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ზოგადი მიმოხილვა 

 2019 წლის 20-21 ივნისს გამართული ანტისაოკუპაციო აქციის პოლიციის 

ძალით დაშლისას ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებზე გამოძიება ორმა 

საგამოძიებო უწყებამ პარალელურად დაიწყო. კერძოდ, აქციის მონაწილეების 

მხრიდან სავარაუდო ჯგუფური ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების მიზნით, 

სამართალწარმოება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ხოლო შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების მხრიდან აქციის დაშლისას 

უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების სავარაუდო შემთხვევებზე - 

საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილმა. 

თავდაპირველად, ცალკეული დემონსტრანტების მიმართ გამოძიება ჯგუფური 

ძალადობის ორგანიზების, ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ფაქტზე 

წარიმართა. მოგვიანებით კი, კვალიფიკაცია დაზუსტდა და დამატებით, 

ცალკეული პირების მხრიდან ამბოხების გზით სახელმწიფო ხელისუფლების 

ძალადობრივი დამხობისა და ხელში ჩაგდების კვალიფიკაციით გაგრძელდა. 

სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეთა სისხლისსამართლებრივი დევნისას 

მართლმსაჯულების ორგანოების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის 

მიმართ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო დონეზე გაჩნდა მრავალი ეჭვი, რაც 

უკავშირდებოდა არაერთი სამოქალაქო აქტივისტის, დემონსტრანტისა თუ 

პოლიტიკურად აქტიური პირის სისხლისსამართლებრივ დევნას, მათ შორის - 

სავარაუდო დანაშაულების გაცოცხლებას, გამოტანილ გამამტყუნებელ განაჩენებს 

თუ გამოყენებულ პატიმრობებს, სადაც შერჩევითი სამართლის ნიშნები 

იკვეთებოდა.  

დემონსტრანტების მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის პირველივე 

ეტაპზე პრობლემის სახით გამოიკვეთა დაზარალებული და პასუხისგებაში 

მიცემული მოქალაქეებისა და დაზარალებული და პასუხისგებაში მიცემული 

სამართალდამცავების სტატისტიკურ მონაცემებს შორის არსებული 

თვალშისაცემი რაოდენობრივი განსხვავება ამასთან, ხელისუფლების დამხობის 

კუთხით გამოძიების წარმართვამ საზოგადოებაში ლეგიტიმურად წარმოშვა 

კითხვები საგამოძიებო ორგანოების დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებობლის 

პრობლემებთან დაკავშირებით. ამ სავარაუდო დანაშაულთან დაკავშირებით 

გამოძიების ხელთ არსებული მტკიცებულებები საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომი ამ დრომდე არ გამხდარა, რაც ამძაფრებს ეჭვებს ხელისუფლების 

დამხობის მიზნით ამბოხების კვალიფიკაციის სამართლებრივ საფუძვლებთან 

დაკავშირებით.  

საგამოძიებო ორგანოების მიერ გადადგმული ნაბიჯები დემონსტრანტების 

წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის ზოგიერთ საქმეში ცხადლივ ტოვებს 

ბრალდებულთა  უარყოფით კონტექსტში მიზანმიმართულად წარმოჩენის 
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განცდას. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ასეთი მიდგომა 

ვლინდება ბრალდებულ ბეჟან ლორთქიფანიძის მიმართ. საგამოძიებო უწყებამ 

ლორთქიფანიძის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეში 

მტკიცებულების სახით არსებული ვიდეოჩანაწერის ფრაგმენტი გაავრცელა, სადაც 

ჩანს, რომ აქციაზე ბრალდებული ფიზიკურად უსწორდება პოლიციის 

წარმომადგენლებს. მოგვიანებით მედიაში ნაჩვენები სრული ვიდეომასალა კი 

ობიექტურ დამკვირვებელს აქციაზე ბეჟან ლორთქიფანიძის ქცევებთან 

დაკავშირებით, სრულიად სხვა  დასკვნების გამოტანის შესაძლებლობას 

აძლევდა.  

იგივე მიდგომა გამოვლინდა მორის მაჩალიკაშვილის მიმართაც, რომელიც 

აქციაზე ბიძასთან - მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. 

პროკურატურა მაჩალიკაშვილსაც სამართალდამცავთა წინააღმდეგ ძალადობას 

ედავებოდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით, ამ სისხლის სამართლის 

საქმის მასალებში არსებული მტკიცებულებები ვერ ადასტურებდა 20-21 ივნისის 

აქციაზე პოლიციის მიმართ ბრალდებულის ძალადობის განზრახვას. 

ვიდეომასალა არ აჩვენებდა მისი მხრიდან კორდონის გარღვევისა და შეტევის, 

პოლიციის მიმართ ძალადობის, მისი ეკიპირების წართმევის, ან თავდაცვის 

მიზნით აქტიური მოგერიების მცდელობასაც კი. შესაბამისად, გაჩნდა ეჭვი საქმეში 

პოლიტიკურ მოტივზე და  მალხაზ მაჩალიკაშვილის წინააღმდეგ ამ საქმის, 

როგორც ზეგავლენის ინსტრუმენტის, გამოყენების თაობაზე. 

20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეებზე დაწყებული 

სამართალწარმოება მიუთითებს ხელისუფლების ანგარიშსწორების მცდელობას 

პროტესტის მონაწილეთა მიმართ, რომელთა გარკვეულმა ნაწილმა სხვადასხვა 

სიმძიმის ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღო. ამ მხრივ, ნიშანდობლივია აქციის 

მონაწილეთა მიმართ მასობრივად გამოყენებული ადმინისტრაციული 

პატიმრობა, აღკვეთის ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობის გამოყენების 

მაღალი მაჩვენებელი და შემდგომ  მათ წინააღმდეგ წარმოებული გამოძიების 

ხანგრძლივობა, საპროცესო შეთანხმებების დადების პრაქტიკა, ზოგიერთ საქმეზე 

კი - გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი.  

2021 წლის 19 აპრილს მმართველმა  პოლიტიკურმა პარტიამ „ქართულმა 

ოცნებამ“ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ხელი მოაწერეს ევროპული საბჭოს 

პრეზიდენტის, შარლ მიშელის მიერ წარმოდგენილ კომპრომისულ შეთანხმების 

დოკუმენტს სახელწოდებით - „სამომავლო გზა საქართველოსთვის“ (A way ahead 

for Georgia). დოკუმენტი ხუთპუნქტიანია და მოიცავს პოლიტიკურად 

მოტივირებულ მართლსაჯულებას და ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის 

ინიცირებას, რომელიც შეეხება 2019 წლის 20-21 2019 წლის 19-21 ივნისის 

პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა და დაკავებას, ამბიციურ 

საარჩევნო რეფორმას, სასამართლო რეფორმას, ძალთა გადანაწილებას 
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პარლამენტში და მომავალ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან 

დაკავშირებულ საკითხებს. 

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას და 

შეთანხმების პროცესში ჩართულ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, არ დაუშვან 

ამნისტიის კანონის მიღება ისეთი ფორმულირებით, რომელიც 2019 წლის 20-21 

ივნისის აქციის დაშლისას სამართალდამცველთა მხრიდან ჩადენილ 

დანაშაულებზეც იქნება გავრცელებული, ეროვნულ დონეზე ამ ქმედებებისთვის 

მინიჭებული კვალიფიკაციის მიუხედავად. ევროპული კონვენციის 

სულისკვეთებისა და ევროპული სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკის 

გათვალისწინებით, რომელსაც იზიარებს ადამიანის უფლებათა დაცვის თითქმის 

ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ დოკუმენტი, დაუშვებელია ამნისტიის 

გამოყენება იმ პირთა მიმართ, ვისაც ჩადენილი აქვს არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის დანაშაულები. ამასთან, თავად ის ფაქტი, ეროვნულ 

დონეზე გამოძიება წარმართულია თუ არა სწორი კვალიფიკაციით, არ არის 

რელევანტური კონვენციის მე-3 მუხლის მიზნებისთვის. ამდენად, მიუხედავად 

იმისა, რომ 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას დაკავებულ სამართალდამცველთა 

წინააღმდეგ გამოძიება არ წარიმართა შესაბამისი კვალიფიკაციით, კერძოდ 

საქართველოს სსკ-ის 144(3) მუხლით, მათ მიერ ჩადენილი ქმედების 

შემადგენლობა უნდა შეფასდეს როგორც არაადამიანური და დამამცირებელი 

მოპყრობა, რაც ევროპული სასამართლოს დადგენილი სავალდებულო 

სტანდარტით, გამორიცხავს აღნიშნული პირებისადმი ამნისტიის კანონის 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებიდან 2 წელი გავიდა და საზოგადოებაში 

კვლავ არსებობს ლეგიტიმური კითხვები, აქციის დაშლის ოპერაციის დაგეგმვასა 

და სისრულეში მოყვანის შესახებ. თუმცა, დღემდე არ გამოკვეთილა არცერთი 

პირი, რომლის მიმართ, კანონის წინაშე თანასწორობისა და უზენაესობის 

პრინციპებზე დაყრდნობით, პოლიტიკური ან/და სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა დადგა.  

მეთოდოლოგია 

წინამდებარე დოკუმენტი ეყრდნობა ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ 

მომზადებულ ანალიტიკურ დოკუმენტებს, სასამართლო პროცესების 

მონიტორინგის ანგარიშებს, საჯარო წყაროებში არსებულ მასალას და სახალხო 

დამცველის სპეციალურ ანგარიშს 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებზე 

პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების შესახებ. ამასთან, კვლევის პროცესში 

შესწავლილია საქმეებში არსებული ბრალდების შესახებ დადგენილებები, 

დაცვისა და ბრალდების მხარეების შუამდგომლობები, სასამართლოების მიერ 
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მიღებული განჩინებები, შუალედური გადაწყვეტილებები, 

განაჩენები/გადაწყვეტილებები. 

20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის 

სამართლის საქმეები 

2020 წლის განმავლობაში, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 20-21 ივნისის 

მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო 

სხდომების მონიტორინგი განახორციელა. შედეგად, რამდენიმე ანალიტიკური 

დოკუმენტი, ასევე - შუალედური და შემაჯამებელი ანგარიშები მომზადდა.  

ამ დოკუმენტში განხილული სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის 

მიზანს წარმოადგენს არა ბრალდებულ/მსჯავრდებულ პირთა დამნაშავეობა/ 

უდანაშაულობის დადგენა, არამედ სამართალწარმოების პროცესში 

გამოვლენილი დარღვევებისა და პრობლემების იდენტიფიცირება. 

  

ამასთან, თითოეული პრობლემური საკითხი, შეფასებულია ეროვნული და 

საერთაშორისო კანონმდებლობითა და ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიერ დადგენილი სტანდარტებისა და მოთხოვნების შესაბამისად.  

1. ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე. პარტია „გამარჯვებული 

საქართველოს“ ლიდერს, ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალი წარედგინა 2019 წ. 20-

21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ საქმეზე, სსკ-ის 225-ე მუხლით, რაც 

გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას ან 

მასში მონაწილეობას. 2020 წლის 13 აპრილის განაჩენით მას 5 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა დანაშაულში მონაწილეობის ბრალდებით, 

ხოლო ძალადობის ორგანიზების ნაწილში გამართლდა. პრეზიდენტის 

შეწყალების აქტის საფუძველზე, ოქრუაშვილმა პენიტენციური დაწესებულება 

2020 წლის 15 მაისს დატოვა. შეწყალების მიუხედავად, ოქრუაშვილმა განაჩენი 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, სადაც საქმის განხილვა 

ჯერ კიდევ არ დაწყებულა. საქმეს მოსამართლე ვეფხვია ლომია განიხილავს. 

2. ნიკანორ მელიას საქმე. პარლამენტის დეპუტატს, ნიკანორ მელიას 

ბრალი წარდგენილი აქვს საქართველოს სსკ-ის 225-ე მუხლის I და II ნაწილებით, 

რაც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და მასში მონაწილეობას. 

სისხლის სამართლის საქმე 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციას 

უკავშირდება. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ნიკანორ მელიას წინააღმდეგ 

მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმე მიმოიხილა დოკუმენტში - „2019 წლის 20-
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21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის საქმეების 

სამართლებრივი ანალიზი“.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, აღკვეთის ღონისძიების ერთ-ერთ 

სახედ, 2019 წლის 2 ივლისის განჩინებით, პროკურატურას ნიკა მელიას 

გადაადგილებაზე ელექტრონული მონიტორინგის წარმოება დაავალა, 

სპეციალური სამაჯურის დამაგრებით. 2020 წლის 1-ელ ნოემბერს საქართველოს 

პარლამენტთან, ოპოზიციური პარტიების საპროტესტო აქციაზე, 2020 წლის 

საპარლამენტო არჩევნებში პარლამენტის წევრობის კანდიდატმა, ნიკანორ 

მელიამ სიტყვით გამოსვლისას ელექტრონული სამაჯური მოიხსნა, გადააგდო და 

აღნიშნა, რომ მის ტარებას აღარ აპირებდა. 

2020 წლის 3 ნოემბერს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ ნიკანორ 

მელიას მიერ აღკვეთის ღონისძიების პირობების დარღვევის - გადაადგილებაზე 

ელექტრონული მონიტორინგის მიზნით დამაგრებული სამაჯურის მოხსნის გამო, 

სასამართლოს მისთვის უფრო მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების 

შუამდგომლობით მიმართა. კერძოდ, პროკურატურამ მელიასთვის აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება მოითხოვა, რაც მოგვიანებით 

შეცვალა და აღკვეთის ღონისძიების სახით, უკვე არსებული 30 000-ლარიანი 

გირაოს ნაცვლად, გირაოს - 100 000 ლარის ოდენობით შეფარდება და 

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის შეზღუდვის დაწესება მოითხოვა. თბილისის 

საქალაქო სასამართლომ ელექტრონული სამაჯურის მოხსნა აღკვეთის 

ღონისძიების პირობების დარღვევად შეაფასა და ნიკანორ მელიას გირაოს 

რაოდენობა 70 000 ლარამდე გაუზარდა, ხოლო გადახდის ბოლო ვადად 2020 

წლის 23 დეკემბერი განუსაზღვრა. მელიამ გირაოს თანხა არ გადაიხადა და მის 

შემდგომ გადახდაზეც უარი განაცხადა. ამის თაობაზე საქართველოს 

პროკურატურას, ვადის გასვლიდან თვენახევრის განმავლობაში, რეაგირება არ 

ჰქონია და საქმეს მსვლელობა მხოლოდ 2021 წლის 5 თებერვალს მისცა.  

2021 წლის 16 თებერვალს საქართველოს პარლამენტმა ნიკანორ მელიას 

იმუნიტეტი გაუმჭვირვალე პროცესით მოუხსნა. ხოლო, 2021 წლის 21 იანვარს, 

თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას აღკვეთის ღონისძიების სახით 

გამოყენებული გირაო - პატიმრობით შეუცვალა.  

სახალხო დამცველმა შეაფასა სასამართლოს განჩინება დაკავების შესახებ და 

განცხადებაში აღნიშნა, რომ ნიკანორ მელიას პატიმრობის შესახებ 

გადაწყვეტილება არ იყო დასაბუთებული და არ წარმოადგენდა აუცილებლობას.  

მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის 

თბილისის ოფისში სპეცოპერაციის გზით სპეცრაზმმა დააკავა. პარტიის ოფისში ამ 

დროს იმყოფებოდნენ „ნაციონალური მოძრაობის“ სხვა ლიდერებიც. ნიკანორ 

მელიას ამ გზით დაკავებას არ იზიარებდა პრემიერ მინისტრი გიორგი გახარია, 

რომელმაც ამის გამო თანამდებობაც დატოვა. „ნაციონალური მოძრაობის“ 



 

გვ. | 9 

თავმჯდომარის დაკავებამ საქართველოში პოლიტიკური კრიზისი გააღრმავა. 

ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის დიალოგი შეფერხდა, რის გამოც მედიაციის 

მიზნით, პროცესში ჩაერთო ევროკავშირის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ 

მიშელი და მისი დავალებით  ევროპელი დიპლომატი, კრისტიან დანიელსონი. 

მედიაციის პროცესში ასევე აქტიურად მონაწილეობდნენ საქართველოში 

აკრედიტებული ევროკავშირისა და აშშ-ის ელჩები, სხვა მეგობარი 

სახელმწიფოების დიპლიმატები. რამდენიმეკვირიანი მოლაპარაკებების შემდეგ 

შედგა შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც მელია 

პარლამენტს „ამნისტიის კანონით“ უნდა გაეთავისუფლებინა. პარალელურად კი 

ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირი მზად იყო, გადაეხადა 

მელიასთვის შეფარდებული გირაოს საფასური - 40 ათასი ლარი, რასაც 

საბოლოოდ ნიკანორ მელია დათანხმდა. 

საბოლოო ჯამში, 2021 წლის 19 აპრილს, ევროკავშირის მედიაციით მიღებული 

შეთანხმების გათვალისწინებით, წინასწარი პატიმრობიდან 

გასათავისუფლებლად, ნიკა მელიასთვის შეფარდებული გირაოს თანხა 40 000 

ლარი, ევროკავშირის ეგიდით „ევროპულმა ფონდმა დემოკრატიისთვის“ 

(European Endowment for Democracy) გამოყო, რის შემდეგაც თბილისის საქალაქო 

სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, მელიასთვის 

აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის გირაოთი შეცვლასთან 

დაკავშირებით.  

3. გიორგი რურუას საქმე. ტვ „მთავარი არხის“ ერთ-ერთ დამფუძნებელს 

და მეწილეს, 2019 წლის 20-21 ივნისის და ნოემბრის საპროტექსტო აქციების ერთ-

ერთ ორგანიზატორს და მონაწილეს, გიორგი რურუას ბრალი ედება სსკ-ის 236-ე 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილით (ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო 

შეძენა, შენახვა, ტარება); მას ასევე ბრალი წარდგენილი აქვს სსკ-ის 381-ე მუხლის 

1-ლი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შეუსრულებლობას ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლას. 2020 წლის 30 

ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიის 

მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა გიორგი რურუას მიმართ 

გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და მას სასჯელის სახედ 4 წლით 

თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სასამართლომ გიორგი რურუა დამნაშავედ 

ცნო ორივე წარდგენილ ბრალდებაში. საქართველოს პრეზიდენტი 

მსჯავრდებულის შეწყალებაზე უარს აცხადებდა, მაგრამ შარლ მიშელის 

დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ, 2021 წლის 27 აპრილს, პრეზიდენტი 

მსჯავრებულის შეწყალებაზე დათანხმდა. პირველი ინსტანციის სასამართლოს 

განაჩენს დაცვის მხარე თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს.  
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 ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოაქვეყნა ანალიტიკური დოკუმენტი - 

„გიორგი რურუას სისხლის სამართლის საქმე - სამართლებრივი ანალიზი“. 

4. გიორგი ჯავახიშვილისა და თორნიკე დათაშვილის საქმე. 

გიორგი ჯავახიშვილი და თორნიკე დათაშვილი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო 

სსკ-ის 225-ე მუხლის მეორე ნაწილის საფუძველზე, რაც გულისხმობს ჯგუფური 

ძალადობის ხელმძღვანელობას, ორგანიზებას ან მასში მონაწილეობას. ეს საქმე 

განიხილებოდა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებულ ირაკლი 

ოქრუაშვილის საქმესთან ერთად, მაგრამ ჯავახიშვილისა და დათაშვილის 

მიმართ სისხლის სამართლის საქმე ცალკე წარმოებად გამოიყო და ისინი მალევე 

გათავისუფლდნენ მას შემდეგ, რაც საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ.  

5. ბესიკ თამლიანის, ზურაბ ბუდაღაშვილის, ცოტნე სოსელიას 

და კახაბერ კუპრეიშვილის საქმე. ბესიკ თამლიანს, ზურაბ ბუდაღაშვილს, 

ცოტნე სოსელიას და კახაბერ კუპრეიშვილს ბრალი წარდგენილი აქვთ 

საქართველოს სსკ-ს 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფურ 

ძალადობაში მონაწილეობას, რასაც თან ახლავს ძალადობა, რბევა, სხვისი 

ნივთის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, იარაღის გამოყენებით 

ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა ანდა მათზე თავდასხმა. 

პროკურატურასა და ბრალდებულებს - ზურაბ ბუდაღაშვილს, ცოტნე სოსელიასა 

და კახაბერ კუპრეიშვილს შორის დაიდო საპროცესო შეთანხმება. 2020 წლის 23 

მარტს ბესიკ თამლიანის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების სახე 

შეიცვალა 4000-ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ. მან დატოვა პენიტენციური 

დაწესებულება. ბესიკ თამლიანის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში კვლავ გრძელდება.  

6. ბეჟან ლორთქიფანიძის საქმე. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია 

„ნაკრესის“ თანამშრომელს, ბეჟან ლორთქიფანიძეს ბრალი წარედგინა სსკ-ის 

225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯგუფური ძალადობის 

ხელმძღვანელობას, ორგანიზებას ან მასში მონაწილეობას. ბეჟან ლორთქიფანიძე 

ბრალს არ აღიარებს. ბრალდება უკავშირდება 2019 წლის 20-21 ივნისის 

მოვლენებს. საველე ბიოლოგი და ველური ბუნების მკვლევარი ბეჟან 

ლორთქიფანიძე 2019 წლის 20 ივნისს დააკავეს და მას შეფარდებული ჰქონდა 2-

თვიანი წინასწარი პატიმრობა. ამ დროისთვის ბრალდებულს აღკვეთის 

ღონისძიების სახედ გირაო აქვს შეფარდებული. სასამართლო პროცესი არ 

დასრულებულა. 

7. მორის მაჩალიკაშვილის საქმე. მორის მაჩალიკაშვილი, 2017 წლის 

26 დეკემბერს პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს 



 

გვ. | 11 

გარდაცვლილი თემირლან მაჩალიკაშვილის ბიძაშვილია. ის ერთ წელზე მეტი 

ხნის განმავლობაში ბიძასთან, მალხაზ მაჩალიკაშვილთან ერთად, ითხოვდა 

თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე სამართლებრივი შედეგის დადგომას და 

დამნაშავე პირთათვის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 

მორის მაჩალიკაშვილი 2019 წ. 26 ივლისს, სისხლის სამართლის კოდექსის 225-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე დააკავეს ბეჟან ლორთქიფანიძესთან ერთად.  

2019 წლის 27 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ, მორის 

მაჩალიკაშვილს აღკვეთი ღონისძიების სახით - პატიმრობა შეუფარდა. მორის 

მაჩალიკაშვილთან მიმართებით, პირველი ინსტანციის სასამართლო 

გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა.  

2020 წლის 6 თებერვალს, მორის მაჩალიკაშვილს საპროცესო შეთანხმება 

გაუფორმდა და ის სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლეს. თბილისის საქალაქო 

სასამართლომ მხარეთა შორის მიღწეული საპროცესო შეთანხმება დაამტკიცა, 

მაჩალიკაშვილი დამნაშავედ სცნო სსკ-ის 225-ე მუხლის მე-2 ნაწილით 

გათვალისწინებულ დანაშაულში (ჯგუფურ მოქმედებებში მონაწილეობა) და 

სასჯელის სახით 2 წლით პირობითი მსჯავრი განუსაზღვრა. მორის 

მაჩალიკაშვილმა განაცხადა, რომ იგი ბრალს აღიარებს, მაგრამ არ ეთანხმება მას 

იმ ნაწილში, რომ პარლამენტში შეჭრა სურდა. იგი ამბობს, რომ ბიძას - მალხაზ 

მაჩალიკაშვილს იცავდა.  

8-9-10.  ყოფილი სპეცრაზმელების საქმეები. ლევან იმერლიშვილს, 

გიორგი ესიაშვილს და მინდია ამბარდნიშვილს ბრალი წარედგინათ 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტით, რაც გულისხმობს - „მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ 

სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, რამაც ფიზიკური ან 

იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი 

ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, ჩადენილი ძალადობით ან იარაღის 

გამოყენებით“. ყოფილი სპეცრაზმელების მიმართ სისხლის სამართლის საქმეებს 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში ცალ-ცალკე სხვადასხვა მოსამართლე 

განიხილავს.  

2020 წელს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის მონიტორინგის მიმდინარეობისას 

ლევან იმერლიშვილის და მინდია ამბარდნიშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე 

საქმეებზე სასამართლო სხდომები არ ჩატარებულა. ლევან იმერლიშვილის 

საქმეზე სხდომა რამდენჯერმე ჩაინიშნა, მაგრამ ყოველ ჯერზე გადაიდო. რაც 

შეეხება გიორგი ესიაშვილს, მონიტორინგის მიმდინარეობისას 4 სასამართლო 

სხდომა ჩატარდა, რომელსაც სასამართლო მონიტორი დააკვირდა.  
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გარკვეული პერიოდი ბრალდებულები წინასწარ პატიმრობაში 

იმყოფებოდნენ. ამ დროისთვის კი, მათ აღკვეთის ღონისძიების სახით 

შეფარდებული აქვთ გირაო 10 000 (ათი ათასი) ლარის ოდენობით. ლევან 

იმერიშვილის მიმართ  აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის საფუძვლად დასახელდა 

ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება, რაც სასამართლომ 

გაიზიარა და დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.  

გიორგი ესიაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის 

არსებითი განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2019 წლის 17 

სექტემბერს დაიწყო. მოგვიანებით, ვინაიდან საქმის განმხილველი მოსამართლე 

შეიცვალა, სსსკ-ის 183-ე მუხლის თანახმად, მოსამართლის გადაწყვეტილებით, 

საქმეზე მტკიცებულებათა გამოკვლევა ხელახლა დაიწყო.  

2021 წლის 18 მარტს,  დაცვის მხარის შუამდგომლობით, განსახილველ 

სისხლის სამართლის საქმეს დაერთო განცხადება, რომელიც ეხება 

დაზარალებულთა (მოცემულ საქმეზე არსებობს ორი დაზარალებული) და 

ბრალდებულის შერიგებას, ბრალდებულის მხრიდან ზიანის სრულად 

ანაზღაურების ფაქტს. განცხადების თანახმად, დაზარალებულები აცხადებენ, 

რომ მათ არ გააჩნიათ პრეტენზია ამ საქმესთან დაკავშირებით და მიესალმებიან 

ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას. 

2021 წლის 22 აპრილს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა 

დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულ გიორგი ესიაშვილის მიმართ 

გამოყენებული დამატებითი ღონისძიებების გაუქმების თაობაზე. დამატებითი 

ღონისძიების სახედ გამოყენებული იყო საგამოძიებო ორგანოს ინფორმირებისა 

და მისი თანხმობის გარეშე საცხოვრებელი სახლის დატოვების უფლებისა და 

საგამოძიებო ორგანოში კვირაში ერთხელ გამოცხადების ვალდებულება. 

გიორგი ესიაშვილი სრულად იზიარებს წარდგენილ ბრალდებას. მედიის 

ინფორმაციით, ბრალს ასევე აღიარებს ლევან იმერლიშვილიც, ხოლო მინდია 

ამბარდნიშვილის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს 

უფლებამოსილება არ გადაუმეტებია და არც ამნისტია სჭირდება, რადგან ამ 

საქმეზე გამამართლებელი განაჩენი დადგება.  

აქციის მონაწილეთა ადმინისტრაციული დაკავებების 

პრაქტიკა აქციის დაშლის შემდგომ  

ოფიციალური ინფორმაციით, 20-21 ივნისის ღამეს, საზოგადოებრივი 

წესრიგის დარღვევისა და სამართალდამცავთა კანონიერი მოთხოვნისადმი 

დაუმორჩილებლობისთვის, შსს-ს თანამშრომლებმა სულ 342 ადამიანი დააკავეს. 

აქედან, სასამართლოში წარდგენამდე მხოლოდ 23 გადაიყვანეს დროებითი 

მოთავსების იზოლატორებში, ხოლო 59 დაკავებული გათავისუფლდა 
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ხელწერილის საფუძველზე. ამასთან, ადმინისტრაციულად დაკავებულთა 

განსაკუთრებით დიდი რაოდენობისა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 

არასაკმარისი ადგილების გამო, შეუძლებელი აღმოჩნდა სასამართლო 

პროცესამდე ყველა დაკავებულის დროებითი მოთავსების იზოლატორში 

გადაყვანა. კერძოდ, 260 პირი პოლიციას დაკავებული ჰყავდა პოლიციის 

განყოფილებებში, პოლიციის განყოფილების ეზოებსა ან მანქანებში.  

საბოლოოდ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2019 წლის 20-21 ივნისს 

დაკავებულ 121 პირს შეუფარდა 14 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა, 

ხოლო დანარჩენი გათავისუფლდა - შეეფარდა ადმინისტრაციული ჯარიმა ან 

სიტყვიერი შენიშვნა. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის 

მიმართ საქმის განხილვა გადაიდო. ადმინისტრაციული პატიმრობის გამოყენების 

ეს სტატისტიკა, 2019 წელს სასამართლოს მიერ საერთო ჯამში ადმინისტრაციული 

წესით დაპატიმრებულთა დაახლოებით 30%-ს შეადგენს.  

2019 წლის 20-21 ივნისს, შსს-მ თითქმის ყველა დაკავებულის მიმართ 

სტანდარტულად ერთნაირად შედგენილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისა და დაკავების ოქმები წარადგინა სასამართლოში. ოქმები 

არ შეიცავდა ინდივიდუალურ გარემოებებს, ზოგიერთ შემთხვევაში არასწორად 

იყო ასახული დაკავების ადგილი და დრო. გარდა ამისა, გამოვლინდა, რომ, 

როგორც წესი, სამართალდამცავები დაკავებულებს არ განუმარტავდნენ 

დაკავების საფუძველს და უფლებებს. 

საპროცესო შეთანხმებების დადების პრაქტიკა  

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 2020 წელს, სასამართლო პროცესების 

მონიტორინგისა და სისხლის სამართლის საქმეთა მასალების შესწავლის 

შედეგად, დაადგინა, რომ 20-21 ივნისის მოვლენების დროს დაკავებული პირები, 

ძირითადად, საპროცესო შეთანხმებების საფუძველზე ან გირაოს სანაცვლოდ 

განთავისუფლდნენ პატიმრობიდან. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

209-ე მუხლის შესაბამისად, საპროცესო შეთანხმება გულისხმობს განაჩენის 

გამოტანას საქმის არსებითი განხილვის გარეშე, როდესაც ბრალდებული 

დანაშაულს აღიარებს და მიღწეულია შეთანხმება ბრალზე ან სასჯელზე. კვლევის 

შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნულ საქმეებში, ბრალდებულები აშკარად 

წამგებიან პირობებზე დათანხმდნენ, რადგან სასამართლო პროცესების 

გაჭიანურებისა და ინტენსივობიდან გამომდინარე, მათ ისეთი დანაშაულის 

აღიარება უწევდათ, რომელიც, შესაძლოა, არც ჩაუდენიათ და ამასთან, 

პოლიციელთა ჩვენებების გარდა, ნეიტრალური მტკიცებულებებიც არ არსებობდა. 

ამ არჩევანის წინაშე ბრალდებულები განსაკუთრებით მაშინ დგებოდნენ, როცა 

მათ მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გამოყენებული იყო პატიმრობა. 
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სასამართლოები, ძირითადად, სამართალდამცავი ორგანოების 

წარმომადგენელთა ინფორმაციას ეყრდნობოდნენ, რომლებსაც ბრალდების 

მხარე მოწმეების სახით კითხავდა სასამართლო პროცესზე. მათ ჩვენებებს კი, 

სასამართლოები, უმეტეს შემთხვევაში, უტყუარ მტკიცებულებებად მიიჩნევდნენ. 

საპროცესო შეთანხმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლო 

არ ამოწმებდა წარდგენილი ბრალდების დასაბუთებულობას, მოთხოვნილი 

სასჯელის კანონიერებას, არსებობდა თუ არა საქმეში უტყუარი მტკიცებულებები 

ბრალის დასადასტურებლად და ა.შ. აღნიშნული მოთხოვნები კი, 20-21 ივნისის 

მოვლენებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებში დაცული არ არის.  

აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების პრაქტიკა 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის მე-11 

ნაწილი ადგენს აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებისათვის მტკიცებულებათა 

სტანდარტს. კერძოდ, პირს რომ აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდოს, უნდა 

არსებობდეს დასაბუთებული ვარაუდი - ფაქტების ან ინფორმაციის 

ერთობლიობა, რომელიც სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა 

ერთობლიობით დააკმაყოფილებდა ობიექტურ პირს, რათა დაესკვნა პირის მიერ 

დანაშაულის შესაძლო ჩადენა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრაქტიკის თანახმად, ბრალდებულის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით 

პატიმრობა, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას პატიმრობის გამოყენების 

საფუძვლებისა და რისკების შესაბამისი სტანდარტით შეფასების გარეშე. 

შესაბამისად, საფრთხეები უნდა შეფასდეს არა აბსტრაქტულად, არამედ 

კონკრეტულად, მტკიცებულებებზე დაყრდნობით. ევროპულმა სასამართლომ 

საქმეზე Boicenko v. Moldova განმარტა, რომ წინასწარი პატიმრობის in abstracto 

გამოყენება, აბსტრაქტულ საფრთხეებზე  და  ინტუიციებზე დაყრდნობით 

დაუშვებელია. აღკვეთის ღონისძიება გამოყენებულ უნდა იქნას მხოლოდ მკაცრად 

გაწერილი საფუძვლების არსებობისას, ხოლო პატიმრობა, როგორც უკიდურესი 

ღონისძიება, უნდა გამოიყენონ მხოლოდ სათანადო დასაბუთების შემთხვევაში 

და აუცილებლობისას.  

20-21 ივნისის მოვლენების ირგვლივ, აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ 

მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებში, საქართველოს პროკურატურის მიერ 

წარდგენილი ბრალდების დადგენილებები, მტკიცებულებები, საქმის სხვა 

მასალები ვერ ქმნიდა დასაბუთებულ ვარაუდს, რომ 

მსჯავრდებულები/ბრალდებულები მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობაში, მით 

უფრო, თავს ესხმოდნენ ადგილზე მყოფ სამართალდამცავი ორგანოების 

თანამშრომლებს. პროკურატურა საკმარისად დამაჯერებლად და 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვერ ამტკიცებდა, თუ რატომ უნდა 
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გამოეყენებინა სასამართლოს ბრალდებულ პირთა მიმართ აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობა.  

პირის ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის დადასტურების მიზნით, 

პროკურატურა უნდა ფლობდეს იმგვარ მტკიცებულებებს, რომლებიც აშკარად 

აჩვენებს პირის განზრახვას, იყოს ჯგუფური ძალადობრივი ქმედებების მონაწილე, 

თავს დაესხას სამართალდამცველებს და თავისი მოქმედებებით ხელი შეუწყოს 

ჯგუფურ მოქმედებებს. აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების 

მოთხოვნის შემთხვევაში, პროკურატურამ საკმარისად ცხადი და დამაჯერებელი 

არგუმენტები უნდა წარმოადგინოს, ხოლო სასამართლომ კონკრეტულ 

მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, შესაბამისი სტანდარტით უნდა შეფასოს 

შემდეგი საფრთხეები: 1. მიმალვის საფრთხე, 2. ახალი დანაშაულის ჩადენის 

საფრთხე, 3. მართლმსაჯულების განხორციელებაში ჩარევის საფრთხე. 

აღნიშნული საფრთხეები სათანადოდ უნდა დასაბუთდეს. შესაბამისად, აღკვეთის 

ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებისას სასამართლოს მსჯელობა არ 

უნდა იყოს ზოგადი, აბსტრაქტული და სტერეოტიპული ხასიათის.  

ზემოაღნიშნულ საქმეებში, ბრალდების შესახებ დადგენილებებსა და საქმის 

მასალებში მითითებული ფაქტებისა და ინფორმაციის ერთობლიობა - მოწმეთა 

გამოკითხვის ოქმები, ჩხრეკისა და ამოღების ოქმები, დათვალიერების ოქმები, 

ექსპერტიზის დასკვნები, ზოგადი ხასიათის მატარებელი იყო და არ 

წარმოადგენდა საკმარის ფაქტობრივ საფუძვლებს არათუ მსჯავრდებისათვის, 

არამედ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებისათვის.   

20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით პასუხისგებაში მიცემული 

სამართალდამცველებისა და დემონსტრანტების საქმეების შედარებითი 

ანალიზით ირკვევა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არსებობდა დიფერენცირებული 

დამოკიდებულება ერთნაირი შემთხვევების მიმართ, გონივრული და ობიექტური 

საფუძვლების გარეშე, რაც გამოიხატა დემონსტრაციაში მონაწილე პირთა მიმართ 

სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებასა და მათ დაპატიმრებაში, როცა 

ბრალდების მხარის შაბლონური, აბსტრაქტული და ხშირად სრულიად იდენტური 

შუამდგომლობებისა და სასამართლოების მიერ მათი გაზიარებით მიღებული, 

დაუსაბუთებელი განჩინებებით, ყოველი დემონსტრანტის მიმართ გამოყენებული 

იქნა წინასწარი პატიმრობა.  

ამნისტიის კანონპროექტის ინიცირებასთან დაკავშირებული 

პრობლემის შესახებ 

სახელწოდებით - „სამომავლო გზა საქართველოსთვის” (,,A way ahead for 

Georgia”) მიღებული შეთანხმების დოკუმენტის ერთ-ერთი საგანი პოლარიზებულ 

მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირებაა. შესაბამისი პუნქტის 
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თანახმად, „საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ინტერესებიდან 

გამომდინარე და ამ შეთანხმების შესრულების მიზნით, ხელმომწერები 

ვალდებულებას იღებენ, ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის ვადაში, 

ამნისტიის საშუალებით და/ან ისეთი ზომების მიღებით, რომელიც ანალოგიურ 

შედეგს გამოიღებს, რეაგირება მოახდინონ პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად 

აღქმულ ორ საქმეზე. კერძოდ, ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის 

ვადაში, პარლამენტში წარმოდგენილმა პარტიამ უნდა დააინიციროს ამნისტიის 

შესახებ კანონი, რომელიც 2019 წლის 19-21 ივნისის პროტესტებთან 

დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა და დაკავებას შეეხება“.  

2021 წლის 27 აპრილს გაირკვა, რომ მმართველ ძალას - „ქართულ ოცნებას“, 

ამნისტიის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, ოპოზიციის პარლამენტში შესული 

ნაწილისგან პრინციპულად განსხვავებული მიდგომა აქვს. კერძოდ, ოპოზიციის 

განცხადებით, ამნისტიის შესახებ კანონში, სისხლის სამართლის კოდექსის 

კონკრეტული მუხლები უნდა იყოს ჩამოწერილი, რასაც შეეხება ამნისტია, ხოლო 

„ქართული ოცნება“ აცხადებს, რომ ამნისტია უნდა ეხებოდეს ყველა მუხლს, 

გარდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე, 144¹-144³ მუხლებით 

გათვალისწინებულ დანაშაულებზე, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე 

დაზიანებას, წამებასა და დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას 

გულისხმობს. 

ოფიციალური მონაცემებით, 20-21 ივნისის მოვლენებისას აღრიცხულია 275 

მოქალაქე, რომლებმაც სხვადასხვა სიმძიმის ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღეს, 

მათ შორის არიან: 187 სამოქალაქო პირი, 39 ჟურნალისტი, შსს-ს 73 

თანამშრომელი. მიყენებული დაზიანებების გამო ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა 

28 პირს, მათ შორის, ოფთალმოლოგიური ოპერაცია ჩაუტარდა 8-ს, ხოლო 

ნეიროქირურგიული – 4 პირს. ასევე, ტრავმის შედეგად სამმა (3)  სამოქალაქო 

პირმა ცალი თვალი დაკარგა. ხოლო რამდენიმე დაზარალებულს მნიშვნელოვნად 

დაუზიანდა მხედველობა.  

დღემდე გამოძიების ფარგლებში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 

აქციის 17 მონაწილის მიმართ. აქციის მონაწილეთა მიმართ, პროკურატურის 

თავდაპირველი შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლომ 16 დაკავებულს 

პატიმრობა, ერთ პირს კი აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა. 

მოგვიანებით, 8 ბრალდებულის მიმართ, პატიმრობა გირაოთი შეიცვალა. ამავე 

საქმეზე, დაზარალებულად ცნობილია 68 პოლიციელი. 

პრობლემურია დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების საკითხები. 

თავდაპირველად, სხვა პირებთან ერთად, პროკურატურამ დაზარალებულის 

სტატუსის მინიჭებაზე, უარი უთხრა მაკო გომურს და გიორგი სულაშვილს, 

რომლებმაც რეზინის ტყვიის მოხვედრის შედეგად დაკარგეს თვალი. თუმცა, 

რამდენიმეთვიანი ბრძოლის შემდეგ, მათ დაზარალებულის სტატუსი მიანიჭეს. 
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სხვა პირებთან ერთად, ამ დრომდე არ აქვთ მინიჭებული დაზარალებულის 

სტატუსი ჟურნალისტების აბსოლუტურ უმრავლესობას, რომლებმაც მძიმე 

დაზიანებები მიიღეს.  

ადამიანის უფლებათა ცენტრის სამართალწარმოებაშია 20-21 ივნისის 

მოვლენების დროს დაშავებული სამი ჟურნალისტის - მერაბ ცაავას („გურია 

ნიუსი“), ბესლან კმუზოვის („კავკაზსკი უზელი“) და ზაზა სვანაძის საქმეები, 

რომელთა უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს ორგანიზაციის იურისტები 

იცავენ. მას შემდეგ, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ეროვნულ დონეზე ყველა 

არსებული სამართლებრივი საშუალება გამოიყენა, რათა მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 

ჟურნალისტები საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დაზარალებულად 

ეცნო და ეწარმოებინა დროული, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება, 

მაგრამ ამან შედეგი არ გამოიღო, ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს მიმართა. სარჩელებში მითითებულია ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-10 (გამოხატვის თავისუფლება); მე-11 (შეკრებისა და 

გაერთიანების თავისუფლება); მე-13 (სამართლებრივი დაცვის ქმედითი 

საშუალება) მუხლების დარღვევების თაობაზე. პროკურატურამ მხოლოდ მას 

შემდეგ მიანიჭა დაზარალებულის სტატუსი ჟურნალისტებს, რაც სტრასბურგის 

სასამართლომ სახელმწიფოსთან კომუნიკაცია დაიწყო. 

2019 წლის 20-21 ივნისს საპოლიციო ძალების მიერ მშვიდობიანი 

დემონსტრაციის დაშლისას გამოყენებულმა არაპროპორციულმა ძალამ და 

მეთოდებმა აქციის მონაწილეთა უფლებების მასშტაბური დარღვევა გამოიწვია და 

სამართლიანად დატოვა აქციის მონაწილეთა დასჯის შთაბეჭდილება. აქციის 

დასაშლელად გამოყენებული არაპროპორციული ძალის, დემონსტრანტთა 

დაკავებისა და შემდგომ პერიოდში სამართალდამცველთა მხრიდან 

გამოვლენილი არასათანადო მოპყრობის ფაქტების, ჟურნალისტური საქმიანობის 

უკანონო ხელშეშლის და ამ საქმის გამოძიების არაეფექტიანობის გამო, 

შესაძლოა, საქმე გვქონდეს ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით დაცული წამების 

აკრძალვის, როგორც მატერიალური, ისე პროცედურული ნაწილების 

დარღვევასთან.  

შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ხაზგასმით განმარტავს, რომ 

დაუშვებელია ამნისტიის/შეწყალების გამოყენება სახელმწიფოს 

წარმომადგენლების მიერ არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 

აკრძალვის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით, რასაც ადგილი 

ჰქონდა 20-21 ივნისის აქციის დაშლის დროს. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკით, ამნისტიის გამოყენება იმ პირებთან 

მიმართებით, რომლებმაც არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

დანაშაულები ჩაიდინეს (იმის მიუხედავად, ეროვნულ დონეზე გამოძიება სწორი 

კვალიფიკაციით მიმდინარეობს თუ არა), ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს 
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ეწინააღმდეგება.  ასეთი შედეგი არასათანადო მოპყრობის აკრძალვით შექმნილ 

დაცვის გარანტიებს ილუზორულად აქცევს. შესაბამისად, არაადამიანური და 

დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში 

სახელმწიფოს წარმომადგენელ პასუხისმგებელ პირთა მიმართ ამნისტიის 

გამოყენება, არის საერთაშორისო სამართლის დარღვევა. იმავე პოზიციას 

იზიარებს ადამიანის უფლებათა დაცვის თითქმის ყველა საერთაშორისო 

ორგანიზაცია თუ დოკუმენტი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის 

შეფასებით, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის 

წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშულებში, სახელმწიფოს წარმომადგენელ 

პასუხისმგებელ პირთა მიმართ ამნისტიის გამოყენება, არის საერთაშორისო 

სამართლის დარღვევა.  

თავად ის ფაქტი, გამოძიება რა კვალიფიკაციით მიმდინარეობს ეროვნულ 

დონეზე, არ არის რელევანტური კონვენციის მე-3 მუხლის მიზნებისთვის. 

ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას დაკავებულ 

სამართალდამცველვთა წინააღმდეგ გამოძიება არ წარიმართა შესაბამისი 

კვალიფიკაციით, კერძოდ საქართველოს სსკ-ის 144(3) მუხლით, მათი ნაწილის 

მიერ ჩადენილი ქმედების შემადგენლობა უნდა შეფასდეს როგორც 

არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა, რაც ევროპული სასამართლოს 

დადგენილი სავალდებულო სტანდარტით, გამორიცხავს აღნიშნული 

პირებისადმი ამნისტიის გამოყენების შესაძლებლობას. ამასთან, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო ევროპული კონვენციითა და მისი 

დამატებითი ოქმებით გათვალისწინებულ პრინციპებსა და სამართლებრივ 

ტერმინებს ავტონომიური მნიშვნელობით განმარტავს. მათი განმარტება 

შეიძლება, არ ემთხვეოდეს იმ მნიშვნელობას, რომელიც ამ ტერმინებსა და 

პრინციპებს ენიჭებათ სახელმწიფოს ეროვნული კანონმდებლობით. 

დასკვნა  

2019 წლის 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას ნათლად გამოჩნდა, რომ 

სახელმწიფოში დღემდე არ არსებობს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო 

სტანდარტების დაცვით შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლებაში ჩარევის, აქციის 

მონაწილეთა მასების მართვის ეფექტიანი, გონივრული გეგმა. ნაცვლად ამისა, 

ყოველი ხელისუფლება მასობრივად და განურჩევლად იყენებს არაპროპორციულ  

საპოლიციო ძალას და არღვევს სპეციალური საპოლიციო საშუალებების 

გამოყენების წესებს. 

ქვეყანაში დღემდე მწვავეა 20-21 ივნისის მოვლენებზე გონივრულ ვადებში 

ეფექტიანი და სრულყოფილი გამოძიების წარმართვის, აქციის დაშლის 

დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი პირებისა და ინდივიდუალური პოლიციელების 
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დანაშაულებრივი ქმედებების გამოკვეთის და სათანადო პასუხისმგებლობის 

დაკისრების პრობლემები. ამასთან, გამოძიება მხოლოდ პოლიციის რიგით 

თანამშრომლებზე ფოკუსირდება და არ არის მიმართული პოლიციის 

ხელმძღვანელთა - ბრძანების გამცემ პირთა სავარაუდო დანაშაულებრივი 

ქმედებების გამოვლენისაკენ. 

ასევე, 20-21 ივნისის მოვლენების ირგვლივ საქმეების შესწავლისას 

იდენტიფიცირებული ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევები, პოლიციელების 

მხრიდან გამოვლენილი კანონდარღვევები და სისხლისსამართლებრივი დევნის 

პრაქტიკა, აჩენს არაერთ კითხვას სახელმწიფოს მხრიდან შერჩევით მიდგომასა 

და კონკრეტული პირების მიმართ, სისხლის სამართლის საქმეების 

მიზანმიმართულად წარმოების თაობაზე, რაც სისტემური ხარვეზების 

აღმოფხვრის ნაცვლად, დემონსტრანტების დასჯის სურვილსა და მათ 

დაპატიმრებაში გამოიხატება. ამას  ცხადყოფს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, 

შარლ მიშელის მიერ წარმოდგენილი კომპრომისული დოკუმენტიც, რომლის ერთ-

ერთი საგანი პოლიტიზირებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე 

რეაგირებაა. კერძოდ, ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის ვადაში, 

პარლამენტში წარმოდგენილმა პარტიამ უნდა მოახდინოს ინიცირება კანონისა 

„ამნისტიის შესახებ“, რომელიც 2019 წლის 19-21 ივნისის პროტესტებთან 

დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა და დაკავებას შეეხება. თუმცა, როგორც ჩანს, 

მმართველი ძალა შეთანხმების იმპლემენტაციას საქართველოს კონსტიტუციისა 

და საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევით გეგმავს. 

აქედან გამომდინარე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს 

საქართველოს ხელისუფლებას და პროცესში ჩართულ ყველა პოლიტიკურ 

პარტიას, არ დაუშვან ამნისტიის კანონის მიღება ისეთი ფორმულირებით, 

რომელიც 2019 წლის 20-21 ივნისის აქციის დაშლისას სამართალდამცველთა 

მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებებზეც იქნება გავრცელებული, ეროვნულ დონეზე 

ამ ქმედებებისთვის მინიჭებული კვალიფიკაციის მიუხედავად. საერთაშორისო 

სამართლებრივი აქტები, რომლებიც ამგვარ აკრძალვას ითვალისწინებენ, 

საქართველოს კანონმდებლობის განუყოფელი ნაწილია, და, კონსტიტუციის 

შემდეგ, იერარქიით, ყველაზე მაღლა დგას. შესაბამისად, საქართველო მათ 

შესრულებაზე ვალდებულია როგორც საერთაშორისო ორგანოების, ისე, საკუთარი 

მოქალაქეების წინაშე. 

 


