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ანგარიში მოამზადა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა 
 
ავტორები: გიორგი კაკუბავა, ლაზარე ჯიბლაძე, თამარ ავალიანი 
რედაქტირება: ნინო აბაიშვილი, ალეკო ცქიტიშვილი  
თარგმანი: ნინო ტლაშაძე 
პროექტის მონიტორები: ანი მერაბიშვილი, გიორგი კაკუბავა 
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კანონის უზენაესობას, გამჭვირვალობის პრინციპებს და ძალთა გადანაწილებას დისკრიმინაციის 
ყველა დონეზე აღმოსაფხვრელად. 
 
ადამიანის უფლებათა ცენტრი არის შემდეგი საერთაშორისო ქსელის წევრი: 
 
▪ ადამიანის უფლებების საერთაშორისო ფედერაცია (FIDH); www.fidh.org  
▪ წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაცია (OMCT - ქსელი - SOS - წამება); 

www.omct.org  
▪ ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელი www.humanrighshouse.org  
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ტელ: (+995 32) 237 69 50, (+995 32) 245 45 33, (+995 32) 238 46 48 
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 შესავალი  

 
წინამდებარე ანგარიში ეხება საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების  დეპარტამენტის საქმიანობის მონიტორინგს. 
კვლევის მიზანი გახლდათ დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 
და პრაქტიკული ნაწილის ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება, რაც ხელს 
შეუწყობს ახალი დეპარტამენტის ეფექტიან საქმიანობას. 

2012 წლამდე საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებსა და პოლიციის განყოფილებებში 
ადამიანთა წამება, არაადამიანური, ღირსების შემლახველი მოპყრობა, საკუთრების იძულებით 
დათმობა და მისი უკანონო ჩამორთმევა წლების განმავლობაში სისტემურ პრობლემას და 
ქვეყნის მართვის სტილს წარმოადგენდა1. 2012 წლამდე ჩადენილი მსგავსი დანაშაულების 
გამოძიების მოთხოვნით მოქალაქეებმა ათიათასობით საჩივარი შეიტანეს საქართველოს 
პროკურატურის სხვადასხვა ორგანოებში, საქართველოს პარლამენტსა და სხვა სახელმწიფო 
უწყებებში. მოქალაქეები დარღვეული უფლებების აღდგენას და სამართლიანობის 
დამკვიდრებას მოითხოვდნენ. სიცოცხლის უფლების ხელყოფის, წამების, არაადამიანური და 
ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტებზე ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება სისტემურ 
პრობლემას წარმოადგენდა და წარმოადგენს დღესაც2. 

ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ არაერთხელ დაანონსებულმა „სამართლიანობის 
აღდგენის“ თარიღმა რამდენჯერმე გადაიწია3.  

მართლმსაჯულების ხარვეზების აღმოფხვრის მექანიზმის საჭიროებაზე საუბრობდნენ არა 
მხოლოდ ადგილობრივი, არამედ  საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტებიც. 
ხელისუფლება თავდაპირველად განიხილავდა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი 
კომისიის შექმნას, რაზეც მალევე უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ სახელმწიფო ვერ შეძლებდა 
დაზარალებულთათვის დიდძალი კომპენსაციების გადახდას4. 

2015 წლის მარტში, საქართველოს მთავარ პროკურატურას დაემატა სტრუქტურული ერთეული - 
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, რომელსაც 
2016 წლის ივლისში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებამდე არ ჰქონდა შესაბამისი 
ბერკეტი, ადეკვატური რეაგირება მოეხდინა სამართალწარმოების პროცესში მოქალაქეთა 
დარღვეული უფლებების აღდგენის კუთხით. შესაბამისად, 2016 წლის საკანონმდებლო 
ცვლილებებით, როცა სსსკ 310-ე მუხლს დაემატა „ზ1“ ქვეპუნქტი, არსებითად გაიზარდა 
დეპარტამენტის როლი და სამართალწარმოებისას დარღვეული უფლებების აღდგენა რეალური 
გახდა - პროკურორის მიერ მიღებულ დადგენილებაზე დაყრდნობით, რაც უპრეცედენტო 
მოვლენას წარმოადგენს თანამედროვე ქართულ სამართალში.  

                                                           
1 იხ: საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრაქტიკის კვლევა (2003-12 წწ), 
http://www.osgf.ge/files/2014/publications/OSGF_Report_GEO_PRINT.pdf  
2 იხ: საქართველოს სახალხო დამცველის 2015 წლის საპარლამენტო ანგარიში: 
http://ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf 
3 იხ: ინფორმაცია თემაზე: https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26669;   
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27613  
4 ინფორმაცია, იხ.: https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27613 

http://www.osgf.ge/files/2014/publications/OSGF_Report_GEO_PRINT.pdf
http://ombudsman.ge/uploads/other/3/3891.pdf
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=26669
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27613
https://old.civil.ge/geo/article.php?id=27613
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მიუხედავად თავდაპირველი მოლოდინებისა, დღეისათვის კვლავაც მრავალი საქმეა 
გამოუძიებელი, სადაც ადგილი ჰქონდა ადამიანის უფლებათა სისტემურ დარღვევას. ამასთან, 
უცნობია, რა ტიპის საქმეებს ენიჭება პრიორიტეტი ან რა ნიშნით ირჩევა ის საქმეები, რაზეც 
ხელახალი გამოძიება იწყება. ეს კი კითხვებს აჩენს მთავარი პროკურატურის ახალი 
დეპარტამენტის საქმიანობის ირგვლივ. 

წინამდებარე კვლევაში წარმოდგენილია დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული 
კანონმდებლობის ანალიზი და ყურადღება გამახვილებულია, ამ მხრივ, კანონმდებლობაში 
არსებულ ხარვეზებსა თუ ნაკლოვანებებზე. სასამართლო მონიტორინგისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების ანალიზით, შევეცადეთ გაგვერკვია, როგორ მიმდინარეობს დარღვეული 
უფლების აღდგენის პროცესი და რა სახის ტენდენციებით ხასიათდება არსებული პრაქტიკა; რა 
კატეგორიის და რამდენ საქმეს აწარმოებს ახალი დეპარტამენტი და რა კონკრეტული 
კრიტერიუმებით ხდება საქმეების მიღება და გადანაწილება. ანგარიშში ასევე გაანალიზებულია 
პროკურორის მიერ სისხლის სამართლის საქმის წარმოების პროცესში ადამიანის უფლებათა 
არსებით დარღვევაზე მიღებული დადგენილებები და სასამართლოში სსსკ-ის 310-ე მუხლის „ზ1“ 
ქვეპუნქტის საფუძველზე წარმოებული  სისხლის სამართლის საქმეები. ამავე დროს, აღნიშნული 
პროცესის არაორდინალურობასთან ერთად, შეფასებულია მოსამართლის როლი 
შეჯიბრებითობის პრინციპის არარსებობის პირობებში. 

მონიტორინგის დივერსიფიცირებული მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელი გახდა მთავარი 
პროკურატურის საქმიანობის დადებითი მხარეებისა და ხარვეზების გამოკვეთა, ასევე - 
რეკომენდაციების შემუშავება დეპარტამენტის საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით.  

 

 კვლევის მეთოდოლოგია 

 
წინამდებარე კვლევა ეფუძნება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით მოპოვებულ და შესწავლილ 
ინფორმაციას. კვლევის მიზანია საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის შესწავლა, 
არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების გზით, დეპარტამენტის 
საქმიანობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 

 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა დეპარტამენტის მუშაობა შემდეგი მეთოდოლოგიური 
ინსტრუმენტის გამოყენებით შეაფასა: 

 
➢ ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის კვლევა 

საკანონმდებლო ხასიათის ხარვეზების დასადგენად  გაანალიზდა სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის 
მარეგულირებელი ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზა. ამავე დროს, აღწერილობითი და 
სისტემური განმარტების მეთოდების  გამოყენებით, გაანალიზდა ყველა ის რელევანტური 
საკანონმდებლო აქტი, რითაც ხელმძღვანელობს მთავარი პროკურატურის 
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, კერძოდ: 
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o სისხლის სამართლის კოდექსი; 
o სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
o პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი; 
o საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის N62 ბრძანება; 
o საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის N1044 განკარგულება; 

 
➢ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა და მისი ანალიზი 

კვლევის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს მთავარი პროკურატურიდან, საერთო 
სასამართლოების სისტემიდან და სახალხო დამცველის აპარატიდან გამოთხოვილი საჯარო 
ინფორმაციის ანალიზი. ორგანიზაციამ კვლევის მიზნებისთვის, ასევე, ეტაპობრივად 
გამოითხოვა და გააანალიზა დეპარტამენტიდან მიღებული სხვადასხვა სტატისტიკური 
ინფორმაცია. 

➢ განაჩენებისა და პროკურორის დადგენილებების გამოთხოვა და ანალიზი 

კვლევის ფარგლებში, ორგანიზაციამ თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოებიდან გამოითხოვა განაჩენები ახალი დეპარტამენტის შუამდგომლობის 
საფუძველზე საქმის გადასინჯვის შესახებ. შესაბამისად, კვლევა ეფუძნება, ახლადგამოვლენილ 
გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე (სსსკ-ის 310ე მუხლის ,,ზ1“ ქვეპუნქტი) 
სააპელაციო სასამართლოებიდან, ასევე - საქართველოს უზენაესი სასამართლოდან 2016 - 2018 
წლებში 29 სისხლის სამართლის საქმეზე გამოტანილი განაჩენების ანალიზს.  

საკითხის სხვადასხვა პერსპექტივიდან წარმოდგენის მიზნით, კვლევა, ასევე, მოიცავს 
სამართალწარმოების პროცესში პირის უფლების არსებითად დარღვევის შესახებ 
პროკურორთა მიერ გამოტანილი დადგენილებების ანალიზს სისხლის სამართლის 17 საქმეზე; 

 თანამშრომლობა სახალხო დამცველთან 

პროექტის მიზნებისთვის, ადამიანის უფლებათა ცენტრსა და სახალხო დამცველის აპარატს 
შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი. პროექტის მიმდინარეობისას 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა დადგენილებების მისაღებად მიმართა პროკურატურას, მაგრამ 
დეპარტამენტმა ცენტრს და შემდგომ - სახალხო დამცველსაც უარი განუცხადა დადგენილებების 
ასლების მიწოდებაზე, „საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე“. ამის შემდგომ, 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, ცენტრის მიმართვის საფუძველზე, 
სახალხო დამცველის აპარატმა  დადგენილებები გამოითხოვა სასამართლოდან  და  ყველა 
დოკუმენტი ცენტრს დაშტრიხული ფორმით მიაწოდა.  

➢ სამუშაო შეხვედრები 

კვლევის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა მთავარი პროკურატურის ახალი 
დეპარტამენტის გამომძიებლებთან და პროკურორებთან, ადვოკატებთან, უზენაესი 
სასამართლოს თავმჯდომარესთან და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის 
სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარესთან, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესთან, 
სახალხო დამცველის მოადგილესთან, არასამთავრობო ორგანიზაციების 
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წარმომადგენლებთან, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისათვის“ სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფთან. 

 ინდივიდუალური ინტერვიუები 

დეპარტამენტის საქმიანობის უკეთ ანალიზისთვის, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩატარდა 
ინტერვიუები. კვლევის ფარგლებში, სპეციალურად შედგენილი კითხვარის საფუძველზე 
გამოიკითხნენ ახალ დეპარტამენტში მომუშავე პროკურორები და გამომძიებელი, 50 ადვოკატი 
და 50 დაზარალებული. 

➢ ორგანიზაციის სტრატეგიულ სამართალწარმოებაში მიმდინარე 3 საქმის მონიტორინგი 

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, კვლევის მიზნებისთვის გამოიყენა მის წარმოებაში არსებული 
25 საქმიდან 3 საქმე, რომელთაგან 2 შეეხებოდა - პატიმართა ცემას, წამებას, არაადამიანურ და 
ღირსების შემლახველი მოპყრობის ფაქტს, ხოლო 1 საქმე - ქონების იძულებით დათმობასა და 
სხვა იძულების ფაქტებს. აღნიშნულ საქმეთა მონიტორინგი, ახალი დეპარტამენტის 
საქმიანობაზე დაკვირვებისა და მისი შესწავლის ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენდა.  

➢ სასამართლო პროცესების მონიტორინგი 

სასამართლოში სსსკ-ის 310-ე მუხლის  ,,ზ1” ქვეპუნქტის საფუძველზე წარმოებული  საქმეების 
შესწავლისა და აღნიშნული პროცესის თავისებურებათა იდენტიფიცირების მიზნით, მონიტორები 
დააკვირდნენ 11 სასამართლო პროცესს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში. მონიტორინგი 
განხორციელდა სსსკ-ის 310 მუხლის ზ1 ქვეპუნქტის საფუძველზე განაჩენთა გადასინჯვასთან 
დაკავშირებით გამართულ სასამართლო პროცესებზე და ყოველი პროცესის შემდგომ დაიწერა 
პროცესის ანალიზი. მონიტორინგის შედეგები გამოყენებულია კვლევის მიზნებისთვის. 

 

 თავი I - საკანონმდებლო ბაზისა და პრაქტიკის ანალიზი 

 ახალი დეპარტამენტის შექმნის აუცილებლობა 

2004-2012 წლებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის, ქონების იძულებით ჩამორთმევის 
ფაქტების სისტემური ხასიათის გამო, დარღვეული უფლებებისა და სამართლიანობის 
აღდგენისთვის 2015 წელს შეიქმნა „სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის 
გამოძიების დეპარტამენტი5“. აღნიშნული დეპარტამენტის  ჩამოყალიბების საჭიროება 
განპირობებული იყო საქართველოს პროკურატურაში  შესული ათასობით  განცხადების გამო, 
რომლებიც უკავშირდებოდა სამართალწარმოების განხორციელების პროცესში მოქალაქეების 
მიმართ წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახველი  მოპყრობის, იძულების, აგრეთვე 
ქონების იძულებით დათმობის სავარაუდო ფაქტებს.  

                                                           
5იხ. ბმული http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=627 

http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=627
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ახალი დეპარტამენტის  შექმნის კვალდაკვალ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში  
ცვლილების განხორციელების საჭიროება წარმოიშვა6. საკანონმდებლო ცვლილების შეტანის 
ძირითად მიზანს წარმოადგენდა  დარღვეული უფლების აღდგენისთვის ახლად გამოვლენილ 
გარემოებათა გამო კანონიერ ძალაში შესული განაჩენების გადასინჯვის საფუძვლების 
გაფართოება და ამ საქმეთა დასაშვებობის გამარტივება, რაც სამომავლოდ უზრუნველყოფდა 
ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიების განმტკიცებას და მართლმსაჯულების ხარისხის 
გაზრდას. ამასთან, მიზნად ისახავდა, კანონიერ ჩარჩოში მოქცეულიყო პროკურატურის 
შესაძლებლობა, ბრალეული პირების იდენტიფიცირების შეუძლებლობის შემთხვევაშიც, 
დადგენილებით  დადასტურებულიყო  სამართალწარმოების პროცესში მსჯავრდებულის 
კანონიერი უფლების არსებითი დარღვევის ფაქტი.  

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილება პროკურატურას   უფლებას აძლევს, მიმართოს 
სააპელაციო სასამართლოს, რაც შესაძლებელს ხდის კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის 
გადასინჯვას.  2016 წელს საპროცესო კოდექსის 310-ე მუხლს დაემატა  „ზ1“ ქვეპუნქტი.  
ცვლილების თანახმად, განისაზღვრა შემდეგი: თუკი ახალი გამოძიების პირობებში 
გამოვლინდება, სისხლის სამართლის საქმის წარმოების პროცესში პირის უფლების არსებითი 
დარღვევის შესახებ, რომელიც გადასასინჯი განაჩენის გამოტანის დროს ცნობილი არ იყო და 
თავისთავად ან/და სხვა დადგენილ გარემოებასთან ერთად ამტკიცებს მსჯავრდებულის 
უდანაშაულობას ან მის მიერ იმ დანაშაულზე უფრო მსუბუქი დანაშაულის ჩადენას, რისთვისაც 
მას მსჯავრი დაედო, გახდება ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო ხელახალი  სასამართლო 
განხილვისა და განაჩენის გადასინჯვის საფუძველი. 

კანონი ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის ვადას არ უწესებს 
კონკრეტულ შეზღუდვებს7. განაჩენის გადასინჯვის  შუამდგომლობა წერილობით შეიტანება 
სააპელაციო სასამართლოში განსჯადობის მიხედვით, რაც დაზარალებულს  შესაძლებლობას 
აძლევს,  კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი  სააპელაციო სასამართლოს გზით გადაიხედოს და 
ახალი განაჩენის მიღებით პირმა  აღიდგინოს დარღვეული უფლება.   

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად8, ახლად გამოვლენილ გარემოებათა 
გამო განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე შუამდგომლობის დაყენების უფლება აქვს:  

o პროკურორს; 
o მსჯავრდებულს ან/და მის ადვოკატს; 
o მსჯავრდებულის გარდაცვალების შემთხვევაში - მის კანონიერ მემკვიდრეს ან/და მის 

ადვოკატს.  
შუამდგომლობის დაყენება არ აჩერებს განაჩენის აღსრულებას.  

სააპელაციო სასამართლოში საქმის განხილვა ტარდება საქმის არსებითად განხილვისას  
მოქმედი ნორმის შესაბამისად. საქმის არსებითი განხილვის შედეგად სასამართლო  ან 
უცვლელად ტოვებს განაჩენს, ან ცვლის მას, ან აუქმებს მას და ადგენს ახალ განაჩენს. კანონი 

                                                           
6კანონპროექტის ავტორი: პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელის 
შემადგენლობაშიც შედიოდნენ საქართველოს მთავარი პროკურატურის, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, 
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის, თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის და 
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წარმომადგენლები.  
7შეზღუდვები ეხება  სსსკ-ის 310-ე  მუხლის „ე“ და „ე1“ გათვალისწინებულ შემთხვევებს. 
8იხ. სსსკ-ის 312-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტი. 



 
9 

პირს აძლევს შესაძლებლობას სააპელაციო სასამართლოს  განაჩენზე შეიტანოს  საკასაციო 
საჩივარი. საკასაციო სასამართლო კი, საჩივარს განიხილავს მისი დასაშვებობის შემოწმების 
გარეშე.  

2015 წლის 25 მაისს  საქართველოს  მთავრობას მიეღო N1044 განკარგულება9, „საქართველოს  
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ განსახორციელებელი 
ღონისძიებების შესახებ“.  

მოცემული განკარგულების თანახმად, კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო 
გადაწყვეტილების ან პროკურატურის შემაჯამებელი გადაწყვეტილების10 შემთხვევაში, 
საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიმართვით, შესაბამისი ზიანის კომპენსირების მიზნით, 
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ახდენს სახელმწიფო ქონების პირდაპირი მიყიდვის 
ფორმით სიმბოლურ ფასად პრივატიზების ინიცირებას იმ პირებისთვის, ვინც სახელმწიფოს 
სასარგებლოდ იძულებით დათმეს ქონება (მიტოვება, ჩუქება და ა.შ.).  

აღნიშნული რეგულაცია ეხება ისეთ შემთხვევებს, როცა სააგენტოს მხრიდან ინიცირებას 
ექვემდებარება მხოლოდ იმ უძრავი ან/და მოძრავი ნივთების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 
პრივატიზება, რომლის იძულებით დათმობაც განხორციელდა სახელმწიფოს სასარგებლოდ 
შესაბამისი პირის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ აღნიშნული ქონება სასამართლოს 
შესაბამისი გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის, ან/და „მიმართვის“ მიღების 
დღისათვის განკარგულია, გადაცემულია სარგებლობის უფლებით (უძრავი ქონების 
შემთხვევაში) ან/და არ ექვემდებარება პრივატიზებას. რაც შეეხება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც 
უკანონოდ ჩამორთმეული ქონება სახელმწიფო ბალანსზე აღარ იმყოფება, ჰყავს 
კეთილსინდისიერი შემძენი ან ამორტიზებულია, ასეთ შემთხვევაში, დაზარალებული მოქალაქე 
ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს სასამართლოს მეშვეობით ადმინისტრაციული და სამოქალაქო 
სამართალწარმოების გზით11.  

იმ შემთხვევაში, თუ ქონებას ჰყავს კეთილსინდისიერი  შემძენი, სამოქალაქო კოდექსი იცავს 
შემძენის ინსტიტუტს და ის ხელშეუხებელია. დაზარალებულს უფლება აქვს, სასამართლოს მიერ 
მიღებული განაჩენის საფუძველზე, მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება სახელმწიფოს 
ადმინისტრაციული ორგანოს, აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის ან ამ ორგანოს სხვა 
სახელმწიფო მოსამსახურის ან საჯარო მოსამსახურის მიერ თავისი სამსახურეობრივი 
მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანისთვის, რისთვისაც პასუხისმგებელია 
სახელმწიფო12.  

                                                           
9იხ. ბმული - https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361 
10 პირის (ან მისი უფლებამონაცვლის) დაზარალებულად ცნობის შესახებ დადგენილება; დადგენილება სისხლის 
სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ; დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის 
შესახებ; დადგენილება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების  შეწყვეტის შესახებ. 
11მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 16 აპრილის N13/27598 წერილი 
12 იხ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  208-ე მუხლი 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270?publication=26  

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270?publication=26
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 საკანონმდებლო ბაზის, საჯარო ინფორმაციის და არსებული პრაქტიკის ანალიზი 

კვლევის  ფარგლებში გაანალიზდა ყველა ის რელევანტური საკანონმდებლო აქტი, რითაც 
ხელმძღვანელობს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი 
დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, კერძოდ:   

o სისხლის სამართლის კოდექსი13; 
o სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი14;  
o პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი15; 
o საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის N62 ბრძანება16;  
o საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის N1044 განკარგულება17; 

დეპარტამენტის მომწესრიგებელი საკანონმდებლო აქტების განხილვისას,  აუცილებელია, 
ყურადღება გამახვილდეს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის N62 
ბრძანებაზე, რითაც  დამტკიცდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის  გამოძიების დეპარტამენტის დებულება და შეიქმნა  მთავარი 
პროკურატურის ახალი სტრუქტურული დანაყოფი, რომელიც თავისი უფლებამოსილების 
განხორციელებისას წარმოადგენს მთავარ პროკურატურას. ხსენებული დებულება, სხვა 
ნორმატიულ აქტებთან ერთად,  არის ერთ-ერთი ძირითადი კანონქვემდებარე აქტი, რითაც  
ხელმძღვანელობს პროკურატურის  დეპარტამენტი.  

დებულება განსაზღვრავს დეპარტამენტის ზოგად ამოცანებს, დეპარტამენტის უფროსის და მისი 
მოადგილის უფლება-მოვალეობებს, ასევე - მუშაკთა და მათ  უფლებამოსილებებს.  

დებულების თანახმად, დეპარტამენტი საქმიანობას წარმართავს კანონიერებისა და 
სამართლიანობის, ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის 
დაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე. დებულებით განსაზღვრულია  დეპარტამენტის ძირითადი 
ამოცანა, რაც გულისხმობს სამართალწარმოების მიმდინარეობისას შესაძლო დანაშაულებრივ 
ფაქტებზე, მათ შორის - წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის, ქონების 
იძულებითი დათმობისა და სხვა იძულების ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი  დევნის 
განხორციელებას18.  

ამავე დებულებაში  აღნიშნულია, რომ დეპარტამენტი სრული მოცულობით იძიებს და სისხლის 
სამართლებრივ დევნას ახორციელებს საქართველოს მთავარი პროკურორის მიერ დადგენილ 
საქმეებზე. მიუხედავად აღნიშნული ჩანაწერისა, გარკვეულ კითხვებს ბადებს დებულების მე-2-ე 
მუხლის „ა“ პუნქტი, საქმეთა ქვემდებარეობასთან მიმართებით. ბუნდოვანია, რა ინსტრუქციით, 

                                                           
13სისხლის სამართლის კოდექსი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426 
14იხ. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034 
15იხ. პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19090 
16საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2728207 
17საქართველოს მთავრობის განკარგულება: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361 
18იხ.საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის N 62 ბრძანების მე-2 მუხლის „ა“ პუნქტი; 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2728207
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361
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კრიტერიუმებით და პრინციპებით ხელმძღვანელობს საქართველოს მთავარი პროკურორი, რა 
ფაქტობრივ გარემოებებზე ახდენს ფოკუსირებას საქმის შესწავლისას, როცა სისხლის 
სამართლის საქმეებს უქვემდებარებს დეპარტამენტს გამოსაძიებლად.  

სახალხო დამცველის მიერ მოწოდებული დადგენილებებიდან ირკვევა, რომ მთავარი 
პროკურორი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს დადგენილებას სისხლის სამართლის საქმის 
გამოსაძიებლად გადაცემის შესახებ და საქმეს გადასცემს პროკურატურის ახალ დეპარტამენტს. 
მთავარი პროკურორი დეპარტამენტისთვის საქმის დაქვემდებარებისას ხელმძღვანელობს 
მხოლოდ იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის N62 ბრძანებით და სისხლის სამართლის საპროცესო 
კოდექსის 33-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით19.  

ამასთანავე, გაურკვეველია, სისხლის სამართლის საქმის დაქვემდებარების შემდეგ, 
დეპარტამენტი, დებულებით განსაზღვრულ ყველა საქმეზე წარმართავს გამოძიებას და სისხლის 
სამართლებრივ დევნას, თუ გარკვეული კრიტერიუმებით ახდენს საქმეთა შერჩევას. ასეთ  
შემთხვევაშიც კი, არ არის ცნობილი, დებულების გარდა, თუ რა დოკუმენტით  ხელმძღვანელობს 
პროკურატურა. არსებული ბუნდოვანება კი, საქმეთა შერჩევის და მისაღებობის კუთხით, 
გარკვეულ კითხვებს  წარმოშობს.  

კვლევის მიზნებისთვის, ორგანიზაციამ ოფიციალური შეხვედრა გამართა პროკურატურის 
დეპარტამენტის  წარმომადგენლებთან20. შეხვედრისას კითხვები დაისვა ახალი დეპარტამენტის 
საქმიანობის მიმართულებებზე და დეპარტამენტის მიერ  გამოსაძიებელ საქმეთა მისაღებობის 
კრიტერიუმებთან  და საქმეთა შერჩევის წესის შესახებ. დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა 
შეხვედრისას დაადასტურეს, რომ საქმეთა მისაღებობის და შერჩევის კრიტერიუმები 
წერილობითი სახით არ არსებობს.   

 თანამშრომლები, მიღების კრიტერიუმები და საქმეთა განაწილების წესი 

პროკურორი და გამომძიებელი პირდაპირ განსაზღვრავს ინდივიდუალური სისხლის სამართლის 
საქმეების ობიექტურ გამოძიებას, მის ხარისხს, რაც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს  
საგამოძიებო სისტემის ეფექტიანობაზე. ამდენად, აუცილებელია, ყურადღება გამახვილდეს 
დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიღების კრიტერიუმებზე და საქმეთა განაწილების წესებზე. 
საქმეთა განაწილებას კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს  გამჭვირვალე, ეფექტიანი, ობიექტური და 
სანდო გამოძიების უზრუნველსაყოფად.  

მიღებული საჯარო  ინფორმაციით ირკვევა, რომ მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტი 
დაკომპლექტებულია მცირე საშტატო ერთეულით მის წარმოებაში არსებული საქმეების 

                                                           
19„საგამოძიებო ქვემდებარეობის მოთხოვნათა დაცვით სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაავალოს ამა თუ იმ 
სამართალდამცავ ორგანოს ან გამომძიებელს; საქმე ჩამოართვას ერთ გამომძიებელს და გადასცეს მეორეს. 
საქართველოს მთავარ პროკურორს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს, საგამოძიებო ქვემდებარეობის 
მიუხედავად, ერთი საგამოძიებო ორგანოდან ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო 
ორგანოს; გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობიდან ჩამოაშოროს ქვემდგომი პროკურორი და მისი ფუნქციები 
დააკისროს სხვა პროკურორს. პირს უფლება აქვს, საგამოძიებო ქვემდებარეობის მიუხედავად, ერთი საგამოძიებო 
ორგანოდან ამოიღოს საქმე და გამოსაძიებლად გადასცეს სხვა საგამოძიებო ორგანოს; გამოძიების საპროცესო 
ხელმძღვანელობიდან ჩამოაშოროს ქვემდგომი პროკურორი და მისი ფუნქციები დააკისროს სხვა პროკურორს“;  
20იხ. ბმული http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=19460&lang=geo 

http://www.humanrights.ge/index.php?a=main&pid=19460&lang=geo
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რაოდენობის გათვალისწინებით. 2018 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით, დეპარტამენტში 
მუშაობს 24 თანამშრომელი21, კერძოდ:  

 

დეპარტამენტის თანამშრომლების დაკომპლექტება მოხდა კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული ზოგადი წესების თანახმად. თანამშრომელთა შერჩევისას უპირატესობა 
მიენიჭა იმ კანდიდატებს, რომელთა მიმართაც მოქალაქეთა მხრიდან შემოსულ საჩივარ-
განცხადებებში არ არსებობდა რაიმე სახის პრეტენზია მათ სამსახურეობრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით22. ასევე, შეხვედრისას დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ 
თანამშრომელთა უმრავლესობა 2011, 2012, 2013 წლებში პროკურატურის სისტემაში მომუშავე 
სტაჟიორთა წრიდან გასაუბრების შედეგად შეირჩა. რაც შეეხება კრიტერიუმებს, თუ რის 
საფუძველზეც ინიშნებიან პროკურორები და გამომძიებლები დეპარტამენტში, ხელმძღვანელის 
განმარტებით, ეს საკითხი დარეგულირებულია „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 31-ე მუხლით23 და უშუალოდ ეხება იმ მოთხოვნებს, რომლებიც წაეყენება პროკურორის 
და პროკურატურის გამომძიებლის თანამდებობაზე დასანიშნ პირებს. დეპარტამენტის 
მუშაკებიდან საქართველოს მთავარი პროკურორის მიერ დანიშნულია 10 პროკურორი (მათ 
შორის - დეპარტამენტის უფროსი და დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე), 3 განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი, 5 განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა 
გამომძიებელი (მათ შორის 2 პირი შეირჩა შიდა კონკურსით დისციპლინურ საკითხთა 
განმხილველი საბჭოს რეკომენდაციით).  

                                                           
21მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 28 თებერვლის N13/14840 წერილი 
 
22მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 28 თებერვლის N13/14840 წერილი 
23 იხ. პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19090?publication=18 
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დეპარტამენტის საქმიანობის ამოცანებიდან გამომდინარე, გამჭვირვალობისა და 
ობიექტურობის უზრუნველყოფა კადრების შერჩევის პროცესში უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. 
ამისთვის, აუცილებელია, კადრების შერჩევისას გათვალისწინებული იყოს ინტერესთა 
კონფლიქტის საკითხი, რათა კონკრეტულ გამოსაძიებელ საქმეებთან მიმართებით არ 
წარიმართოს სუბიექტური და გაუმჭვირვალე  პროცესები.  

ამგვარი ფაქტების პრევენციისთვის კი, მოქმედი საპროცესო კოდექსის  VIII თავში მოცემულია 
სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობის გამომრიცხველი გარემოებები და აცილების 
წესი. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პროცესის რომელიმე მონაწილის მიმართ კოდექსით 
განსაზღვრული24 სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობის გამომრიცხავი რომელიმე 
გარემოება და მას არ განუცხადებია თვითაცილება, მხარეებს უფლება აქვთ, დააყენონ აცილების 
შუამდგომლობა, კერძოდ - გამოძიებისას გამომძიებლის აცილების შუამდგომლობა 
პროკურორთან, ხოლო პროკურორის აცილების შუამდგომლობა ზემდგომ პროკურორთან25. 
მოცემულიდან შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ ინტერესთა კონფლიქტის ან მიკერძოების საკითხის 
არსებობის შემთხვევაში, მოქმედი კოდექსი საკანონმდებლო რეგულაციას აწესებს, რაც 
შესაძლებელს ხდის დასაბუთებული ვარაუდისას აღმოიფხვრას  ხსენებული შემთხვევა.  

მიღებული საჯარო ინფორმაციით26, ირკვევა, რომ დეპარტამენტში სისხლის სამართლის 
საქმეებზე გამოძიების მიმდინარეობისას, მხარეს არ დაუყენებია გამომძიებლის/პროკურორის 
აცილების შუამდგომლობა. ეს მიანიშნებს, რომ შერჩეული კადრების მხრიდან ამ ეტაპზე არ 
იკვეთება რაიმე სუბიექტური  მიდგომა მათ წარმოებაში არსებული საქმეების მიმართ.  

2018 წლის 10 სექტემბრის მდგომარეობით, დეპარტამენტი გამოძიებას აწარმოებს 444 სისხლის 
სამართლის საქმეზე, რომლებიც შეეხება მხოლოდ 2012 წლამდე ჩადენილ დანაშაულებრივ 
ფაქტებს. ეს საქმეები დეპარტამენტის უფროსის მიერ თანაბარი დატვირთვის პრინციპით 
გადანაწილებულია თითოეულ გამომძიებელსა და პროკურორზე27. თითოეულ გამომძიებელს და 
პროკურორს წარმოებაში აქვთ საშუალოდ 55 საქმე. 

მიღებული სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით, უნდა აღინიშნოს, რომ საქმეთა 
განაწილების საკითხი პრობლემურია, რადგან საქმეთა რაოდენობა  ბევრია და ამან სავსებით 
შესაძლებელია, უარყოფითი გავლენა იქონიოს საქმის ეფექტიან გამოძიებაზე.  

რაც შეეხება თანამშრომელთა მიღების კრიტერიუმებს, საკანონმდებლო დონეზე, მართალია, 
მოწესრიგებულია, მაგრამ დეპარტამენტის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, კადრების 
შერჩევის პროცედურა საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლების კუთხით უფრო მეტად გამჭვირვალე  
უნდა იყოს,  ვინაიდან პროკურორი და გამომძიებელი  არიან ის სუბიექტები, რომლებმაც უნდა 
უზრუნველყონ მიუკერძოებელი გამოძიება. ასევე, აუცილებელია, გამომძიებლებს და 
პროკურორებს ჰქონდეთ ადეკვატური ცოდნა და გამოცდილება ადამიანის უფლებების კუთხით.  

                                                           
24სსსკ-ის 59-ე მუხლი 
25სსსკ-ის 63-ე მუხლი 
26 იხ. პროკურატურის 2018 წლის 10 სექტემბრის N13/68938 წერილი 
27იხ: მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 11 მაისის  წერილი  N13/35336 
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 დეპარტამენტის წარმოებაში არსებული საქმეების სტატისტიკური მაჩვენებლები 

სტატისტიკური ინფორმაციის გაანალიზებით ირკვევა, რომ დეპარტამენტის წარმოებაში 
არსებული 444 სისხლის სამართლის საქმიდან 49 სისხლის სამართლის საქმე (11%) შეეხება 
ცემის, წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესაძლო ფაქტებს, ხოლო 
395 სისხლის სამართლის საქმე (89%) - სამართალწარმოების მიმდინარეობისას ჩადენილ 
შესაძლო დანაშაულებრივ, ქონების იძულებითი დათმობის და სხვა იძულების ფაქტებს.  

 

დეპარტამენტი სრული მოცულობით იძიებს და სისხლისსამართლებრივ დევნას ახორციელებს 
საქართველოს მთავარი პროკურორის მიერ დადგენილ საქმეებზე. მსგავს ფონზე 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ კრიტერიუმებსა თუ პრაქტიკის 
გამჭვირვალობას, რითაც ხდება ქონების იძულებით დათმობის ფაქტებზე ხელახალი გამოძიების 
დაწყება. საკითხავია: რა კრიტერიუმებით არიან გამორჩეული ის კონკრეტული პირები, თუ 
დანაშაულები, რაზეც დაიწყო ხელახალი გამოძიება?  

ადამიანის უფლებათა ცენტრთან შეხვედრისას, საქართველოს მთავარი პროკურატურის ახალი 
დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ დეპარტამენტს მისი შექმნის დღიდან სულ 
დაეწერა 56.000 (ორმოცდათექვსმეტი ათასი) განცხადება, რომელთაგან უმრავლესობა 
სხვადასხვა უწყებებში გაგზავნილი ერთი და იგივე განცხადების დუბლიკატი გახლდათ. 
ოფიციალური ინფორმაციით კი, დეპარტამენტის შექმნიდან დღემდე სულ შესულია  8,000 
საჩივარი/განცხადება. 

ამასთანავე, საკითხავია, თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეარჩია ახალმა დეპარტამენტმა 
ათასობით წამების საქმიდან მითითებული 49 საქმე, რომელიც ცემის, წამების, არაადამიანური 
მოპყრობისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის შესაძლო ფაქტებზე დაიწყო. უცნობია ზუსტი 
რიცხვი, თუ რამდენმა პირმა მიმართა განცხადებით პროკურატურას ასეთ საქმეებზე. ამის 
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თაობაზე ინფორმაცია გამოთხოვილია ახალი დეპარტამენტიდან, რაზეც პროკურატურას 
ორგანიზაციისთვის პასუხი არ მიუწოდებია.    

საქმის გადასინჯვაზე უარის თქმის შემთხვევაში, განმცხადებელს თავად შეუძლია მიმართოს 
სასამართლოს სსსკ-ის 310 მუხლის საფუძველზე. თუმცა, ეს შესაძლებლობა ვერ უზრუნველყოფს 
სამართლიანობის აღდგენის ამ მექანიზმის ეფექტიანად განხორციელებას, რამდენადაც 
დაკმაყოფილებული განცხადების შემთხვევაში, სახელმწიფო საგამოძიებო სტრუქტურები 
თავიანთი რესურსით და იმ სამართლებრივი მექანიზმით მოქმედებს, რაც სახელმწიფოს გააჩნია 
სამართალწარმოების პროცესში. ხოლო უარის შემთხვევაში, სავარაუდო დაზარალებული 
მარტო რჩება სახელმწიფო ბიუროკრატიის პირისპირ და თავად უნდა შეძლოს წარსულში 
ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე ახალი მტკიცებულებების მოძიება თუ ფაქტების გამოვლენა, 
რაც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარე, სახელმწიფოს პოზიტიური 
ვალდებულებაა. 310-ე მუხლში, ახალი - „ზ1“ ქვეპუნქტის დამატებაც სწორედ ასეთი ბარიერის 
მოხსნას ისახავდა მიზნად, შესაძლო დაზარალებულის უფლებების აღდგენის პროცესში. 

სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ დეპარტამენტი ამ დროისათვის ფოკუსირებულია ქონებრივ 
საკითხებზე და ნაკლები ყურადღება ეთმობა წამებისა და არასათანადო მოპრობის  შემთხვევებს. 
საკითხავია, თუ რა კრიტერიუმების საფუძველზე შეირჩა დეპარტამენტის მიერ ათასობით  
წამების საქმიდან კონკრეტული 49 საქმე.    

 დანაშაულის გახსნის სტატისტიკური მაჩვენებელი 

როგორც ირკვევა, დეპარტამენტის მიერ გაწეული სამუშაოების შედეგად, გახსნილია ქონების 
იძულებით ჩამორთმევის 78 ფაქტი და ცემა-წამების, არაადამიანური მოპყრობის, ძალადობის 20 
ფაქტი. მხილებულია 43 საჯარო მოხელე, რომელთაგან 27 პირის მიმართ გამოყენებულია 
დისკრეციული უფლებამოსილება და მათ მიმართ მიღებულია დადგენილება 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ. 4 პირის მიმართ 
გამოტანილია დადგენილება სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ, 
ამ პირთა გარდაცვალების გამო, ხოლო 12 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი 
დევნა, მათ შორის - მაღალი თანამდებობის მქონე პირების მიმართ, სამოხელეო დანაშაულის 
ჩადენის ბრალდებით. მათგან 10 პირის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი. 
დეპარტამენტის საქმიანობის შედეგად 158 პირი ცნობილია დაზარალებულად. ამავე დროს, 
დეპარტამენტის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმეებიდან დაზარალებულად 
ცნობის მოთხოვნაზე უარი ეთქვა 31 პირს - იმ საფუძვლით, რომ საქმეზე იმ ეტაპისთვის 
მოპოვებული მტკიცებულებებით არ არსებობდა დაზარალებულად ცნობის ფაქტობრივი და 
სამართლებრივი საფუძველი.  
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2016 წლიდან, დეპარტამენტის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგად, 59 პირის მიმართ მიღებულია 
დადგენილება მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში მისი 
უფლების არსებითი დარღვევის შესახებ. მიღებული დადგენილებები შეეხება სისხლის 
სამართლის წარმოების პროცესში ცალკეული მსჯავრდებულების მიმართ ადამიანის პატივისა და 
ღირსების, ადამიანის თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის 
ფაქტებს. მიღებული დადგენილებების საფუძველზე, ბრალდების მხარემ შუამდგომლობებით 
მიმართა თბილისისა და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებს  აღნიშნულ პირთა მიმართ 
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გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენების გადასინჯვის თაობაზე და სასამართლოების მიერ 
შუამდგომლობების განხილვის შედეგად 47 პირის მიმართ უკვე გამოტანილია გამამართლებელი 
განაჩენი28, ხოლო დანარჩენ პირთა მიმართ საქმეების განხილვა მიმდინარეობს.  

 საქმეთა მიღების კრიტერიუმები 

დეპარტამენტი ხელმძღვანელობს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 თებერვლის N62 ბრძანების 
საფუძველზე დამტკიცებული საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის დებულებით, სადაც წინასწარ 
განსაზღვრული არ არის დეპარტამენტის მიერ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმის  
მიღების ან მიღებაზე უარის თქმის პირობები. 

განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, 
საქმეთა მისაღებობის და მიღებაზე უარის თქმის შესახებ მარეგულირებელი  დოკუმენტის 
თაობაზე. მიღებული ინფორმაციით29 ირკვევა, რომ დეპარტამენტი ხელმძღვანელობს მხოლოდ 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო  კოდექსის 101-ე  მუხლით, რომლის თანახმად, 
გამოძიების დაწყების საფუძველია დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც გამომძიებელს 
ან პროკურორს მიაწოდეს, გამოვლინდა სისხლის სამართლის პროცესის დროს ან გამოქვეყნდა 
მასმედიაში. 

გამოძიების დაწყების ვალდებულება განსაზღვრულია საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მე-100 მუხლით, რომლის მიხედვითაც, დანაშაულის შესახებ 
ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, გამომძიებელი და პროკურორი ვალდებული არიან, 
დაიწყონ გამოძიება. 

სისხლის სამართლებრივ დევნისგან განსხვავებით, გამოძიების დაწყება არ წარმოადგენს 
დისკრეციულ უფლებამოსილებას. შესაბამისად, თუ ინფორმაცია შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს 
და ეს ინფორმაცია არ არის ანონიმურად მიწოდებული, გამომძიებელს, პროკურორს ეკისრებათ 
გამოძიების დაწყების ვალდებულება. 

საყურადღებოა ის ფაქტი, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის  101-ე მუხლი 
ზოგადად უთითებს გამოძიების დაწყების საფუძველს და არ აწესრიგებს საქმის მისაღებობის ან 
არმიღების კრიტერიუმებს. გასათვალისწინებელია, რომ მთავარი პროკურატურის 
დეპარტამენტი, თავისი ამოცანებიდან გამომდინარე, შემოსაზღვრულია სპეციფიკური საქმეების 
გამოძიებით, ანუ ის არ იძიებს ყველა სახის დანაშაულს. მოცემულ შემთხვევაში კი, 
დეპარტამენტში საქმეთა მიღების და მიღებაზე უარის თქმის საკითხის რეგულირებას სსსკ-ის 101-
ე მუხლი სრულად ვერ უზრუნველყოფს, რადგან ამ მუხლის ნორმატიული შინაარსი ზოგადი 
ხასიათისაა. ამდენად, ობიექტური დამკვირვებლის მხრიდან ჩნდება კითხვა - რამდენად 
მიუკერძოებელია საქმეთა შერჩევის პროცესი იმ პირობებში, როცა საქმეთა მიღების 
კრიტერიუმები წინასწარ წერილობით არ არის გაწერილი და დამოკიდებულია მხოლოდ ზოგად 
პრინციპებზე. საქმის მიღების კონკრეტული კრიტერიუმების არარსებობის გამო, შესაძლებელია, 
დაუსაბუთებლად ეთქვას უარი დაზარალებულს ახლადაღმოჩენილ გარემოებათა გამო, საქმის 
გადასინჯვაზე.  

                                                           
28მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 10 სექტემბრის  წერილი  #13/68938 
29მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 11 მაისის წერილი  #13/35336 
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ახალი დეპარტამენტის მიერ საქმეთა მისაღებობის ან მიღებაზე უარის თქმის კრიტერიუმების 
რეგლამენტაცია უფრო განჭვრეტადს გახდის საქმეთა წარმოებაში მიღების პროცესს და 
დააზღვევს ცრუ მოლოდინებს საზოგადოებისა და დაინტერესებული პირების მხრიდან.   

დეპარტამენტისგან მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ საქმის წარმოებაში მიღებაზე უარი 
დამოკიდებულია საკმარისი მტკიცებულებების არარსებობაზე, რაც საკმაოდ სუბიექტურია, 
რამდენადაც ამის შეფასებას ახდენს ის პროკურორი, რომელსაც ეწერება აღნიშნული საქმე. იმ 
გარემოების გათვალისწინებით კი, რომ თითოეულ პროკურორსა და გამომძიებელს საშუალოდ 
54 საქმე აწერია, რაც წარმოუდგენლად მაღალ მაჩვენებლად უნდა მივიჩნიოთ (თავის მხრივ, ეს 
გავლენას ახდენს გამოძიების ეფექტიანობასა და შედეგზე), შეგვიძლია, ვივარაუდოთ, რომ 
მიუხედავად საქმის შინაარსისა და წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა, საქმე, საკმარისი 
რესურსების არარსებობის გამო, შეიძლება გამოუძიებელი დარჩეს. 

ამ ვარაუდის საფუძველს ამყარებს ადამინის უფლებათა ცენტრის 2 ბენეფიციარის საქმე, 
რომლებმაც ცენტრის იურისტების დახმარებით მიმართეს დეპარტამენტს განცხადებით საქმეზე 
ხელახალი გამოძიების მოთხოვნით, დეპარტამენტის მხრიდან კი ეთქვათ დაუსაბუთებელი უარი. 

ერთ-ერთ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტმა 2016 წელს მიმართა დეპარტამენტს 
განცხადებით, 2012 წლის 11 ივნისს გამოტანილი განაჩენის გადასინჯვასთან დაკავშირებით. 
დაზარალებულის პოზიციის ცვლილების და დაკითხულ მოწმეთა ჩვენებების ცვლილებების 
გათვალისწინებით, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 310-ე მუხლის 
„ზ1“ ქვეპუნქტზე დაყრდნობით, იურისტმა მოითხოვა გამოძიების დაწყება და სააპელაციო 
სასამართლოსთვის მიმართვა. დეპარტამენტიდან მიღებული პასუხის თანახმად, „თუ 
მსჯავრდებული ან უფლებადამცველი მიიჩნევს, რომ დაზარალებულის მიერ სასჯელის ნაწილში 
პოზიციის ცვლილება წარმოადგენს ახლადგამოვლენილ გარემოებას, სსსკ-ის 310-ე მუხლითა და 
312-ე მუხლით დადგენილი წესით, დაცვის მხარესაც აქვს უფლება, მიმართოს სააპელაციო 
სასამართლოს განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით. რაც შეეხება 310-ე მუხლის „ზ“, ან „ზ1“ 

ქვეპუნქტებს, ამ საფუძვლით სასამართლოსთვის მიმართვისთვის უნდა არსებობდეს 
მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს მსჯავრდებულის უდანაშაულობას, ან ადგილი უნდა 
ჰქონდეს მსჯავრდებულის მიმართ სამართალწარმოების პროცესში მისი უფლებების არსებითი 
დარღვევის ფაქტს. შესაბამისად, დეპარტამენტის გამომძიებელმა არ დააკმაყოფილა  მოთხოვნა 
სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყებისა და  გამამტყუნებელი განაჩენის 
გადასინჯვის მოთხოვნით“.   

ადამიანის უფლებათა ცენტრის შეფასებით, პროკურატურის უარი დაუსაბუთებელია, რადგან 
სახეზე გვაქვს დაზარალებულის პოზიციის ცვლილება და მოწმეების ჩვენებების შეცვლა, 
რომლებმაც ცრუ ჩვენება მისცეს ბრალდებულის საწინააღმდეგოდ გამოძიების ეტაპზე, რაც 
განპირობებული იყო ზეწოლით. აღნიშნული ფაქტის მიუხედავად,  დეპარტამენტმა გამოძიება არ 
დაიწყო. კვლევისას ახალი დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი დადგენილებების ანალიზიდან კი 
ირკვევა, რომ სხვადასხვა საქმეზე, პროკურორის მიერ მიღებული დადგენილება საქმის 
წარმოების პროცესში უფლების არსებითი დარღვევის შესახებ, სწორედ ძველი მოწმეების 
ჩვენებების შეცვლას ან ახალი მოწმეების მხრიდან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. ამ 
შემთხვევაში, გაურკვეველია, თუ რა საჭირო კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს წარმოებისას 
უფლების დარღვევის ფაქტის იდენტიფიცირების სტანდარტმა. ასევე, საყურადღებოა 
განცხადების შესწავლის და განხილვის პერიოდი, რასაც თითქმის 7 თვე დასჭირდა.  
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მეორე საქმესთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის დახმარებით, 
მოქალაქემ მიმართა 07.07.2016 წელს, რომლის განხილვასაც 18 თვე დასჭირდა, საბოლოოდ კი, 
2018 წლის 23 თებერვალს, მთავარმა პროკურატურამ მოქალაქეს უარი უთხრა  საქმის ხელახლა 
გამოძიებაზე და გამამტყუნებელი განაჩენის გადასინჯვაზე. 

ზემოაღნიშნულ მიმართვაში დაზარალებული განმარტავს, რომ იგი არის უკანონო მსჯავრდების 
მსხვერპლი და სხვადასხვა არგუმენტზე დაყრდნობით და მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, უთითებს სისტემურ დანაშაულებზე, რომლის ერთ-ერთი მსხვერპლსაც თვითონვე 
წარმოადგენს. მიმართვაში მოცემული არგუმენტები ეყრდნობა იმ გარემოებებს, რაც მისთვის 
ცნობილი არ იყო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას და, შესაბამისად, სასამართლოსაც არ 
უმსჯელია მათთან მიმართებით. ამ შემთხვევაში, დაზარალებული, საქმის გადასინჯვასთან 
ერთად, ხელახალი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებასაც მოითხოვდა, რათა მისი 
არგუმენტები გამოძიების მიერ მოპოვებული ახალი მტკიცებულებებით გამყარებულიყო. 
ამრიგად, მის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისთვის აუცილებელი იყო ხელახალი გამოძიება, 
ურომლისოდაც, ცხადია, თვითონ ვერ შეძლებდა საკუთარი ძალებით ჩაეტარებინა გამოძიება. 
ამ მტკიცებულებების გარეშე 310-ე მუხლით დამოუკიდებელი მოთხოვნით სასამართლოსთვის 
მიმართვა განწირული იქნებოდა წარუმატებლობისთვის.  

პროკურატურის უარი  საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყებაზე კი, იმ გარემოებას ეფუძნება, 
რომ პირის მიმართვაში არ იყო წარმოდგენილი ახლადგამოვლენილი არც ერთი გარემოება, 
რითაც პროკურორი შეძლებდა საქმის წარმოებაში მიღებას30. ეს არგუმენტაცია არ უნდა 
ჩაითვალოს დამაკმაყოფილებლად, რადგან მიმართვაში პირი უთითებს იგივე ბრალდებით, რომ 
იმავე პერიოდში დაკავებული სხვადასხვა პირის საქმეებშიც ფიგურირებს ერთი და იგივე 
პიროვნება - ვინმე „ეკა“, რომელიც ამ საქმეებში არსებული ნარკოტიკული საშუალებების 
წარმომავლობის მიზეზია. ასევე, ხაზი არის გასმული იმ ფაქტზე, რომ ყველა ეს საქმე 
მიმდინარეობდა ერთი და იმავე პროკურორის, მოსამართლისა და სახაზინო ადვოკატის 
მონაწილეობით. ბუნებრივია, ამის დამადასტურებელი პირდაპირი მტკიცებულებების მოპოვება, 
ხელახალი გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული ახალი საგამოძიებო მოქმედებებით უნდა 
გამხდარიყო შესაძლებელი, რაც ამ მიმართვის მთავარი არსი გახლდათ. პროკურატურის უარის 
არგუმენტაციის ანალიზი კი ცხადყოფს, რომ დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიმართვაშივე 
ელოდნენ მზა მტკიცებულებების წარდგენას და მხოლოდ ინფორმაცია საკმარისი საფუძველი არ 
გახდა გამოძიების დაწყებისათვის. არადა, სხვა დადგენილებების შესწავლისას გაირკვა, რომ 
საქმის წარმოებაში მიღების შემდეგ, დეპარტამენტი თავადვე უზრუნველყოფს ახალი 
მტკიცებულებების შეგროვებას, რასაც აფუძნებს საკუთარ დადგენილებას სისხლის სამართლის 
საქმეში პირის უფლებების არსებითად დარღვევის შესახებ. ეს კი, კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს 
საქმის წარმოებაში მიღების კრიტერიუმების არსებობის აუცილებლობაზე, რაც პრევენციული 
იქნებოდა შესაძლო ორმაგი სტანდარტის არსებობისა და პროკურატურის მიკერძოებელი 
საქმიანობის თავიდან ასაცილებლად. 

დეპარტამენტისთვის მსგავსი მნიშვნელობის საკითხის  მოწესრიგება აუცილებელია, რადგან 
ისეთ პირობებში, როცა მას არა აქვს საქმეთა შერჩევის მომწესრიგებელი დოკუმენტი, 
შესაძლოა, წარმოიშვას  სუბიექტური, დაუსაბუთებელი და გაუმჭვირვალე პროცესები. ამასთან, 

                                                           
30 საქართველოს მთავარი პროკურატურის წერილი N 13/64365 
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საქმის მიღების  და გამოძიების  დაწყების  საკითხი სრულად მინდობილია დეპარტამენტის 
პროკურორზე, ყოველგვარი წინასწარ შედგენილი სახელმძღვანელო პრინციპების გარეშე.    

➢   დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროში შემავალ განსაზღვრულ საქმეთა კატეგორიები 
საჭიროებს  მეტ კონკრეტიკას და საქმეთა შერჩევის კრიტერიუმების დოკუმენტის 
(სახელმძღვანელოს)  სახით შემუშავებას, რაც დაინტერესებული პირებისთვის ღია 
და  ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. განსახილველი საკითხის რეგულირება   ხელს 
შეუწყობს  დეპარტამენტის საქმიანობის ობიექტურობას და გამორიცხავს ეჭვს 
პროკურატურის ტენდენციურობის შესახებ. 

 განრიდებისა და საპროცესო შეთანხმების მექანიზმების გამოყენება 

კვლევის მიზნებისთვის, ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოითხოვა საჯარო  ინფორმაცია 
დეპარტამენტის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმეებზე, თუ გამოყენებულა 
პროკურატურის მიერ განრიდება31 და საპროცესო  შეთანხმება32.  

მიღებული ინფორმაციის შესწავლისა და გაანალიზების შედეგად ირკვევა, რომ განრიდებისა და 
საპროცესო შეთანხმებების მექანიზმებს ახალი დეპარტამენტი იშვიათად იყენებს და 
ძირითადად,  საქმის არსებითად განხილვით შემოიფარგლება.  

მოწოდებული საჯარო ინფორმაციით33, სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის 
გამოძიების დეპარტამენტის მიერ 3 პირის მიმართ განრიდების გამოყენების წინაპირობა იყო 
აღნიშნულ პირთა მიერ დანაშაულის აღიარება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა. 
პროკურატურის განმარტებით, მათი თანამშრომლობის ხარისხის გათვალისწინებით, 
სამართალდამცავი ორგანოსთვის აღმოჩენილი დახმარება აღემატებოდა მათ მიმართ 
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების საჯარო ინტერესს. ასევე, სრულწლოვანი 
პირის მიმართ განრიდების ინსტიტუტის გამოყენებისას, ფორმდება განრიდების შეთავაზების 
ოქმი, სადაც მითითებული პირობის შესრულების შემდეგ პროკურორი იღებს დადგენილებას 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ, ან დაწყებული დევნის 
შეწყვეტის  შესახებ.  სწორედ ზემოაღნიშნულ გარემოებებს ეფუძნებოდა პროკურატურის მიერ 
მიღებული გადაწყვეტილება განრიდების ინსტიტუტის გამოყენების თაობაზე.  

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, სამივე დანაშაული ეხებოდა  საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის I ნაწილითა და 218-ე მუხლის II ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ დანაშაულებს. განრიდების გამოყენების პროცესში კი,  პროკურატურის 
მიდგომა  სამივე საქმის მიმართ იდენტური იყო.   

ამასთანავე, 27 ყოფილი საჯარო მოხელის მიმართ, დისკრეციული უფლებამოსილების 
გამოყენებით, არ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, ხოლო 4 საჯარო მოხელის მიმართ 
შეწყდა გამოძიება მათი გარდაცვალების გამო34. 

                                                           
31სსსკ-ის 1681-ე მუხლი 
32სსსკ-ის 210-ე მუხლი 
33 იხ. მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 26 სექტემბრის N13/73321 წერილი. 
34 იხ. მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 28 თებერვლის წერილი N13/14840 
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გამოძიების სტადიაზე შეკრებილ მტკიცებულებათა საფუძველზე, რაც საკმარისია დასაბუთებული 
ვარაუდისათვის, რომ ამ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, პროკურორი უფლებამოსილია, 
განახორციელოს სისხლისსამართლებრივი დევნა, ანუ ცნოს პირი ბრალდებულად ან უარი თქვას 
ბრალდებაზე. სისხლისსამართლებრივი დევნის როგორც დაწყება, ასევე შეწყვეტა გამოძიების 
სტადიაზე წარმოადგენს პროკურორის განსაკუთრებულ კომპეტენციას, რა დროსაც იგი 
ხელმძღვანელობს საჯარო ინტერესებით35 (სსსკ-ის მუხლი 16).  

გამოძიების შეწყვეტის ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების საფუძველს 
საპროცესო კოდექსი ცალკე განსაზღვრავს 105-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, რომლის მიხედვითაც 
სისხლისსამართლებრივი დევნა შესაძლოა, არ დაიწყოს ან შეწყდეს, თუ ის ეწინააღმდეგება 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპებს36. ეს პრინციპები, საპროცესო 
კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, საჯაროა და შესაბამისად, კანონმდებელი 
პროკურორებს, საპროცესო კოდექსთან ერთად, მისი გამოყენებისას, უფრო მაღალი 
გამჭვირვალობის სტანდარტის დაცვას ავალდებულებს. 

აქ მნიშვნელოვანია საკითხი, თუ რით ასაბუთებს პროკურორი დისკრეციული 
უფლებამოსილების გამოყენების საჯარო ინტერესს და სხვა საქმეებისგან რა განმასხვავებელი 
ნიშნებით ხასიათდება ზემოთაღნიშნული 27 საჯარო მოხელის საქმე, რომლის წინააღმდეგაც არ 
დაიწყო სისხლის სამართლის დევნა. გაურკვევლია ისიც, რჩებიან თუ არა ეს კონკრეტული 
პირები თანამდებობაზე და ჰქონდათ თუ არა მათ უფლებამოსილება შეჩერებული გამოძიების 
მიმდინარეობისას.  

საქართველოს მთავარი პროკურატურის  სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი 
დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის წარმოებაში არსებულ საქმეებზე საპროცესო 
შეთანხმება გამოყენებულია 2 პირის მიმართ შემდეგ დანაშაულებზე:  სსკ-ის 143-ე 
(თავისუფლების უკანონო აღკვეთა) და 333-ე მუხლები (სამსახურებრივი უფლებამოსილების 
გადამეტება).   

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელია, გამჭვირვალედ წარიმართოს  
დეპარტამენტის საქმიანობა - სისხლის სამართლის  დევნის არდაწყების, განრიდებისა და 
საპროცესო შეთანხმების  ღონისძიებების გამოყენების პროცესში. ამისთვის საჭიროა, 
ჩამოყალიბდეს ერთგვაროვანი პრაქტიკა, რათა პროკურორისთვის მინიჭებული საპროცესო 
მექანიზმის მიკერძოებულად გამოყენების ალბათობის რისკი მინიმუმადე შემცირდეს.   

 დეპარტამენტის საქმიანობის დროით შემოსაზღვრის საკითხი და არსებული 
პრაქტიკა 

აუცილებელია, ყურადღება გამახვილდეს  დეპარტამენტის საქმიანობის დროით შემოსაზღვრის 
საკითხზე, რაც საზოგადოებას გარკვეულ კითხვებს უჩენს.  

მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტი თავისი საქმიანობის პროცესში ხელმძღვანელობს 
დებულებით, რომელიც არ აწესრიგებს და კონკრეტულ დათქმას არ აკეთებს, თუ რომელ 
წლებში ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებით იწყებს გამოძიებას დეპარტამენტი. დებულება 

                                                           
35 იხ. სსსკ-ის მუხლი 16 
36 სსსკ-ის 105-ე მუხლი 
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უთითებს, რომ დეპარტამენტი იძიებს სამართალწარმოების მიმდინარეობისას ჩადენილ 
შესაძლო დანაშაულებრივ ფაქტებს, მათ შორის - წამების, არაადამიანური და ღირსების 
შემლახველი მოპყრობის, ქონების იძულებით დათმობისა და სხვა იძულების ფაქტებს. რაც 
შეეხება დროს, თუ რომელ წლებში ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებზე რეაგირებს 
პროკურატურა, ეს არსად მითითებული არ არის. აქედან გამომდინარე, როგორც 
დეპარტამენტის შექმნა და ფუნქციონირება, ასევე, მისი საქმიანობის სფეროში შემავალი 
შესაძლო დანაშაულები არ არის დროით შეზღუდული. ეს კი ნიშნავს, რომ მისი საქმიანობის 
სფეროში ექცევა არა მხოლოდ 2012 წლამდე პერიოდში სამართალწარმოების პროცესში 
ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის, არამედ 2012 წლის შემდეგ შესაძლო დანაშაულის გამოძიებაც.  

მიუხედავად  აღნიშნული ნორმატიული მოწესრიგებისა, გამოთხოვილმა საჯარო ინფორმაციამ37 
ცხადყო, რომ საქართველოს მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში 
ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი გამოძიებას აწარმოებს 444 სისხლის 
სამართლის საქმეზე, რომლებიც შეეხება 2012 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში 
სამართალწარმოების მიმდინარეობისას ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებს, რომელთა შორისაა 
წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის, ქონების იძულებით დათმობისა 
და სხვა იძულების ფაქტები.  

ნიშანდობლივია, რომ 2012 წლის შემდეგ არაერთი საქმე მოექცა საზოგადოების ინტერესის ქვეშ, 
სადაც საჯარო მოხელეთა მიერ სავარაუდო დანაშაულის ჩადენის ფაქტს  ჰქონდა  ადგილი. 
მიღებული საჯარო ინფორმაცია კი ცხადყოფს, რომ 2012 წლის შემდგომ სავარაუდო დანაშაულის 
ჩადენის ფაქტებზე დეპარტამენტი არავითარ რეაგირებას არ ახდენს. არსებული ვითარება კი 
პოლიტიზებული პროცესის ეჭვს ბადებს. ამასთან, არსებული პრაქტიკა ეწინააღმდეგება 
თანასწორობის პრინციპს, რადგან  დეპარტამენტი იძიებს მხოლოდ 2012 წლის ოქტომბრამდე  
ჩადენილ შესაძლო დანაშაულებს, ხოლო 2012 წლის ოქტომბრის შემდგომ დანაშაულებზე 
განცხადებების შესწავლა არ ხდება.  

ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური პერიოდით (2012 
წელი) შემოსაზღვრა, რა თქმა უნდა, კითხვებს აჩენს ობიექტურობის, მიუკერძოებლობის, 
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის და თანასწორობის  კუთხით.  

არსებულ ვითარებაში, დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის,  სამართლიანობისა და 
თანასწორობის პრინციპების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, საგამოძიებო და სისხლის 
სამართლის დევნის ორგანო გაემიჯნოს პოლიტიკურ პროცესებს და არ დაუშვას სუბიექტური, 
არაერთგვაროვანი მიდგომები კონკრეტული სპეციფიკის საქმეებთან დაკავშირებით.   

 იძულებით ჩამორთმეული ქონების დაბრუნება 

დაზარალებული მოქალაქეებისთვის უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების საკითხი 
წესრიგდება საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის N1044 განკარგულებით38. 
აღნიშნული განკარგულების გაანალიზებით ირკვევა, რომ კანონქვემდებარე აქტი მოქმედებს 
მხოლოდ სახელმწიფო ბალანსზე არსებული ქონების დაბრუნების შემთხვევებში. აღნიშნული 

                                                           
37მთავარი პროკურატურის  2018 წლის 11 მაისის N13/35336 წერილი 
38 მთავრობის 2015 წლის 25 მაისის N1044 განკარგულება  
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/2858361
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განკარგულების შესწავლის პარალელურად, ორგანიზაციამ დეპარტამენტიდან გამოითხოვა 
საჯარო ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ ეხება ქონების დაბრუნების საკითხს, როდესაც 
კონკრეტულ უძრავ-მოძრავ ქონებას ჰყავს კეთილსინდისიერი შემძენი და ის არ არის 
სახელმწიფო ბალანსზე, ასეთ შემთხვევაში, როგორ ხდება იძულებითი ჩამორთმეული ქონების 
დაბრუნება. მიღებული საჯარო ინფორმაციის39 თანახმად, უკანონოდ ჩამორთმეული ქონება 
სახელმწიფო ბალანსზე როცა აღარ იმყოფება და მას ჰყავს კეთილსინდისიერი შემძენი ან 
ამორტიზებულია, ასეთ შემთხვევაში, დაზარალებული მოქალაქე ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს 
სასამართლოს მეშვეობით ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართალწარმოების გზით.  

დეპარტამენტის მიერ ქონების იძულებით ჩამორთმევის დანაშაულებრივი ფაქტების გახსნის 
შედეგად, 149 დაზარალებულს დაუბრუნდა დაახლოებით 44 მილიონი ლარის ღირსებულების 
უძრავ-მოძრავი ქონება, მათ შორის: 80 ერთეულამდე ავტომანქანა, 21 მიწის ნაკვეთი, 6 
საცხოვრებელი ბინა, 2 აგარაკი, საოფისე და კომერციული ფართები, თელავში მდებარე 
„აკურას“ ღვინის ქარხანა, გორში მდებარე სასტუმრო და საცურაო კომპლექსები, შოვის 
პანსიონის ტერიტორია, 2 თვითმფრინავი და 13 შვეულმფრენი, ასევე - სხვა უძრავ-მოძრავი 
ქონება  

როგორც საჯარო ინფორმაციის ანალიზი ცხადყოფს, ზემოხსენებული უძრავ-მოძრავი ქონება 
იყო სახელმწიფო საკუთრებაში. ამდენად, საჭიროება არ წარმოიშვა, რომ კონკრეტულ პირს 
სასამართლო გზით მოეთხოვა ზიანის ანაზღაურება, რადგან სახელმწიფო სასამართლოსთვის 
მიმართვის გარეშე უბრუნებს დაზარალებულს იძულებით ჩამორთმეულ ქონებას, იმ 
შემთხვევაში, თუ გამოძიების ეტაპზე  დეპარტამენტი გახსნის  ქონების იძულებით ჩამორთმევის 
დანაშაულებრივ ფაქტს კონკრეტული პირის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში, საჭიროება არ 
წარმოიშობა, რომ სასამართლო გზით მოხდეს ქონების იძულებით ჩამორთმევის ფაქტის 
დადასტურება.  

➢   დადებითად უნდა შეფასდეს სახელმწიფოს მიდგომა საკუთარ ბალანსზე არსებული 
უკანონოდ ჩამორთმეული ქონების დაზარალებულებისათვის დაბრუნების შესახებ, 
რადგან კონკრეტული დანაშაულებრივი ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, 
სახელმწიფოს მხრიდან დაზარალებულ პირს არ წარმოეშობა დამაბრკოლებელი 
გარემოებები ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამგვარი 
დამოკიდებულება ხელს უწყობს დარღვეული უფლების  აღმოფხვრის პროცესს, რაც 
პროკურატურის დეპარტამენტის შექმნის ძირითად ამოცანას და წინაპირობას 
წარმოადგენდა.  

                                                           
39მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 16 აპრილის წერილი  #13/27598 
 

დეპარტამენტის მიერ ქონების იძულებით ჩამორთმევის დანაშაულებრივი ფაქტების გახსნის 
შედეგად, 149 დაზარალებულს დაუბრუნდა 44 მილიონი ლარის ღირებულების ქონება. 
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 პროკურორის დადგენილების გამოყენების ტენდენციები წლების მიხედვით 

2018 წლის სექტემბრისთვის დეპარტამენტში გამოძიება მიმდინარეობს 444 სისხლის სამართლის 
საქმეზე. დეპარტამენტის მიერ გაწეული მუშაობის შედეგად 59 პირის მიმართ მიღებულია 
დადგენილება მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში მისი 
უფლების არსებითი დარღვევის შესახებ40. ეს დადგენილებები გამოტანილია სისხლის 
სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულთა მსჯავრდების 
საქმეებზე ხელახალი გამოძიების ფარგლებში. კერძოდ, ეს საქმეები ეხება სისხლის სამართლის 
კოდექსის 28 სხვადასხვა მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს.  

ინფორმაციის ანალიზიდან ირკვევა, რომ მთავარი პროკურატურის ახალი დეპარტამენტი 
სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულთა მსჯავრდების საქმეებზე იღებს დადგენილებებს ადამიანის 
უფლებების დარღვევის შესახებ. დადგენილებები ეხება როგორც ადამიანისა და ჯანმრთელობის  
წინააღმდეგ მიმართულ, ისე სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილ სამოხელეო, საფინანსო და 
სხვა დანაშაულებს. ამ კუთხით, კონკრეტული დანაშაულის სახეები ან კატეგორიები არ 
პრევალირებს.   

ამასთანავე, დადგენილებების დაახლოებით 60% მიღებულია 2017 წელს (58 დადგენილებიდან 34 
დადგენილება).  რაც შეეხება 2018 წლის მონაცემებს, ასეთი მხოლოდ 9 დადგენილებაა 
მიღებული (9%). 2017 წელს დადგენილებათა მიღების ინტენსივობა 2016 წელს დაწყებული 
საქმეებით აიხსნება. 2018 წლის ტენდენცია კი ხაზს უსვამს მსგავსი დადგენილებების კლებას. იმ 
ფონზე, როცა უამრავი საქმე ჯერაც გამოუძიებელია, კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება კითხვა იმ 
კრიტერიუმების შესახებ, რითაც დეპარტამენტმა აღნიშნული 59  საქმე გამოარჩია. 

მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში მისი უფლების არსებითი 
დარღვევის შესახებ დადგენილების შინაარსისა და დასაბუთებულობის შესწავლის მიზნით, 
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოითხოვა დადგენილებათა ასლები. მთავარმა 
პროკურატურამ ეს საჯარო ინფორმაცია ორგანიზაციას არ მიაწოდა იმ მოტივით, რომ შეიცავდა 
პერსონალურ მონაცემებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრი თანახმა იყო, პერსონალური 
მონაცემები დაშტრიხულიყო. ადამიანის უფლებათა ცენტრსა და საქართველოს სახალხო 
დამცველს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე, 
სახალხო დამცველის ოფისმა ორგანიზაციას მიაწოდა დადგენილების ასლები დაშტრიხული 
პერსონალური მონაცემებით 17 სხვადასხვა საქმეზე, მათ შორის: დადგენილება სისხლის 
სამართლის საქმის გამოსაძიებლად გადაცემის შესახებ, დადგენილება დაზარალებულად 
ცნობის შესახებ, დადგენილება მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების 
პროცესში მისი უფლების არსებითი დარღვევის შესახებ, დადგენილება სისხლის სამართლის 
სამართლის საქმის გამოყოფის შესახებ, ცალკეულ შემთხვევებში კი - დადგენილება 
დაზარალებულის უფლებამონაცვლედ ცნობის შესახებ და ბრალდების შესახებ დადგენილება. 

მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში მისი უფლების არსებითი 
დარღვევის შესახებ დადგენილებები არსებითად მსგავსი სტრუქტურისაა და მათი მიღების 
სამართლებრივი არგუმენტაციაც, ძირითად შემთხვევაში, იდენტურია. 

სტრუქტურული თვალსაზრისით, დადგენილება 8 ნაწილად იყოფა:  

                                                           
40იხ: მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 10 სექტემბრის წერილი #13/14840  
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 შესავალ ნაწილში დაკონკრეტებულია სისხლის სამართლის მუხლი, რომლითაც იწყება 
გამოძიება შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებაზე. აღნიშნული 17 დადგენილების 
შესწავლით, ირკვევა, რომ ამ საქმეების უმრავლესობაზე (კერძოდ, საქმეთა 82%-ზე)  
გამოძიება დაიწყო სსკ 333-ე მუხლის I ნაწილით, რაც გულისხმობს ცალკეული საჯარო 
მოხელეების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. 

 შემდეგია ფაქტობრივი გარემოებების გამორკვევა, სადაც აღნიშნულია გამოსაძიებლად 
გადაცემული საქმის არსი და მითითებულია დარღვეულ უფლებაზე. ეს კი, ამა თუ იმ 
საქმის ფაბულიდან გამომდინარე, ყველა საქმეში ინდივიდუალურადაა 
ჩამოყალიბებული. 

 მსჯავრდების საქმეში დეტალურად და ქრონოლოგიურადაა ჩამოყალიბებული საქმის 
არსი და მოყვანილია ძველ გადაწყვეტილებაზე საფუძვლად დადებული საქმის 
ფაქტობრივი გარემოებები, მოწმეთა ჩვენებები და სხვადასხვა ინსტანციის ძველი 
გადაწყვეტილებები კონკრეტულ საქმეებზე. 

 მომდევნო ნაწილი ეხება მტკიცებულებებს, რომელიც საფუძვლად დაედო პირის 
მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას. ამ ნაწილში პუნქტობრივად არის 
მიმოხილული ყველა ის ძველი მტკიცებულება, რომელიც კონკრეტულ საქმეზე 
არსებულ განაჩენს დაედო საფუძვლად. 

 შემდეგ ნაწილში კი საუბარია ახალი გამოძიებით მოპოვებულ მტკიცებულებებსა და 
დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებზე, სადაც მითითებულია ის ალტერნატიული 
მტკიცებულებები, რაც კი ახალი გამოძიების ფარგლებში მოიპოვა გამოძიებამ და 
სასამართლო განხილვისას ცნობილი არ იყო. შესაბამისად, მსგავსი ფორმულირებით, 
ძველი, არასწორი გადაწყვეტილების გამოტანა, რაიმე ფორმით, არა საქმის 
თავდაპირველად განმხილველი მოსამართლის პასუხისმგებლობად განიხილება, 
არამედ კონკრეტული საჯარო მოხელეების, რომლებმაც ხელი შეუშალეს საქმეზე 
ობიექტურ და ყოველმხრივი გამოძიების ჩატარებას. 
 
საპროცესო კოდექსის 82-ე მუხლის I ნაწილის თანახმად, მტკიცებულება უნდა შეფასდეს 
სისხლის სამართლის საქმესთან მისი რელევანტურობის, დასაშვებობისა და 
უტყუარობის თვალსაზრისით. მტკიცებულებათა შეფასება ხორციელდება 
სამართალწარმოების ყველა სტადიაზე და ახასიათებს საქმეზე მთელ წარმოებას. 
მტკიცებულებათა შეფასებას სრული მასშტაბით მხოლოდ სასამართლო ახორციელებს. 
მტკიცებულება კუმულაციურად უნდა აკმაყოფილებდეს სამივე პირობას და რომელიმე 
მათგანის არარსებობის გამო, შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული განაჩენის 
დადგენისას. ახალი გამოძიებით კი, ხშირ შემთხვევაში, დგინდება, რომ 
მტკიცებულებები, რომლებიც დაედო გამამტყუნებელ განაჩენს საფუძვლად, იყო 
გაყალბებული ან ირიბი და არ აკმაყოფილებდა შეფასების კრიტერიუმებს, მაგრამ ისინი 
მაინც საფუძვლად დაედო პირის გამამტყუნებელ განაჩენს.  
 
ასევე, გარკვეულ შემთხვევებში, მოსამართლეები არ იყენებდნენ უფლებას, მიემართათ 
საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის, რითაც შეეძლოთ, პრევენცია მოეხდინათ 
უსამართლო განაჩენის გამოტანის. 
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მიუხედავად ამისა, ეს შეიძლება დადებითად შეფასდეს იმ თვალსაზრისით, რომ 
სასამართლოს იმიჯის ზიანის გარეშე ხდება შესაძლებელი სამართალწარმოების 
პროცესში დაშვებული შეცდომების გამოსწორება. მეორე მხრივ კი, ეს უნდა 
განვიხილოთ როგორც სასამართლო შეცდომების პრევენცია, რომელმაც 
მოსამართლეებს შეიძლება გაუჩინოს რეალური მოლოდინი, რომ მათ მცდარ 
გადაწყვეტილებას მოყვება კონკრეტული სამართლებრივი შეფასება, რაც შემდგომში 
შეიძლება უარყოფითად აისახოს მათ პროფესიულ განვითარებაზე. ახალი გამოძიებით 
მოპოვებული მტკიცებულებები, რიგ შემთხვევაში, ეფუძნება იმავე საქმეზე ადრე 
დაკითხული მოწმეების განსხვავებულ ჩვენებებს ან/და სრულიად ახალი მოწმეების 
ჩვენებებს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო, ადრე არ იყვნენ მოწმეებად 
დაკითხულნი, მიუხედავად საქმის გადაწყვეტისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე 
ინფორმაციის ფლობისა. ახლადაღმოჩენილი გარემოებები, ხშირად, საფუძვლად ედება 
ძველი მოწმეების ჩვენებებისა თუ სხვა მტკიცებულებების გაბათილებას და 
პროკურორის მიერ საქმეზე არსებითად განსხვავებული დადგენილების მიღებას.  

 ყველა დადგენილებაში, მტკიცებულებების შეფასების პრინციპზე და გონივრულ ეჭვს 
მიღმა სტანდარტზე მითითებისას, სამართლებრივი არგუმენტაცია არსებითად 
იდენტური და სტანდარტულია, რაც გამყარებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 
მუხლის მე-3 ნაწილით და მე-7 მუხლით, ასევე, სსსკ-ის მე-5, 82-ე და მე-13 მუხლებით. 
დადგენილების წინა ხუთ ნაწილში მოყვანილ ინფორმაციაზე შესაბამისი 
გადაწყვეტილების მიღების ლეგიტიმურობაზე აპელირება სწორედ კანონმდებლობის 
აღნიშნულ მუხლებზე დაყრდნობით ხდება, რაც არსებითად სწორია, რადგან 
უდანაშაულობის პრეზუმფცია და გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი, როგორც 
უმნიშვნელოვანესი საპროცესო გარანტიები, ეფუძნება აგრეთვე, სამართლებრივი 
სახელმწიფოს პრინციპს და გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 
მუხლით. აქვე, მნიშვნელოვანია, რომ მითითება გაკეთდეს სსსკ-ის 72-ე მუხლის მე-2 
ნაწილზეც, რადგან უტყუარობის კონსტიტუციური სტანდარტი მოიცავს არა მხოლოდ 
საეჭვო მტკიცებულების დაუშვებლობის მითითებას (უნდა გამოირიცხოს ეჭვი 
მტკიცებულების გაყალბების ან არსებითი ნიშან-თვისებების დაკარგვის შესახებ), 
არამედ ასევე მოიცავს მოთხოვნას, რომ საქმისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტისა თუ 
გარემოების დადასტურება მხოლოდ სანდო წყაროდან მიღებული და ჯეროვნად 
შემოწმებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდეს. ამიტომაც არის აუცილებელი სსსკ-
ის 72-ე მუხლის მე-2 ნაწილის გამოყენება, რომლის თანახმად, მტკიცებულება 
დაუშვებელია, „თუ იგი მოპოვებულია ამ კოდექსით დადგენილი წესის დაცვით, მაგრამ 
უარყოფილი არ არის გონივრული ეჭვი მისი შესაძლო გამოცვლის, მისი ნიშან-
თვისებების არსებითი შეცვლის ან მასზე დარჩენილი კვალის არსებითი გაქრობის 
შესახებ“. აღნიშნული ნორმა შეიცავს მტკიცებულებების ავთენტურობის შემოწმების 
მოთხოვნას/ვალდებულებას. 

 მსჯავრდებულის უფლებების არსებითად დარღვევისა და გამამტყუნებელი განაჩენის 
გადასინჯვის საფუძვლების არგუმენტაციად, დადგენილებებში მოყვანილია როგორც 
საქართველოს კონსტიტუციითა და სისხლის სამართლის კანონმდებლობით, ასევე 
საერთაშორისო კონვენციებით დაცული ადამიანის პატივისა და ღირსების 
ხელშეუხებლობის პრინციპი, ცალკეულ შემთხვევებში კი - ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებები. შესწავლილ 
გადაწყვეტილებებში, უფლების არსებითად დარღვევის ფაქტის დადგენა 
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დაკავშირებულია იმ გარემოებასთან, რომ საქმეზე განსხვავებული გადაწყვეტილების 
გამოტანისათვის მნიშვნელოვანი გარემოებები და ფაქტები არ იყო ცნობილი 
გადასასინჯი განაჩენის გამოტანის დროს. აღნიშნული უფლებების დარღვევის ფაქტი 
დადგინდა მხოლოდ ახალი გამოძიების პირობებში მოპოვებული ახალი 
მტკიცებულებებით. 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულის შემდეგ, მოდის პროკურორის დადგენილება, რომ 
კონკრეტულ საქმეში დაირღვა პირის თავისუფლების, პატივისა და ღირსების 
ხელშეუხებლობის უფლება. 

 დადგენილების პრობლემატური საკითხები 

საინტერესოა ერთ-ერთი საქმე, სადაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2008 წლის 27 
ოქტომბრის განაჩენით, თ.ბ. ცნო დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 338-ე მუხლის მე-3 ნაწილის 
„ბ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში.  

აღნიშნული საქმე წარმოებაში მიიღო საქართველოს პროკურატურის ახალმა დეპარტამენტმა და 
დაიწყო ხელახალი გამოძიება. ახალი გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებებით 
დადგინდა, რომ საქმეში არ მოიპოვებოდა არც ერთი პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც 
გონივრულ ეჭვს მიღმა დაადასტურებდა თ.ბ.-ს მიერ ქრთამის აღების ფაქტს. სისხლის 
სამართლის საქმეზე გამოტანილი იქნა დადგენილება მსჯავრდებულის უფლებების არსებითი 
დარღვევის შესახებ და მიემართა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, სისხლის სამართლის 
საქმის გადასინჯვის მოთხოვნით. აქ საინტერესოა ის გარემოება, რომ თ.ბ. ამ დროისთვის 
იმყოფებოდა ძებნაში.  

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, განჩინებით უარი უთხრა ბრალდების მხარეს 
შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე და განმარტა, რომ „მოცემულ შემთხვევაში, პროკურორის 
მიერ წარმოდგენილი შუამდგომლობა ვერ იქნა მიჩნეული საქართველოს სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებულ, განაჩენის გადასინჯვის ახლადგამოვლენილ 
გარემოებად, ვინაიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 
კოლეგიამ, 2008 წლის 27 ოქტომბრის განაჩენი თ.ბ.-ს მიმართ გამოიტანა მის დაუსწრებლად, 
რომელიც სააპელაციო წესით არ გასაჩივრებულა და შესაბამისად, ამ ეტაპზე საქმეზე 
სამართალწარმოება დასრულებული არ არის“. 

ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა საკასაციო წესით. უზენაესმა სასამართლომ დაუშვა 
პროკურატურის საჩივარი და საქმე დაუბრუნა თბილისის საპელაციო სასამართლოს.  

თავის მხრივ, სააპელაციო სასამართლომ, 2018 წლის 14 მაისის Nა/აგ-143-17 გადაწყვეტილებით 
გამოიტანა გამამართლებელი განაჩენი. 

უზენაესი სასამართლო 2017 წლის 7 აპრილის განჩინებაში ყურადღებას ამახვილებს იმ 
გარემოებაზე, რომ სახეზე იყო მთავარი პროკურატურის პროკურორის დადგენილება და 
მსჯავრდებულის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში არსებითად დაირღვა 
მსჯავრდებულის პატივისა და ღირსების ხელშეუხებლობის უფლება (საქართველოს 
კონსტიტუციის მე-17-ე მუხლი), რასაც ადასტურებს ახალი გამოძიების პირობებში მოპოვებული 
ახალი მტკიცებულებები.  
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ამით უზენაესმა სასამართლომ პროკურატურის აღნიშნულ დადგენილებას, რომელიც სსსკ-ის 
310-ე მუხლის ,,ზ1“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მიიღება, ფაქტობრივად, მისცა შანსი, რომ 
სააპელაციო სასამართლომ ყველა შემთხვევაში დაუშვას პროკურატურის მსგავსი 
შუამდგომლობები. ამ გადაწყვეტილებით, პალატა ბრალდების მხარეს არ ზღუდავს და აძლევს 
შესაძლებლობას, სრულყოფილად განახორციელოს კანონით დაკისრებული მოვალეობა, რისი 
წინაპირობაც არის წარდგენილი შუამდგომლობის დასაშვებად ცნობა და საქმის არსებითად 
განხილვა სასამართლოში. ეს ლოგიკურიცაა, რადგან ამ შემთხვევაში, როცა ამ სახის პროცესში 
შეჯიბრებითობა არ არსებობს და ბრალდების მხარე თავად შუამდგომლობს, რომ 
მსჯავრდებულის მიმართ ადგილი ჰქონდა უფლების არსებითად დარღვევას და თავადვე 
წარადგენს ამის დამადასტურებელ მტკიცებულებებს, რომელიც თავისივე ჩატარებული 
ხელახალი გამოძიებით არის მოპოვებული, სასამართლომ აუცილებლად უნდა მოახდინოს ამ 
ახალი მტკიცებულებების შეფასება, უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან მიმართებაში და 
განიხილოს საქმე არსებითად, რომლის შემდგომაც უნდა მიიღოს ხელახალი გადაწყვეტილება.  

შეჯიბრებითობის არარსებობის პირობებში, როცა მხოლოდ ბრალდების მხარეა წარმოდგენილი, 
დამოუკიდებელი და ძლიერი სასამართლო ინსტიტუტი უნდა იყოს გარანტი მაქსიმალური 
ობიექტურობის და პროკურატურის მიერ ხელახალი გამოძიებისთვის შერჩეულ საქმეებში 
მიიღოს ობიექტური გადაწყვეტილება.  

საქმეთა შერჩევის კრიტერიუმები რადგან არ არის გაწერილი და ეს შეიძლება პროკურატურის ან 
სახელმწიფოს მხრიდან სუბიექტურად განხორციელდეს, მოსამართლემ უკვე სასამართლოში 
არსებითი განხილვისას უნდა უზრუნველყოს კანონიერი და სამართლიანი გადაწყვეტილების 
მიღება.  ერთი მხრივ, კარგი არ არის, რომ შეიძლება კრიტერიუმების არარსებობისას 
გამოუძიებლად დარჩეს ისეთი საქმეები, რომელთა წარმოებისას დაირღვა პირის უფლება. 
მეორე მხრივ კი, აუცილებელია, შერჩეული საქმეები აკმაყოფილებდეს 310-ე მუხლის ,,ზ1“ 
ქვეპუნქტის კრიტერიუმებს და პროკურორი ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას არა ვიწრო 
ინტერესებს, არამედ ადამიანის უფლებების დაცვის მაღალ სტანდარტებს ეყრდნობოდეს.   

 

 თავი II- სასამართლო პროცესების მონიტორინგი  

 სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო პროცესების მონიტორინგი 

პროექტის ფარგლებში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე  სხდომებს 
მონიტორინგს უწევდა ორი მონიტორი. ისინი აკვირდებოდნენ სსსკ-ის 310-ე  მუხლის „ზ1“ 
ქვეპუნქტით პროკურორების მიერ სასამართლოში წარდგენილი დადგენილებების განხილვას. 
დადგენილებები უკავშირდებოდა მსჯავრდებულთა მიმართ სისხლის სამართლის საქმის 
წარმოების პროცესში მისი უფლების არსებით დარღვევას, რაც გადასასინჯი განაჩენის 
გამოტანის დროს ცნობილი არ იყო.   

ადამიანის უფლებათა ცენტრმა პროექტის მიზნებისთვის მთავარი პროკურატურის  
დეპარტამენტს და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიმართა, მოეწოდებინა  სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 310-ე მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტით სააპელაციო სასამართლოში  
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საქმეთა განხილვის განრიგი41. მიღებული ინფორმაციის შედარების შემდგომ, სხდომათა 
განრიგის მიხედვით იურისტ-მონიტორები თბილისის სააპელაციო სასამართლოში 6 თვის 
განმავლობაში დააკვირდნენ 11 სასამართლო პროცესს.  

სწორედ სსსკ-ის 310-ე მუხლის „ზ1“  ქვეპუნქტის საქმეთა სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, 
სასამართლო პროცესების მონიტორინგის მიზანს  წარმოადგენდა, შეფასებულიყო  სააპელაციო 
სასამართლოში სხდომების მიმდინარეობის შესაბამისობა მოქმედ სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსთან. კერძოდ, მონიტორების დაკვირვების ქვეშ მოექცა შემდეგი საკითხები: 
საქმის განხილვის პროცესში მოსამართლის როლი;  იყო თუ არა მხარეთა თანასწორობისა და 
შეჯიბრობითობის პრინციპები დაცული; მტკიცებულებათა  უშუალოდ და ზეპირად გამოკვლევის 
წესი; სამართლიანი პროცესის უფლება; სწრაფი მართლმსაჯულების და სასამართლო სხდომების 
საჯაროობისა და ზეპირობის პრინციპები. სასამართლო მონიტორინგისას მონიტორები 
იღებდნენ ინფორმაციას, თუ რა სახის დანაშაულებთან მიმართებით მიმდინარეობდა სხდომები 
სააპელაციო სასამართლოში.  

სააპელაციო სასამართლოში პროცესების მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაციის 
გააანალიზებით წარმოჩინდა,  რომ  პროკურატურის მიერ განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით 
სასამართლოსთვის წარდგენილია შუამდგომლობები, ძირითადად, სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებულ შემდეგი სახის დანაშაულებზე: თაღლითობა, გადასახადისთვის 
თავის არიდება, ხულიგნობა, ჯაშუშობა, ამბოხება და შეთქმულება საქართველოს 
კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შესაცვლელად, სამსახურეობრივი 
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება,  
პოლიციაზე თავდასხმა, მითვისება, გაფლანგვა.  

მონიტორინგმა აჩვენა, რომ სააპელაციო სასამართლოში მთავარი პროკურატურის მიერ 
განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით არც ერთი შუამდგომლობა არ იყო წარდგენილი 2012 წლის 
შემდეგ სამართალწარმოების პროცესში დანაშაულის ჩადენის შედეგად მსჯავრდებული 
პირის/პირების საქმეებზე. აღნიშნული ამყარებს იმ არგუმენტს, რომ  პროკურატურა მხოლოდ 
ფოკუსირებულია 2012 წლამდე სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულების 
გამოძიებაზე. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოში ყველა პროცესი წარიმართა სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების დაცვით და არ გამოვლენილა 
მნიშვნელოვანი საპროცესო დარღვევები.  

სააპელაციო სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდებამ დაკითხა ყველა დაზარალებული, 
რომლებმაც დეტალურად აღწერეს იმ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შესახებ, რაც მათ 
მიმართ 2012 წლამდე ხორციელდებოდა  საგამოძიებო ორგანოებში. ამასთან, ხშირ 
შემთხვევაში, ისინი უთითებდნენ  იძულებით  აღიარებული დანაშაულების შესახებ, რაც 
გამოწვეული იყო ოჯახის წვერების მიმართ მუქარით ან სხვა სახის ზეწოლით.    

სასამართლო პროცესებზე სახელმწიფო ბრალდებას მოწმის სახით გამოძახებული ჰყავდა ის 
პირები, რომლებმაც როგორც საგამოძიებო, ისე სასამართლო პროცესებზე თავის დროზე 
მისცეს ცრუ ჩვენებები ბრალდებულების საწინააღმდეგოდ. პროცესზე დაკითხული მოწმეების 

                                                           
41იხ.მთავარი პროკურატურის 2018 წლის 25 იანვრის  წერილი   
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განმარტებით, ბრალდებულების მიმართ მიცემული ცრუ ჩვენებები გამოწვეული იყო მათდამი 
შანტაჟით და მუქარით, რის გამოც იძულებული იყვნენ, დამორჩილებოდნენ მითითებებს და 
სასამართლო პროცესებზე მოეყოლათ  გამომძიებლის თუ პროკურორის მიერ წინასწარ 
შედგენილი ჩვენებები.   

მოწმეებს მოსამართლის  მიერ, როგორც ვერბალურად, ასევე, წერილობით, სრულად და 
გასაგებად განემარტათ მათი უფლებები და მოვალეობები მოქმედი სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის შესაბამისად. ყველა მოწმემ კანონით დადგენილი წესით დადო ფიცი. 
ამასთან, სასამართლომ განუმარტა მოწმეებს, რომ მათ ჰქონდათ უფლება, არ მიეცათ ჩვენება, 
რომელიც დანაშაულის ჩადენაში ამხელდა მათ ან მათ ახლო ნათესავებს. ხოლო, ის პირები, 
რომლებმაც არ იცოდნენ ან სათანადოდ არ ფლობდნენ სახელმწიფო ენას, უზრუნველყოფილი 
იყვნენ თარჯიმნით. სასამართლო პროცესებზე მოწმის სახით დაიკითხნენ მსჯავრდებულების 
ყოფილი ადვოკატები, რომლებიც უშულოდ ჩართული იყვნენ დაზარალებულების საქმის 
წარმოებაში.    

სასამართლო პროცესებზე გამოკვლეული იყო ყველა მტკიცებულება, რომელიც პირდაპირ და 
უშუალო კავშირში იყო საქმეებთან. სხდომაზე მოუსმინეს როგორც მოწმეებს, ისე 
დაზარალებულებს.   

დადებითად უნდა შეფასდეს, რომ სასამართლო პროცესები წარიმართა სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის არსებითი დარღვევების გარეშე. ამავე დროს, ყურადღების მიღმა არ უნდა 
დარჩეს ის კონკრეტული საკითხები, რაც მონიტორინგისას წარმოჩინდა, კერძოდ: სსსკ-ის 310-ე 
მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტით განსახილველი საქმეები, პროცესუალური თვალსაზრისით, არ 
შეესაბამება მოქმედ კოდექსს, კერძოდ კი - შეჯიბრებითობის პრინციპს. ამასთან, პრობლემა 
წარმოჩინდა სწრაფი მართლმსაჯულების მიმართულებით, რაც გამოხატულია პროცესების 
გაჭიანურებით სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის უფუნქციობის გამო. 

საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, სამართალწარმოება 
ხორციელდება მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის საფუძველზე. ამას უთითებს 
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-9 მუხლიც. მხარეთა თანასწორობა და 
შეჯიბრებითობა მოქმედებას იწყებს სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებისთანავე, „მაგრამ 
არ მოქმედებს გამოძიების სტადიის იმ ნაწილზე, რომელიც ხორციელდება ერთი მხარის 
არსებობის პირობებში, სანამ გამოძიების ორგანოს მიერ არ იქნება იდენტიფიცირებული დაცვის 
მხარე და არ დაიწყება კონკრეტული პირის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა“. ატარებენ 
რა გამოძიებას დამოუკიდებლად, მხარეები მოპოვებულ ინფორმაციას, მასალებს 
წინასასამართლო სხდომამდე 5 დღით ადრე ერთმანეთს და სასამართლოს წარუდგენენ. 
შეჯიბრებითობის პრინციპის მთავარი არსი ისაა, რომ მტკიცებულებათა მოპოვება, მოწმეთა 
მოძიება, მათი სასამართლოში დაბარება და მტკიცებულებების სასამართლოში წარდგენა 
მხოლოდ ბრალდებისა და დაცვის მხარის კომპეტენციაა. ამასთანავე, მართლმსაჯულება 
შეჯიბრებითია მაშინ, როცა სასამართლო განხილვის მხარეებს შეუძლიათ, აქტიურად და 
თანაბარ საწყისებზე ამტკიცონ თავიანთი პოზიციის უტყუარობა, მოიყვანონ ამისთვის 
არგუმენტები, განმარტონ ფაქტები და წარადგინონ მტკიცებულებები. ამასთან, სასამართლო 
კონტროლს უწევს მხარეთა მოქმედებას, უზრუნველყოფს კანონით დადგენილი სასამართლო 
განხილვის წესების განუხრელ დაცვას.  
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სწორედ ზემოხსენებული მოქმედებების ერთობლიობით ხდება შეჯიბრებითობის პრინციპის 
დაცვა და უზრუნველყოფა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, სასამართლო სხდომები მოქმედ 
კანონმდებლობას არ შეესაბამება.  

საქმის სასამართლოში არსებითად განხილვის ეტაპზე კი სასამართლომ, რომელსაც ბრალდების 
დამადასტურებელი ან დაცვის ხელშემწყობი მტკიცებულებათა დამოუკიდებლად მოპოვება და 
გამოკვლევა ეკრძალება, განაჩენს საფუძვლად უნდა დაუდოს მხოლოდ მხარეების მიერ 
წარმოდგენილი და გამოკვლეული მტკიცებულებები. სსსკ-ის 310-ე მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტის 
საფუძველზე, პროცესის წარმოების წინაპირობას, პროკურორის მიერ წინასწარ მიღებული 
დადგენილება წარმოადგენს - სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში პირის უფლების 
არსებითი დარღვევის შესახებ. 

შეჯიბრებითობის მოდელში დაცვის მხარის უფლებების მნიშვნელობაზე ყურადღებას ამახვილებს 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოც  და განმარტავს, რომ „დაცვის უფლების 
გარანტიებით კონსტიტუცია მიზნად ისახავს პირის მსჯავრდების პრევენციას უსამართლო 
სამართალწარმოების შედეგად. შეჯიბრებითი სამართალწარმოების ფარგლებში აღნიშნულის 
მიღწევა შესაძლებელია მხარეთათვის პირველ რიგში მტკიცებულებათა მოპოვებისა და 
წარდგენის მაქსიმალურად თანაბარი შესაძლებლობების მინიჭებით“. მონიტორინგმა ცალსახად 
ცხადყო, რომ შეჯიბრებითობის პრინციპი სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე სასამართლო 
პროცესებზე ფაქტობრივად არ არსებობს. ეს ობიექტური დამკვირვებლის მხრიდან მარტივი 
შესამჩნევია, რადგან სასამართლოზე გამოცხადებული ბრალდების მხარეს და დაცვის მხარეს 
ყოველ ჯერზე შეთანხმებული პოზიცია აქვთ -  სახელმწიფო ბრალდების ყველა პოზიციას დაცვის 
მხარე უპირობოდ ეთანხმება. ამასთანავე, უმეტეს შემთხვევაში, მხოლოდ ბრალდების მხარის 
მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების გამოკვლევა ხდება სხდომაზე. თუმცა, პროცესების 
ამგვარი წარმართვა, საქმის სპეციფიკურობითაცაა განპირობებული, რადგან პროკურატურას, 
სასამართლოსთვის წარდგენილი აქვს დადგენილება პირის უფლების არსებითი დარღვევის 
თაობაზე და შეუძლებელია ბრალდებას და დაცვის მხარეს არ ჰქონდეთ წინასწარ, ერთმანეთთან 
შეჯერებული პოზიცია. ეს განპირობებულია იმით, რომ გამოძიების ეტაპზე, დაზარალებულისა და 
ბრალდების მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები ერთსა და იმავე მიზანს ემსახურება.  

როგორც სასამართლო მონიტორიგმა აჩვენა, მოსამართლე განაჩენს იღებს სწორედ იმ 
მტკიცებულებათა შემოწმებით და გამოკვლევით, რომელზე დაყრდნობითაც მიღებულია 
პროკურორის დადგენილება. ამდენად, შეჯიბრებითობის პრინციპის დაცვა, მსგავს ვითარებაში, 
ფაქტობრივად, შეუძლებელია. ნიშანდობლივია, რომ პროკურატურის უმთავრეს ინტერესს 
წარმოადგენს, მაქსიმალურად დაიცვას დაზარალებულის უფლებები და ამისთვის 
წარმოადგინოს უტყუარი მტკიცებულებები, რათა სასამართლოს დაუმტკიცოს დაზარალებულის42 
უდანაშაულობა. აღნიშნული კი, ცალსახად მიუთითებს, რომ „ბრალდების მხარე“ დაცვის მხარის 
ინტერესების გამტარებელია. ამგვარ მოსაზრებას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ დაცვის მხარე, 
უმეტეს შემთხვევაში, ადვოკატის გარეშე იმყოფება სასამართლო სხდომაზე. ასევე, 
მნიშვნელოვანია მოსამართლეთა როლი სხდომებზე, რომლებიც გვევლინებიან, როგორც 
არბიტრები. მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარის ნაცვლად, სხდომებზე პროკურატურის 
წარმომადგენლები გამოდიან, როგორც დაცვის მხარე, მოსამართლეების მოქმედებებში 

                                                           
42 2012 წლამდე განხილულ საქმეში, რომლის გადასინჯვაც ახლა სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს, ეს 
დაზარალებული გახლდათ მსჯავრდებული. 
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შესამჩნევი არ ყოფილა ინკვიზიციურობისთვის დამახასიათებელი ნიშნები. მოსამართლეები 
სასამართლო სხდომებზე ცდილობენ, პროცესი წარიმართოს მოქმედი კოდექსის დაცვით, რათა 
ფორმალურად მაინც იყოს დაცული შეჯიბრებითობის პრინციპი.  

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 
თანახმად, სასამართლოს ეკრძალება ბრალდების დამადასტურებელ ან დაცვის ხელშემწყობ 
მტკიცებულებათა დამოუკიდებლად მოპოვება და გამოკვლევა. მტკიცებულებათა მოპოვება და 
წარდგენა მხარეების კომპეტენციაა. ხოლო მოსამართლე უფლებამოსილია, გამონაკლის 
შემთხვევაში, მხარეებთან შეთანხმების შედეგად, დასვას დამაზუსტებელი კითხვა, თუ ეს 
აუცილებელია სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველსაყოფად. დაკვირვების შედეგად 
გამოიკვეთა, რომ სასამართლო დამაზუსტებელი კითხვის არსებობის შემთხვევაში მხარეებს 
განმარტებას აძლევდა დამაზუსტებელი კითხვის აუცილებელობის შესახებ, რაც ფაქტობრივად 
ემსახურებოდა იმას, რომ მხარეებს გაეზიარებინათ კითხვის აუცილებლობა და აღნიშნული არ 
ყოფილიყო აღქმული მხარეთა შეჯიბრებითობაში ჩარევად. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ საქმე გვაქვს არა 
შეჯიბრებითობის პრინციპზე აგებულ სასამართლო სხდომებთან, არამედ სრულიად 
განსხვავებულ და არაორდინალურ სასამართლო პროცესთან, რომელიც არსებითად 
განსხვავდება სხვა სტანდარტული სისხლის სამართლის პროცესებისგან, სადაც დაცვის და 
ბრალდების მხარეები რეალურად წარმოადგენენ მოწინააღმდეგე მხარეებს. ამდენად სსსკ-ის 
310-ე მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტით განსახილველი საქმეები არ შეიძლება შეფასდეს, როგორც 
შეჯიბრებითობის პრინციპზე აგებული მართლმსაჯულება, რადგან მართლმსაჯულება 
შეჯიბრებითია მაშინ, როცა სასამართლო განხილვის მხარეებს შეუძლიათ აქტიურად და 
თანაბარ საწყისებზე ამტკიცონ თავიანთი პოზიციის უტყუარობა, მოიყვანონ ამისთვის 
არგუმენტები, განმარტონ ფაქტები და წარადგინონ მტკიცებულებები. 

სისხლის საპროცესო სამართლის ზოგადი მიზანი, დამნაშავის დასჯის სახელმწიფოს 
უფლებამოსილების რეალიზაციისა და სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი 
პროცესის უზრუნველყოფასთან ერთად, სამართლებრივი წესრიგის აღდგენაცაა. სწორედ ამ 
მიზნის რეალიზებამ უნდა უზრუნველყოს დანაშაულის შედეგად დარღვეული უფლების აღდგენა. 
ამის მიღწევა კი მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლით და 
აღსრულებით არის შესაძლებელი. ეს ასევე მოიაზრებს იმ შემთხვევებს, როცა სასამართლოს 
კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის ხელუხლებლად დატოვება აშკარად უსამართლობა 
იქნებოდა. სწორედ ამიტომ, შესაძლებელია, სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული 
გადაწყვეტილება გადაისინჯოს ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო, რაც გამომდინარეობს 
სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეიდან და წარმოადგენს გამონაკლისს.  

2016 წელს, სსსკ-ს 310 მუხლში შესული საკანონმდებლო ცვლილებების განმარტებით ბარათში 
მითითებულია, რომ ახალი მექანიზმი იძლეოდა საშუალებას, ეფექტიანად გასწორებულიყო 
სამართალწარმოების პროცესში დაშვებული სამართლებრივი შეცდომები, რაც აუცილებელია 
მართლმსაჯულების ეფექტურობის ამაღლებისა და ადამიანის უფლებების განუხრელი 
დაცვისთვის. შესაბამისად, სსსკ-ის მე-9 და 25-ე მუხლის მიუხედავად, ამ სპეციფიკური პროცესის 
ფარგლებში, საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი შეჯიბრობითობის 
პრინციპიდან გადახვევა არ უნდა განვიხილით კანონდარღვევად. უფრო მეტიც, სისხლის 
სამართლის საპროცესო კოდექსის 310-ე მუხლში შესული ცვლილებებით არსებითად გაიზარდა 
დეპარტამენტის უფლებამოსილება, რითაც შეიქმნა სასამართლო გადაწყვეტილებების 
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გამოტანისას დაშვებული შეცდომების აღმოფხვრის ქმედითი მექანიზმი, კერძოდ, სსსკ-ის 310-ე 
მუხლის ახალი რედაქციით, სისხლისსამართლის საქმეზე არსებული განაჩენის მიუხედავად, 
პროკურორის დადგენილებაზე დაყრდნობით, სასამართლოს მიეცა შესაძლებლობა, ემსჯელა 
სამართალწარმოების პროცესში უფლების არსებით დარღვევაზე, რაც მისასალმებელია 
ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი დაცვისთვის. 

მონიტორინგის პროცესში გამოვლინდა სწრაფი მართლმსაჯულების პრობლემა, რაც 
გამოხატულია სხდომების გაჭიანურებით, სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის 
უფუნქციობის გამო.  

მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 183-ე მუხლის თანახმად, სასამართლომ 
საქმე უცვლელი შემადგენლობით უნდა განიხილოს. რომელიმე მოსამართლეს თუკი არ 
შეუძლია სასამართლო სხდომაში მონაწილეობა, მას ცვლიან იმავე სასამართლოს სხვა 
მოსამართლით და საქმის განხილვა ხელახლა იწყება, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა, როცა 
კანონით დანიშნულია სათადარიგო მოსამართლე.  

სასამართლო მონიტორინგმა ცხადყო, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 184-ე 
მუხლი, ფაქტობრივად, „მკვდარი მუხლია“, რადგან 6 თვის განმავლობაში 11 საქმიდან 3 საქმეზე 
შეიცვალა მოსამართლე და თითქმის დასრულებული საქმის განხილვა დაიწყო ხელახლა, 
რადგან არც ერთ საქმეზე არ იყო დანიშნული სათადარიგო მოსამართლე. ამგვარი ვითარება კი, 
ხელს უწყობს პროცესების გაჭიანურებას და სწრაფი მართლმსაჯულების პრინციპს 
ეწინააღმდეგება. 

ორგანიზაციამ კვლევის მიზნებისთვის და სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფისთვის, 
თბილისის და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებიდან გამოითხოვა ინფორმაცია 2016 
წლიდან, სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მიერ სსსკ-ის 310-ე 
მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტით განსახილველ საქმეებზე, თუ რამდენი მოსამართლე შეიცვალა საქმეთა 
სასამართლო განხილვის პროცესში და რამდენ საქმეზე დაინიშნა სათადარიგო მოსამართლე. ამ 
შეკითხვაზე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ორგანიზაციას პასუხი არ მიაწოდა. ხოლო 
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს განმარტებით, 2016 წლიდან, ახლად გამოვლენილ 
გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით განსახილველად სასამართლოში 
შევიდა 7 შუამდგომლობა. მათგან სრულად გამამართლებელი განაჩენი დადგა 4 საქმეზე, ხოლო 
3 საქმე მოსამართლის წარმოებაშია და საბოლოო განაჩენი მიღებული არ არის. საინტერესოა, 
რომ აღნიშნული საქმეებიდან, მხოლოდ 1 საქმეზე დაინიშნა სათადარიგო მოსამართლე. 
მოცემული პასუხის მიუხედავად, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ მოწოდებული 
საჯარო ინფორმაცია არ იყო სრულყოფილი, რადგან წერილიდან არ ირკვევა 2016 წლიდან 
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვამდე რამდენი მოსამართლე შეიცვალა კონკრეტულ საქმეზე და 
რამდენი საქმის განხილვა დაიწყო ხელახლა. რაც შეეხება თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს, 2018 წლის 18 სექტემბრის მდგომარეობით, სასამართლოში ჯამში შესულია 31 
შუამდგომლობა, დაკმაყოფილდა 22, ხოლო არ დაკმაყოფილდა 1 საქმე, დაუშვებლად არის 
ცნობილი 1, განუხილველი დარჩა 1 და წარმოებაშია 6 საქმე.  
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სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის პრობლემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის 
წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ისაუბრეს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ, ნინო 
გვენეტაძემ და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის საქმეთა პალატის 
თავმჯდომარემ, ლევან თევზაძემ. მათი განცხადებით, წინასწარ შეუძლებელია, განჭვრეტა, თუ 
რომელ საქმეზე უნდა დაინიშნოს სათადარიგო მოსამართლე. სასამართლოს ნდობის 
ასამაღლებლად საქმეზე დანიშნული სათადარიგო მოსამართლე უნდა ესწრებოდეს სხდომებს, 
რათა მან შეძლოს საქმის ობიექტური შეფასება. ამასთან, ხსენებული ინსტიტუტის უფუნქციობის 
მიზეზად დასახელდა სასამართლოთა გადატვირთულობა და მოსამართლეთა რაოდენობის 
ნაკლებობა, რაც გამორიცხავს სათადარიგო მოსამართლის ყველა პროცესზე დანიშვნას. თუმცა, 
აღნიშნულ არგუმენტები ეწინააღმდეგება მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 
მე-8 მუხლის დათქმას, რომელიც უთითებს სამართლიანი პროცესის და სწრაფი 
მართლმსაჯულების თაობაზე.  

აღნიშნულზე საუბრობს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის 
მე-6 მუხლიც. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო პროკურატურის ორგანოებისა და 
სასამართლოების გადატვირთვას საქმეთა დიდი რაოდენობით სამართალწარმოების 
გაჭიანურების გამამართლებელ გარემოებად არ მიიჩნევს და აღნიშნავს, რომ ხელშემკვრელ 
სახელმწიფოებს კონვენცია აკისრებს ვალდებულებას, მოახდინონ თავიანთი სამართლებრივი 
სისტემის ისეთი ორგანიზება, რომელიც უზრუნველყოფს სასამართლოების მიერ კონვენციის მე-
6 მუხლის I პუნქტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, მათ შორის სასამართლო განხილვის 
ჩატარებას „გონივრულ ვადაში“.  

ზემოხსენებული საკითხის საკანონმდებლო მოწესრიგების და ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს ამგვარი განმარტების მიუხედავად, დღეს პრობლემურ საკითხს წარმოადგენს 
პროცესების გაჭიანურება დროში. მონიტორინგმა აჩვენა სათადარიგო მოსამართლის 
ინსტიტუტის უფუნქციობა, რაც რეალური პრობლემაა იმ დაზარალებულებისთვის, რომელთა 
საქმის განხილვა მიმდინარეობს სააპელაციო სასამართლოში.  
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საქმეთა სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, სასამართლომ უნდა უზრუნველყოს ამ საქმეების 
გონივრულ ვადაში განხილვა და სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის ფუნქციის აღდგენა, 
რათა არ მოხდეს პროცესების დროში გაჭიანურება და მოსამართლეთა შემადგენლობის 
ცვლილების შემთხვევაში, ფაქტობრივად დასრულებული პროცესების ხელახლა დაწყება. 
არსებული პრობლემის აღმოსაფხვრელად, აუცილებელია, გაიზარდოს მოსამართლეთა 
რაოდენობა. ამასთან, სასამართლოს თავმჯდომარემ პროცესის დასაწყისშივე დანიშნოს 
სათადარიგო მოსამართლე მრავალტომიან და რთული კატეგორიის სისხლის სამართლის 
საქმეზე. ხოლო, სათადარიგო მოსამართლეს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს, თვალყური 
მიადევნოს საქმის განხილვას. სასამართლოს შემადგენლობის ცვლილების შემთხვევაში კი, 
თავმჯდომარის მიერ დანიშნულმა მოსამართლემ უნდა ჩაანაცვლოს ის მოსამართლე, 
რომელსაც იმ მომენტისთვის არ შეუძლია სასამართლო სხდომაში მონაწილეობა. ამგვარი 
რეგულაცია უპირობოდ აღმოფხვრის საქმეთა განხილვის გაჭიანურებას და დარღვეული 
უფლების დროული აღდგენის შეფერხებას. 

 სისხლის სამართლის ადვოკატებისა და დაზარალებულების გამოკითხვის შედეგად 
მიღებული ინფორმაციის  ანალიზი 

პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის პრაქტიკული შეფასების  წარმოსაჩენად,  
ორგანიზაციამ  ინდივიდუალური ინტერვიუებით გამოკითხა სისხლის სამართლის მოქმედი 50 
ადვოკატი, რომლებსაც უშუალო შეხება ჰქონდათ პროკურატურის დეპარტამენტთან, როგორც 
გამოძიების, ასევე სასამართლო პროცესების ეტაპზე. პროექტის მიმდინარეობისას ასევე 
გამოიკითხა 50 პირი, რომლებსაც უკვე მინიჭებული აქვთ დაზარალებულის სტატუსი და ის 
პირებიც, რომლებიც ელოდებიან, რომ პროკურატურამ მიიღოს დადგენილება დაზარალებულად 
ცნობის თაობაზე. თითოეული ინტერვიუ წარიმართა პირისპირ, წინასწარ შედგენილი 
კითხვარით.   

გამოკითხულ ადვოკატთა უმეტესი ნაწილი დაზარალებული პირის  ინტერესებს იცავს ახალ 
დეპარტამენტთან ურთიერთობის პროცესში (საგამოძიებო ორგანოში). 

ადვოკატთა ინფორმაციით, უკანონოდ გასამართლებულ და ქონებაჩამორთმეულ პირთა საქმის 
დაწყების პირველ ეტაპზე საჩივრით/განცხადებით მიმართეს პროკურატურის 
სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტს. მათი 
დაცვის ქვეშ მყოფთა საქმეების ნაწილის განხილვა პროკურატურაში დასრულდა და სააპელაციო 
სასამართლოში მიმდინარეობს. უფლებადამცველები აღნიშნავენ, რომ სწორედ ახალი 
გამოძიებით მოპოვებული მტკიცებულებების და გამოვლენილი გარემოებების საფუძველზე 
მსჯავრდებულთა მიმართ პროკურატურის მიერ გამოტანილია დადგენილებები, სისხლის 
სამართლის საქმის წარმოების პროცესში მსჯავრდებულის უფლებების არსებითი დარღვევის 
თაობაზე. ამ დადგენილებების საფუძველზე პროკურატურა მიმართავს შუამდგომლობით 
თბილისის ან ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს, ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო 
განაჩენის გადასინჯვის მოთხოვნით. 

ადვოკატთა ნაწილი ეთანხმება იმ ფაქტს, რომ საქმის წარმოებაში მიღების კრიტერიუმები 
წინასწარ არ არის დადგენილი, მაგრამ უთითებენ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 
წლის 13 თებერვლის N62 ბრძანებაზე, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული დეპარტამენტის 
ამოცანებს. აღნიშნულზე მითითებით ადვოკატთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქმეები 
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პროკურატურაში განიხილება დეპარტამენტის ამოცანების შესაბამისად, რასაც ადვოკატთა 
უმეტესობა არ იზიარებს და პრობლემად ასახელებს.  

გამოკითხულთა უმეტესობამ აღნიშნა, რომ დეპარტამენტს განცხადება/საჩივრით მიმართეს 2015 
წელს.  

წარდგენილი განცხადებების განხილვა დეპარტამენტმა დაახლოებით 2-4 თვეში43 დაიწყო. ამ 
შემთხვევაშიც, არც ერთი ნორმატიული აქტით არ არის რეგულირებული განცხადების 
განხილვის ზუსტი ვადები.  

ადვოკატების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტიც, რომ პროკურატურის უარი 
განცხადება/საჩივრის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირებით, უმეტეს შემთხვევაში, 
დაუსაბუთებელია. ამასთან, ადვოკატები აღნიშნავენ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც მთავარი 
პროკურატურა წარმოებაში იღებს განცხადებას, მაგრამ განსახილველი საქმეების მიმართ არ 
არის შესრულებული არც ერთი ცალკეული საპროცესო მოქმედება.  ეს საკითხი  ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან გამოძიების დროული დაწყება და შესაბამისი საგამოძიებო 
მოქმედებების ჩატარება გონივრულ ვადაში უნდა მოხდეს. დროში გაჭიანურება ხელს უშლის 
დამატებით ახალი მტკიცებულებების ან მოწმეების მოძიებას. დროში გაჭიანურებული 
მოქმედება ნეგატიურად აისახება კონკრეტული პირის საქმეზე.    

ადვოკატები აპელირებდნენ სასამართლო პროცესების გაჭიანურებაზე, რაც ზოგიერთ 
შემთხვევაში, გამოწვეულია მოსამართლეთა შემადგენლობის ცვლილებით. ადვოკატებს 
მიაჩნიათ, რომ უნდა გაძლიერდეს სათადარიგო მოსამართლის როლი, რაც დაზარალებულ პირს 
შესაძლებლობას მისცემს, დროულად აღიდგინოს დარღვეული უფლება.   

გამოკითხულ დაზარალებულთა პოზიცია არსებითად არ განსხვავდება ადვოკატთა 
შეფასებებისგან და ინფორმაციისგან. სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე საქმეებზე  
დაზარალებულად ცნობილ პირთა უკმაყოფილებას იწვევს ის  ფაქტი, რომ საქმეები დროში 
იწელება. დაზარალებულები, ასევე, უთითებენ, რომ ხშირია სასამართლო შემადგენლობის 
ცვლილება, რის გამოც თითქმის დასრულებული პროცესების განხილვა ხელახლა იწყება.   
დაზარალებულთა უკმაყოფილების საგანია პროკურატურის დეპარტამენტისთვის წარდგენილი 
განცხადება/საჩივრების განხილვის პერიოდიც და ზოგჯერ - დეპარტამენტის პასიურობა.  

ადვოკატების და დაზარალებულების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გაანალიზებით, 
შეგვიძლია, დავასკვნათ, რომ პრობლემურია: საქმეთა მისაღებობის კრიტერიუმების 
არარსებობა; გამოძიების დაგვიანებით დაწყება, რაც ხელს უშლის სათანადო მტკიცებულებების 
მოპოვებას; პრობლემაა, ასევე, სასამართლო პროცესების დროში გაჭიანურება, რაც 
განპირობებულია სასამართლო შემადგენლობის ცვლილებით.  

                                                           
43 დასახელებული ვადები არაერთგვაროვანია, რადგან გამოკითხულმა ადვოკატებმა სხვადასხვა ვადები დაასახელეს, 
მათ შორის - განცხადების განხილვის 1-წლიანი პერიოდი 



 
37 

 თავი III- სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი 

 სასამართლო გადაწყვეტილებები და არაერთგვაროვანი პრაქტიკა 

 
სამართალწარმოების ეტაპზე პირის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პროცესში მისი 
უფლების არსებითად დარღვევის შესახებ დადგენილების მიღების შემდეგ, სსსკ-ის 310-ე მუხლის 
„ზ1“ ქვეპუნქტის საფუძველზე პროკურორი შუამდგომლობით მიმართავს თბილისის ან ქუთაისის 
სააპელაციო სასამართლოს (განსჯადობის მიხედვით) სისხლის სამართლის საქმის გადასინჯვის 
მოთხოვნით.  

იმ შემთხვევაში, თუ შუამდგომლობა გადალახავს დასაშვებობის ეტაპს, ინიშნება საქმის 
არსებითი განხილვის სხდომა. მონიტორინგის მიმდინარეობისას შესწავლილი საქმეებიდან 
მხოლოდ ერთ შემთხვევაში თბილისის სააპელაციო სასამართლომ განჩინებით თქვა უარი 
საქმის არსებით განხილვაზე იმ მოტივით, რომ კონკრეტული საქმის სამართალწარმოების 
პროცესი იმ ეტაპისთვის დასრულებული არ იყო44. თუმცა, ეს საქმე გასაჩივრდა საკასაციო 
წესით. საკასაციო სასამართლომ კი საქმე განჩინებით45 დაუბრუნა სააპელაციო სასამართლოს 
ხელახალი განხილვისთვის.  

საკასაციო სასამართლოს აღნიშნული პრეცედენტი, ფაქტობრივად, რეკომენდაციას აძლევს 
სააპელაციო სასამართლოებს, რომ განიხილოს სსსკ-ის 310-ე საფუძველზე დაყენებული ყველა 
შუამდგომლობა. შესაბამისად, უზენაესი სასამართლოს ამ განჩინების შემდეგ, პრაქტიკის 
ანალიზი აჩვენებს, რომ სსსკ-ის 310-ე  მუხლის ზ1 პუნქტის  წარმოდგენილ პროკურატურის არც 
ერთ შუამდგომლობას დასაშვებობის ეტაპის გადალახვის კუთხით, პრობლემა არ შექმნია46.  

მთავარ სხდომაზე სასამართლომ არსებითად უნდა გამოიკვლიოს ყველა ახლადგამოვლენილი 
მტკიცებულება, რაც საფუძვლად დაედო მსჯავრდებულის უფლების არსებითი დარღვევის 
შესახებ დადგენილების მიღებასა და სასამართლოში შესაბამისი შუამდგომლობის წარდგენას.  

ასეთი პროცესის არაორდინალურობას ის გარემოება ქმნის, რომ პროცესის მონაწილე 
მხარეებად წარმოდგენილია, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ბრალდება და მეორე მხრივ, თავად 
მსჯავრდებული. ამასთან, ორივე მხარის პოზიცია, როგორც წესი, არსებითად იდენტურია, გარდა 
იმ შემთხვევებისა, სადაც პროკურორი ნაწილობრივ ითხოვს პირის გამართლებას; თუმცა, ასეთ 
შემთხვევებშიც, მათი პოზიციები ნაწილობრივ თანხვედრაშია. შესაბამისად, ამგვარ პროცესში 
მათი მხარეებად წარმოდგენა ფორმალური ხასიათისაა, რამდენადაც საქმეთა უმრავლესობაში 
პოზიციები ერთმანეთისგან არ განსხვავდება. ფაქტობრივად, ასეთ პროცესში არ მოქმედებს 
შეჯიბრობითობის პრინციპი, რის გამოც სასამართლოს მხრიდან მტკიცებულებათა 
დაწვრილებით გამოკვლევა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, საქმეზე ობიექტური 
ჭეშმარიტების დასადგენად. 

სააპელაციო სასამართლოების მიერ გამოტანილი 24 გადაწყვეტილების ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ ამ საქმეების მხოლოდ ⅔-ში, კერძოდ კი 16 საქმეში ითვალისწინებს კოლეგია 

                                                           
44 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 2017 წლის 14 თებერვლის განჩინება 
45 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2017 წლის N25აგ-17 განჩინება 
46 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს, 24.09.2018 წლის, N490-2/10 წერილი 
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ზემოაღნიშნულ გარემოებას და ახდენს მტკიცებულებათა სრულყოფილ გამოკვლევას. დანარჩენ 
8 შემთხვევაში, მოსამართლეები ჩვეულებრივი პროცესის პრინციპებით ხელმძღვანელობენ, 
სადაც მხარეები არა ფორმალურად, არამედ რეალურად არიან წარმოდგენილნი და 
ხელმძღვანელობენ სსსკ-ს 73-ე და 220-ე მუხლებით. კიდევ უფრო პრობლემურია ეს რიცხვები 
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოდან გამოთხოვილი 4 საქმის შემთხვევაში, რომელთაგან 
სამში მოსამართლე იყენებს სსსკ-ის ზემოთ აღნიშნულ მუხლებს და არ იკვლევს სრული 
მოცულობით მტკიცებულებებს. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს არსებული პრაქტიკის 
არაერთგვაროვნებას და მოსამართლეთა განსხვავებულ მიდგომებს. 

საქართველოს სსსკ-ის 73-ე მუხლი ადგენს ჩამონათვალს იმ ფაქტებისა და გარემოებებისა, რაც 
სასამართლო პროცესზე გამოკვლევის გარეშე მტკიცებულებად მიიღება. ასეთად კი ეს მუხლი 
განსაზღვრავს ნებისმიერ გარემოებას, რაზეც მხარეები შეთანხმდებიან. ამავე კოდექსის 220-ე 
მუხლი ადგენს, რომ არსებითი განხილვისას სასამართლო ამტკიცებს იმ მტკიცებულებათა 
ჩამონათვალს, რაზედაც მხარეები შეთანხმდებიან. 

პრობლემა სწორედ ისაა, რომ სსსკ-ის 310-ე მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე წარმოებულ 
პროცესში შეჯიბრებითობის პრინციპი არ არსებობს. შესაბამისად, ფაქტობრივად ერთსა და 
იმავე პოზიციაზე მყოფი სახელმწიფო ბრალდება და დაზარალებული, ლოგიკურია, ადვილად 
შეთანხმდებიან უდავო მტკიცებულებებზე, რაც საბოლოოდ არსებითად აკნინებს მოსამართლის, 
როგორც აქტიური მაკონტროლებლის როლს, რომელმაც საქმეზე უნდა მიიღოს ახალი 
გადაწყვეტილება ან ძველი დატოვოს ძალაში. 

 უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა სსსკ-ის 310-მუხლთან დაკავშირებით 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილი უზენაესი სასამართლოს 3 გადაწყვეტილების ანალიზი 
ცხადყოფს, რომ სამივე საქმე ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავებულია და პალატის 
მსჯელობაც, შესაბამისად, სხვადასხვა მიმართულებით ვითარდება. როგორც ზემოთ აღინიშნა, 
ერთ-ერთ საქმეზე პალატამ დასაშვებობის საკითხი სააპელაციო სასამართლოში 
დაზარალებულის სასარგებლოდ გადაწყვიტა.  

მეორე განჩინებაში47 კასატორად თავად მსჯავრდებული გვევლინება და საკუთარი საქმის 
გადასინჯვას სსსკ-ის 310-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტთან ერთად, “ზ1” ქვეპუნქტითაც მოითხოვს. აქ 
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პალატის განმარტება სწორედ “ზ1“ ქვეპუნქტთან მიმართებაში. 
საკასაციო სასამართლომ საქმე წარმოებაში მიიღო, რადგან სასარჩელო მოთხოვნა „ზ1“-თან 
ერთად 310-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტსაც ეფუძნებოდა. თუმცა სსსკ-ის 310-ე “ზ1” ქვეპუნქტთან 
მიმართებაში კასატორის საჩივარი სასამართლომ არ დააკმაყოფილა, რადგან საქმის 
განხილვისას წარმოდგენილი არ იყო პროკურორის დადგენილება - საქმის წარმოების 
პროცესში მისი უფლების დარღვევის შესახებ, რაც გადასასინჯი განაჩენის გამოტანის დროს 
ცნობილი არ იყო და თავისთავად, ან/და სხვა დადგენილ გარემოებებთან ერთად დაამტკიცებდა 
მსჯავრდებულის უდანაშაულობას ან მის მიერ იმ დანაშაულზე უფრო მსუბუქი დანაშაულის 
ჩადენას, რისთვისაც მას მსჯავრი დაედო. 

                                                           
47 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 19.06.2018 წლის N6აგ-18 გადაწყვეტილება 
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მესამე საქმე კი შეეხება სააპელაციო სასამართლოს უარის საკასაციო წესით გასაჩივრებას 
პროკურორის მიერ. ამ გადაწყვეტილებაში48 პალატა არ დაეთანხმა სააპელაციო სასამართლოს 
მსჯელობას და მიიჩნია, რომ იმ გარემოების მიუხედავად, რომ საქმის განხილვის ამ ეტაპზე არ 
არსებობდა ნარკოტიკული საშუალების ჩადების ფაქტი, ნარკოტიკული საშუალების უკანონო 
შეძენა-შენახვისთვის დაზარალებულის მსჯავრდება საეჭვო იყო და საქმეში არ არსებობდა ამ 
ეჭვის გამომრიცხავი ურთიერთშეთანხმებული მტკიცებულებების ერთობლიობა, რაც მის მიმართ 
სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის საფუძვლად მიიჩნია. მსჯელობა კი დააფუძნა სსსკ-
ის 132-ე და 503-ე მუხლის მე-2 ნაწილს, რაც თავის მხრივ in dubio pro reo პრინციპს ეფუძნება და 
გათვალისწინებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-40 მუხლის მე-3 ნაწილით. 

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ პალატამ არ გაითვალისწინა კასატორისა (პროკურორი) და 
მსჯავრდებულის პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე აპელირება, რასაც ისინი აგრეთვე აფუძნებდნენ 
საკასაციო საჩივარს, რამდენადაც საქმეში არ იყო წარმოდგენილი ამის დამადასტურებელი 
კონკრეტული მტკიცებულება. ამის მიუხედავად, ვინაიდან პროკურორის დადგენილებითა და 
ახალი მტკიცებულებებით ვერ დადასტურდებოდა მსჯავრდება, პალატამ დააკმაყოფილა 
საკასაციო საჩივარი. ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს აძლევს სააპელაციო 
სასამართლოებს, რათა მათ გადაწყვეტილების მიღებისას იხელმძღვანელონ არა მხოლოდ 
კონკრეტულ გარემოებებზე დაყრდნობით, არამედ თითოეულ საქმეში იმსჯელონ მსჯავრდების 
გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დასაბუთებულობაზეც. 

უზენაესი სასამართლოს მსგავსი პრაქტიკა, ასევე, შეიძლება განვიხილოთ, სააპელაციო 
სასამართლოებში არსებული დადებითი  გადაწყვეტილებების მაღალი სტატისტიკური 
მაჩვენებლის ერთ-ერთ განმაპირობებელ ფაქტორად. ასევე შეგვიძლია, დავასკვნათ ისიც, რომ 
310-ე მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტის არეალი არ არის შეზღუდული რომელიმე კონკრეტული ნიშნით 
უფლების დარღვევის ფარგლებით და შესაძლებელია, სასამართლომ განიხილოს ნებისმიერი 
საქმე, რომელშიც პროკურატურა დაადგენს უფლების არსებითად დარღვევის ფაქტს საქმის 
წარმოების ეტაპზე. ეს კიდევ ერთხელ უსვამს საზს, თუ რამდენად აუცილებელია პროკურატურას 
ჰქონდეს მკაფიო კრიტერიუმები საქმეთა წარმოებაში მიღებისა და ხელახალი გამოძიების 
დაწყებისთვის, რათა ეჭვქვეშ არ დადგეს სამართლებრივი წესრიგის აღდგენა - სასამართლოს 
კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებების თვითნებური გადახედვით. 

 

 დასკვნა 

პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობის მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზის, 
არსებული პრაქტიკის, სასამართლო მონიტორინგის, მოქმედი ადვოკატების და 
დაზარალებულების გამოკითხვამ, ასევე - სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენებისა და 
პროკურორთა მიერ მიღებული დადგენილებების შესწავლამ და გააანალიზებამ წარმოაჩინა 
პროკურატურისა და სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობის როგორც დადებითი, ასევე 
პრობლემური საკითხები.  

                                                           
48 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 13.03.2018 წლის საქმე N 80აგ-17 გადაწყვეტილება 
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კვლევამ ცხადყო, რომ მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი 
დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის  სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, 
აუცილებელია არსებული ნორმატიული ბაზის დახვეწა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის 
ჩამოყალიბება, რაც ცალსახად შეუწყობს ხელს დეპარტამენტის საქმიანობის ეფექტიანობას  და  
გამჭვირვალობას.   

კვლევამ წარმოაჩინა მთავარ პროკურატურაში საქმის გადახედვის და ახალი გამოძიების 
დაწყების დაბალი მაჩვენებელი. ამას განაპირობებს სახელმძღვანელო პრინციპებისა და 
კონკრეტული კრიტერიუმების არარსებობა, რაც რეალურად აფერხებს შესაძლო 
დაზარალებულთა უფლებების აღდგენის პროცესს და აჩენს ობიექტურ კითხვებს.    

კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ პროკურატურა იდენტურ საქმეთა შემთხვევაში, საქმეთა 
მიღების კუთხით ხელმძღვანელობს სხვადასხვა სტანდარტებით. არსებული პრაქტიკა კი იწვევს 
გონივრულ ეჭვს საქმის წარმოების ტენდენციურ პროცესებთან დაკავშირებით.   

კვლევის შედეგად გამოვლინდა უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
ტენდენციები და სააპელაციო სასამართლოებში საქმის განხილვისას არსებული პრაქტიკული 
ხარვეზები. 

პრობლემა გამოვლინდა სასამართლოებში, სწრაფი მართლმსაჯულების კუთხით, რაც 
გამოწვეულია სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის უფუნქციობით.  აღნიშნული პრობლემის 
აღმოფხვრისთვის კი აუცილებელია მოსამართლეთა რაოდენობის გაზრდა, რაც რეალურად  
ხელს შეუწყობს სასამართლო სისტემის ეფექტიან და გამართულ  ფუნქციონირებას.  

სასამართლო მონიტორინგმა აჩვენა, რომ სსსკ-ის 310-ე  მუხლის „ზ1“ ქვეპუნქტით 
პროკურორების მიერ სასამართლოში წარდგენილი დადგენილებების განხილვისას  არ ტარდება 
სტანდარტული შეჯიბრობითობის პრინციპზე აგებული სასამართლო სხდომები. მონიტორინგმა 
აჩვენა, რომ  სასამართლო სხდომებზე დაცვის მხარე და სახელმწიფო ბრალდების მხარე ერთ 
პოზიციას იზიარებენ, რის გამოც სასამართლო სხდომები შეჯიბრებითი არ არის.  

აღსანიშნავია მთავარი პროკურატურის მიერ გაწეული რიგი სამუშაოები იმ სისხლის სამართლის 
საქმეებთან მიმართებით, რაზედაც ამჟამად მიღებულია დადგენილება პირის უფლების 
არსებითი დარღვევის შესახებ. ხაზგასასმელია პროკურატურის პოზიცია სააპელაციო 
სასამართლოში, სადაც სახელმწიფო ბრალდება ცდილობს, გაამართლოს დაზარალებული 
(რომელიც 2012 წლამდე განხილულ საქმეში იყო მსჯავრდებული) და წარდგენილი 
მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ მიიღოს გამამართლებელი განაჩენი.   

ადამიანის უფლებათა ცენტრი მიესალმება სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმულ ყველა ნაბიჯს, 
რომელიც მიმართულია მართლმსაჯულების ხარვეზების აღმოფხვრისკენ, ადამიანის უფლების 
დაცვისა და დარღვეული უფლებების რესტიტუციისკენ. ამ თვალსაზრისით, მთავარი 
პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების  
დეპარტამენტის საქმიანობის ზოგადი მიზანი დადებითად შეიძლება შეფასდეს, მაგრამ 
ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს სისტემაში არსებული პრობლემები, რომელთა აღმოფხვრა 
აუცილებელია სამართლიანობისთვის, ადამიანის უფლებათა უპირობო და განუხრელი  
დაცვისთვის.  
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 რეკომენდაციები 

კვლევაში განხილული საკითხების საკანონმდებლო, პრაქტიკულმა და თეორიულმა ანალიზმა  
წარმოაჩინა ის ძირითადი პრობლემები, რომლებიც  დღეს საქართველოს მთავარი 
პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების 
დეპარტამენტის და სასამართლო ხელისუფლების წინაშე დგას.  აღნიშნულიდან გამომდინარე 
შემუშავდა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინება მნიშვნელოვანია 
კვლევის ფარგლებში იდენტიფიცირებული პრობლემების  აღმოსაფხვრელად:  

საქართველოს მთავარ პროკურატურას: 

➢ მთავარი პროკურატურის სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის 
გამოძიების დეპარტამენტის საქმიანობის სფეროში შემავალი განსაზღვრულ საქმეთა 
კატეგორიები დაკონკრეტდეს და საქმეთა შერჩევის კრიტერიუმები შემუშავდეს 
დოკუმენტის (სახელმძღვანელოს) სახით; 

➢ გაიზარდოს დეპარტამენტის თანამშრომელთა რაოდენობა, რათა გამოძიება იყოს 
მეტად ეფექტიანი და არ მოხდეს რიგი საგამოძიებო მოქმედებების დროში გაჭიანურება 
ადამიანური რესურსის უკმარისობის გამო; 

➢ კადრების შერჩევის პროცედურა იყოს მეტად გამჭვირვალე. აუცილებელია, გაიწეროს 
მთავარი პროკურატურის ახალ დეპარტამენტში პროკურორებისა და გამომძიებლების 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სამსახურში მიღების კრიტერიუმები; 

➢ დეპარტამენტის  მხრიდან მეტი ყურადღება დაეთმოს წამებისა და არასათანადო 
მოპყრობის შემთხვევებს. განისაზღვროს წინასწარ კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს 
ერთგვაროვან მიდგომას წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ყველა საქმეზე;  

➢ პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმეთა ნუსხაში ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 
კატეგორიად განისაზღვროს სამართალდამცველთა მიერ ჩადენილი შესაძლო 
დანაშაულის შემთხვევები; 

➢ ახალ დეპარტამენტს წინასწარ ჰქონდეს გაწერილი საქმეთა მიღების და მიღებაზე 
უარის თქმის კრიტერიუმები, რაც ხელს შეუწყობს  დეპარტამენტის საქმიანობის 
ობიექტურობას და გამორიცხავს პროკურატურის ტენდენციურობას; 

➢ გამჭვირვალედ წარიმართოს პროკურატურის ახალი დეპარტამენტის საქმიანობა - 
სისხლის სამართლის  დევნის არდაწყების, განრიდებისა და საპროცესო შეთანხმების 
ღონისძიებების გამოყენების პროცესში. ამისთვის საჭიროა, ჩამოყალიბდეს 
ერთგვაროვანი პრაქტიკა, რათა პროკურორისთვის მინიჭებული საპროცესო 
მექანიზმის მიკერძოებულად გამოყენების ალბათობა მინიმუმადე შემცირდეს; 

➢ დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობის, სამართლიანობისა და თანასწორობის 
პრინციპების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, საგამოძიებო და სისხლის 
სამართლის დევნის ორგანო გაემიჯნოს პოლიტიკურ პროცესებს და არ დაუშვას 
სუბიექტური, არაერთგვაროვანი მიდგომები კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. 

➢ პროკურატურის ახალმა დეპარტამენტმა  უნდა გამოიძიოს 2012 წლის შემდგომ 
ჩადენილი სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულები; 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს:  
➢ აუცილებელია, სასამართლო სისტემაში გაიზარდოს მოსამართლეთა რაოდენობა, 

პროცესების გონივრულ ვადაში  განხილვისთვის;  
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სააპელაციო სასამართლოებს:  
➢ მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფილი იყოს სასამართლო პროცესების გონივრულ 

ვადაში განხილვა და სათადარიგო მოსამართლის ინსტიტუტის ფუნქციის აღდგენა, 
რათა არ მოხდეს პროცესების დროში გაჭიანურება და მოსამართლეთა 
შემადგენლობის ცვლილების შემთხვევაში, ფაქტობრივად დასრულებული პროცესების 
ხელახლა განხილვა; 

➢ პროცესის დასაწყისშივე დაინიშნონ სათადარიგო მოსამართლეები იმ სისხლის 
სამართლის საქმეებზე, რომლებიც მრავალტომიანი და რთული კატეგორიისაა. ამავე 
დროს, სათადარიგო მოსამართლეს ჰქონდეს შესაძლებლობა, თვალყური  ადევნოს 
საქმის განხილვის ყველა ეტაპს.  

 


