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შესავალი  

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (შემდგომში - საია) წინამდებარე 
ალტერნატიული მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
საქმეზე სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილების 
აღსრულების მდგომარეობას შეეხება. აღნიშნულ დოკუმენტში საია აფასებს საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მიერ 2019 წლის განმავლობაში ამ გადაწყვეტილების აღსრულების 
მიზნით გატარებულ ზოგად ღონისძიებებს და დამატებით მიუთითებს იმ ზოგად ზომებზე, 
რომელთა გატარებაც ჩვენი აზრით, აუცილებელია გადაწყვეტილების ეფექტიანად 
აღსასრულებლად.  

 

I. საქმის სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივარი №58240/08, 2018 წლის 19 
ივლისის გადაწყვეტილება) მოკლე მიმოხილვა  

2. საქმე შეეხება 2004 წელს ბათუმის N1 საავადმყოფოში მომჩივნის შვილის მიმართ 
ჩატარებულ არასათანადო მკურნალობას, რის შედეგადაც იგი გარდაიცვალა და ასევე, 
აღნიშნულ ფაქტზე ეფექტიანი შიდა საშუალების არარსებობას.1  

3. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 2018 წლის 19 ივლისის გადაწყვეტილებით 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლის (სიცოცხლის უფლება) 
დარღვევა დადგინა. სასამართლოს განმარტებით, ბათუმის #1 საავადმყოფო გარკვეულ 
სფეროებში საქმიანობას აწარმოებდა სათანადო ლიცენზიების გარეშე. მიუხედავად იმისა, 
რომ არსებობდა საკანონმდებლო რეგულაციები ლიცენზიის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 
საზედამხედველოდ, სახელმწიფომ მისი პოზიტიური ვალდებულების ფარგლებში ვერ 
უზრუნველყო აღნიშნული მარეგულირებელი ნორმების ეფექტიანად ფუნქციონირება და 
პრაქტიკაში აღსრულება.  

4. ამავდროულად, სასამართლოს განმარტებით, იმ დროს მოქმედი უპირობო საკანონმდებლო 
შეზღუდვა მომჩივანს, როგორც გარდაცვლილი პირის ცოცხლად დარჩენილ ნათესავს, 
გაუმართლებლად ართმევდა შესაძლებლობას, სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით 
მოეთხოვა კომპენსაცია ოჯახის წევრის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური 
ზიანისთვის.  

 

II. ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზოგადი ღონისძიებების შესახებ 

5. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე სარიშვილი-
ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ ძალაში 2018 წლის 19 ოქტომბერს შევიდა, რის 
შემდეგაც გადაწყვეტილება მინისტრთა კომიტეტს მის აღსრულებაზე ზედამხედველობის 
განსახორციელებლად გადაეგზავნა. აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულებას ასევე, 
ზედამხედველობს საქართველოს პარლამენტი პარლამენტის რეგლამენტით განსაზღვრული 
მანდატის ფარგლებში.  

 

                                                           
1 სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ, საჩივარი №58240/08, 2018 წლის 19 ივლისის 
გადაწყვეტილება 
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2.1. მინისტრთა კომიტეტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაცია  
6. 2019 წლის 2 სექტემბერს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ მინისტრთა კომიტეტში 

წარადგინა ინფორმაცია იმ ზოგადი ღონისძიებების შესახებ, რომელიც ეროვნულ დონეზე 
გატარდა ამ გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით.2  

7. სამინისტროს მიერ წარდგენილი სამოქმედო გეგმის თანახმად, ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ დააკმაყოფილა 
მომჩივნის მოთხოვნა და შვილის გარდაცვალებით განცდილი მორალური ზიანისთვის მას 
კომპენსაცია მიაკუთვნა მიუხედავად იმისა, რომ შიდა სამართლებრივი სისტემა 
გარდაცვლილის ახლო ნათესავს არ ანიჭებს უფლებას, მოითხოვოს სამედიცინო 
გაუფრთხილებლობის შედეგად მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურება.3   
ეროვნული სასამართლოების რამდენიმე გადაწყვეტილებაზე მითითებით, საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო სამოქმედო გეგმაში ასევე, აღნიშნავს, რომ სათანადო 
რეგულაციების არარსებობის მიუხედავად, ეროვნულმა სასამართლოებმა დააკმაყოფილეს 
გარდაცვლილის ახლო ნათესავების მოთხოვნა და მათ  პირის გარდაცვალებით გამოწვეული 
მორალური ზიანისთვის კომპენსაცია მიანიჭეს.4  

8. 2020 წლის 16 მარტს მინისტრთა კომიტეტმა საქართველოს სამოქმედო გეგმაზე მოსაზრებები 
გაუგზავნა.5  

 

2.2. საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაცია 
9. 2020 წლის 31 მარტს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტს 

წარუდგინა 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების 
შესახებ.6 წარდგენილი ანგარიში ასევე, მოიცავს ინფორმაციას სარიშვილი-ბოლქვაძის 
საქმეზე სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზომების შესახებ. აღნიშნული მინისტრთა 
კომიტეტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაციის იდენტურია.  

10. ანგარიშში სამინისტროს წარდგენილი აქვს ინფორმაცია სამედიცინო საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტოს საქმიანობის და სააგენტოს სტატისტიკური მონაცემების შესახებ. 
დამატებით, ეროვნული სასამართლოების რამდენიმე გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით, 
იუსტიციის სამინისტრო მიუთითებს, რომ ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკით 
გარდაცვლილი დაზარალებულის უახლოეს ნათესავს დღეს უკვე ეძლევა შესაძლებლობა, 
მოითხოვოს და მიიღოს მორალური ზიანის კომპენსაცია. შესაბამისად, სამინისტროს 
განმარტებით, ევროპული სასამართლოს მიერ სარიშვილი - ბოლქვაძე საქართველოს 
წინააღმდეგ საქმეზე დადგენილი დარღვევები აღმოფხვრილია.  

                                                           
2 Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia, 58240/08, Status of Execution, Committee of Ministers, ხელმისაწვდომია:  
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-50723 
3 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქმედო გეგმა, 2 სექტემბერი 2019, 
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22DH-DD(2019)976E%22]}  
4 იქვე. 
5 5 Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia, 58240/08, Status of Execution, Committee of Ministers, 
6 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების 
შესახებ, ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/26132? 

https://hudoc.exec.coe.int/eng#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22:%5B%22CEC%22%5D,%22EXECAppno%22:%5B%2258240/08%22%5D%7D
http://hudoc.exec.coe.int/eng?i=004-50723
https://hudoc.exec.coe.int/eng#%7B%22EXECIdentifier%22:%5B%22DH-DD(2019)976E%22%5D%7D
https://hudoc.exec.coe.int/eng#%7B%22EXECDocumentTypeCollection%22:%5B%22CEC%22%5D,%22EXECAppno%22:%5B%2258240/08%22%5D%7D
https://info.parliament.ge/file/1/BillPackageContent/26132?
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III. ახლო ნათესავის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის 
მინიჭების საკითხი  

3.1. მოქმედი კანონმდებლობა 

11. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განსაზღვრავს ზიანის, მათ შორის, სამედიცინო 
პერსონალის ქმედებით დამდგარი ზიანის ანაზღაურების წესებს.  

12. სამოქალაქო კოდექსის 1006-ე მუხლი არეგულირებს დაზარალებულის გარდაცვალების 
შემთხვევაში ზიანის მიმყენებლის მიერ სარჩოს ანაზღაურების წესებს.7 სამოქალაქო 
კოდექსის 1007-ე მუხლის თანახმად კი, სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობისას 
(ქირურგიული ოპერაციის ან არასწორი დიაგნოზით დამდგარი შედეგი და სხვ.) პირის 
ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება საერთო საფუძვლებით.  

13. ზიანის ანაზღაურების საერთო საფუძვლებს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლი 
განსაზღვრავს, რომლის თანახმად, პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწინააღმდეგო, 
განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, ვალდებულია, 
აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი. სამოქალაქო კოდექსის მეოთხე თავი დამატებით ზიანის 
ანაზღაურების მოვალეობის წესებს ადგენს. სამოქალაქო კოდექსის 413-ე მუხლის თანახმად, 
არაქონებრივი ზიანისთვის ანაზღაურების წესი დადგენილია შემდეგნაირად: 

1) არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი ანაზღაურება შეიძლება, მოთხოვილ იქნეს 
მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში გონივრული და სამართლიანი 
ანაზღაურების სახით; 

2) სხეულის დაზიანების ან ჯანმრთელობისათვის ვნების მიყენების შემთხვევებში 
დაზარალებულს შეუძლია, მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისთვისაც. 

14. პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი ასევე, არეგულირებს პაციენტის ან 
მისი კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას. კანონის 
მე-10 მუხლის თანახმად, პაციენტს ან მის კანონიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს, 
მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს: ა) კომპენსაცია ქონებრივი და არაქონებრივი 
ზიანისა, რომლებიც გამოწვეულია: ა.ა) პაციენტის უფლებების დარღვევით; ა.ბ) მცდარი 
სამედიცინო ქმედებით; ა.გ) სამედიცინო დაწესებულების ფუნქციონირების სხვა 
ხარვეზებით; ა.დ) სახელმწიფოს მიერ არასწორად განხორციელებული ზედამხედველობითა 
და რეგულირებით; ბ) სამედიცინო პერსონალის საქმიანობის ლიცენზიის შეჩერებით ან 
გაუქმებით; გ) სახელმწიფო სამედიცინო და სანიტარიული სტანდარტების შეცვლით. 

15. როგორც აღნიშნული რეგულაციებიდან გამომდინარეობს, სამოქალაქო კოდექსი და 
მომიჯნავე კანონმდებლობა ადგენს, რომ მორალური ზიანის ანაზღაურება 
გათვალისწინებულია მხოლოდ კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ შემთხვევებში, ე.ი 
კანონი პირდაპირ განსაზღვრავს, თუ რომელი სიკეთის ხელყოფის შემთხვევაში შეიძლება, 
დაზარალებულმა მოითხოვოს ანაზღაურება არაქონებრივი ზიანისათვის. თუმცა, 

                                                           
7 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1006-ე მუხლი (ზიანის ანაზღაურება დაზარალებულის 
გარდაცვალებისას): 1. დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში ზიანის მიმყენებელმა სარჩოს 
დაწესებით უნდა აუნაზღაუროს ზიანი იმ პირებს, რომელთა რჩენაც დაზარალებულს ევალებოდა. ეს 
ვალდებულება ძალაშია, ვიდრე დაზარალებული ვალდებული იქნებოდა ეხადა სარჩო. 2. სარჩოს სანაცვლოდ 
დაზარალებულს შეუძლია მოითხოვოს ერთჯერადი ანაზღაურება, თუკი არსებობს ამის მნიშვნელოვანი 
საფუძველი.  
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აღნიშნულ ჩამონათვალში არ არის განსაზღვრული მორალური ზიანის ანაზღაურება ისეთ 
შემთხვევაში, როდესაც პირის ახლო ნათესავი გარდაიცვლება, მათ შორის სამედიცინო 
დაწესებულებაში მკურნალობისას სამედიცინო პერსონალის ქმედების შედეგად. 
შესაბამისად, დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში მორალური ზიანის 
ანაზღაურების შესაძლებლობას ეროვნული კანონმდებლობის დღეს მოქმედი ნორმები არ 
ითვალისწინებს.  

16. ეროვნულ კანონმდებლობაში შესაბამისი მოწესრიგების არარსებობას ადასტურებენ 
ეროვნული სასამართლოებიც მათ გადაწყვეტილებებში და ასევე, საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო მინისტრთა კომიტეტის წინაშე წარდგენილ ინფორმაციაშიც, რომელშიც 
აღნიშნავს, რომ მომჩივანს მორალური ზიანის სახით კომპენსაცია მიეკუთვნა არსებული 
საკანონმდებლო რეგულაციების მიუხედავად.  

 

3.2. ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკა 
17. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლებში დაზარალებულის გარდაცვალების შემთხვევაში ახლო 

ნათესავისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხზე ეროვნული სასამართლოების 
პრაქტიკა ნამდვილად გაუმჯობესებულია.  

18. თუმცა, წარმატებული პრაქტიკის პარალელურად, ვხვდებით ეროვნული სასამართლოების 
ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებშიც არ დაკმაყოფილდა მორალური ზიანის ანაზღაურება, 
სწორედ იმ მოტივით, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებდა პირის გარდაცვალების 
შემთხვევაში მისი ახლო ნათესავისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურების 
შესაძლებლობას.  

19. 2017 წლის გადაწყვეტილებაში საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ იმსჯელა, თუ 
რამდენად იძლეოდა სამოქალაქო კოდექსის 1006-ე და 413-ე მუხლები დაზარალებულის 
გარდაცვალებით გამოწვეული სულიერი ტკივილისათვის მორალური ზიანის 
ანაზღაურების შესაძლებლობას და განმარტა, რომ აღნიშნული არ გამომდინარეობდა 
სამოქალაქო კოდექსიდან. ამასთან, დამატებით მიუთითა, რომ „ოჯახის 
წევრის გარდაცვალებით გამოწვეული დარდი, გულისტკივილი, შინაგანი ცხოვრების 
რიტმის დარღვევა, გლოვა და დეპრესია, საკმარისი წინაპირობა არაა გარდაცვლილის 
ოჯახის ახლობელი ადამიანებისათვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად.“ 8 თბილისის 
სააპელაციო სასამართლოს იგივე მსჯელობა აქვს განვითარებული 2013 წლის 13 მაისის 
გადაწყვეტილებაში. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსარჩელე მხარეებმა ზემდგომ 
ინსტანციაშიც გაასაჩივრეს, მათ შორის მორალური ზიანის ანაზღაურების დაკისრების 
მოთხოვნით, თუმცა, უზენაესმა სასამართლომ საკასაციო საჩივარი მორალური ზიანის 
ანაზღაურებაზე უარის თქმის ნაწილში დაუშვებლად ცნო.9  

 

3.3. დამატებითი ზოგადი ღონისძიების გატარების აუცილებლობა  
20. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმეზე 

მომჩივნისთვის მორალური ზიანის მოთხოვნის დაკმაყოფილების ნაწილში ნამდვილად 
შესაბამისობაშია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

                                                           
8 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 14 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-593-568-2016 
9 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2013 წლის 14 ნოემბრის გადაწყვეტილება საქმეზე #ბს-378-367(კ-13) 
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სამართლით დადგენილ სტანდარტებთან. თუმცა, ეროვნული სასამართლოების მიერ 
ზემოთ მითითებული გადაწყვეტილებები მიუთითებს, რომ მორალური ზიანის 
ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით პრობლემები კვლავ რჩება.  

21. გარდა ამისა, საქართველო ვალდებულია ევროპული კონვენციითა და ევროპული 
სასამართლოს გადაწყვეტილებებით დადგენილ სტანდარტებთან შესაბამისობაში 
მოიყვანოს არა მხოლოდ ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკა, არამედ მოქმედი 
კანონმდებლობაც და ამ მიზნით გაატაროს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები.  

22. როგორც მორალურ ზიანთან დაკავშირებით ეროვნული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებებიდან10 გამომდინარეობს, სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციის 
არარსებობის ფონზე მოპასუხე მხარე ხშირად აპელირებს თავის საჩივარში, რომ 
სასამართლომ არ უნდა დააკმაყოფილოს მოსარჩელის მოთხოვნა მორალური ზიანის 
ანაზღაურებასთან დაკავშირებით იმ საფუძვლით, რომ აღნიშნული არ გამომდინარეობს 
კანონმდებლობიდან. ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად, კონვენციის მე-2 
(სიცოცხლის უფლება) და მე-3 მუხლების (წამების აკრძალვა) დარღვევის დროს, მსხვერპლს 
უნდა ჰქონდეს მორალური ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობა, როგორც სამართლიანი 
დაცვის საშუალების ერთ-ერთი ფორმა. ევროპული სასამართლოს ცალსახა მიდგომის 
მიუხედავად, სათანადო საკანონმდებლო მოწესრიგების არარსებობის ფონზე, 
გარდაცვლილი პირის ახლო ნათესავებს მოპასუხე მხარის არგუმენტების გასაბათილებლად 
დამატებით დაუსაბუთებლად უწევთ იმის მტკიცება, რომ ახლო ნათესავის გარდაცვალებამ 
მათ მორალური ზიანი მიაყენა, რომელიც ანაზღაურებას უნდა დაექვემდებაროს.   

23. სათანადო საკანონმდებლო რეგულაციების არარსებობის ფონზე, მოსარჩელეს ასევე უწევს, 
სამოქალაქო კოდექსის 413-ე მუხლის მეორე ნაწილზე მითითებით ამტკიცოს, რომ ახლო 
ნათესავის გარდაცვალებით მოხდა მისი ჯანმრთელობის ხელყოფა, რის შედეგადაც 
დაზარალებული განიცდის სულიერ ტანჯვას, ფსიქიკურ სტრესს. აღნიშნული მტკიცების 
საკმაოდ მაღალ სტანდარტს აწესებს, რაც გაუმართლებელია.  

24. ამავდროულად, აუცილებელია, გარდაცვლილი პირის ახლო ნათესავს ჰქონდეს კანონით 
გათვალისწინებული საფუძველი დავის დასაწყებად, რომელიც პირდაპირ დაარეგულირებს 
დაზარალებულის გარდაცვალების დროს მორალური ზიანის მოთხოვნის შესაძლებლობას. 
შესაძლოა, ეროვნული სასამართლოს გადაწყვეტილებები მორალური ზიანის დაკისრების 
ნაწილში არ იყოს ყველასთვის ცნობილი, საკანონმდებლო საფუძვლის არარსებობის 
პირობებში კი დაზარალებულის ახლო ნათესავებმა თავი შეიკავონ ეროვნული 
სასამართლოს წინაშე დავის წამოწყებისგან. შესაბამისად, ამ საკითხის საკანონმდებლო 
რეგულირება დაზარალებულის ახლო ნათესავებისთვის სასამართლოში დავის წარმოებას 
უფრო მარტივს და ხელმისაწვდომს გახდის.  

25. ამგვარად, სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმეზე ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების 
ეფექტიანად აღსასრულებლად აუცილებელია, შესაბამისი ცვლილება შევიდეს ეროვნულ 
კანონმდებლობაში, რომლითაც სამოქალაქო კოდექსში არსებული დანაწესი სრულ 
შესაბამისობაში მოვა ევროპული კონვენციით და ევროპული სასამართლოს ამ და სხვა 
გადაწყვეტილებებით დადგენილ სტანდარტებთან და შესაბამისად, გარდაცვლილის ახლო 

                                                           
10 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 20 თებერვლის განჩინება საქმეზე #ას-1800-2019; 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის 14 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე #ას-593-568-2016.  
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ნათესავს კანონის საფუძველზე დაზარალებულის გარდაცვალებით გამოწვეული 
მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება მიეცემა.  

 

IV. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება 

26. საქმეზე სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ საქართველოს უზენაესმა 
სასამართლომ 2019 წლის 22 თებერვლის განჩინებით მომჩივნის განცხადება ახლად 
აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ დააკმაყოფილა.11 
განჩინებაში სასამართლომ მიუთითა, რომ მართალია, ადმინისტრაციული საპროცესო 
კოდექსის 342 მუხლის დანაწესი, ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ახლად 
აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლებას არ უშვებს, მაგრამ 
განსახილველ შემთხვევაში მაინც იყო შესაძლებელი საქმის წარმოების განახლება.  
საპროცესო კოდექსის ამ ნორმით განსაზღვრულ აკრძალვასთან დაკავშირებით 
საქართველოს უზენაეს სასამართლოს ორი ძირითადი არგუმენტი მოჰყავს:  

„საკასაციო პალატა დამატებით აღნიშნავს, რომ სასკ-ის 342 მუხლით განსაზღვრული 
მოწესრიგება შესაძლოა, მიზნად ისახავდეს ერთი მხრივ ერთი და იგივე ქმედებისათვის 
სახელმწიფოს ორჯერ პასუხისმგებლობის გამორიცხვას (უკეთუ დავის საგანია ზიანის 
ანაზღაურება), ხოლო მეორე მხრივ ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედების თანამდევი 
შედეგების სტაბილურობის, ორგანოს ქმედებების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის 
ჩამოყალიბების უზრუნველყოფას (უკეთუ სახეზეა შეცილებითი ან მავალებელი 
სარჩელი).“12 

27. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ თავისი განჩინება საქმის წარმოებაში მიღების 
შესახებ დამატებით გაამყარა იმ არგუმენტით, რომ მოსარჩელე მხოლოდ ზიანის 
ანაზღაურებას ითხოვდა და ამასთან, ხაზი გაუსვა შემდეგ გარემოებას: „(..)მნიშვნელოვანია, 
რომ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფოს არ დაკისრებია მომჩივანის 
სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდა, რადგან აპლიკანტს ასეთი მოთხოვნა არ 
დაუყენებია.“13  

 

4.1. მოქმედი კანონმდებლობა  
28. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 423-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი 

ითვალისწინებს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების გასაჩივრების 
შესაძლებლობას ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების 
მოთხოვნით იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება (განჩინება), რომელმაც დაადგინა 
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის ან/და მისი 
დამატებითი ოქმების დარღვევა ამ საქმესთან დაკავშირებით, და დადგენილი დარღვევა 
გადასასინჯი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარეობს. 

                                                           
11 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2019 წლის 22 თებერვლის 
განჩინება N ბ-1504-8(ა-18). 
12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2019 წლის 22 თებერვლის 
განჩინება N ბ-1504-8(ა-18). 
13 იქვე.  
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29. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მეორე ნაწილის 
თანახმად, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ადმინისტრაციულ 
სამართალწარმოებაში გამოიყენება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესები. 

30. საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 2010 წელს განხორციელებული 
ცვლილებების შედეგად, კოდექსს დაემატა ახალი 342  მუხლი, რომელიც შემდეგნაირად არის 
ჩამოყალიბებული:  

მუხლი 342. ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების 
დაუშვებლობა 

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის 
წარმოების განახლებასთან დაკავშირებით საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის 423-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევა არ გამოიყენება. 

31. ამგვარად, ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე 
ადმინისტრაციული საქმეების განახლებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული 
საპროცესო კოდექსი სპეციალურ რეგულაციას გვთავაზობს და პირდაპირ კრძალავს 
ევროპული სასამართლოს მიერ კონკრეტულ საქმეზე უფლების დარღვევის დადგენის 
შემთხვევაში საქმის განახლებას.  

 

4.2. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე ადმინისტრაციულ 
საქმეებზე წარმოების განახლების არსებული მექანიზმები ევროპის საბჭოს წევრ 
სახელმწიფოებში 

32. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა 2000 წლის 19 იანვრის რეკომენდაციაში14 
„ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე 
ეროვნულ დონეზე კონკრეტული საქმეების ხელახალი განხილვის ან გადასინჯვის შესახებ“ 
აღნიშნა, რომ გამონაკლის შემთხვევებში, ქვეყნის შიგნით ხელისუფლების მიერ საქმის 
ხელახალი განხილვა ან გადასინჯვა სასამართლოს მიერ, სრულფასოვანი რესტიტუციის 
(restitutio in integrum) მიღწევის ყველაზე ეფექტიანი საშუალებაა.  

33. მინისტრთა კომიტეტმა კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებს მოუწოდა, გადახედონ 
ეროვნულ კანონმდებლობას იმ მიზნით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საქმის 
გადასინჯვის/ხელახალი განხილვის ადეკვატური შესაძლებლობები ისეთ შემთხვევებში, 
როდესაც ევროპული სასამართლო კონვენციის დარღვევას დაადგენს.15 რეკომენდაციის 
განმარტებით ბარათში, კომიტეტი დამატებით უთითებს, რომ მართალია, საქმეთა 
ხელახალი განხილვის ან გადასინჯვის მექანიზმი რელევანტური უმეტესად სისხლის 
სამართლის საქმეებშია, თუმცა, მსგავსი მექანიზმის შექმნა სამოქალაქო და 
ადმინისტრაციული საქმეებისთვისაც რეკომენდირებულია.16 

                                                           
14 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2000 წლის 19 იანვრის რეკომენდაცია „ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე ეროვნულ დონეზე კონკრეტული საქმეების 
ხელახალი განხილვის ან გადასინჯვის შესახებ“, ხელმისაწვდომია: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06 
15 იქვე 
16 იქვე 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06
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34. ევროპული კონვენციის არაერთმა ხელშემკვრელმა სახელმწიფომ მხედველობაში მიიღო 
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია და ამ მიზნით, ეროვნულ 
კანონმდებლობაში გაწერა როგორც სისხლის, ასევე, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ 
დავებში საქმის განახლების შესაძლებლობა.  

 

ლატვიის კანონმდებლობა 

35. ლატვიის კანონმდებლობა სისხლის და სამოქალაქო სამართალწარმოების პარალელურად, 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე ადმინისტრაციული 
სამართალწარმოების განახლების შესაძლებლობასაც ითვალისწინებს.17  

36. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის თანახმად, ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილების საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განახლების 
შესაძლებლობა ორ შემთხვევაში არსებობს: 1) იმ ორგანოს წინაშე, რომელმაც 
ადმინისტრაციული აქტი გამოსცა და 2) ეროვნული სასამართლოს წინაშე. ამავე კოდექსის 
88-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია, საკუთარი 
ინიციატივით განაახლოს ადმინისტრაციული სამართალწარმოება, თუ ეს საჭიროა 
ევროპული სასამართლოს ან/და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილების 
იმპლემენტაციისთვის. საქმის ხელახალი შეფასების დროს, ადმინისტრაციულმა ორგანომ 
მისი გადაწყვეტილება უნდა დააფუძნოს სასამართლოს მიერ საქმის ფაქტობრივი 
გარემოებების სამართლებრივ შეფასებას.18  

37. ადმინისტრაციული სასამართლოს გადაწყვეტილების ან განჩინების ძალაში შესვლის 
შემდეგ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება შესაძლებელია, განახლდეს ახლად 
გამოვლენილი გარემოებების საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 
მხარის მოთხოვნით. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 353-ე მუხლი ჩამოთვლის იმ 
საფუძვლებს, რომლის დროსაც შესაძლებელია ადმინისტრაციული საქმის წარმოების 
განახლება. ადმინისტრაციული საქმისწარმოების განახლების ერთ-ერთ ასეთ საფუძვლად 
ასევე, მითითებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილება/განჩინება.19  

 

პოლონეთის კანონმდებლობა 

38. პოლონეთში მოქმედი კანონმდებლობა მხოლოდ სისხლის და ადმინისტრაციული საქმეების 
განახლების შესაძლებლობას იძლევა.20  

39. ადმინისტრაციულ სასამართლოებში სამართალწარმოების შესახებ 2002 წლის კანონი 
იძლევა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე საქმის 
წარმოების განახლების შესაძლებლობას. კანონით განსაზღვრულია საქმის წარმოების 
განახლების ორი საფუძველი, კერძოდ: 

                                                           
17 ამონარიდები ლატვიის კანონმდებლობიდან, ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/090000168066b424 
18 იქვე 
19 იქვე  
20 ამონარიდები პოლონეთის კანონმდებლობიდან, ხელმისაწვდომია: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066b42d 

https://rm.coe.int/090000168066b424
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066b42d
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• აღნიშნული კანონის 272-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული 
საქმისწარმოების განახლება შეიძლება, ასევე იქნას მოთხოვნილი იმ შემთხვევაში, თუ 
მსგავსი საჭიროება გამომდინარეობს პოლონეთის მიერ რატიფიცირებული 
საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე მოქმედი საერთაშორისო ორგანოების 
გადაწყვეტილებიდან/განჩინებიდან.21  

• ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განახლება შეიძლება, ასევე, მოთხოვნილ 
იქნას, თუ სასამართლომ მიღებულ გადაწყვეტილებაში/განჩინებაში დაადგინა 
თანასწორი მოპყრობის პრინციპის დარღვევა.  

 

ესტონეთის კანონმდებლობა  

40. ადმინისტრაციული სამართალწარმოების განახლების შესაძლებლობა მხარის მიმართვის 
საფუძველზე ესტონეთის ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსითაც არის 
დარეგულირებული. კერძოდ, კოდექსის 240-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მე-8 პუნქტი 
ითვალისწინებს ადმინისტრაციული საქმის ხელახალი განხილვის შესაძლებლობას 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე. ნორმის თანახმად, 
განახლება შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით/განჩინებით დადგინდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით 
ან მისი დამატებითი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევა, რომელიც  
გავლენას ახდენს ადმინისტრაციულ საქმეში საკითხის გადაწყვეტაზე და განახლების გარეშე 
დამდგარი ზიანის კომპენსირება შეუძლებელი იქნება.22  

 

უკრაინის კანონმდებლობა 

41. უკრაინის ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ 
საქმეზე სასამართლოს გადაწყვეტილების განახლების საფუძვლებს. კოდექსის 237-ე 
მუხლის 1-ლი ნაწილის მეორე პუნქტში ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 
განახლების ერთ-ერთ საფუძვლად მითითებულია უკრაინის მხრიდან ეროვნული 
სამართალწარმოების პროცესში საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევის დადგენა 
საერთაშორისო სასამართლოების მიერ.23  

 

4.3. ზოგადი ღონისძიების გატარების საჭიროება 
42. როგორც საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარეობს, კანონმდებლობის 

დანაწესის მიუხედავად, სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმის გადასინჯვა ეროვნულ დონეზე 
შესაძლებელი გახდა, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. თუმცა, უზენაესი სასამართლოს 
აღნიშნული გადაწყვეტილება არ ცვლის კანონმდებლობით დაწესებულ პირდაპირ 
აკრძალვას ადმინისტრაციული დავის განახლებასთან დაკავშირებით. პირიქით, 

                                                           
21 ამონარიდები პოლონეთის კანონმდებლობიდან.     
22 ესტონეთის ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი, მუხლი 240 (2 (8)), ხელმისაწვდომია: 
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527012014001/consolide      
23 უკრაინის ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი, მუხლი 237 (1(2)), ხელმისაწვდომია: 
https://www.legislationline.org/download/id/5488/file/Ukraine_Code%20of%20Administrative%20Procedure_election_
causes_2012_en.pdf   

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/527012014001/consolide
https://www.legislationline.org/download/id/5488/file/Ukraine_Code%20of%20Administrative%20Procedure_election_causes_2012_en.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/5488/file/Ukraine_Code%20of%20Administrative%20Procedure_election_causes_2012_en.pdf
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სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმეზე ეროვნულ დონეზე განახლებული პროცესი და მისი 
მიმდინარეობა ადასტურებს, რომ ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში არსებული 
რეგულაცია შეცვლას და დახვეწას საჭიროებს, რომელიც მხარეს შესაძლებლობას მისცემს, 
ადმინისტრაციული დავის დროს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოითხოვოს 
საქმის განახლება ადმინისტრაციულ სასამართლოში არა კანონის დანაწესის გვერდის 
ავლით, არამედ კანონში არსებული ნორმის საფუძველზე.  

43. სამწუხაროდ, 2010 წელს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 342 მუხლის დამატების 
დროს კანონპროექტის განმარტებით ბარათში არ იყო მითითებული, თუ რით იყო 
განპირობებული მსგავსი შეზღუდვის შემოღება და რა იყო შეზღუდვის გამამართლებელი 
ლეგიტიმური საფუძველი.24 ამგვარად, ამ ნორმის მიზანსა და შინაარსზე მხოლოდ 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 22 თებერვლის განჩინებაში გაკეთებული 
განმარტებით შეიძლება, ვიხელმძღვანელოთ. აღნიშნული ნორმის არსებობას უზენაესი 
სასამართლო იმ საფუძვლით ხსნის, რომ სახელმწიფო დაცული იყოს ერთი და იგივე საქმეზე 
კომპენსაციის ორჯერ გადახდისგან. თუმცა, აღნიშნული არგუმენტი არ არის საფუძვლიანი 
განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მომჩივნის მიმართვის შემთხვევაშიც, 
ეროვნულ სასამართლოს შეუძლია, იმსჯელოს ამ საკითხზე და სწორედ ამ არგუმენტზე 
მითითებით არ დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც ერთი და იგივე ქმედებისთვის 
ორჯერ ზიანის ანაზღაურებას გულისხმობს. შესაბამისად, აღნიშნული არგუმენტი ვერ 
გაამართლებს მომჩივნისთვის სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობის უფლების 
შეზღუდვას და არ შეიძლება, მიჩნეულ იქნას აკრძალვის ლეგიტიმურ საფუძვლად.  

44. რაც შეეხება უზენაესი სასამართლოს მიერ მითითებულ მეორე არგუმენტს, რომელიც 
ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედების თანმდევი შედეგების სტაბილურობის, ორგანოს 
ქმედებების მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის ჩამოყალიბების უზრუნველყოფას მოიცავს, 
აღნიშნული არგუმენტი ასევე, უსაფუძვლოა. როგორც ზემოთ იყო მითითებული, 
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს კონკრეტული გარემოებების 
საფუძველზე დავის განახლების შესაძლებლობას. ამიტომ გაუგებარია, თუ სხვა 
გარემოებების არსებობის დროს დავის განახლება არ იწვევს ადმინისტრაციული ორგანოს 
ქმედების სტაბილურობის დარღვევას და საზოგადოებრივი ნდობის დაზიანებას, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებამ თუ განჩინებამ როგორ შეიძლება, 
გამოიწვიოს აღნიშნული. პირიქით, ამ აკრძალვის არსებობის პირობებში უფრო მაღალია 
ადმინისტრაციული ორგანოებისადმი საზოგადოებრივი ნდობის შემცირების რისკი. ამ 
მიდგომას აღიარებს მინისტრთა კომიტეტიც მის რეკომენდაციაში, რომელიც უთითებს, რომ 
სამოქალაქო დავების ხელახლა განახლებამ შეიძლება, პრობლემები შეუქმნას მესამე მხარეს, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც მათ კეთილსინდისიერად შეიძინეს უფლებები, 
თუმცა, კომიტეტი აღნიშნავს, რომ ეს არ უნდა გახდეს განახლებაზე უარის თქმის 
საფუძველი, რადგან ეს პრობლემა ისედაც უკვე არსებობს ნებისმიერ ქვეყანაში იმ შიდა 
წესების გამოყენების დროს, რომელიც საქმის ხელახალ განხილვას ეხება.25  

                                                           
24 2010 წლის 12 თებერვლის კანონპროექტი საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში 
ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე, ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/#law-drafting/7573 
25 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 2000 წლის 19 იანვრის რეკომენდაცია „ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე ეროვნულ დონეზე კონკრეტული საქმეების 
ხელახალი განხილვის ან გადასინჯვის შესახებ“.  

https://info.parliament.ge/#law-drafting/7573
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45. მინისტრთა კომიტეტის 2002 წლის რეკომენდაცია, ასევე, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობაც 
ადასტურებს, რომ მნიშვნელოვანია, კანონმდებლობა გარკვეულ შემთხვევებში 
ითვალისწინებდეს ადმინისტრაციული საქმის განახლების საშუალებასაც. ამას ადასტურებს 
თავად ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაც. საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილ საქმეში 
ხიზანიშვილი და კანდელაკი საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც თბილისის მერიის 
მხრიდან მომჩივნის საკუთრების უფლების დარღვევას შეეხებოდა, ევროპულმა 
სასამართლომ აღნიშნა, რომ „ეროვნულ დონეზე პროცესის განახლება და საკითხის იმ 
პრინციპების გათვალისწინებით განხილვა, რაც იდენტიფიცირებულ იქნა ამ 
გადაწყვეტილებაში, წარმოადგენს ანაზღაურების მიკუთვნების ყველაზე უფრო შესაფერის 
გზას.“26 შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ადმინისტრაციული დავების 
განახლება სრულფასოვანი რესტიტუციის მიღწევის ყველაზე ეფექტიანი საშუალებაა. 

46. ხიზანიშვილი და კანდელაკის საქმე დამატებით ადასტურებს, რომ ევროპული 
სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი სხვა გადაწყვეტილების 
საფუძველზეც, ეროვნულმა სასამართლოებმა კანონით განსაზღვრული აკრძალვის 
მიუხედავად უნდა იმსჯელონ, მინიმუმ კომპენსაციის მიკუთვნების მოთხოვნით 
ადმინისტრაციული საქმის განახლების საჭიროებაზე.  ამავდროულად, თუ ეროვნული 
სასამართლო სხვა საქმეებშიც სარიშვილი-ბოლქვაძის საქმეში დადგენილ მიდგომას 
გამოიყენებს და 342-ე მუხლით განსაზღვრული აკრძალვის მიუხედავად, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე/განჩინებაზე დაყრდნობით 
განაახლებს საქმეს, მაშინ ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში არსებული დანაწესი 
საერთოდ საფუძველს კარგავს და დამატებით მისი გადახედვის საჭიროებას ადასტურებს. 

47. ამგვარად, მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 342 
მუხლში ცვლილების შეტანა, რომელიც მომჩივანს კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში ადმინისტრაციული საქმის განახლების შესაძლებლობას მისცემს.  

 

V. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობის ხარვეზები  

48. დღეს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტო საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მათ შორის, ახორციელებს 
ფიზიკური და იურიდიული პირების სამედიცინო, საექიმო, საქმიანობის სახელმწიფო 
რეგულირებას. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად, სააგენტოს კომპეტენციას მიეკუთვნება 
იურიდიული და ფიზიკური პირების მიერ, პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო 
დახმარების ხარისხის კონტროლი.27 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის 
რეგულირების სააგენტოს 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშის თანახმად, სააგენტომ 
გეგმიური და არაგეგმიური რევიზია/კონტროლი განახორციელა გარკვეულ 
დაწესებულებებში.28 თუმცა, როგორც სააგენტოს დებულებიდან იკვეთება, ეს უკანასკნელი 

                                                           
26 ხიზანიშვილი და კანდელაკი საქართველოს წინააღმდეგ, საჩივარი 25601/12, 2019 წლის 17 დეკემბრის 
გადაწყვეტილება 
27ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/35Sl96X [09.05.2020]; 
28 „სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს 2019 წლის საქმიანობის 
ანგარიში“, ხელმისაწვდომია: http://rama.moh.gov.ge/geo/attachment/418/2019-tseli, [09.05.2020]. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2225601/12%22%5D%7D
https://bit.ly/35Sl96X
http://rama.moh.gov.ge/geo/attachment/418/2019-tseli
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სამედიცინო დაწესებულებებში უშუალოდ ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო 
პროგრამ(ებ)ის შემოწმება/რევიზიას ახორციელებს. 

49. შესაბამისად, სააგენტოს საქმიანობის კუთხით, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ის 
ფაქტი, რომ სააგენტო კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში გაწეული სამედიცინო 
დახმარების ხარისხის კონტროლს მხოლოდ პირთა მიმართვის შემთხვევაში ახორციელებს 
და არა პროაქტიულად, თავისი ინიციატივით. ამ პირობებში, მოქმედი სააგენტო ვერ 
ჩაითვლება ეფექტიან მექანიზმად, რომელიც პაციენტების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
სათანადო დაცვას უზრუნველყოფს.  

 

VI. რეკომენდაციები 

50. საქმეზე სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილების ეფექტიანად აღსასრულებლად, საიას მნიშვნელოვნად მიაჩნია, 
სახელმწიფოს შესაბამისი ორგანოების მიერ დამატებით მოხდეს შემდეგი ზოგადი 
ღონისძიებების გატარება:  

• ცვლილება შევიდეს ეროვნულ კანონმდებლობაში, რომლითაც გარდაცვლილის 
ახლო ნათესავს კანონის საფუძველზე მიეცემა დაზარალებულის გარდაცვალებით 
გამოწვეული მორალური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება; 

• გადაიხედოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 342 მუხლი მასში შესაბამისი 
ცვლილების შეტანის მიზნით, რომელიც მომჩივანს კანონით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში ადმინისტრაციული საქმის განახლების შესაძლებლობას მისცემს; 

• სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო აღიჭურვოს 
კერძო სამედიცინო დაწესებულებების პროაქტიულად, გარკვეული 
პერიოდულობით შემოწმების უფლებამოსილებით.  

 


	შესავალი
	I. საქმის სარიშვილი-ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ (საჩივარი №58240/08, 2018 წლის 19 ივლისის გადაწყვეტილება) მოკლე მიმოხილვა
	II. ინფორმაცია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზოგადი ღონისძიებების შესახებ
	2.1. მინისტრთა კომიტეტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაცია
	2.2. საქართველოს პარლამენტის წინაშე წარდგენილი ინფორმაცია

	III. ახლო ნათესავის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური ზიანისთვის კომპენსაციის მინიჭების საკითხი
	3.1. მოქმედი კანონმდებლობა
	3.2. ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკა
	3.3. დამატებითი ზოგადი ღონისძიების გატარების აუცილებლობა

	IV. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება
	4.1. მოქმედი კანონმდებლობა
	4.2. ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილების/განჩინების საფუძველზე ადმინისტრაციულ საქმეებზე წარმოების განახლების არსებული მექანიზმები ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში
	4.3. ზოგადი ღონისძიების გატარების საჭიროება

	V. სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს საქმიანობის ხარვეზები
	VI. რეკომენდაციები

