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საიას საჩივრის საფუძველზე
საქართველოს სახელმწიფომ ევროპული
სასამართლოს წინაშე პატიმარ კ.
თედლიაშვილის გარდაცვალების
ფაქტთან დაკავშირებით წარმოებული
გამოძიების არაეფექტურობა აღიარა
2014 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულმა ცენტრმა (EHRAC) კახაბერ თედლიაშვილის
ოჯახის წევრების (კ. თედლიაშვილის მშობლები და არასრულწლოვანი შვილი) სახელით
საჩივრით „თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“ ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოს მიმართეს. აღნიშნულ საჩივართან დაკავშირებით 2015 წლის 24
ნოემბერს ევროპულმა სასამართლომ გამოიტანა განჩინება, რომელიც ამავე
სასამართლოს ვებ-გვერდზე 2015 წლის 17 დეკემბერს გამოქვეყნდა. საქართველოს
მთავრობის მიერ წარდგენილი პოზიციის (ცალმხრივი დეკლარაცია) საფუძველზე
ევროპულმა სასამართლომ მიღებული განჩინებით[1] განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან
ამორიცხა საჩივარი „თედლიაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ“.
მოცემული საჩივარი შეეხებოდა 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.
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შესაბამისად, სახელმწიფო უწყებებს ჰქონდათ საკმარისი ინფორმაცია კ. თედლიაშვილის
მიმართ არსებული რეალური საფრთხეების თაობაზე, თუმცა, მათ არ მიიღეს საჭირო
ზომები პატიმრის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
ამასთან წარდგენილ საჩივარში ვდავობდით, რომ კ. თედლიაშვილის გარდაცვალების
ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოების მიერ ნაწარმოები გამოძიება არ იყო
ეფექტური. აღნიშნულ საქმეზე გამოძიება დღემდე გრძელდება, თუმცა, მიმდინარე
გამოძიებაში მომჩივნები არ არიან ეფექტურად ჩართულები, კერძოდ, მათ არ გააჩნიათ
დაზარალებულის სტატუსი, ასევე, არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მათ არ მიეწოდებათ
ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ.
ევროპულ სასამართლოში წარდგენილ საჩივარში საია სასამართლოსგან მომჩივნების
მიმართ კონვენციის მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-13 (უფლება სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე) მუხლების დარღვევის დადგენას ითხოვდა.
2015 წლის 8 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღნიშნულ საქმეზე ცალმხრივი
დეკლარაცია წარადგინა. საქართველოს მთავრობამ წარდგენილი ცალმხრივი
დეკლარაციის თანახმად აღიარა კონვენციის მე-2 მუხლის პროცედურული ნაწილის
დარღვევა მომჩივნებთან მიმართებით კ. თედლიაშვილის გარდაცვალების ფაქტთან
დაკავშირებით მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაშვებული ხარვეზების გამო.
წარდგენილი ცალმხრივი დეკლარაციის ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ აიღო
ვალდებულება, უზრუნველყოს მიმდინარე გამოძიების ეფექტურად წარმართვა
კომპეტენტური მაღალი რანგის პროკურორის ზედამხედველობითა და ევროპული
სასამართლოს მიერ დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. ამასთან, მთავრობის
ცალმხრივი დეკლარაციის თანახმად სხვა საკითხებთან ერთად, მიმდინარე გამოძიების
ფარგლებში უნდა დადგინდეს, შესაბამისმა ორგანოებმა დროულად გაატარეს თუ არა
ყველა საჭირო ზომა კახაბერ თედლიაშვილის სიცოცხლისა და კეთილდღეობის
უზრუნველსაყოფად. ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინებით
საქართველოს მთავრობას მომჩივანთა სასარგებლოდ კომპენსაციის სახით 10 000
ევროს გადახდა დაეკისრა.
საქართველოს სახელმწიფოს მიერ ცალმხრივი დეკლარაციის პირობების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში, საჩივარი ევროპული სასამართლოს განსახილველ
საქმეთა სიაში აღდგება. ვიმედოვნებთ, რომ გამოძიება ევროპული სასამართლოს მიერ
დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად წარიმართება და მომჩივნები ეფექტურად
იქნებიან ჩართულნი მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში. საია, როგორც მომჩივანთა
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წარმომადგენელი, გამოძიების მიმდინარეობას აქტიურად დააკვირდება.

[1] http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159582
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