
1 
 

 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ალტერნატიული მოსაზრებები საქმეებზე 

 

 

 

 

 

გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 40009/12) 

ზურაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ (№ 52168/12) 

შპს სტუდია მაესტრო და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 22318/10) 

ბექაური და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 312/10) 

მენაბდე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 4731/10) 

თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 64987/14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების / განჩინებების 
აღსრულების შესახებ 

 

 

 

 

 

 

 

 

მაისი, 2020 



2 
 

სარჩევი  

შესავალი ..................................................................................................................................................... 3 

I. გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 40009/12, 27.06.2019) ......................................................... 3 

1.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ............................................................................................... 3 

1.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია ........................ 3 

1.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები ............. 4 

II. ზურაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ (№ 52168/12) .................................................................... 5 

2.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ............................................................................................... 5 

2.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია ........................ 6 

2.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები ............. 6 

III. შპს სტუდია მაესტრო და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, საჩივარი № 22318/10, ბექაური 
და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, საჩივარი №312/10 და მენაბდე საქართველოს 
წინააღმდეგ, საჩივარი №4731/10 - ე.წ. 15 ივნისის საქმეები ................................................................ 7 

3.1. საქმეების ფაქტობრივი გარემოებები ......................................................................................... 7 

3.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია ........................ 8 

3.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები ............. 8 

IV. თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ საჩივარი № 64987/14 ........................... 9 

4.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები ............................................................................................... 9 

4.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია ...................... 10 

4.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები ........... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

შესავალი 

1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (შემდგომში - საია) წინამდებარე 
ალტერნატიული მოსაზრებები ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 6 
ინდივიდუალურ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების აღსრულების 
მდგომარეობას შეეხება. აღნიშნულ დოკუმენტში საია აფასებს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილებების/განჩინებების გამოტანიდან დღემდე მათი 
აღსრულების მიზნით გატარებულ ინდივიდუალურ ღონისძიებებს და დამატებით, 
მიუთითებს იმ ინდივიდუალურ ზომებზე, რომელთა გატარებაც, ჩვენი აზრით, 
აუცილებელია გადაწყვეტილებებისა და განჩინებების ეფექტიანად აღსასრულებლად.  

 

I. გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ (№ 40009/12) 

1.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

2. საქმე1 ეხება 2011 წლის 26 მაისს ე.წ. ყინწვისის სპეცოპერაციის დროს 24 კაციანი ჯგუფის, 
მათ შორის მომჩივნის, ნიკოლოზ გოგუაძის დაკავებას შეიარაღებული ამბოხის 
ბრალდებით. დაკავების შემდეგ, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა 
დაკავებულები ჯერ ქარელის, ხოლო შემდეგ თბილისის პოლიციის განყოფილებაში 
გადაიყვანეს. ორივე განყოფილებაში მომჩივნის მიმართ განხორციელდა ფიზიკური 
ძალადობა და ფსიქოლოგიური ზეწოლა მისი დასჯისა და მისგან აღიარებითი ჩვენების 
მოპოვების მიზნით. აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება 2011 წელს დაიწყო და დღემდე 
გრძელდება.  

3. 2019 წლის 27 ივნისს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნულ საქმეზე 
გადაწყვეტილება გამოიტანა. გადაწყვეტილებით, სასამართლომ ევროპული კონვენციის 
მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) არსებითი და პროცედურული ნაწილების დარღვევა 
დაადგინა. სასამართლოს განმარტებით, საქმეში არსებული ობიექტური 
მტკიცებულებებით დასტურდებოდა, რომ 2011 წლის 26-27 მაისს მომჩივანს 
ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ ყოფნისას მიაყენეს მრავალი სახის დაზიანება სახისა და 
ტანის არეში, რომელიც მას დაკავებამდე არ ჰქონდა. ამასთან, სასამართლოს განმარტებით, 
გამოძიება, რომელიც 2011 წლის ივნისში დაიწყო, თითქმის 8 წლის შემდეგ კვლავ 
უშედეგოდ გრძელდებოდა.  

1.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია  

4. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტში წარადგინა 
ინფორმაცია გოგუაძის საქმის აღსასრულებლად გატარებული ინდივიდუალური 
ღონისძიებების შესახებ.2 ანგარიშის თანახმად, გამოძიებას 2016 წლიდან საქართველოს 
გენერალური პროკურატურა აწარმოებდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 333-
ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით 

                                                           
1 გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ, № 40009/12, 27.06.2019, ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193997  
2 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო, 2020, ხელმისაწვდომია: https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249, [21.05.2020]; 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193997
https://info.parliament.ge/#law-drafting/20249
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მიმდინარეობდა. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ გამოძიების ფარგლებში პროკურატურას 
ჩატარებული აქვს რამდენიმე საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის, გამოკითხული ჰყავს 
მოწმეები და სხვადასხვა უწყებებიდან გამოთხოვილი აქვს ინფორმაცია, რომელთა 
დამუშავება, სამინისტროს განცხადებით, დღემდე გრძელდება. 2019 წლის 24 აპრილს 
პროკურატურამ ასევე მიიღო სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა სხეულის 
დაზიანების შესახებ, რომლითაც მომჩივნის სხეულზე დაზიანების არსებობა 
დასტურდება. როგორც ანგარიშიდან იკვეთება, 1 წელზე მეტია პროკურატურა 
ახორციელებს სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრების დემოგრაფიული 
მონაცემების, შემავალი და გამავალი ზარების დეტალური ამონაწერების, სატელეფონო 
ანძების ადგილმდებარეობის ამსახველი ინფორმაციის და სატელეფონო ანძებზე 
ფიქსირებული სატელეფონო კავშირების ამსახველი ინფორმაციის დათვალიერებას, 
დამუშავებასა და ურთიერთშედარებას. 

5. ანგარიშში იუსტიციის სამინისტრო ასევე აღნიშნავს, რომ „საგამოძიებო ორგანო 
აგრძელებს კომუნიკაციას მომჩივანსა და მის ადვოკატთან, რომელთაც კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ ფარგლებში, მიეწოდებათ სრული ინფორმაცია გამოძიების 
მიმდინარეობის, მისი შედეგებისა და დაგეგმილი მოქმედებების შესახებ (ადვოკატთან 
უკანასკნელი შეხვედრა გაიმართა - 2019 წლის 3 ოქტომბერს).“3 

 

1.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები  

6. მისასალმებელია, რომ გოგუაძის მიმართ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის 
ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიერ გარკვეული 
საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება. თუმცა, კვლავ პრობლემურია გამოძიების 
ვადის გონივრულობა. კერძოდ, არასათანადო მოპყრობის ფაქტის გამოძიებიდან დღემდე 
9 წელი წავიდა, უშუალოდ გენერალური პროკურატურა საქმეს 4 წელია იძიებს. 
მიუხედავად ამისა, დღემდე არ მომხდარა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგელობის 
გამოკვეთა. დროის გასვლასთან ერთად უფრო რთული ხდება მტკიცებულებების 
მოპოვება. 2019 წლის სექტემბრის გადაწყვეტილებაში მინისტრთა კომიტეტმა ხაზი გაუსვა, 
რომ კრიტიკული მნიშვნელობისაა საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან გამოძიების 
დროული განახლება და წარმოება. კომიტეტმა ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული 
განსაკუთრებით აქტუალური იყო იმ ახალ საქმეებში (მაგალითისთვის გოგუაძის საქმეში), 
რომელიც შედარებით ახალ დარღვევებზე მიუთითებდა.  

7. გარდა ამისა, პრობლემურია მიმდინარე გამოძიების კვალიფიკაცია. კერძოდ, 
საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის 2017 წლის 19 ივლისის 
დადგენილების თანახმად, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 333 (3) (ბ) მუხლით 
გაგრძელდა. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გოგუაძის მიმართ ჩადენილი ქმედების არასწორ 
კვალიფიკაციას წარმოადგენს შემდეგი მიზეზების გამო: გოგუაძის მიერ საგამოძიებო 
ორგანოებისთვის მიცემული არაერთი ახსნა-განმარტება დეტალურად ასახავს მის მიმართ 
განხორციელებულ ქმედებას, რომელიც მისი ინტენსივობით, სიმძიმით, ხარისხითა და 
მიზნით უტოლდება წამებას. შესაბამისად გოგუაძის მიმართ ჩადენილი ქმედებები უნდა 

                                                           
3 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო, 2020. 
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დაკვალიფიცირდეს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 მუხლით (წამება). მოცემული 
მუხლი წარმოადგენს სპეციალურ მუხლს და არასათანადო მოპყრობის (ქმედების 
სიმძიმის, ხარისხისა და ინტენსივობის გათვალისწინებით) შემთხვევაში ქმედება უნდა 
დაკვალიფიცირდეს სწორედ აღნიშნული მუხლით და არა ისეთი ზოგადი მუხლით 
როგორიცაა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, შეიცვალოს გამოძიების კვალიფიკაცია და გამოძიება გაგრძელდეს 
სისხლის სამართლის კოდექსის 1441-ე მუხლით. აღნიშნული მოთხოვნით საიამ 
საგამოძიებო ორგანოებს ჯერ კიდევ 2018 წლის ივლისში, მაგრამ დღემდე რაიმე პასუხი არ 
მიგვიღია. 

8. მოთხოვნის მიუხედავად მომჩივანს დღემდე არ აქვს მინიჭებული დაზარალებულის 
სტატუსი, შესაბამისად, ვერ სარგებლობს დაზარალებულისთვის კანონმდებლობით 
მინიჭებული უფლებებით, მათ შორის, არ აქვს სისხლის სამართლის საქმის მასალების 
გაცნობის უფლება. მასალების გაცნობის გარეშე შეუძლებელია გამოძიების ეფექტიანობის 
სათანადო შეფასება, მათ შორის იმ საკითხის გადამოწმება, რამდენად სრული ინფორმაცია 
მიეწოდებათ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მსხვერპლს და მის ადვოკატს. 
დამატებით, ზეპირი გასაუბრების ფარგლებში მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, 
მსხვერპლისთვის შეუძლებელია ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების საკმარისობა 
შეაფასოს ან/და დამატებით კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება 
შესთავაზოს პროკურატურას. ამ პირობებში, ასევე, შეუძლებელია იმ საკითხის შეფასება, 
რა მოცულობისაა მიღებული ინფორმაციები და რამდენად საჭიროა 1 წელზე მეტი დრო 
მიღებული ინფორმაციების დათვალიერების, დამუშავებისა და 
ურთიერთშედარებისთვის. შესაბამისად, გამომძიებელთან შეხვედრა და მასთან ზეპირი 
გასაუბრება არ არის საკმარისი დაზარალებულისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული 
უფლებებით სრულყოფილად სარგებლობისთვის და ზეპირი გასაუბრება ვერ 
გაუტოლდება იმ უფლებებს, რაც მსხვერპლს სტატუსის მინიჭების შემდეგ ეძლევა.  

 

II. ზურაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ (№ 52168/12) 

2.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

9. საქმე4 ეხება 2011 წლის 26 მაისს შაქრია ზურაშვილის დაკავების დროს და შემდგომ შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამმართველოში სამართალდამცავი ორგანოს 
წარმომადგენლების მიერ მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის განხორციელებას. 
აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება 2011 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება.  

10. 2016 წელს აღნიშნულ საქმეზე სახელმწიფომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოში ცალმხრივი დეკლარაცია წარადგინა, რომლითაც მომჩივნის მიმართ 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 (წამების აკრძალვა) მუხლის 
მატერიალური და პროცედურული ნაწილის დარღვევა აღიარა და დამატებით ეროვნულ 
დონეზე ეფექტიანი გამოძიების ჩატარების ვალდებულება აიღო. 2017 წლის 19 სექტემბერს 
წარდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე სასამართლომ საქმე განსახილველ საქმეთა 
სიიდან ამორიცხა. 

                                                           
4 ზურაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, № 52168/12, 19.09.2017, ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178096  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-178096
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2.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია 

11. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტში ინფორმაცია ასევე 
ზურაშვილის საქმის აღსასრულებლად გატარებული ინდივიდუალური ღონისძიებების 
შესახებ წარადგინა.5 ანგარიშის თანახმად, 2017 წლის 8 დეკემბერს შაქრია ზურაშვილის 
მიმართ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობის ფაქტზე მიმდინარე სისხლის 
სამართლის საქმე გამოსაძიებლად საქართველოს გენერალური პროკურატურის 
საგამოძიებო ნაწილს გადაეცა, ხოლო 2020 წლის 28 იანვარს საქმე საქართველოს 
გენერალური პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების 
გამოძიების დეპარტამენტს გადაუგზავნეს შემდგომი გამოძიების მიზნით.  

12. იუსტიციის სამინისტრო ანგარიშში ასევე, უთითებს, რომ გენერალური პროკურატურის 
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების 
დეპარტამენტისთვის საქმის გადაცემა მომჩივნის ადვოკატის მოთხოვნის საფუძველზე 
მოხდა. წარდგენილი ინფორმაციის თანახმად, ამ ეტაპზე საგამოძიებო მოქმედებების 
ჩატარება გრძელდება.  

2.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

13. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე გამოძიება გარკვეული უმოქმედობით 
ხასიათდება. კერძოდ, 2018 წლის აგვისტოდან 2020 წლის იანვრამდე გენერალური 
პროკურატურის მიერ არ ჩატარებულა რაიმე სახის საგამოძიებო მოქმედება. საგამოძიებო 
ორგანოების უმოქმედობა ასეთი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში არ შეესაბამება 
ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტებს. გარდა ამისა, 2019 წლის ოქტომბერში ადვოკატის 
მიერ საქმის მასალების გაცნობის შედეგად გამოიკვეთა, რომ გამოძიების ფარგლებში 
აუცილებელი საგამოძიებო მოქმედებები დღემდე არ ჩატარებულა. მათ შორის, დღემდე არ 
დაკითხულან მნიშვნელოვანი მოწმეები და არ მომხდარა სხვადასხვა უწყებებიდან 
სათანადო ინფორმაციების გამოთხოვა და გაანალიზება. შესაბამისად, ევროპული 
სასამართლოს წინაშე აღებული ვალდებულების მიუხედავად, საგამოძიებო ორგანოების 
მიერ ეროვნულ დონეზე არ ხდება ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება.  

14. დამატებით, უნდა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 20 იანვრის განცხადებით საიას ადვოკატმა 
მოითხოვა საქმის გენერალური პროკურატურის გენერალური ინსპექციისთვის გადაცემა. 
აღნიშნული მოთხოვნა განპირობებული იყო შემდეგი ფაქტორით: პირი, რომელმაც 
სავარაუდოდ ზეწოლა განახორციელა შაქრია ზურაშვილის მიმართ, საქართველოს 
გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მუშაობს. საქართველოს 
გენერალური პროკურატურის გენერალური ინსპექციის დებულების მე-2 მუხლის ე) 
პუნქტის თანახმად, პროკურატურის მუშაკების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს 
გენერალური ინსპექცია იძიებს. სწორედ აღნიშნული დებულების საფუძველზე 
ვითხოვდით საქმის გენერალური ინსპექციისთვის გადაცემას, თუმცა, ეს მოთხოვნა ამ 
ეტაპზე არ შესრულებულა. საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ გენერალური პროკურატურის 
საგამოძიებო ნაწილი საქმეს 2017 წლის 8 დეკემბრიდან 2020 წლის იანვრამდე იძიებდა. 
აღნიშნული დროის განმავლობაში მუდმივად არსებობდა ინტერესთა კონფლიქტი, რაც 

                                                           
5 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო, 2020. 
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საგამოძიებო ნაწილის გამომძიებლებმა და მათმა ხელმძღვანელმა პირებმა იცოდნენ ან 
უნდა სცოდნოდათ. თუმცა, საგამოძიებო ნაწილს თავისივე ინიციატივით 
დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გამოძიების წარმოების მიზნით, საქმე გენერალური 
ინსპექციისთვის არ გადაუცია.  

15. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტით, 
როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს საჯარო მოხელეების მიერ წამების ან არასათანადო 
მოპყრობის განხორციელების თაობაზე, მნიშვნელოვანია, ხსენებული პირებისთვის 
უფლებამოსილების შეჩერება, იმის მიუხედავად, არის თუ არა მათ მიმართ 
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებული.6 ამ მიდგომას ასევე ამყარებს 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის (CAT) 
დასკვნები და რეკომენდაციები,7 რომლის თანახმადაც, კომიტეტი სახელმწიფოებს 
მოუწოდებს, წამებისა და არასათანადო მოპყრობის საქმეებზე გამოძიების 
მიმდინარეობისას შესაბამის საჯარო მოხელეებს შეუჩეროს უფლებამოსილება. 
შესაბამისად, წერილით ვითხოვდით უფლებამოსილების შეჩერებას იმ პირისთვის, 
რომელმაც სავარაუდოდ დანაშაული ჩაიდინა შაქრია ზურაშვილის მიმართ და რომელიც 
დღემდე პროკურატურაში მუშაობს. თუმცა, აღნიშნულ მოთხოვნაზე პასუხი ამ დრომდე 
არ მიგვიღია. შესაბამისად, გვაქვს საფუძველი, ვივარაუდოთ, რომ ადვოკატის ეს მოთხოვნა 
შეუსრულებელი დარჩა და გენერალურმა პროკურატურამ ამ პირს უფლებამოსილება ამ 
დრომდე არ შეუჩერა.  

 

III. შპს სტუდია მაესტრო და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 22318/10), ბექაური და სხვები 
საქართველოს წინააღმდეგ (№312/10) და მენაბდე საქართველოს წინააღმდეგ (№4731/10) - ე.წ. 15 
ივნისის საქმეები  

3.1. საქმეების ფაქტობრივი გარემოებები 

16. აღნიშნული საქმეები8 შეეხება 2009 წლის 15 ივნისს მშვიდობიანი აქციის დარბევის 
შედეგად აქციის მონაწილეების, სახალხო დამცველის წარმომადგენლის და 
ჟურნალისტების მიმართ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მიერ 
არასათანადო მოპყრობის განხორციელებას, ისევე როგორც ჟურნალისტური საქმიანობის 
ხელშეშლას და აქციის მონაწილეთა შეკრების უფლების დარღვევას. მათ მიმართ 
განხორციელებულ დარღვევებთან დაკავშირებით გამოძიება 2009 წელსვე დაიწყო, 
გამოძიება დღემდე გრძელდება.  

17. აქციის მონაწილეების, ჟურნალისტების და სახალხო დამცველის წარმომადგენლის 
მიმართ ჩადენილ დარღვევებთან დაკავშირებით მომჩივნებმა სამი ინდივიდუალური 
საჩივრით მიმართეს ევროპულ სასამართლოს. სამივე საქმეზე სახელმწიფომ ცალმხრივი 

                                                           
6 Paduret v. Moldova, no. 33134/03, 05.01.2010, § 73. 
7 Conclusions and Recommendations of the United Nations Committee against Torture: Turkey, 27 May 2003, 
CAT/C/CR/30/5; 
8 შპს სტუდია მაესტრო და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, № 22318/10, 30.06.2015, ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156544, ბექაური და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, №312/10, 
15.09.2015, ხელმისაწვდომია: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157942 და მენაბდე საქართველოს 
წინააღმდეგ, №4731/10, 13.10.2015, ხელმისაწვდომია: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158653  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156544
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157942
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-158653
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დეკლარაცია წარადგინა. დეკლარაციით სახელმწიფომ მომჩივნების მიმართ უფლებების 
დარღვევის ფაქტი აღიარა და დამატებით, ზემოაღნიშნულ ინციდენტზე ეფექტიანი 
გამოძიების ჩატარების ვალდებულება აიღო. საქმე შპს სტუდია მაესტრო და სხვები 
საქართველოს წინააღმდეგ ევროპულმა სასამართლომ 2015 წლის 30 ივნისის განჩინებით 
ამორიცხა, საქმე ბექაური და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ 2015 წლის 15 სექტემბერს, 
საქმე მენაბდე საქართველოს წინააღმდეგ კი 2015 წლის 13 ოქტომბერს.  

3.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია  

18. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი 
ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას ე.წ. 15 ივნისის საქმეებზე გატარებული ინდივიდუალური 
ღონისძიებების შესახებ.9 ანგარიშის თანახმად, გამოძიება მიმდინარეობს სსკ-ის 333-ე 
მუხლის მესამე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, შსს-ს თანამშრომლების მიერ ძალადობის 
გამოყენებით სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. 2015-2018 
წლებში გარკვეული სახის საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. დამატებით ანგარიშში 
მითითებულია, რომ საქმეზე ფაქტობრივად ამოწურული იყო საგამოძიებო და საპროცესო 
მოქმედებები, შესაბამისად, უნდა მომხდარიყო გამოძიების შედეგად მოპოვებული 
მტკიცებულებების სამართლებრივი შეფასება და კონკრეტული პირების მიმართ 
შემაჯამებელი სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღება. 

3.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

19. აღსანიშნავია, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი 
ანგარიში მეტწილად ასახავს 2015-2018 წლებში ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებს. 
2019 წელს ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ანგარიშში არ არის 
ინფორმაცია ასახული. აღნიშნული გარემოება აჩენს ეჭვს, რომ 2019 წლის განმავლობაში 
სისხლის სამართლის საქმეზე საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარებულა. მართალია, 
სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია მიუთითებს, რომ თითქმის ყველა 
საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა და ამჟამად საგამოძიებო ორგანოები შემაჯამებელი 
გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე არიან. თუმცა, გაურკვეველია, 2019 წლიდან დღემდე 
რატომ არ მოხდა არსებული მტკიცებულებების შეფასება და შესაბამისი გადაწყვეტილების 
მიღება და რატომ ხდება გამოძიების დამატებით გაჭიანურება.  

20. გარდა ამისა, პრობლემურია მიმდინარე გამოძიების კვალიფიკაცია. კერძოდ, ამ ეტაპზე 
გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 333 (3) (ბ) მუხლის თანახმად. 
აღნიშნული წარმოადგენს მსხვერპლების მიმართ ჩადენილი ქმედების არასწორ 
კვალიფიკაციას შემდეგი მიზეზების გამო: მათ მიმართ ჩადენილი ქმედებები უტოლდება 
სისხლის სამართლის კოდექსის 1441 ან 1443 მუხლით გათვალისწინებულ ქმედებას - 
წამებას ან/და არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას. მოცემული მუხლები 
წარმოადგენს სპეციალურ მუხლებს და არასათანადო მოპყრობის (ქმედების სიმძიმის, 
ხარისხისა და ინტენსივობის გათვალისწინებით) შემთხვევაში ქმედება უნდა 
დაკვალიფიცირდეს სწორედ აღნიშნულიდან რომელიმე მუხლით და არა ისეთი ზოგადი 
მუხლით, როგორიცაა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მითუმეტეს იმ 

                                                           
9 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო, 2020. 
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გარემოების გათვალისწინებით, რომ წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში 
არ ვრცელდება ხანდაზმულობის ვადები. ასევე, ამ მუხლებით პირის ბრალდების 
შემთხვევაში, მასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმება დაუშვებელი იქნება. მსგავსი 
შეზღუდვები არ არსებობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით 
პირის ბრალდების შემთხვევაში. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მოხდეს საქმის 
კვალიფიკაციის შეცვლა.  

21. დამატებით, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე შთაბეჭდილება რჩება, რომ 
გენერალური პროკურატურის მიერ ამ დრომდე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების 
მიზანს წარმოადგენს არა მაღალი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის დადგენა, 
რომლებმაც რეალურად დაგეგმეს ამ აქციის დაშლა, მონაწილეთა ცემა და დაკავება, არამედ 
რიგითი ამსრულებელი პოლიციელების პასუხისგებაში მიცემა. რა თქმა უნდა, დაბალი 
რანგის პოლიციელთა პასუხისმგებლობის გამოკვეთაც ასევე მნიშვნელოვანია მათი 
მხრიდან დანაშაულის ჩადენის დადასტურების შემთხვევაში, თუმცა, მათი დასჯის 
პარალელურად აუცილებელია კონკრეტულად იმ მაღალჩინოსნების ბრალეულობის 
დადგენა, რომლებმაც უკანონო ბრძანება გასცეს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, 
საგამოძიებო ორგანოთა ქმედებები ისევე როგორც არსებული მტკიცებულებების შეფასება 
მიმართული იყოს მაღალი თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის დასადგენად.  

22. ამავდროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ საიამ 2018 წლის 24 აგვისტოს, 2019 წლის 17 ივნისს 
და 2019 წლის 20 ნოემბერს განცხადებით მიმართა საქართველოს გენერალურ 
პროკურატურას და მოითხოვა ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. თუმცა, 
ამ წერილებზე ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. აღნიშნული დამატებით მიუთითებს, რომ 
დაზარალებულები ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტების 
საწინააღმდეგოდ, არ არიან ეფექტიანად ჩართული მიმდინარე გამოძიების პროცესში და 
ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან.  

 

IV. თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (№ 64987/14) 

4.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

23. საქმე10 შეეხება 2011 წლის 30 აპრილს სასჯელაღსრულების #6 დაწესებულებაში პატიმრის, 
კახაბერ თედლიაშვილის გარდაცვალების ფაქტს. ამავე დაწესებულების თანამშრომლებმა 
იგი სამარტოო საკანში ჩამომხრჩვალი იპოვეს. #6 დაწესებულებაში ყოფნის პერიოდში კ. 
თედლიაშვილი სისტემატურად განიცდიდა არასათანადო მოპყრობასა და მუქარას ციხის 
თანამშრომლების მხრიდან. კ. თედლიაშვილი თავის წერილებში, რომელთა ადრესატები 
შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები იყვნენ, პირდაპირ ამხელდა #6 დაწესებულების 
რამდენიმე თანამშრომელს მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაში და მისი 
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დასაცავად რელევანტური უწყებებიდან სათანადო 
ზომების მიღებას ითხოვდა.   

24. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 
ცალმხრივი დეკლარაცია წარადგინა, რომლითაც კონვენციის მე-2 მუხლის 
პროცედურული ნაწილის დარღვევა აღიარა და კახაბერ თედლიაშვილის გარდაცვალების 

                                                           
10 თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, № 64987/14, 3.04.2015, ხელმისაწვდომია: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159582  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159582
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ფაქტზე ეფექტიანი გამოძიების ჩატარების ვალდებულება აიღო. წარდგენილი 
დეკლარაციის საფუძველზე, ევროპულმა სასამართლომ 2015 წლის 24 ნოემბრის 
განჩინებით საჩივარი განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა.  

4.2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია  

25. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქართვლოს პარლამენტში ინფორმაცია ასევე 
თედლიაშვილის საქმის აღსასრულებლად გატარებული ინდივიდუალური 
ღონისძიებების შესახებ წარადგინა.11 როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, გამოძიება 
მიმდინარეობს სსკ-ის 1441-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა“, „ბ“, „ზ“ ქვეპუნქტებით და სსკ-ის 
115-ე მუხლით. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქმეზე ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო 
მოქმედებები და გამოძიება დღემდე გრძელდება.  

4.3. ინდივიდუალური ღონისძიების აღსრულებასთან დაკავშირებული ხარვეზები 

26. სამინისტროს მიერ წარდგენილი ინფორმაციიდან არ იკვეთება, კონკრეტულად რა სახის 
საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა 2019 წლის განმავლობაში ან საერთოდ ჩატარდა თუ 
არა. ამ მიმართულებით ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ საიამ 2017 წლის 13 სექტემბერს და 
შემდეგ 2019 წლის 17 ივნისს წერილებით მიმართა გენერალურ პროკურატურას და 
მოითხოვა ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. თუმცა, აღნიშნულ 
წერილებზე ამ დრომდე პასუხი არ მიგვიღია. აღნიშნული დამატებით მიუთითებს, რომ 
დაზარალებული ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტების 
საწინააღმდეგოდ, არ არის ეფექტიანად ჩართული მიმდინარე გამოძიების პროცესში. 

27. გარდა ამისა, როგორც სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან გამოიკვეთა, 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს წერილის თანახმად, კ. 
თედლიაშვილის სამარტოო საკანში მოთავსების სამართლებრივი საფუძველი გახდა 
პატიმრობის კოდექსის 57-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი. თუმცა, აღნიშნული 
მუხლის მოცემული რედაქცია არ მოქმედებდა 2011 წლის 30 აპრილს. შესაბამისად, 
მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, მნიშვნელოვანია, ყურადღება გამახვილდეს შემდეგ 
საკითხებზე: რამდენად არსებობდა კახაბერ თედლიაშვილის სამარტოო საკანში 
მოთავსების სამართლებრივი საფუძველი, მათ შორის, რამდენად შეიძლებოდა კ. 
თედლიაშვილის სამარტოო საკანში მოთავსება ერთი თვის ვადით. ამასთან, რამდენად 
შეიძლებოდა კ. თედლიაშვილის სამარტოო საკანში მოთავსება მისი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე და კ. თედლიაშვილის სამარტოო საკანში მოთავსებამდე 
უნდა მომხდარიყო თუ არა მისთვის სამედიცინო შემოწმების ჩატარება, მითუმეტეს იმ 
გარემოების გათვალისწინებით, რომ დაწესებულების თანამშრომლებისთვის ცნობილი 
იყო კ. თედლიაშვილის ჯანმრთელობის პრობლემების თაობაზე. ამასთან, როგორც 
სისხლის სამართლის საქმის მასალებიდან იკვეთება, 2011 წლის 19 აპრილს კ. 
თედლიაშვილმა სამარტოო საკანში ყოფნისას თვითდაზიანება მიიყენა. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გაირკვეს, #6 
სასჯელაღსრულების დაწესებულების თანამშრომლები, მათ შორის, დაწესებულების 
დირექტორი, ვალდებულნი იყვნენ თუ არა, მიეღოთ სათანადო ზომები კ. თედლიაშვილის 

                                                           
11 2019 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს მიმართ 
გამოტანილი გადაწყვეტილებების/განჩინებების აღსრულების შესახებ (მიმდინარე საქმეები), საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტრო, 2020. 
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უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 
აღნიშნული საკითხების გარკვევა უაღრესად მნიშვნელოვანია მითუმეტეს იმ ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომ საქართველოს მთავრობას მოცემული საკითხის გარკვევის 
ვალდებულება პირდაპირ აქვს აღებული მის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოში 2015 წლის 8 აპრილს წარდგენილი ცალმხრივი დეკლარაციით. კერძოდ, 
ცალმხრივი დეკლარაციის თანახმად, საგამოძიებო ორგანოების მიერ „სხვა საკითხებთან 
ერთად, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უნდა დადგინდეს, შესაბამისმა ორგანოებმა 
დროულად გაატარეს თუ არა ყველა საჭირო ზომა კახაბერ თედლიაშვილის სიცოცხლისა 
და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად.“ სამწუხაროდ, წარდგენილი ინფორმაციის 
საფუძველზე შეუძლებელია იმის შეფასება, მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში 
აღნიშნული საკითხები იყო თუ არა სათანადოდ შესწავლილი და გამოკვლეული. 

 

V. რეკომენდაციები  

28. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, საია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული 6 
საქმის ეფექტიანად აღსასრულებლად, მნიშვნელოვანია საგამოძიებო ორგანოებმა 
დროულად გაატარონ ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედებები იმ ხარვეზების 
აღმოსაფხვრელად, რომელიც ამ ეტაპზე თითოეულ საქმესთან მიმართებით ფიქსირდება.  
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