-mdgomareobastan-dakavshirebit
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-sagangebo-gantskhadeba-penitentsiur-datsesebulebebshi-shekmnil-mdgomareobastan-dakavshirebit
https://ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsvelis-sagangebo-gantskhadeba-penitentsiur-datsesebulebebshi-shekmnil-mdgomareobastan-dakavshirebit
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31053420.html
https://youtu.be/RuG5WTn01Vk
https://youtu.be/n2_i3_nyXRs
https://www.youtube.com/watch?v=qsvzelfoIrI
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გაუთვალისწინებლობა პატიმართა განთავსებისას  - ეს იმ ფაქტორთა არასრული 
ჩამონათვალია, რომლებიც პენიტენციურ დაწესებულებებში კრიმინალური 
სუბკულტურის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებას უწყობს ხელს.84  ე.წ. 
ავტორიტეტული პატიმრები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ მნიშვნელოვან 
ზეგავლენას ახდენენ დაწესებულების ფუნქციონირების სხვადასხვა სეგმენტზე 
(წესრიგი და უსაფრთხოება; პატიმართა მიღება-განთავსება; გასაჩივრების 
პროცედურები; სარეაბილიტაციო პროცესი, კონფლიქტების მოგვარება და ა.შ), ასევე, 
სარგებლობენ სხვა პატიმრებისგან განსხვავებული საცხოვრებელი პირობებითა და 
უფლებრივი მდგომარეობით (პაემნები, სატელეფონო ზარები, ამანათები, 
დაწესებულებაში დაშვებული ნივთები, გადაადგილების უპირატესი 
შესაძლებლობა).85 

124. ხაზგასასმელია, რომ პენიტენციურ დაწესებულებებიდან, განსაკუთრებით კი, 
ნახევრად ღია დაწესებულებებიდან, წლიდან წლამდე მცირდება პატიმართა 
კომუნიკაცია სახალხო დამცველთან. აღნიშნული, ასევე, შეინიშნება საიასადმი 
პატიმრების მომართვიანობის თვალსაზრისით. სპეციალური პრევენციული ჯგუფი 
2021 წლის ანგარიში მიუთითებს, რომ პატიმართა უამრავი პრობლემა ვერ აღწევს 
მათზე რეაგირების მიზნებისთვის არსებულ ინსტიტუციებამდე, როგორც არის 
მაგალითად, სახალხო დამცველის აპარატი.86 

125. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა 
შეინიშნება უახლეს მოვლენებშიც. მაგალითად: მე-18 პენიტენციური დაწესებულების 
(ე.წ. გლდანის ციხე) საკნებიდან, პატიმრების მხრიდან საქართველოს ყოფილი 
პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ, განხორციელდა გინება, მუქარა, 
ფსიქოლოგიური ზეწოლა.87 ციხეებში არაფორმალური მმართველობისა და 
პატიმრების მიერ საჩივრების გაგზავნისგან კრიმინალური სუბკულტურის გავლენით 
თავის შეკავების ტენდენცია კვლავ გამოიკვეთა 2021 წელს პენიტენციურ 
დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორინგისას.88 

126. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით უნდა ითქვას, რომ 
პენიტენციური დაწესებულებების არაფორმალური მეთოდებით მმართველობა, რაც 

                                                           
84კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა პენიტენციური დაწესებულების მართვაზე, კვლევის ანგარიში, 
„ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“ (RIVG) და “ციხის საერთაშორისო რეფორმა”, 
2020,  გვ. 64, ხელმისაწვდომია: https://osgf.ge/wp-json/wi/validate/v1/file?wifile=wp-
content/uploads/2020/09/852475fa2ef4b65cd0207afc1db4f1eb.pdf, [06.04.2022];   
85 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში 2018 წლის სექტემბერში საქართველოში 
ვიზიტის შედეგების შესახებ, 28, 36; პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, 2020, 56-7; 
86სახალხო დამცველის 2021 წლის საპარლამენტო ანგარიში, 54;  
87 იხ. ვიდეო: გლდანის ციხის საკნებიდან სააკაშვილის მისამართით გინება ისმის, 08.11.2021, 
ხელმისაწვდომია: https://www.youtube.com/watch?v=NMqI9FJzGxg, [06.04.2022]; 

88 საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2021 წელი, 
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, გვ. 54;  

https://osgf.ge/wp-json/wi/validate/v1/file?wifile=wp-content/uploads/2020/09/852475fa2ef4b65cd0207afc1db4f1eb.pdf
https://osgf.ge/wp-json/wi/validate/v1/file?wifile=wp-content/uploads/2020/09/852475fa2ef4b65cd0207afc1db4f1eb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NMqI9FJzGxg
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თავის თავში ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურის ფართოდ გავრცელებას 
მოწმობს,  კვლავ სერიოზულ გამოწვევად რჩება.  

127. ამ თვალსაზრისით, აუცილებელია შემუშავდეს კრიმინალური სუბკულტურის 
დაძლევის სტრატეგია და მასთან ბრძოლის მიზნებისთვის გადაიდგას კონკრეტული 
ნაბიჯები.  

4.6 ამნისტია/შეწყალების გამოყენებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
ხარვეზი 

128. ვაზაგაშვილისა და შანავას საქმეში,89 რომელიც, ცინცაბაძის ჯგუფის საქმეების 
ნაწილია, სასამართლომ სინანულით აღნიშნა, რომ ეროვნულმა კანონმდებელმა, 
ამნისტიის შესახებ კანონის მიღებისას, სათანადო ყურადღება არ გაამახვილა 
პოლიციელების მიერ ჩადენილი სერიოზული გადაცდომის სრული სიმკაცრით 
დასჯის აუცილებლობაზე. ამასთან დაკავშირებით სასამართლომ კიდევ ერთხელ 
განმარტა საერთაშორისო სამართლით დადგენილი სტანდარტი, რომ როდესაც 
სახელმწიფოს მოხელე, კერძოდ, სამართალდამცავი, მსჯავრდებულია დანაშაულში, 
რაც არღვევს კონვენციის მე-2 მუხლს, ამნისტიის ან შეწყალების გამოყენება არ უნდა 
იყოს დაშვებული.90 ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქმეში, იზჩი თურქეთის წინააღმდეგ, 
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ იმ შემთხვევაში 
თუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი ბრალდებულია დანაშაულის ჩადენაში 
რომელიც კონვენციის მე-3 მუხლს არღვევს, სისხლის სამართლის გამოძიება არ 
შეიძლება იყოს ხანდაზმულობის ვადებით შეზღუდული. ამასთან, ამგვარ ქმედების 
ჩემდენების მიმართ შეწყალების ან ამნისტიის მექანიზმის გამოყენება 
დაუშვებელია.91  

129. ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა ადგენს, რომ ამნისტიის განხორციელება იმ 
პირებთან მიმართებით, რომლებმაც წამების, არაადამიანური ან დამამცირებელი 
მოპყრობის ან დასჯისა და განზრახი მკვლელობის დანაშაულები ჩაიდინეს, 
კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების საწინააღმდეგოდ მიიჩნევა, რადგან მსგავსი 
ქმედება დააბრკოლებს ამგვარ დანაშაულებზე წარმოებულ გამოძიებას და 
ამავდროულად, გამოიწვევს პასუხისმგებელ პირთა დაუსჯელობას.92 ამგვარი შედეგი 
კი კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებით გარანტირებულ მიზანს შეასუსტებს და 

                                                           
89 ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ (Vazagashvili and Shanava v. Georgia) no. 50375/07, 
18.07.2019, § 92; 
90 იქვე., შდრ., მრავალ სხვას შორის, ნინა კუცენკო უკრაინის წინააღმდეგ (Nina Kutsenko v. Ukraine), no 
25114/11, 18.07.2017, § 149; იეთერი თურქეთის წინააღმდეგ (Yeter v. Turkey) no. 33750/03, 13.01.2009, § 70, 
და ალი და აიშე თურქეთის წინააღმდეგ (Ali and Ayşe Duran v. Turkey), no. 42942/02, 08.04.2008, § 69; 
91 იზჩი თურქეთის წინააღმდეგ (İzci v. Turkey), 23/07/2013, no.42606/05, § 73; 
92იგივე მიდგომა არის გაზიარებული CAT-ის მიერ, „The Committee has also continuously criticized amnesty laws 
and stressed that waivers of prosecution and statutes of limitations do not apply under any circumstance to the 
crime of torture.“ - CAT, ‘Concluding Observations: Algeria’ (2008) UN Doc CAT/ C/ DZA/ CO/ 3, para 11; CAT, 
‘Concluding Observations: Yugoslav Republic of Macedonia’ (2015) UN Doc CAT/ C/ MKD/ CO/ 3, para 16; cited in: 
The United Nations Convention Against Torture and Its Optional Protocol, Commentary, Second Edition, by Nowak 
M., Birk M., Monina G.,Oxford University Press, 2019, 342; 
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სიცოცხლის უფლებითა და არასათანადო მოპყრობის აკრძალვით შექმნილ დაცვის 
გარანტიებს ილუზორულად აქცევს.93  

130. ევროპული სასამართლო სახელმწიფოებისგან მოელის, რომ უფრო მეტად 
მკაცრები იყვნენ, როდესაც სჯიან საკუთარ სამართალდამცავებს სიცოცხლისთვის 
საშიში ასეთი მძიმე დანაშაულებისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივი დამნაშავეების 
მიმართ, რადგან ასეთ დროს საფრთხის ქვეშაა არა მხოლოდ დამნაშავის 
ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, არამედ 
სახელმწიფოს ვალდებულებაც, ებრძოლოს დაუსჯელობის განცდას, რომელიც 
დამნაშავეს, შეიძლება, ჰქონდეს თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამო, და 
შეინარჩუნოს საზოგადოების ნდობა და პატივისცემა სამართალდამცავი 
სისტემისადმი.94  

131. შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნულ შემთხვევებში, ამნისტიის ან შეწყალების 
განხორციელება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტს. იმავე მიდგომას 
იზიარებს ინტერ-ამერიკული სასამართლო,95 გაეროს ადამიანის უფლებათა 
კომიტეტი,96 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია,97 გაეროს ეკონომიკური და 
სოციალური საბჭო98 და ევროპული პარლამენტი.99 

                                                           
93მარგუსი ხორვატიის წინააღმდეგ (Margus v. Croatia), no. 4455/10, 27.05.2014, § 127; მაკკანი და სხვები 
გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (McCann and Others v. the United Kingdom), Series A no. 324, 27.09.1995, 
§ 146; 
94 იქვე., იხ. ასევე, ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ (Enukidze and Girgvliani v. Georgia), no. 
25091/07, 16.04.2011, § 274; და mutatis mutandis, ნიკოლოვა და ველიჩკოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ 
(Nikolova and Velichkova v. Bulgaria), no. 7888/03, 20.12.2007, § 63; 
95 ბარიოს ალთოსი პერუს წინააღმდეგ (Barrios Altos v. Peru judgment), Series C No. 75 [2001], IACHR 5, 
14.03.2001, § 41; 
96 Human Rights Committee, General Comment No. 20, Article 7 (Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 10.03.1992, § 15, ხელმისაწვდომია: 
https://seafarersrights.org/legal_database/hrc-general-comment-no-20-1992-in-respect-of-article-7-ccpr/, 
[19.04.2021]; Human Rights Committee, General Comment No 31 [80], The Nature of the General Legal Obligation 
Imposed on States Parties to the Covenant, 26.05.2004, § 18, ხელმისაწვდომია: 
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html, [13.04.2022]; 
97 UN Commission on Human Rights, Commission on Human Rights Resolution 2004/72: Impunity, 
E/CN.4/RES/2004/72, 21.04.2004,  § 3, ხელმისაწვდომია: https://www.refworld.org/docid/43f313869.html, 
[13.04.2022]; 
98 United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Rights – Sub-commission on Prevention and 
Discrimination and Protection of Minorities, 39th Session, The Administration of Justice and the Human Rights of the 
Detainees, Question of Human Rights of Persons Subjected to Any Form of Detention or Imprisonment, Study on 
Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights, Preliminary Report of Mr. Luis Joinet, 
Special Rapporteur, 21.07.1985, § § 60-76, ხელმისაწვდომია: 
http://hrlibrary.umn.edu/Amensty%20Laws_Joinet.pdf,  [13.04.2022]; 
99 European Parliament, REPORT of the Committee on Foreign Affairs and Security on Human rights in the world and 
Community human rights policy for the years 1991-1992, Rapporteur: Mrs. Marlene LENZ, A3-0056/93/PART A, 
18.02.1993, § 7, ხელმისაწვდომია:  http://aei.pitt.edu/48122/1/A9421.pdf, [13.04.2022]; 

https://seafarersrights.org/legal_database/hrc-general-comment-no-20-1992-in-respect-of-article-7-ccpr/
https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html
https://www.refworld.org/docid/43f313869.html
http://hrlibrary.umn.edu/Amensty%20Laws_Joinet.pdf
http://aei.pitt.edu/48122/1/A9421.pdf
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2019 წლის 20-21 ივნისის საქმეებთან დაკავშირებით ამნისტიის გამოყენება 

132. მინისტრთა კომიტეტმა ცხადად და ერთმნიშვნელოვნად მიუთითა 2022 წლის 
მარტის გადაწყვეტილებაში, რომ სახელმწიფომ მას უნდა წარუდგინოს კონკრეტული 
შეთავაზებები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ამნისტია/შეწყალების საკითხები 
კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებთან შესაბამისი იქნება (იხ. ზემოთ თავი III). 
აღნიშნული შეფასება მინისტრთა კომიტეტმა სწორედ 2019 წლის 20-21 ივნისს 
ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით ამნისტიის კანონის მიღებასთან 
მიმართებით გააკეთა იქიდან გამომდინარე, რომ წინამდებარე თავში მიმოხილულ 
სტანდარტს 2019 წლის 20-21 ივნისს ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით 
ამნისტიის კანონის მიღება ეწინააღმდეგება.  

133. კერძოდ, 2019 წლის 20-21 ივნისს სახელმწიფოს მიერ აქციის დაშლის დროს 
გამოყენებული ძალა უტოლდება ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალულ 
ქმედებას. საიას 2019 წლის ანგარიში, „დაკარგული თვალის მიღმა“ დეტალურად 
აანალიზებს 20-21 ივნისს აქციის დაშლის დროს სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული 
ძალის შესაბამისობას როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო სამართალთან 
მიმართებით.  ხაზგასასმელია, რომ ქვემოთ მოცემულ შეჯამებას, არსობრივად, 
ასევე, იზიარებს სხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, როგორებიცაა: ამნესტი ინტერნეიშენალი (Amnesty International),100 
ჰიუმან რაითს უოჩი (Human Rights Watch),101 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 
(ყოფილი EMC),102 ადამიანის უფლებათა ცენტრი;103 და, ასევე, საქართველოს 
სახალხო დამცველი.104 კერძოდ, 2019 წლის 20-21 ივნისის აქციის დაშლის 
ღონისძიების შეფასებისას საყურადღებოა შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებები:  

134. 2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ მოახერხა 
დაძაბული ვითარების სათანადო მართვა და დეესკალაციის უზრუნველსაყოფად არ 

                                                           
100 Amnesty International, “Human Rights in Eastern Europe and Central Asia – Review of 2019,” ხელმისაწვდომია: 
shorturl.at/jAG13, [14.04.2022]; 
101 Human Rights Watch, “Georgia: Police Use Teargas, Rubber Bullets Against Protesters,” 21.06.2019, 
ხელმისაწვდომია: https://www.hrw.org/news/2019/06/21/georgia-police-use-teargas-rubber-bullets-against-
protesters, [14.04.2022]; 
102 სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, „20 ივნისის მოვლენები: აქციის დაშლა და ადამიანის 
უფლებების დარღვევის ძირითადი პრაქტიკა - პირველადი სამართლებრივი შეფასება,“ 04.07.2019, 
ხელმისაწვდომია: shorturl.at/aqKZ7, [14.04.2022]; 
103 ადამიანის უფლებათა ცენტრი, „20-21 ივნისის მოვლენები - სამართლებრივი ანალიზი,“ 2019, 
ხელმისაწვდომია: http://hridc.org/admin/editor/uploads/files/pdf/hrc2019/20-21%20ivnisi-qart..pdf, 
[14.04.2022]; იხ. ასევე,  ერთობლივი განცხადება: „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია 
(FIDH) და მისი წევრი ორგანიზაციების, ადამიანის უფლებათა ცენტრისა (HRC) და ნორვეგიის ჰელსინკის 
კომიტეტი (NHC) გმობენ, დემონსტრაციის დროს, მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ 
გადამეტებული ძალის გამოყენებას,“ 27.06.2019, ხელმისაწვდომია: 
http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=19893&lang=geo, [14.04.2022]; 
104 იხ. განცხადება: „საქართველოს სახალხო დამცველი რუსთაველის გამზირზე 2019 წლის 20-21 ივნისს 
განვითარებულ მოვლენებს ეხმიანება,“ 21.06.2019, ხელმისაწვდომია: shorturl.at/mvxNT, [14.04.2022]; 
სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019, 235-40, ხელმისაწვდომია: 
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf, [14.04.2022]; 

https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR0113552020ENGLISH.PDF?fbclid=IwAR2lr3HcMLvg8qx9faKuTJiUYFV3MRBUV-hRJIWhubjzZ5Ny0qwHjbtRvbY
https://www.hrw.org/news/2019/06/21/georgia-police-use-teargas-rubber-bullets-against-protesters
https://www.hrw.org/news/2019/06/21/georgia-police-use-teargas-rubber-bullets-against-protesters
https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/20-%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98_%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90_1562244246.pdf
http://hridc.org/admin/editor/uploads/files/pdf/hrc2019/20-21%20ivnisi-qart..pdf
http://humanrights.ge/index.php?a=main&pid=19893&lang=geo
https://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakartvelos-sakhalkho-damtsveli-rustavelis-gamzirze-2019-tslis-20-21-ivniss-ganvitarebul-movlenebs-ekhmianeba
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
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გამოიყენა კომუნიკაციის, მოლაპარაკებისა და დიალოგის რესურსი, რაც კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს აქციის მშვიდობიანი მონაწილეების წინააღმდეგ ძალის 
გამოყენების ლეგიტიმურობას. იმის მიუხედავად, ლეგიტიმური იყო თუ არა აქციის 
დაშლის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, აშკარაა, რომ შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ, ძირითადად, გამოიყენა უკანონო და არაპროპორციული ძალა. 
ცრემლსადენი გაზის პარალელურად, შსს-მ უკანონოდ დაიწყო აქციის მონაწილეთა 
მიმართულებით რეზინის ტყვიების სროლა. სავარაუდოდ, რეზინის ტყვიების 
გამოყენება ხდებოდა ფართო დისკრეციის პირობებში, წინასწარი თანხმობისა და 
ინსტრუქციის გარეშე, რაც აღნიშნული ქმედების უკანონობის კიდევ ერთ 
საფუძველზე მიუთითებს. რეზინის ტყვიების გამოყენება მოხდა იმ პირების მიმართ, 
ვისი მხრიდანაც საფრთხე არ მომდინარეობდა. ასევე დასტურდება, რომ 
სამართალდამცავები რეზინის ტყვიებს ახლო მანძილიდან და სასიცოცხლო 
ორგანოების მიმართულებით ისროდნენ. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენების 
დროს სამართალდამცავი პირების მხრიდან ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის 
არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ამგვარი მოპყრობა განხორციელდა იმ ვითარებაში, 
როდესაც აქციის მონაწილეების/გამვლელი მოქალაქეების მხრიდან არ 
მომდინარეობდა რაიმე საფრთხე, რაც მსგავსი სახის ძალის გადამეტებას 
გაამართლებდა. საიას მიერ შესწავლილ და იდენტიფიცირებულ საქმეებში იკვეთება, 
რომ დაკავების დროს აქციის მონაწილეების მიმართ არ არსებობდა ძალის 
გამოყენების წინაპირობა, საჭიროება და აუცილებლობა. კერძოდ, აქციის 
მონაწილეები არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლნი გახდნენ სწორედ მაშინ, 
როდესაც ისინი პოლიციის ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდნენ. ამასთან, 
მათი მხრიდან არ მომდინარეობდა რაიმე საფრთხე ან ძალადობა 
სამართალდამცავი პირების მისამართით და პოლიციის წარმომადგენლებს არ 
უწევდნენ წინააღმდეგობას დაკავების დროს. შესაბამისად, პოლიციის მხრიდან 
გამოყენებული ძალა იყო გადამეტებული და გაუმართლებელი. სამართალდამცავთა 
მხრიდან განხორციელებული ქმედებები უტოლდება არასათანადო მოპყრობას და 
სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტიან და ობიექტურ გამოძიებას საჭიროებს. 

135. ხაზგასასმელია, რომ 2019 წლის 20-21 ივნისს, ასევე, ადგილი ჰქონდა მედიის 
წარმომადგენელთა უფლებების, მათ შორის, არასათანადო მოპყრობისგან დაცვის 
უფლების, დარღვევის ფაქტებს. კერძოდ, მედიის წარმომადგენლებიც გახდნენ 
აქტიური სპეციალური საშუალებების სამიზნე, ისინი დაზიანდნენ ფიზიკურად, და, 
ასევე, დაუზიანდათ ტექნიკა.  

ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალული ღონისძიებები/ქმედებები, 
რომლებიც 2019 წლის 20-21 ივნისს აქციის დაშლის დროს განხორციელდა 

136. იმისთვის, რომ მოპყრობა მე-3 მუხლით დაცულ სფეროში მოექცეს, მან უნდა 
მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს, რომლის შეფასებაც დამოკიდებულია 
თითოეული საქმის გარემოებებზე, როგორიც არის, მაგალითად: მოპყრობის ბუნება 
და კონტექსტი, მოპყრობის მანერა და მეთოდი, ხანგრძლივობა, მოპყრობის 
ფიზიკური ან/და მენტალური ეფექტი, და, ზოგიერთ შემთხვევაში, დაზარალებულის 
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სქესი, ასაკი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა თუ სხვა.105 დამატებით, ჯეროვანი 
ყურადღება ექცევა არასათანადო მოპყრობის მიზანს, განზრახვასა და მოტივაციას.106 
ამასთან, გამოყენებული ფიზიკური ძალა, რომელიც არ ყოფილა ინდივიდის 
ქმედების საპასუხოდ მკაცრად აუცილებელი, დამატებით ძირს უთხრის ადამიანის 
ღირსებას, და, უტოლდება კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.107 სირთულეები, 
რომლებსაც სამართალდამცავები შეიძლება გადააწყდნენ მასობრივ საპროტესტო 
აქციებზე არეულობის დროს, არავითარ შემთხვევაში არ რთავს მათ ნებას, ჩაერიონ 
კონვენციის მე-3 მუხლით დაცულ ფიზიკური ხელშეუხებლობის უფლებაში.108 
გადაჭარბებული ან არაპროპორციული საპოლიციო ძალის გამოყენების აკრძალვა, 
ასევე, ვრცელდება მასობრივი შეკრებების მართვის ღონისძიებების დროს, კერძოდ, 
კი იმ პირთა მიმართ, რომლებიც იმყოფებიან თავდაცვის, დაკავების ან აქციის 
მონაწილეების საკონტროლო ოპერაციის პირობებში.109 

137. 2019 წლის 20-21 ივნისს აქციის დაშლის დროს სამართალდამცავთა მიერ 
გამოყენებული ძალა უტოლდება არაადამიანურ ან/და დამამცირებელ მოპყრობას, 
რაც, არღვევს კონვენციის მე-3 მუხლით სახელმწიფოსთვის დაკისრებულ ნეგატიურ 
ვალდებულებას.110  

ა) რეზინის ტყვიების გამოყენების შედეგად დაზარალებული პირები 

138. საიას დაცვის ქვეშ აქციაზე მყოფმა შემდეგმა პირებმა: დ.ქ.-მ, დ.შ-მ, ი.გ-მ, მ.გ-მ, 
თ.დ-მ, გ.ს-მ, ი.ჩ-მ, ლ.ჩ-მ დაზიანებები სწორედ რეზინის ტყვიების გამოყენების 
შედეგად მიიღეს. უფრო ზუსტად, დ.ქ-მ, მ.გ-მ გ.ს-მ და ლ.ჩ-მ დაკარგეს ცალ თვალში 
მხედველობა; ლ.ჩ-ს, ასევე, დამატებით 5 რეზინის ტყვია მოხვდა მხარში, მუცლის 
ღრუში, კისრისა და ზურგის არეში; დ.შ-ს რეზინის ტყვია ყბაში მოხვდა, ხოლო, ი.გ-ს _ 
მუცლის არეში, თ.დ-ს სახეში, თვალთან ახლოს; ხოლო, ი.ჩ-ს _ ზურგის არეში.  

139. რეზინის ტყვიებით დაზიანებები, ასევე, მიიღეს საიას დაცვის ქვეშ მყოფმა იმ 
პირებმა, რომლებიც სამართალდამცავთათვის ცხადად იდენტიფიცირებოდნენ, 
როგორც მედიის წარმომადგენლები. ესენი არიან თ.ბ. („რუსთავი-2“), გ.ნ. („on.ge“), 
ა.ვ. („on.ge“), ნ.ხ. („აჭარის ტელევიზია და რადიო“), კ.გ. („აჭარის ტელევიზია და 
რადიო“), გ.მ. („civil.ge“), თ.კ. („ინტერპრესნიუსი“), გ.ჭ. („რადიო თავისუფლება“), გ.ბ. 
(„on.ge“), ე.ა. („ინტერპრესნიუსი“). კერძოდ, თ.ბ-ს რეზინის ტყვია მოხვდა მხარში; გ.ნ-

                                                           
105 რანინენი ფინეთის წინააღმდეგ (Raninen v. Finland), no. 152/1996/771/972, 16.12.1997, § 55; 
106ელ-მასრი მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკის წინააღმდეგ (El-Masri v. the former Yugoslav 
Republic of Macedonia) [GC], no. 39630/09, 13.12.2012, § 196; 
107 ბოიდი ბელგიის წინააღმდეგ (Bouyid v. Belgium) [GC], no. 23380/09, 28.09.2015, § 102; 
108 ნაჯაფლი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ (Najafli v. Azerbaijan), no. 2594/07, 02.10.2012, § 34; 
109 ბენიტეზ გამარა პარაგუაის წინააღმდეგ (Benítez Gamarra v. Paraguay), UNHRC, no. 1829/2008, 2012; 
სირაგევა უზბეკეთის წინააღმდეგ (Sirageva v Uzbekistan), UNHRC, no 907/2000, 2005; იხ. ასევე, UN General 
Assembly, Note by Secretary General on Extra-custodial Use of Force 2017; 
110 კილიჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Kilici v Turkey), no. 32738/11, 27.11.2018; იზჩი თურქეთის წინააღმდეგ (İzci 
v. Turkey), no. 42606/05, 23.07.2013; 
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ს _ ფეხში; ა.ვ-ს _ ფეხში; ნ.ხ.-ს _ თეძოზე, მუცელსა და გულმკერდზე; კ.გ-ს _ თეძოსა 
და გულმკერდზე; გ.მ-ს _ ზურგსა და მხარში; თ.კ-ს _ ლოყაზე; გ.ჭ-ს _ მუცლის არეში; 
გ.ბ-ს _ გულმკერდზე; ხოლო, ე.ა-ს _მხარსა და იდაყვში.  

140. ზემოთ ხსენებულ პირთა მიერ მიღებული დაზიანებები გონივრულ ეჭვს მიღმა 
სტანდარტით დასტურდება შესაბამისი მტკიცებულებებით, როგორებიცაა: 
სამედიცინო დოკუმენტები, დაზარალებულთა დეტალური ახსნა-განმარტებები, 
მოწმეთა ჩვენებები და შესაბამისი ფოტო-ვიდეო მასალა. აღნიშნული დაზიანებები 
ზემოთ ხსენებულმა პირებმა მიიღეს რეზინის ტყვიების თავის ან ტანის მიდამოში 
უკანონო დამიზნების, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე  განურჩეველი 
(indiscriminate) გასროლის შედეგად.111 ამრიგად, აქტიური სპეციალური 
საშუალებების უკანონო გამოყენების შედეგად დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი 
შემდეგი ორი მთავარი გარემოების გამო: 1) აქციის დაშლის ოპერაციის 
არაადეკვატური დაგეგმარება; 2) რეზინის ტყვიების უკანონო გამოყენება.  

141. მარეგულირებელი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის თანახმად, შეკრება-
მანიფესტაციის დროს კანონიერებისა და თანაზომიერების პრინციპის დაცვით და 
რისკების გათვალისწინებით არალეტალური იარაღის (მათ შორის, არალეტალური 
ჭურვის) გამოყენების შესახებ ბრძანება უნდა გაიცეს ღონისძიებაში მონაწილე 
დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ, ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი პირის 
თანხმობით. ხოლო როდესაც არალეტალური იარაღის გამოყენების დაყოვნებამ 
შესაძლოა რეალური საფრთხე შეუქმნას პირის სიცოცხლეს ან/და ჯანმრთელობას, 
საკმარისია მხოლოდ ღონისძიებაში მონაწილე დანაყოფის ხელმძღვანელის მიერ 
ბრძანების გაცემა.112 შეკრება/მანიფესტაციის დაშლის ღონისძიებაში მონაწილე 
სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი ვალდებულია შეასრულოს უშუალო 
ხელმძღვანელის კანონიერი მითითებები და ბრძანებები.113 საქართველოს 
კანონმდებლობა ითვალისწინებს პოლიციელის ვალდებულებას სპეციალური 
საშუალებების გამოყენების შედეგად პირის დაზიანების შემთხვევაში აცნობოს 
უშუალო უფროსსა და პროკურორს,114 ხოლო თუ სპეციალური საშუალება პირთა 

                                                           
111 აბდულა იასა თურქეთის წინააღმდეგ (Abdullah Yasa v. Turkey), no. 44827/08, 16.07.2013, §§ 42-43; იხ. ასევე, 
კილიჩი (ციტ. ზემოთ) §32; 
112„შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის“ (დამტკიცებულია 2015 წლის 30 დეკემბრის 
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის N1002 ბრძანებით) მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ 
ქვეპუნქტი; 
113„შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის N1002 ბრძანების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 
ქვეპუნქტი; 
114„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-4 პუნქტი; ასევე, საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N1006 ბრძანებით დამტკიცებული „პოლიციის შეიარაღებაში 
არსებული სპეციალური საშუალებების შენახვის, ტარებისა და გამოყენების წესის“ მე-5 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი; 
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განუსაზღვრელი წრის მიმართ გამოიყენება, ხელმძღვანელმა უნდა აცნობოს 
უშუალო უფროსსა და პროკურორს.115 ამასთან, პოლიციელი უფლებამოსილია 
პროპორციულად გამოიყენოს გამოსადეგი იძულების ღონისძიებები მხოლოდ 
აუცილებლობის შემთხვევაში, იმ ინტენსივობით, რომელიც უზრუნველყოფს 
კანონიერი მიზნის მიღწევას.116 მიყენებული ზიანი მინიმალური და თანაზომიერი 
უნდა იყოს.117 ამასთან, აკრძალულია არალეტალური იარაღისა და არალეტალური 
ჭურვის გამოყენება 20 მეტრის დისტანციაზე ახლოს მყოფი პირის წინააღმდეგ, ასევე, 
სხეულის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის სახიფათო ადგილებში, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც დაყოვნებამ შეიძლება გამოიწვიოს პირის ან/და პირთა 
ჯგუფის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხელყოფა ან სხვა მძიმე შედეგი.118 
პოლიცია ვალდებულია, განაცალკევოს კანონდამრღვევი პირები აქციის 
მშვიდობიანი მონაწილეებისაგან, რომ არ მოხდეს მშვიდობიანი შეკრება-
მანიფესტაციის შეწყვეტა და ცალკეულ პირთა მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის 
შემთხვევაში გატარდეს კანონით დადგენილი პრევენციული და რეაგირების 
ღონისძიებები.119 

142. როგორც სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშიდან ირკვევა, 2019 წლის 20-
21 ივნისს აქციის დაშლის მიმდინარეობისას რეზინის ტყვიების გამოყენების 
ნებართვა გაცემული არ ყოფილა.120 ამასთან, აქციის დაშლამდე არ ყოფილა 
შესაბამისი გაფრთხილება, ხოლო, რეზინის ტყვიები გამოიყენებოდა სხვა აქტიური 
სპეციალური საშუალებების პარალელურად, როგორიცაა, მაგალითად, 
ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი.121 პირთათვის მიყენებული დაზიანებები, 
ასევე, ადასტურებს, რომ აქციის მართვისას შსს-ის გეგმამ აშკარად ცხადად ვერ 
განუსაზღვრა სამართალდამცავებს ის სამოქმედო არეალი, რომელიც დაადგენდა თუ 
რა მოქმედებები იყო ნებადართული აქტიური სპეციალური საშუალებების 
გამოყენებისას.122 ამის მაგიერ, სამართალდამცავებს მინიჭებული ჰქონდათ 

                                                           
115„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის მე-5 პუნქტი; 
116„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის პირველი პუნქტი; 
117„პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31-ე მუხლის 31-ე მუხლის მე-4 პუნქტი; 
118„შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის N1002 ბრძანების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ 
ქვეპუნქტი; 
119„შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის N1002 ბრძანების მე-4 მუხლის მე-2 მუხლის „ბ“ და „გ“ 
ქვეპუნქტები და მე-3 მუხლი; 
120 სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში: 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების შუალედური 
ანგარიში, 2020, 22, ხელმისაწვდომია: https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020062612225999085.pdf, 
[14.04.2022]; 
121 საია, ანგარიში: „დაკარგული თვალის მიღმა - 20-21 ივნისის მოვლენების სამართლებრივი შეფასება,“ 
2019, 39; 
122 შდრ. იასა (ციტ. ზემოთ), §§ 43, 49; მაკარტისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Makaratzis v. Greece) [GC], no. 
50385/99, 20.12.2004, § 58; 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020062612225999085.pdf
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მოქმედების დისკრეცია და შესაძლებლობა, განეხორციელებინათ დაუფიქრებელი 
ინიციატივები, ვიდრე ეს მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მათ მიღებული ექნებოდათ 
სათანადო წვრთნა და ინსტრუქციები. შედეგად, ასეთ ვითარებაში ინდივიდების 
ფიზიკური უსაფრთხოება არ იყო დაცული იმ ხარისხით, რაც მოითხოვება 
თანამედროვე დემოკრატიულ საზოგადოებებში.123 

143. ამრიგად, რეზინის ტყვიები საერთაშორისო და ეროვნული სამართლის 
დარღვევით გამოიყენებოდა: ა) მკაფიო მითითებების გარეშე; შეუსაბამო და უკანონო 
დისკრეციის ფარგლებში;124 ბ) რეზინის ტყვიები გამოიყენებოდა გაფრთხილების 
გარეშე და არ არსებობდა სამართალდამცავთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
რეალური საფრთხის მტკიცებულება და არც სხვა გარემოება, რომელიც 
გაამართლებდა რეზინის ტყვიების გამოყენებამდე გაფრთხილების გაუცემლობას, 
ან შეუძლებლობას;125 გ) ცრემლსადენი გაზის პარალელურად გამოიყენებოდა 
რეზინის ტყვიები, რაც ცნობილი იყო შსს-ს უმაღლესი თანამდებობის პირთათვის, 
რომლებმაც არაფერი მოიმოქმედეს მისი გამოყენების აღსაკვეთად;126 დ) რეზინის 
ტყვიები განურჩევლად გამოიყენებოდა, რადგან დასტურდება, რომ მაგალითად, 
საიას დაცვის ქვეშ მყოფი არც ერთი პირი არ მონაწილეობდა ძალადობაში, როდესაც 
ისინი დაშავდნენ და არცერთ მათგანს, ვისაც რეზინის ტყვიები მოხვდა, არ 
წაყენებიათ ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის ბრალდება;127 ე) რეზინის 
ტყვიები გამოყენებული იყო სასიცოცხლო ორგანოების მისამართით,128 კერძოდ, 
მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად, საიას დაცვის ქვეშ მყოფი პირები არ 
წარმოადგენენ საფრთხეს, მათ მიიღეს დაზიანებები სასიცოცხლო ორგანოებში, 
როგორიცაა სახე (თვალები, ყბა), მუცლის ღრუს არე; ვ) რეზინის ტყვიები 
გამოიყენებოდა ნებადართულ 20 მეტრზე ახლო მანძილიდან, ამას ადასტურებს, 
მაგალითად დ.ქ-ს, მ.გ-ს, თ.დ-ს, გ.ს-ს, ი.ჩ-ს და სხვების საქმეები; ზ) 20-21 ივნისის 
აქციამ წარმოაჩინა, რომ სამართალდამცავებს არ ჰქონდათ ცხადი, დეტალური და 

                                                           
123 შდრ. იასა (ციტ. ზემოთ); 
124 შდრ. კილიჩი (ციტ. ზემოთ) § 35; იხ. სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში (ციტ. ზემოთ); ასევე, 
საიას ანგარიში „დაკარგული თვალის მიღმა“ (ციტ. ზემოთ); 
125 საიას ანგარიში „დაკარგული თვალის მიღმა“ (ციტ. ზემოთ); 
126 იხ. სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში (ციტ. ზემოთ); ასევე, საიას ანგარიში „დაკარგული 
თვალის მიღმა“ (ციტ. ზემოთ); 
127 Human Rights Committee, CCPR/C/GC/37, General comment No. 37 (2020) on the right of peaceful, assembly 
(article 21), 2020, § 98; Amnesty International Guidelines on Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN 
Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 2015, 7(g); PHR, INCLO, Lethal in Disguise, 
The Health Consequences of Crowd-Control Weapons; United Nations publication, issued by the Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR); Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 
2020; 
128 Amnesty International Guidelines on Use of Force: Guidelines for Implementation of the UN Principles on the Use 
of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 2015; United Nations publication, issued by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR); Guidance on Less-Lethal Weapons in Law 
Enforcement, 2020; 
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ადეკვატური ინსტრუქცია რეზინის ტყვიების გამოყენებასთან დაკავშირებით, და, 
ასევე, არ იყვნენ სათანადოდ გაწვრთნილნი აღნიშნულის გამოსაყენებლად.129 

144. შედეგად, მსგავსად ზემოთ მოხმობილი ევროპული სასამართლოს მიერ 
განხილული არაერთი საქმისა, რომლებიც, თავისი არსით, რელევანტურია 2019 
წლის 20-21 ივნისის საქმეებისთვის, სახელმწიფოს მიერ შეკრება-მანიფესტაციის 
მართვის ოპერაციის არაეფექტიანმა, უკანონო და ძალადობრივმა ღონისძიებამ 
გამოიწვია კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა. 

ბ) სამართალდამცავთა მიერ განხორციელებული ძალადობის შედეგად 
დაზარალებული პირები 

145. 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის საფუძველზე 342 პირი დააკავეს. აქციის 
მონაწილეთა/გამვლელ მოქალაქეთა დაკავება 20 ივნისის საღამოს 10 საათის 
შემდგომ დაიწყო და 21 ივნისის დილის 9 საათამდე გაგრძელდა.130 საიას მიერ 
მოპოვებული რელევანტური მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ ცალკეულ 
შემთხვევებში დაკავების დროს აქციის მონაწილეების/გამვლელი მოქალაქეების 
მიმართ სამართალდამცავი პირების მხრიდან ადგილი ჰქონდა არაპროპორციული 
ძალის გამოყენებას და ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას.131 

146. მაგალითისთვის, საიას დაცვის ქვეშ მყოფი აქციის მონაწილეები ი.ხ., დ.ხ., ნ.შ., 
დ.ფ. და მედიის წარმომადგენელი გ.დ. 2019 წლის 20-21 ივნისს სამართალდამცავთა 
მხრიდან დაექვემდებარნენ ფიზიკურ ძალადობას ან/და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. 
უფრო კერძოდ, კი, მათ ხელკეტებისა და მუშტების/წიხლების გამოყენებით სცემეს 
ან/და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სამართალდამცავებმა, მიუხედავად იმისა, 
რომ ისინი არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ და არ უწევდნენ მათ 
წინააღმდეგობას. შესაბამისად, მათ წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა იყო 
გადაჭარბებული და გაუმართლებელი.132 მათ მიმართ მიყენებული დაზიანებების 
ხარისხი უტოლდება კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალულ ქმედებას, ვინაიდან, მათ 
სხეულის სხვადასხვა ნაწილზე სერიოზული ფიზიკური დაზიანებები მიადგათ, 
რომელსაც დასჭირდა ჰოსპიტალიზაცია.133 დამატებით, აღსანიშნავია, რომ ცემასა 
და დამცირებას გავლენა ჰქონდა მათს მენტალურ მდგომარეობაზე,134 რასაც, ასევე, 

                                                           
129 შდრ. იზჩი (ციტ ზემოთ); 
130 იხ. „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“, „მოამბე 21 საათზე“, 20 ივნისი, 22:25 საათი, ხელმისაწვდომია: 
http://tiny.cc/gi5acz [14.05.2021]. ასევე, „რუსთავი 2“, „კურიერის” სპეციალური გამოშვება 21:00 საათზე, 
22:24 საათი, ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/2k1xqm3 [14.04.2022]. 
131 საიას ანგარიში „დაკარგული თვალის მიღმა“ (ციტ. ზემოთ), 41; 
132 University of Oxford, The Law on Policing Peaceful Protests, Oxford Pro Bono Publico, 2020; 
133 შდრ., სირაგევა (ციტ. ზემოთ); 
134 შდრ. ბოიდი (ციტ.ზემოთ); კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ (Kudla v. Poland), no. 30210/96, 26.10.2000, § 
92; 

http://tiny.cc/gi5acz
https://bit.ly/2k1xqm3
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ამწვავებს ის ფაქტი, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან უსამართლო ძალის 
გამოყენება, ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრაქტიკით, ძირს უთხრის 
ადამიანის ღირსებას, იწვევს დაზარალებულებში დამცირებისა და შიშის 
შეგრძნებას.135 

147. ამრიგად, საიას დაცვის ქვეშ მყოფი პირები არასათანადო მოპყრობის 
მსხვერპლნი გახდნენ სწორედ მაშინ, როდესაც ისინი სამართალდამცავთა 
ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ იმყოფებოდნენ, მათგან არ მომდინარეობდა რაიმე 
ფორმის საფრთხე ან ძალადობა სამართალდამცავი პირების მიმართ და დაკავების 
დროს პოლიციის წარმომადგენლებს არ უწევდნენ წინააღმდეგობას. შესაბამისად, 
პოლიციის მხრიდან გამოყენებული ძალა იყო გადამეტებული და გაუმართლებელი. 
პოლიციელთა მიერ განხორციელებული ქმედებები უტოლდება არასათანადო 
მოპყრობას და წარმოადგენს კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალულ ქმედებას. 

არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე გამოძიების არასწორი კვალიფიკაციით წარმოების 
პრაქტიკა 

148. საქართველოში უკვე წლებია პრობლემაა სამართალდამცავთა მხრიდან 
ჩადენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე დაწყებული გამოძიების არასწორი 
კვალიფიკაციით წარმართვა. კერძოდ, პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აღნიშნულ 
შემთხვევებში საგამოძიებო ორგანო გამოძიებას იწყებს სისხლის სამართლის 
კოდექსის ზოგადი და არა სპეციალურით მუხლით. კერძოდ, გამოძიება იწყება ისეთი 
ზოგადი მუხლით, როგორიც არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 
(სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლი) და არა არასათანადო მოპყრობის 
მუხლებით (სსკ 1441-3).136  

149. სახალხო დამცველი 2020 წლის საპარლამენტო ანგარიშში მიუთითებს რომ 
„პოლიციისა და პენიტენციური დაწესებულებების თანამშრომლების სავარაუდო 
დანაშაულების გამოძიებას, როგორც პროკურატურა, ისე სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახურიც, ძირითადად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე 
მუხლით - უფლებამოსილების გადამეტების საფუძვლით იწყებენ. აღსანიშნავია, 
რომ 2020 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 მუხლით 
(წამების აკრძალვა) გამოძიება არ დაწყებულა. რაც შეეხება საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 1443 მუხლს (დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა), 
2020 წელს ამ მუხლით გამოძიება სახელმწიფო ინსპექტორმა 18 შემთხვევაში 
პოლიციის თანამშრომლის, ხოლო 5 შემთხვევაში პენიტენციური დაწესებულების 
თანამშრომლის შესაძლო დანაშაულის ფაქტების თაობაზე დაიწყო.“137 

                                                           
135 ლინგურარი და სხვები რუმინეთის წინააღმდეგ (Lingurar and Others v. Romania), 5886/15, 16.10.2018; 
გაზიოღლუ და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Gazioğlu and Others v. Turkey), no. 29835/05, 17.05.2011, § 40; 
136საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2020 წელი, 80; 
137 იქვე; 
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150. არასწორი კვალიფიკაციის პრობლემა, ასევე, იკვეთება საიას წარმოებაში 
არსებულ საქმეებშიც. საიას 2020 წლის ანგარიშში, რომელიც საიას წარმოებაში 
არსებულ საქმეებს მიმოიხილავს, აღნიშნულია, რომ  მიუხედავად ფიზიკური და 
ფსიქოლოგიური ძალადობის მძიმე ფორმებისა, არასათანადო მოპყრობასთან 
დაკავშირებით საიას წარმოებაში არსებული 10 სისხლის სამართლის საქმიდან 6 
საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლით დაიწყო.138 

151. ხაზგასასმელია, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 2020 წლის 
საქმიანობის ანგარიშში ხაზგასმით განმარტავს იმ პრობლემას, რომელიც 
არასათანადო მოპყრობის სწორ კვალიფიკაციას უკავშირდება. კერძოდ, 
ინსპექტორის განმარტებით „სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მუხლებს 
შორის არის გადაფარვა/კონკურენცია, რაც ართულებს ყოველ კონკრეტულ 
სიტუაციაში ინდივიდუალური ფაქტისთვის სწორი კვალიფიკაციის მინიჭებას. 
ძირითადად ეს შეეხება სსკ-ის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტითა 
(სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება ძალადობით) და 1443 მუხლით 
(დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა) გათვალისწინებულ დანაშაულებს, 
რომელთა შორის მკაფიო ზღვარის გავლება ზოგჯერ შეუძლებელია.“139 

152. აღნიშნულთან კავშირში, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საიას წარმოებაში 
არსებულ საქმეებზე, რომლებიც 2019 წლის 20-21 ივნისს დაზარალებულ პირებს 
შეეხებათ, გამოძიება სწორედ მხოლოდ 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის 
კვალიფიკაციას ხედავდა, მათ შორის, არის, მაგალითად, მაია (მაკო) გომურის, 
გიორგი სულაშვილის, დავით ქურდოვანიძისა და სხვების საქმეები, რომლებმაც 
აქციის დაშლისას თვალი/ცალ თვალში მხედველობა დაკარგეს. როგორც IV თავში 
იქნა განხილული, როგორც აქტიური სპეციალური საშუალებების, ისე გადამეტებული 
საპოლიციო ძალის გამოყენების შედეგად დაზარალებულთა მიმართ ჩადენილი 
ქმედებები, თავისი არსით, უტოლდება კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალულ 
ქმედებას - არაადამიანურ ან/და დამამცირებელ მოპყრობას, და უნდა 
დაკვალიფიცირდეს 1443 მუხლით, თუმცა, დღემდე, მიუხედავად საიას მოთხოვნისა, 
აღნიშნულის დაკმაყოფილება გენერალური პროკურატურის მხრიდან არ ხდება.140  

153. 20-21 ივნისის საქმეები კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, თუ რა სახის გამოწვევები 
არსებობს სამართალდამცავთა მიერ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობის 
ეროვნულ დონეზე სწორ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით. არასწორი 
კვალიფიკაციის პრაქტიკაზე საუბრობს, ასევე, ევროპის საბჭოს მინისტრთა 
კომიტეტიც და, მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ გამოასწოროს აღნიშნული. ამასთან, 

                                                           
138 საია, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფორმები და პრევენცია, 2020, 23; 
139სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 2020 წლის საქმიანობის ანგარიში, 190, ხელმისაწვდომია: 
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657?, [14.04.2022]; 
140 იხ. საიას განცხადება: საია 20 ივნისს დაზარალებული დემონსტრანტებისა და ჟურნალისტების 
სახელით ევროპულ სასამართლოს მიმართავს, 07.04.2021; 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/272657
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მინისტრთა კომიტეტი ხაზს უსვამს არასწორი კვალიფიკაციის შემთხვევაში 
დაზარალებულების მხრიდან გასაჩივრების მექანიზმის არარსებობის ფაქტსაც.141 

154. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2021 წლის 17 მაისს 
საქართველოს პარლამენტს ფრაქცია ,,ქართული ოცნებისა“142 და საქართველოს 
პარლამენტის წევრების143 მიერ ამნისტიის შესახებ ინიცირებულ 
კანონპროექტებთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარუდგინა. 

155. დოკუმენტი მიმოიხილავდა იმ სამართლებრივ მოცემულობებს, რომლებზეც 
საერთაშორისო სამართლით აკრძალულია ამნისტიის განხორციელება  და, მიზნად 
ისახავდა, ხელი შეეწყო პოლიტიკური კრიზისის დაძლევის მიზნით, ევროპული 
საბჭოს პრეზიდენტის ხელმძღვანელობითა და, საქართველოში ევროკავშირის 
მისიის ხელმძღვანელისა და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების 
ელჩის ჩართულობით 2021 წლის 19 აპრილს პოლიტიკურ პარტიებს შორის 
მიღწეული შეთანხმების საქართველოს კონსტიტუციასა და საერთაშორისო 
სტანდარტებთან ჰარმონიულ იმპლემენტაციას.  

156. საია მიიჩნევდა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის  1441-3 მუხლებზე ამნისტიის 
გავრცელების შესაძლებლობის სრულ გამორიცხვასთან ერთად, ამნისტია არ უნდა 
გავრცელებულიყო სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 
,,ბ“  და ,,გ“ ქვეპუნქტებზე (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 
ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის გამოყენებით/ დაზარალებულის პირადი 
ღირსების შეურაცხყოფით). იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება გაზიარებული მოსაზრება, 
333-ე მუხლთან მიმართებით ამნისტიის გაუვრცელებლობის შესახებ, 
კანონს  აუცილებლად უნდა გაეთვალისწინებინა დაზარალებულის თანხმობა, 
როგორც სავალდებულო წინაპირობა, ამნისტიის სისხლის სამართლის კოდექსის 
333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ბ“  და ,,გ“ ქვეპუნქტებთან მიმართებით გავრცელების 
თაობაზე.144   

157. ამნისტიის შესახებ კანონმა საიას შემოთავაზებები არ გაითვალისწინა. იგი 
მიღებულ იქნა 2021 წლის 7 სექტემბერს. შედეგად, სამი დაკავებული პოლიციელი, 

                                                           
141 CM/Del/Dec(2020)1390/H46-10, 1390th meeting, 1-3 December 2020 (DH), Tsintsabadze group v. Georgia 
(Application No. 35403/06), ხელმისაწვდომია: http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2020)1390/H46-
10E,  [14.04.2022]; 
142 ამნისტიის შესახებ კანონის პროექტი (07-3/46/10, 27.04.2021), ინიცირებული ფრაქცია ,,ქართული 
ოცნების“ მიერ; 

143 ამნისტიის შესახებ კანონის პროექტი (07-3/48/10, 28.04.2021), ინიცირებული საქართველოს 
პარლამენტის წევრების (არმაზ ახვლედიანი, თეონა აქუბარდია, დავით ბაქრაძე, გიორგი ვაშაძე, პაატა 
მანჯგალაძე, ანა ნაცვლიშვილი, სალომე სამადაშვილი, ხათუნა სამნიძე, დავით უსუფაშვილი, შალვა 
შავგულიძე, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე) მიერ. 
144 ალტერნატიული მოსაზრებები ხელმისაწვდომია: https://gyla.ge/ge/post/saiam-saqartvelos-parlaments-
amnistiis-kanonproeqtebis-shesakheb-mosazrebebi-tsarudgina#sthash.Nh3pTPpL.dpbs, [13.04.2022]; 

https://hudoc.exec.coe.int/eng#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22:%5B%22CEC%22%5D,%22EXECAppno%22:%5B%2235403/06%22%5D%7D
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2020)1390/H46-10E
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=CM/Del/Dec(2020)1390/H46-10E
https://gyla.ge/ge/post/saiam-saqartvelos-parlaments-amnistiis-kanonproeqtebis-shesakheb-mosazrebebi-tsarudgina#sthash.Nh3pTPpL.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saiam-saqartvelos-parlaments-amnistiis-kanonproeqtebis-shesakheb-mosazrebebi-tsarudgina#sthash.Nh3pTPpL.dpbs
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რომელთაც ბრალი ედებოდათ სსკ 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის 
კვალიფიკაციით, გათავისუფლდნენ.145  

158. ევროპულ სასამართლოში 20 ივნისის საქმეების განხილვა გრძელდება. 

V. რეკომენდაციები ზოგადი ღონისძიებების აღსრულების მიზნებისთვის 

1. დროულად გატარდეს ყველა აუცილებელი ღონისძიება პენიტენციურ 
დაწესებულებებში არსებული კრიმინალური სუბკულტურის დონის შემცირებისა 
და არაფორმალური მმართველობის დაძლევის მიზნით, მათ შორის, 
სამოქალაქო საზოგადოების და სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობით, 
შემუშავდეს შესაბამისი გეგმა და სტრატეგია, რომელშიც დეტალურად იქნება 
გაწერილი სახელმწიფოს მიერ გასატარებელი ღონისძიებები. ასევე, 
უზრუნველყოფილ იქნას პენიტენციურ დაწესებულებებში ციხის 
თანამშრომელთა სათანადო რაოდენობით გაზრდა და  უწყვეტი განათლების 
მიწოდება მათი პროფესიული განვითარებისა და ცოდნის ამაღლებისთვის.  

2. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს გენერალური 
პროკურორის 2019 წლის 23 აგვისტოს №3 ბრძანებასა და სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსში, რომლითაც  მკაცრად დარეგულირდება და სათანადოდ 
დასაბუთდება საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად ერთი ორგანოდან 
მეორე ორგანოსთვის საქმის გადაცემის საკითხი; ამავე ბრძანებაში შევიდეს 
ცვლილება, რომლითაც კონკრეტული უწყებების თანამშრომლის მიერ 
სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებაზე პასუხისმგებელ უწყებად 
განისაზღვრება დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო.  

3. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და გაფართოვდეს სპეციალური 
საგამოძიებო სამსახურის მანდატი, რომლითაც მას შეეძლება გამოძიების 
დამოუკიდებლად წარმოება და, აღიჭურვოს სისხლისსამართლებრივი დევნის 
განხორციელების ეფექტიანი მექანიზმით.  

4. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და გაფართოვდეს სპეციალური 
საგამოძიებო სამსახურის უფლებამოსილება, რომლის საფუძველზე მას მიეცემა 
შესაძლებლობა, გამოიძიოს, ასევე, მაღალი თანამდებობის პირთა  და 
სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების, მათ შორის, პროკურორების, 
მიერ ჩადენილი სხვა დანაშაულებიც.  

5. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და შეიქმნას სპეციალური 
საგამოძიებო სამსახურის მიერ საქმის მასალების გაცნობისა და საქმის 
გადმოცემის ეფექტიანი საკანონმდებლო მექანიზმი.  

                                                           
145 იხ. ასევე აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის 2021 წლის ანგარიში საქართველოს თაობაზე, 12.04.2022, 
ხელმისაწვდომია: https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/georgia/, 
[13.04.2022]; 
 

https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-practices/georgia/
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6. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და სპეციალური საგამოძიებო 
სამსახურისთვის განისაზღვროს პენიტენციურ დაწესებულებასა და დროებითი 
მოთავსების იზოლატორში დაუბრკოლებლად შესვლის უფლებამოსილება. 

7. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსში და (ამჟამინდელი მოწესრიგების თანახმად) 
პროკურორის ვალდებულებად განისაზღვროს დაზარალებულის სტატუსის 
მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ, გამოძიების/დევნის შეწყვეტის შესახებ ან 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ 
დადგენილებების დასაბუთება. 

8. გადაიხედოს კანონმდებლობა დაზარალებულის მიერ გამოძიების ან/და 
სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ პროკურორის 
დადგენილების გასაჩივრების უფლებასთან დაკავშირებით.  

9. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება საქართველოს სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომლითაც პროკურორის ვალდებულებად 
განისაზღვრება დაზარალებულისთვის სისხლის სამართლის წარმოებასთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება.  

10. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და უზრუნველყოფილ იქნას 
სახელმწიფოს ხარჯზე იურიდიული დახმარების გაწევა წამების, არაადამიანური 
ან დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლთათვის. 

11. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და უზრუნველყოფილ იქნას 
კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლების აღჭურვა შესაბამისი სამხრე-
კამერებით, რომელთა გამოყენება სავალდებულო წესით განისაზღვრება 
მოქალაქესთან კომუნიკაციის დროს. 

12. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და უზრუნველყოფილ იქნას 
პოლიციის სარგებლობაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
განყოფილებების ტექნიკური აღჭურვა პოლიციის ეფექტიანი კონტროლის ქვეშ 
მოქალაქეთა ყოფნის მთელი პერიოდის ვიდეოჩანაწერის საწარმოებლად. 

13. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და უზრუნველყოფილი იყოს 
სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლისთვის პირის მიერ ჩვენების მიცემის 
პროცესის ვიდეო-აუდიო ჩაწერის განხორციელება.  

14. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება და დაინერგოს პოლიციის 
დაწესებულებებში ინდივიდუალური ჟურნალების წარმოება, რომელშიც 
დეტალურად იქნება ასახული დაკავებულ პირთან დაკავშირებით 
განხორციელებული ყველა მოქმედება.  

15. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება სასჯელაღსრულებისა და 
პრობაციის მინისტრის ბრძანება N123-ში, რომლითაც გაუქმდება საქართველოს 
სახალხო დამცველის და სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრის მიერ 
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პენიტენციურ დაწესებულებებში ფოტოგადაღების უფლების განხორციელების 
წინასწარი შეტყობინების ვალდებულება. 

16. განხორციელდეს საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც შემდგომში 
გამორიცხავს სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მიერ, კონვენციური 
განმარტებით, ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, ასევე, წამების, 
არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვის 
წინააღმდეგ  ჩადენილ სერიოზულ დანაშაულებში პასუხისმგებელ პირთა მიმართ 
ამნისტიის და შეწყალების გამოყენებას.  

17. უზრუნველყოფილი იყოს საპროკურორო და საგამოძიებო ფუნქციების 
გამიჯვნასთან დაკავშირებით რეფორმის შედეგად გამომძიებლის რეალური 
დამოუკიდებლობის ხარისხი.146 

18. უზრუნველყოფილი იყოს საკანონმდებლო და პრაქტიკის თავსებადობა 
ევროპული კონვენციის მოთხოვნებთან დისციპლინური ზომებთან დაკავშირებით 
იმ სახელმწიფო წარმომადგენელთა მიმართ, რომელთა წინააღმდეგაც 
მიმდინარეობს გამოძიება.  

                                                           
146 საია აქტიურად იქნება ჩართული კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებულ პროცესში და 
საქართველოს პარლამენტს წარუდგენს შესაბამის ალტერნატიულ მოსაზრებებს.  
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