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პროექტი – კვლევა და რეკომენდაციები სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა 

შეჯიბრებითობის და თანასწორობის უზრუნველყოფისათვის 

 

პროექტის ამოცანას წარმოადგენდა კვლევის ჩატარება და რეკომენდაციების მომზადება 

სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის  

გასაძლიერებლად. 

მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის პრინციპი, რომლის საფუძველზეც აგებულია 

სისხლის სამართლის პროცესი, გულისხმობს ბრალდების და დაცვის მხარეების თანაბარ 

შესაძლებლობებს სისხლის სამართლის პროცესის განმავლობაში – სისხლისსამართლებრივი 

დევნის დაწყებიდან საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს განაჩენის გამოტანის ჩათვლით. 

 

სსსკ შეიცავს მთელ რიგ საკანონმდებლო ხარვეზებს, რაც განაპირობებს მხარეთა 

თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევას. ასევე, გარდა გამოკვეთილი 

საკანონმდებლო ხარვეზებისა, რიგ შემთხვევებში, სსსკ–ში ცხადი რეგულაციების არარსებობა 

ქმნის აღნიშნული პრინციპის დარღვევის დამატებით რისკებს.  

 

საბოლოოდ,  სისხლის სამართლის პროცესის ხარვეზები განაპირობებენ სამართლიანი 

სასამართლოს უფლების დარღვევას, რამდენადაც მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების ერთერთი ფუნდამენტური პრინციპია.  

 

სიფა–ში გაწევრიანებული იურიდიული კომპანიების ადვოკატებს ყოველდღიური შეხება 

აქვთ სისხლის სამართლის პროცესთან და იმ ხარვეზებთან, რაც აზიანებს, საკუთრივ მხარეთა 

შეჯიბრებითობის და თანასწორობის პრინციპს  და სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

რეალიზაციას ზოგადად. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ის წვლილი, რაც შეიძლება შეიტანოს 

ადვოკატთა კორპუსმა სისხლის სამართლის პროცესის სრულყოფის თვალსაზრისით, მათ 

შორის რეკომენდაციების და მოსაზრებების შემუშავებით. 

 

კვლევა წარმოადგენს მცდელობას, წარმოჩინდეს საქართველოს კანონმდებლობაში ან 

სასამართლო პრაქტიკაში გარკვეული ხარვეზების არსებობა, რაც ხელყოფს ან ქმნის მხარეთა 

შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპის დარღვევის რეალურ საფრთხეს. ასევე, 

კვლევაში დასაბუთებულია გარკვეული საკანონმდებლო ნოვაციების აუცილებლობა, მათ 

შორის ადვოკატის სტაჟიორის და თანაშემწის ინსტიტუტის დადგენის მიზნით და 

ადვოკატის სისხლისსამართლებრივი დაცვის გარანტიების გასაუმჯობესებლად. კვლევის 

შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინება ხელს შეუწყობს 

საკანონმდებლო ან სასამართლო პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების გამოსწორებას და 

გააძლიერებს მხარეთა თანასწორობას და შეჯიბრებითობას სისხლის სამართლის პროცესში.  

ცხადია, კვლევა ვერ მოიცავდა სისხლის სამართლის პროცესის ყველა პრობლემატურ 

საკითხს მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის თვალსაზრისით. ზოგიერთი მათგანი, 
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რაც არ შესულა კვლევაში, გაანალიზებულია ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და 

ადამიანის უფლებათა ბიუროს სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიშში 

საქართველოს შესახებ1.  

 

ეუთოს ანგარიშში მხარეთა თანასწორობის თვალსაზრისით მიმოხილულია ისეთი 

კონკრეტული საკითხები, როგორიცაა, მეორე მხარის მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვის 

მოსამზადებლად მათი ვინაობის წინასწარ გაგების უფლება; ბრალდებულის დაუსწრებლად 

მისი საქმის განხილვის პრობლემატიკა; მოწმის მიმართ უნდობლობის გამოხატვა 

გამოძიებისას მიცემული ჩვენებების საფუძველზე; ასევე, ანგარიშში შემუშავებულია 

აღნიშნულ საკითხებზე სსსკ–ში ცვლილებების განხორციელების რეკომენდაციები. სიფა 

იზიარებს დასახელებულ საკითხებზე ეუთოს ანგარიშში2 მითითებულ არგუმენტებს და 

რეკომენდაციებს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true. 

2
 http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true; გვ. 91–101; გვ.111. 

http://www.osce.org/ka/odihr/130686?download=true
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ტერმინები 

 

სსსკ – სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

სსკ – სისხლის სამართლის კოდექსი 

ევროპული კონვენცია – ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენცია 

ევროპული სასამართლო – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

სიფა – საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია 

ეუთოს ანგარიში – ეუთოს დემოკარტიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა 

ბიუროს სასამართლო პროცესის მონიტორინგის ანგარიში საქართველოს შესახებ 
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1. ექსპერტები; კვლევის მეთოდოლოგია და სტრუქტურა 

 

1.1. ექსპერტები 

კვლევის ძირითადი ნაწილი განხორცილებულ იქნა  ექსპერტების დავით კვაჭანტირაძის 

(იურიდიული კომპანია „VBAT“–ის პარტნიორი, სიფა-ს სისხლის სამართლის სამუშაო 

ჯგუფის ხელმძღვანელი), კახაბერ წერეთლის (სიფა–ს სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფის 

წევრი, ადვოკატი)და ემზარ პაქსაძის (იურიდიული კომპანია “სამხარაძე, პაქსაძე და 

პარტნიორები”-ის პარტნიორი, სიფას–ს სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფის წევრი) მიერ. 

სიფა–ს სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, ადვოკატებმა - დავით აბესაძემ, 

აკაკი ჩარგეიშვილმა, ირაკლი კუჭუხიძემ, ირაკლი ჟორჟოლიანმა, მამუკა ჭაბაშვილმა, თამარ 

კაპანაძემ, გიორგი საძაგლიშვილმა, ნუგზარ სალიამ, გირშელ ძებნიაურმა მონაწილეობა 

მიიღეს კვლევის თემების განხილვაში.  

1.2. კვლევის მეთოდოლოგია და სტრუქტურა 

 

კვლევის პროცესში განხორციელდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ნორმათა, 

საქართველოს სხვა კანონების და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართლის ანალიზი; შესწავლილ იქნა სხვადასხვა ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მონიტორინგის და კვლევების შედეგები. ასევე, შესწავლილ 

იქნა საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილებები სხვადასხვა საკითხებზე – 

გადაწყვეტილებები საგამოძიებო მოქმედებების დაკანონების შესახებ; აღკვეთის 

ღონისძიების გამოყენების, გამოყენების გასაჩივრების და აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის ან 

გაუქმების შუამდგომლობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები; წინასასამართლო 

სხდომის და სასამართლოს არსებით სხდომაზე მიღებული განჩინებები და განაჩენები. 

 

განხორციელებულმა კვლევამ მოგვცა შესაძლებლობა, შეგვედარებინა კვლევისთვის 

რელევანტური საკითხების საქართველოს კანონმდებლობის რეგულირება და მის 

საფუძველზე განვითარებული სასამართლო პრაქტიკა ევროპული კონვენციის მე–5 და მე–6 

მუხლით გარანტირებული უფლებების გაგებასთან, რაც დამკვიდრებულია ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით. 

 

კვლევაში ასახულია აღკვეთის ღონისძიების სახით დაპატიმრების გამოყენების 

პრობლემატიკაც. ამ საკითხზე საქართველოს კანონმდებლობა და მის საფუძველზე 

განვითარებული სასამართლო პრაქტიკა მოითხოვს მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომ ის 

დაუახლოვდეს ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლით3 დადგენილ გარანტიებს.  

 

                                                           
3
 თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება. 
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კვლევის პირველადი შედეგების განხილვა მოხდა საქართველოს იურიდიული ფირმების 

ასოციაციის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტის 

ადვოკატებთან, ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებთან, საქართველოს 

მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებთან შეხვედრების დროს. აღნიშნული 

შეხვედრების პროცესში გამოთქმული ზოგიერთი რეკომენდაცია აისახა კვლევის საბოლოო 

დოკუმენტში. მაგალითად, თბილისის საქალაქო სასამართლოში შეხვედრის დროს და 

პროკურატურის მიერ კვლევასთან დაკავშირებით წარმოდგენილ მოსაზრებებშიც, გამოითქვა 

რეკომენდაცია, რომ მომხდარიყო კონკრეტული გარანტიის შეთავაზება, რაც შეიძლება 

გაითვალისწინოს კანონმდებლობამ  ადვოკატის ან ადვოკატის ოფისის მიმართ 

საგამოძიებო/სხვა საპროცესო მოქმედებების ჩატარების დროს. შესაბამასად, კვლევაში 

შემოთავაზებულ იქნა ასეთი კონკრეტული გარანტია საგამოძიებო მოქმედების პროცესში 

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ან სხვა წარმომადგენლის დასწრების შესახებ; 

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციაში ადვოკატებმა გამოთქვეს რეკომენდაცია, 

რომ მხარეთა მიერ არსებით სხდომაზე მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ 

შუამდგომლობა მხარეებმა დააყენონ დაცვის მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევის შემდეგ, 

რაც გაზიარებულ იქნა კვლევაში. აღნიშნული შეხვედრების შედეგად გამოთქმული 

მოსაზრებების გათვალისწინებით კვლევის საბოლოო დოკუმენტში განხორციელდა 

ანალიზის და არგუმენტაციის კორექტირება და რეკომენდაციათა კონკრეტიზაცია. 

 

კვლევის საბოლოო დოკუმენტის ძირითადი ნაწილია მე–3 თავი. აქ გაანალიზებულია 

კვლევის პროცესში გამოკვეთილი კონკრეტული პრობლემური საკითხები და წარმოჩენილია 

ხარვეზების დაძლევის რეკომენდაციები. კვლევის ძირითად ნაწილში გამოყოფილი 

თითოეული საკითხი იდენტური ფორმით არის დამუშავებული. პირველი პუნქტი აღწერს 

საკითხის რეგულირებას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მე–2 პუნქტში 

გადმოცემულია პრობლემის არსი და სიფა–ს ექსპერტების შეფასება. ხოლო მე–3 პუნქტში 

მოცემულია რეკომენდაცია სამართლებრივი რეგულირების სრულყოფის ან ნორმის 

გამოყენებისას არსებული პრაქტიკული ხარვეზის გამოსწორების მიზნით. 
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2.მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა 

 

2.1. მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა სსსკ–ის თანახმად 

 

სსსკ–ის მე–9 მუხლის შესაბამისად „სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებისთანავე 

პროცესი ხორციელდება მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის საფუძველზე.“  

 

სსსკ–ის 111–ე მუხლის თანახმად „მხარეებს ამ კოდექსით დადგენილი წესით საგამოძიებო 

მოქმედებების ჩატარებისას აქვთ თანაბარი უფლება-მოვალეობები.“ 

 

სასამართლო პროცესი ხორციელდება მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის 

პრინციპის საფუძველზე. აღნიშნული გულისხმობს, რომ სასამართლო ვალდებულია 

მხარეებს შეუქმნას თანაბარი შესაძლებლობები თავიანთი უფლებებისა და ინტერესების 

დაცვის პროცესში, მათ შორის: 

- მისცეს თანაბარი შესაძლებლობები გამოხატოს პოზიცია მეორე მხარის 

შუამდგომლობასა  და საჩივართან დაკავშირებით (სსსკ–ის 25 მუხლის პირველი და 

მე–4 ნაწილები);  

– სასამართლოს ეკრძალება ბრალდების დამადასტურებელი ან დაცვის ხელშემწყობი 

მტკიცებულებების დამოუკიდებლად მოპოვება და გამოკვლევა, მათ შორის 

ეკრძალება კითხვები დაუსვას დასაკითხ პირს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

მხარეებთან შეთანხმებით შეუძლია დასვას დამაზუსტებელი კითხვა (სსსკ–ის 25–ე 

მუხლის მე–2 ნაწილი); 

– სასამართლოს ეკრძალება განაჩენის ან სხვა შემაჯამებელი გადაწყვეტილების 

გამოტანამადე ბრალდებულის უდანაშაულობის ან დამნაშავეობის შესახებ აზრის 

გამოხატვა (სსსკ–ის 25– ემუხლის მე–3 ნაწილი). 

 

2.2.მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის არსი ევროპული კონვენციის და 

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის თანახმად 

 

მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით 

გარანტირებული უფლების – სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების შემადგენელი 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა. ის მჭიდროდ არის დაკავშირებული ევროპული კონვენციის 

მე–6 მუხლით გარანტირებულ ისეთ სპეციალურ უფლებებთან, როგორიცაა წარდგენილი 

ბრალდების არსისა და საფუძვლის შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება4; საკმარისი 

დროის და შესაძლებლობების ქონა დაცვის მოსამზადებლად5;  ბრალდებულმა დაიცვას თავი 

                                                           
4
  ევროპული კონვენციის 6.3(ა) მუხლი. 

5
 ევროპული კონვენციის 6.3(ბ) მუხლი. 
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პირადად ან დამცველის მეშვეობით6; უფლება დაკითხოს ან დააკითხინოს ბრალდების 

მოწმეები და გამოაძახებინოს და დააკითხინოს დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეთა 

თანაბარ პირობებში7; დასაბუთებული სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების უფლება8 და 

სხვ. 

ევროპული სასამართლოს განმარტებით სისხლის სამართლის საქმეში შეჯიბრებით 

პროცესზე უფლება გულისხმობს, რომ როგორც ბრალდების, ისე დაცვის მხარეს უნდა მიეცეს 

მეორე მხარის მიერ წარდგენილი მოსაზრებებისა და მტკიცებულებების გაცნობისა და მათზე 

საკუთარი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა9. ეს პრინციპი მოქმედებს იმის მიუხედავად, 

მეორე მხარის მიერ წარდგენილი მასალები შეეხება ფაქტების დადგენას, სამართლებრივ 

არგუმენტებს საქმის არსებით გარემოებებზე, თუ შუამდგომლობებს საპროცესო 

საკითხებზე10.  

მხარეთა თანასწორობა ევროპული სასამართლოს აზრით, გულისხმობს, რომ თითოეულ 

მხარეს უნდა მიეცეს საკუთარი პოზიციის, მათ შორის მტკიცებულებების წარდგენის 

გონივრული შესაძლებლობა ისეთ პირობებში, რომლებიც მას არ ჩააყენებს არსებითად 

არახელსაყრელ მდგომარეობაში მოწინააღმდეგესთან შედარებით11.  

ამდენად, მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა გულისხმობს დაცვის და ბრალდების 

მხარეთა თანაბარ შესაძლებლობებს, მოიპოვონ, შეისწავლონ, წარადგინონ და გამოიკვლიონ 

საკუთარი და მოწინააღმდეგე  მხარის წარდგენილი მტკიცებულებები და მოსაზრებები; 

გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება მეორე მხარის მიერ გამოთქმულ პოზიციასთან 

დაკავშირებით; საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას ისარგებლონ თანაბარი უფლება–

მოვალეობებით და სხვ. სასამართლო კი უნდა იყოს აღნიშნულ შესაძლებლობების 

რეალიზების გარანტი. მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობაზე აგებული სისხლის 

პროცესის მიზანია უზრუნველყოფილ იქნას სამართლიანი სასამართლო განხილვა. 

 

 

 

                                                           
6
  ევროპული კონვენციის 6.3(გ) მუხლი. 

7
  ევროპული კონვენციის 6.3(დ) მუხლი. 

8
 ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის თანახმად უფლება სასამართლოს 

მოტივირებულ გადაწყვეტილებაზე ევროპული კონვენციის 6 მუხლის ერთ–ერთი უფლებაა. 
9
 ბრანდშტეტერი ავსტრიის წინააღმდეგ, (Brandstetter v.Austria) no 11170/84,12876/87,13468/87 ECHR ,28 

აგვისტო 1991, პარაგრაფი 67); ლოკანენი და მანინენი ფინეთის წინააღმდეგ (Laukkanen and Manninen v. 

Finland) no 50230/99  ECHR, 3 თებერვალი 2004, პარაგრაფი 34. 
10

 კამასინსკი ავსტრიის წინააღმდეგ (Kamasinski v. Austria)no 9783/82 ECHR, 19 დეკემბერი 1989,) 

პარაგრაფი 102. 
11

 ბულუტი ავსტრიის წინააღმდეგ (Bulut v. Austria) no17358/90, ECHR, 22 თებერვალი, 1996, პარაგრაფი 

47. 
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3.კვლევის ძირითადი ნაწილი – პრობლემური საკითხები საქართველოს კანონმდებლობაში 

ან/და სასამართლო პრაქტიკაში 

 

1. საგამოძიებო/სხვა საპროცესო მოქმედებები ადვოკატის ან ადვოკატის ოფისის მიმართ; მის 

პროფესიულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებები 

 

1.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ით გათვალისწინებული საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო მოქმედებები, მხარეთა 

დასაბუთებული ვარაუდის შემთხვევაში და სსსკ–ით დადგენილი პროცედურული წესების 

დაცვით, შესაძლებელია ჩატარდეს ნებისმიერი სახელმწიფო ან კერძო დაწესებულების 

ოფისში და ნებისმიერ პირთან, მათ შორის, ადვოკატთან და/ან საადვოკატო ოფისში. 

 

სსსკ არ შეიცავს სპეციალურ დებულებებს ადვოკატთან ან/და საადვოკატო ოფისში 

ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ. ეს მოქმედებები ხორციელდება იმ საერთო 

წესების მიხედვით, რაც ზოგადად გაწერილია სსსკ–ში და ეხება ნებისმიერ კერძო თუ საჯარო 

ორგანიზაციაში წარმოებულ საგამოძიებო მოქმედებებს. სსსკ–ით გათვალისწინებული  

სპეციალური რეგულირება, ეხება მხოლოდ ჩხრეკა/ამოღებას და დაყადაღებას რედაქციაში, 

სამეცნიერო, საგანამანათლებლო, რელიგიური, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და 

პოლიტიკური პარტიების ოფისებში12. ამ რეგულირებით იკრძალება ან მნიშვნელოვნად 

იზღუდება მხოლოდ ისეთი ობიექტის ჩხრეკა/ამოღება და დაყადაღება, რისი საჯარო 

გავრცელების მოლოდინი არსებობს.  

 

ადვოკატი/საადვოკატო ოფისი არ განეკუთვნება ჩამოთვლილ ორგანიზაციებს. ამდენად, ეს 

სპეციალური წესები არ ვრცელდება ადვოკატზე. 

 

1.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

მიგვაჩნია, რომ სსსკ–ში უნდა იყოს სპეციალური წესები, რომლებიც დაარეგულირებს 

ადვოკატთან ან/და საადვოკატო ოფისში ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებებს იმგვარად, 

რომ გამოირიცხოს ადვოკატის პროფესიული საქმიანობისთვის ხელის შეშლა და 

უზრუნველყოფილ იქნას ადვოკატის პროფესიული საიდუმლოების პრინციპის დაცვა.  

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 38–ე მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს – 

„ადვოკატი საადვოკატო საქმიანობას ახორციელებს დამოუკიდებლად და მასში ჩარევა 

დაუშვებელია“. ამავე მუხლის მე–6 პუნქტის თანახმად „კონფიდენციალურია ნებისმიერი 

                                                           
12

 სსსკ–ის 123–ე მუხლი. 
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ინფორმაცია, რომელიც ადვოკატმა მიიღო კლიენტისაგან ან იურიდიული რჩევის მიღების 

სხვა მსურველისაგან.“ ადვოკატის პროფესიული საიდუმლოება ადვოკატ–კლიენტის 

ურთიერთობის ერთ–ერთი საკვანძო საკითხია. პროფესიული საიდუმლოების დაცვის 

გარანტიები მოცემულია სსსკ–ში და ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსში13.  

 

საადვოკატო ოფისში ან ადვოკატთან საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება 

სპეციალური  წესების გარეშე (რომელიც დამატებით გარანტიებს დაადგენდა ადვოკატთა 

პროფესიული საიდუმლოების დაცვის თვალსაზრისით) ქმნის პროფესიული 

საიდუმლოების ხელყოფის დამატებით რისკებს. პროფესიული საიდუმლოების ხელყოფა კი, 

შესაძლებელია აისახოს მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესზე და დაარღვიოს 

სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები. აღნიშნულ დასკვნას აკეთებს ევროპული 

სასამართლო საქმეში ნიმიცი გერმანიის წინააღმდეგ14 . ხოლო საქმეში რომენი და შმიტი 

ლუქსემბურგის წინააღმდეგ (Roemen and Schmit), ევროპულმა სასამართლომ გააკრიტიკა 

მოსამართლის ბრძანება საადვოკატო ოფისში ჩხრეკის ჩატარების შესახებ მისი ძალიან 

ზოგადი შინაარსის და არაზუსტი ფორმულირებების გამო15.  

 

ლონდონის მეტროპოლიტენ უნივერსიტეტის პროფესორი ადამიანის უფლებათა 

სამართალში, ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების ევროპული ცენტრის დირექტორი 

ფილიპ ლიჩი თავის ნაშრომში – „როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს“  აანალიზებს ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს და 

აღნიშნავს: „სასამართლო ხაზგასმით მიუთითებს მართლსაჯულების განხორციელებასა და 

სამართლის უზენაესობის შენარჩუნებაში იურიდიული პროფესიის ძირითად როლზე. 

იურისტების თავისუფლება, პროფესიულად იმოღვაწეონ არასათანადო დაბრკოლებების 

გარეშე, დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი კომპონენტი და კონვენციის 

დებულებათა, კერძოდ კი, საქმის სამართლიანი განხილვისა და პირადი უსაფრთხოების 

უფლების, ეფექტიანი განხორციელების სავალდებულო წინაპირობაა. იურიდიული 

პროფესიის მქონე პირთა დევნა და მათზე ზეწოლა მძიმე დარტყმას აყენებს კონვენციის 

სისტემას. ......ამ თვალსაზრისით, იურისტების ოფისების ჩხრეკაც ევროპული სასამართლოს 

განსაკუთრებულად მკაცრი გამოკვლევის საგანი იქნება.“16  

 

როგორც წესი, საადვოკატო ოფისის ან ადვოკატის ჩხრეკის საკითხებს ევროპული 

სასამართლო განიხილავს ევროპული კონვენციის მე–8 მუხლის (პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების თავისუფლება) ფარგლებში. თუმცა, ადვოკატის პროფესიულ საიდუმლოებაში 
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 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, მუხლი 4. 
14

 Niemitz v. Germany, no13710/88, ECHR, 16 დეკემბერი 1992, პარაგრაფი 37. 
15

 Roemen and Schmit v. Luxembourg, no51772/99, ECHR, 25 მაისი 2003, პარაგრაფი 70. 
16

 ფილიპ ლიჩი – როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თბილისი, 2013. 

http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf. პარაგრაფი, 6.179. 
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ჩარევა შეძლება ასევე ხელყოფდეს დაცვის ეფექტურად განხორციელების უფლებასაც და 

შესაბამისად, განხილულ იქნას ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლის მე–3 პუნქტის „გ“ 

(უფლება ბრალდებულმა თავი დაიცვას პირადად ან მის მიერ არჩეული დამცველის 

მეშვეობით) ქვეპუნტის ფარგლებშიც. 

 

მნიშვნელოვანი დასკვნები გააკეთა ევროპულმა სასამართლომ საქმეში ხოდორკოვსკი და 

ლებედევი რუსეთის წინააღმდეგ. ამ საქმეში ადგილი ჰქონდა როგორც ადვოკატის პირად 

ჩხრეკას, როდესაც მას ჩამოართვეს კლიენტთან შეხვედრისას განხორციელებული 

ჩანაწერები, ისე საადვოკატო ოფისის ჩხრეკასაც. საადვოკატო ოფისის ჩხრეკის თაობაზე 

ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ ასეთი ჩხრეკის ჩატარებისთვის სახელმწიფო 

ორგანოებს უნდა გააჩნდეთ სარწმუნო მიზეზი ადვოკატის კომუნიკაციის საიდუმლოებაში 

და მის სამუშაო მასალებში ჩასარევად. უნდა არსებობდეს დასაბუთება, რა ინფორმაცია 

შეიძლება გააჩნდეს ადვოკატს, რამდენად მნიშვნელოვანია იგი გამოძიებისათვის და სხვა 

საშუალებებით რატომ არ შეიძლებოდა მისი მოპოვება. ასევე, საადვოკატო ოფისის ჩხრეკას 

უნდა ახლდეს პროცედურული გარანტიები.17  

 

ერთ–ერთი ასეთი პროცედურული გარანტია შეიძლება იყოს ადვოკატის ოფისის ჩხრეკის 

პროცესში ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის დასწრება. ევროპულმა სასამართლომ 

ერთ–ერთ საქმეში18 მიიჩნია, რომ იურისტთა საბჭოს თავმჯდომარის დასწრება ეფექტიან 

გარანტიას წარმოადგენდა.  

 

რაც შეეხება ადვოკატ–კლიენტის კონფიდენციალური ჩანაწერების ამოღებას. დასახელებულ 

საქმეში, ციხის ადმინისტრაციამ ადვოკატს კლიენტთან შეხვედრის შემდეგ ჩამოართვა 

ჩანაწერები, რომელიც კლიენტთან ვიზიტის დროს გააკეთა ადვოკატმა. ევროპულმა 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ ადვოკატის კლიენტთან წერილობითი კომუნიკაციის 

საიდუმლოება არ არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი ზეპირ კომუნიკაციასთან შედარებით და 

ადვოკატის მიერ კლიენტთან შეხვედრისას გაკეთებული ჩანიშვნები, პროექტები, 

ხაზგასმები, სამოქმედო გეგმები და სხვა ისეთივე პრივილეგიით სარგებლობს როგორც სხვა 

ინფორმაცია, დაკავშირებული კლიენტთან. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში შეიძლება 

ადვოკატ–კლიენტის მიმოწერის შინაარსობრივი შემოწმება – როცა ოფიციალურ ორგანოებს 

აქვთ დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მიმოწერა შეიძლება საფრთხეს უქმნიდეს ციხის 

უსაფრთხოებას, ან სხვათა უსაფრთხოებას ან სხვაგვარად იყოს კრიმინალური ბუნების. 

ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ ადვოკატ–კლიენტის კონფიდენციალური 
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 ხოდორკოვსკი და ლებედევი რუსეთის წინააღმდეგ (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), 

no1108/06,13772/05, ECHR, 25 ოქტომბერი 2013, პარაგრაფი 632–634. 
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 რომენი და შმიტი ლუქსემბურგის წინააღმდეგ (Roemen and Schmit v. Luxembourg), no 51772/99, 25 

თებერვალი 2003, პარაგრაფი 69. 
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ურთიერთობის რუტინული, დაუსაბუთებელი დარღვევა, ისევე როგორც ადვოკატის ოფისის 

დაუსაბუთებელი და სათანადო პროცედურული გარანტიების გარეშე ჩატარებული ჩხრეკა, 

არღვევს ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლის მე–3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნტით გარანტირებულ 

უფლებას – არჩეული დამცველის მეშვეობით დაცვის განხორცილების შესახებ.19  

 

აღსანიშნავია, რომ სსსკ–ის ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თავი, რომელიც 2014 წლის 

აგვისტოდან არის ძალაში, სპეციალურ წესებს ადგენს ადვოკატის მიმართ ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შესახებ (მუხლი 1437). აღნიშნული ნორმის თანახმად, 

ადვოკატის მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება დასაშვებია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ეს არ უკავშირდება მისი პროფესიული საქმიანობის დროს კანონით 

დაცული ინფორმაციის მოპოვებას. ასევე, ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად 

მოპოვებული ინფორმაცია ადვოკატის პირადი კომუნიკაციის შესახებ უნდა გაიმიჯნოს 

ადვოკატსა და კლიენტს შორის განხორციელებული კომუნიკაციის შესახებ 

ინფორმაციისაგან. ადვოკატსა და კლიენტს შორის განხორციელებული კომუნიკაციის 

შინაარსი, რომელიც ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება, დაუყოვნებლივ 

უნდა განადგურდეს.  

 

ამდენად, სახელმწიფომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების დროს 

გაითვალისწინა ადვოკატის პროფესიული საიდუმლოების განსაკუთრებული დაცვის 

საჭიროება და შესაბამისად, ადვოკატის მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების 

განხორციელებისას შესაბამისი უფლებამოსილი პირები შეზღუდა სპეციალური წესებით, 

რაც ქმნის დამატებით გარანტიებს ადვოკატთა პროფესიული საიდუმლოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების დროს. ამის 

საპირისპიროდ კი, მსგავსი სპეციალური წესები, ჩვეულებრივი (არა ფარული) საგამოძიებო 

ან სხვა საპროცესო მოქმედებების განხორცილებისას, სსსკ–ში არ არსებობს. ასეთი ვითარება 

კი ქმნის ადვოკატთა პროფესიული საიდუმლოების  პრინციპის ხელყოფის დამატებით 

რისკებს, რაც წარმოადგენს საფრთხეს სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

რეალიზებისათვის. 

 

1.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ–ში უნდა მოხდეს სპეციალური წესების შემუშავება, რაც შექმნის მყარ გარანტიებს 

ადვოკატის ან საადვოკატო ოფისის მიმართ საგამოძიებო მოქმედების და სხვა საპროცესო 

მოქმედებების განხორციელებისას პროფესიული საიდუმლოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. მიზანშეწონილია, ადვოკატის/საადვოკატო ოფისის მიმართ 

ჩატარებული ჩვეულებრივი საგამოძიებო მოქმედებების შემთხვევაშიც, ფარული 

                                                           
19

 ხოდორკოვსკი და ლებედევი რუსეთის წინააღმდეგ (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), 

no1108/06,13772/05, ECHR, 25 ოქტომბერი 2013, პარაგრაფი 633–641. 
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მოქმედებების მსგავსად, დადგინდეს კონკრეტული, შემზღუდავი წესები. ერთ–ერთი ასეთი 

პროცედურული გარანტია შეიძლება იყოს ჩხრეკა/ამოღების პროცესში დასასწრებად 

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის ან სხვა წარმომადგენლის მოწვევის ვალდებულების 

დადგენა. 

 

 

2. სასამართლო გადაწყვეტილების დასაბუთების სტანდარტის ამაღლება 

 

2.1 .საკითხის რეგულირება სსსკ–ში  

 

სსსკ–ის 259–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად განაჩენი უნდა იყოს კანონიერი, 

დასაბუთებული და სამართლიანი. 

სსსკ–ის 259–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად სასამართლოს განაჩენი დასაბუთებულია, 

თუ ის ემყარება სასამართლო განხილვის დროს გამოკვლეულ, ეჭვის გამომრიცხავ 

მტკიცებულებათა ერთობლიობას. განაჩენში ჩამოყალიბებული ყველა დასკვნა და 

გადაწყვეტილება დასაბუთებული უნდა იყოს. 

 

სსსკ–ის 273–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად „.....განაჩენში მითითებული უნდა იყოს 

აგრეთვე მტკიცებულება, რომელსაც ემყარება სასამართლოს დასკვნა, და მოტივი, რომლის 

მიხედვითაც სასამართლომ მიიღო ერთი მტკიცებულება და უარყო მეორე“. სსსკ–ის 275–ე 

მუხლის თანახმად „.....სასამართლოს მიერ დადგენილი გარემოებები და მტკიცებულებები, 

რომლებიც ადასტურებს სასამართლოს დასკვნას ბრალდებულის უდანაშაულობის შესახებ; 

მოტივი, რომელიც ხსნის, თუ რატომ მიაჩნია სასამართლოს არასარწმუნოდ ან 

არასაკმარისად მტკიცებულება, რომელსაც ემყარებოდა წარდგენილი ბრალდება, ან/და 

რატომ მიაჩნია სასამართლოს, რომ არ არსებობს დანაშაულის შემთხვევა ან რომ 

ბრალდებულის მიერ ჩადენილი ქმედება არ არის დანაშაული.“ 

 

ასევე, სსსკ–ის 194–ე მუხლის ზოგადი ნორმა აწესებს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება 

დასაბუთებული უნდა იყოს. აღნიშნული ნორმა ეხება ყველა სასამართლო 

გადაწყვეტილებას, რაც შესაძლოა გამოვიდეს სისხლის სამართლის პროცესში. 

 

სსსკ–ის 259–ე და 194–ე, ასევე 273–ე და 275–ე მუხლები არ შეიცავს დასაბუთების სხვა, უფრო 

კონკრეტულ სტანდარტებს.  

 

2.2.საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

სსსკ მოითხოვს, რომ განაჩენი იყოს არამხოლოდ კანონიერი და სამართლიანი, არამედ 

დასაბუთებულიც, რაც ნიშნავს, რომ იგი უნდა ემყარებოდეს სასამართლო განხილვის დროს 
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გამოკვლეულ, ეჭვის გამომრიცხავ მტკიცებულებათა ერთობლიობას. დასაბუთებულობის 

სტანდარტი ვრცელდება მოსამართლის ყველა დასკვნასა და გადაწყვეტილებაზე. გარდა 

აღნიშნულისა, სსსკ–ის 273–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, გამამტყუნებელ 

განაჩენში მითითებული უნდა იყოს ასევე მტკიცებულება, რომელსაც ემყარება 

სასამართლოს დასკვნა და მოტივი, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ მიიღო ერთი 

მტკიცებულება და უარყო მეორე. 

 

უფლება დასაბუთებულ სასამართლო გადაწყვეტილებაზე სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების (კონვენციის მე–6 მუხლი) ერთ–ერთი სპეციალური უფლებაა. მიუხედავად იმისა, 

რომ ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლში პირდაპირ არ არის მითითებული ამ 

კონკრეტული უფლების შესახებ, ეს ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით მყარად არის 

დადგენილი.  

 

აღნიშნული თემა რელევანტურია  არა მხოლოდ განაჩენთა, არამედ ყველა სხვა სასამართლო 

გადაწყვეტილების კონტექსტში. 

 

რთულია გადაფასებულ იქნას სასამართლო გადაწყვეტილებების სათანადო მოტივაციის 

მნიშვნელობა, რამდენადაც  ეს არის ერთადერთი მექანიზმი განსხვავებულ იქნას 

თვითნებური გადაწყვეტილება არათვითნებურისაგან. გადაწყვეტილებათა მოტივირების 

აუცილებლობა პირდაპირ კავშირშია მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის 

პრინციპის უზრუნველყოფასთან, ე.წ „მოსმენის უფლებასთან“, სასამართლო 

გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობასთან, მხარისთვის გადაწყვეტილების მისაღებობის 

ასპექტთან და გასაჩივრების უფლებასთან. მოტივირებული გადაწყვეტილებები, აღნიშნული 

კონკრეტული უფლებების უზრუნველყოფასთან ერთად, ემსახურება ზოგად 

უმნიშვნელოვანეს მიზანს – მართლმსაჯულების და სამართლის განვითარებას 

სახელმწიფოში. 

 

როგორც აღინიშნა, სსსკ მხოლოდ ადგენს, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება უნდა იყოს 

დასაბუთებული. ასევე, იმ საკითხს, რომ გამამტყუნებელ განაჩენში უნდა მიეთითოს 

მტკიცებულება, რომელსაც ემყარება სასამართლოს დასკვნა და მოტივი, რომლის 

მიხედვითაც სასამართლომ მიიღო ერთი მტკიცებულება და უარყო მეორე. გარდა 

აღნიშნული მოთხოვნისა გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში, სსსკ, არ შეიცავს 

დასაბუთების კონკრეტულ სტანდარტებს.  

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს არაერთ საქმეზე უმსჯელია ამგვარი 

სტანდარტების შესახებ. სასამართლოს მიხედვით, დასაბუთების მოთხოვნა არ შეიძლება 

გაგებულ იქნას როგორც თითოეულ არგუმენტზე დეტალური პასუხის გაცემის 
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აუცილებლობა.20 სხვა საქმეში21 ევროპული სასამართლო მიუთითებს, რომ დასაბუთების 

მოვალეობის მოცულობა დამოკიდებულია გადაწყვეტილების ხასიათზე და განისაზღვრება 

ცალკეული საქმის გარემოებების მიხედვით. ასევე, მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, 

შუამდგომლობების მრავალფეროვნება, რომლებითაც მომჩივანმა შეიძლება მიმართოს 

სასამართლოს და ხელშემკვრელ სახელმწიფოში არსებული განსხვავებები საკანონმდებლო 

ნორმების, ჩვეულებების, სამართლებრივი მოსაზრებებისა და გადაწყვეტილებების 

ფორმულირების თვალსაზრისით.  

 

სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან ნათელი უნდა იყოს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი 

საკითხი იქნა განხილული.22  

 

ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა მიუთითონ საკმარისი სიცხადით ის საფუძვლები, 

რაზედაც დააყრდნეს გადაწყვეტილება, რათა ბრალდებულს შეეძლოს გასაჩივრების 

უფლებით სარგებლობა. ამ საკითხზე სასამართლო მსჯელობს საქმეში ჰაჯიანასტასიუ 

საბერძნეთის წინააღმდეგ.23  

 

შტეფან ტრექსელი, თავის ნაშრომში „ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში“ 

პრეცენდენტული სამართლის ანალიზის შედეგად ასკვნის, რომ „სასამართლოს დასაბუთება 

უნდა მოიცავდეს ყველა მნიშვნელოვან საკითხს, როგორიცაა მტკიცებულებათა შეფასება და 

ფაქტების დადგენა, სამართლებრივი არგუმენტები და საპროცესო საკითხები“.24  

 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სსსკ აწესებს მოსამართლის დასკვნების 

დასაბუთების აუცილებლობას და გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში, იმ 

მტკიცებულების მითითების საჭიროებას, რომელსაც ემყარება სასამართლოს დასკვნა და 

მოტივის დასახელებას, რომლის მიხედვითაც სასამართლომ მიიღო ერთი მტკიცებულება 

და უარყო მეორე, სსსკ არ შეიცავს მოთხოვნას დასაბუთების კონკრეტული კრიტერიუმების 

შესახებ. სსსკ–ის 259–ე მუხლის მე–3 ნაწილის (რამდენადაც ამ მუხლით დადგენილია არა 

მხარეთა ყველა მნიშვნელოვან არგუმენტზე პასუხის გაცემის ვალდებულება, არამედ 

სასამართლოს მხოლოდ საკუთარი დასკვნების დასაბუთების ვალდებულება) და 273–ე 

მუხლის პირველი ნაწილის (ეს მუხლი კი მხოლოდ ამა თუ იმ მტკიცებულების მიღების და 
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 ვან დე ჰუკი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Van De Hurk v. The Netherlands,no16034/90, ECHR, 19 

აპრილი, 1994, პარაგრაფი 61. 
21

 რუის ტორიხა ესპანეთის წინააღმდეგ (Ruiz Torija v. Spain) no 18390/91, ECHR, 09 დეკემბერი 1994, 

პარაგრაფი 29. 
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 ბოლდეა რუმინეთის წინააღმდეგ (Boldea c. Roumanie), ECHR, no19997/02, 15 მაისი 2007, პარაგრაფი 

30. 
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 Hadjianastassiou v. Greece, ECHR, no 12945/87, 16 დეკემბერი 1992, პარაგრაფი 33. 
24

 შტეფან ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში, თბილისი, 2009. ტომი პირველი, 

http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf, გვერდი 131. 
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სხვა მტკიცებულების მიუღებლობის დასაბუთებას მოითხოვს) შინაარსი ტოვებს 

შესაძლებლობას, სასამართლომ განაჩენი დაასაბუთოს ისე, რომ პასუხი არ გასცეს მხარეთა 

მიერ წამოჭრილ ყველა მნიშვნელოვან საკითხს. მოთხოვნა გამამტყუნებელ განაჩენში 

მტკიცებულებათა ანალიზის შესახებ არ არის საკმარისი, რამდენადაც ეს პროცესი პირდაპირ 

არ მოიაზრებს მხარეთა ყველა მნიშვნელოვან არგუმენტზე პასუხის დასაბუთებას. 

შემთხვევებს, როდესაც მხარეთა მნიშვნელოვან არგუმენტებზე პასუხი არ არის გაცემული, 

სასამართლო პრაქტიკაში, ადგილი ჰქონია და აქვს. სასამართლო გადაწყვეტილების 

დასაბუთების პრობლემურ საკითხებს ეხება ეუთოს ანგარიშის მე–14 თავი, სადაც 

შეჯამებულია სასამართლო გადაწყვეტილებათა კვლევის შედეგად გამოვლენილი 

ხარვეზები. ესაა „მტკიცებულებათა არასაკმარისი და არაადეკვატური შეფასება, 

სამართლებრივი ანალიზის ნაკლებობა და სასჯელის შეფარდებისთვის საჭირო ფაქტორების 

შეფასების არარსებობა.“25  დასაბუთების თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე დასკვნების 

გაკეთების შესაძლებლობას იძლევა ჩვენი კვლევის პროცესში შესწავლილი სასამართლო 

პრაქტიკაც. იმ პრობლემების გარდა, რომელიც აღნიშნულია ეუთოს ანგარიშში, კვლევის 

პროცესში გამოვლინდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სასამართლო საერთოდ არ 

მსჯელობს დაცვის მხარის მიერ გამოთქმულ მნიშვნელოვან არგუმენტებზე.  

 

მხარეების ყველა მნიშვნელოვან არგუმენტზე პასუხის გაუცემლობა, ართმევს მხარეს 

შესაძლებლობას სათანადოდ გაასაჩივროს გადაწყვეტილება, რამდენადაც მას არ აქვს 

სასამართლოს საპასუხო არგუმენტები მის მიერ დაყენებული საკითხების ირგვლივ. ასეთი 

ვითარება კი იწვევს სამართლიანი სასამართლო უფლების დარღვევას. 

 

სასამართლო გადაწყვეტილებათა დასაბუთების თვალსაზრისით არსებული ხარვეზები 

ფიქრის საგანს წარმოადგენს თავად სასამართლო ხელისუფლებისთვის. ამის დასტურია 

2015 წელს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო 

წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა 

და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე. სახელმძღვანელო განკუთვნილია 

საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისთვის და მასში მოცემული რეკომენდაციების 

შესრულება ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის ხარისხის ამაღლებას. 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობის პრობლემის  

საფუძველი არა იმდენად საკანონმდებლო ხარვეზი, არამედ სასამართლო პრაქტიკის 

არასრულყოფილებაა, შესაძლებელია, სახელმწიფომ მაინც იფიქროს სსსკ–ში 

გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის სტანდარტების კონკრეტიზაციაზე, რაც შეამცირებს 

ხარვეზებს გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის თვალსაზრისით და გააუმჯობესებს 

მართლმსაჯულების ხარისხს.  
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2.3.რეკომენდაცია 

 

მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობის პრობლემის  

საფუძველი არა იმდენად საკანონმდებლო ხარვეზი, არამედ სასამართლო პრაქტიკის 

არასრულყოფილებაა, შესაძლებელია, სახელმწიფომ მაინც იფიქროს სსსკ–ში 

გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის სტანდარტების კონკრეტიზაციაზე. ასეთი 

ცვლილებები შეამცირებს ხარვეზებს გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის 

თვალსაზრისით და გააუმჯობესებს მართლმსაჯულების ხარისხს. 

 

 

3. სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით განაჩენში ბრალდებულის ქმედების 

კვალიფიკაციის შეცვლა 

3.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 273–ე მუხლის პირველი ნაწილის ბოლო წინადადების თანახმად სასამართლო 

ვალდებულია, თუ დაადგენს, რომ ბრალდების კვალიფიკაცია არასწორია, განაჩენში 

დაასაბუთოს ბრალდებულის სასარგებლოდ ბრალდების შეცვლის მოტივები და 

საფუძვლები. 

 

3.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება 

  

როგორც სსსკ–ის 273–ე მუხლის პირველი ნაწილიდან გამომდინარეობს, სასამართლო 

ვალდებულია შეცვალოს ქმედების კვალიფიკაცია მიუხედავად იმისა, დაცვის მხარემ 

დააყენა თუ არა ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლის მოთხოვნა. 

 

ერთი შეხედვით, სსსკ–ის დასახელებული ნორმის მიზანი და სავარაუდოდ, კანონმდებლის 

ნებაც ის იყო, რომ ნორმას შეექმნა დამატებითი გარანტიები ბრალდებულის ინტერესების 

დასაცავად და არ დაეშვა მისი მსჯავრდება წარდგენილი კვალიფიკაციით, თუკი ეს 

კვალიფიკაცია არ დადასტურდება სასამართლო განხილვის დროს. თუმცა, რეალურად, ამ 

ნორმას აქვს საპირისპირო ეფექტიც და ქმნის ბრალდებულის მნიშვნელოვანი საპროცესო 

უფლებების დარღვევის რისკს. ამ უფლებებში მოიაზრება  ბრალდებულის უფლება, იცოდეს 

რაში ედება ბრალი და ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობები დაცვის 

მოსამზადებლად. ხაზგასასმელია, რომ რისკი არსებობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ქმედების 

კვალიფიკაციის შეცვლა ხდება ბრალდებულის/დაცვის მხარის შუამდგომლობის გარეშე, 

მხოლოდ სასამართლოს ინიციატივით.   

 

3.2.1. ბრალდებულმა უნდა იცოდეს რაში ედება ბრალი და ჰქონდეს საკმარისი დრო და 

შესაძლებლობები დაცვის მოსამზადებლად 
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ბრალდებულმა უნდა იცოდეს ბრალდების არსი და ჰქონდეს საკმარისი დრო და 

შესაძლებლობები დაცვის მოსამზადებლად – ეს უფლებები გარანტირებულია სსსკ–ის 

ნორმებით და ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით.  

 

სსსკ–ის 38–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ბრალდებულს მისთვის გასაგებ ენაზე 

უნდა ეცნობოს რომელი დანაშაულის ჩადენაში არსებობს მის მიმართ დასაბუთებული 

ვარაუდი. სსსკ–ის 169–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ბრალდების 

შესახებ დადგენილებაში უნდა აღინიშნოს ინკრიმინირებული ქმედების აღწერა, მისი 

ჩადენის ადგილის, დროის, ხერხის, საშუალების, იარაღის, აგრეთვე ამ ქმედებით 

გამოწვეული შედეგის მითითებით. სსსკ–ის 38–ე მუხლის მე–5 ნაწილი ადგენს, რომ 

„ბრალდებულს უნდა ჰქონდეს გონივრული დრო და საშუალება დაცვის მომზადებისათვის“. 

ბუნებრივია, თუ ბრალდებულმა არ იცის წინასწარ, გარკვეული დროით ადრე, მისთვის 

წარსადგენი ბრალდების ფორმულირების შესახებ, იგი ვერ მოახერხებს სათანადოდ 

მომზადებას და დაცვის პოზიციების შემუშავებას. 

  

ბრალდებულის უფლება, ეცნობოს მისთვის წაყენებული ბრალდების არსი, 

გარანტირებულია კონვენციის მე–6 მუხლის მე–3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით. ხოლო, უფლება, 

ჰქონდეს საკმარისი დრო და შესაძლებლობები დაცვის მოსამზადებლად, 

გათვალისწინებულია კონვენციის მე–6 მუხლის მე–3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით. 

 

სსსკ–ის 273–ე მუხლის საფუძველზე სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით ქმედების 

კვალიფიკაციის შეცვლა წარმოშობს ვითარებას, როცა ბრალდებულს არ აქვს ინფორმაცია 

ახალი (თუნდაც შემსუბუქებული) ბრალდების შესახებ და შესაბამისად, არც შესაძლებლობა, 

მოამზადოს დაცვითი სტრატეგია ამ ბრალდების ირგვლივ. ევროპული სასამართლო,  

ეროვნული სასამართლოს მიერ განაჩენში ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლას განიხილავს 

სწორედ ახალი ბრალდების წაყენების უფლების ჭრილში. 

 

ევროპული სასამართლოს რამდენიმე პრეცედენტი ეხება სწორედ ანალოგიურ ვითარებას –

როდესაც სასამართლომ საკუთარი ინიციატივით შეცვალა ქმედების კვალიფიკაცია. 

ზოგიერთი ეს გადაწყვეტილება განხილული აქვს შტეფან ტრექსელს თავის ნაშრომში – 

ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში. „სასამართლომ სწორად დაადგინა კონვენციის 

დარღვევა პელისიეს (Pelissier) საქმეში, რომელშიც განმცხადებლებს ბრალად ედებოდათ 

დანაშაულებრივი გაკოტრება, თუმცა მსჯავრდებულ იქნენ დანაშაულებრივი გაკოტრების 

დახმარებასა და წაქეზებაში. გადამწყვეტ არგუმენტად იქცა ის გარემოება, რომ დახმარება და 

წაქეზება არ იყო თავდაპირველი ბრალდების არსებითი ელემენტი. დალოსის (Dallos) საქმეში 

დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მითვისება იქცა თაღლითობად. სადაკის (Sadak)  

საქმეში ღალატი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მოგვიანებით გახდა 

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მიზნით შექმნილი შეიარაღებული ჯგუფის 
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წევრობა. ხოლო სიპავიჩიუსის (Sipavicius) საქმეში თანამდებობის ბოროტად გამოყენება 

შეიცვალა გულგრილობით“.26  

 

ევროპული სასამართლო კონვენციის 6–ე მუხლის მე–3 ნაწილის „ა“  და „ბ“ ქვეპუნქტებით 

გარანტირებულ  უფლებებს ერთმანეთს უკავშირებს და აცხადებს, რომ ისინი ბრალდებულის 

მიერ დაცვის მომზადების უფლების ჭრილში უნდა იქნას განხილული.27  

 

ამასთან, ევროპული სასამართლოს დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, მნიშვნელობა არ 

აქვს სასამართლოს მიერ კვალიფიკაციის შეცვლით შემსუბუქდა თუ არა პირის ბრალი. 

მნიშვნელოვანია, პირს წინასწარ ეცნობოს ბრალის შეცვლის შესახებ თუ მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება შეცვლილი და პირვანდელი ბრალდების ძირითადი ელემენტები. საქმეში 

აბრამიანი რუსეთის წინააღმდეგ,  განმცხადებელმა ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლის 

(უფრო მძიმე მუხლი – ქრთამის გამოძალვა, შეიცვალა შედარებით მსუბუქი თაღლითობით) 

შესახებ გაიგო მხოლოდ განაჩენის გამოცხადების დღეს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ქრთამის 

გამოძალვისა და თაღლითობის მნიშვნელოვანი ელემენტები განსხვავებულია. ამიტომ, 

დაასკვნა, რომ პირი მოკლებული იყო შესაძლებლობას, მოემზადებინა დაცვა შეცვლილი 

ბრალდების ირგვლივ.28  

 

აღსანიშნავია, რომ ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, თუ ზემდგომი 

ინსტანციის სასამართლომ გასაჩივრების ეტაპზე სრულად განიხილა საქმე, რითიც 

გამოსწორდა ხარვეზები და ბრალდებულს მიეცა შესაძლებლობა, მოემზადებინა დაცვა 

ახალი ბრალდების ირგვლივ, მე–6 მუხლის დარღვევა არ დადგინდება. ზემოაღნიშნულ 

პრეცედენტებში, გარდა აბრამიანის საქმისა, გასაჩივრების ეტაპზე, ეს ხარვეზები 

გამოსწორებული იყო ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოების მიერ. აბრამიანის საქმეში კი, 

ზემდგომმა სასამართლომ  განხილვაზე არ მიიწვია  მსჯავრდებული ან დამცველი და ძალაში 

დატოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ევროპულმა სასამართლომ 

დაასკვნა, რომ რადგან განმცხადებელს და მის დამცველს არ მიეცათ ზემდგომ 

სასამართლოში შეცვლილ ბრალდებასთან დაკავშირებით პოზიციის უშუალოდ წარდგენის 

შესაძლებლობა, განმცხადებელს წაერთვა შესაძლებლობა, ეფექტიანად დაეცვა თავი 

შეცვლილი ბრალდებისაგან. 

 

საინტერესოა,  შესაძლებელია თუ არა  სსსკ–ის საფუძველზე, სასამართლოს განხილვის 

ეტაპზე ან ზემდგომი სასამართლოს მიერ ამ ხარვეზის გამოსწორება.  

                                                           
26

 შტეფან ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში, თბილისი, 2009, ტომი პირველი. 

http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf, გვერდი 223. 
27

 სიპავიჩიუსი ლიტვის წინააღმდეგ, (Sipavicius v. Lithunia) no 49093/99, ECHR, 10 ივლისი 2002, 

პარაგრაფი 28. 
28

 აბრამიანი რუსეთის წინააღმდეგ (Abramyan v. Russia), no 10709/02, ECHR, 09 იანვარი 2009. 
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სსსკ არ ითვალისწინებს სასამართლო განხილვის ეტაპზე მოსამართლის მიერ ბრალის 

შესაძლო გადაკვალიფიცირების შესახებ ბრალდებულისთვის ინფორმაციის წინასწარ 

მიწოდების შესაძლებლობას. ზოგიერთ შემთხვევაში, მოსამართლემ თავისი ინიციატივით 

შესაძლებელია შეატყობინოს მხარეებს, რომ შესაძლოა ქმედებაში იკვეთებოდეს დანაშაულის 

არა ის შემადგენლობა, რაც ბრალად აქვს წარდგენილი ბრალდებულს, არამედ დანაშაულის 

სხვა შემადგენლობა. თუმცა, ამის შესახებ ინფორმირების კანონისმიერი ვალდებულება 

მოსამართლეს არ აქვს. სსსკ–ს სტრუქტურისა და სისტემის გათვალისწინებით, რთული 

იქნება სსსკ–ში ამგვარი ცვლილების ინიცირება. ეს მოითხოვს გამოძიების, ბრალის 

წაყენების, მტკიცებულებათა სისტემისა და დასაშვებობის საკითხების მარეგულირებელი 

პროცესუალური ნორმების მნიშვნელოვან ცვლილებებს. უფრო რეალურია და ტექნიკურად 

შედარებით მარტივად განხორციელებადიც, ხარვეზის გამოსასწორებლად შესაბამისი 

საკანონმდებლო რეგულაციების სრულყოფა განაჩენის გასაჩივრების (სააპელაციო 

ინსტანციის სასამართლოში) ეტაპზე.  

 

ამაჟამად, სსსკ–ის 297–ე მუხლით, შეზღუდულია სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმის 

განხილვის ფარგლები, მათ შორის, მტკიცებულების მიღებისა თუ დაუშვებლად ცნობის 

შესაძლებლობები. ასე მაგალითად, სსსკ–ის 297–ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „ახალი 

მტკიცებულება შესაძლოა გამოკვლეულ იქნას სააპელაციო სასამართლოში, თუ მხარე 

დაასაბუთებს, რომ იგი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი პოზიციის დასასაბუთებლად 

და პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას მისი წარმოდგენა 

ობიექტურად შეუძლებელი იყო.“ ამდენად, დაცვის მხარე შეზღუდულია კვალიფიკაციის 

შეცვლის გასაჩივრებისას ახალ მტკიცებულებათა წარდგენის შესაძლებლობით. ვფიქრობთ, 

მიზანშეწონილია, მოხდეს სააპელაციო სასამართლოში საქმის ხელახალი არსებითი 

განხილვის და მტკიცებულებათა წარდგენის ფარგლების გაფართოება იმ შემთხვევებში, 

როცა გასაჩივრებულია სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით შეცვლილი 

კვალიფიკაცია. ამ დროს, მხარეებს უნდა მიენიჭოთ დამატებითი მტკიცებულებების 

წარდგენის შესაძლებლობა,  მიუხედავად იმისა, პირველ ინსტანციაში იყო თუ არა მათი 

წარდგენა ობიექტურად შესაძლებელი. პროცესის ასეთი რეგულირება გამორიცხავს 

ბრალდებულის უფლებების დარღვევის რისკს და უზრუნველყოფს მას შესაძლებლობით, 

სააპელაციო სასამართლოში წარდგენილი ახალი დამატებითი მტკიცებულებების 

საფუძველზე ისარგებლოს მისი უფლებებით – იცოდეს ბრალდების არსი და ჰქონდეს 

საკმარისი დრო და შესაძლებლობები დაცვის განსახორციელებლად. 

 

3.3. რეკომენდაცია 

 

გაფართოვდეს სააპელაციო სასამართლოში საქმის ხელახალი არსებითი განხილვის და 

მტკიცებულებათა წარდგენის ფარგლები იმ შემთხვევებში, როცა გასაჩივრებულია 

სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით შეცვლილი კვალიფიკაცია. ამ დროს მხარეებს 
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უნდა მიენიჭოთ დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის და უკვე გამოკვლეული 

მტკიცებულების ხელახალი გამოკვლევის შესაძლებლობა,  მიუხედავად იმისა, პირველ 

ინსტანციაში იყო თუ არა მათი წარდგენა და გამოკვლევა ობიექტურად შესაძლებელი. 

 

4.სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება და ბრალდებულად ცნობა 

4.1.საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 167–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „სისხლისსამართლებრივი დევნა იწყება 

პირის დაკავებისთანავე ან ბრალდებულად ცნობისთანავე (თუ ის არ დაუკავებიათ).“ 

 

სსსკ–ის 169–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „პირის ბრალდებულად ცნობის 

საფუძველია გამოძიების სტადიაზე შეკრებილ იმ მტკიცებულებათა ერთობლიობა, 

რომლებიც საკმარისია დასაბუთებული ვარაუდისათვის, რომ ამ პირმა დანაშაული ჩაიდინა.“ 

სსსკ–ის 170–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, „პირი დაკავებულად ითვლება მიმოსვლის 

თავისუფლების შეზღუდვის მომენტიდან. დაკავების მომენტიდან პირი ითვლება 

ბრალდებულად.“ 

სსსკ–ის მე–9 მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, „სისხლისსამართლებრივი დევნის 

დაწყებისთანავე სისხლის სამართლის პროცესი ხორციელდება მხარეთა თანასწორობისა და 

შეჯიბრებითობის საფუძველზე“. 

4.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

როგორც ზემოთ მითითებული ნორმებიდან გამომდინარეობს, სისხლისსამართლებრივი 

დევნა იწყება პირის დაკავების ან, თუ არ დაუკავებიათ, მისთვის ბრალის წარდგენის 

მომენტიდან. აქედან ითვლება პირი ბრალდებულად. სსსკ სწორედ პირისთვის 

ბრალდებულის სტატუსის მინიჭებას უკავშირებს პროცესში მხარეთა შეჯიბრებითობის და 

თანასწორობის პრინციპის ამოქმედებას. გამოძიების პროცესში, სანამ პირს დააკავებენ ან 

ბრალს წაუყენებენ, მხარეთა შეჯიბრებითობა და თანასწორობა არ მოქმედებს. ამ დროს არ 

არსებობს ბრალდებულის სტატუსის მქონე პირი, არც მისი ადვოკატი, ე.ი. დაცვის მხარე. 

პრაქტიკულ–უფლებრივი თვალსაზრისით ეს ნიშნავს, რომ პირი, რომლის მიმართ ან 

რომლის ირგვლივ ხორციელდება გამოძიება, მაგრამ არ აქვს ბრალდებულის სტატუსი 

მინიჭებული, მოკლებულია შესაძლებლობას იქონიოს ის უფლებები და შესაძლებლობები, 

რასაც მხარეთა შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი ანიჭებს სსსკ–ის 

საფუძველზე ბრალდებულს. 
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ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, „ბრალდების“ წაყენების 

მომენტის და შესაბამისად, ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით დადგენილი სამართლიანი 

სასამართლოს შემადგენელი გარანტიებით სარგებლობის უფლების განსაზღვრა ხდება 

ავტონომიურად, თავად სასამართლოს მიერ, რასაც შეიძლება არ ეთანხმებოდეს ამა თუ იმ 

ქვეყნის კანონმდებლობის ნორმა პირის ბრალდებულად ცნობის მომენტის შესახებ. 

ევროპული სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ „ბრალდებულის“ ცნებას არ ეთანხმება 

ბრალდებულის ცნების სსსკ–ის ფორმულირება. ევროპული კონვენციას უპირატესი ძალის 

გათვალისწინებით, ამ წინააღმდეგობრივი მიდგომის ანალიზს დიდი პრაქტიკული 

მნიშვნელობა აქვს.  

4.2.1. ბრალდების ცნების ავტონომიური ხასიათი ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

სამართლის მიხედვით 

 

სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება (ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით 

გათვალისწინებული გარანტიები) წარმოიქმნება მას შემდეგ, რაც პირს წარედგინა 

სისხლისსამართლებრივი ბრალდება. სწორედ ამიტომ, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს იმის 

დადგენას, პირს მიენიჭა თუ არა ბრალდებულის სტატუსი. ამასთან, ევროპული სასამართლო 

მიიჩნევს, რომ ბრალდებულის სტატუსის მინიჭების საკითხი თავად უნდა გადაწყვიტოს 

ავტონომიურად, საკუთარი შეფასებით, მიუხედავად იმისა, როგორ არის ეს საკითხი 

მოწესრიგებული ქვეყნის კანონმდებლობით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, „სახელმწიფოებს 

ექნებოდათ სამართალწარმოების ხანგრძლივობის მანიპულირების შესაძლებლობა იმის 

უზრუნველყოფით, რომ ფორმალური „ბრალდების“ წარდგენა მომხდარიყო 

სამართალწარმოების გვიანდელ ეტაპზე, მათ შორის გამოძიების დასრულების შემდეგ. ეს კი 

მნიშვნელოვნად შელახავდა გარანტიის მიზანს და შეუძლებელს გახდიდა მის ერთგვაროვან 

გამოყენებას. ამ ვითარებიდან ყველაზე ნათელი გამოსავალი ბრალდების წარდგენის 

ავტონომიური ცნების შემუშავებაა, რაც უზრუნველყოფს მის ერთგვაროვან გამოყენებას 

ევროპული კონვენციის წევრი სახელმწიფოების მასშტაბით.“29  

 

ევროპულმა სასამართლომ რამდენიმე საქმეში ჩამოაყალიბა „ბრალდების“ ავტონომიური 

ცნება. ამ საქმეებში მთავარი საკითხი იყო შეფასება იმისა, ხომ არ დაირღვა ევროპული 

კონვენციის მე–6 მუხლის პირველი პუნქტით გარანტირებული, გონივრულ ვადაში საქმის 

განხილვის უფლება. ამ მხრივ, საკვანძო საკითხია დადგენა ბრალდების წაყენების ზუსტი 

დროისა, საიდანაც, თავის მხრივ, დაიწყება საქმის განხილვის გონივრული ვადის ათვლა. 

                                                           
29

 შტეფან ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართალში, თბილისი 2009, ტომი 2, გვერდი 

162, http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf 

http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf
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საქმეში კანგასლუომა ფინეთის წინააღმდეგ30 სასამართლომ დაადგინა, რომ ბრალდება 

პირისთვის წარდგენილად ჩაითვლება, inter alia, როდესაც მის საქმეზე დაწყებულია 

წინასწარი გამოძიება და თუმცა არ არის დაკავებული, განმცხადებელს ოფიციალურად 

ეცნობა გამოძიების დაწყების შესახებ ან ამ ფაქტმა დაიწყო მასზე ზეგავლენის მოხდენა. 

აღნიშნულ საქმეში, ევროპული სასამართლოს დასკვნით, პირმა ოფიციალურად შეიტყო 

გამოძიების დაწყების შესახებ პოლიციის მიერ მისი პირველი დაკითხვისთანავე.31 ამდენად, 

აღნიშნული განმარტების შესაბამისად, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 

ევროპული კონვენციის მიზნებისათვის, განმცხადებელს ბრალი წარედგინა  მისი პირველი 

დაკითხვის დროს, ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ფინეთის კანონმდებლობით იგი 

ბრალდებულად არ ითვლებოდა.  

მორიგ საქმეში – ფოტი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ – ევროპულმა სასამართლომ 

განმარტა, რომ „ბრალდება“, ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლის პირველი პარაგრაფის 

მიზნებისათვის,  შეიძლება ზოგადად განისაზღვროს, როგორც კომპეტენტური ორგანოს 

ოფიციალური შეტყობინება  დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის ბრალდების შესახებ, თუმცა, 

ზოგიერთ შემთხვევაში, „ბრალდება“ შეიძლება გამოიხატოს იმგვარი ღონისძიების ფორმით, 

რომელსაც აქვს ბრალდების შინაარსი და რომელიც, ასევე არსებითად ზემოქმედებს 

ეჭვმიტანილის მდგომარეობაზე.32  

საქმეში ზანა თურქეთის წინააღმდეგ33 როგორც წინა შემთხვევებში, სასამართლომ 

„ბრალდების“ წაყენებად მიიჩნია არა თურქეთის ოფიციალური ხელისუფლების მიერ 

ბრალდების წაყენება, არამედ დაწყების თარიღი გამოძიებისა, სადაც განმცხადებელი 

დასახელებული იყო, როგორც კანონის მიერ დასჯადი სერიოზული დანაშაულის ჩამდენი. 

გამოძიების დაწყება დაახლოებით 3 თვით წინ უსწრებდა განმცხადებლისთვის ბრალის 

წაყენებას თურქეთის საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან. 

საქმეში IJL და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ34 სასამართლომ კიდევ ერთხელ 

დაადასტურა, რომ ევროპული კონვენციის მიზნებისათვის „ბრალდება“ წაყენებულად 

შეიძლება ჩაითვალოს გამოძიების დაწყების მომენტიდან, თუ ეს ფაქტი არსებით 

ზემოქმედებას ახდენს „ეჭვმიტანილზე.“ 

                                                           
30

 Kangasluoma v. Finland, no 48339/99, ECHR, 14 ივნისი 2004, პარაგრაფი 26. 
31

 იქვე. 
32

 ფოტი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ (Fotti and others v. Italy, no 7604/76, 7719/76, 7781/77, 7913/77, 

ECHR, 10 დეკემბერი 1982, პარაგრაფი 52. 
33

 Zana v. Turkey, no 69/1996/688/880, ECHR 25 ნოემბერი 1997. 
34

 I.J.L and others v. The United Kingdom, no 29522/95, 30056/96, 30574/96, ECHR, 19 დეკემბერი 2000, 

პარაგრაფი 131. 
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საქმეში ბრუსკო საფრანგეთის წინააღმდეგ35, პოლიციის მიერ წინასწარი დაკავების საკანში 

მიყვანის შემდეგ, მოითხოვეს პირის მოწმის სახით დაკითხვა. ეს გარემოება სასამართლომ 

მიიჩნია ბრალდების წაყენებად, რაც  პირს ანიჭებდა დუმილის უფლებას. 

საქმეში დევეერი ბელგიის წინააღმდეგ, სისხლისსამართლებრივ ბრალდებად ჩაითვალა 

ვითარება, როცა განმცხადებელს დაულუქეს მაღაზია, თუმცა, ამ დროს მას, ბელგიის 

კანონმდებლობით, არ ჰქონდა მინიჭებული ბრალდებულის სტატუსი. აქ განმსაზღვრელი 

გახდა ევროპული სასამართლოს შეფასება, რომ სიტუაციამ არსებითი ზემოქმედება 

მოახდინა ეჭვმიტანილზე.36  

საქმეში ქიომე და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ, „ბრალდება“ წარდგენილად ჩაითვალა 

განმცხადებლის ბინისა და ოფისის ჩხრეკის დღიდან.37  

ამდენად, ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი შესაძლებლობას იძლევა 

ერთმნიშვნელოვნად დავასკვნათ, რომ სასამართლოს მიერ განსაზღვრულია „ბრალის 

წაყენების“ ავტონომიური კონცეფცია, რაც შეიძლება არ შეესაბამებოდეს ამა თუ იმ ქვეყნის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ბრალდების წაყენების ცნებას. დაკავების ან 

ბრალდების ოფიციალური წარდგენის გარდა, ევროპული სასამართლო ბრალდების 

წაყენებად მიიჩნევს სიტუაციას, როდესაც პირისთვის ამა თუ იმ ფორმით ცნობილი ხდება  

მის მიმართ გამოძიების დაწყების  შესახებ ან სახელმწიფო ორგანოთა მოქმედებები 

ზემოქმედებას ახდენს პირზე. ამ მომენტიდან პირს წარმოეშობა ევროპული კონვენციის მე–6 

მუხლით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს უფლებები. 

4.2.2. ბრალდების წაყენების საკითხის სსსკ–ის რეგულირება 

 

სსსკ–ს თანახმად, პირი ბრალდებულის სტატუსს იძენს დაკავების ან თუ არ დაუკავებიათ 

ოფიციალური ბრალდების წარდგენის მომენტიდან და ამ მომენტიდანვე 

სისხლისსამართლებრივი დევნა მიიჩნევა დაწყებულად. ჩნდება დაცვის მხარეც და 

შესაბამისად, იწყებს მოქმედებას მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპი. 

სსსკ არ ითვალისწინებს შესაძლებლობას, პირს მიენიჭოს ბრალდებულის სტატუსი 

გამოძიების დაწყების მომენტიდან, როცა მას ეცნობა ამის შესახებ ან გამოძიების ფაქტმა 

დაიწყო მასზე ზემოქმედების მოხდენა. 

 

ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში ხშირია ვითარება, როცა, გამოძიების 

მიმდინარეობისას, პირისთვის ცნობილი ხდება მის მიმართ გამოძიების ორგანოების 

                                                           
35

 Brusko v. France, no 1466/07, ECHR, 14 იანვარი 2011. 
36

 Deweer v. Belgium, no 6903/75, ECHR, 27 თებერვალი1980, პარაგრაფი 46. 
37

 Coeme and others v. Belgium, no 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96, ECHR, 18 ოქტომბერი 

2000, პარაგრაფი133. 
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კონკრეტული ეჭვების შესახებ ან საგამოძიებო მოქმედებები იწყებენ პირზე (მომავალ 

ბრალდებულზე) ზემოქმედებას. ასეთ ვითარებას ადგილი აქვს, მაგალითად, ისეთი 

საპროცესო მოქმედების გამოყენების დროს, როგორიცაა პირის ქონების დაყადაღება. 

გამოძიების დაწყება პირისთვის ასევე შეიძლება ცნობილი გახდეს მის მიმართ 

განხორციელებული ისეთი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, როგორიცაა  ჩხრეკა–

ამოღება თუ მოწმის სახით დაკითხვა. ხშირად საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებები 

ხანგრძლივი ვადით წინ უსწრებენ დაკავებასა თუ ბრალის წაყანებას. 

4.2.2.1. პირის ქონების დაყადაღება გამოძიების პროცესში და საგამოძიებო მოქმედებების 

დროს პირის მიმართ გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

 

სსსკ–ის 151–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „სისხლის სამართლის საპროცესო 

იძულების ღონისძიების, ქონების შესაძლო ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად სასამართლოს 

შეუძლია მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე ყადაღა დაადოს ბრალდებულის, მისი 

მოქმედებისათვის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ან/და მასთან დაკავშირებული 

პირის ქონებას, მათ შორის, საბანკო ანგარიშებს, თუ არსებობს მონაცემები, რომ ქონებას 

გადამალავენ ან დახარჯავენ ან/და ქონება დანაშაულებრივი გზით არის მოპოვებული.“ 

შესაბამისად, ყადაღა შეიძლება დაედოს არა მხოლოდ ბრალდებულის, არამედ „მასთან 

დაკავშირებული პირი“–ს ქონებასაც. ამასთან, ყადაღის დადების განჩინება შეიძლება 

გაგრძელდეს განაჩენის აღსასრულებლად მიქცევამდე, სისხლის სამართლებრივი დევნის ან 

გამოძიების შეწყვეტამდე.38  

ამდენად, ყადაღის მოქმედება შეიძლება გაგრძელდეს საქმის გამოძიების დასრულებამდე, 

თუნდაც პირს არ ჰქონდეს მინიჭებული ბრალდებულის სტატუსი. სსსკ–ის 103–ე მუხლის 

თანახმად, „გამოძიება მიმდინარეობს გონივრულ ვადაში, მაგრამ არა უმეტეს შესაბამისი 

დანაშაულისათვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დადგენილი 

სისხლისსამართლებრივი დევნის ხანდაზმულობის ვადისა.“ ხანდაზმულობის ვადა კი, 

თავის მხრივ, დამოკიდებულია დანაშაულის სიმძიმეზე და მერყეობს ორიდან ოცდახუთ 

წლამდე.39 შესაბამისად, შესაძლებელია, პირის ქონება დაყადაღდეს მისთვის ბრალის 

წარდგენის გარეშე და ეს სიტუაცია გაგრძელდეს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 

კვლევის პროცესში, შესწავლილ იქნა საქართველოს სასამართლოთა განჩინებები ქონების 

დაყადაღების შესახებ. ერთ–ერთ მათგანში დასაბუთებულია ყადაღის დადების კანონიერება 

პირის ყველა პირად და მის მიერ დაფუძნებული კომპანიის ანგარიშებზე. ამასთან, 

განჩინების სამოტივაციო ნაწილი ცხადყოფს, რომ პროკურატურას გააჩნდა კონკრეტული 

სისხლის სამართლებრივი ბრალდებები პირის მიმართ, თუმცა, მას ბრალი არ ჰქონდა 

წაყენებული.  განჩინების გაცნობის შემდეგ, ბუნებრივია, პირისთვის ცნობილი გახდა  

                                                           
38

 სსსკ–ის 158–ე მუხლი. 
39

 სსკ–ის 71–ე მუხლი. 
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პროკურატურის პოზიციის და კონკრეტული პრეტენზიების შესახებ. ამასთან, თავად 

დაყადაღების ფაქტმა დაიწყო პირზე ზემოქმედების მოხდენა – იგი უძლური იყო ესარგებლა 

პირადი ანგარიშებითაც კი.  

ამ ვითარებაში, სსსკ–ის საფუძველზე, პირი არ ითვლება ბრალდებულად და მას აქვს  

მხოლოდ განჩინების ერთჯერადად გასაჩივრების უფლება. სსსკ–ში არ არსებობს სხვა 

მექანიზმი, რომლითაც ბრალდებულის სტატუსის არქმონე პირი, რომლის მიმართაც 

დაწყებულია გამოძიება და გამოყენებულია ყადაღა, შეძლებდა ევროპული კონვენციის მე–6 

მუხლით გარანტირებული უფლებებით სარგებლობას.  აღწერილ შემთხვევაში, ევროპული 

სასამართლოს სტანდარტების მიხედვით, პირის ბრალდება მოხდა მაშინ, როდესაც მისთვის 

ცნობილი გახდა პროკურატურის მხრიდან მის მიმართ არსებული იმ კონკრეტული ეჭვების  

შესახებ, რის საფუძველზეც განხორციელდა მისი ქონების დაყადაღება. შესაბამისად, ამ 

მომენტიდან აითვლება გონივრულ ვადაში საქმის განხილვის და სხვა გარანტიების 

(მაგალითად, მიიღოს ინფორმაცია საქმის დეტალების შესახებ, ჰქონდეს დაცვის 

განხორციელების უფლება ადვოკატის მეშვეობით, მოითხოვოს შეჯიბრებითი სასამართლო 

პროცესი და ა.შ) ამოქმედების დროც.  

პირისთვის შეიძლება ცნობილი გახდეს მის მიმართ გამოძიების დაწყების შესახებ 

ბრალდების მხარის საგამოძიებო მოქმედებების დროსაც (მაგალითად: ჩხრეკა–ამოღება). 

აღნიშნულს ადასტურებს ევროპული სასამართლოს ზემოთ განხილული გადაწყვეტილება 

ქიომე და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ, სადაც ჩხრეკა ჩაითვალა ბრალდების წაყენებად.  

სსსკ–ის თანახმად კი ყადაღის დადება ან არც ჩხრეკა–ამოღება არ გულისხმობს ბრალის 

წარდგენას. შესაბამისად, პირი არ სარგებლობს სსსკ–ით ბრალდებულისთვის მინიჭებული 

უფლებებით.  გათვალისწინებით იმისა, რომ ევროპული კონვენცია საქართველოში 

პირდაპირ მოქმედი სამართლის წყაროა, თეორიულად შესაძლებელია, მხოლოდ ევროპული 

კონვენციის განმარტებების საფუძველზე იქნას პირის უფლებები დაცული. თუმცა, ისიც 

ცხადია, რომ სსსკ–ში  ევროპული სასამართლოს პრაქტიკასთან თანმხვედრი ნორმების 

არარსებობა, არსებითად ამცირებს ევროპული კონვენციით მინიჭებული უფლებების 

ეფექტური განხორციელების რეალურ შესაძლებლობას სისხლის სამართლის პროცესში.  

 

ვფიქრობთ, ცვლილებებით არ იქნება საჭირო სისხლის სამართლის პროცესით დადგენილი 

ბრალდების წაყენების ცნების სხვაგვარად განსაზღვრა. ასეთი ცვლილება სსსკ–ში 

ფუნდამენტურ ცვლილებებს მოითხოვს, რაც, ალბათ მიზანშეუწონელია. თუმცა, 

აუცილებელია, სსსკ–ში გათვალისწინებულ იქნას კონკრეტული ნორმები, რაც დამატებით 

უფლებებს მიანიჭებს პირს, რომელსაც ჯერ არ აქვს ბრალდებულის სტატუსი, თუმცა 

მისთვის ცნობილი გახდა მის მიმართ გამოძიების დაწყების შესახებ. როგორც წესი, 

გამოძიება იწყება ფაქტზე, თუმცა, გარკვეულ ეტაპზე გამოძიება კონკრეტული პირის მიმართ 

ინტერესდება, რომელიც მომავალში შეიძლება გახდეს ბრალდებული. სსსკ–ში უნდა 

დაწესდეს სპეციალური სტატუსი და უფლებები ასეთი პირისთვის. ამ თვალსაზრისით სსსკ–
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ის მე–3 მუხლს შეიძლება დაემატოს ცნება – პირი, რომელიც შეიძლება გახდეს 

ბრალდებული. ამ ცნების შინაარსი შესაძლოა განისაზღვროს იმგვარად, როგორც ეს 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით არის დადგენილი – „მის საქმეზე 

დაწყებულია წინასწარი გამოძიება და თუმცა არ არის დაკავებული, პირს ოფიციალურად 

ეცნობა გამოძიების დაწყების შესახებ ან ამ ფაქტმა დაიწყო მასზე ზეგავლენის მოხდენა.“ 

გარდა ამისა, ცალკე სპეციალური თავით უნდა განისაზღვროს ასეთი პირის უფლებები. იგი 

ისარგებლებს ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით დადგენილი უფლებებით. ხოლო, იმ 

შემთხვევაში თუ სსსკ–ს თანახმად შეიძენს ბრალდებულის სტატუსს, უკვე ისარგებლებს 

ბრალდებულის დამატებითი უფლებებით, რაც სსსკ–ით არის გათვალისწინებული. 

4.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ–ში შემუშავდეს ცვლილებები, რაც შესაძლებელს გახდის, ბრალდებულის სტატუსის 

არმქონე პირმა, რომლისთვისაც ცნობილი გახდა მის მიმართ დაწყებული გამოძიების შესახებ 

ან/და გამოძიების კონკრეტულმა ღონისძიებებმა ზემოქმედება დაიწყო მასზე, ისარგებლოს 

ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით გარანტირებული სამართლიანი სასამართლოს 

უფლებით, მათ შორის, მოითხოვოს გონივრულ ვადაში გასამართლება, მიიღოს საქმის 

მასალები, ჰქონდეს მტკიცებულებათა წარდგენის შესაძლებლობა; აწარმოოს დაცვა 

ადვოკატის მეშვეობით და სხვ. 

 

ამ თვალსაზრისით სსსკ–ში უნდა დაწესდეს სპეციალური სტატუსი და უფლებები ასეთი 

პირისთვის. სსსკ–ის მე–3 მუხლს შეიძლება დაემატოს ცნება – პირი, რომლის მიმართ 

დაწყებულია გამოძიება. ასევე, ცალკე თავით განისაზღვროს ამ პირის უფლებრივი სტატუსი. 

 

 

5.მტკიცებულების გამოთხოვა სასამართლოს მეშვეობით 

 

5.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

საქართველოს სსსკ–ის მე–9 მუხლის თანახმად „მხარეს უფლება აქვს, ამ კოდექსით 

დადგენილი წესით დააყენოს შუამდგომლობა, მოიპოვოს, სასამართლოს მეშვეობით 

გამოითხოვოს, წარადგინოს და გამოიკვლიოს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება.“ 

 

სსსკ–ის 33–ე მუხლის მე–6 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „პროკურორი 

უფლებამოსილია სასამართლოს მიმართოს გამოძიების პროცესში კერძო პირთაგან 

მტკიცებულებათა გამოთხოვის შუამდგომლობით.“ 
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სსსკ–ის 38–ე მუხლის მე–7 ნაწილის თანახმად ბრალდებულის უფლებაა „გამოითხოვოს 

მტკიცებულება, რომელიც საჭიროა ბრალდების უარსაყოფად ან პასუხისმგებლობის 

შესამსუბუქებლად.“ 

 

სსსკ–ის 39–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, „თუ მტკიცებულების მოპოვებითვის საჭიროა 

ისეთი საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო მოქმედება, რომლესაც ბრალდებული ან მისი 

ადვოკატი დამოუკიდებლად ვერ ატარებს, იგი უფლებამოსილია შესაბამისი განჩინების 

გამოტანის შუამდგომლობით მიმართოს მოსამართლეს გამოძიების ადგილის მიხედვით.“ 

 

5.2 . საკითხის ანალიზი და შეფასება 

  

ქართული სასამართლოების მიერ დამკვიდრდა მტკიცებულებათა გამოთხოვის შესახებ 

დაცვის მხარის შუამდგომლობების არდაკმაყოფილების პრაქტიკა, რადგან მიიჩნეოდა, რომ 

ასეთი შუამდგომლობა, თავისი არსით იყო ამოღების შესახებ შუამდგომლობა. სსსკ–ის 39–ე 

მუხლის მე–2 ნაწილით გათვალისწინებული სასამართლოს მეშვეობით მტკიცებულების 

მოპოვების უფლება განიმარტებოდა  იმგვარად, რომ იგი ეხებოდა მხოლოდ საგამოძიებო და 

სხვა საპროცესო მოქმედებების განხორციელებისას სასამართლოსთვის დახმარებით 

მიმართვის შემთხვევებს. გამოთხოვა კი, რამდენადაც,  არც საგამოძიებო მოქმედებაა და არც 

სხვა საპროცესო მოქმედებების თავშია მითითებული, არ განიხილება სსსკ–ის 39–ე მუხლის 

მე–2 ნაწილის შესაბამისად მტკიცებულების მოპოვების შესაძლებლობად. 

 

გამოთხოვის მეშვეობით მტკიცებულებათა მოპოვების თვალსაზრისით წლების 

განმავლობაში არსებული პრობლემები დაცვის მხარისთვის ნაწილობრივ შეიძლება 

დაიძლიოს სსსკ–ში 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული ცვლილებით, რომელმაც 

დაცვის მხარეს მიანიჭა უფლება სასამართლოს მიმართოს საგამოძიებო მოქმედების, მათ 

შორის, ჩხრეკა/ამოღების ჩატარების შუამდგომლობით. თუმცა ეს ნოვაცია მხოლოდ 

ნაწილობრივ აუმჯობესებს ვითარებას და სრულად ვერ აღმოფხვრის მხარეთა 

შესაძლებლობების  უთანასწორობის პრობლემას, რაც სახელმწიფომ აღიარა და შეეცადა, 

სსსკ–ს 111–ე მუხლში  შეტანილი ცვლილებით, გადაეწყვიტა კიდეც. 

 

მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესში მხარეთა შესაძლებლობების უთანასწორობა 

გამოიხატება, უპირველეს ყოვლისა, იმ გარემოებით, რომ ბრალდების მხარეს, სსსკ–ის 33–ე 

მუხლის მე–6 ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტით პირდაპირ აქვს მინიჭებული უფლება „სასამართლოს 

მიმართოს გამოძიების პროცესში კერძო პირთაგან მტკიცებულებათა გამოთხოვის 

შუამდგომლობით.“ დაცვის მხარეს კი ასეთი უფლება არ აქვს – სასამართლო პრაქტიკა 

ერთმნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით.   

 

ჩხრეკის/ამოღების (ან სხვა საგამოძიებო მოქმედების) ჩატარების შესახებ სასამართლოსთვის 

შუამდგომლობით მიმართვის უფლების მინიჭება ვერ დააკომპენსირებს გამოთხოვის 
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მეშვეობით სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობას. ამისთვის რამდენიმე არგუმენტი 

შეიძლება დასახელდეს: 

 

1. ჩხრეკის/ამოღების ჩატარების აუცილებლობის დასაბუთებისთვის მხარის მიერ 

გაცილებით მეტი არგუმენტი და ძალისხმევაა საჭირო, ვიდრე ეს გამოთხოვის 

დასაბუთებისთვის იქნებოდა საჭირო. ჩხრეკა/ამოღება არის საგამოძიებო მოქმედება, 

რომელიც პირის კონსტიტუციური უფლებებისთვის პოტენციური საფრთხის 

შემცველია. შესაბამისად,  სსსკ ძალიან დეტალურ წესებს ადგენს ჩხრეკა/ამოღების 

ჩატარების შესახებ. გამოთხოვა კი, რომელიც საერთოდ არ არის საგამოძიებო 

მოქმედება, ასეთ რთულ რეგულაციებთან არ არის დაკავშირებული. შეიძლება 

ითქვას, რომ არანაირი მოწესრიგება, გარდა ამ თემის პირველ პუნქტში მითითებული 

ნორმებისა, გამოთხოვის შესახებ არ არსებობს. მხარე მოითხოვს და კერძო ან საჯარო 

ორგანიზაციის უარის შემთხვევაში, სასამართლოს დახმარებით მიიღებს მისთვის 

მტკიცებულებითი მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტსა თუ საგანს და არ მოუწევს 

ჩხრეკა/ამოღების დეტალური რეგულაციების დაცვით მტკიცებულების მოპოვება. 

2. ჩხრეკა/ამოღება, ისევე, როგორც ყველა სხვა საგამოძიებო მოქმედება, სასამართლოს 

მიერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ხორციელდება გამომძიებლის  მიერ. 

აღსანიშნავია, რომ ცვლილებამდე, ჩხრეკა/ამოღების გარდა, სხვა საგამოძიებო 

მოქმედების (მაგალითად, დათვალიერების)  ჩატარება შეეძლო უშუალოდ დაცვის 

მხარეს. შესაბამისად, 2014 წლის 1 სექტემბრიდან, სასამართლოს ნებართვით 

დათვალიერებისა და ჩხრეკა/ამოღების გარდა, ყველა სხვა საგამოძიებო მოქმედების  

გამომძიებლის მეშვეობით ჩატარების დამკვიდრება უკან გადადგმული ნაბიჯია. 

3. დაცვის მხარის შუამდგომლობით ჩატარებული ჩხრეკა/ამოღების მეშვეობით 

მოპოვებული ნივთის/დოკუმენტის პირველადი გამოკვლევის უფლება აქვს 

ბრალდების მხარეს, რაც დამატებითი სირთულეა დაცვის მხარის სწრაფი და 

ეფექტური გამოძიებისათვის და მომდევნო საკითხის ანალიზის დროს გამოჩნდება, 

რომ ეს ჩანაწერი ასევე ქმნის შეჯიბრებითობის და თანასწორობის პრინციპის 

დარღვევის საფრთხეებს. 

4. მტკიცებულების მოპოვება მხოლოდ საგამოძიებო მოქმედებების მეშვეობით და ამ 

პროცესში სახელმწიფო ორგანოების ჩართვით, ბრალდებულის ფინანსური 

რესურსების40 არასაჭირო ხარჯვასთანაა დაკავშირებული. გამოთხოვის მარტივი 

პროცედურით (რომელიც მინიმალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული) 

მტკიცებულების მოპოვების ნაცვლად, კანონმდებლის მიერ დადგინდა იგივეს 

გაკეთების შესაძლებლობა ჩხრეკა/ამოღების, დათვალიერების ან სხვა მოქმედებით, 

რაც წარიმართება გამომძიებლის მიერ და რომლის ხარჯებს გაიღებს ბრალდებული. 

                                                           
40
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ამ საკითხთან დაკავშირებულის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. სსსკ–ის 136–ე 

მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ 

კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში ინახება 

სისხლის სამართლის საქმისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ან დოკუმენტი, პროკურორი 

უფლებამოსილია გამოძიების ადგილის მიხედვით სასამართლოს მიმართოს შესაბამისი 

ინფორმაციის ან დოკუმენტის გამოთხოვის განჩინების გაცემის შუამდგომლობით“. 

აღნიშნული ნორმის შინაარსის გათვალისწინებით, ამ საგამოძიებო მოქმედების 

განხორცილებისთვის მიმართვის უფლება აქვს მხოლოდ ბრალდების მხარეს. 

ძალიან ხშირად, დაცვის მხარეს წარმოეშობა საჭიროება მოიპოვოს ესათუის ინფორმაცია და 

დღევანდელი ტექნოლოგიური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ძირითადად ეს 

ინფორმაცია სწორედ კომპიუტერულ მონაცემთა სისტემაში ინახება. სასამართლოებში, 

როგორც ჩანს41, მკვიდრდება პრაქტიკა, როდესაც დაცვის მხარის შუამდგომლობა 

კომპიუტერულ ბაზაში დაცული ინფორმაციის ამათუიმ საგამოძიებო მოქმედებით 

მოპოვების შესახებ, განიხილება სსსკ–ის 136–ე მუხლით გათვალისწინებული საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების მცდელობად და შესაბამისად, შუამდგომლობა არ კმაყოფილდება. 

მათ შორის, სასამართლოები უარს ეუბნებიან დაცვის მხარეს დათვალიერების გზით 

ინფორმაციის ფიქსირებაზე. ასევე, ამოღების გზით ინფორმაციის მოპოვებაზე. 

აღნიშნული პრაქტიკა დაცვის მხარეს ართმევს შესაძლებლობას საერთოდ მოიპოვოს 

ინფორმაცია/მტკიცებულება, რაც კომპიუტერულ მონაცემთა ბაზაში ინახება. 21–ე საუკუნეში 

ძნელი წარმოსადგენია ისეთი ინფორმაცია, რაც შეიძლება არ ინახებოდეს კომპიუტერულ 

ბაზებში. შესაბამისად, სასამართლოებში დამკვიდრებული ტენდენცია საერთოდ უკეტავს 

დაცვის მხარეს შესაძლებლობას მიიღოს მტკიცებულება/ინფორმაცია, რომელიც 

კომპიუტერულ სისტემაში ან კომპიუტერულ მონაცემთა შესანახ საშუალებაში ინახება, 

როგორც გამოთხოვის, ასევე დათვალიერების, ამოღების ან სხვა საგამოძიებო მოქმედების 

გზით. ასეთი ვითარება უკიდურესად აღრმავებს მტკიცებულებათა მოპოვების სფეროში 

მხარეთა უთანასწორობას და სისხლის სამართლის პროცესს არსებითად უსამართლოდ ხდის. 

ამდენად, ბრალდების მხარის მსგავსად, რომელსაც ეს უფლება სსსკ–ის 33–ე მუხლის მე–6 

ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის და 136–ე მუხლის საფუძველზე აქვს მინიჭებული, დაცვის 

მხარისთვის სასამართლოს მეშვეობით  მტკიცებულების გამოთხოვის შესაძლებლობის 

მინიჭება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესში მხარეთა 

თანაბარი შესაძლებლობებით აღჭურვის უზრუნველსაყოფად. 

 

5.3. რეკომენდაცია 
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დაცვის მხარეს, ბრალდების მხარის მსგავსად, მიეცეს უფლება სასამართლოს მეშვეობით 

გამოითხოვოს მტკიცებულება. ასეთი ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს სსსკ–ის 39–ე 

მუხლის მეორე ნაწილის პირველი წინადადების ამგვარი ფორმულირებით – „თუ 

მტკიცებულების მოპოვებისათვის საჭიროა ისეთი საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო 

მოქმედების ან გამოთხოვის ჩატარება, რასაც ბრალდებული ან მისი ადვოკატი 

დამოუკიდებლად ვერ ატარებს, იგი უფლებამოსილია შესაბამისი განჩინების გამოტანის 

შუამდგომლობით მიმართოს მოსამართლეს.“ ასევე, სსსკ–ის 136–ე მუხლით 

გათვალისწინებული დოკუმენტის ან ინფორმაციის სასამართლოს მეშვეობით გამოთხოვის 

უფლება მიენიჭოს დაცვის მხარესაც. 

 

 

6. დაცვის მხარის შუამდგომლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები 

 

6.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 111–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „მხარეებს ამ კოდექსით დადგენილი 

წესით საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებისას აქვთ თანაბარი უფლება-მოვალეობები. 

მხარეები საგამოძიებო მოქმედებას ატარებენ ამ კოდექსით დადგენილი წესით და დადგენილ 

ფარგლებში. დაცვის მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობით, სასამართლოს განჩინების 

საფუძველზე საგამოძიებო მოქმედებას ატარებს გამომძიებელი, რომელიც არ შეიძლება იყოს 

იგივე პირი, რომელიც მოცემული საქმის გამოძიებას აწარმოებს. გამომძიებელი უნდა 

შეარჩიოს საგამოძიებო ორგანოს ხელმძღვანელმა და მისი ვინაობა და საკონტაქტო 

მონაცემები დაცვის მხარეს უნდა ეცნობოს შუამდგომლობით მოთხოვნილი საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარებამდე. ამ შემთხვევაში საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება ბრალდებულს, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ბრალდებული სასამართლოს წარუდგენს მტკიცებულებებს, რომლებითაც 

დადასტურდება მის მიერ ამ ხარჯების ანაზღაურების შეუძლებლობა. დაცვის მხარეს 

უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს თავისი მოთხოვნით ჩატარებულ საგამოძიებო 

მოქმედებაში.“ 

 

6.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

2014 წლის 1 სექტემბერს ძალაში შევიდა ცვლილება სსსკ–ის 111–ე მუხლის პირველ ნაწილში, 

რომლითაც დაცვის მხარეს მიეცა უფლება, მიმართოს სასამართლოს საგამოძიებო 

მოქმედების ჩატარების შესახებ შუამდგომლობით. აღნიშნული, ერთის მხრივ უნდა 

შეფასდეს პოზიტიურად მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპის 

გაძლიერების მიზნებიდან გამომდინარე, თუმცა, მეორეს მხრივ, სიახლემ წამოჭრა რამდენიმე 
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მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც საფრთხეს წარმოადგენს დაცვის მხარის უფლებებისთვის, 

კერძოდ: 

 

დაცვის მხარის შუამდგომლობის მოსამართლის მიერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, 

საგამოძიებო მოქმედება (ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედება და არა მხოლოდ 

ჩხრეკა/ამოღება) ხორციელდება გამომძიებლის მიერ, რომელიც არ არის ამ საქმის 

გამომძიებელი.  ასეთი „დამოუკიდებელი“ გამომძიებლის მიერ განხორცილებული 

საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული საგნის, ნივთის, ნივთიერების პირველადი 

გამოკვლევის უფლება აქვს ბრალდების მხარეს სსსკ–ის 120–ე მუხლის მე–10 ნაწილის 

საფუძველზე. ძალიან ხშირად სისხლის სამართლის პროცესში ადგილი აქვს ვითარებას, 

როცა მხარემ (მათ შორის დაცვის მხარემ) წინასწარ არ იცის მისთვის სასარგებლო 

მტკიცებულების მოპოვება მოჰყვება თუ არა ამათუიმ საგამოძიებო მოქმედებას. ამასთან, 

დაცვის მხარე, ბრალდების მხარისგან განსხვავებით, არ არის ვალდებული იყოს ობიექტური 

და ყოველმხრივი. დაცვის მხარე მტკიცებულების მიზანშეწონილობის საკითხს იხილავს 

მისი მოპოვების შემდეგ და იღებს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას არა საქმის 

გარემოებების ობიექტური გარკვევის ინტერესებიდან გამომდინარე, არამედ ბრალდებულის 

ინტერესების საფუძველზე. შესაბამისად, დაცვის მხარეს უფლება აქვს მისთვის ზიანის 

მომტანი მტკიცებულება უკუაგდოს და არ წარუდგინოს იგი არც ბრალდების მხარეს და არც 

სასამართლოს.  

 

განსხვავებული ვითარება გვაქვს ბრალდების მხარესთან.  კერძოდ, სსსკ–ის 37–ე მუხლის მე–

2 ნაწილის თანახმად, გამომძიებელი ვალდებულია გამოძიება აწარმოოს ყოველმხრივ, 

სრულად და ობიექტურად. ამიტომ, თუ ბრალდების მხარე, დაცვის მხარის შუამდგომლობის 

საფუძველზე მოპოვებული მტკიცებულების გამოკვლევისას დაადგენს, რომ ამ 

მტკიცებულებას მნიშვნელობა აქვს საქმის გარემოებათა ობიექტური, ყოველმხრივი და 

სრული გამოძიებისათვის, მითუმეტეს, თუ ეს მტკიცებულება ბრალდების პოზიციების 

გასამყარებლად გამოადგება, ვალდებული იქნება მტკიცებულება და მისი გამოკვლევის 

შედეგები ბრალდების საქმეში ასახოს. ამდენად, საკმაოდ ხშირად მივიღებთ ვითარებას, 

როცა დაცვის მხარისთვის მინიჭებული უფლებით (მიიღოს მტკიცებულება სასამართლოს 

დახმარებით) რეალურად ისარგებლებს არა ბრალდებული, არამედ ბრალმდებელი, 

ბრალდებულის ინტერესების საზიანოდ. ასეთი ვითარება ეწინააღმდეგება მხარეთა 

შეჯიბრებითობის პრინციპს და ბრალდებულის დაცვის უფლების განხორციელებას. 

ადვოკატი დაცვის განხორციელების პროცესში მოქმედებს მხოლოდ ბრალდებულის 

ინტერესების და კანონიერი მითითებების შესაბამისად, გამამართლებელი ან მდგომარეობის 

შემამსუბუქებელი პოზიციების მოსაპოვებლად.  ეს არის დაცვის უფლების მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელი. ამიტომ, თუ დაცვის მხრის მიერ მოპოვებულ მტკიცებულებას, დაცვის 

მხარის თანხმობის გარეშე, გამოიყენებს ბრალდების მხარე, სწორედ ბრალდებულის დაცვის 

უფლების განხორციელებას შეექმნება საფრთხე.  
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გარდა აღნიშნული გარემოებისა, ბრალდების მხარის მიერ მტკიცებულების პირველადი 

გამოკვლევის უფლება (მითუმეტეს, როცა ბრალდების მხარეს არ აქვს დაწესებული ზუსტი 

ვადები ასეთი გამოკვლევისთვის), აჭიანურებს დაცვის სტრატეგიის შემუშავების პროცესს. 

გამოძიების შეზღუდული ვადების პირობებში, ეს საკითხიც მნიშვნელოვან პრობლემას 

შექმნის.  

 

ასევე, მხედველობაში მისაღებია ის გარემოებაც, რომ საგამოძიებო მოქმედებას აწარმოებს 

გამოძიებელი, რომელიც მართალია არ არის საქმის მწარმოებელი გამომძიებელი, მაგრამ 

ორივე მათგანს ერთი ხელმძღვანელი ჰყავს. ეს კი აუცილებლად წარმოშობს პრაქტიკაში 

კითხვებს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ცალკეულ საკითხებზე. მითუმეტეს, სსსკ–ში 

არ არის რეგლამენტირებული, საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების დროს დაცვის მხარის 

დასწრების შემთხვევაში 42 მისი ჩართვის ფარგლები. მაგალითად მაშინ, როცა დაცვის მხარე 

დაინახავს, რომ საგამოძიებო მოქმედება კანონის დარღვევით ხორციელდება, რამაც 

მომავალში შეიძლება საფრთხე შეუქმნას დაცვის მტკიცებულების დასაშვებობას, რა 

მექანიზმების გამოყენებით შეიძლება აღკვეთოს საგამოძიებო მოქმედების კანონის 

დარღვევით ჩატარება. ასეთ მექანიზმებს, რეაგირების ფორმებს და პროცედურებს სსსკ არ 

ადგენს. 

 

დასახელებული ნაკლოვანებები წარმოადგენენ საფრთხეს დაცვის მხარის უფლებებისთვის 

და არსებითად აზიანებენ იმ უფლებას, რაც დაცვის მხარეს მიენიჭა ჩხრეკა/ამოღების შესახებ 

შუამდგომლობის სასამართლოსთვის დაყენების შესაძლებლობით. გარდა ამისა, 

განსაკუთრებით ხაზგასასმელია, რომ 2014 წლის 1 სექტემბრის ცვლილება უკან 

გადადგმული ნაბიჯია ჩხრეკის/ამოღების გარდა, სხვა საგამოძიებო მოქმედებების 

თვალსაზრისით. კერძოდ, ახალი რეგულაციით, არამხოლოდ ჩხრეკა/ამოღება ტარდება 

„დამოუკიდებლი“ გამომძიებლის მიერ, არამედ ყველა სხვა საგამოძიებო მოქმედებაც. არადა, 

მანამდე, სხვა საგამოძიებო მოქმედებები –  დათვალიერება, საგამოძიებო ექსპერიმენტი და 

სხვ. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე შეიძლება ჩატარებულიყო უშუალოდ დაცვის 

მხარის მიერ. ჩვენთვის ცნობილია სასამართლოს რამდენიმე განჩინება, როცა სასამართლომ 

დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ამა თუ იმ კერძო ორგანიზაციასა თუ 

სახელმწიფო ორგანოში დათვალიერების ჩატარების შესახებ. ეს შესაძლებლობა, რაც 

განავითარა სასამართლომ დაცვის მხარის შუამდგომლობების საფუძველზე, 

გარკვეულწილად აბალანსებდა დაცვის მხარისთვის სასამართლოს მეშვეობით 

მტკიცებულების გამოთხოვის შეუძლებლობას.  

 

როგორც ჩხრეკა/ამოღების, ისე სხვა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას სსსკ არეგულირებს. 

მასში გაწერილია მხარეთა უფლებები, საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების წესები, 

                                                           
42

 საგამოძიებო მოქმედებაზე დასწრების უფლება დაცვის მხარეს აქვს სსსკ–ის 111–ე მუხლის 

თანახმად. 
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საგამოძიებო მოქმედების ოქმის შედგენის ზოგადი და სპეციალური თავისებურებები. 

მხარეები ერთნაირად არიან ვალდებულნი იხელმძღვანელონ ამ წესებით, რომელთა 

არსებითი დარღვევა მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობას გამოიწვევს. ამდენად, სსსკ–ის 

ამგვარი რეგულაციები თავისთავად განაპირობებს დაცვის მხარის მოწადინებას 

დარღვევების და სხვათა უფლებების შელახვის გარეშე ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები. 

ჩვენთვის არ არის ცნობილი არგუმენტები, რაც გონივრულად დაასაბუთებს დაცვის 

მხარისთვის საგამოძიებო მოქმედების უშუალოდ ჩატარების მიზანშეუწონლობას. 

 

ამდენად, დაცვის მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლის განჩინებით 

საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება საგამოძიებო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, ასევე, 

მოპოვებული მტკიცებულების პირველადი გამოკვლევის უფლების ბრალდების მხარისთვის 

მინიჭება, მნიშვნელოვან რისკებს უქმნის დაცვის მხარის უფლებებს – მათ შორის მხარეთა 

შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპს და დაცვის ეფექტური განხორცილების 

უფლებას. 

 

6.3. რეკომენდაცია 

 

მიზანშეწონილი იქნება, სსსკ–ის 111–ემუხლის პირველ ნაწილში შევიდეს ცვლილება და 

დაცვის მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობით, სასამართლოს განჩინების 

საფუძველზე საგამოძიებო მოქმედებას ჩატარების უფლებამოსილება მიენიჭოს ადვოკატს. 

ხოლო სსსკ–ის 120–ე მუხლის მე–10 ნაწილი ამოღებულ იქნას. დაცვის მხარის 

შუამდგომლობის საფუძველზე და სასამართლოს განჩინებით ჩატარებული საგამოძიებო 

მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების ბრალდების მხარისთვის და 

სასამართლოსთვის წარდგენის საკითხს სსსკ–ს 83–ე მუხლის წესებით  გადაწყვეტს დაცვის 

მხარე.  

 

 

7. ექსპერტიზის დასკვნის გადაცემა მეორე მხარისთვის  

 

7.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

სსსკ–ის 146–ე მუხლის მე–4 ნაწილის თანახმად, „ექსპერტის დასკვნის მიღებისთანავე 

ექსპერტიზის ინიციატორმა მხარემ ის დაუყოვნებლივ უნდა გადასცეს მეორე მხარეს ასეთი 

მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში“. 

 

7.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

სსსკ–ის 146–ე მუხლის მე–4 ნაწილის თანახმად, ექსპერტიზის ინიციატორი მხარე 

(ბრალდებისა იქნება თუ დაცვის) ვალდებულია, მეორე მხარეს, მოთხოვნისთანავე გადასცეს 

ექსპერტის დასკვნა. ბრალდების მხარისათვის ასეთი ვალდებულების დაკისრება არ 
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წარმოშობს არანაირ კითხვას. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, აქ წამოიჭრება დაცვისთვის 

საზიანო მტკიცებულების მეორე მხარისთვის გადაცემის პრობლემა. 

 

როგორც აღვნიშნეთ წინა საკითხზე საუბრისას, დაცვის მხარე არ არის ვალდებული იყოს 

ობიექტური და ბრალდების მხარეს გადასცეს მისთვის საზიანო მტკიცებულებები. სისხლის 

სამართლის პროცესში დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვებისას ხშირად 

შეიძლება შეიქმნას ვითარება, როდესაც მის მიერ მოპოვებული ესათუის მტკიცებულება არ 

არის სასარგებლო ბრალდებულის ინტერესებისათვის. ამ დროს დაცვის მხარე 

უფლებამოსილია ასეთი მტკიცებულება არ გადასცეს ბრალდების მხარეს და სასამართლოს, 

რამდენადაც ადვოკატი დაცვის განხორციელების პროცესში მოქმედებს მხოლოდ 

ბრალდებულის ინტერესების და კანონიერი მითითებების შესაბამისად. დაცვის მხარის 

მიზანია მხოლოდ ბრალდებულის გამამართლებელი ან მდგომარეობის შემამსუბუქებელი 

პოზიციების მოპოვება. ეს არის დაცვის განხორციელების უფლების არსებითი 

მახასიათებელი.  

 

დაცვის სტრატეგიის შემუშავების პროცესში ექსპერტიზის დანიშვნის დროს შეუძლებელია 

პროგნოზირება, როგორი იქნება ექსპერტული კვლევის შედეგი. ექსპერტიზა ტარდება 

იურიდიული პროფესიისაგან განსხვავებულ დარგებში, რაც ამცირებს მისი შედეგების 

პროგნოზირების შესაძლებლობას დაცვის მხარის მიერ. ამასთან, ექსპერტი უნდა იყოს 

ობიექტური და იგი ვალდებულია, თუ კვლევის ობიექტურობა მოითხოვს, პასუხები გასცეს 

არა მხოლოდ დასმულ კითხვებს, არამედ კვლევის პროცესში საკუთარი ინიციატივითაც 

დაადგინოს საკითხები43. ამდენად, ხშირად შეიძლება მივიღოთ სიტუაცია, როცა დაცვის 

მხარის მიმართვის საფუძველზე დანიშნული ექსპერტიზის დასკვნა საზიანო აღმოჩნდება 

თავად დაცვის მხარისთვის. დაცვის უფლების გარანტიის ფარგლებში, დაცვა თვითონ 

განსაზღვრავს წარადგინოს თუ არა ექსპერტიზის დასკვნა განსახილველად. მისთვის 

საზიანო დასკვნის ბრალდების მხარისთვის გადაცემის ვალდებულება კი პირდაპირ არღვევს 

ბრალდებულის დაცვის უფლებას. 

 

დაცვის მხარისთვის ამგვარი ვალდებულების დაკისრებას შეიძლება ჰქონდეს 

კეთილშობილური დასაბუთება. ბევრ საქმეში ექსპერტის დასკვნას, შესაძლებელია, ჰქონდეს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა სისხლისსამართლებრივი დევნის საკითხისათვის. ამიტომ, ასეთ 

საქმეებზე (მაგალითად ავტოავარია; საქმეები, სადაც ჯანმრთელობის დაზიანების ხარისხი 

განისაზღვრება და სხვ), სახელმწიფო რესურსების ეკონომიის მიზნებისათვის, უმჯობესია, 

რაც შეიძლება ადრე გახდეს ცნობილი ბრალდების მხარისთვის ბრალდებულის 

გამამართლებელი ექსპერტიზის დასკვნის შესახებ. თუმცა, რამდენადაც, ნორმა, 

მთლიანობაში წარმოადგენს საფრთხეს დაცვის უფლების განხორციელებისთვის, ადგილი 

აქვს ინტერესთა კოლიზიას. ერთის მხრივ სახელმწიფოს ინტერესები, დაზოგოს 

                                                           
43

 სსსკ–ის 146–ე მუხლი მე–2 ნაწილი. 
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სახელმწიფოს რესურსები, უპირისპირდება ბრალდებულის უფლებას ეფექტური დაცვის 

განხორციელებაზე. ამ ინტერესებს შორის უპირატესობა უნდა მიენიჭოს დაცვის უფლების 

განხორციელებას, რამდენადაც იგი სამართლიანი სასამართლოს უფლების მნიშვნელოვანი 

გარანტიაა. სახელმწიფოს ინტერესი დაზოგოს რესურსები სისხლის სამართლის პროცესში 

რელევანტური და რაციონალური სურვილია, თუმცა, არა სამართლიანი სასამართლოს 

უფლების საზიანოდ. 

 

აღსანიშნავია, რომ მტკიცებულების გადაცემის ამგვარი სპეციალური წესი მოქმედებს 

მხოლოდ ექსპერტის დასკვნის შესახებ და არ ეხება სხვა ტიპის მტკიცებულებებს, რომელთა 

გაცვლა მხარეებს შორის ხორცილდება საერთო წესებით, სსსკ–ის 83–ე მუხლის საფუძველზე. 

 

7.3. რეკომენდაცია 

 

მიზანშეწონილია საერთოდ გაუქმდეს სსსკ–ის 126–ე მუხლის მე–4 ნაწილით დადგენილი 

ვალდებულება მხარეების მიერ ექსპერტიზის ჩატარებისთანავე, მოთხოვნის შემთხვევაში, 

დასკვნის მეორე მხარისთვის დაუყოვნებლივ გადაცემის შესახებ. ექსპერტიზის დასკვნის 

გაცვლა მოხდეს სხვა მტკიცებულებების გადაცემისთვის სსსკ–ის 83–ე მუხლით დადგენილი 

საერთო წესებით. 

 

 

8. მტკიცებულებათა რელევანტურობის შეფასება სისხლის სამართლის პროცესში 

 

8.1 საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 82–ე მუხლის თანახმად მტკიცებულება უნდა შეფასდეს მისი დასაშვებობის, 

რელევანტურობის და უტყუარობის თვალსაზრისით. 

 

8.2 საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

გარდა სსსკ–ის 82–ე მუხლისა, არ არსებობს სხვა ნორმა, რომელიც მტკიცებულებათა 

რელევანტურობის საკითხის შეფასებას შეეხება. განსხვავებით მტკიცებულებათა 

დასაშვებობისა და უტყუარობის კრიტერიუმებისაგან, რომელთა შეფასების კრიტერიუმები 

და ეტაპები განსაზღვრულია სსსკ–ით.  

 

როგორც ცნობილია, სსსკ–ის 219–ე მუხლის შესაბამისად, დასაშვებობის თვალსაზრისით 

მხარეთა მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულების თავდაპირველი შეფასება ხდება 

წინასასამართლო სხდომაზე. სწორედ ამ ეტაპზე განიხილება შუამდგომლობები 

მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხებზე. თუმცა, მოგვიანებით, საბოლოო 

გადაწყვეტილების გამოტანის ეტაპზე, სასამართლო კვლავ შეიძლება დაუბრუნდეს 
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დასაშვებობის თვალსაზრისით მტკიცებულებათა შეფასებას. აღსანიშნავია, 

სასამართლოებში44 მყარად დამკვიდრებული პრაქტიკა, რომ განაჩენის გამოტანის დროს 

მტკიცებულება ფასდება არამარტო მათი უტყუარობის, არამედ მათი დასაშვებობის და 

რელევანტურობის თვალსაზრისითაც. 

 

სასამართლო აფასებს მტკიცებულებეთა უტყუარობას ძირითადად საბოლოო 

გადაწყვეტილების გამოტანის ეტაპზე. საქართველოს კონსტიტუცია და სსსკ ცალსახად 

მიუთითებს, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი მხოლოდ უტყუარ მტკიცებულებათა 

ერთობლიობას უნდა ეფუძნებოდეს. 

 

საინტერესოა, როდის შეიძლება შეფასდეს მტკიცებულება მისი რელევანტურობის 

თვალსაზრისით და რა შედეგები უნდა მოჰყვეს შეფასებას? 

 

8.2.1 მტკიცებულების შეფასება რელევანტურობის თვალსაზრისით 

 

8.2.1.1. რელევანტურობის შინაარსი 

 

სსსკ არ შეიცავს რელევანტური ან არარელევანტური მტკიცებულების ცნებას. რელევანტური 

მტკიცებულების არსის შესახებ მსჯელობა შეიძლება სსსკ–ის მე–3 მუხლის 23–ე ნაწილის 

ანალიზის საფუძველზე. ამ ნორმის თანახმად „მტკიცებულება არის - კანონით დადგენილი 

წესით სასამართლოში წარდგენილი ინფორმაცია, ამ ინფორმაციის შემცველი საგანი, 

დოკუმენტი, ნივთიერება ან სხვა ობიექტი, რომლის საფუძველზედაც მხარეები 

სასამართლოში ადასტურებენ ან უარყოფენ ფაქტებს, სამართლებრივად აფასებენ მათ, 

ასრულებენ მოვალეობებს, იცავენ თავიანთ უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, ხოლო 

სასამართლო ადგენს, არსებობს თუ არა ფაქტი ან ქმედება, რომლის გამოც ხორციელდება 

სისხლის სამართლის პროცესი, ჩაიდინა თუ არა ეს ქმედება გარკვეულმა პირმა, დამნაშავეა 

თუ არა იგი, აგრეთვე გარემოებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს ბრალდებულის 

პასუხისმგებლობის ხასიათსა და ხარისხზე, ახასიათებს მის პიროვნებას. დოკუმენტი 

მტკიცებულებაა, თუ ის შეიცავს სისხლის სამართლის საქმის ფაქტობრივი და 

სამართლებრივი გარემოებების დასადგენად საჭირო ცნობას“. მაგალითად, ავტოტექნიკური 

ექსპერტიზის დასკვნა, რომლითაც დგინდება მძღოლის მიერ ავტოსაგზაო წესების 

დარღვევა, რელევანტურია, რამდენადაც მისი მეშვეობით დგინდება არსებობს თუ არა 

საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარკვეული ფაქტი. განაჩენი წინა ბრალდების საქმეზე ან 

ბრალდებულის სამსახურებრივი დახასიათება რელევანტური შეიძლება იყოს, თუ გავლენას 

ახდენს პასუხისმგებლობის ხასიათზე და ა.შ. შესაბამისად, ნებისმიერი ინფორმაცია, 

რომელიც არც ფაქტებს ადასტურებს კონკრეტულ საქმეზე, არც სამართლებრივი 

                                                           
44

 კვლევის პროცესში შესწავლილი იქნა თბილისის საქალაქო, ბათუმის საქალაქო და თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოების რამდენიმე ათეული განაჩენი 2013–2014 წლებში განხილულ საქმეებზე. 
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შეფასებისთვის არის აუცილებელი და არც პასუხისმგებლობის ხასიათსა თუ ხარისხზე 

ახდენს გავლენას, არარელევანტურია. 

 

8.1.1.2 მტკიცებულების რელევანტურობის შეფასების ეტაპები და შედეგები 

 

სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილით დადგენილი წინასასამართლო სხდომის განაწესი ეხება  

მტკიცებულებათა შეფასებისას მხოლოდ მათი დასაშვებობის საკითხს – მოპოვებულია თუ 

არა მტკიცებულება კანონის არსებითი დარღვევით. რელევანტურობა არ არის 

დაკავშირებული მტკიცებულების მოპოვების კანონიერების ფორმალურ მხარესთან. 

რელევანტურობისთვის განმსაზღვრელია არა მტკიცებულების მოპოვების ფორმის დაცვა, 

არამედ შინაარსი. შესაბამისად, რელევანტურობის შეფასება ხდება  არა მისი მოპოვების 

ფორმის დაცულობის, არამედ შინაარსის გათვალისწინებით – რამდენად არის 

მტკიცებულება შემხებლობაში საქმის ფაქტობრივ ან სამართლებრივ მხარესთან.  

 

შესაძლებელია თუ არა არარელევანტური მტკიცებულების ჩამოშორება საქმის განხილვიდან 

წინასასამართლო სხდომაზე? სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილის შინაარსის 

გათვალისწინებით, მტკიცებულებათა რელევანტურობის საკითხის შეფასება 

წინასასამართლო სხდომაზე რთულად განსახორციელებელია. წინასასამართლო სხდომაზე 

სასამართლოები არკვევენ მტკიცებულების მოპოვების ფორმის კანონიერებას, ანუ 

დასაშვებობის საკითხებს. ჩვენს მიერ შესწავლილი სასამართლო პრაქტიკა მოწმობს, რომ 

არარელევანტური მტკიცებულების საქმიდან გამორიდების საკითხის განხილვა 

წინასასამართლო სხდომაზე ძირითადად არ ხდება. სასამართლოები მტკიცებულებებს 

რელევანტურობის თვალსაზრისით აფასებენ არსებით სხდომაზე ახალი მტკიცებულების 

რელევანტურობის სადავოობის შემთხვევაში ან საბოლოო გადაწყვეტილების – განაჩენის 

მიღების დროს. თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც წინასასამართლო სხდომის 

მოსამართლეებს დაუშვებლად უცვნიათ მტკიცებულებები მათი არარელევანტურობის გამო. 

 

მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, მტკიცებულებათა რელევანტურობის საკითხის განხილვა 

მოხდეს არსებითი სხდომის დაწყებამდე – წინასასამართლო სხდომაზე. აღნიშნული 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსთვის. 

 

როგორც აღინიშნა, არარელევანტური მტკიცებულება არ შეიცავს ინფორმაციას საქმის 

შესახებ, ფაქტობრივი თუ სამართლებრივი შეფასების თვალსაზრისით. თუმცა, მას შეუძლია 

უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს საქმის განხილვის პროცესზე, რაც დაუშვებელია. ეს 

პრობლემა განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემთხვევაში.  

უსარგებლო, არარელევანტური მტკიცებულების მიწოდებით ჩნდება რისკი, რომ ნაფიცი 

მსაჯულის (რომელიც არ არის სამართლის სპეციალისტი) მიერ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესზე გავლენას მოახდენს ისეთი ინფორმაციაც, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს 

საქმის ფაქტობრივ ან სამართლებრივ მხარესთან. შესაბამისად, ასეთ ვითარებაში, მსაჯულები 
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გადაწყვეტილებას მიიღებენ ისეთი „მტკიცებულების“ გავლენითაც, რაც არ არის 

რელევანტური საქმესთან. ამ რისკს ბოლომდე ვერ აღმოფხვრის მოსამართლის ან მხარეთა 

განმარტებები ნაფიც მსაჯულთა მიმართ. არარელევანტური მტკიცებულების დროული 

გამორიდება მნიშვნელოვანია ასევე იმ პროცესისთვისაც, სადაც ნაფიცი მსაჯულები არ 

მონაწილეობენ. ამ შემთხვევაში, არსებით სხდომაზე მხარეები,  აღარ დახარჯავენ დროსა და 

სხვა რესურსს არარელევანტური მტკიცებულებების გაბათილებაზე.  

 

8.3. რეკომენდაცია 

 

შესაძლებლობა მიეცეს მხარეებს წინასასამართლო სხდომაზე იშუამდგომლონ 

არარელევენტური მტკიცებულების გამორიდების შესახებ. ასეთი რეგულირება, დასაშვებია 

გათვალისწინებულ იქნას სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილში, წინასასამართლო სხდომაზე 

განსახილველი საკითხების ჩამონათვალის გაზრდით. 

 

 

9. მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტა 

 

9.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ს 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად წინასასამართლო სხდომის 

მოსამართლე განიხილავს მხარეთა შუამდგომლობებს მტკიცებულებათა დასაშვებობის 

თაობაზე. 

 

სსსკ–ს 239–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად „საქმის არსებითი განხილვის დროს 

დამატებითი მტკიცებულების წარდგენის შემთხვევაში სასამართლო მხარის 

შუამდგომლობით იხილავს მისი დასაშვებობის საკითხს და არკვევს საქმის არსებით 

განხილვამდე მტკიცებულების წარუდგენლობის მიზეზს, რის საფუძველზედაც იღებს 

გადაწყვეტილებას საქმეზე მტკიცებულების დაშვება-არდაშვების თაობაზე.“ 

 

ამასთან, სსსკ–ის 93–ე მუხლის (რომელიც ეხება შუამდგომლობის წარდგენის ზოგად წესებს) 

მე–2 ნაწილის თანახმად, შუამდგომლობა უნდა იყოს წერილობითი, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც მხარე, ახალი არსებითი გარემოების გამო შუამდგომლობას დააყენებს იმავე 

სასამართლო სხდომაზე. 

 

გარდა აღნიშნული ნორმებისა, სსსკ–ის 75–ე მუხლის მე–2 ნაწილის მე–2 ქვეპუნქტის 

თანახმად, „თუ მოწმის ჩვენებებში არსებითი წინააღმდეგობაა, მხარეს უფლება აქვს, 

მოსამართლის წინაშე დააყენოს შუამდგომლობა ჩვენების (ჩვენებების) დაუშვებელ 

მტკიცებულებად ცნობის თაობაზე.“ 
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ასევე, სსსკ–ის რიგი მუხლები, მათ შორის 72–ე, 76–ე, 77–ე, 78–ე, ეხება მტკიცებულებათა 

დასაშვებობის საკითხებს. სასამართლო აღნიშნული და სხვა ნორმების საფუძველზე აკეთებს 

დასკვნებს ამა თუ იმ მტკიცებულების დასაშვებობის შესახებ. 

 

9.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

მოცემული საკითხის შეფასების მიზნებიდან გამომდინარე ზემოაღნიშნულ ნორმებთან 

ერთად გაანალიზებული უნდა იქნას დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკა 

მტკიცებულებათა დაუშვებლად ცნობის საკითხის დაყენების და განხილვის 

შესაძლებლობების შესახებ. პირველ რიგში, ვნახოთ, როდის არის შესაძლებელი ამ საკითხის 

დაყენება და განხილვა. 

 

სსსკ–ის 219–ე მუხლიდან გამომდინარე,  მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხებს 

სასამართლო განიხილავს წინასასამართლო სხდომაზე, სადაც მხარეებმა უნდა 

წარმოადგინონ შუამდგომლობები მტკიცებულებათა დაუშვებლობის თაობაზე. 

მტკიცებულებათა დასაშვებად ცნობის საკითხის დაყენება და განხილვა ასევე შეიძლება 

საქმის განხილვის არსებით სხდომაზე, თუმცა, მხოლოდ სსსკ–ის 239–ე მუხლით 

გათვალისწინებული წესით დამატებითი მტკიცებულების დასაშვებად ცნობის საკითხის 

განხილვის დროს. 

 

დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად, სასამართლოები მტკიცებულებებს მათი 

დასაშვებობის თვალსაზრისით აფასებენ ასევე საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების 

დოკუმენტში – განაჩენში. ამის შესახებ მეტყველებს კვლევის პროცესში შესწავლილი 

თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოების განაჩენები, სადაც მოსამართლეები 

მსჯელობენ და ასაბუთებენ მტკიცებულებათა დაუშვებლობის საკითხებზე. ამ შემთხვევებში, 

მოსამართლეები არ იზიარებენ მტკიცებულებებს სწორედ დაუშვებლობის საფუძველზე. 

ამდენად, სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, განაჩენის გამოტანის დროს, სასამართლოები 

აფასებენ მტკიცებულებებს არამხოლოდ უტყუარობის არამედ დასაშვებობის 

თვალსაზრისითაც.  

 

სასამართლოების მიერ დამკვიდრებული პრაქტიკით, არსებითი განხილვის დროს ამათუიმ 

მტკიცებულების გამოკვლევის დროს გამოვლენილი მნიშვნელოვანი დარღვევის (რაც 

მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის საფუძველია) შემთხვევაში, მხარის მიერ ამ 

კონკრეტული მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის მოთხოვნას სასამართლო განიხილავს 

არა  იქვე, არამედ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების დროს. მაგალითად, არსებით 

სხდომაზე მხარეთა მიერ ნივთმტკიცების გამოკვლევის დროს შესაძლოა გამოვლინდეს, რომ 

იგი არ არის დალუქული ან არსებობს სხვა გარემოება, რაც სსსკ–ის 77–ე მუხლით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს არღვევს და წარმოშობს მტკიცებულების დაუშვებლად 

ცნობის საფუძვლებს. მხარის მიერ ასეთი ნივთმტკიცების გამოკვლევისთანავე დაყენებულ 
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შუამდგომლობას მისი დაუშვებლობის შესახებ, სასამართლო არ უპასუხებს მაშინვე და  

შეაფასებს განაჩენში.  

 

ბუნებრივია, არსებით სხდომაზე მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხის საერთოდ 

განუხილველობას სჯობს ვითარება, როცა მოსამართლეები საბოლოოდ მაინც აფასებენ 

მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხს განაჩენში. თუმცა, ამგვარი პრაქტიკა დამატებით 

სირთულეებს წარმოშობს მხარეთათვის, კერძოდ კი: 

ა) საქმეში, რომელსაც იხილავს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, არსებით სხდომაზე 

მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობის საკითხის განუხილველობა ზრდის რისკებს, რომ 

მსაჯულები ვერდიქტის გამოტანის დროს იხელმძღვანელებენ ისეთი მტკიცებულებითაც, 

რაც არ იყო დასაშვები; 

ბ) მხარეები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, არსებით სხდომაზე, მტკიცებულების 

გამოკვლევისთანავე, მიიღონ სასამართლოს პასუხი მათ დასაშვებობაზე და მხოლოდ 

განაჩენის დასაბუთების შემდგომ იგებენ პასუხს ამ საკითხზე. ამ ვითარების გამო, მხარეები 

იძულებულნი არიან, გასწიონ ძალისხმევა საქმის არსებითი განხილვის მიმდინარეობისას და 

დასკვნით სიტყვებში ისეთი მტკიცებულებების გაანალიზებაზე (რამეთუ წინასწარ არ იციან 

დაუშვებლად ცნობს თუ არა მას მოსამართლე განაჩენში), რომელსაც საბოლოოდ 

სასამართლო დაუშვებლად ცნობს. ბუნებრივია, მტკიცებულების გამოკვლევისთანავე 

დაუშვებლად ცნობის შემთხვევაში, მხარეები მათზე ძალისხმევას აღარ გასწევენ. ამას 

უდავოდ აქვს გარკვეული პრაქტიკული მნიშვნელობა როგორც ბრალდების, ისე დაცვის 

მხარისათვის. 

 

სსსკ–ის ნორმები, იძლეოდა შესაძლებლობას სასამართლო პრაქტიკა მიმართულიყო  

დაუშვებლობის შესახებ შუამდგომლობების არსებით სხდომაზე, მტკიცებულების 

გამოკვლევისთანავე განხილვის სასარგებლოდ. თუ მტკიცებულების გამოკვლევის პროცესში 

გამოვლინდებოდა მათი არსებითი დარღვევით (ან დაუშვებლობის ცნობის სახვა 

საფუძვლით) მოპოვება, მხარის შუამდგომლობით სასამართლო გადაწყვეტდა ასეთი 

მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხს. როგორც აღვნიშნეთ, მხარეთა ინტერესებისათვის 

ასეთი მიდგომა უფრო მიზანშეწონილი იქნებოდა არსებულ პრაქტიკასთან შედარებით. 

ამჟამად, ამ პრაქტიკის შეცვლა შესაძლებელია საკანონმდებლო ცვლილებით სსსკ–ის 239–ე 

მუხლში, რომელიც საქმის არსებით სხდომაზე შუამდგომლობის დაყენების და გადაწყვეტის 

წესს ეხება. კერძოდ, შესაძლებელია, ამ მუხლში განხორციელდეს დამატება, რომლითაც 

სასამართლო ასევე განიხილავს მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხს, თუ არსებით 

სხდომაზე მტკიცებულების გამოკვლევის შემდეგ მხარე დააყენებს დასაბუთებულ 

შუამდგომლობას მისი დაუშვებლობის შესახებ. იმისათვის, რომ არიდებულ იქნას მხარეების 

მიერ ამ უფლების ბოროტად გამოყენება და პროცესის არაგონივრული გაჭიანურება, 

შეიძლება დაწესდეს მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ ერთიანი შუამდგომლობის 

დაყენების შესაძლებლობა, მხარეთა მიერ მტკიცებულებათა გამოკვლევის დასრულების  

შემდეგ. 
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9.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ–ის 239–ე მუხლში განისაზღვროს შესაძლებლობა, რათა მხარეებმა მტკიცებულებათა 

გამოკვლევის დასრულების შემდეგ დააყენონ ერთიანი შუამდგომლობა მტკიცებულებათა 

დაუშვებლობის შესახებ. ასეთი დამატება სსსკ–ში, მხარეებს მისცემდა შესაძლებლობას აღარ 

გაეწიათ ძალისხმევა დაუშვებელი მტკიცებულებების ირგვლივ დასკვნით სიტყვებში; ასევე, 

შეამცირებდა რისკებს, ნაფიცმა მსაჯულებმა (იმ საქმეებში, რომლებსაც განიხილავს ნაფიც 

მსაჯულთა სასამართლო) გადაწყვეტილება მიიღონ დაუშვებელი მტკიცებულების 

საფუძველზე. 

 

 

10. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ შუამდგომლობის დაცვის მხარისთვის 

გადაცემა 

 

10.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

საქართველოს სსსკ–ის 83–ე მუხლის მე–8 ნაწილის თანახმად, „ბრალდებულის 

სასამართლოში პირველ წარდგენამდე მხარეები ვალდებული არიან მისცენ ერთმანეთს იმ 

ინფორმაციისა და მტკიცებულების გაცნობის შესაძლებლობა, რომელთა სასამართლოში 

წარდგენასაც ისინი აპირებენ, ასევე გადასცენ წერილობითი მტკიცებულებების ასლები“.  

 

აღნიშნული მუხლი ან სხვა რომელიმე ნორმა პირდაპირ  არ ადგენს, რომ ბრალდების მხარე 

ვალდებულია დაცვის მხარეს გადასცეს აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის შუამდგომლობა. 

 

10.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება 

  

მიუხედავად იმისა, რომ აშკარაა, აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის შუამდგომლობა ერთ–

ერთი მთავარი დოკუმენტია, რაც დაცვის მხარეს უნდა გადაეცეს აღკვეთის ღონისძიების 

შეფარდების სხდომაზე დაცვის პოზიციების სათანადოდ მოსამზადებლად, პრაქტიკა 

არაერთგვაროვანია. უმრავლეს შემთხვევებში, ბრალდების მხარე, დაცვის მხარეს გადასცემს 

მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და არა უშუალოდ შუამდგომლობას 

აღკვეთის ღონისძიების შესახებ. არის შემთხვევები, როცა დაცვის მხარე მხოლოდ 

სასამართლოზე იგებს შუამდგომლობის შინაარსს, აღკვეთის რომელი ღონისძიება ან გირაოს 

რა კონკრეტული ოდენობაა მოთხოვნილი და ა.შ. ხშირად, პროცესის დაწყებამდე, 

ბრალდების მხარე მხოლოდ ზეპირ ინფორმაციას აწვდის დაცვის მხარეს შუამდგომლობით 

მოთხოვნილი აღკვეთის ღონისძიების სახის ან ოდენობის შესახებ (გირაოს შემთხვევაში). 

ჩვენ მიერ გამოკვლეულ არცერთ შემთხვევაში ბრალდების მხარეს დაცვის მხარისთვის 

წინასწარ არ მიუწოდებია ზეპირი თუ წერილობითი ინფორმაცია შუამდგომლობის 
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დასაბუთებისა და კონკრეტული არგუმენტების შესახებ. ბრალდების მხარის არგუმენტაცია 

ცნობილი ხდებოდა დაცვის მხარისთვის უშუალოდ სასამართლო სხდომაზე. 

 

შუამდგომლობის მიღების შემდეგ, სასამართლო, მოთხოვნის შემთხვევაში, დაცვის მხარეს 

აძლევს შესაძლებლობას სხდომის დაწყებამდე გაეცნოს მას. თუმცა, რამდენადაც, აღკვეთის 

ღონისძიების საკითხის განხილვა ძალიან ზუსტი და შემჭიდროებული ვადებით არის 

შემოფარგლული, ხშირ შემთხვევაში, სასამართლოში შუამდგომლობის წინასწარ გაცნობის 

შესაძლებლობის მინიჭების შემდეგაც კი, დაცვის მხარეს არ აქვს საკმარისი დრო სათანადოდ 

მოემზადოს და უპასუხოს ბრალდების მხარის მიერ შუამდგომლობაში მითითებულ 

არგუმენტებს. ბუნებრივია, ასეთი ვითარება ზიანს აყენებს მხარეთა თანასწორობისა და 

შეჯიბრებითობის პრინციპს.  

 

მოცემული ვითარება გამოწვეულია საქართველოს სსსკ–ის ნორმის ვიწრო ინტერპრეტაციით, 

რადგან, როგორც ჩანს, ბრალდების მხარე სსსკ–ის 83–ე მუხლის მე–8 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვალდებულებაში ინფორმაციასა და მტკიცებულებათა გადაცემის 

შესახებ, მოიაზრებს მხოლოდ უშუალოდ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და არა 

აღკევთის ღონისძიების გამოყენების შუამდგომლობას. ამიტომ, მიზანშეწონილი იქნება სსსკ–

ის ნორმის დაზუსტება, რომლითაც ბრალდების მხარე, ზუსტი საკანონმდებლო 

ფორმულირების საფუძველზე, გახდება ვალდებული  აღკვეთის ღონისძიების საკითხის 

განხილვამდე დაცვის მხარეს გადასცეს სასამართლოში წარსადგენი შუამდგომლობა. 

 

 

10.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ–ის 83–ე მუხლის მე–8 ნაწილი დაზუსტდეს და მასში განისაზღვროს ბრალდების მხარის 

ვალდებულება აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის შესახებ სასამართლოსთვის წარსადგენი 

შუამდგომლობა გადასცეს დაცვის მხარეს. 

 

 

11. დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა 

 

11.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის მე–3 მუხლის მე–5 ნაწილის თანახმად დაზარალებული არ არის სისხლის 

სამართლის პროცესის მხარე. 

 

სსსკ–ს მე–7 თავი განსაზღვრავს დაზარალებულის ცნებას და უფლებრივ სტატუსს სისხლის 

სამართლის პროცესში. 
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სსსკ–ს 57–ე და 58–ე მუხლები წარმოადგენენ დაზარალებულის კონკრეტული  უფლებების 

ჩამონათვალს.  

11.2.  საკითხის ანალიზი და შეფასება 

 

დაზარალებულს სსსკ–ით მინიჭებული აქვს ძირითადად მხოლოდ ე.წ. „ინფორმაციული“ 

ხასიათის უფლებები. მას უფლება აქვს იცოდეს, რაში ედება ბრალი ბრალდებულს, გაეცნოს 

საქმის მასალებს, იცოდეს სასამართლო სხდომის თარიღები, მიიღოს ინფორმაცია საკუთარი 

უფლებების შესახებ და სხვ. ამასთან, საქმის სრული მასალის გაცნობის უფლება 

დაზარალებულს მიენიჭა 2014 წლის ივლისიდან. სსსკ–ის 57–ე მუხლის პირველი ნაწილის 

„კ“ ქვეპუნქტის თანახმად დაზარალებულს უფლება აქვს „წინასასამართლო სხდომის 

გამართვამდე არაუგვიანეს 10 დღისა გაეცნოს სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.“  

 

თუმცა, საქმის მასალების გაცნობის გარდა, დაზარლებულს არ აქვს საპროცესო ნორმით 

დადგენილი მექანიზმი, წარადგინოს საკუთარი პოზიცია და მოითხოვოს მასზე 

დასაბუთებული პასუხი. მას არ აქვს პროცესუალური უფლება პროკურორს/გამოძიების 

ორგანოს წარუდგინოს შუამდგომლობა ქმედების კვალიფიკაციის შეცვლის, დამატებითი 

მტკიცებულების მოპოვების, გამოძიების სხვა ხარვეზის გამოსწორების ან სხვა საკითხის 

შესახებ. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ბრალდების მხარე  უსმენს დაზარალებულის 

პოზიციას და ზოგიერთ შემთხვევაში ითვალისწინებს კიდეც მის მოსაზრებას ამთუიმ 

საპროცესო მოქმედების ჩატარების შესახებ. თუმცა, ეს ხორციელდება არა სსსკ–ით 

დადგენილი ფორმატით – დაზარალებულის შუამდგომლობის დაკმაყოფილების გზით, 

არამედ დამკვიდრებული პრაქტიკით, დაზარალებულის პოზიციაზე ოფიციალური პასუხის 

გაცემის გარეშე. როცა ბრალდების მხარე არ ითვალისწინებს დაზარალებულის პოზიციას, 

მას არ აქვს ვალდებულება წერილობითი დასაბუთებული პასუხი გასცეს დაზარალებულის 

პოზიციას. 

 

გამოძიების ობიექტურად, ყოველმხრივ და სრულად ჩატარების ვალდებულება დადგენილია 

სსსკ–ის 37–ე მუხლის მე–2 ნაწილით. 

 

ფილიპ ლიჩი, თავის ნაშრომში – როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს, როდესაც მსჯელობს კონვენციის მე–2 მუხლით (სიცოცხლის უფლება) 

გარანტირებული უფლების დარღვევის შემთხვევებში გამოძიების არასრულყოფილების 

საკითხებზე. იგი ჩამოთვლის ევროპული სასამართლოს დასკვნების მაგალითებს თუ რა 

შემთხვევები ითვლება არაადეკვატურად სისხლისსამართლებრივი გამოძიების პროცესის 

კონკრეტული ასპექტების შეფასებისას. ავტორს მოყვანილი ჰყავს საკმაოდ დეტალური 

ჩამონათვალი  გამოძიების ხარვეზებისა, რაც ჩაითვალა კონვენციის მე–2 მუხლის 

(სიცოცხლის უფლება) დარღვევად. ეს დარღვევები ეხება გამოძიების ორგანოების  

უმოქმედობას და შეცდომებს  შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს; უმოქმედობას 
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და ხარვეზებს გვამის შემოწმების და აუტოფსიის ჩასატარებლად; მოწმეებთან 

დაკავშირებით, მათ შორის მათ ჩვენებეში არსებული წინააღმდეგობის აღმოსაფხვრელად; 

მოკლე და ზერელე გამოძიებას და სხვა. ავტორს მოჰყავას ევროპული სასამართლოს 

ათეულობით პრეცედენტი, სადაც დადგენილია გამოძიების ხარვეზებით წარმოების შესახებ. 

დეტალურად ეს საკითხები შეიძლება იხილოთ დასახელებულ ნაშრომში.45  

 

ასევე ეფექტიანი გამოძიება რელევანტურია ევროპული კონვენციის მე–3 მუხლის (წამების 

აკრძალვა) კონტექსტშიც. „მე-3 მუხლი სახელმწიფოებს აგრეთვე აკისრებს ვალდებულებას 

ჩაატარონ ეფექტიანი ოფიციალური გამოძიება, როდესაც არსებობს სერიოზული, 

არასათანადო მოპყრობის შესახებ ბრალდებები. გამოძიებას უნდა ჰქონდეს უნარი 

პასუხისმგებელი პირების იდენტიფიცირებისა და დასჯისა. გამოძიება უნდა იყოს 

დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი, უნდა ხორციელდებოდეს საზოგადოებრივი 

ზედამხედველობით და ხელისუფლების ორგანოები უნდა მოქმედებდნენ დაკვირვებულად 

და დროულად“.46  

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ვფიქრობთ, თვალსაჩინოა, გამოძიების პროცესის ხარისხიანად 

წარმართვის მნიშვნელობა და ის რისკები, რაც ახლავს ხარვეზებს გამოძიებაში. გამოძიების 

პროცესში დაზარალებულის/მისი ადვოკატის უფრო აქტიური ჩართვა შეამცირებდა ასეთ 

რისკებს. 

 

ვფიქრობთ, მიზანშეწონილი იქნება თუ დაზარალებულს მიეცემა საპროცესო უფლება 

გამოძიების სტადიაზე, წინასასამართლო სხდომის გამართვამდე, ნებისმიერ საკითხზე 

წარადგინოს შუამდგომლობა, რომელზეც პასუხი უნდა იყოს დასაბუთებული და გაცემული 

სსსკ–ით დადგენილ ვადებში. ასევე, შუამდგომლობაზე უარის გასაჩივრება შესაძლებელი 

უნდა იყოს ზემდგომ პროკურორთან. დაზარალებულის უფლებების უზრუნველსაყოფად 

მნიშვნელოვანი იქნებოდა დაზარალებულის ადვოკატის ინსტიტუტის დაფუძნება.  

 

უფლებრივი სტატუსის ამგვარი ცვლილება  შესაძლებლობას მისცემს დაზარალებულს, 

აქტიურად ჩაერთოს გამოძიების პროცესში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მისი 

ინტერესების უფრო ეფექტური დაცვა. ეს, ერთი მხრივ, არ გამოიწვევდა სისხლის სამართლის 

პროცესის სისტემის გადასინჯვას, თუმცა, მეორეს მხრივ, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებდა 

დაზარალებულის გამოძიების პროცესში ჩართულობას და შეამცირებდა ხარვეზებს 

გამოძიების მიმდინარეობისას. 

                                                           
45

 ფილიპ ლიჩი – როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თბილისი 2013, 

http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf, პარაგრაფი 6.56 – 6.63. 
46

 ფილიპ ლიჩი – როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, თბილისი 2013. 

http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf, პარაგრაფი 6.78. 

http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf
http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf
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11.3.   რეკომენდაცია 

 

მიზანშეწონილია, სსსკ–ით დადგენილი დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობის 

გაფართოება და მისთვის შუამდგომლობის წარდგენის უფლების მინიჭება. ასევე,  

შუამდგომლობაზე  უარის შემთხვევაში, დაზარალებულს მიეცეს შესაძლებლობა 

გაასაჩივროს აღნიშნული უარი ზემდგომ პროკურორთან. დაზარალებულის უფლებების 

უკეთ დაცვის მიზნით დაფუძნდეს დაზარალებულის ადვოკატის ინსტიტუტი. 

 

12.     გამოძიების სრულად, ობიექტურად და ყოველმხრივ წარმოება 

12.1.  საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 37–ე მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, გამომძიებელი ვალდებულია გამოძიება 

აწარმოოს ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად. 

სსსკ–ის მე–9 მუხლის მე–2 ნაწილის თანახმად, „მხარეს უფლება აქვს, ამ კოდექსით 

დადგენილი წესით დააყენოს შუამდგომლობა, მოიპოვოს, სასამართლოს მეშვეობით 

გამოითხოვოს, წარადგინოს და გამოიკვლიოს ყველა შესაბამისი მტკიცებულება.“ 

სსსკ–ის 83–ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, „სისხლის სამართლის პროცესის 

ნებისმიერ სტადიაზე დაცვის მხარის მოთხოვნა ბრალდების მხარის იმ ინფორმაციის 

გაცნობის თაობაზე, რომლის მტკიცებულებად სასამართლოში წარდგენასაც ბრალდების 

მხარე აპირებს, დაუყოვნებლივ უნდა დაკმაყოფილდეს. ბრალდების მხარე ასევე 

ვალდებულია ამ ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დაცვის მხარეს გადასცეს მის 

ხელთ არსებული გამამართლებელი მტკიცებულებები.“ 

12.2.  საკითხის ანალიზი და შეფასება 

სსსკ–ის მე–9 მუხლი დაცვისა და ბრალდების მხარეებს ანიჭებს უფლებას,  მოიპოვონ, 

წარადგინონ და გამოიკვლიონ მტკიცებულებები. 37–ე მუხლი კი ითვალისწინებს 

გამომძიებლის (რომელიც ბრალდების მხარეს წარმოადგენს) ვალდებულებას, გამოძიება 

აწარმოოს ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად. შესაბამისად, არსებობს გარკვეული 

წინააღმდეგობა ამ დებულებათა შორის: თუ ერთი უფლებას ანიჭებს ბრალდების მხარეს, 

მოიპოვოს  მტკიცებულება საკუთარი შეხედულებით, მეორე ნორმით, გამოძიებას ცხადად 

ეკისრება ვალდებულება, მოიპოვოს ყველა ის მტკიცებულება, რაც საქმის გარემოებათა 

სრული და ობიექტური გამოძიებისთვისაა საჭირო. 

 

სსსკ–ის 83–ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, ბრალდების მხარე უფლებამოსილია, 

საქმის მასალების გადაცემის წინ გარკვეული შერჩევა აწარმოოს და გადასცეს დაცვის მხარეს 

არა ყველა, არამედ მხოლოდ ის მტკიცებულებები, რომელთა წარდგენასაც სასამართლოში 
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აპირებს. თუმცა, ეს ნორმა არ გულისხმობს ბრალდების მხარის უფლებას, არ გადასცეს 

დაცვის მხარეს მის ხელთ არსებული გამამართლებელი მტკიცებულები. უფრო მეტიც,  

გამამართლებელი მტკიცებულების გადაცემის სპეციალური ვალდებულება მითითებულია 

სსსკ–ის 83–ე მუხლში. სსსკ–ის მე–9 და 83–ე მუხლების წინააღმდეგობრივმა ფორმულირებამ 

საფუძველი მოუმზადა მოსაზრებას, რომ ბრალდების მხარეს უფლება აქვს თავისი 

შეხედულებისამებრ მოიპოვოს მტკიცებულებები და სასამართლოში წარადგინოს მხოლოდ 

ის მტკიცებულება, რაც ბრალდების მხარისთვის იქნება სასარგებლო. ეს მცდარი 

დამოკიდებულებაა და იმთავითვე ეწინააღმდეგება ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა როლს 

სისხლის სამართლის პროცესში. ამ საკითხის ანალიზისთვის, მნიშვნელოვანია საქართველოს 

სასამართლოთა პრაქტიკის მიმოხილვა. 

12.2.1.  სასამართლო პრაქტიკა 

საქართველოს სასამართლოთა პრაქტიკა ამ საკითხზე არაერთგვაროვანია. თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს ერთ–ერთ განაჩენში47 აღნიშნულია შემდეგი:  

„რაც შეეხება სააპელაციო საჩივარში გამოთქმულ მოსაზრებებს – რატომ არ ჩაატარა 

გამოძიებამ ზ.მ–ს საცხოვრებელ სახლში ჩხრეკა, რატომ არ დანიშნა დაქტილოსკოპიური 

ექსპერტიზა ხელყუმბარაზე და მიკრონაწილაკების ექსპერტიზა და მისი შედარება 

ქურთუკის ნაწილაკებთან, სასამართლო პალატა კვლავ აცხადებს, რომ მტკიცებულებათა 

მოპოვება მხარეთა პრეროგატივაა, მხარეები თავიანთი შეხედულებისამებრ მოიპოვებენ და 

წარადგენენ მტკიცებულებებს. ვერავინ დაავალდებულებს მხარეს მოიპოვოს ან არ მოიპოვოს 

ესა თუ ის მტკიცებულება, შესაბამისად ვერავინ აუკრძალავს მხარეს კანონით 

გათვალისწინებული საფუძვლით ამა თუ იმ მტკიცებულების მოპოვებას.“ 

ამდენად, მოსამართლეს მიაჩნია, რომ მტკიცებულების მოპოვება არის მხარეების, მათ შორის 

ბრალდების მხარის უფლება, რომელსაც ის ახორციელებს შეუზღუდავად, თავისი 

შეხედულებისამებრ. 

აღნიშნულისგან განსხვავებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენში48 

მითითებულია; 

 „სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოცემულ საქმეზე გამოძიება ჩატარდა ზერელედ და 

არაეფექტურად, რამდენადაც გამოძიება შემოიფარგლა მხოლოდ პირად ჩხრეკასა და 

დაკავებაში მონაწილე პოლიციელთა ჩვენებით და არავითარი ყურადღება არ მიაქცია 

გამოძიების საწყის ეტაპზევე გამოთქმულ პრეტენზიებს, რაზეც დაცვის მხარე 

მიუთითებდა...“   

                                                           
47

 განაჩენი განთავსებულია სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკის საიტზე – http://library.court.ge 

http://library.court.ge/judgements/30362014-06-18.pdf 
48

 განაჩენი მოწოდებულ იქნა კვლევის წარმოების პროცესში თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 

დაშტრიხული სახით. 

http://library.court.ge/
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შემდეგ, სასამართლო ჩამოთვლის იმ მნიშვნელოვან გარემოებებს, რაც გამოძიებამ 

სათანადოდ არ შეისწავლა. აქვე, სასამართლომ ასევე დაასკვნა, რომ „ბრალდებულის მიერ 

გამოთქმული ვერსიის გადამოწმება ერთობ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ნებისმიერ 

საქმეში.“ ამ საქმეში, ბრალდებული ითხოვდა, მისი დაკავების მიმდებარე ტერიტორიიდან 

ვიდეო–სათვალთვალო კამერების ჩანაწერების ამოღებასა და დათვალიერებას. მოსამართლემ 

მიიჩნია, რომ გამოძიებას უნდა ამოეღო ეს მტკიცებულებები, ბრალდებულის ვერსიის 

გადამოწმების მიზნით. მოსამართლის აზრით, გამოძიებას „ჰქონდა ობიექტური 

შესაძლებლობა მოეპოვებინა დამატებითი მტკიცებულებები აღნიშნული გარემოებების 

გასარკვევად და ამ მხრივ გამოეჩინა ჯანსაღი ინტერესი საქმეზე ჭეშმარიტების 

დადგენისთვის, რამდენადაც გამოძიება მაშინ ითვლება სრულყოფილად ჩატარებულად, 

როცა გამოძიების პროცესში სათანადოთაა გადამოწმებული ყველა ის საყურადღებო ვერსია, 

რაც ამ პროცესში წარმოიშვება (მათ შორის ბრალდებულის მხრიდან) და რაც მოცემულ 

შემთხვევაში არ გაკეთებულა.“ აღნიშნული და სხვა დარღვევების გამო დადგა 

გამამართლებელი განაჩენი. ამდენად, თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

აუცილებელია საქმის გარემოებათა სრულყოფილი გამოძიება და ბრალდებულის ვერსიების 

გადამოწმება ბრალდების მხარის მიერ. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოცემული დასაბუთება საფუძვლიანია. სრული, 

ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიების წარმოება ბრალდების მხარის ვალდებულებაა. 

ასეთი ვალდებულების გარეშე არსებითად დაირღვეოდა ბრალდების მხარის როლი სისხლის 

სამართლის პროცესში და სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები მნიშვნელოვნად 

შეილახებოდა.  

სამართლიანი სასამართლოს უფლების განვითარება (რომლის ქვაკუთხედია მხარეთა 

თანასწორობა და შეჯიბრებითობა) მიზნად ისახავდა ბრალდებულის რიგი საპროცესო 

უფლებებით უზრუნველყოფას, რომელთა გარეშეც, სახელმწიფოს (ბრალდების მხარის) 

რესურსებისა და უპირატესობების გათვალისწინებით, სისხლის სამართლის პროცესი 

იქნებოდა უსამართლო. ბრალდებულის უფლებები ის ინსტრუმენტია, რომლის 

გამოყენებითაც ხდება ბრალდების მხარის შესაძლებლობების დაბალანსება. თუმცა, მხარეთა 

ბოლომდე გათანაბრება შეუძლებელია, იმდენად დიდია სახელმწიფოს ფინანსური თუ სხვა 

შესაძლებლობები. ამ ვითარებაში, სსსკ–ის ნორმის განმარტება იმგვარად, რომ ბრალდების 

მხარე უფლებამოსილია მოიპოვოს მტკიცებულება თავისი შეხედულებისამებრ და არა 

ობიექტური, სრულყოფილი გამოძიების ინტერესებისათვის, მხარეთა უთანასწორობას 

არსებითად გააღრმავებდა. 

აღსანიშნავია, რომ ევროპულმა სასამართლომ ერთ–ერთ საქმეში ევროპული კონვენციის მე–6 

მუხლის დარღვევად მიიჩნია გამოძიების მიერ დაშვებული ხარვეზების გამოუსწორებლობა. 



54 

 

„ადვოკატის დახმარება, ისევე როგორც მომდევნო პროცესის შეჯიბრებითი ხასიათი ვერ 

აღმოფხვრიდა იმ ხარვეზებს, რაც გამოძიების პროცესში იქნა დაშვებული.“49  

სრულყოფილი, ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების ვალდებულების 

ერთმნიშვნელოვანი დადგენა და განმარტება სხვა ასპექტის გამოც არის აუცილებელი. 

მოცემულ კვლევაში დაზარალებულის უფლებათა ანალიზისას, წარმოდგენილ იქნა 

ევროპული სასამართლოს შეფასებები, თუ რა შემთხვევები ითვლება ხარვეზად 

სისხლისსამართლებრივი გამოძიების პროცესის ფარგლებში. ასეთი ხარვეზების 

შემთხვევებში, ევროპული სასამართლო თვლის, რომ დაირღვა ევროპული კონვენციის მე–2 

(სიცოცხლის უფლება) ან მე–3 (წამების აკრძალვა) მუხლებით გარანტირებული უფლებები, 

რამდენადაც სახელმწიფოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება ობიექტურად და 

სრულყოფილად გამოიძიოს ევროპული კონვენციის მე–2 და მე–3 მუხლთან დაკავშირებული 

დანაშაულები. გამოძიებისას ბრალდების მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვების 

პროცესის მხოლოდ ბრალდების მხარის შეხედულებისამებრ განხორციელების 

სასარგებლოდ განმარტება და არა სრული, ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიების 

ვალდებულების დადგენა, წინააღმდეგობაში მოვიდოდა ევროპული სასამართლოს 

პრეცედენტულ სამართალთან50, განსაკუთრებით კი, მე–2 და მე–3 მუხლებით 

გათვალისწინებული საკითხების ეფექტური და სრულყოფილი გამოძიების მოთხოვნებთან. 

შესაბამისად, სსსკ–ის მე–9 მუხლში მითითებული ჩანაწერი, რომ მტკიცებულების მოპოვება, 

წარდგენა და გამოკვლევა მხარის უფლებაა, არ შეიძლება გაგებულ იქნას გამოძიების 

ობიექტურად და სრულყოფილად წარმოების ვალდებულების საწინააღმდეგოდ. სსსკ–ის 83–

ე მუხლის პირველი ნაწილის დაშვებაც, რომ ბრალდების მხარეს შეუძლია დაცვის მხარეს არ 

გადასცეს ის მტკიცებულებები, რომელთა სასამართლოში წარდგენასაც არ აპირებს, არ უნდა 

განიმარტოს იმგვარად, რომ ბრალდების მხარეს უფლება აქვს არ გადასცეს დაცვის მხარეს ან 

არ წარადგინოს სასამართლოში საქმის სრულყოფილი და ობიექტური შეფასებისთვის 

აუცილებელი მტკიცებულებები. ბუნდოვანებას ამძაფრებს სსსკ–ის 83–ე მუხლის პირველი 

ნაწილის ბოლო წინადადებაც, რომლის საფუძველზეც ბრალდების მხარე ვალდებულია 

დაცვის მხარეს გადასცეს გამამართლებელი მტკიცებულება. მოიაზრება, რომ ამ 

მტკიცებულების გადაცემის შემდეგ სისხლისსამართლებრივი დევნა კვლავაც შეიძლება 

გაგრძელდეს. ამდენად, ჩნდება ლოგიკური კითხვა, გამამართლებელი მტკიცებულების 

მოპოვების შემთხვევაში, თავისი ინიციატივით რატომ არ უნდა წყვეტდეს 

სიხლისსამართლებრივ დევნას ბრალდების მხარე. 

                                                           
49

 ლასკა და ლიკა (laska and Lika v. Albania), no 12315/04, 17605/04, ECHR,20 ივლისი 2010, პარაგრაფი 68. 
50

 ზენგინი თურქეთის წინააღმდეგ(Zengin v. Turkey), no 46928/99, 28.10.04; გული თურქეთის 

წინააღმდეგ (Gul v. Turkey), no 22676/93, 14.12.00; ესტამიროვი რუსეთის წინააღმდეგ (Estamirov v. 

Russia) no 60272/00, 12.10.06; რამსაჰაი და სხვები ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Ramsahai and others v. 

Netherlands) no 52391/99, 15.05.07; მაკარაცისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Makaratzis v. Greece) no 

50385/99, 20.12.04 და სხვ. 
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მიუხედავად იმისა, რომ სსსკ–ის 37–ე მუხლის მე–2 ნაწილი სრული, ობიექტური და 

ყოველმხრივი გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას ნათლად ადგენს, არაერთგვაროვანი 

ინტერპრეტაციის თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია ცვლილებები სსსკ–ის მე–9 და 83–ე 

მუხლებში. აღნიშნული გამორიცხავდა იმ წინააღმდეგობრივ განმარტებებს, რაც დღეს 

არსებობს  სრული, ობიექტური და ყოველმხრივი გამოძიების საკითხზე.  

12.3.  რეკომენდაცია 

მნიშვნელოვანია, სსსკ–ში შევიდეს ცვლილებები, რაც განამტკიცებდა ბრალდების მხარის 

გამოძიების (მათ შორის მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესის) ყოველმხრივ, სრულად და 

ობიექტურად განხორციელების ვალდებულებას და გამორიცხავდა ამ საკითხის 

წინააღმდეგობრივ განმარტებას. სსსკ–ის მე–9 მუხლს შესაძლოა დაემატოს მესამე ნაწილი, 

სადაც დადგინდება ბრალდების მხარის აღნიშნული ვალდებულება. ხოლო, 83–ე მუხლის 

პირველ ნაწილში განისაზღვროს დაცვის მხარისათვის ყველა იმ მტკიცებულების გადაცემის 

აუცილებლობის შესახებ, რაც საქმის ყოველმხრივი, ობიექტური და სრული შეფასებისთვის 

არის აუცილებელი. 

 

 

13.   აღკვეთის ღონისძიების სახით – დაპატიმრების გადასინჯვის შესაძლებლობა 

 

13.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 207 მუხლის თანახმად, დაცვის მხარეს უფლება აქვს გაასაჩივროს პირველი 

ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ 

სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიაში. 

„საჩივარში უნდა აღინიშნოს, რა მოთხოვნები დაირღვა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 

მიღებისას და რით გამოიხატა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დებულებათა მცდარობა. 

აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებულ საჩივარში შესაძლოა ასევე მიეთითოს, რა 

არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხები და მტკიცებულებები არ გამოიკვლია პირველი 

ინსტანციის სასამართლომ, რომლებსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის აღკვეთის 

ღონისძიების შეფარდების მართლზომიერებაზე“ (სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილი). 

 

„სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის მოსამართლე საჩივარს განიხილავს 

ერთპიროვნულად, ამ კოდექსის 206-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული წესით, 

მისი შეტანიდან არა უგვიანეს 72 საათისა. მოსამართლე ზეპირი მოსმენის გარეშე წყვეტს 

აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებული საჩივრის დასაშვებობის საკითხს, კერძოდ, 

აკმაყოფილებს თუ არა საჩივარი ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების მოთხოვნებს, 

ამასთანავე, განიხილა თუ არა პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად იგივე 

საკითხები ან გამოიკვლია თუ არა მან არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, 
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რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების 

მართლზომიერებაზე. საჩივრის დასაშვებობის თაობაზე მოსამართლეს გამოაქვს 

განჩინება“(სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–4 ნაწილი). 

 

გარდა აღნიშნული ნორმისა, დაპატიმრების გადასინჯვის შესაძლებლობა სსსკ–ით 

შესაძლებელია მოხდეს მოგვიანებითაც. კერძოდ: 

სსსკ–ის 206–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად „აღკვეთის ღონისძიების საკითხის 

განხილვა შესაძლებელია ასევე წინასასამართლო სხდომაზე და საქმის არსებითი 

განხილვისას.“ სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8–9 ნაწილების თანახმად კი, „მხარე 

უფლებამოსილია ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის 

ან გაუქმების შესახებ შუამდგომლობით მიმართოს მაგისტრატ მოსამართლეს გამოძიების 

ადგილის მიხედვით. შუამდგომლობაში უნდა აღინიშნოს, რა ახალი გარემოებები 

გამოვლინდა, რომლებიც არ იყო ცნობილი აღკვეთის ღონისძიების შერჩევისას, და უნდა 

დაერთოს შესაბამისი მტკიცებულებანი (მასალები) ამ ახალ გარემოებათა შესახებ. 

 

სასამართლო ამ მუხლის მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული შუამდგომლობის წარდგენიდან 

24 საათში, ზეპირი მოსმენის გარეშე წყვეტს შუამდგომლობის დასაშვებობის საკითხს, 

კერძოდ, აკმაყოფილებს თუ არა შუამდგომლობა ამ ნაწილის მოთხოვნებს, ამასთანავე, 

განიხილა თუ არა სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები აღკვეთის ღონისძიების 

შეფარდებისას ან გამოიკვლია თუ არა მან აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა პირისათვის 

აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მართლზომიერებაზე. შუამდგომლობის დასაშვებობის 

თაობაზე მოსამართლეს გამოაქვს განჩინება. შუამდგომლობის დასაშვებად ცნობის 

შემთხვევაში სასამართლო ატარებს ზეპირ მოსმენას ამ კოდექსით დადგენილ ვადაში და 

დადგენილი წესით.“ 

 

სსსკ–ის 208–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად „წინასასამართლო სხდომა უნდა გაიმართოს 

პირის დაკავებიდან ან ბრალდებულად ცნობიდან (თუ ის არ დაუკავებიათ) არა უგვიანეს 60 

დღისა. მხარეს უფლება აქვს, სასამართლოს მიმართოს დასაბუთებული შუამდგომლობით 

აღნიშნული ვადის გონივრულ ვადამდე გაგრძელების ან შემცირების შესახებ, რის 

თაობაზედაც უნდა აცნობოს მეორე მხარეს. მეორე მხარე უფლებამოსილია საკუთარი 

მოსაზრებები წერილობით წარუდგინოს სასამართლოს შუამდგომლობის წარდგენიდან 3 

დღის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ სასამართლო შუამდგომლობას განიხილავს ზეპირი 

მოსმენის გარეშე. მიღებული გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.“ 

 

13.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

13.2.1. დაპატიმრების შეფარდების განჩინების გასაჩივრება სააპელაციო სასამართლოში 
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პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილსა და მე–4 ნაწილს 

შორის არის წინააღმდეგობა. მე–2 ნაწილის მიხედვით, საჩივარში, შესაძლოა ასევე 

მიეთითოს, რა არსებითი ხასიათის მტკიცებულებები არ გამოიკვლია სასამართლომ, მაშინ 

როდესაც, მე–4 ნაწილის თანახმად, მოსამართლე, ზეპირი მოსმენით საქმის დასაშვებად 

ცნობის საკითხის განხილვისას, ნორმის იმპერატიული მოთხოვნით, აფასებს რა არსებითი 

ხასიათის მტკიცებულება და საკითხი არ გამოიკვლია პირველი ინსტანციის სასამართლომ. 

შესაბამისად, საჩივრის დასაშვებად ცნობისთვის არ არის საკმარისი მხოლოდ 

გადაწყვეტილების დებულებათა მცდარობის დასაბუთება 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილის 

საფუძველზე, არამედ ჩნდება დამატებითი მოთხოვნა – მხარემ მიუთითოს „განიხილა თუ 

არა პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები ან გამოიკვლია თუ არა 

მან არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რომელსაც შეეძლო ზეგავლენა მოეხდინა 

პირისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების მართლზომიერებაზე.“ დასახელებული 

ნაწილი (207–ე მუხლის მე– 4) მე–2 ნაწილისგან განსხვავებით აქცენტს აკეთებს ფორმალურ 

მხარეზე, რომელიც მე–2 ნაწილის რეგულირებით არასავალდებულო კომპონენტია და 

შესაძლოა, ასევე მიეთითოს. ამდენად, დასახელებული საკანონმდებლო ხარვეზი ტოვებს 

შესაძლებლობას, არ მოხდეს  დაპატიმრების გადაწყვეტილებისა და შესაბამისად, საჩივრის 

ხარისხობრივი, შინაარსობრივი შეფასება (როგორ არის დასაბუთებული გადაწყვეტილება, რა 

მოთხოვნები და რა დებულებები დაირღვა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების 

გადაწყვეტილებით და სხვ). 

 

კვლევა ადასტურებს, რომ სასამართლო პრაქტიკა არაერთგვაროვანია და უფრო ხშირად 

სასამართლოები დაუშვებლად ცნობენ საჩივრებს სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–4 ნაწილის 

ჩანაწერის საფუძველზე ისე, რომ არსებითად აღარ აფასებენ რამდენად დასაბუთებულია  

დაპატიმრების შეფარდების გადაწყვეტილება, რა მოთხოვნები დაირღვა გასაჩივრებული 

გადაწყვეტილების მიღებისას და რით გამოიხატა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 

დებულებათა მცდარობა, როგორც ამას ითხოვს 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილი.  

 

13.2.2. დაპატიმრების გაუქმების ან შეცვლის საკითხის განხილვა 

 

სსსკ–ის 206 მუხლის მუხლის მე–8 ნაწილის თანახმად „შუამდგომლობაში უნდა აღინიშნოს, 

რა ახალი გარემოებები გამოვლინდა, რომლებიც არ იყო ცნობილი აღკვეთის ღონისძიების 

შერჩევისას, და უნდა დაერთოს შესაბამისი მტკიცებულებანი (მასალები) ამ ახალ 

გარემოებათა შესახებ.“ 

 

ამ შემთხვევაში, თავდაპირველად ხდება შუამდგომლობის დასაშვებად ცნობის საკითხის 

შეფასება. სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–9 ნაწილის თანახმად, თუ სასამართლომ დაადგინა, რომ 

ახალი გარემოებები არ გამოვლენილა და ამასთანავე, წარდგენილი საკითხები არსებითად 
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უკვე განხილული ჰქონდა დაპატიმრების შემფარდებელ სასამართლოს, დაუშვებლად ცნობს 

შუამდგომლობას. 

 

პირის პატიმრობაში ყოფნის საკითხი დაკავშირებულია თავისუფლების პრეზუმფციასთან. 

ეს ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი საპროცესო 

გარანტიაა. კონვენციის მე–5 მუხლი და მის საფუძველზე განვითარებული ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი ადგენს თავისუფლებააღკვეთილი პირის 

უფლებებს, რომელიც მოიცავს, მე–5 მუხლის მე–4 ნაწილის ( ე.წ Habeas Corpus პროცედურა) 

თანახმად,  პატიმრობის საფუძვლების გადასინჯვის შესაძლებლობასა და ამ პროცესში 

დაპატიმრებულის უფლებებს.  

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის თანახმად პატიმრობის 

გადასინჯვისას გადამოწმებულ უნდა იქნას დაპატიმრებისთვის ყველა არსებითი პირობა. „ეს 

ნიშნავს, რომ  უფლებამოსილმა სასამართლომ უნდა განიხილოს „არა მხოლოდ 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპროცესო მოთხოვნების 

შესრულება, არამედ ასევე იმ ეჭვის გონივრულობა, რომელსაც ემყარება დაკავება და იმ 

მიზნის ლეგიტიმურობა, რომელსაც ემსახურება ეს დაკავება და შემდგომი პატიმრობა.“51  

როგორც ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, მე–5 მუხლის მე 4 პუნქტში მოცემული 

გარანტიის ქვაკუთხედია ის, რომ დაპატიმრებულ პირს უნდა ჰქონდეს სასამართლოს მიერ 

მისი პატიმრობის გადასინჯვის აქტიურად, ეფექტიანად მოთხოვნის უფლება.52  

„კონვენციის მე–5 მუხლის მე–4 პუნქტი არ მოითხოვს მოსამართლისგან, რომელიც იხილავს 

საჩივარს დაპატიმრების წინააღმდეგ, მომჩივნის განცხადებაში მოყვანილი ყველა 

არგუმენტის განხილვას, თუმცა მისი გარანტიები აზრს დაკარგავს, თუ მოსამართლეს, 

რომელიც ეყრდნობა შიდასახელმწოფოებრივ კანონმდებლობასა და პრაქტიკას, ექნება 

დაპატიმრებულის მიერ მოყვანილი იმ კონკრეტული ფაქტების არარელევანტურად ჩათვლის 

ან იგნორირების უფლება,რომლებსაც შეუძლიათ ეჭქვეშ დააყენონ, კონვენციის 

მნიშვნელობით, თავისუფლების აღკვეთის „კანონიერებისთვის“ აუცილებელი პირობების 

არსებობა.“53  

„წინასწარი პატიმრობა შეზღუდულია დროში მე 5–ე მუხლის მე–3 პუნქტის წყალობით. 

ამდენად, პირს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, განმეორებით მიმართოს სასამართლოს 

„ხანმოკლე პერიოდულობით; კონვენციაში იგულისხმება, რომ წინასწარი პატიმრობის  

                                                           
51

 ნიკოლოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Nikolova v> Bulgaria), no 31195/96, ECHR, 25 მარტი 1999, 

პარაგრაფი 58. 
52

 რაკევიჩი რუსეთის წინააღმდეგ (Rakevich v. Russia), no 58973/00, ECHR, 24 მარტი 2004, პარაგრაფი 43. 
53

 ნიკოლოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Nikolova v> Bulgaria), no 31195/96, ECHR, 25 მარტი 1999, 

პარაგრაფი 61. 
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ხანგრძლივობა მკაცრად უნდა იყოს შეზღუდული.... რადგან მისი raison detre ძირითადად 

უკავშირდება გამოძიების მოთხოვნებს, რომლებიც სწრაფად უნდა განხორციელდეს.“54  

ევროპულმა სასამართლომ ასევე დაასკვნა, რომ „სასამართლო კონტროლი დაპატიმრებაზე 

ავტომატურად უნდა მოქმედებდეს. იგი არ უნდა გახდეს დამოკიდებული პატიმრობაში 

მყოფი პირის ადრე შეტანილ განცხადებაზე.“55  

საქმეში, ასენოვი და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ,56 სასამართლომ დაადგინა, რომ 

დაპატიმრებულ პირებს უფლება აქვთ მათი დაკავების კანონიერების თაობაზე მოითხოვონ 

პერიოდული სასამართლო განხილვა გონივრულ ინტერვალებში. 

 

დაპატიმრების კანონიერების და საფუძვლიანობის გადასინჯვის დროს მტკიცების ტვირთი 

არის სახელმწიფოზე. მან უნდა დაამტკიცოს, რომ კვლავაც რჩება დაპატიმრების 

გაგრძელებისთვის აუცილებელი საფუძვლები. დაცვის მხარეზე მტკიცების ტვირთის 

გადატანა შეუთავსებელია ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლთან. აღნიშნულს საკითხზე 

მსჯელობს ევროპული სასამართლო საქმეში ილიჟკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ.57  
 

ამდენად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ადამიანის უფლებათ ევროპული სასამართლო ითხოვს 

პატიმრობის გადასინჯვის ეფექტური მექანიზმის არსებობას კონვენციის 5.4 მუხლის 

საფუძველზე, რომლის ფარგლებში პირს ექნება რეალური შესაძლებლობა გარკვეული 

პერიოდულობით გადასინჯოს მის მიმართ დაპატიმრების გამოყენების ან გაგრძელების 

კანონიერება და საფუძვლიანობა. პატიმრობის გადასინჯვის პროცესში, ბრალდების მხარეა 

ვალდებული ამტკიცოს, რომ კვლავაც არსებობს პატიმრობის გაგრძელებისთვის 

აუცილებელი საფუძვლები 

 

13.2.3. პატიმრობის ეფექტური გადასინჯვის უფლება და სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8 და მე–9 

ნაწილის ფორმულირება 

 

სსსკ–ს 206 მუხლის მე–8 და მე–9 ნაწილის შესაბამისად, დაპატიმრების საკითხის 

გადასინჯვის შუამდგომლობა დასაშვებია თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ წარდგენილია 

ახალი გარემოებები, რაც დაპატიმრების შეფარდებისას არ გამოვლენილა და ეს საკითხები 

არსებითად არ ჰქონია განხილული შემფარდებელ სასამართლოს.  

 

ახალ გარემოებად მიჩნევის საკთხებზე სასამართლო პრაქტიკა არაერთგვაროვანია. ერთ–ერთ 

საქმეზე, ახალ გარემოებად ჩაითვალა შეცვლილი ვითარება, როცა არსებით სხდომაზე 

                                                           
54

 ბეზიჩერი იტალიის წინააღმდეგ (Bezicheri v. Italy), ECHR 25 ოქტომბერი 1989, პარაგრაფი 21. 
55

 თ.ვ. მალტის წინააღმდეგ (T.W v. Malta) ECtHR, no 25644/94, 26 აპრილი 1999, პარაგრაფი 21. 
56

 Assenov and others v. Bulgaria, no 90/1997/874/1086 ,ECtHR 28 ოქტომბერი 1998, პარაგრაფი 162. 
57

 Ilijkov v. Bulgaria, ECHR, no 33977/96, 26 ივლისი 2001, პარაგრაფი 85. 
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ბრალდების მოწმეების დაკითხვის შემდეგ, დაცვის მხარის შუამდგომლობის საპასუხოდ, 

მოსამართლემ მიიჩნია, რომ საქმეში აღარ არსებობდა პატიმრობის შეფარდებისას არსებული 

საფუძველი – მოწმეთა მიმართ ზემოქმედების შესაძლებლობა. ეს ჩაითვალა ახალ 

გარემოებად და დაპატიმრება შეიცვალა სხვა აღკვეთის ღონისძიებით. სხვა საქმეში, 

სასამართლომ ახალ გარემოებად არ ჩათვალა დაცვის მხარის არგუმენტები ვითარების 

შეცვლისა და დაპატიმრების შეფარდებისას არსებული საფუძვლების არარსებობის შესახებ. 

შესაბამისად, დაუშვებლად ცნო შუამდგომლობა. ნორმის ამგვარი ინტერპრეტაციით, დაცვის 

მხარეს წაერთვა შესაძლებლობა ეფექტურად გადაემოწმებინა დაპატიმრების გაგრძელების 

მიზანშეწონილობა.  

 

სასამართლო პრაქტიკის არაერთგვაროვნება ცხადყოფს, რომ სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8 

ნაწილი ტოვებს წინააღმდეგობრივი სასამართლო პრაქტიკის განვითარების შესაძლებლობას, 

რაც ზრდის დაპატიმრებული პირის დაპატიმრების გადასინჯვის უფლებისთვის რისკებს. 

ამდენად, მიზანშეწონილი იქნება, სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს 

იმგვარად, რომ ახალი გარემოება აღარ იყოს შუამდგომლობის დასაშვებობის კრიტერიუმი. 

შესაბამისად, ცვლილება უნდა შევიდეს 206–ე მუხლის მე–9 ნაწილშიც და შუამდგომლობის 

დასაშვებობის ეტაპი საერთოდ უნდა გაუქმდეს. ნებისმიერი მიმართვა დაპატიმრების 

შეცვლის და გაუქმების შესახებ დასაშვებად უნდა იქნას ცნობილი და საკითხის განხილვისას 

ბრალდების მხარეს უნდა დაეკისროს ტვირთი ამტკიცოს დაპატიმრების გაგრძელების 

აუცილებლობა.   

 

13.2.4. პატიმრობის გადასინჯვა წინასასამართლო სხდომის გადადების დროს 

 

სსსკ–ის 208–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად წინასასამართლო სხდომის გადავადების 

დროს მოსამართლე ავტომატურად აგრძელებს ბრალდებულის დაპატიმრების ვადას, მისი 

საფუძვლების გადასინჯვის გარეშე. თუ ამ დროს დაცვის მხარის მიერ დაყენებულ იქნა 

შუამდგომლობა დაპატიმრების გაუქმების მოთხოვნით, მოქმედებს იგივე სტანდარტი, რაც 

დადგენილია 206–ე მუხლის მე–8 და მე–9 ნაწილებით. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია 

პატიმრობის გადასინჯვის ეფექტური მექანიზმის დაფუძნება. 

 

13.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–4 ნაწილში გაუქმდეს მითითება, რომ საჩივრის დასაშვებობის 

საკითხის განხილვისას, 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილების მოთხოვნების შესრულებასთან 

ერთად, სასამართლო ასევე აფასებს საკითხს განიხილა თუ არა პირველი ინსტანციის 

სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები ან გამოიკვლია თუ არა მან არსებითი 

მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რასაც შეიძლება ზეგავლენა მოეხდინა პირისთვის 

აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. 
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სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს  იმგვარად, რომ მხარეს ჰქონდეს 

პატიმრობის საფუძვლების გადასინჯვის შესაძლებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში, 

დასაშვებობის სტადიის გარეშე. ასეთი ცვლილება დააფუძნებს დაპატიმრების გადასინჯვის 

ეფექტურ მექანიზმს ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლის მე–4 ნაწილის შესაბამისად. 

 

დაპატიმრების გადასინჯვის ეფექტური მექანიზმის დადგენის მიზნებიდან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილია, სსსკ–ის 208–ე მუხლის მე–3 ნაწილში დადგინდეს სასამართლოს 

ვალდებულება წინასასამართლო სხდომის გადავადების საკითხთან ერთად ავტომატურად 

გადასინჯოს დაპატიმრების გაგრძელების საკითხიც და აღნიშნული საკითხის განხილვის 

სხდომაზე მოიწვიოს ბრალდებული და მისი ადვოკატი. 

 

 

 

14. პატიმრობის თაობაზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 

დასაბუთების გამოცხადება 

 

14.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ-ის 206-ე მუხლის მე-11 ნაწილის შესაბამისად, აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან 

დაკავშირებით სასამართლო აცხადებს გამოტანილი განჩინების სარეზოლუციო ნაწილს. 

 

14.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება 

  

ვინაიდან პატიმრობა წარმოადგენს გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანამდე პირის 

თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიებას, ის გამოიყენება განსაკუთრებულ შემთხვევაში, 

როდესაც სხვა სახის აღკვეთის ღონისძიება ვერ უზრუნველყოფს მისი მიზნების 

შესრულებას.  

 

სსსკ-ის არსებული რეგულაციის მიხედვით, აღკვეთის ღონისძიების (მათ შორის 

პატიმრობის) შეფარდების შუამდგომლობის განხილვის შემდეგ სასამართლო აცხადებს 

მიღებული განჩინების მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილს. მსგავსი მიდგომა ამარტივებს და 

აჩქარებს სასამართლო პროცედურებს, თუმცა პატიმრობის შეფარდების შემთხვევაში, 

ამგვარი გამარტივება და დაჩქარება უარყოფითად აისახება ბრალდებულის უფლებებზე. 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების შემთხვევაში, დაცვის მხარე იძულებულია დაელოდოს 

სასამართლოს დასაბუთებულ, წერილობით განჩინებას და მხოლოდ ამის შემდეგ არის 

შესაძლებელი საჩივრის შედგენა. ვინაიდან გასაჩივრების ვადა შეზღუდულია 48 საათით, 

წერილობითი განჩინების დაგვიანებით ჩაბარება მნიშვნელოვნად ართულებს საჩივარზე 

სრულყოფილად მუშაობის პროცესს. ეს საკითხი განსაკუთრებით პრობლემურია უქმე 

დღეებში, როდესაც პატიმართან შეხვედრა და საჩივრის ტექსტთან დაკავშირებით მასთან 
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საუბარი შეუძლებელია. დაპატიმრებულ ბრალდებულს და ადვოკატს უნდა ჰქონდეთ 

შესაძლებლობა სასამართლოს დარბაზში მოისმინონ პატიმრობის შეფარდების არგუმენტები 

და ადგილზევე შეთანხმდენ გასაჩივრების ძირითად საკითხებზე. 

 

მოსამართლის მიერ პატიმრობის დასაბუთების საჯაროდ გამოცხადება ასევე აამაღლებს 

მოსამართლის პასუხისმგებლობის ხარისხს. 

 

14.3. რეკომენდაცია 

 

სსსკ-ის 206-ე მუხლის მე-11 ნაწილში შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვით პატიმრობის 

გამოყენების შემთხვევაში, განჩინების სარეზოლუციო ნაწილთან ერთად, სასამართლომ 

უნდა გამოაცხადოს მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება. 

 

15. გამოძიების მონაცემების გამჟღავნების დაუშველობა 

 

15.1. საკითხის რეგულირება სსსკ–ში 

 

სსსკ–ის 104–ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად „პროკურორი/გამომძიებელი 

ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია არ 

გახდეს საჯარო. ამ მიზნით ის უფლებამოსილია სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე 

დაავალდებულოს, მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები, და 

გააფრთხილოს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ.“ 

 

15.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

სსსკ–ის  104-ე მუხლის პირველი ნაწილით უფლებამოსილება ეძლევა პროკურორს და/ან 

გამომძიებელს დაავალდებულოს პროცესის მონაწილე მისი ნებართვის გარეშე არ 

გაამჟღავნოს საქმეში არსებული ცნობები. სსსკ არ შეიცავს პროცესის მონაწილის 

განმარტებას და დამკვიდრებული პრაქტიკით მოიცავს ბრალდებულს და მის ადვოკატსაც. 

აღნიშნული საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომ უკანასკნელი 

წლების პრაქტიკამ ცხადყო, რომ ბრალდების მხარის მიერ ძალიან ხშირად ხდება 

ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე დაცვის მხარის, მათ შორის ადვოკატის (როგორც 

პროცესის მონაწილის) გაფრთხილება მისი ნებართვის გარეშე არ გაამჟღავნოს საქმეში 

არსებული ცნობები, თუმცა, იმავე დროს, თავად ბრალდების მხარე ასაჯაროვებს საქმის 

მასალებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესზე აპელირებით და წინასწარ ახდენს 

საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას. 

 

საქართველოს სსკ–ს 374-ე მუხლით დადგენილია გამოძიების მასალების გამჟღავნებისათვის 

სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. კერძოდ, მასში მითითებულია, რომ ,,ოპერატიულ-
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სამძებრო საქმიანობის მასალების ან გამოძიების მონაცემის გახმაურება იმის მიერ, ვინც 

კანონით დადგენილი წესით გაფრთხილებული იყო მისი გახმაურების აკრძალვის 

შესახებ, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა 

თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე“. 

აღნიშნული მუხლის დეფინიციის მიხედვით პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს ყველა იმ 

პირის მიმართ (მათ შორის ბრალდებულის და მისი ინტერესების დამცველი ადვოკატის), 

რომელიც გაფრთხილებული იქნა ინფორმაციის გახმაურების აკრძალვის შესახებ. 

შესაბამისად, როცა აკრძალვა ეხება დაცვის მხარეს, მოსალოდნელი სისხლისამართლებრივი 

პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, იგი მოკლებულია შესაძლებლობას საქმის მასალებზე 

დაყრდნობით გააქარწყლოს ბრალდების მხარის მიერ საჯარო საშუალებებში გაჟღერებული 

პოზიცია. ასეთი ვითარება კი ქმნის მხარეთა უთანასწორობის ატმოსფეროს და აჩენს განცდას 

საზოგადოებაში, რომ დაცვის მხარეს არ აქვს არგუმენტები ბრალდების მხარის მიერ 

გავრცელებული ინფორმაციის საპასუხოდ.  

ბრალდების მხარეს უფლება აქვს მისი ლეგიტიმური მიზნების58 გათვალისწინებით დააწესოს 

ინფორმაციის გავრცელებაზე აკრძალვა დაცვის მხარისთვის. თუმცა, ეს უფლება მან არ უნდა 

გამოიყენოს ბოროტად და იმ ვითარებაში,როდესაც თავად ავრცელებს ამ ინფორმაციას 

საჯარო სივრცეში. 

 

15.3. რეკომენდაცია 

 

დაწესდეს ბრალდების მხარისთვის ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა იმ შემთხვევაში 

თუ მის მიერ დაცვის მხარე გაფრთხილებულ იქნა საქმეში არსებული ცნობების 

გაუმჟღავნებლობის შესახებ. ასეთი დათქმა შესაძლებელია განხორცილედეს სსსკ–ის 104–ე 

მუხლის პირველ ნაწილში.   

 

 

16. ადვოკატის სტაჟიორი და ადვოკატის თანაშემწე 

 

16.1. საკითხის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში 

 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–16 მუხლი ადგენს: 

ამ კანონის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტში აღნიშნულმა პირმა, რომელსაც 

სურს გაიაროს სტაჟირება ადვოკატთან ან საადვოკატო ბიუროში, განცხადებით უნდა 

მიმართოს შესაბამის ადვოკატს ან საადვოკატო ბიუროს. ადვოკატი ან საადვოკატო ბიურო 

                                                           
58

 გამოძიების ინტერესები ასეთი ლეგიტიმური მიზანი შეიძლება იყოს. 
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იღებს გადაწყვეტილებას პირის სტაჟიორად გამწესების შესახებ და ამ გადაწყვეტილებას არა 

უგვიანეს 5 დღისა აცნობებს შესაბამის ადვოკატთა ასოციაციას. 

  

 საადვოკატო სტაჟირების პერიოდი შედის შრომის საერთო და პროფესიული საქმიანობის 

სტაჟში. 

 

სტაჟიორი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და გათვალისწინებულ 

შემთხვევებში შესაბამისი ადვოკატის დავალებით ახორციელებს მის უფლებამოსილებებს. 

  

სტაჟიორი არ შეიძლება დაიკითხოს მოწმედ იმ საკითხზე, რომელიც მისთვის ცნობილი 

გახდა პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მასზე ვრცელდება ამ კანონის 

მე-7 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები. 

 

„ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–17 მუხლი ადგენს: „საადვოკატო 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ტექნიკური ან სხვა სახის დახმარების მიღების 

მიზნით ადვოკატმა შეიძლება აიყვანოს თანაშემწე. იგი არ სარგებლობს ადვოკატის 

უფლებებით და არ დაიშვება სამართალწარმოებაში, სასამართლოში, არბიტრაჟში და 

გამოძიების ორგანოებში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში, 

საზოგადოებრივ გაერთიანებებში, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 

  

ადვოკატის თანაშემწეს უფლება აქვს, შესაბამისი ადვოკატის თანდასწრებით ან მისი 

დავალებით, ადვოკატის მიერ ხელმოწერილი და დამოწმებული ნებართვის საფუძველზე 

გაეცნოს მის წარმოებაში არსებული საქმის მასალებს სასამართლოში, არბიტრაჟში და 

გამოძიების ორგანოებში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებსა და ორგანიზაციებში, 

საზოგადოებრივ გაერთიანებებში. 

  

ადვოკატის თანაშემწე არ შეიძლება დაიკითხოს მოწმედ იმ საკითხზე, რომელიც მისთვის 

ცნობილი გახდა პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში. მასზე ვრცელდება 

ამ კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.“ 

 

საქართველოს სსსკ საერთოდ არ შეიცავს ნორმას ადვოკატის სტაჟიორის და თანაშემწის 

შესახებ. სისხლის სამართლის პროცესისთვის ადვოკატის სტაჟიორის და თანაშემწის 

ინსტიტუტი უცნობია 

 

16.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება 
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საქართველოს კანონი „ადვოკატთა შესახებ“ და სსსკ  წინააღმდეგობაში მოდიან 

ერთმანეთთან. კანონი „ადვოკატთა შესახებ“ ადგენს, რომ ადვოკატის სტაჟიორის და 

თანაშემწის ინსტიტუტი არსებობს და მათ რიგი უფლებებიც გააჩნიათ. სსსკ, თავის მხრივ, 

საერთოდ არ შეიცავს ნორმას ადვოკატის თანაშემწის, ადვოკატის სტაჟიორის და მათი 

სტატუსის შესახებ.  

 

შესაბამისად,  შექმნილია ვითარება, როცა  „ადვოკატთა შესახებ“ კანონით ადვოკატის 

სტაჟიორისთვის და თანაშემწისთვის მინიჭებული შესაძლებლობები, რომ მათ ადვოკატის 

დავალებით შეასრულონ გარკვეული უფლებამოსილებანი, უქმდება სსსკ–ის  რეგულირებით, 

რომლითაც სისხლის სამართლის პროცესში უფლებამოსილებები გააჩნია მხოლოდ 

ბრალდებულს ან/და მის ადვოკატს. 

 

ადვოკატის სტაჟიორის და თანაშემწის ინსტიტუტების შემოღება სსსკ–ის მიხედვით 

მნიშვნელოვანი ნოვაცია იქნებოდა და გააძლიერებდა მხარეთა თანასწორობის და 

შეჯიბრებითობის პრინციპს სისხლის პროცესში. 

 

16.2.1. სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის თანაშემწის ინსტიტუტის დადგენის 

მნიშვნელობა 

 

სისხლის სამართლის პროცესი ხორციელდება მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის 

საფუძველზე. მხარეები დამოუკიდებლად აწარმოებენ გამოძიებას, მტკიცებულებათა 

მოპოვებას, ე.წ „დამაგრებას“ და სასამართლოს წინაშე წარდგენას. ადვოკატის თანაშემწის 

შემოსვლა სისხლის სამართლის პროცესში გააძლიერებს მხარეების თანაბარი 

შესაძლებლობების პრინციპს. პროკურორის და მისი, პირობითად, „დამხმარის“– 

გამომძიებლის საპირწონედ, პროცესში შემოვიდოდა ადვოკატის „დამხმარეც“ – ადვოკატის 

თანაშემწე.  

 

სსსკ განსაზღვრავს მტკიცებულების მოპოვების და პროცესუალურად „დამაგრების“ წესებს. 

ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საკმაოდ რთული პროცედურაა. მტკიცებულებათა 

დასაშვებობის შეფასება ხდება წინასასამართლო სხდომაზე, რა დროსაც მხარეები 

გამოიკვლევენ არსებითი დარღვევით ხომ არ მოხდა მტკიცებულების მოპოვება ან/და 

„დამაგრება.“ მტკიცებულების არსებითი დარღვევით მოპოვება იწვევს მტკიცებულების 

დაუშვებლად ცნობას. გარდა აღნიშნულისა, სსსკ–ში არსებობს სპეციალური წესები  მხარის 

მიერ მოპოვებული დოკუმენტის მტკიცებულებად აღიარების თვალსაზრისით. ამისთვის 

მნიშვნელოვანია, სსსკ–ის 78–ე მუხლის თანახმად, მხარეს შეეძლოს მოწმედ დაკითხოს პირი 

რომელმაც მოიპოვა, შექმნა დოკუმენტი ან ვისთანაც ინახებოდა ეს დოკუმენტი. ბრალდების 

მხარის შემთხვევაში, მოწმეთა სიაში ხდება გამომძიებლის მითითება, როგორც დოკუმენტის 

შემნახველის და არავითარი პრობლემა არ დგება დოკუმენტის დასაშვებობის 

თვალსაზრისით. დაცვის მხარისთვის კი სიტუაცია რთულადაა. საკუთრივ ადვოკატი, 
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რომელმაც მოიპოვა მტკიცებულება და რომელთანაც ინახებოდა იგი მოპოვების შემდეგ, 

ბუნებრივია, ვერ დაიკითხება სასამართლო პროცესზე. დოკუმენტის შემქნელი კი, ხშირად, 

უარს აცხადებს სასამართლოში გამოცხადებაზე და მისი მოყვანა დიდ სირთულეებთან, ასევე 

ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ, ადვოკატს უხდება სხვადასხვა რთულ 

გამოსავალზე ფიქრი. ადვოკატის თანაშემწის ინსტიტუტის დადგენა გაამარტივებდა ამ 

სიტუაციას (რამეთუ შესაძლებელი იქნებოდა თანაშემწის მითითება მოწმის სახით დასაკითხ 

პირთა სიაში) და მხარეებს თანასწორ ვითარებაში ჩააყენებდა.  

 

სხვა თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი იქნება, თანაშემწის რეალური ინსტიტუტის 

შემოტანა სისხლის პროცესში. სასურველია, თანაშემწეს მიენიჭოს საქმის მასალების 

გაცნობის, ადვოკატთან ერთად საგამოძიებო მოქმედებებზე დასწრების,  მხარეებს შორის 

მტკიცებულებათა ურთიერთგაცვლაში დამოუკიდებლად მონაწილოების მიღების, 

ბრალდებულის საპატიმროში მონახულების უფლება, ასევე სასამართლო პროცესებზე 

ადვოკატთან ერთად დასწრების უფლება თუ სასამართლოში მოწმედ გამოსვლის უფლება. 

აღნიშნული უფლებები ეფექტურს გახდიდა თანაშემწის ინსტიტუტს და რეალურ 

დახმარებას აღმოუჩენდა ადვოკატს. 

 

ადვოკატის თანაშემწის ინსტიტუტის შემოტანა შეიძლება მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო 

ცვლილებების გარეშე. სსსკ–ის მე–3 მუხლი მოითხოვს ადვოკატის თანაშემწის ტერმინის 

დამატებას. ხოლო, სსსკ–ის მე–5 თავში ( „ბრალდებული, ადვოკატი“)  დაემატებოდა ერთი 

მუხლი, სადაც განისაზღვრებოდა ადვოკატის თანაშემწის სტატუსი და უფლებები. 

 

16.2.2. სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატის სტაჟიორის ინსტიტუტის დადგენის 

მნიშვნელობა 

 

„ადვოკატთა შესახებ“ კანონით გათვალისწინებულია ადვოკატის სტაჟიორის ინსტიტუტი. 

კანონის მიზანია ხელი შეუწყოს პირს, რომელმაც გაიარა ადვოკატთა ტესტირება ან 

ჩაბარებული აქვს მოსამართლეთა ან პროკურატურის მუშაკთა გამოცდა, დაიწყოს 

ინტენსიური პრაქტიკული საქმიანობა უშუალოდ საადვოკატო ბიუროში ან ადვოკატთან. 

სისხლის სამართლის პროცესში რეალური სტაჟირების პროცესის გავლა შეუძლებელია, თუ 

სტაჟიორს არ მიეცა შესაძლებლობა უშუალოდ იყოს ჩართული დაცვის განხორცილებაში. 

 

ამასთან, „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის თანახმად, ადვოკატის სტაჟიორი ადვოკატის 

დავალებით ახორციელებს მის უფლებამოსილებებს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. ასეთი წესი კი არ არსებობს სსსკ–ში. სისხლის სამართლის საქმეზე 

დაცვის განსახორციელებლად შეიძლება ჩაერთოს მხოლოდ ადვოკატი.59 

 

                                                           
59

 იხ. სსსკ–ის 44–ე მუხლი. 
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მეორეს მხრივ, სისხლის სამართლის პროცესში, მათ შორის სასამართლო პროცესებში 

დამოუკიდებლად იღებენ მონაწილეობას პროკურატურის სტაჟიორები. ეს უფლებამოსილება 

მათ მინიჭებული აქვთ „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.60 

პროკურატურის სტაჟიორი არის პირი, რომელიც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება, 

ჩაბარებული აქვს პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა და დანიშნულია 

საქართველოს მთავარ პროკურატურაში, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკების პროკურატურებში, ქ. თბილისის, საოლქო, რაიონულ და სპეციალიზებულ 

პროკურატურებში სტრუქტურული დანაყოფის პროკურორის, უფროსი გამომძიებლის, 

გამომძიებლის თანამდებობაზე ან ამ თანამდებობის გარეშე მთავარი პროკურორის მიერ 

დადგენილი წესის შესაბამისად.61 

 

ამდენად, ადვოკატურის სტაჟიორი და პროკურატურის სტაჟიორი, რომელთაც ერთნაირი 

განათლება და გამოცდილება აქვთ, არათანაბარ პირობებში არიან ჩაყენებულნი. ვითარებაში, 

როცა ადვოკატის სტაჟიორი უშუალოდ ვერ მონაწილეობს სისხლის სამართლის პროცესში, 

მნიშვნელოვნად  ეკარგება აზრი სტაჟირების პროცესს და „ადვოკატა შესახებ“ კანონის 

მიზანიც აღუსრულებელი რჩება. შესაბამისად, ადვოკატის სტაჟიორი ვერ ახერხებს 

სათანადო პრაქტიკული უნარ–ჩვევებით შეიარაღდეს, რაც  უარყოფითად გამოვლინდება მის 

მიერ საადვოკატო საქმიანობის დამოუკიდებლად განხორცილების დაწყების შემდეგ  

კონკრეტული ადამიანების დაცვის პროცესში. 

 

ადვოკატის სტაჟიორი სისხლის სამართლის პროცესში უნდა ჩაერთოს ადვოკატის 

დავალებით და მასთან ერთად.  ასევე, საჭირო უნდა იყოს ბრალდებულის თანხმობა.62 

აღნიშნული რეგულაციები დამატებით გარანტიებს შექმნიან დაცვის უფლების 

უზრუნველსაყოფად.  

 

16.3. რეკომენდაცია 

 

მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპის გასაძლიერებლად, კიდევ ერთი 

ნაბიჯი იქნებოდა, ადვოკატის თანაშემწის და სტაჟიორ–ადვოკატის ინსტიტუტის დაფუძნება 

სისხლის სამართლის პროცესში. თანაშემწის აღჭურვა ადვოკატის რეალური დამხმარის 

ფუნქციებით, მათ შორის, საქმის მასალების გაცნობის, ადვოკატთან ერთად საგამოძიებო 

მოქმედებებზე დასწრების, მხარეებს შორის მტკიცებულებათა ურთიერთგაცვლაში 

მონაწილეობის მიღების, ბრალდებულის საპატიმროში მონახულების უფლების მინიჭებით. 

ადვოკატის თანაშემწის უფლება-მოვალეობების განსაზღვრის მიზნით, საქართველოს 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს უნდა დაემატოს 461 მუხლი. 

                                                           
60

 საქართველოს კანონი პროკურატურის შესახებ, მუხლი 2. 
61

 საქართველოს კანონი პროკურატურის შესახებ, მე–2 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი. 
62

 ასეთი წესი განსაზღვრული იყო 1998 წლის სსსკ–ის 78–ე მუხლით. 
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ასევე, მიზანშეწონილია სტაჟიორ–ადვოკატის ინსტიტუტის დაფუძნება. სტაჟიორ–ადვოკატს 

მიენიჭოს შესაძლებლობა ბრალდებულის თანხმობით დაშვებულ იქნას დაცვის 

განსახორციელებლად მხოლოდ ადვოკატის დავალებითა და ადვოკატთან ერთად. ამ 

მიზნით, დამატება უნდა შევიდეს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში, რომელიც 

ადვოკატის ცნებაში გააერთიანებს სტაჟიორ-ადვოკატსაც, ისევე, როგორც „პროკურატურის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი პროკურორის ცნებაში 

მოიაზრებს სტაჟიორ-პროკურორს. ამავე დროს, სტაჟიორ-ადვოკატს საადვოკატო 

საქმიანობის განხორციელების უფლება უნდა მიეცეს მხოლოდ ადვოკატთან ერთად. მისი 

დავალებით სტაჟიორ-ადვოკატს უნდა შეეძლოს ცალკეული მოქმედებების 

დამოუკიდებლად განხორციელება. ამ მიზნით, შესაბამისი დამატებები უნდა 

განხორციელდეს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველ მუხლში. 

 

 

 

17. ადვოკატის დაცვის სისხლისსამართლებრივი გარანტიები 

 

17.1. საკითხის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში 

 

სსკ-ის 364-ე მუხლი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას სამართალწარმოების 

განხორციელებისთვის ან გამოძიებისთვის ხელის შეშლის გამო. ნორმის დისპოზიციის 

თანხმად: დასჯადია საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის 

შეშლის მიზნით პროკურორის ან გამომძიებლის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო 

ჩარევა. 

სსკ-ის 365-ე მუხლი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას მუქარისა ან ძალადობის გამო 

სამართალწარმოების განხორციელებასთან ან გამოძიებასთან დაკავშირებით. ამ მუხლის მე-2 

ნაწილის დისპოზიციის მიხედვით: პროკურორის, გამომძიებლის, დამცველის, ექსპერტის, 

აღმასრულებლის, სამართალწარმოების სხვა მონაწილის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ 

სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების განადგურების ან 

დაზიანების მუქარა, გამოძიებასთან, სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან ანდა 

განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, – 

 

17.2. საკითხის ანალიზი და შეფასება  

 

მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ამოქმედებული სსსკ–ით დაცვის მხარეს მიენიჭა 

მტკიცებულებების მოპოვების ისეთივე უფლებამოსილება, როგორიც ბრალდების მხარეს, 

ლოგიკურია, რომ ადვოკატმა მიიღოს სისხლისსამართლებრივი დაცვის ისეთივე 

გარანტიები, როგორიც გააჩნია პროკურორს და გამომძიებელს. დაცვის განხორციელების და 
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საკუთარი გამოძიების წარმოების პროცესში ადვოკატი დგება არანაკლები საფრთხეების 

წინაშე, ვიდრე გამომძიებელი ან პროკურორი. შესაბამისად, დაცვის განხორციელებასთან 

დაკავშირებით მის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა ისევე უნდა იყოს 

დასჯადი, როგორც გამომძიებლის და პროკურორის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა. 

 

ასევე, დასჯადი უნდა გახდეს სამართალწარმოების მონაწილის ან მისი ახლო ნათესავის 

მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების განადგურების ან 

დაზიანების მუქარა დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით.  

 

სსკ-ის 365-ე მუხლის მე-2 ნაწილის არსებული რედაქცია ითვალისწინებს ადვოკატის 

ინტერესების დაცვას სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების 

განადგურების ან დაზიანების მუქარის შემთხვევაში. თუმცა მუხლის მე-2 ნაწილის 

მიხედვით, ეს მუქარა დაკავშირებული უნდა იყოს გამოძიებასთან, სასამართლოში საქმის ან 

მასალის განხილვასთან ანდა განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების 

აღსრულებასთან. იმისათვის, რომ ადვოკატის უფლებები ამ შემთხვევაშიც დაცული იყოს 

იმავე დონით, როგორც გამომძიებლისა და პროკურორის, დასჯადი უნდა გახდეს ადვოკატის 

მიმართ მუქარა დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

შემოთავაზებული ცვლილებები ხელს შეუწყობს შეჯიბრებითობის პრინციპის განმტკიცებას, 

ვინაიდან პროცესის ორივე მხარეს ექნება დაცვის თანაბარი სისხლისსამართლებრივი 

გარანტიები. 

ვინაიდან მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი იყენებს ტერმინს „ადვოკატი“, 

სსკ–ის 365–ე მუხლში „დამცველი“ უნდა შეიცვალოს „ადვოკატით“. 

17.3. რეკომენდაცია 

 

სისხლის სამართლის კოდექსის 364-ე და 365-ე მუხლებში განხორციელდეს შემდეგი 

ცვლილებები63: 

მუხლი 364. სამართალწარმოების განხორციელებისთვის, გამოძიებისთვის ან დაცვის 

განხორციელებისთვის ხელის შეშლა - 

 

18. საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის 

მიზნით პროკურორის ან გამომძიებლის, ან დაცვის განხორციელებისთვის ხელის 

შეშლის მიზნით ადვოკატის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა – 

 

მუხლი 365. მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების განხორციელებასთან,  

გამოძიებასთან ან დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით  

                                                           
63

 განსახორციელებელი ცვლილებები მონიშნულია მუქი შრიფტით. 
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1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების 

განადგურების ან დაზიანების მუქარა სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან 

დაკავშირებით, – 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი პროკურორის, გამომძიებლის, დამცველის (შეიცვალოს 

„ადვოკატის“), ექსპერტის, აღმასრულებლის, სამართალწარმოების სხვა მონაწილის ან მისი 

ახლო ნათესავის მიმართ, გამოძიებასთან, დაცვის განხორციელებასთან, სასამართლოში 

საქმის ან მასალის განხილვასთან ანდა განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების 

აღსრულებასთან დაკავშირებით, – 
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4.     კვლევის შედეგად შემუშავებული რეკომენდაციები  

 სსსკ–ში შემუშავდეს სპეციალური წესები, რომლებიც შექმნის მყარ გარანტიებს 

ადვოკატის ან საადვოკატო ოფისის მიმართ საგამოძიებო მოქმედების და სხვა 

საპროცესო მოქმედებების განხორციელებისას პროფესიული საიდუმლოების დაცვის 

უზრუნველსაყოფად. მიზანშეწონილია, საგამოძიებო მოქმედებების შემთხვევაშიც, 

ფარული მოქმედებების მსგავსად, დადგინდეს კონკრეტული, შემზღუდავი წესები 

ადვოკატის/საადვოკატო ოფისის მიმართ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების 

ჩატარებისას.  ერთ–ერთი ასეთი სპეციალური გარანტია შეიძლება იყოს ადვოკატის 

ოფისის მიმართ ჩხრეკა/ამოღების პროცესში დასასწრებად ადვოკატთა ასოციაციის 

თავმჯდომარის ან სხვა წარმომადგენლის მოწვევის ვალდებულების დადგენა. 

 

 მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობის 

პრობლემის  საფუძველი არა იმდენად საკანონმდებლო ხარვეზი, არამედ 

სასამართლო პრაქტიკის არასრულყოფილებაა, შესაძლებელია, სახელმწიფომ მაინც 

იფიქროს სსსკ–ში გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის სტანდარტების 

კონკრეტიზაციაზე. ასეთი ცვლილებები შეამცირებს ხარვეზებს გადაწყვეტილებათა 

დასაბუთებულობის თვალსაზრისით და გააუმჯობესებს მართლმსაჯულების 

ხარისხს. 

 გაფართოვდეს სააპელაციო სასამართლოში საქმის ხელახალი არსებითი განხილვის 

და მტკიცებულებათა წარდგენის ფარგლები იმ შემთხვევებში, როცა გასაჩივრებულია 

სასამართლოს მიერ საკუთარი ინიციატივით შეცვლილი კვალიფიკაცია. ამ დროს 

მხარეებს უნდა მიენიჭოთ დამატებითი მტკიცებულებების წარდგენის და უკვე 

გამოკვლეული მტკიცებულების ხელახალი გამოკვლევის შესაძლებლობა, იმის 

მიუხედავად, იყო თუ არა მათი წარდგენა და გამოკვლევა ობიექტურად შესაძლებელი 

პირველ ინსტანციაში. 

 სსსკ–ში შემუშავდეს ცვლილებები, რაც შესაძლებელს გახდის, ბრალდებულის 

სტატუსის არმქონე პირმა, რომლისთვისაც ცნობილი გახდა მის მიმართ დაწყებული 

გამოძიების შესახებ ან/და გამოძიების კონკრეტულმა ღონისძიებებმა ზემოქმედება 

დაიწყო მასზე, ისარგებლოს ევროპული კონვენციის მე–6 მუხლით გარანტირებული 

სამართლიანი სასამართლოს უფლებით, მათ შორის, მოითხოვოს გონივრულ ვადაში 

გასამართლება, მიიღოს საქმის მასალები, ჰქონდეს მტკიცებულებათა წარდგენის 

შესაძლებლობა; აწარმოოს დაცვა ადვოკატის მეშვეობით და სხვ. 

ამ თვალსაზრისით სსსკ–ში უნდა დაწესდეს სპეციალური სტატუსი და უფლებები 

ასეთი პირისთვის. სსსკ–ის მე–3 მუხლს შეიძლება დაემატოს ცნება – პირი, რომლის 

მიმართ დაწყებულია გამოძიება. ასევე, ცალკე თავით განისაზღვროს ამ პირის 

უფლებრივი სტატუსი. 
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 დაცვის მხარეს, ბრალდების მხარის მსგავსად, მიეცეს უფლება სასამართლოს 

მეშვეობით გამოითხოვოს მტკიცებულება. ასეთი ცვლილება შეიძლება განხორციელ 

დეს სსსკ–ის 39–ე მუხლის მეორე ნაწილის პირველი წინადადების ამგვარი 

ფორმულირებით – „თუ მტკიცებულების მოპოვებისათვის საჭიროა ისეთი 

საგამოძიებო ან სხვა საპროცესო მოქმედების ან გამოთხოვის ჩატარება, რასაც 

ბრალდებული ან მისი ადვოკატი დამოუკიდებლად ვერ ატარებს, იგი 

უფლებამოსილია შესაბამისი განჩინების გამოტანის შუამდგომლობით მიმართოს 

მოსამართლეს.“ ასევე, სსსკ–ის 136–ე მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტის ან 

ინფორმაციის სასამართლოს მეშვეობით გამოთხოვის უფლება მიენიჭოს დაცვის 

მხარესაც. 

 

 მიზანშეწონილი იქნება, სსსკ–ის 111–ემუხლის პირველ ნაწილში შევიდეს ცვლილება 

და დაცვის მხარის დასაბუთებული შუამდგომლობით, სასამართლოს განჩინების 

საფუძველზე საგამოძიებო მოქმედებას ჩატარების უფლებამოსილება მიენიჭოს 

ადვოკატს. ხოლო სსსკ–ის 120–ე მუხლის მე–10 ნაწილი ამოღებულ იქნას. დაცვის 

მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე და სასამართლოს განჩინებით ჩატარებული 

საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულების ბრალდების 

მხარისთვის და სასამართლოსთვის წარდგენის საკითხს სსსკ–ს 83–ე მუხლის წესებით  

გადაწყვეტს დაცვის მხარე.  

 

 მიზანშეწონილია, გაუქმდეს სსსკ–ის 126–ე მუხლის მე–4 ნაწილით დადგენილი 

ვალდებულება მხარეების მიერ ექსპერტიზის ჩატარებისთანვე, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, დასკვნის მეორე მხარისთვის დაუყოვნებლივ გადაცემის შესახებ. 

ექსპერტიზის დასკვნის გაცვლა მოხდეს სხვა მტკიცებულებების გადაცემისთვის სსსკ–

ის 83–ე მუხლით დადგენილი საერთო წესებით. 

 

 შესაძლებლობა მიეცეს მხარეებს წინასასამართლო სხდომაზე იშუამდგომლონ 

არარელევანტური მტკიცებულების გამორიდების შესახებ. ასეთი რეგულირება 

დასაშვებია გათვალისწინებულ იქნას სსსკ–ის 219–ე მუხლის მე–4 ნაწილში, 

წინასასამართლო სხდომაზე განსახილველი საკითხების ჩამონათვალის გაზრდით. 

 

 სსსკ–ის 239–ე მუხლში განისაზღვროს შესაძლებლობა, რათა მხარეებმა 

მტკიცებულებათა გამოკვლევის დასრულების შემდეგ დააყენონ ერთიანი 

შუამდგომლობა მტკიცებულებათა დაუშვებლობის შესახებ. ასეთი დამატება სსსკ–ში, 

მხარეებს მისცემდა შესაძლებლობას აღარ გაეწიათ ძალისხმევა დაუშვებელი 

მტკიცებულებების ირგვლივ დასკვნით სიტყვებში; ასევე, შეამცირებდა რისკებს, 
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ნაფიცმა მსაჯულებმა (იმ საქმეებში, რომლებსაც განიხილავს ნაფიც მსაჯულთა 

სასამართლო) გადაწყვეტილება მიიღონ დაუშვებელი მტკიცებულების საფუძველზე. 

 

 სსსკ–ის 83–ე მუხლის მე–8 ნაწილი დაზუსტდეს და მასში განისაზღვროს ბრალდების 

მხარის ვალდებულება აღკვეთის ღონისძიების მოთხოვნის შესახებ 

სასამართლოსთვის წარსადგენი შუამდგომლობა გადასცეს დაცვის მხარეს. 

 

 მიზანშეწონილია, სსსკ–ით დადგენილი დაზარალებულის უფლებრივი 

მდგომარეობის გაფართოება და მისთვის შუამდგომლობის წარდგენის უფლების 

მინიჭება. ასევე,  შუამდგომლობაზე  უარის შემთხვევაში, დაზარალებულს მიეცეს 

შესაძლებლობა გაასაჩივროს აღნიშნული უარი ზემდგომ პროკურორთან. 

დაზარალებულის უფლებების უკეთ დაცვის მიზნით დაფუძნდეს დაზარალებულის 

ადვოკატის ინსტიტუტი. 

 მნიშვნელოვანია, სსსკ–ში შევიდეს ცვლილებები, რაც განამტკიცებდა ბრალდების 

მხარის გამოძიების (მათ შორის მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესის) ყოველმხრივ, 

სრულად და ობიექტურად განხორციელების ვალდებულებას და გამორიცხავდა ამ 

საკითხის წინააღმდეგობრივ განმარტებას. სსსკ–ის მე–9 მუხლს შესაძლოა დაემატოს 

მესამე ნაწილი, სადაც დადგინდება ბრალდების მხარის აღნიშნული ვალდებულება. 

ხოლო, 83–ე მუხლის პირველ ნაწილში განისაზღვროს დაცვის მხარისათვის ყველა იმ 

მტკიცებულების გადაცემის აუცილებლობის შესახებ, რაც საქმის ყოველმხრივი, 

ობიექტური და სრული შეფასებისთვის არის აუცილებელი. 

 სსსკ–ის 207–ე მუხლის მე–4 ნაწილში გაუქმდეს მითითება, რომ საჩივრის 

დასაშვებობის საკითხის განხილვისას, 207–ე მუხლის მე–2 ნაწილების მოთხოვნების 

შესრულებასთან ერთად, სასამართლო ასევე აფასებს საკითხს განიხილა თუ არა 

პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად იგივე საკითხები ან გამოიკვლია თუ 

არა მან არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულება, რასაც შეიძლება ზეგავლენა 

მოეხდინა პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე. 

 

სსსკ–ის 206–ე მუხლის მე–8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს  იმგვარად, რომ მხარეს ჰქონდეს 

პატიმრობის საფუძვლების გადასინჯვის შესაძლებლობა ნებისმიერ შემთხვევაში, 

დასაშვებობის სტადიის გარეშე. ასეთი ცვლილება დააფუძნებს დაპატიმრების 

გადასინჯვის ეფექტურ მექანიზმს ევროპული კონვენციის მე–5 მუხლის მე–4 ნაწილის 

შესაბამისად. 

 

დაპატიმრების გადასინჯვის ეფექტური მექანიზმის დადგენის მიზნებიდან 

გამომდინარე, მიზანშეწონილია, სსსკ–ის 208–ე მუხლის მე–3 ნაწილში დადგინდეს 

სასამართლოს ვალდებულება წინასასამართლო სხდომის გადავადების საკითხთან 
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ერთად ავტომატურად გადასინჯოს დაპატიმრების გაგრძელების საკითხიც და ამ 

საკითხის განხილვის სხდომაზე მოიწვიოს ბრალდებული და მისი ადვოკატი. 

 

 სსსკ-ის 206-ე მუხლის მე-11 ნაწილში შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვით 

პატიმრობის გამოყენების შემთხვევაში, განჩინების სარეზოლუციო ნაწილთან ერთად, 

სასამართლომ უნდა გამოაცხადოს მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთება. 

 

 დაწესდეს ბრალდების მხარისთვის ინფორმაციის გავრცელების აკრძალვა იმ 

შემთხვევაში თუ მის მიერ დაცვის მხარე გაფრთხილებულ იქნა საქმეში არსებული 

ცნობების გაუმჟღავნებლობის შესახებ. ასეთი დათქმა შესაძლებელია განხორციელდეს 

სსსკ–ის 104–ე მუხლის პირველ ნაწილში. 

 

 მხარეთა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპის გასაძლიერებლად, კიდევ 

ერთი ნაბიჯი იქნებოდა, ადვოკატის თანაშემწის და სტაჟიორ–ადვოკატის 

ინსტიტუტის დაფუძნება სისხლის სამართლის პროცესში. განხორციელდეს 

თანაშემწის აღჭურვა ადვოკატის რეალური დამხმარის ფუნქციებით, მათ შორის, 

საქმის მასალების გაცნობის, ადვოკატთან ერთად საგამოძიებო მოქმედებებზე 

დასწრების, მხარეებს შორის მტკიცებულებათა ურთიერთგაცვლაში მონაწილეობის 

მიღების, ბრალდებულის საპატიმროში მონახულების უფლების მინიჭებით. 

ადვოკატის თანაშემწის უფლება-მოვალეობების განსაზღვრის მიზნით, საქართველოს 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს უნდა დაემატოს 461 მუხლი. 

 

ასევე, მიზანშეწონილია სტაჟიორ–ადვოკატის ინსტიტუტის დაფუძნება. სტაჟიორ–

ადვოკატს მიენიჭოს შესაძლებლობა ბრალდებულის თანხმობით დაშვებულ იქნას 

დაცვის განსახორციელებლად მხოლოდ ადვოკატის დავალებითა და ადვოკატთან 

ერთად. ამ მიზნით, დამატება უნდა შევიდეს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონში, რომელიც ადვოკატის ცნებაში გააერთიანებს სტაჟიორ-ადვოკატსაც, ისევე, 

როგორც „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ 

ქვეპუნქტი პროკურორის ცნებაში მოიაზრებს სტაჟიორ-პროკურორს. ამავე დროს, 

სტაჟიორ-ადვოკატს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლება უნდა 

მიეცეს მხოლოდ ადვოკატთან ერთად. მისი დავალებით სტაჟიორ-ადვოკატს უნდა 

შეეძლოს ცალკეული მოქმედებების დამოუკიდებლად განხორციელება. ამ მიზნით, 

შესაბამისი დამატებები უნდა განხორციელდას „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 

კანონის პირველ მუხლში. 

 სისხლის სამართლის კოდექსის 364-ე და 365-ე მუხლებში განხორციელდეს შემდეგი 

ცვლილებები64: 

                                                           
64

 განსახორციელებელი ცვლილებები მონიშნულია მუქი შრიფტით. 
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მუხლი 364. სამართალწარმოების განხორციელებისთვის, გამოძიებისთვის ან 

დაცვის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა - 

 

4. საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის 

მიზნით პროკურორის ან გამომძიებლის, ან დაცვის განხორციელებისთვის ხელის 

შეშლის მიზნით ადვოკატის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა – 

 

მუხლი 365. მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების განხორციელებასთან,  

გამოძიებასთან ან დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით  

 

1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან მისი ახლო 

ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების 

განადგურების ან დაზიანების მუქარა სასამართლოში საქმის ან მასალის 

განხილვასთან დაკავშირებით, – 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი პროკურორის, გამომძიებლის, დამცველის (შეიცვალოს 

„ადვოკატის“), ექსპერტის, აღმასრულებლის, სამართალწარმოების სხვა მონაწილის ან 

მისი ახლო ნათესავის მიმართ, გამოძიებასთან, დაცვის განხორციელებასთან, 

სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან ანდა განაჩენის ან სხვა სასამართლო 

გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, – 
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